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Kemkens
Installatiebedrijf
te Zieuwent
Directe verkoop uit ons magazijn

Het leven wordt duur.
Dat geeft soms problemen.
Kemkens kan u helpen:
Tenminste als u instailatie-materialen nodig
heeft.

Wij hebben een gemoderniseerd magazijn.
Dat hebben wij nodig voor onze projecten
Een magazijn vol eerste klas
Instaliatie-materialen.

Daar kunt u ook van profiteren.

En bovendien: u krijgt 20% korting
maar dan moet u wel contant betalen.

Daarnaast gratis
deskundige adviezen.

Kemkens geeft service.

Tot ziens aan de balie!

Ook vrijdagavond en zaterdags geopend!

Kemkens
Installatiebedrijf

(aan de weg van Zieuwent naar Beltrum)
Zegendijk 26, 7136 KN Zieuwent.

| Tel. 05445 - 666



SportbladPIOT
SE JAARGANG NR. 10 / JULI

INHOUDSOPGAVE

Le Voed. Redactie
je Ved. Bestuurstafel RKZVC
3. Sport tijdens de kermis
5: Interview met R.Jansen11. Voorlopige elftal-indelingsenioren RKZVC

is13. Oefenprogramma Senioren
RKZVC

14. Competitieindelingsenioren RKZVC
15. Jeugdbeleid RKZVYC
18. Jeugdvoetbal RKZVC
20. Mededelingen Jeugd RKZVC
21. Samenstelling elftallenjeugd RKZVC
22. Nieuws in het kort
23. Schietverenigingint Sebastiaan"&1225. H.V. Pacelli Nieuws
26. Pacelli Kamp
26. Tafeltennisvereniging

„Slagvaardig”
27. H.H. Adverteerders
28. Nieuws van hettemnisfront.

VAN DE REDACTIE

De negende jaargang van PIOT is vol. Een jaar-gang die qua inhoud meer varieerde dan voorgaan-de door regelmatige bijdragen van 4 verenigingen,
Ook dit jaar weer gratis, doordat de middenstandde advertenties voor rekening nam. Zij steunenPIOT, steunt U de Zieuwentse middenstand!?
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Met ingang van het nieuwe jaar willen we PIOThuis-aan-huis laten bezorgen, zodat ook inder-daad iedereen PIOT krijst en niet alleen degenende de Gelderlander hebben, Ook hebben we onsvoorgenomen nauwkeuriger te gaan werken, zodatelke bladzijde in ieder nummer goed leesbaar is.
Wat zijn de verwachtingen voor het voetballen inhet volgende seizoen? Trainer Jansen komt getui-ge ons interview (zie verderop in ait nummer)als behoorlijk fanatiek over, Dat schept verwach-tingen, zeker als hij det kan handhaven, TrainerDomhof, dit seizoen van het derde tot en met hetnegende, heeft n: zoals verwacht rigoreus indurven grijpen. kon evenals de trainers voornem (of durfde) ni lanes bepaalde groeperingen.Hij wil het derde í zevende kampioen hebben
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(niet het zesde dat in dezelfde klasse speelt??).net derde en het vierde vormenwordt ijk gesteld van de teamindeling,zodat te team niet tegen de standaard-teams erenigingen hoeft te spelen{evenals cnen 27

Hoe goed of 1 sieecht aaien, moettoch eerst evon worden nà oktober,de Ë pas te
Dit nummer is gevuid met gevarieerde copy. De
voorbereiding:n op de nieuwe competities staanhierbij centraal (zie inhoudsopgave) vooral vanZVC. Speciaal het interview met Jansen waarinhij zich voorstelt, zal velen interesseren,
Voor we zover zijn, is er eerst nog de bouwvak ennatuurlijk de kermis, Het sportgedeelte van dekermis vindt U verderop. De kermiswedstrijd gaattegen een streekteam,
Iedereen wensen wij vanaf hier alvast veel succesbij de voorbereidingen voor de nieuwe competitie,een prettige vakantie en veel plezier met dekermis. De redactie
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ReKoZeV.C. VAN DE BESTUURSTAFEL

JAARVERGADERING / 16 augustus 1982

19.00 uur — 19,30 uur : voor de D -—E PF, pupillen19.30 uur — 20,00 uur ; voor de B en C. junioren20.30 uur - : VOOr senioren + A, selectie
AGENDA: 1. Opening.

2 Notulen,
3. Verslag penningmeester,

‚ Bestuursverkiezing:Aftredend: J. Cuppers
Re Y.h. Bolscher
B. HoenderboomAllen hebben zich herkiesbaar gesteldNieuwe kandidaten kunnen zich melden9 augustus bij de voorzitter,

Zaalvoetbal.
Mededelingen,
Rondvraag.
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Willen de H.H. trainers - leiders - aanvoerderser op toe zien dat hun spelers in het bezit zijnvan een geldige spelerspas,Ga dit tijdig regelen,
SPORT TIJDENS DE KERMIS

Het Bestuur

Gestart wordt met een aantal voetbalwedstrijdenvoor, met name de lagere elftallen op zaterdag-avond 24 juli a.s. om 17.00 uur,Gespeeld zullen worden de volgende wedstrijden;17.00 uur : veld 1: RKZVC 2 — RKZVC 317.00 uur : vela 2; RKZVC 8 - RKZVC 9
19.00 uur : veld 1 4 RKZVC 4 — RKZVC 619.00 uur s veld 2 RKZVC 5 - RKZVC 7
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Na afloop van de wedstrijden is er een ezellisamenzijn in Hotel Het Witte Paard, en îs toe-gangkelijk voor de zehele bevolking. Medewer.king wordt hierbij verleend door de Boerenkapel,
PROGRAMMA SPORTDAG. OP ZONDAG 25 JULI 198211.00 - 11,30 2: Opgave polsstok-verspringen bijde bejaardenwoningen, Dit evene.ment wordt, evenals voorgaandejaren, georganiseerd door de KePeds11430 - 12.30 sPolsstok-ver

be 00 12430 ‘Jeugdvoetbal RKEl - D2 ; (elafgelopen sei
12.30 - 14,00 :Atletiekwedstrijd

4on7 4 Sa EEBehe: aeidswedstrijden,
Deelnemende verenTOHP volleybal
GymastiekvereniginsZieuwentse TemisverenigingKePede
Pacelli handbs

ETET2

jd
RokKeZoV. CC. seniorenReK.ZeV.C. junioren

14,00 - 14,15 Finale Bemie ten Eras-penaltybokaalaspiranten en pupillen ReKeZoVel,
14,15 - 14,30 Demonstratie Jazz Gym. en Gymnastiek.vereniging.
14,30 - 16,15 sVoetbalwedstrijd RKZVC-Streekelftal,In de rust van de voetbalwedstrijd is er eenmuzikale show door de Harmonie en schutterij.Om het programma vlot te laten verlopen verzoekenwij de desbetreffende verenigingen een half uurvoor de aanvang aanwezig te zijn,



Sportblad PIOT
Redaktie: B. ten Bras, B. Storkhorst, B. Wensink

H. Wopereis, M. Slot, A. Meekes,
J. v.d. Mei, W. Papen
Correspondentie-adres: Dorpsstraat 23,

telefoon 05445-257

Verenigingen: Veld- + Zaalvoetbal
Voorzitter: J. Cuppers, Oude Maat1,
telefoon 05445-281
Secretaris: Th. Bekken, Werenfriedstraat 9
telefoon 05445-461
Penningmeester: M. v.h. Bolscher,
De Haare 25, telefoon 05445-660 |

Wedstrijd-secr. J. Lankveld, Dorpsstraat 40, |

telefoon 05445-341
|

Zaalvoetbal: B. ten Bras, Dorpsstraat 23, i

telefoon 257

H.V. Pacelli Handbal
Voorzitter: R. Ponds, Zieuwentseweg 48,

EE]

&
telefoon 05445-382
Secretaris: B. Wensink, de Haare 18,ay), telefoon 838
Penningmeester: A. Krabbenborg, Dorpsstr. 3,
telefoon 05445-442
Wedstrijd-secr.: Th. Venderbosch,
Dorpsstraat 61, telefoon 05445-272

