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

M. Slot, J. v.d. Meij
Jeugdredaktie: Ilse Weyers, Hyacintha IJzereef
Henk Hulshof, Stef Rouwhorst, Mark v.h. Bolscher.
Correspondentie-adres: Dorpsstraat 23, tel. 1257

Verenigingen:

4 RKZVC Veld- + Zaalvoetbal
Voorzitter: J. Cuppers, Oude Maat 1, tel. 1281.

: Secretaris: Th. Bekken, Werenfriedstraat 9, tel. 1461
£ Penningm.: M. v.h. Bolscher, De Haare 69, tel. 1660© i

Wedstrijd-secr.: J. Lankveld, Dorpsstraat 40, tel. 1341
Zaalvoetbal: B. ten Bras, Dorpsstraat 23, tel. 1257

© H.V. PACELLI Handbal
KAK Voorzitter: B. Wensink, de Haare 18, tel. 1838

Secretaris: L. Klein Holkenborg, Hofesch 15, tel. 05443-5237
Penningm.: C. Belterman, Batsdijk 40, tel. 1720.
Wedstrijd-secr.: T. Venderbosch, Dorpsstraat 61, tel. 1272.

TOHP Volleybal
Voorzitter: H. Krabbenborg, Dorpsstraat 22b, tel. 1875
Secretaris: J. Knippenborg, de Haare 57, tel. 1849
Wedstrijd-secr.: P. IJzereef, Reindersweg 12, 1242
Penningm.: A. Hummelink, Dorpsstraat 101, tel. 1724

ZTV Tennis
- Voorzitter: J. van de Meij, de Haare 61, tel. 1629

I= ä Secretaris: R. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, tel. 1591
…© Penningm.: J. Domhof, Churchillstraat 7, tel. 1782

3 Wedstrijd-secr.: T. Kemkens, Zegendijk 26, tel. 1668

\ ZGV Gymnastiek- en Jazzgym‚vereniging
Voorzitter: L. Hummelink, Mercurius 53, tel. 05443-1953
Secretaresse: L. Eype, Uranus 10, tel. 05443-4772
Penningm.: Y. Onstenk, Grensweg 8, tel. 1348
Wedstrijd-secr.: L. Hummelink, Merurius 53, tel. 05443-1953

| Secr./Penningm.: V. Doppen, Dorpsstraat 77, tel. 1982
Wedstrijd-secr.: H. Olthof, de Waareise 23, tel. 1262

|

TTV DES Touwtrekken
Voorzitter: W. Kl. Holkenborg, de Waareise 7, tel. 1614
Secretaris: R. Kolkman, Waalderweg 39, tel. 1996
Penningm.: M. Wopereis, Zegendijk 5, tel. 1374

|

MU CHIN Karate

enIJ Voorzitter: H. Olthof, de Waareise 23, tel. 1262

| |
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SLAGVAARDIG

ST. SEBASTIAAN

BV. ’°T KEVELDER

B.B.Z.

K.S.V. DE HEMMELE

Tafeltennis
Voorzitter: A. Hoenderboom, Zegendijk 124, tel. 1324
Secretaris: T. Peters, Dorpsstraat 46, tel. 1269
Penningm.: E. Roelofsen, Dorpsstraat 29, tel. 1416
Wedstr.-secr.: G. Hulshof, Zieuwentseweg 53, tel. 1204

Schietvereniging
Voorzitter: A. Meekes, Strausstraat 15, tel.°05443-6506
Secretaris: L. Wopereis, Dorpsstraat 60
Penningm.: A. Papen, de Haare 32, tel. 1970

Biljarten
Voorzitter: B. Hulshof, Zieuwentseweg 59, tel. 1494
secr./penningm.: G. Schurink, J. v. Eiykstraat 12;
tel. 05443-3217
Wedstr.-secr.: J. Donderwinkel, Zieuwentseweg 48, tel. 1382

Biljarten
Voorzitter: H. Doppen, Churchillstraat 5, tel. 1642
Secr./wedstr-secr.: T. Bongers, Dorpsstraat 36, tel. 1271
Penningm.: W. Knippenborg, L. Couperusstr. 19,
tel. 05443-5337

Klootschieten
Voorzitter: T. Beerten, Dorpsstraat 55, tel. 1745
Secr./wedstr-secr.: P. Domhof, de Haare 9, tel. 1824
Penningm.: T. Bongers, Dorpsstraat 36, tel. 1271

KAPSALON
PARFUMEREËN

DROGSTERI
DOPPEN

Voor de juiste aanvulling en verzorging bij uw sport.

