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Sportblad PIOT
REDAKTIE: B. ten Bras, B. Storkhorst, B. Wensink, H. Wopereis,

M. Slot, J. v.d. Mei
Jeugdredaktie: Ilse Weyers,
Marieke Hamers, Henk Hulshof
Correspondentie-adres: Dorpsstraat 23, tel. 05445-257

Verenigingen:
RKZVC Veld- + Zaalvoetbal

Voorzitter: J. Cuppers, Oude Maat1, tel. 05445-281
Secretaris: Th. Bekken, Werenfriedstraat 9, tel. 05445-461
Penningm.: M. v.h. Bolscher, De Haare 25, tel. 05445-660
Wedstrijd-secr.: J. Lankveld, Dorpsstraat 40,
tel. 05445-341
Zaalvoetbal: B. ten Bras, Dorpsstraat 23, tel. 257

v

© H.V. PACELLI Handbal
& Voorzitter: B. Wensink, de Haare 18, tel. 838LK Secretaris: L. Klein Holkenborg, Hofesch 15%

Lichtenvoorde, tel. 05443-5237
== Penningm.: A. Krabbenborg, Godfried Bomanstraat 13;

Lichtenvoorde, tel. 05443-5542
Wedstrijd-secr.: M. Spekschoor, Zegendijk 2, tel. 972

TOHP Volleybal
Voorzitter: H. Krabbenborg, Dorpsstraat 22b,
tel. 05445-875
Secretaris: A. Krabbenborg, Grobbenweg 3,
tel. 05445-534
Wedstrijd-secr.: A. te Molder, Kleuterstraat 3,
tel. 05445-266
Penningm.: A. Hummelink, Dorpsstraat 101, tel. 724

ZTV Tennis
Voorzitter: J. van de Meij, Hofesch 8, Lichtenvoorde,
tel. 05443-5848
Secretaris: R. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, tel. 591
Penningm.: J. Domhof, Dorpsstraat 37, tel. 561
Wedstr.secr.: T. Kemkens, Zegendijk 26, tel. 668

ZGV Gymnastiekvereniging
Voorzitter: A. Rouwhorst, Ruurloseweg 26,
telefoon 05445-294
Secretaris; L. van Schie, Uranus 10, Lichtenvoorde,
tel. 05443-4772
Penningmeester: J. Onstenk-Schepers, Grensweg 8,
tel. 05445-348
Wedstrijdsecr.: L. Hummelink, Mercurius 53,
Lichtenvoorde: tel. 05443-1953
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Karate
Voorzitter: H. Olthof, de Waareise 23, tel. 05445-262
Secr./Penningm.: V. Doppen, Dorpsstraat 77,

tel. 05445-982
Wedstrijd-secr.: H. Olthof, de Waareise 23,
tel. 05445-262

Touwtrekken
Voorzitter: A. Spekschoor, Vragenderweg 49,
Lichtenvoorde, tel. 05443-3597
Secretaris: W. KI. Holkenborg, de Waareise 7,
tel. 05445-614
Penningm.: M. Wopereis, Zegendijk 5, tel. 374

Tafeltennis
Voorzitter: A. Hoenderboom, Zegendijk 124,
tel. 05445-324
Secretaris: T. Peters, Dorpsstraat 46, tel. 269
Penningm.: C. Reukers, de Waareise 15, tel. 697
Wedstr.secr.: E. Roelofsen, Dorpsstraat 29, tel. 416

Schietvereniging
Voorzitter: A. Meekes, Dorpsstraat 99, tel. 435
Secretaris: L. Wopereis, Dorpsstraat 60
Penningmeester: A. Papen, de Haare 32, tel. 970

KAPSALON
PARFUMERIEËN

DROGISTERI

DORPSSTRAAT 77
7B6 LJ ZEUWENT
TEL -O05445-982

DOPPEN
Voor de juiste aanvulling en verzorging bij uw sport.

voor

. NIEUWBOUW

. VERBOUW en

. ONDERHOUD

BOUWBEDRIJF

WOPEREIS
Dorpsstraat 48
Zieuwent — telef. 209
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G.Konpetitie indeling senioren ZVC
7eZIV clubkampioenschappen A3.Zaalvoetbal

| Re TE9.Flaporen ; Gevonden voorwerpen at meaB10. Jeugdhoek 11.Voorwoord ideugdkampicenschapven ZVl2.Doelpuntjes
13.Sportblessures
iD.Jongerendag ; Puzzels
16.Kompetitieindeling pupillen ZVC -D,E en F17.Wedstrijdprogramma D,E en F pupillen ZVC18.Kompetitie indeling junioren ZVC19.Autosport in Zieuwent

20. Nieuws inhet kort 5; Pacelli nieuwsels ZVC ledenvergadering.
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Min of meer ont EE it het voetbal, zal ook
dit jaar wel weer relatief wat meer aandacht

steed worden. Als men at Mag
gaan op de resultalen van het eerste weekend,
dan Kan er nog heel wat verwacht worden: in iû
wedstrijden 24 goals voor en Zó goals tegen,oftewel 5,2 goals gemiddeld per wedstrijd en
dat is zeer veel, Voorspellen blijft natuurlijkaltijd een hachelijke zaak bij elke balsport,
maar het lijkt er op dat vooral ZVC 1 t/m 4
bovenin zuilen gaan meedraaien. Er zijn nogalwat spelers in de seleKtie bijgekomen. Het
gevolg is dat de sterkte van de eerste vierelftallen gsbazeerd mag/Kan worden op de groteKeus die er is: sterk in de breedte! Men Kan
meer voorbeelden aanhalen, maar het gewonnen
Longa-tournooi geeft een indicatie. ónderzijdsis het zo dat men leuke oefenwedstrijden Kan
spelen, maar in de competitie pakt het zo vaak
totaal anders uit dan men verwacht had. Als men
dan veel gelijkwaardige wisselspelerz heeft, is
de kans op terugval minder groot en is de druk
com te Knokken voor zijn plaats groter, Dit
natuurlijk wel Op voorwaarde dat de sfeer goed
iS.

…Wat wedstrijdresultaten betreft, mag hier ook
wel vermeld worden de progressie bij hettennissen, Men zal zel+# niet zogauw gaanschrijven over zijn behaalde resultaten (Ct istoch een vrij individuele sport), en daarom
hier even. In voorgaande jaren werd door
Zieuwentse dubbels (dames, heren en mix) wel
vaker meegedaan aan tennistourncoien opDrniveau tEcnivesau is het laagste). Dan Kwam
men echter nooit/zelden verder dan de eerste
ronde, Dit jaar zijn in alle 3 soorten dubbels
de finales oehaald een Ine is zelfs
gewonnen. Als de procorsssie ch De zeen JSAr
voortzet, mag men verwachten EE volgende zomer
de eerste C-spelers in Zieuwent natseerd mogenEEilwords,
Wat dit nummer betreft uindt Uu
variatie van artikelen over de
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Hotel-Café-Restaurant-Slijterij BONGERS
Dorpsstraat 36 - Zieuwent - Telefoon 05445-271

Het adres voor: Bruiloften - Partijen +=\%
Droppings 5Uitstekende keuken voor diners

elke woensdagavond grote super bingo

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

DORPSSTRAAT 29& leuwent Tel. 05445 — 416.

trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd



voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

naar

- aannemersbedrijf

mam HULSHOF
05445- 494 ZIEUWENT

Garage

Krabbenborg
Verkoop enreparatie van merkauto’s ;

Waalderweg 124 - MARIËNVELDE
telefoon 05445-777 b.g.g. 601
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VAN DE REDACTIELEEMEUOCIJE
‘Afgelopen zaterdag Zi AUUUStUs vierdeKaratevereniging Mu Chin haar l0-jarin bestaan,VerschitTrende Verenigingen Cavern zkte JeDrezence, Aansluitend hierop volgde éen negVerzorgde zsu50n VEVIJE, Waar verschijlendeProminente zbortilyj demonstraties Gvechtsport, zuals Judo, Karate, kungbuilding en enkele anders COzierze3 vechtsporten, 3rVan de namen, ‘te moeilijk:ElHet gehesry Werd verde SpDevuld door hetreuUD-gsr fh De enkrakers, die Via huntreffsnde & SONGS de talrjjketoehoorder GE Werd aan elkaarVepnraat dj encier EaennieDonderwinkel,

een zeer terzornde5

VAN DE TRAINER,MANEn
De voorbereidingen van het eerste elftal voor het nieuweseizoen hebben
danks dat we ni
wedstrijden goed
Daventria;Reuní
verlies (VordenEe ff KTSgen Y

we afgesloten en. we moeten coistateren, onet met een vast’'team konden spelen,dat dezeverlopen zijn, 5 overwinningen(ABS;Grol;en Victoria) 1 gelĳkspel (Longa) en 1 maal}4 :
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Z/
l-O,De eerste 20 min. werd er redelijk gevoetbald,doch daarnazakte het tempo en gingen we teveel individueel voetballen,doch ook de scheidsrechter werkte niet mee om er een leuke
pot voetbal van te maken,
a.S.Zondag moeten we aantreden tegen Lochem en tegen dezetegenstander is het moeilijk om het snel te maken, daar Lochemuít zeer behouden speelt. Ge :

Om een goed seizoen te mogen draalen,hangt van vele facto-ren af 0.3. olessures, collectiviteit, sfeer, concentratie eninzet. :
2

Doch Het moet mogelijk zijn de positie van het vorig jaar teverbeteren (5e plaats),door bĳ de eerste vier te eindigen.
2e Elftal .

Zoals reeds is opgemerkt bĳ het eerste elftal dat de selektiein de breedte verstekt was,moet hiervan het 2e elftal kunnen
profiteren.
Ook het tweede had een goede oefbnreeks en ook voor hen moethet mogelijk zijn bovenin mee te draaien,
Tot slot verzoeken wij de supporters (ook de jeugd) donateurs,”leden en begunstigden om ons vooral te steunen zoals inhet °°"Kei-toernooi', - -
Verder wens ik iedereen een fĳn en een succesvol seizoen,

Ruud Jansen.
in zon al vnd zin can EN 2007 IAF on ID ED AÍ TAK ED DE GGS LE LD TE SE WS IP ND ADS AD ESS ee NS ES GOD ES ED LS DEED OS AÍ IN LNG RED GERED OS el ce VA ze
RsK.ZeVeG. 1 KOMPETITIEPROGRAMMA SEIZOEN 85/86
Eerste elftal
27 augustus : le Bekerronde

1 september; ReKe ZeVol. =- SC Lochen
8 september: Helios D. =— ReKe Zee.w15 4 ReKoZeV els - Silvolde

22 e : Concordia W. — ReK.Z.V.C.
29 . t RoeKeZeVeC. - SC Doesburg6 oktober î AsZele — RekKeZeVets
13} 1: Beker + Inhaa
20 = t ReKoZoVeCe — D.BeW.,
27 » ë Daventria ‘om Hoke ZeVals

3 november 3 SeDeÔ0 U.0, == Rek Ze0 2 z Raks 4 =- Grol
i7 ë t D.f Gee Hoke VnIN S24 n : Bek haal



DOPPEN ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN,
OOK VOOR UITVAARTVERZEKERING UW ADRES

Zieuwent - Dorpsstraat42 - telefoon 05445-290

CAFÉ - CAFETARIA

DE:1
D

TIMP
op maandag, dinsdag- en donderdag-VV avond is ons café beschikbaar voor ver-
gaderingen of andere bijeenkomsten
vooral voor kleine feestjes is ons café) uitermate geschikt.

TEL. 05445-269

JE

voor advies
aan-en verkoop

FOKZEUGEN
FOKBEREN
BIGGEN
en VARKENS

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



G.J. Pierik
constructie- en installatiebedrijf

LOODGIETERSWERKEN IJZERWAREN
C.V. INSTALLATIES ONDERHOUD

tel. 233

voor ONDERHOUD en VERBOUW
in en aan uw woning, schuur, stal, enz.

UW KLUSJESMAN
Aannemersbedrijf G. Domhof
Past. Zanderinkstraat 10 - ZIEUWENT -tel. 05445-705

VOOR AL UW SCHOENEN

EN LEDERWAREN
natuurlijk
schoenen- en sporthuis

Ten Bras
tel. 257
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ReK.Z.V.C,
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Inhaal
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8 - g ReKeZeV. Cs 215 » : Haaksbergen 222 : $ ReKe ZV, 229 : st Ae Zels 26 oktober $ ReK.Z.VC, 220 - 8 ReKs ZV. C. z27 : Drempt V. 23 november s Re} sdeVol, ë10 = s Doetinchem 217 _ 3 ReKeZeV.Û. 2L december: 5 RoKeZeVeÛ., ë8 : s Gendringen 215 » $ ReKeZ.V.C, 222 2 3 PH. 326 januari & ReKeZV.Û., 22 februari 4 E,S.C.A, 216 n 3 Sc Eibergen 223 : $ RKZV. Û., z2 maart 3 DeV.C, 126 5!9 z 2 ReKsZeVeC. 216 : : Sc Iochem 2

Geplande inhasldata: Oef. 13sian 3 Jane 3 19 jan. 3

‚jen. is bijstelling Vele DrTEE 2075 WE SEE 2E Zep oe

=e >

DE TI 0 Se 47 ne ee op zee

RekKeZ Vel,
Helios D,
ReKeZe VC,
Concordia W,

ReKeZeVeC,
Ae Ze Ce

ReK. ZVC,Daventria
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6.
Voorlopige kompetitie-indeling seniorenvoetbal
zeklasafd.K de klasafd,O be klasafd.XRuurlo 2 Rek Ze Vee 4 Sp.eKotten. 5ReKeZe VC, 3 EeGeVoV, 1. es Winterswijk 5Kl.Dochteren 2 KeSaHe 3 - Ratum 3Yios B. 2 Erix 3. % Grol 6
Keyenborg. Boys 2 -Vios Be 4 7 WoVeCs7Vorden 2 Lochuizen 2 Sp.Eibergen 10Markelo 3 W‚VeC. & Varsseveld 6Ionga’30 4 .…  AD'69 5 vs 2AD'6G 6
zelhem 2 “ " “rNoordijk 2 _ Bredevoort 5.Zutphania 3 SDeMeddo 1 Vosseveld 4Witkampers 3. ie DD. EeÛs 2 i ReKeZeVeCs 8