Volleybal
Voorzitter: H. Krabbenborg, Dorpsstraat 22b,
telefoon 05445-875
Secretaris: A. Krabbenborg, Grobbenweg 3,
telefoon 05445-534
Penningmeester: A. te Molder, Kleuterstraat 3
telefoon 05445-266
Wedstrijd-secr.: M. Kolkman, Zegendijk 16,
telefoon 05445-274



Mu Chin

TTV Des

Slagvaardig

Gymnastiekvereniging
Voorzitter: A. Rouwhorst, Ruurloseweg 26,
telefoon 05445-294
Secretaris: L. van Schie, Uranus 10,
Lichtenvoorde, telefoon 05443-4772
Penningmeester: J. Onstenk- Schepers,
Grensweg 8, telefoon 05445-348
Wedstrijd-secr.: L. Hummelink, Mercurius 53,
Lichtenvoorde, telefoon 05443-1953

Karate
Voorzitter: H. Olthof, de Waareise 23,
telefoon 05445-262
Secr./Penningm.: V. Doppen, Dorpstraat 77,
telefoon 05445-290
Wedstrijd-secr.: H. Olthof, de Waareise 23,
telefoon 05445-262

Touwtrekken
Voorzitter: A. Spekschoor, Vragenderweg 49,
Lichtenvoorde, telefoon 05443-3597
Secretaris: W. Kl. Holkenborg, de Waareise 7,
telefoon 05445-614
Penningmeester: H. Kl. Goldewijk,
Zegendijk 6, telefoon 05445-723

Tafeltennis
Coördinator: A. Hoenderboom,
Zegendijk 124, telefoon 05445-324

Schietverenigiiig
Voorzitter: B. Rouwhorst, Roldersweg 17,
telefoon 05445-405
Secretaris: L. Wopereis, Dorpsstraat 60
Penningmeester: A. Schutten,

B. v. Meurstraat 10, Lichtenvoorde,
telefoon 05443-1005
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Consumptiebonnen kunnen tot 15.30 uur alleen inde kantine worden ingeleverd, daarne is de kanvinegesloten.

Wij wensen U een prettige kermis toe,
Bestuur RKZVC

INTERVIEW

Met de heer RUDIE JANSEN uit Gendringen; voornet nieuwe voetbalseizoen trainer van de selectievan ReK. ZVC
Red.:Eerst even voorstellen:Rudie Jansen is 34 jaar oud en van beroepprocuratiehouder; gehuwd en vader van tweezoons die beide ook reeds voetballen bij deF-pupillen.
Red.:Hoe zag je eigen voetballoopbaan eruit?R.J.sIk ben bij Gendringen begonnen bij de B-Junioren en op mijn veertiende was ik reservebij het eerste. Met vijftien jaar ging iknaar het eerste, waarin ik 17 jaar heb gespeeld,waarvan de eerste acht jaar als spits enlater steeds als voorstopper. Vier jaar daar-van speelden we in de Je klas KNVB (in dietijd 0.a. tegen Zieuwent) 3e rest speeldenwe in de derde klas,De laatste 2 jaar heb ik in het tweede gespeeld.Nu stop ik als actief voetballer en doealleen nog mee in het familie-elftal..

_Red.:Waarom ben je trainer geworden en welke teamsheb je getraind?R.J.:Van begin af aan toen ik in het eerste speeldeheb ik de jeugd van Gendringen getraind,omdat ik dat graag wilde. Toen de gemeentesubsidie gaf voor gediplomeerde trainers enik het graag wilde blijven doen ben ik deE-cursus gaan volgen, en ben daarna door-gegaan met de D en C cursus welke laastste ikdit jaar afsloot.



Tijdens die kursussen heb ik geen jeugd meerkunnen trainen. De laatste 2 jaar traindeik Netterden. (Red, Netterden werd dit jaarkampioen).
Red.:Heb je een trainer als voorbeeld? |

ReJesNOu. 7 Ik vind Ernst Happel zoals hij over-komt, zo rustig een grandioos trainer. Desfeer en geest moet in de ploeg aanwezig zijnen dat brengt Happel dus fantastisch.
Red.sWat is het attractieve aan het trainer zijn?R.J.sWanneer de sfeer goed is en je fijn met dejongens om kunt gaan, dan kun je de jongensproberen iets bij te brengen, waarvan dejongens zelf en het publiek er plezier aanhebben, dat is het mooiste ervan.En als je dan het resultaat bereikt waar jedoor de weeks mee oefent en zondags dieoverwinning behaalt, dan heb je er plezier in,
Red.:Hoeveel invloed denk je dat een trainer ophet resultaat heeft?R.J.:De trainer kan inderdaad wat invloed hebben.op het resultaat o0,a. een wissel op hetjuiste moment en met beslissingen risico'sdurven nemen, niet afwachten. Men moet deploeg kunnen motiveren en je probeert d.m.v.‘n bepaalde oefenstof iets op de jongensover te brengen.Als de jongens op het veld zijn ben jenatuurlijk afhankelijk, maar ik ben zelfnogal fanatiek en als ik zie dat ze nietwerken dan kom ik wel, ©

Red.sWe horen je dus wel langs het veld?R.J.3Daar zul je wel achter komen, als ik ziedat ze niet werken terwijl het wel kan,zal ik wel wat zeggen.
Red.sWat geef je de jongens mee voor een wedstrijd?ReJ.esIk geef een bespreking vooraf en zal met.enkele spelers een kort gesprek hebben omze b.v. te wijzen op bepaalde fouten, ofvoor bepaalâe opdrachten.



GOOP.WERKTUIGENVER. ZIEUWENT
STAAT VOOR U KLAAR:

o.a.
- VOOr vernieuwing en verbetering

Van Uw grasiand, ook egaliseren
” Voer uw gehele grasoogst- voor al uw kuilwerkzaamheden
- voor al uw graafwerk
7 VOOr Uw maiscogst
- plastic voor uw kuilen in diverse breedtes

KOM EENS AAN! REINDERSWEG 3 - TEL. 05445-526
!

+

Al uw
B c.v.-installaties
@ loodgieters- en

elektriciteitswerken
MW stalventilatie

worden door ons
vakkundig verzorgd!

JOS HULSHOF
Zieuwent - Telefoon 346



voor al uw schilder-
en behangwerk naar J ° Holkenborg
tevens het adres voor de ’”’doe-het-zelver’’

officieel Supralux-dealer
Zegendijk 4 - Telefoon 454

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE tijdens de rust of

na de wedstrijd
bent u van harte welkom
in de

Kantine van Z.V.C.
tel. 607

dat men van KWALITEITSOLIE minder
nodig heeft, dat wist u al;
maar weet u ook al dat onze BENZINE
zo goedkoop is?
kom eens tanken en overtuig u
wij helpen u graag

aanne KRABBENBORG

__
tetetoon 5

ee
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Ik ben van mening dat een wedstrijd in dehe klas niet te zeer van tactiek af moethangen.