DORPSSTRAAT 77
7136 LJ ZEUWENT
TEL-O05445-1982

voor

NIEUWBOUW

. VERBOUW en

ONDERHOUD

BOUWBEDRIJF

WOPEREIS
Dorpsstraat 48
Zieuwent - tel. 1209
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20.Feljenoord AD-toernooi

v2l.EffS lagge
22. Puzzel :

25.Open biljart kampioenschappen Zieuwent,

VAN DE REDACTIE

Het winterseizoen zit er weer Op. Een aantal]tournooien worden nog afgewerkt en dan zijn het 2a 3 maanden alleen de zomersporten die draaien.Belangrijkste voetbalnieuws van de afgelopenmaand ís het behaalde kampioenschap van hetzevende, waardoor dat elftal tevens promoveert.Bij deze ook nog gefeliceerd door de redactie,Een bijdrage door de dames van het zevende vindt_Uverderop.Voor het eerst sinds jaren was ervoor ZVUC-i weer een publ iekskKlapper tegen Pax indelaatste competitiewedstrijd, Hoeweler verlies—sss



UD
geleden werd, was het’ van ZVC-zijdevoetbal technisch gezien in ieder geval weer eenscen redelijk gespeelde wedstrijd. In de laatste &competitiewedstrijden werden er zegge en schrijveslechts 3 punten gehaald. Voor een subtopperbeneden allé stand. Als laatste officieleWedstrijd van dit seizoen is op dinsdag 20 mei inhet verre noord-oosten Van Overijssel inOotmarsum de bekerwedstrijd tegen KOSC gespeeld,Deze ploeg is op dezelfde dag als Pax ookKampioen geworden in de derde Klas KNVB, Dewedstrijd: was een van de betere van het helezeizoen; aanvallend van beide zijden, hoog tempo,goede combinaties ondanks het slechte veld, 34Prima goals en Prima weer, ook VOOr detoeschouwers om te Kijken. Na de 2-2 eindstandleverde de verlenging geen goals op zodat depenalty/s beslisten, De 4e benutte strafschop vanKOSC was alt voldoende, daar van ZVC er 2 van deo 3gemist werden. Helaas voor ZVC, dat gedurende devolle 120 minuten vee] meer en Ook’ echt goedeKansen kreeg om het pleit -in eigen voordeel tebeslechten, Ter afsluiting rest er NOg een:nederlaagwedstrijd in het Kader van het 40-jarigjubileum van Marienvelde, waarbij tevens voor hetlaatst Ruud Jansen, Laurens Knippenborg enClemens Storkhorst aktief aanwezig zullen. zijn,Ter gelegenheid hiervan vindt U verder opintervieuws met Ruud en Laurens. In het volgendenummer willen we dan de nieuwe trainer, GuusStemerdink, aan U voorstellen,In dit nummer vindt U verder een gevarieerdaanbod In soorten sporten (voetbal, handbal,biljarten, hockey?), jeugdnieuws (verslagen,Puzzel, humor), uitslagen en eindstandencompetitie,

:Voor het volgende nummer mag U rekenen (naast wathierboven al vermeld is) op samenstellingen vande selekties, oefenprogramma’s van senioren enjeugd en het Kermisprogramma “naast de nodigeaktualiteiten,Veel leesplezier,
VAN DE REDACTIE



DOPPEN ASSURANTIEN

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

Zieuwent - Dorpsstraat 42 - telefoon 05445-1290

CAFÉ - CAFETARIA

E
TIMP

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

TEL. 05445-1269

cp

voor advies
- aan-en verkoop

FOKZEUGEN
FOKBEREN
BIGGEN
en VARKENS

A.W. DOMHOF
Oude Ruurloseweg 28, Zieuwent, telefoon 1436



Voor een avondje gezellig uit

café - dancing
‘de Zwarte Hengst’

Ruurloseweg 20, iel 1634

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

UW KLUSJESMAN
Aannemersbedrijf G. Domhof
Past. Zanderinkstraat 10 - ZIEUWENT- tel. 05445-1705

BELASTINGADVISEUR/ADMINISTRATEUR

A.L.M. ROUWHORST
Ruurloseweg26, 7136 MD Zieuwent,
Telefoon 05445-1703 (1294 privé)

Voor verzorging: Adviezen:
i

Complete boekhoudingen Startende ondernemers
Belasting-aangiften Eigen woning
Computerverwerking Koop- en verkoop

Etc. Etc.eee



NIEUWS IN HET KORT,

Kopie voor het. volgende nummer ({Kermisnummer)dient uiterlijk zondag 22 juni ingeleverd teworden. Dit nummer Komt de week voor de Kermisuit,
Zondag z2 Juni speelt ZVC-1 eennederlaagwedstrijd in het Kader van het J0-jarigJubileum van Marienvelde, Aanvang 14.30(7); zieverdere publicaties,
iondag i juni 2.5, is er weer hetbuurtvolleybaltournooi bij de gymzaal,
Het Jan Knippenborgtourneoi op koniginnedag {30april) js gewonnen door het eerste elftal. Zijwonnen in de +inale van het zesde door destrafschoppen beter te benutten.