Jornga'30 emSEDE NMS 4 VEILIG EN VERTROUWD VOOR JONG EN OUD !eeJe klas afd. Y Le klos afd, AZ Le klas afd. BZVD ZES BED LIE Zan VED LE} AUF SES HD Zy SE EA ce CEE TE EN NE DS ID EE GES ED EE SE 2 eeEeenaReKsZeV.C. 5 Sp.Rekken 2 Diepenheim 3Grol 7 | Diepenheim 4 ReKeZeVeC. 7SpsEibergen 7 Sp.Eibergen 8 Grol 9Longa130 10: KSV. Hi GeSsV. 63 2Veldhoek1 Erix 4 Vios B. 5Ruurlo 6 DeEeO. 3 Reünie 5SpeRekken 4 longa'30 7 Sp.Rekken 3Grolse Boys 3 - ReKsZeV.l. 6  Erix 5KeSVe 5: …: - Ruürlo 7 _Sp.Eibergen 11WMariënveld :3 __Sp.Neede 5 longa*30 9Sp.Neede 6 . _ Rietmolen 4 Sp.Kotten 6
geklasafd.DZ
Sp.de 12 RK. ZVC, 9 Fortuna W., 5Erix 8 KeS. 6 - Longa'30 12M.E.Û. 6 vet 0 6 Vios.Be 9Sp.Meddo 6 . -. Ratum 6eeenseeensBIJ DE NMS !
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J. WAENINK
SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade
isolerende en
bijzondere beglazing

’s Zomers buiten
's Winters binnen

WERENFRIEDSTRAAT 37
ZIEUWENT

TEL. 05445-452

BESTRATINGSBEDRIJF
VOOPIDOMHOF

voor al uw bestratingswerk
-Kuil- en erfverharding
- Sierbestrating
- Tegels 30 x 30 en 40 x 60 cm
- Klinkers in diverse maten en kleuren
ĳ Nieuw: T3 Steen

Dorpsstraat 30 Zieuwent tel. 05445-517

WOPEREIS e.ecrro
ELECTRO TECHNISCH BUREAU
ZIEUWENT

Dorpsstraat 63
Telefoon (05445) 217 - 576

T.V.- VIDEO - RADIO
WASAUTOMATEN
ELEKTRISCHE en
HUISHOUDELIJKE ART.
SCHOOLARTIKELEN en
SPEELGOED (lego)



HDENDERBBDOM BU
AANNEMERSBEDRIJF

z NIEUWBOUW

m VERBOUW

m ONDERHOUDS- en

m UTILITEITSWERKEN

| SEN dorpsstraat 27
NVOB BEDRIJF ZIEUWENT

B telefoon 05445-332
#

voor een GA)

gezellig partijtje CAFÉ ETie” ot Kevelderd
of een groot feest EE HOLWEG ì

in 't klein ele DI
moet je toch wel bij
’t Kevelder zijn!



ZeTeV. CIUEKAMPIOENSCHAPPEN VOOR DE SENIOREN 1985
Van 10 t/m 23 juni j.l. werden de clubkampicen+schappen gehouden. De deelnemers moesten alie wed-strijdtijden zelf vaststellen en ook afhangen.De eerste week waren de enkelwedstrijden aan debeurt. Het weer zat lang niet altijd mee, maartoch konden alle t 50 wedstrijden gespeeld worden,omdat degenen die overdag ook tennissen kondendat ook deden,
Zaterdag 15 juni en zondag 16 juni werden de halvefinales en de finales gespeeld. De uitslagen warenals volgt:
Herenenkel Bs 1. Jos Reukers

Ze Frans KrabbenborgHerenenkel A: 1, Bernie Storkhorst2. Henk Hulshof eeDamesenkel Bs 1. Anke klein Holkenborg2. Suze WesselsDamesenkel A: 1, Marian Spekschoor2. Trees Kemkens
in de tweede week, waarin alle dubbel- en mix-partijen gespeeld moesten worden, was 't weer ooklang niet altijd om over naar huis te schrijven,Aangezien er nu met vier personen rekening moestworden gehouden, was *t vaak moeilijk een tijd tevinden waarop ze alle vier spelen konden. °t Gevolghiervan was, dat de banen‘s avonds (vooral in 'tbegin) overbezet waren. Men zat soms al vanaf16.00 uur op de tennisbaan om 'n kaartje op te.hangen!!! Doordat vele partijen ook nog uitliepen,kwamen Soms een paar spelers niet aan bod vanwegede tijd. Toch konden alle wedstrijden gespeeldworden. Zaterdag 22 en zondag 23 juni werden dekwart- en halve finales en aÏs laatste de finalesgespeeld. Vooral zondagmiddag en zondagavond waser veel publiek dat kon genieten van een paar zeerleuke en spannende wedstrijden. De uitslagen warenals volgt:

Herendubbel B: 1, Henk ten Bras en André v.d. Wetering2 Paul Rouwhorst en iaurens EerendsernHerendubbel A: 1. Bennie en Ciemens Stork] :

2 Iaurens Kolkman en Eurène }



Damesdubbel B. Dn
”GeDamesdubbel A: 1,

í

9a2E 2
Mixdubbel;

Al met al was een zeer

Ria en E11 KrabbenborgRiky Weljers en Joke BekkenMarian Spekschoor en Hedwig Hulshoftrees Kemkens en Ivonne OverkampClemens Storkhorst en Hedwig HulshofBennie en Petra klein Goldewijk
geslaagd toernooi,Als afsluiting zoù {k de organisatie willen bedankenvoor alle uren,gestoken, de dee

Ook voor de zaalvoetballerskompetitie, Zowel het eerste

die zij in dit toernooi hebbeninemers voor hun inzet en al diegenendie aan dit toernooi hun steentje hebben bijgedragen,

Petra
Bekken

van ZVC begint komende week dedit seizoen uitin de twegde klasse,Voor beide teams achten we het daarommogelijk redelijk in de middenmoot mee te kunnen draaien ofmisschien zelfs vat hoger,Ook dit Seizoenspelen ze hunthuiswedstrijden
terwijl praktischzullen worden,
Het Programma. voor de

alle

Vrijdag 6 septDsg

noorgedwongen weer in de sportiaT te Beltrum,wedstrijden op de vrijdagavond gespeeld
maand september is:

ZVC 1 Aanvang 19.45 uur te Aalten15 .s ZVC 1. Longa 3. A Beltrumweek 16.26 sept, vrij 5: oivrijdag 27 sept ZVC 1. Brasil 4 Se 5vrijdag G sept, Ktico-Labs 1 … zy 2 Aanvang 22.45 uur te Gendring4. 1 ZVC 2-VVG D aanvang 21,15 te Beltrumee EN 5

5 2220 te DinxperloEE Bed on si2lal5 te Beltrima
jj



ADIDAS - PUMA - QUICK

voor al uw

. SPORTSCHOENEN

. SPORTKLEDING

. e.a. SPORTARTIKELEN

schoenen- en sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - telefoon 257

Voor levensmiddelen van
goede kwaliteit en een prima
service, slaagt u bij:

Buurtsuper
KNIPPENBORG
altijd

A. Knippenborg
Dorpsstraat 21
tel. 579 -Zieuwent

Kom eens kijken naar onze
ruime keus in planten,
droogboeketten, sierpotten,
vazen e.d.
Ook verzorgen wij uw bruids-
boeketten en rouwstukken.