Red.sWelk doel staat je voor ogen met de selec-tie van ZVC?
ReJesIk heb 2 wedstrijden gezien tegen Terborgen Varsseveld en ik ben er een beetje vangeschrokken. Ik heb eerder tegen Zieuwentgevoetbald en dat was toen de ploeg metde meeste conditie, misschien af en toe watverkeerd gebruikt, De afgelopen 2 keervielen ze enorm tegen, die werklust waarZieuwent om bekend stond zag ìk niet meerzitten, Vroeger was ZVC bekend als eensportieve ploeg die keihard werkte en condi-tioneel sterk was.Ten eerste zal ik hard werken om een opti-male conditie te bereiken bij de jongens,waardoor de rest vanzelf komt,Als de inzet op de training aanwezig is benik overtuigt dat we in ieder geval eenwoordje mee zullen spreken in de le klas.Het belangrijkste vind ik dat wanneer de geesten de sfeer goed is en de conditie aanwezig,dan komt de rest vanzelf,

Red.:Een kampioenschap?ReJ.sJe hoopt dat als trainer natuurlijk wel,maar het belangrijkste vind ik dat hetpubliek een goed seizoen ziet, ook al ben jehet dan net niet geworden,
Red.:Hoe begin je de trainingen?R.dJ.:Eerst duurtraining, tempotraining, inter-valtraining en sprintoefeningen, daar gaik eerst mee werken. In het begin zullenwe drie maal per week trainen,
Red.:Ga je het eerste en tweede apart trainen?ReJ.:In principe de eerste 6 weken niet. Ik benzelf voorstander om met de complete selectiete trainen, ook omdat het tweedeook hoogspeelt. s E: :
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Red::De karakters binnen het eevste verschillennogal, hoe denk je daarmee te werk te gaan?ReJosHet kan zijn dat ze niet op één lijn zitten,maar ìk zal op de training trachten dat terijgen. Ik ben zelf fanatiek op de trainingen ais îk iemand zie nietsnutten is het ofhard trainen of hij kan gaan.Verder heb ik vooraf nog een gesprek met despelers gpart 0.8, om kennis te maken enZulke dingen te bespreken, Verder zal ìkdoor praten trachten op de problemen in iespelen tijdens de voorbereiding.
Red.:Je eïst in je schrijven aan de spelers datwanneer ze vrijdags eon feest of bruilofthebben ze eerst dg:

ve trainen alvorenste gean fcesten. Bol dat niet?Dat mag botsen, Als in net eerste willenRods ve

voerballen, dan zullen ze toch de trainingmoeten volgen. Natuurliz jk zal ik het pergeval beki bruiloft of vannaaste familie is een cs laig ezouus, maar inrincipe vind ik dat trainen voor feesten gaat.

en. en 6:

Red.sVeel spelers doen ook aan andere sporten,vooral zaalvoetbal op de vrijdagavond.Hoe sta je daar tegenover? meReJ.sDaar heb ìk met het bestuur over gepraat.Wanneer de mensen zaalvoetballen heb ikaar helemaal niets op tegen, alleen in zo3 ZE mogen de treining niet missen en8

op

6Vea Le: 5 © Za.speelt en degene die traint niet,
Red.:Je hebt een gesprek genad met de anderetrainers, Hoe heb Je dat ervaren?‚RaJe3Dat kwam positief Over, Ik zie het wel zitten,Red.:En met het bestuur?Red.sIk heb ook vertrouwen in het bestuur dat hetachter ons staat. Ik heb een kort gesprek



voor kwaliteit

van

rund of zwijn

moet u bij slagerij
H. BEERTEN zijn

de beheerder
van het

parochiehuis
wenst

alle sportmensen

steeds

AANGENAME

WEDSTRIJDEN

en veel succes!

voor een goede
2e hands of
nieuwe
auto

verder alle
soorten reparaties

naar een erkend
adres:

garage
T. KOLKMAN

Zieuwentseweg 44
Zieuwent
tel. 603



NMS-Jeugdsparen
Kinderen hebben het zo druk met opgroeien

dat ze aan sparen niet denken.
Sparen voor later.’ niemand kan het een kind
kwalijk nemen als het daar zelf niet aan denkt.
Een kinderleven is van ’s morgens vroeg tot ’s avonds
bedtijd veel te druk bezet. Daarom helpen wij
volwassenen ze maar een handje helpen.

Van 0 tot 15 jaar: Van 15 tot 21 jaar:
Sneltreinsparen. Zilvervlootsparen.
Hoe jonger een kind begint met HOGE RENTE en een aardigheidje
Sneltreinsparen, hoe beter. van de Overheid:
Want de NMS stelt naast de 10%Rijkspremie!
HOGE RENTE een forse premie
in het verschiet van 5 - 10%over
het eindsaldo.

HEEFT U INTERESSE IN INTEREST VOOR UW (KLEIN)KINDEREN?

Komt u dan eens informeren naar deze of de vele andere spaarvormen die de
NMS u te bieden heeft. Ons adres is:
AGENTSCHAP ZIEUWENT:
Assurantie- en Financieringskantoor
Th.J. BEKKEN
Werenfriedstraat 9

tel.: 05445-461

Wij zijn geopend:
Dinsdag van 14 - 16 uur en
vrijdag van 18.30 - 20.30 uur
EN VOLGENS AFSPRAAK

TOT ZIENS!



met ze gehad over enkele dingen, zoals ballenmateriaal. Ze hebben belozsfa dat dat er zoukomen. Wat de elftallen betreft hoop ik zeheel weinig nodig te hebben, Ik werk graagzelfstanding. Bovendien heb ik één keer permaand een bespreking met het bestuur.
Red.:Ben je voorstander van een elftalcommissie?R.J.sBepaald niet. <5
Red.:Wat vindt je de taak van de leider en aan-voerder? 3ReJesIk weet niet of ik een leider krijg, datblijft nog afwachten. î

Als ik er een had, zou ik graag van hemhoren als er iets is en dan bij me komtzodat ik er op in kan springen. Het zelfdegeldt voor de aanvoerder. Ik zal bepaaldedingen nog met ze bespreken, want ik ken demensen nog niet goed, dus moet ik een beetjevertrouwen in hen hebben over hun ideeën
om tot de beste oplossing te komen.
De aanvoerder is de belangrijkste persoonvoor een trainer, als er iets geconstateerdwordt, weet hij het beste wat er in eenbepaalde groep heerst. De aanvoerder is inhet veld de praatpaal van de trainer. Inprincipe heeft elke linie in het veld eensoort dirigent nodig. Zo nvest ik zelf b.v.bij Gendringen de achterhoede organiseren,terwijl ik geen aanvoerder was.Buiten het veld neem je bepaalde dingen methem door b.v. over de opstelling en wil danzijn mening horen. De beslissingen neem ìkechter altijd zelf.

Red.:Hoe groot is de selectie nu en hoe ga jemet reserves werken?
ReJe:30 man, waarvan er na de voorbereiding 5of 6 afvallen.Ik heb met de jeugdtrainer de afspraak datik bij elke wedstrijd van het eerste entweede naast één eigen reserve telkens 1één jeugdspeler als reserve meekrijg. LN
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Red.;Voor enkele jaren geleden toen je ook innet eerste van Gendringen speelde, verspeeldeGendringen het kampioenschap door een 3-2

. nederlaag in de laatste wedstrijd tegenZoVeC.. Wat kun je daar nog van zeggen?R.J.:0o0k de jongens vonden dat we nooit van tevoren die foto hadden moeten laten nemen,maar we werden door de fotograaf zo onder
druk gezet, daardoor werd ZVC geprikkeld,Zo leert men uit ervaring, nooït geen foto
meer vooraf.

Red.:Heb je een bepaalde voetballer als idool?R.J.sIk sla die vraag liever over, anders denkende jongens straks ze zo moeten gaan spelen.
Reû.:Heb je nog meer voetballiefhebbers in defamilie? 5

ReJe:Ja, mijn broer is trainer van V.V.0, en ikverheug me op die wedstrijd,
Red.:Heb je nog andere hobby's?R‚J.sNou, 't voetbal neemt zoveel tijd in beslagen ikheb een grote tuin, daar tuinier ikeen beetje in.Daarnaast ben ik pemingmeester van hetschoolbestuur. Verder blijft er nietveeltijd over,
Red.:Danonze woordjes waar je meteen bijna zonderte denken op moet antwoorden.