EVENEMENTEN KALENDER! !!{11

19 mei:Klootschietkampioenschap Zieuwentse verenigingenl juni:Stratenvolleybal-toernooi T.O.E.P.
_ 22 juni:Buurt/familie Handbaltoernooi

13 Juli:Kermis--Klootschietmarathon
l4 juli:Kermis
15 juli:Kermis
10 aug.:Grote prijs Lichtenvoorde-ruitervereniging6 sept.:Jeugdmusical MADIEU PARIS'y, revue Notenkrakers(19,30 u)7 sevt.:Jeugdmusical 5 5 43 5 SC)l nov.sPremiëère REVUE 1986 Notenkrakers 20,00 uur8 nov. :REVUE Notenkrakers 20,00 uur
DE) noViREVUE 33 35 ss EE)16 nov:REVUE DP 5% 5 5222 nov:REVUE 5D Sp 59 es

HittAAAAAA 7
ER ZIJN NOG STEEDS MENSEN DIE OP HUN GELD ZITTEN !

DIE ZITTEN DAN ZONDER DE HOGE RENTE VAN DE NMS.Freht+t444thAAAA



INTERVIEW PIUD JANSEN

Voorstellen is niet nodige, Ruud Jansen sindsvier jaar trainer van RKZVC 1 en 2, vertrekt naarVIOD in Doetinchem. 5V. Wat zijn je ervaringen met de spelersgroep?A. In Zieuwent heb je een zeer positieve spelersgroepvooral omdat er elk seizoen nieuwe mensen bij komen.Het is gezond voor ZVC dat er een goede doorstromingis van de lagere elftallen naar de selektie.Dit komt door degoede kontakten met de trainersvan de lagere elftallen en de selektie.ZVC is mentaal niet zo heel sterk maar door een goede konditie on goede begeleiding komt dat wel.V. Hoe waren de kontakten met het bestuur?A. Zeer goed, ik heb geen op. Of aanmerking van hetlestuur gehad, ze staan volledig achter de trainern hebben een positieve benadering.V. Hoe staat het met de supporters?A. De supporters zijn in de uitwedstrijden meeraanwezig dan thuis, behalve natuurlijk de vaste kern,en uit reakties heb ik vernomen dat ze van het voet-’ballen hebben genoten. Het is belangrijk dat zeZVC blijven steunen. Tijdens een wedstrijd ben ikiet toegankelijk voor kommentaar van de supporters,itdgeldt ook ten opzichte van de spelers.V. En de anderen?
A. De verzorging van de selektie is in zeer goedehanden Van Sing, die soms te veel praat, maar welpositief is, We hadden weinig last van blessures.De terreinknecht zorgde altijd goed voor deballen enthet kantine-personeel NGE van mijeen pluimpje voor de goede ontvangst van debezoekers, prima!Ik heb met altija op de hoogte gehouden van degebeurtenissen in de lagere elftallen en voorzo'n kleine plaats is 9 elftallen wel een prestatie.In PIOT schreef ik over de gang van zaken van deselektie, hierin kwam alleen opbouwende kritiek enpositieve informatie. HSEDiet belangrijk omanalyses van wedstrijden te geven, PIOT mag geenuitlaatklep worden, maar een service naar hetpublieken de supporters. iV. Welke wedstrijd zul je niet snel vergeten?*——



Hotel - Café - Restaurantt Witte Paard”
05445-1282 - Zieuwent

zalen voor grote en kleine feesten
ook voor grote en kleine vergaderingen

Al uw ;

B c.v.-installaties
B loodgieters- en

elektriciteitswerken
B stalventilatie

worden door ons
vakkundig verzorgd!

JOS HULSHOF
Zieuwent - Telefoon 1346



VERF - BEHANG - SPECIAALZAAK

JAN HOLKENBORG
Verfassortiment 0.a.: Supralux, Allihol, Ceta-Bever Bijtsen,

SikkensTY.L. + T.H.B., Pehalin Edelhout
kwasten - gereedschappen etc.