Knippenborg
Dorpsstraat 11
tel. 544 - Zieuwent



COÖP. GELDERLAND steeds tot uw dienst met0.2.
veevoeders & kleindierenvoeders
kunstmeststoffen
vloeibare en vaste brandstoffen
ruwvoeders w.0. hooi-, stro-, bierbostel enz. oPzaai- en pootgoed, tuin en bloemzaden wOgewasbeschermingsmiddelen WELgereedschap 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 vabade
Bezit u er nog Se Vraag danvrijblijvend inlichtingen bij:

Coöp. GelderlandOE leonGSE(GneEEE10)

NIENHUIS
INTERIEURVERZORGING

17136 LZ Zieuwent
Werenfriedstraat 1

Postbus 7 (7136 ZG)
telefoon 252 (05445)

Kom kijken naar onze uitgebreide
collectie gordijnen en vitrages, welke wij
vanaf f 17,50 per meter gratis voor u
confectioneren.
Ook hebben wij een grote collectie wol,
katoen en nylon tapijt. Gratis gelegd.



Vaorlans sa Temas s Itiedinialime oz alwamdhknVoorlopige kompetitie-indeling zaalvoetbal
<2klas4(011). _ 2eKlasC(013)D.5. 84 _ Kitco labsAeZe5.Y, 2 Halfweg *78 5A+De 69 2 PG d'n Draejer 2FC Gonemo 2 de EaglesBrasil 774 FC Knuddé 2longa 30 3 vVvG'252WeZeV. 2

; De68Bredevoort
: de Eagles 2Grol 2
íe Brasil*77 3PC Gonemo 3 : ZVU'B1 3BeKeZeY.Û, ReKeZeVaC. 2

DE FLAPOREN HOORDEN Oe“… Lau Donderwinkel bij zijn verslag van de kaskommissie p=merkte alles klopte voor zover ze hadden kunnen zien en had.den mogen zien,sjen Wisseling nade wedstrijd tegen Lochem opmerkte dat denieuwe adverteerder in het Supportersblaadje het eerste weldankbaar zou Zijn met die ruime overwinning,..dat het bestuur van ZVC blijkbaar eigenmachtig zen Kasconmis.sielid had gekozen, toen: de: tijdens de vorige vergadering bijverstek gekozen H. Bokkers deze functie blijkbaar niet hoeft geaccepteerd,
EE:

:

GEVONDEN VOORWERPEN
Bijna dagelIJjgs blijven spullen (variërend vanonderbroeken to+ complete trainingspakken liggenOp of in het sportcomplex van ReK.Z.Y.C,,De stapel groeit ern roeiten menisvoornemenshet een en ander weg te geven zaaneen goed doelof anderszins van de hand te doen.kwijt zijn en de Earbe zich tussen de





[Dalio lezers/iezeressen,

“a een , voor sommigen luie, voor anderen sportieve
of misschien wel werk-vakantie zijn we weer terng met
onze rubriek in piot. Om te besginzen hebben pies
eerste editie een stuk over ‚sportblessures. (DiDit is
speciaal bedoelt voor de krukken onder onstfiftis)Cok kun je je hersenen weer trainen met een hersen
krakende puzzel ! En de uitslag van de ciubkampicen.-
schappen tennis voor Ge jeugd, een verslag gemaakt
door de winnaars plus dat we ook nog hebben het
Programma voor de voetbal jeugd. Het kan dus niet on!

Veel leesplezier,
jeugdredektie piot,

hj© & Ee D @ 6] ct ds ets te vertellen over weg-/watersvort?
Stuur dat in! We wachten vol smart, zodat we 'tin de volgende piot kunnen plaatsen,

Piot jeugdredaktie, n/a Zieuwentseweg 77, degijwent.

JEUGD CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ZV,



:l.Darry Klein Holkenborg2 Guido Nobbenhuisle t/m 14 jaar :1,Inge Mokkink
Ze Sand # af

15 t/m 17 jaar :1, Ilse
‚2 Iwan Wopereis (k}

Dubbel:10 t/m 14 jaar:l,Iwan Wopereis+Guido Nobbenhuis (EH) 2elnge Mokkink +Sandra Kemkenslò t/m 17 jaar:l,Kitty Bekken +Corine EbbersZeNicole Niĳjenhuis+Tlse BtoltenborgMix:alle leeftijden  :1,Corine Ebbers+Iwan Wopereis(k)Kitty Bekken +Jiürgen Weyers

net vriendelijke tennisgroeten
De Jeugdleden,

DOELPUNTJES/ /DOELPUNTJES//DORLPUNTIES

VzEeTe koop: 3 paar voetbalschoenen
maat 4 ; 5 en 5 1/2Fam. Donderwinkel: Wilgendijk 2: Tel, 392HhtkhberHtittdAAITe koop: Een paar voetbalschoenen
Merk Quick, maat 40 3 z.g.8.n.Be ten Dam: Kunnerij 4: Tel, 840tittettitttdtA AAAAAIAAATe koop: Een paar voetbalschoenen
Merk Quick, maat 32Marc Kemkens: Dorpsstraat 16: Tel. 623FetthtdhehtttttidAAAATTe koop: Een paar voetbalschoenen
Maat 6 1/2 s Met draainoppenErik kl.Goldewijk: Oude Maat 3 : Tel, 383PettettierhttAAAATTe koop: 3 paar voetbalschoenen

maat : i
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fe wensen overdot Voo:
als [ëop hötsporiy
goed hebt voorbë,
presidiiës Is leveren. Me

hun spieren los’ zijn.
Nu even iets anders. Heb ie ie buurjonge
voelboiweristrijd scheenbeschermers in
grooì gelijk: zijn berien warengebitsbescherrier enis de hockeykeeperMuazelfs ols je een goede conditiehhebt beschermd, dan nóg kun je gevolgendebladzijden enkele van de meest voorkomende sportblessuze kunnen ontstaan, woter donfe Zien kan

Enketvorzwikking
Enkelverzwikking komt veel

voor. Vaak ís de beschodiging
van de enkelbanden gering en
zijn er moar weinig verschijnse-
len: eeniets gezwollen, enkel ©

wtpijn bijhetbewegen en een
enigszins verminderde mo-
geïijkheid omde enkel ie

wegen, Len zwochtel kon
don goede diensten bewijzen,
evenals wat ijs op de enkel.
Na een paar dagenis de enkel
doorgaans wel weerin orde.Laat de genezing langer opzich wachten, oorzel den niet
am de huisartsin te schakelen.
Bij een zware verzw gtreedter al snel eel finke
zwelling op. Fris dan meestal
veel pijn. De enkel kon nauwe-
lijks bewogen worden: Zeker
"u moet er meleen eerste hulp
worcien verleend: js op de
enkel of cle enkel order koud
water houden, Verder is het
roadzoam, de voet orreen