Pingelen ssersrssso0e. juiste momentZoVols sassDasnanzsssoessns dat is ehneaeGrensrechter ssssvesesee SportiefGendringen sss. ander tegenstanderDoelpunt snn2945snanssnean juichenIsrael snoanscsssnassaeas KIaSge
Totaalvoetbal ssc... ken ik niet, oohî

goedWie wint de WK. 82 “vo Spanje.Blunder essacnosnnsnsessen kan ie aan 't
3 scheldenwat!PIOT ssaoscesesesesseseens onbekend Es



Emn
het juiste brood voor de
sportman is brood met
energie o.a,

* tarvo

UW WARME BAKKER

telefoon 255

Hotel-Café-Restaurant-Slijterij BONGERS
Dorpsstraat 36 - Zieuwent - Telefoon 05445-271

Het adres voor: Bruiloften - Partijen _*%

Droppings
Uitstekende keuken voor diners
Prima biljart aanwezig

IEmein

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

DORPSSTRAAT 29Z euwent Te. 05445 — 416.

trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd
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voorde aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

naar

ves- en varkenshandel - batsdijk 46 Zieuwent - tel. 508
5

EEEN”e= nd. en
Voor al uw PARTIJEN en BIJEENKOMSTEN

naar:
café-restaurant

STOVERINK
Ruurloseweg 20 - ZIEUWENT -te!sfoon 05445-634

Garage

Krabbenborg
Verkoop en reparatie
van alle merken
auto’s

Waalderweg 124 - MARIËNVELDE
telefoon 05445-777 b.g.g. 601
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Red.:Heb je nog een slot-opmerking? ERJ. sHet belangrijkste wat ik dus hoop is’gezellige jaren tegemoet te gaan,Ten aanzien van het publiek is bekend dathet publiek achter de ploeg staat, ondanksdat ze een matig jaar hebben gehad. Ikhoop het vertrouwen weer Zo snel mogelijkterug te halen,
Red.sBij dege willen we Rudie Jansen hartelijkbedanken voor het Spontane gesprek en wensennem en zijn ploeg veel succes de komendeseizoenen, hoewel getuige het enthousiasmetijdens ons Se5prek van hem en de manierWAaTOD alles wilbijna niet mis,

j

selectie
Bokkers
Humnelink

Ge

on panLppenborg
= Te afdLd LEITE
P. Stortelder R. Kolkman sEGe Storkhorst Pf, Krabbenborg B, Storkhorst {J}VW. Heutinek Jes Heutinek Je Kl.HolkenborgJe Cuppers FP. Schutten Â. SchuttenRe VeZutphen
deelftal
Ee Hulzink T. Kolkman (F, Schutten)F, Slot Re Doppen (7. Cuppers)Js Eekelder W. Eekelder W. WopereisM. Hulshof Je Woltérs R. Meekes
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he elftal
Be Wensink A. Eekelder F. StortelderPF. Krabbenborg E. Rouwhorst M. Kl.HolkenborgJ. Wolters He Humelink M. ToebesEe Heutinck S. Kolkman M. KolkmanGe Slot Ce Toebes

elftalGRS AR AE HAIR NSE AL VE 9E Ke

À: kvabbenborg H, Krabbenborg A. RouwhorstB: Rouwhorgt W., Rouwhorst È. SDexgo0rW, Venderbos W. Weijers Be ElschotJo Hulshof He Wopereis A: HolkenborgF4 Domhof W. Domhof
Ge elftal
R. Holkenborg “ M, Immink Wa Toebes °

He. Toebes B. Holkenborg S, BekkenH. Berendsen W. Kolkman Js Vod MeijGe Kolkman M. Slot B. ten Eras
2eslftal
Me Domhof W. Kolkman R. Kl.HolkenborgCG: te Molder W, Waalderbos U, Kl. HolkenborgW. Rouwhorst W. Eekelder Âs SlotJe Hoenderboom A, Beerten R. HolkenborgJe te Molder Ee Kl.Holkenborg
Se elftal#7 En SE NTR >
H. Lankveld …_  H, Stortelder Y. Kl. .BienhuisT. Elschot CE Ae Kl.GoldewijkBe Slot B. Nieuwhof We BekkenHe Bongers Je ten Bras Re van AkenW. Knippenborg P, Eeftink R., HummelinkEe te Roller
2eelfta:
T. Hulshof C. Knippenborg J. KrabbenborgL. Stoltenborg B. Hummelink Le DonderwinkelA, Stortelder Y. Rondeel H. WopereisHe Bokkers ». van Aalst J. ReukersL. Krabbenborg



J. Waenink
voor al uw:
onderhoud - verbouw en nieuwbouw - schilderwerk

tevens nog steeds Rijkssubsidie "dubbele beglazing"

SCHILDERS- en BEHANGBEDRIJF

Werenfriedstr. 37, Zieuwent, tel .452

BESTRATINGSBEDRIJF

DOMHOF

ERFVERHARDING

SIERBESTRATING Dorpsstraat 30

ZIEUWENT
Telefoon 05445 -517

Firma A. M. Wopereis

ELECTRO TECHNISCH BUREAU
ZIEUWENT

Dorpsstraat 63
Telefoon (05445) 217 - 576

RADIO - TELEVISIE
WASAUTOMATEN
ELEKTRISCHE en
HUISHOUDELIJKE ART.
SCHOOLARTIKELEN en

SPEELGOED (lego +
playmobile)



HODENDEREBDDM BU
BAANNEMERSBEDRIJF

m NIEUWBOUW

u VERBOUW

m ONDERHOUDS-en
w UTILITEITSWERKEN Be

dorpsstraat 27
ZIEUWENT

telefoon 05445-332

voor een
gezellig partijtje CAFÉ Anmiet Kevelder&
of een groot feest H. HOLWEG

TTT
. in ’t klein

: £;
Ee leieon 27moet je toch wel bij

't Kevelder zijn!
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OEFENPROGRAMMA SENIOREN RKZYC

zondag 15 augustus
Zondag 22 augustus

Dinsdag 24 augustus
Woensdag 25 augustus
Zondag 29 augustus

Dinsdag 31 augustus
Woensdag 1 September

Zondag 5 september

Woensdag 8 september

ZVC Ì - Gendringen 1
ZVC 2 — Gendringen 2
TVO 1 - ZVC 1
TVO 2 — ZYC 2
NVG 1 - ZVC 5
ZVC b - Lochem 5
ZVC 5 - Lochem 6
ZVC 6 — Silvolde 5
ZVC 7 — Silvolde 6
ZVC 8 - Silvolde 7Lochem 8 … 2YG 3
ZVC ! — Terborg 3
GWVV 1 - ZVC 1
GWVV 2 — ZVC 2
ZVG 1 - Rijnland 1
ZVC 2 — Eibergen 2
ZVC 3 - Witkampers
Witkampers 4 … zyG
ZVC 5 Witkampers
Witkampers 6 - ZYG
ZVC 7 - Witkampers
Witkampers 8 … gyG
MEC 5 - ZyG 9
Lochem 4 … zyg 5
ZVC 1 — KSV 1
ZVC 2 — KSV 2
Terborg 2 — ZVC 2
ZVG 3 Gendringen 2
ZVC 4. Gendringen 4Kotten 4 … zyc 3Dinxperlo 3 …— zVYG 6Dinxperlo 4 … zygG 7Kotten 5 - zvc 8
ZVC 1 - Erica 1

OOS

in

ry

10.30
10.30
1200
10,00
14,30
12.00
12,00
10.00
10.400
10.09
1285
19.09
19.00
19,00
14,30
10,00
10.09
10.60
12.09
12.09
12.00
12:00
10.00
19.09
19.00
19.09
10.00
10,00
10.00
17.00
10.00
10:00
14,00
19.30

uur
uur
uur
uur
uur
Uur
uur
uur
uur
Uur
Uur
uur
uur
uur
uur
uur
Uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
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GOMPETITIE-INDELINGEN SEIZOEN *82-°83
bte klasse C

AD'69
Dinxperlo
Gendringen
Grol
Reîïnie
RKZVYC
SC Eibergen
SC Kotten
Varsseveld
VVG'*25
Winterswijk
Zelhem
AfdelingP
Winterswijk 3
RKZYC 4
Fortuna W. 2
WVC 5
KSV 3
Vios B. lb

Rietmolen 3
MEC 3
Longa*30 6
Sp.Lochem 5
Witkampers 3
Kl.Dochteren 2

AfdelingX
Sp.Eibergen 7
KSV 4
SpeMeddo 3
Grol 9
Longa°30 9
Winterswijk 5
Yosseveld 2
Ratum 4
RKZVC 7
Sp.Kotten 5