Tevens uw adres voor alle glas-, verf- en behangwerk.

Zegendijk 4, telefoon 1454

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE tijdens de rust of

_
na de wedstrijd
bent u van harte welkom
in de

Kantine van Z.V.C.
tel. 1607

AUTORIJSCHOOL

8 Guus Kolkman
054451939
Ruurloseweg 16 - Zieuwent

- IEDERE MAANDAGAVOND THEORIE
- WIJ LESSEN IN DOETINCHEM EN WINTERSWIJK.



de tweede punt pakten.Positief was toen dat we na zes wedstrijden nog maartwee punten hadden, de stemming heel goed was.Dit jaar de uitwedstrijd teg-en Pax, waar we twee keer alleen voor de keeperkwamen, geen goal, en Pax scoort daarna drie keerachtereen. OBW- ZVC was een heel goede wedstrijd.Een wedstrijd om van te balen was tegen Daventria,nade wedstrijd tegen OBW thuis. Na een nederlaag zijnde spelers moeilijk te motiveren,V. Andere komische voorvallen?A. In het eerste jaar toen ik zei dat als de kondi=-tie goed was we kampioen konden worden, vielen erverschillende spelers na de training thuis in destoel in slaap. Het trainen in de schans ging primaalleen hebben we last van te veel vliegen.Ve Zijn de verwachtingen uitgekomen?A. Spelen in de derde klas is voor ZVC zeer goed.

is van de jongens. Echt professioneel kan hier nietje moet je aanpassen aan de vereniging en aan deplaats. |

V. Er staat nog weinig over jezelf in:A. Ik heb niet zoveel gedaan, dat deden de jongens.Ik heb alleen geprobeert organisatorisch, konditio-neel en taktisch alles in goede banen te leiden endaarnaast de sfeer in de selektie groep optimaal tehouden, Ik dacht wel dat dat gelukt was. In hetegin was er een tweestrijd tussen het eerste en hettweede (spelers wilden niet in het eerste) en dat ishelemaal opgelost. Dat geeft debet aan de doorstroming.V.Heb je nog tips voor de opvolger?A. Een nieuwe trainer moet niets overnemen, hijmoet zonder voorwaarden en onbeinvloed beginnen,V. Nog verdere opmerkingen?A. Over het Supportersblad. Ze geven een enorme



é.
service aan de supporters voor. wat betreft verwachteopstellingen wm de wedstrijden, plus een overzichtvan de te spelen wedstrijden en een route-beschrij=ving, dat laatste is erg belangrijk en de supportersmoeten zorgen dat dit blijft bestaan. We mogen waar-dering tonen voorde mensen die dit bewerkstelligen.Graag wil ik iedereen die een warm hart aan ZVCtoedraagt bedanken voor de ondersteuning die ik in_‘’deze vier jaar mocht hebben en wens ZVC veel gelukin de toekomst.Ik wil graag PIOT blijven ontvangen om zo de binding”met ZVC te houden en een vriendschappelijke partijkomt er nog aan.

Wij van de redaktie willen Ruud nog hartelijkbedanken voor de medewerking die hij aan PIQT ver-leenden, en wensen hem veel succes met zijn nieuweploeg.
de redaktie

Vervolg NIEUWS IN HET KORT °

Zondag L juni nemen de B en C junioren van ZVC deel aaneen toernooi te Vaerssereld.,
ZeXexeXeX

Zaterdag l&4 juni nemen de B junioren van ZVC deel aanhet jubileum toernooi te Mariënvelde,
KeXeX-Xox

Zaterdag 3L mei wordt het traditionel Polio-toenooi voord5e; en f pupillen gehouden ‘op het sportcomplex van LongaDe opbrengst van de entreebiljetten, waarmee de voetbal-Jeugd bij U langs de deur kwam is bestemt voor het "Prin.ses Beatrix Fonds!, 6
ZZXeX=X

Volgend seizoen wordt het district voor de pupillen:voetbaliers uitgebreid met, het district Winterswijk,dat tot nu toe als eigen district functioneerde,
&FEMrn EDE NMS 4 VEILIG EN VERTROUWD VOOR JONG EN OUD |FEAEEAASIAAAA



’s Zomers buitenJ. WAENINK eeSCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

: \ eebeglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37
isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing TEL. 05445-1452