/ ilkussenije of iets o

staat,
Jd, Jg[a

id
inder köns op £
d beier dancgoedgetand bent. j

j

van een enkelbreik en nie}
| alleen van een enkelband.
| scheuring. In het ziekeribùis zal
| men een réntgenioia maken
i

t

i

| Om nd ie goon woter ven dehond is.

es]Dok kramp is geen zeldzaam
|

| verschijnsel op het sportveld.

i

Metname ongetrainde mensenkunnen hiermee te moker
krijgen, hoewel kramp ook wel!
bij fopsporters voorkortKramp treedt voormornelijk o5
ais zeer vermoeide SDieren

‚worden ingespannen.
5

om de kuitspieren. De krin is
| het gevolg van eenIe (rote

ophoping var Ä

‚ ahalstofen in de be
| spier. Ercntstoatplotse)

5

|
!

|

Í

Í
5 a| Len deel van de oangedane

| spier verhardt zich, woordoor
‚ verdergebruik van de spier.
j lijk is,
1

,

s
Î

4

In de meeste gevallen Ggoethef

iangrij 97) jezeggen: ervoor hebt gezorgddat je laarKoor isomname Dat laatste wordt nog welt. eens vergelen - met ol snel zisgevolg een verrekte spier Zeiss stekend getrainde fopolleten beginnen niet meleen 1erennen cls ze op de boon verschijnen. NeeGlfijd zulleze hun WOrMing-Up doen, zodat
n niet eens flink uitgelachen toen hij vóóreenzij kousen stopte® Toch bad Jouwbuurmanhem kennelijk lief. En woaorom immers dragen boksers eenaltijd zo goed ngepdktg :

ebt, goed opgewarmd benten ie zo goed mogelijkblesseerd räken/ Daarom worden op deze en de
{

hoewel de kons op herhaling.
tamelijk: groot is.

Bibletsel
 Sibletsel kort niet zo heel veel| voor. In de meeste gevollen

| &

1,

|

|

|

gaat het om een ribkneuz
me! ols verschijnselen: pijn biademen en bewegen, die
steektenzeer lang kon duren of
bij een bruuske beweging
Onverwachts optreedt Önderzoekdooreenortsis besfi
nodig. Eventueel zel hij

begin pijnshilende micdelen
voorschrijven.

Len ribbreuk geef Ongeveer
schijnselen.

erZoek GOOT Sen ars is
nondzakelijk. Als ce rib nie}door diehuid steelt zol eenC

{afwachtende houding worden
aangenomen. Wonneer nodigzullen pijnstillende middelen
worden toegediend. Sms
vindteen verbond toepassing.

res besproken: hoe:zijn, maar Ookveat eraan gedaanken worden

EOS



Gis] EA

voorxomen. Een cszifende of
verpiaotste land moei meteen
worden rechtgezet resperlie:
velijk teruggezetin afwachting .

van de komst van een tondaris.
Een tand die helemod! uit de
tandkasis gerookt. moet
ogenblikkelijk worden terug-
geploatsten, ioidot de tandarts
is gearriveerd, natgehouden
worden meteen warme zout-
oplossing. Genoemde moot-
regelen9 in veel gevollen
tot behoud van de betrokken
tand.

Het bekendste knieletsel is wel
de voelbulknie, officieel menis-
cusfaesie genoamd. Een
voelbalknie treed! op doordat?
in een bepaalde sityofie het
bovenbeen wél draait en het

. onderbeen - door blokkering -
niel. Het gevolg daarvan is dert
ereen scheur ontstact in een
kraakbeenschijf van het krie-
gewricht: de meniscus.
De verschijnselen van een
voelbalknie zijn pijn, beperking
van de bewegAgsmogelijkheid
van de knie en zwelling door
vochiophoping in het knie.

gewricht, Als je pijn blijft
houden, ga dan naorje huis-
Oris. Wellicht is het nodig datde
meniscus verwijderd wordt.
Ditis zeker noodzakelijk als eendeelije dat van de meniscus is
afgescheurd, in he knie-
gewricht kien komte zitten.
Daardoor kan het been niet
meer gesirekt worden: de knie
zitop slat, zoals men dat noemt.
Bij het geforceerd drozien vonte knie hoeft de meriscys niet
2 scheuren, matr kn t

king of scheuring vari de
bonden. Er ontstoot pijn en| vochtophoping.|

De behandeling is ofhonkelijk
van de ermst van de blessure:
us} of operofie, woormna don
een ginsverbond zal worden
oongelegd.

Spierscheuring
Spierscheuring kont veel voor,

| ook bij geïrsinde personen.De emsi van de scheuring kon
| viteeniopen. Kleine scheuren
| Veroorzaken pijn en vaak ook
een geringe bloedophoping inde betrokken spier. Met namein de spieren van het boven-
been treden dergelijke scheur-
tjes nogal eens op. Het aanleg-
gen van een bandage, gevolgddoor voorzichtig oefenen, leigt
snel tol genezing.
Grote spierscheuringen kunen
gepaard goon metveelpijn en
oonzieniij e bloedophoping.
Daoromis behandeling in bet
ziekenhuis noodzakelijk.
Een zeer bekende spierscheur
is ce zogenoemde zweepslag,díe zich met name bij de
kuitspieren nogal eens voor.doet Bij een beweging ontstaat
pioiseiing zeer hevige pijn en
gaat ce spier zwellen, woar-door verder spelen onmogelijkwordt. Een zweepslag von de
kuitspier wordt behondeld meteen bondage, tsiotherapie en
‘bij voorkeur een tijdelijke
verhoging van de hak van de
schoen.

ee

eee

ngDe meest voorkomende
peesscheuring is die von de
achillespees. Er treedt don
Ploiseling een bijzonder hevige

| pin op oon de achterzijde vani de enkel. Ter plaatse doei zich -

|

|

4een verdikking voor,
i gevolg van bloedoph
| Meestal kon er een ‘go’| worden gevoeld ter plekke var| de pees. Scheuring van de
ochilespees wordt meestal
behandeld door middel von
een operutie, woorbij men de
pDeesviteinden rekt. Soms words

| aleen een gipsbehandeling
‚gegeven. Na een aantal
weken zal dan intensieve
hsioiheropie tot genezingmosten leiden.

| ron
De tenniselleboog ontstaatdoor voortdurende belasting
van de aanhechting van de
buitenste onderarmspieren
aan de buitenzijde van de
elleboog. Dit veroorzaakt door.
pijn en soms zwelling. De pijnkon via de onderarmen door-
strofen noar de hond. Druk ophet knobbelije aan de buitenzijde van de elleboog is pijnlijk.
Meestal gaat een tenniselle-

vanzelf over. Dit kon
echter wel twes jaar duren.
Behandeling kan de genezing
aanzienlijk bespoedigen enbestaat uit rust, fysiotherapie
en, indien nodig, Pioetselijke
injectie van medicijnen die de
iritoiie doet ofremen.