Res_3e klasseC AfdelingN
AD'69 2
Apeldoornse B.2
Concordia W.2
Drempt V.2
DVC’26 3
ESCA 2
Gendringen 2
Rheden 2
RKZYG 2
Sprinkhanen 2
Varsseveld 2
VDZ 2

afdeling0
MEC 2
Sp.Neede 3
Sp.Lochem 6
RKZVC 5
Ruurlo 4
Vios B. 5
Rietmclen 2
Grol 5
Longa*30 5
Ratum 3
Bredevoort 3
Sp.Eibergen 4
AfdelingCZCES GES PIE SE ED GD TIE

OnWinterswijk
SpeKotten 7
Vios B. 8
WVC 6
MEC 5
Grol 11
Longa°30 15
KSV 7
Ratum 6
RKZVC 8
Sp.Meddo 5

GSV 163 1
Vorden 3
Bredevoort 1
EGYV 1
Longa’30 4
Lochuizen 2
DEO 3
RKZVC 3
WVC 4
SC Eibergen 5
Grolse Boys 2

AfdelingU
SVBV 2
Sp-.Neede 5
Witkampers 4
Reünie 4
RKZVYC 6
Erix 3
Sp.Eibergen 9
Longa’ 30 10
Diepenheim 2
Grol 10

AfdelingAZ
Yarsseveld 10
AD?69 8
Winterswijk 7
Yosseveld 4
WVG 8
Bredevoort 5
Ratum 5
Fortuna W 3
Longa’ 30 14
RKZVC 9
Sp.Meddo 7
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JEUGDBELEID R.K.Z.V.C.

Aloys Wieggers traint reeds een jaar de voetbal-jeugd van Zieuwent. De competitieresultaten van deverschillende teams zijn over de gehele linie
genomen erg magertjes. Links en rechts gaan stemmen
op dat het jeugdvoetbal wordt verwaarloosd, dat ermaar wat wordt aangeouwehoerd, dat de zaak nietoptimaal wordt opgepept en aangemoedigd, dat egéén wil ís om te winnen, dat er kortom alles behalveprestatiegericht wordt gewerkt,Vroeger, zeggen dezelfde stemmen, was dat anders,Toen durfde je bijna niet thuis te komen als je hadverloren. Donderspeechen waren niet van de lucht,wie niet naar behoren presteerde en/of niet dementaliteit van de trainer volgde stond weken somszelfs maanden reserve. Winnen was het parool metkeihard werken, blind staren op het resultaat waarbijhet doel veel middelen heiligde,
Maatschappijen, leefgemseenschappen, verenigingen,mensen, alles en iedereen is aan veranderingenonderhevig.
De prestatiegedachte is binnen de voetbalverenigingRKZVC en m.n. bij de jeugd een achterhaalde zaakgeworden!
Terwijl Zieuwent enerzijds vergrijst en een beginvan concurrentie tussen verschillende sportvereni-gingen anderzijds ontstaat heeft dat tot gevoiggehad dat het aantal jeugdspelers per leeftijds.categorie op een dusdanige getalssterkte is gekomen,dat er per leeftijdscategorie of net één elftalof net twee elftallen lamnen worden samengesteld,waarbij zelfs noodgedwongen links en rechts spelerstwee wedstrijden in één weekend moeten spelen en/ofin een voor hen niet geschikte leeftijdscategoriemoeten worden ingedeeld.
De concurrentie van anderen waardoor er gepresteerdmoet worden om een plaats binnen een elftal tebehalen C.q. te behouden, éóén van de grootste drijf-veren om uit een speler datgene te halen wat er in
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zit en tot de beste prestatie's te laten komen,bestaat bijna niet meer, De begeleiding en hetelftal is allang blij als men 11 spelers + 1 reserveheeft.
Daar komt nog bij dat de mentaliteit van de jeugdverandert: Een strenge aanpak, voornamelijk voetbal-prestatie/resultaat-gericht, wat o.a. inhoudtwee keer (op z’n minst één keer) per week serieusen keihard trainen, géén fuifen met overmatigalcohol en nicotine op een vrijdagavond, net opvolgen 9van aanwijzingen en aannemen van ideën van begeleiding,het sterkst mogelijk elftal samenstellen, minder-begaafde spelers regelmatig op de reservebank,hardzijn voor jezelf, je ondergeschikt stellen aanhet team, enz., wordt door een steeds groter aantaljeugdspelers niet meer gepikt.
Een aanpak waarbij het resultaat belangrijk is,kost leden (dwingen tegen algemene meningen inheeft heden-ten-dage wijnig zin) wat tot gevolgheeft dat m.n. enkele leeftijdscategoriën bij de
junioren géén elftal cp de been kmnen brengen,Dat is het laatste waaraan de v.v.R.K.Z.Y.0,behoefte heeft,
Bovengenoemde tendensen hebben voor jeugdtrainer,begeleiding en bestuur geleidt tot het navolgendebeleidsuitganzspunt:(Voetbal)plezier voor iedereen is belangrijkerdan het voetbalresultaat., Elke speler heeftrecht op spelon, wat inhoudt dat men in grotelijnen per. rculatiesysteem reserve staat.De sfeer binnen een elftal, de aanpak van de
begeleiding daarop aangepast, wordt voornamelijkdoor de spelers bepaald. De bedoeling is dat zijzich thuis voelen en vermaken bij de vereniging.Het feit dat in het afgelopen seizoen het verloopvan spelers minimaal is moge getuigen van een
goede beleidsopvatting.
Kanttekeningen

f-— Het gevoerde betoog, uiteenzetting is generali-serend. Natuurlijk zijn er spelers die niets lieverwillen dan winnen en daar een hoop voor over hebben.



Voor een haarverzorging naar uw zin,

kapsalon CECIEL” =
De Haare 30, Zieuwent, tel. 797

goed passendejeans broeken
koopt u natuurlijk bij:

m9
ZIEUWENT - LICHTENVOORDE



TAXI
05445
509-343

hebben een samenwerkingsovereenkomst aangegaan om u in detoekomst te verzekeren van een nog betere service op het gebiedvan ziekenfondsvervoer en normale taxiritten.

Tel. 509 of 343

Leo Krabbenborg

GARAGE ELSCH
mn

# accu’s, banden en uitlaten (gratis montage)

# in en verkoop gebruikte auto’s
# betrouwbare onderhoudsbeurten
# ook voor tectielbehandeling
% snelle en vakkundige reparatie
« ALLES TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN »

05445 Waalderweg 41 ive 08342
855 7263 RV MARIENVELDE % Privé 95

garage

E



Vaak Zijn dat de betere Spelers. Zij vormen echtereen duidelijke minderheid, maar met het huidigebeleid komen zij (wel in mindere mate, maar toengenoeg) aan hun trekken, Andersom kwamen de minderegoden en/of personen met een minder sterke prestatie.mentaliteit in het verleden niet aan hun trekken envertrokken als iid,” Prestatie geeft plezier, maar zonder plezier iser weinig prestatie, (Een elftal van 3 spelers kentnoch plezier noch prestatie},” Heeft R,‚K,Z.V.C, niet geteerd op de voetbal.kwaliteiten van spelers geboren tussen 1955 en l960 ©Is de degradatie van de A-sel, niet een logischestap? Jeugdspelers stromen door hun ouder wordenconstant door, Elk elftal speelt in een competitiewelke door een spelersgroep die gemiddeld 2 5gJaar ouder is js bewerkstelligd, Binnen een kleineverenig ÎSLE 15 dat goed merkbaar en vaak aanleidingtot scheefgetrokken verhoudingen,Zieuwent kent momenteel weinig echte voetbal.talenten, Het huidige gevoerde beleid is ook mededaar een gevolg van en stimuleert op haar beurtWeer niet Lot hex Kweken van goede voetballers,18 dat zo 2rg? Een stapje terug is nog geen neder.laag. Het kan zelfs een overwinning zijn,Relativerd tot uitersten stelt het hele voetbalniets voor,
Gi aaanDLOTwoordieIk preïsndeHet boy Dacht te hebben,bedoeld omEe E
laurens En Denborg een trapt? 2 geven; zijnwijze van voetbal jeugdbenadering Sn Ware persoon.lijke voetballiefde Komt innen’ een grotevereniging tot zijn reeht; niet, zoals Ook hijzelf waarsehijnlijk heeft ingezien, binnen dehuidige vereniging R.+K.Z.V.C. met al zijn beper.kingen.

Dok zijn niet alle aspecten van (voetbal)(jeugd}.begeleiding aangehaald,iet enigste wat Ik beoog is U een beetje meerinzicht te verschaffen in datgene wat reilt enzeiit binnen de jeugdafdeling Van ReK.Z.Y.C,
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Er wordt niet met de pet gegooit en maar wat aangeklungeld, Trainer, begeleiding en bestuur hebbenhet beste voor met Uw kind en ReKsZoV.Û.,, moge datduidelijk zijn,
Opbouwende, beargumenteerde kritiek, ook van U;iS van harte welkom!

HuubWopereis
JEUGDVOETBAL Z.V.C, Jeugilbege]lsider A-sel,
Het seizoen 181/B2 zit erop. Qua sfeer en men-taliteit is het een goed seizoen geweest, ondanksòe tegenvallende prestaties, Teder elftal heeftgepresteerd naar zijn mogelijkheden,Er: js ereen, ongeacht zijn kwali.teite teentje te laten bijdragen.Yan iler werd verwacht dat’ ijnstee dan die van de minderevoet er minzaam neer te kijken op demind ie speler. Ook zij horen bijet Ook zij hebben recht om te spelen.d5 werd dan ook geprobeerg niet steeds dezelfie
h
Ë
Spelers vande zljkant toe te laten kijken,Dan maar een punt minder, In het jeugdvoetbalzijn belangrijkere waarden nastreefbaar dan°°alleen een hoog puntenaantal, DeTk ‚ dan cok isdere

e=

DeIedereen bedankt.
E

;

bh DR 3nerJe graat er niet ASen voor,
Het komende Jaar willen we proberen op dezemanier door te gaan. Iedereen die erbij betrok-ken Ìs, is evenveel waard, Met zijn allen, zullen’wo proberen op een sportieve plezierige maniereen zo goed mogelijk resultaat uit het vuur teslepen,
Voor alle elftallen hebben we net voldoendespelers. Afmeldingen voor wedstrijden en trai.



H.H. LANDBOUWERS - AANNEMERS
Voor al uw loon- en grondwerken staan wij steeds klaar metdemodernste machines.
Verder leveren wij alle soorten

LA NDBOUWPLASTIKS

GRAS- EN GAZONZADEN

SPUITMIDDELEN E.D.

LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF
”WOPA” B.V.

tel. 05443-2415 - 05445-253

de<combinatie
LANHVELD
GOEDKOOP EN GOED!



oee

eee

Is delaagste
prijs intapijt

altijd de beste?
21%7 Vergeet hetmaar!ë  á Wanttapijt kent vele prijzen.= à Maar ook kwaliteiten, Let naastAX _ de prijs ook op kwaliteit,SS Goedkoop is duurkoop,

$

Loop daarom even bij onsele binnen. Wij adviseren u graagdE met het vakmanschap van de
echte tapijt-specialist. :

B.J. STOLTENBORG & ZN.-tel. 207

voor al uw voor

VERZEKERINGEN
. NIEUWBOUW

naar . VERBOUW en
:

. ONDERHOUDASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER|| WOPEREIS
Zieuwent Dorpsstraat 48
Tel. 227 Zieuwent — telef. 209



ningen kunnen we e(zo wegblijven doemee. In welk elfta
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r niet of nauwelijks bij hebbenb niemand!). Hou hier rekeningl je ook speelt, hoe je speelt,we hebben je gewoon nodig, Kun je beslist niet,meld je dan vroegt ijdig af (05443-3763),Half augustus beginnen we weer met de training.Voor ieder elftaî hebben we oefenwedstrijden.

kompetitie begint.mogelijk voor de g
« KOM op de traindie altijd opdrecht om te voealleen komt alsdroog is en getraining wordtaan de leiderseen opstellingB. Kom op tijd! De

Ook bij wedstri

Wat kunnen we doen om zo goedag te komen,
ing van je elftal, Die jongen© training komt heeft meertballen dan een jongen diede zon schijnt, het veldbal hard. De opkomst van debijgehouden en iedere weekdoorgegeven, dan pas wordtgemaakt,
trainingen zijn al zo kort.jden! Je hebt dan tijd voorcen goede warming-up. De wisselspelers schie.ten ballen opden kombineren, e keeper, De spelers bewegen

C. Geef geen kommentaar tijdens een wedstrijd,Daarbij is nien(bijv. op de trhet horen en ziDenk ook eens 2Hij heeft het +Hij mag en wil
Maak het hem nimond en voetbal

Tot slot wens ix 3
en de oudere A-jeuseniorenkompetitie

and gebaat. Doe dit later2ining}), dan kan iedereenjn zegje dosa!
an je eigen scheidsrechter,aak al moeilijk genoeg.jullie niet benadelen, maarzeker niet bevrooroordelen.et ekstra moeilijk, hou jeD

edereen een prettige vakantiegi veel plezier in de



20
MEDEDELINGEN R.K.ZeV.C. JEUGD

Als ik voor de start van het nieuwe seizoenterugkijk op het afgelopen jaar dan vallen ereen paar dingen op;le. Het prestatie voetbal is vervangen door eencombinatie van prestatie en spelvreugde metde nadruk op spelvreugde.2e. Er zijn meer jongens met voetbal begonnenals dat er uitgescheden zijn.3e. Er is van verschillende kanten kritiek opde handelswijze van het jeugdbeleid geweest,
De stap die we afgelopen seizoen terug gezethebben als jeugdbestuur is zeer bewust genomen.Doordat we in sommige leeftijdsgroepen metmoeite en pijn maar één elftal op de been kumnen
brengen zullen we moeten proberen om de jongensmet plezier naar het voetbalveld te krijgen.Deze opdracht had Aloys Wieggers ook meegekregentoen hij begon met het trainen van de jeugd.Hetzelfde is ook van toepassing voor de trainersvan de pupillen m.n. Henry Hummelink, Eric Hum-melink en Willy Weijers. Aangezien dit eksperi-ment volgens het bestuur geslaagd is willen wein het komende seizoen op dezelfde voet verder
zaan (met hier en daar een kleine bijstelling),
We beginnen op donderdag 19 augustus met detraining en den volgens onderstaand schema:
Donderdag 19 augustus 18.00-19.00 C

19.00-20.00 Bi + B2
Maandag 23 augustus 18.00-19.00 GC

20.00-21.00 A

Dinsdag 214 augustus 18.00-19.00 D1 + D2
Woensdag 25 augustus 18.00-19.00 El + E2
Donderdag 26 augustus 18.00-19.00 C

19.00-20.00 A



DOPPEN ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN enHYPOTHEKEN

Zieuwent - Dorpsstraat 77 — telef. 290

Voor
- de beste patat
- de heerlijkste schotels
- de lekkerste schnitzels
‘een gezellige avond

café-cafetaria 3 de tump’ 4

telefoon 269
José en Ton Peters

voor advies
aan-en verkoop

FOKZEUGEN
FOKBEREN
BIGGEN
en VARKENS

A.W. DOMHOF
Oude Ruurloseweg 28, Zieuwent, telefoon 436



het adres

voor een
lekker glaasje bier

Bennie vann
c $ Dikken

G.J. Pierik
Constructie- en
installatiebedrijf.