In ‘het kader Yan het internationaal JONGERENJAAR OeSanlseert de sg Jongeren Svenenenten ser JONGERENDAGin Lichtenvoorde,
Zondag EfòOET. zal dorpshuis DEN DIEK bol staan van‘de aktiviteiten, In alle zalen van dit centrum Zullen de aktiviteiten plaats. vinden van ‘smorgens 40:50UUr tot s'avonds 2400 uur,Verschillende roepen personen en instellingen uitLichtenvoorde en omstreken hebben hun tüedewerkingtoegezegd, De bedoeling van de JONGERENDAG is dat hetSCN dag voor en door jongeren wordt, -Een dag „zet verschillende aktiviteiten zoals: MuziekFilm alie en Diskussie onze.Koreen F3. net!“roor 6]Ikwat wilsgesloten met een popconcert,Dit stukje is veel Ï77korton alle proGele uitvoerig te beschiriven, je moetEe k 1-VOor ds i3

ï hoef je EeOverdag bet 2;aan entreEE je jZa staon Tr het popconcert f 7,50Dug ee zondGag 13 oktober al vast vrij, want het wordtcen te gskke dagliÁls BESr informatie wilt bel dan ee 054452195,
STICHTING JONGEREN E£iVENEMENTTEN,

PUZZELSSi
“Uit de onderdaande tien woordenmoet je vijf zodanig kiezen dat ze“In het diagram-geplaatstt, zowelhorizontaal als vertikaal lees.baar zijn,

3START LOTTO LREND TINNERODEN OPRIT TENOR TRANTEDELE ER

eN
iN

lede



£
ijs] p de puntjes in kolom

elkens twee letters, dieen met de letters uit kolon
en 5 één woord vormen,

e moet dit echter zo doen, dat=de ingevulde letters achter
Tok

mn

PiZRD

Db

&
[en

Tj

ris

| ait blaa
geen menssongner

Benen

j | ] sportLi] | gedag zeggenE í jongensnaam1 í groep bandieten
|

-

7 iniet goedkoop5] ] deel v.d. jasj Îlef
| agrariër _ :

t | deel v.d. schoen

deel v.d, week| beddegerei

5 PE boom
j / ‘deel v.h. bestek

t
KLASSE INDELING PUPILLEN

‘D'2e klas °° EZe klas E4e klas
AD 69 1 BEZVG L —mrol 2AZSV 2  AZSV 2 od
Erix B Vios B.L

}

L || Îxlim werktuig
Î
i

elkaar gelezen een sport vormen,

j alierlei felle kleuren

F le klas.
Erixl

RKZVC 1
Grol EE

LODEA
47did
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VÓÓR - TIJDENS EN NÁ
IEDER FESTIJN

KUNT UBIJ:

„t Witte Paard”
en

Café „Stoverink”
HEEL GOED ZIJN!!

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

elektriciteitswerken
B stalventilatie

worden door ons
vakkundig verzorgd!

JOS HULSHOF
Zieuwent - Telefoon346



voor al uw schilder-
en behangwerk naar J e Holkenbor5
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

JL

AUTORIJSCHOOL

EE Guus Kolkman
05445-939
Ruurloseweg 16 - Zieuwent

- IEDERE MAANDAGAVOND THEORIE
- WIJ LESSEN IN DOETINCHEM EN WINTERSWIJK



zij
R.k.z.v.c. WEDSTRIJDPROGRAMMA

PUPILIEN D, EenF
D:pupillen + Aanvang 09.45uuseptember; AD °69 1 = RKZYC 1“

s RKZVC 1. . —_ Erix 1L Î : Mariënveld 1: RKZYC 128 ‚ AZSY 2 te RKZYC5 oktober 3 RKZYG LL KSH 112 D “ 3 RKZYC 1 “— AD +691:13 : : Erix 1 » RKZVC 126 3 s BKZVO 1 = Hariënveld 12 november «4 KSH 1 = RKZYC 1IT “CAZSV 2Promotie/degradatie-regeline VoorD{2e klas)De nrs. Ì enDe nrs. 5 en
Eri pupillen
31 augustus

7 september14 »
21 *
28 x

5 oktober
15 dj

216 “

26“ 2 november

31 augustus
7 september14 =

21
28 -

5 oktober
ve n

5Zn OYhee A4 t

2 promoveren6 degraderen
: Aanvang 11,00 vurZD 407 de ei es =S wi De VE Nie DEK ZE IED LEED RG ig

naar de Îa klasnaar de Jeklas’
{klasse E-2)DD oet AMD (MS el A 0e ie: AZSV 2 = RKZVG 1: RKZVÓ1 - KSH 1: Longa 2 Hgs RKZVG 1 vrij ea Br,s RKZVC 1 - Vios B 1:3 RKZVC 1 - AZSV2s KSH 1 = RKZVG 11 RKZVC 1 - longa 2: RKZVC1 vrij Ess Vios B 1 - RKZVC 1,

' A8nVang11.00uur(klasseE-4): longa4 = RKZVC 2
3 NKZVC 2 > Grog_t Grolse B 2  … RKzyc 2‘1 RKZVC 2 - AZSV 4t RKZVC 2 vrijt RKZVC2 - Ionga 4

9 GION De © “ RKZVC 2: REZVO 2 » Grolse’B 2 AZSY 4 =- RKZVC 2
‚ RKZVC 2 vrij



/ê.
E_pupillen + 4anvang 11.00uur(klasse F-1)}
31 augustus 1: RRKZVC 1 - Erix 1

7 september s Grol 1 — RKZVC 1
14 »

z‚ RKZVC 1 vrij21 » ‚ RKZVC 1 - AD 69 1
28 ® : Longa 1 — RKZVC 1
5 oktober 3 Erix 1 = RKZVYC 1

42 - 3 RKZVC 1 - Grol 1
19 - 1 RKZVC 1 vrij -
26 . s AD 69 1 - RKZVC 1

2 november 14 RKZYC 1 = Ionga 1

Voorlopige’ kompetitie-indeling Juniorenvoetbal
Overg.klasse D(12) Afd,B24(12)
Ruurlo al A.D."69 blWVC. al Fortuna W. blReünie al K.5V. blBeke VW. al ILonga*30 b2
Zelos al Ratum blYios Ba al: RoKeZeV.C, bl
Diepenheim al
ReKe Ze. al

_Vios B, bl
Yosseveld bl

Longa*'30 22 Erix bl
MeEeC. 31 Ruurlo bl
Keyenb.Boys al SeSeDeEe blZelhem al Yorden bl
Afd. B28 (12) Afd. C17 (11)
Longa 30 b5 Dinxperlo clErix D2 D.+ZeS.V. zlGeS.V. 163 bz
ReKeZeV.eC. D2
Sp.Neede D3
Reünie D3
S.5.5.E. D3
SeVaBsVe bl -

Witkampers 53
Mariënveld bl
Pax b+
Grol bi

Gendringen cl
BeDe0. U. Û, cel

Ulftse Boys cl
Sp. Neede cl

‘AD'69 cel
Fortuna W. clRek Zev Ss ciSK VaW., ol
Vios EZ. cl



LICHTENVOORDE

Fa. Krabbenborg
Int. Transportbedrijf

Ruurloseweg 10
tel. 05445-215

Tankstation:
Benzine - Autodiesel - L.P.G.



AUTOLEASING
TAXI

ZIEKENFONDSVERVOER

Leo Krabbenborg
05445-509

Werenfriedstraat 21-7136 LZ ZIEUWENT (Gld)

| a BOUWBEDRIJF NIEUWBOUW

| Hulizink&Zn. zow
ONDERHOUDSWERKEN

MATERIALEN VOOR
DOE-HET-ZELVERS

ZIEUWENT TEL. 05445 -214



me j

{ 4%Af.
ANDERE SPORT: OOK AUTOSPORT IN ZIEUWE

Op zondag 15 sept. wordt er bij ons inZieuwentweer een autocros verreden en wel op het terreinv.d. fam. Stoverink aan de Grobbenweg. 5
Het terrein is ongeveer vier hectare groot.Niet alleen plaatselijke rijders komen er aande start voor hun klasse maar ook drie andererijders uit Zieuwent (&us ook plaatselijke rijders)rijden. mee in hogere klasses,Deze rijders zijn: Ieo Grotenhuis, Jös Kolkman enHenry kl.Holkenborg.. Es{eo en Jos rijdenin de standaardklasse senioren,terwijl Henry in de sportklasse rijdt. -
Autocros is in de ogen van dezedrie jorgens eenveilige sport.
De auto's moeten natuurlijk wel aan de benodigdeveiligheidseisen voldoen. Hiervoorworden zestreng gekeurd. 2 |

De standaardklasse senioren zijn crosswagens,waarvan de motor niet meer inhoud mag hebben dan1600 ce en.de motor mag maar Één carburateur hebben.Bij de sportklasse is alles mogelijk, Dus ookmeer dan 1600 cc,
Zo op papier lijkt het allemaal heel eenvoudis,maar in werkelijkheid komt er (zoals bijna bijalle sporten) wel wat meer bijkijken.De ervaring heeft geleerd dat men de spulletjesop en top voor elkaar moet hebben om in de middereÌ moot mee te komen, plus zo als met zoveel, hetnodige geluk ook een grote rol speelt.Er gaat in deze tak van autosport ongeloofelijk.veel tijd zitten in reparatie en het uitproberenY.û., auto omdat het steeds sneller moet gaansWant zoals het bij elke sport gaat, men wil steedshogerop

Om dit alles goed draaiende te houden kunnen ookdeze drie jongens hun medewerkers, monteurs enSponsors goed gebruiken. Dit alles is begonnenbij alle drie als een geïntje bij een wilde Cross _in Mariënvelde, maar hoe het verder met hun afl fan men onde í ij de 1Lie Ei]



De kopie voor het volgende nummer van PIOT(l3e Jaargangnr. 2} dient uiterlijk zondag22 september a.s. in het bezit te zijn van deredaktie. Noteert U deze datum ? !

EV PACELLI NIEUWS,

Inmiddels zijn de voor-bereidinzen voor hetnieuwe seizoen alweer invoile gang, de competitiestart in het weekend van19/29 okt., voor heteerst svelen de Dames-]nu in totaal 18 wed.strijden in competitie.verband tegen vroeger 14,Hopelijk zet deze ont=wikkeling zich door naarde overige teams en jeugd, zodat er wat Vaker gehand-.bald kan worden in de toekomst,Inmiddels is ook de teamindeling bekend voor deSenioren en Junioren bekend, deze is als volgt:DAMES 7 DAMES II DAMES JUN,Athomic-2 Fireball-2 Arnhenia-aBrummen Minerva-2 Áthomic-aDEY Pacelli-2 Brummen-aDuiven Quintus-l Esca-aErix UGHV-2 Groessen-aOBW Vios-1 Grol-aPacelli de Vossen-]1 Pacelli.-aPrias WEV-2 Swift-a.Udi
VHVO

5

ER TLEETEEER ZIJN NOG STEEDS MENSEN DIE OP HUN GELD ZITTEN #DIE ZITTEN DAN ZONDER DE HOGE RENTE VAN DE NMS.eN



‚
Don

het beste vlees
komt van uw slager

SLAGERIJ
SLACHTERIJ

HENK BEERTEN
TEL205 * tevens verzorgen Wij al uw

huisslachtingen

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 reparatièës

naar een erkend
adres:

garage
T. KOLKMAN

Zieuwentseweg 44
Zieuwent
tel. 603



5 Slagvaardig sparen
doet ubij de NMS.

€):

Nederlandsche Middenstands -Spaarbank

Vooralle informatie over onze spaarvormen, kunt u terecht
bij ons agentschap:



ZJ.
- HEREN HEREN JUN.

Arnhemia-4 Apollo 170Erica 176-2 Dynamo
Groessen-l ErixGrol-2 Grol
Hatr.Gazellen-&4 PacelliPacelli WV :Quintus-1 2 Deze plaatsen worden nogUGHV=2 9 E: opgevuld met andere teams,

De indeling van de jeugd-teams volgt begin ok-tober. EE“Het int. handbaltournooi kon dit jaar helaas geendoorgang vinden vanwege te weinig deelname, detrouwe klanten uit Bocholt, Dülmen en Coesfeld had- 5den. zich wel aangemeld, maar van de buurtverenigingenuit de regio waren de aanmeldingen zeer gering.Volgend jaar zullen we in ieder geval weer pro-beren om een tournooi te organiseren en dan hope-lijk met meer succes, _30 sept, as houdt Pacelli haar jaarlijkse leden-vergadering in het clubhuis '!t Kevelder!,aanv. 29.00 uur, noteer deze datum alvast.

SAMENVATTING VAN ALGEMENE HALFJAARLIJKSE
LEDENVERGADERING VAN ReKeZeVeC. ded. 12-08-1985
PENING

AREA DE Uus ET Gy Sie zee

Voorzitter Cuppers opent de vergadering en heefde geachte aanwezigen van. harte welkom.Nadat hij het eerste elftal heeft gefeliciteerdmet de overwinning op het “keitoernooi’, hoopt hijop een goede start voor alle elftallen in hetnieuwe seizoen. ee De
De notulen v.d. vorige vergadering worden voor-gelezen en aanvaard.
EINANCIEELVERSIAGV.D, PENNINGMEESTER
Hij geeft aan, dat in deze begroting een leningis verwerkt, die ter financiëring van het nog tebetal ndeel in ûe vernieuwing van de c.v.-U # 6 bent €4 A4 2EN

{dis 0 hd t inte 1



2installatie, aangegaan zal moeten worden, Hiertoezal later in de vergadering een voorstel gedaanworden. 1 ieeeGn te eeaAee4De kaskommissie, bestaande uit de heren RuudKolkman en Iaurens Donderwinkel, bij afwezigheidvan Herman Bokkers, deelt mede, dat hun werkvergemakkelijkt werd door pas gepleegde contrêlesvan K.N.V.B. en belastingdienst, die a.h.w. hunhet gras voor de voeten a1 weggemaaid hadden,maar dat naar hun bevindingen de zaken prima voorelkaar waren, |

geleverde werk en benoemt laurens Donderwinkel ‘enHemmie Toebes, na bereidverklaring, în de nieuwte vormen kaskommissie voor het komende jaar.MEDEDELINGENDt UE LEED 4350 Zijp "Ee 6EGSLn oei zg

Voorzitter Cuppers deelt de vergadering mede,dat de problemen, omtrent de betaling van eenvervangende gasleiding, waartoe hij opdrachthaâ gegeven, omdat de betreffende gemeente.ambtenaar ten tijde v.4g., werkzaamheden nietbereikbaar was, opgelost zijn. Na een gesprekmet B&W, heeft ge gemeente de betaling opzich genomen,
“dat er bij de gemeente een wensenplan is iînge-diend’ m.b.t, bestratingen rondom de kantine en__OP Pärkeerruimtes, De gemeente heeft al ietstoegezegd.