LOODG IETERSWERKEN
C.V. INSTALLATIES
IJZERWAREN
ONDERHOUD

Tel. 233

merkartikelen zijn kwaliteitsartikelen
u koopt ze voordelig bij een vanouds
vertrouwd adres

levensmiddelenbedrijf

A. VENDERBOSCH
dorpsstraat 28 zieuwent - telefoon 315

natuurlijk

tel. 257

VOOR AL UW SCHOENEN
EN LEDERWAREN

schoenen- en sporthuis

Ten Bras



September 18:00-19,00 E2119.00 A wedstrijd tegenEibergenPiember 18.00-19, 00 ©

Proberen Zoveel mogelijk op deZen in verband met het Samenstellen
d

en. Een volledig ProgTamma van“SlSstrijden en van leiders wordt
LINGEee

Rouwhorst,
Guido Stortelder, RicharWaalderbos,

Johnny te

Bl.s Freddy Bokkers,Domhof, Ruud Dona rwinkel

19:00-20,00 Bil

Ì
training gegeven,

Jos Storkhocortelder en
£ù &

deva

Eekelder, Marco ] „Goldewijk Jurgen Len
: EE :

] 8melinkfik

ne
}

‚ Preddy Harbers, Jeroman, RuuG Krabbenborg, Willy Nijenhuis,ie

+ D2
A

|+ E2
|

Jomhof,
en Kolk.Joostrst,
Marco
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Dl+ D2 : Mieke Beerten, Mark v.h. Bolscher,Dennis Boschker, Patrick Boschker, Erik kl.Goldewijk, Joost Harbers, Jeroen Hermans, Bartkl.Holkenborg, Karel Hulshof, Dolf v.h. Hooft,Angelo Domhof, Guus Kolkman, Richard Kolkman,Sender Kolkman, Rick Krabbenborg, Jelle Krabben-
borg, Patrick Nijenhuis, Jurgen Ponds, Erik
Rouwnorst, Peter Rouwhorst, Stef Rouwhorst
Marco Spekschoor, Joris Wassink, Richard Waalder-
bos, Iwan Wopereis, Edwin Wopereis, Martin
wopereis, Jurgen Weijers, Ard Wissink,
EltE2 : Jeroen Berendsen, Pascal Boekelder,Arne ten Dam, Nick Donderwinkel, Barry k1.
Holkenborg, Jurgen Hulshof, Barry Hulshof,
Martijn Kemkens, Daniel Kolkman, Steve Krabben-
borg, Mattheu te Morsche, Raymond Nienhuis,Gunter Papenborg, Rolf Penterman, Eddy Rensing,
Dion Rouwhorst, Roy Stortelder, Taco Vosters,ac Vos, Nick Waalderbos, Cristian Wopereis enPeter Waalderbos.
De uitsplitsing van D en E in D1D2 en ElE2 volgtteZete ZoSeMMe
Mochten er jongens zijn die wel lid zijn maar
waarvan de naam niet genoemd is wil je dan evenkontakt met mij opnemen. Dit geldt niet voor
jongens die het afgelopen schooljaar in de
ie klas gezeten hebben dps v.d. Wetering

NIEUWS IN HET KORT /

De copy voor het volgende nummer van PIOT
(lOe jaargang nr. 1) dient uiterlijk zondag29 augustus in het bezit te zijn van de redactie,
Woteert U deze datum!
: OsOs Oo Oe



ADIDAS - PUMA - QUICK

voor al uw

- SPORTSCHOENEN

- SPORTKLEDING

- e.a: SPORTARTIKELEN

schoenen- en sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - telefoon 257

==

voor
planten en

voor goede voeding Snijbloemen
grote sortering dr oogboeketten

lage prijzen bloempottenin levensmiddelen
sierpotten

bloembakjesZ.B. Knippenbor
Dorpsstraat ppn ra bloemstukken

bloemenzaak
Dorpsstraat 11 - Telefoon 544
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COÖP. GELDERLAND steeds tot uw dienst met 0.a.
veevoeders & kleindierenvoeders
kunstmeststoffen
vloeibare en vaste brandstoffen
ruwvoeders w.0. hooi-, stro-, bierbostel enz.
zaai- en pootgoed, tuin en bloemz212n
gewasbeschermingsmiddelen
gereedschap en bedrijfsbenodigdheden

Wij stellen als eis: KWALITEIT EN PRIJS!!!
Tanken van benzine kunt u dag en nacht - bij onze zelfbediening 24 uur per dag
Kontant geld is er niet bij nodig - de credietkaart maakt dit overbodig

Bezit u er nog geen?77? Vraag dan vrijblijvend inlichtingen bij:

Coöp. Gelderland
Past. Zanderinkstraat 30, Zieuwent
Telefoon 05445-221 (bandopname 210)

VOOR UW RIJOPLEIDING NAAR:

AUTORIJSCHOOL

Kolkman
Werenfriendstraat 13
ZIEUWENT
telefoon 226eeaNE Ne ER!EESTE WeNEAT fSEN

SCHAKELWAGEN EN
AUTOMAAT
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Daar de meeste sportactiviteiten gedurende demaand augustus stil liggen en de redactieleden(sommige althans) hard toe zijn aan vacantieverschijnt er in de maand augustus geen PIOT.

0:00:00Denkt U aan de jaarlijkse alg, ledenvergaderingvan RKZVC op ma. 16 aug. Om 20.30 uur in dekantine,
£

Os OsOs0.0

volg dan een ABO-cursus of opleidingtot Bestuurs-kader. Beide Cursussen worden georganiseerddoor de Sportraad van de gemeente Lichtenvoorde,ee en/of opgave bij Bennie ten Brastel. (05 5)-257,
OeOs02 0.0. .

SCHIETVERENIGING „SINT SEBASTIAAN"

Wij hebben dit seizoen voor de cserste maaldeelgenomen aan 2 competitie's; te wetenOost Gelderlana (diopter) en Aaltense bond(open vizier).De competitie Oost Gelderland was zeer redelijktot goed te beschouwen, De competitie Aaltensebond had in het begin te lijden onder de wissel-werking van diopter naar open vizier,Voor het eerst werd er voor diopter 24 kaartengeschoten in plaats van vorig jaar 18 kaarten,Deze kaarten moesten dan ook nog in de helftvan de tijd afgeschoten worden.
Met open vizier wordt om de 14 dagen geschotenin uit en thuis wedstrijden. Het 2e vijftalverloor de eerste 3 wedstrijden; na die 3 wed-
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strijden hadden ze de smaak te pakken, want deresterende 11 wedstrijden women ze allemaal.Het le vijftal heeft van de 1: wedstrijden erU gewonnen.
Prijzen: Wintercompetitie 1981-1982 Oost-GETisrTand 251-12

zn 2 SED CUD SPS AED MI GED 1729 TD

ie viertal 2e klas A 6e prijs2e viertal 3e klas B 4e prijs3e viertal 4e klas B 2e prijste viertal le klas D Ze prijs
4altense Schietbond 81-82
le vijftal 3e klas B2 7e prijs
2e vijftal Ze klas B3 2e prijs (na kampen)
Boetebekeren 2D De CED (E23 SND GEE ES ED EE

2e vijftal 3e klas B3 le prijs
Geaenike peten tijdens kamp-wedstrijden4e KIasD
A. Schutten le prijsH. Ponds 2e prijsH. Wissink 3e prijs
Kampioenschappen Oost-Gelderland 1982
Korps: le viertal 2e klas 2e prijs2e viertal He klas 2e prijs
Persoonlijke prijzenkampioenschappen
R. Wopereis He klas Goud
L. Wopereis 3e klas Zilver

Nieuwe leden zijn van harte welkom op onze
wekelijkse schietavond op dinsdagavond van20.30 tot + 22.30 uur in de schietaccommodatie

®naast het cafe 't Kevelder. HebiDacknen



aannemersbedrijf

mam HULSHOF
05445- 494 ZIEUWENT

Wij stammen uit eensterk geslachtdat steeds door:
van Wijngaarden’s

* *

MENGVDOEDERS

wordt groot
en in produktie gebracht

tel. 200
Zieuwent
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DEN BOUWBEDRIJF NIEUWBOUW

Hulzink& Zn. vesow
ONDERHOUDSWERKEN

MATERIALEN VOOR
DOE-HET-ZELVERS

ZIEUWENT TEL. 05445 -214

NIENHUIS
interieurverzorging

Wij leveren u topmerken zoals:
|

ADO vitrage
HATEMA overgordijnen

Kent u onze nieuwe kollektie kamerhoge gordijnen?In vloerbedekking keus uit meer dan 30 kleuren aan de rol.Een stalen kollektie van meer dan 300 stuk,Grote sortering in:

MATRASSEN - DEKBEDDEN
DEKBEDOVERTREKKEN - KUSSENS

En altijd 5%korting voor kontante betaling.
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HeV. PACELLI NIEUWS

3

Nu de vakanties begonnenzijn is ook voor de handbal-vereniging de tijd gekomenom het een paar weekjes rus-tig aan te doenen 4e genie-ten van de vrije tijd en dekermis in het vooruitzicht,
Eventjes heeft het ermaaruitgezien dat het geplandetourmooì op & en 5 sept. ophet veld achter de gymzaalgéén doorgang zou kunnenvinden omdat het veld nahet tournooi ven de touwtrekkersvereniging omge-ploegd en opnieuw ingezaaid zal worden,Maar gelukkis kunnen we nu terecht op het trveld van R.K,Z.V.C, 'aarvoor wij het bestuur crdankbaar zijn, Zonder de medewerking van RKZYCwas alle voorbereiding voor niets geweest.Voor de veldkompetitie houdt het één en anderwel in dat Pacelli niet zal deelnemen aan develdkompetitie °82-°83, hiervoc” in de plaatsechter zullen we proberen om in die periodekleine tournooitjes te houden samen met de Vernenigingen hier in de buurt, zodat men toch regel.matig ken handballen als voorbereiding op de Zaal.competitie die 17 oktober weer van start zal gaan,in de periode t/m 15 aug. ìis het mogelijk zichaf te melden als 114 van Pacelli, Na 15 augustuskan dit niet meer omdat wij dan het Ledenbestandmoeten doorgeven aan de Bond; voor deze ledenmoeten wij dan de bondscontributie betalen,Nieuwe leden kumen zich doorlopena aanmelden,Rest ons nog iedereen een prettige vakantie eneen fijne kermis te wensen

ainings-

Het Bestuur

Le

ne
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Het kamp voor aspiranten en pupillen is ietsdat niet weg te denken is bij onze jongste hand-balsters, ieder jaar wordt er gezocht naar eenleuke camping, die niet te ver weg is omdat wealtijd fietsend naar de camping gaan.De meisjes vinden het altijd erg leuk om op kampte gaan en ook de leiding heeft er plezier in,vooral als je ziet dat ondanks het leeftijds=-verschil het net één grote familie is en dat dekleinsten onder hen de grootste streken uithalen,Nu is het kamp een soort traditie geworden en ismen het als vanzelfsprekend gaan vinden dat ereen kamp is met leiding.Dit is ook ieder jaar nog gelukt maar dit jaarkomen we enkele leidsters tekort, daarom zounet leuk zijn als er meisjes zijn die een iangevakantie, of diegene die geen werk hebben, zinhebben om een weekje mee te gaan op kampeJe hoeft niet bij *%%t handballen te zijn maariedereen die het leuk vind om een weekje met diemeisjes op kamp te gaan is van harte welkom,Deze week is van 16 t/m 21 augustus.Als je zin hebt bel dan even met MariaSpekschoortel 852

PACELLI KAMP

TAFELTENNISVERENIGING „SLAGVAARDIG®

Na een paar jaar van intensief trainen, kannu de tafeltenmnisvereniging „Slagvaardig”officiëel van start geen als vereniging. Menis nu aangesloten als lid van de Nederandse
Tafeltennisbond, zodat men met ingang vanLl sept. a.8. kan beginnen met de competitie-spelen. Ook krijgt men met ingang van 1 sept.2:50 de beschikking over de gymzeal aan deZegendijk.
Er wordt dan getraind op de woensdagavond van19.00 tot 21.00 uur en de zaterdagmorgen van10.00 tot 13.00 uur.
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Wat voor enkele jaren terug begomen is metenkele jongens en één tafeltemnistafel, is nuuitgegroeid tot een ledenaantal van 45 en menheeft nu thans de beschikking over zes tafels,Het huidige bestuur bestaat uit:À. Hoenderboom VoorzitterT. Peters SecretarisCG. Reukers PenningmeesterGe Slot Yedstrijdsecretaris
Mochten er meisj en jongens, maar ook vol--wassenen zijnsport, kom
gymzaal.

31Jesdie interesse hebben in dezegerust een kijkje nemen in devan harte welkom.
Het BestuurReeRABe

ee

TOEeeoe
Per jaar kosteloosvindt, heeft U ZeLijs middenstand,

‚ advertentie plaatsen
ì Zij gerant voor de finan=-advertentie niet alleen‚ betekenen maar ook sen4}

L door deze zaken, alsblijk van dank, te pezoeken,Voor de H.E. Adverteerders alvast de mededelingdat één der redactieleden in de Loop v.d. maan-den aug./sert, bij U langs zal komen om opnieuwUw medewerking te vragen, De RedactieeidDE NEDERLANDSE MIDDENSTANDS SPAARBANK
EEN SPAARBANK VOOR ALIEN !

SSS STSnSSTaCsNnnnsense TeensDaeaTT TSSRSTSERISDIEKLInSDDSIIssEsssnssnnsn
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NIEUWS VAN HET TENNISFRONT

+++

+44

++d

+44
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Fit

Het eerste onderlinge tournooi zit erop.in twee weekenden, met slechte medewerking
van de weergoden, speelden + 75 leden hun
wedstrijden. Veel winnaars ên géén verliezers,
Plannen voor het creëren van een eigen club-gebouw(tje) bedoeld als douche-, omkleed,
verpozings- en bergingsonderkouen zijn in
een vergevorderd stadium.
Het wordt druk op de banen, problemen met het
afhangen en dientengevolge wrevel onder de
leden ontstaat. Wil a.u.b. iedereen zich
houden aan de spelregels c.q. baanreglement.
Er geldt een ledenstop; alleen voor jeugd-ieden (zij spelen niet in de avonduren
wordt een uitzondering gemaakt.
Bent U van plan om in de toekomst lid te
worden, laat U dan op de wachtlijst plaatsen(tel. 859)
Op 4 en 5 augustus houden we het volgende
onderlinge tournooi en wel een dubbel-tournooi voor senioren. Voor de jeugdledenwordt een iadder-competitie opgezet terwijluitwisselingstournooien met de tennisvereni-
gingen uit Lichtenvoorde en Geesteren worden
georganiseerd.
Yoor opgave van genoemde tournooien alsmede
andere belangrijke informatie (0.a. wat doen
we in de winter) en enkele tips wil ik
verwijzen naar de circulaire welke alle ledenéén dezer dagen in hun brievenbus zullenaantreffen,
Prettige vakantie, sterkte in de W.W. en een
gezellige kermis toegewenst.

Huub Wopereis
(secretaris)



SPAREN
Bij de Rabobank spaart u op uw eigen manier.De Rabobank heeft voor iedereen, jong en oud, een pasklareSpaarvorm tegen een antrekkelijke rente.Kom daarom praten over sparen bij de Rabobank!

HYPOTHEEK
Een hypotheek is een belangrijke zaak. Daar praat je over metdeskundige mensen.
Kom daarom naar de Rabobank voor de hypotheek die helemaalbij u past.

AUTOVERZEKERING
Uw auto verzekeren?
Praat er ’ns over met de Rabobank. Dan kunt u rustig en goedverzekerd verder rijden! :
De Rabobank ook voor al uw andere verzekeringen!

VAKANTIEREIZEN
Kom naar de Rabobank voor een goed advies over uw vakantiereis.De programma’s liggen vooru klaar bij de Rabobank.

PRIVÉ-REKENING
Hebt u nog geen privé-rekening?
Open uw eigen privé-rekening bij uw eigen bank, de Rabobank.Datis best een goed idee.

Rabobank
geld en goede raad

Dorpsstraat 37 - ZIEUWENT- telefoon 05445-561
Waalderweg 12- MARIËNVELDE - telefoon 05445-573



VERZEKERINGENEe[a[Ea]Mat(A
met

uitstekende polissen
pasklare offertes

zeer concurrerende premiesITEEsnelle, soepele schade-afhandeling

nadere informatie en geheel
vrijblijvende adviezen
kunt ook u verkrijgen

ASSURANTIEN - FINANCIERINGEN - HYPOTHEKEN

TH.J. BEKKEN
Zieuwent - Werenfriedstraat 9, tel. 461

met agentschappen in 0.a. Hengelo (O) - Zutphen - Varsseveld