—_De situatie m.b.t, uitbreiding van de kleed-ruimtesis onveranderd, Een en ander loopt nogbij de geïieente, maar er is kennelijk geen geld,—-=dat' boekingen door de spelers zelf betaalddienen te worden, EEv--dat miv. 1 september a.s. het “nieuwe tenue"van ZeV.C. verplicht gedragen moet worden bijwedstrijden,
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NIENHUIS
INTERIEURVERZORGING

Werenfriedstraat 1

Zieuwent - tel. 252

GOEDKOOP EN GOED!



die uitnodigende
Becorama gordijnen-
presentatie.
Kiezen uit de fantastisch
mooie Becorama-kollektie.
Met uni- en streepweefstoffen,stoffen met ingeweven en
gedrukte dessins.
Een weelde van mogelijkheden; keusuit vele
ontwerpen, overzichtelijk

E NV 120Cm- bijeen in de unieke Becoramaprijzen vanaf f15.90 p.m) Presentatie

STOLTENBORG
voor een complete woninginrichting

Dorpsstraat 33 Z| EUWENT - telefoon 05445-207

ae}

voor al uw

VERZEKERINGEN hapsalon

aar CECIEL”
ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER||De Hzare 30, Zieuwent, tel. 797
Zieuwentseweg 75es à



43.
hoge kosten zijn door c.a, vernieuwing c.v. instal-latie, verminderde subsidies, hogere huurprijzenen K.N.V.B-afdrachten e., e i

Er wordt aan de vergadering voorgesteld Ge volgendetarieven vast te stellen; |

tot 12 jaar s J 12,50 per kwartaalvan 12 tot 15 jaar «+ f 20,= Ee :van 15 tot 17 jaar «4 1 25,vanaf 18 jaar 57 45,
De vergadering gaat hiermee akkoord, zodat metingang ven het huidige seizoen 85/86 dezetarieven van. kracht zijn.
BESTUURSVERKIEZING

Dhr. L.Stoltenborg is aftredend en herkiesbaar.Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, zodatvoorzitter Cuppers L.Stoltenborg kan feliciterenmet een nieuwe zittingsperiode in het bestuur
BONDVRAAG

tit

De vraag over het passeren van jeugdspelers, dieDeV. om studieredenen niet kunnen trainen schuiftde voorzitter door naar jeugdtrainer Guus Slot,Deze zegt dat opstellingen bij wedstrijden Bepaaldworden aan de hand 0.3. van criteria, als inzet enprestaties op trainingen en wedstrijden, persoon-lijke capaciteiten en aanleg. Het niet kunnen trainen,wegens studie is een geldige reden voor verzuim enzal als zodanig nooit een op zich zelf staandereden zijn, om spelers voor wedstrijden in deopstelling te passeren.
Op de vraag van Jan Wisselink over het verschuivenvan de trainingsavond van het eerste elftal,antwoordt de voorzitter, dat i.v.m. de bezettingvan de velden, dit niet mogelijk ís. Het effectMeb.t. de evt. kantineomzet is in deze niet relevant,omdat de kantine niet als een horecabedrijf dient tefunctioneren, maar als clubhuis,

De vraag van Willie Holkenborg over de indelingvan de lagere elftallen, speelt de voorzitter doornaar trainer Wim Domhof, die hierover het woordwilde voeren.
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Zet, dat sport voor hem recreatie en ont-is en geen bedrijf, Waarbij men dwingenakan optreden als in arbeidsyerhoudingen, Hij vindt,

alleen spelers geplaatst, die ambities hebben endie kmnen trainen. Bij de andere elftallen iser inspraak mogelijk en gebeurt de indeling zoveelmogelijk in overleg, :Willie Holkenborg is van mening, dat in de statutente lezen valt, dat er naar sterkte ingedeeld wordt,Voorzitter Cuppers zegt, dat het de taak van detrainer is om in Principe te proberen spelers zohoog mogelijk te laten voetballen,
Yoorzitter Cuppers vraagt de vergadering akkoordte gaan met het aangaan van een lening van Í 12.000, =ter financiëring van het aandeel in de kosten vande vernieuwing C-+V.-installatie,De vergadering gaat umaniem akkoord,
Het woord worat gegeven aan Jan Wisselink die watverteld over het Supportersblaadje en hoopt, dater zich wat vrijwilligers melden, die er a9n meewillen werken, :

Ben ten Bras doet een dringende oproep aan trainers,leiders en elftallen om hun bijdrage voor de PI. O.T.,te blijven leveren,
Ï

Om 21.55 uur sluit voorzitter Cuppers de vergadering.
EXTRA-VERGADERING d.d. 12-08-1985
STATUTEN( WIJZIGING) :Ee 2 en ze ee
Met inbegrip van een kleine wijziging (leeftijábestuursleden onbeperkt} worden de nieuwe statuten,welke in concept ter inzage hebben gelegen, doorde vergadering unaniem aangenomen c.q. geëffectueerd,



U stelt hoge eisen aan uw kapsel?
Wij doen dat ook!

DEOREIS7136 UJ ZIEUWENT
TEL -O05445-962

DOPPEN j

KAPSALON
PARFUMERIEËN

DROGISTER!

Ook de praktjk bewijst dat

VAN WIJNGAARDEN’S MENGVOEDERS
het meest rendabel zijn.

Neem de proef op de som.

VAN WIJNGAARDEN'’S MENGVOEDERS EN KUNSTMEST
Dorpsstraat 81 - telefoon 200 - Zieuwent



GARAGE ESCH,
VOOR GOEDKOPER AUTORIJDEN

- accu’s, banden en uitlaten (gratis montage)
- in- en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s
- betrouwbare onderhoudsbeurten
- ook voor tectielbehandeling
- snelle en vakkundige reparatie

ALLES TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN

Waalderweg 324 - 7263 RV
Mariënvelde - telefoon 05445-855

H.H. LANDBOUWERS - AANNEMERS

Voor al uw loon- en grondwerken staan wij steeds klaar met de
modernste machines.
Verder leveren wij alle soorten

LANDBOUWPLASTIKS

GRAS- EN GAZONZADEN LOON- EN

SPUITMIDDELEN E.D. GRONDVERZETBEDRIJF

tel. 05443-2415B V/ tel. 05445-253-526



Tot uw dienst
| met alles waar u maar ooit

’n bank voor nodig hebt.

SPAREN e PRIVÉREKENING
VAKANTIEREIZEN e BUITENLANDS GELD e

VERZEKERINGEN e HYPOTHEKEN e
PERSOONLIJKE LENINGEN e

FINANCIERINGEN e
BELEGGINGEN e BEWAARGEVING e

Rabobank
N debank voor iedereen

Dm ZIEUWENT -MARIENVELDE
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