BESTRATINGSBEDRIJF
JVOP DONE

voor al uw bestratingswerk
-Kuil- en erfverharding
- Sierbestrating
-Tegels 30 x 30 en40x60cm
- Klinkers in diverse maten en kleuren
- Nieuw: T3 Steen

Dorpsstraat 30 - Zieuwent - tel. 05445-1517

INSTALLATIEBEDRIJF WO P ERE È S
ZIEUWENT

T.V. -VIDEO - RADIOELECTRO TECHNISCH BUREAU WASAUTOMATEN
ZIEUWENT ELEKTRISCHE en

HUISHOUDELIJKE ART.
Dorpsstraat 63

_

SCHOOLARTIKELEN en
Telefoon. (05445) 1217-1576 ‚ SPEELGOED (lego)nn
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AANNEMERSBEDRIJF

u NIEUWBOUW

m VERBOUW

m ONDERHOUDS. en
m UTILITEITSWERKEN

_ NVOBBEDRIJF
0[1

dorpsstraat 27
ZIEUWENT

telefoon 054451332

Natuurlijk gaat u naar:

Café Rest. ’t Kevelder
voor:

VERGADERINGEN - PARTIJTJES tot 70 pers.
EEN GEZELLIGE PARTIJ BILJARTEN

En natuurlijk serveren wij 1e-klas eten en drinken
Tevens start- en eindpunt voor al uw droppings en sterritien.Kleine speeltuin - minicars

Zieuwentseweg 46 - Zieuwent

AEN
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SET

A
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Piot in gesprek met :Laurens Knippenborg!

Aan het eind van dit seizoen stopt Lau Knippenborg als
_ speler/aanvoerder van ZVC,Het feit dat hij na circa 4jaar als jeugdspeler vanaf zijn 18e in de selectie speelde en daarnaast 6 jaar jeugdtrainer”’%as,maar zeker ookzijn voorbeeldige inzet voor team 'en vereniging,was aan-leiding voor ons daar even bĳ stil te staan,

Red:Heb je bij de selectie altĳd in het eerste gespeeld?Lau:Alleen het eerste halve jaar heb ik in het Ze ge.speeld,daarna altijd in het eerste.Ik ben ook slechtsl keer gewisseld in dat eerste jaar dopr:G.Peters,diemeende dat ik conditie tekort kwameIn al die jarenheb ik ook praktisch geen blessures gekend, zodat” ikaltĳd heb gespeeld.
RedsWat zĳn de hoogte punten uit je voetballoopbaan?Lau:Het hoogte punt is natuurlijk het kampioenschap vandeLe klas,maar dan als gehele team,omdat dat niet &&n
van mĳn sterkste jaren was,Dan de degradatie wedstrijd te Varsseveld tegen Zelhelmen ook..de wedstrijd toen we Gendringen van het kampioen-schap afhielden,was een schitterende middag.Dan zĳn ernatuurlijk wedstrijden die Jebijblĳven omdat jeb.vzelfgoed hebt gespeeld, zoals het vorige seizoen uit tegenSDOUC en dit seizoen onder andere in Zevenaar tegenOBW, „Verder b.v. het Longa-lichttoernooi ditjaar;rust 3-0 achter, gelijkkomen en dan winnen met penalty-schieten.Zo'n wedstrijd vergeet je natuurliĳk ook nooit.Red:Hoe vond je de jaren bij ZVC,ook als aanvomerder?Lau:Laat ik voorop stellen dat ik het altĳd zeer goednaar mĳn zin gehad heb in Zieuwent.Natuurliĳk door 0.2.je inzet haal je het eerste en door de jaren groei jetaktisch en technisch,daarom heb ik er achteraf mis-schien een beetje spijt van dat ik in min jongere jarenniet geprobeerd heb hoger te voetbalien,Maar hier heb ik het in elk geval ontzettend naar mijnzin gehad,en wat de samenwerking met de jongens betrft‚ik ben altĳd erg prestatie gericht bezig geweestook_op de training wilde ik een partĳtje niet verliezen*endat stoot natuurlĳk weleens enkelen tegen het hoofd,mzarin doorsnee genomen had ik met iedereen een uitste-kende band «Als aanvoerder was het ook een enorme uit-



daging om jongens die eerst wat sceptisch tegen je zijn,waar ik Du goed mee Overweg kan,De acceptatieis erg goedook als aanvoerder,Red:Hoe was de samenwerking met de overige functio.narrissen van ZVC?
Lau:Met het bestuur heb ik eigenlijk weinig te doen gehadwel als jeugdtrainer en daarvan zei Cuppers onlangs opde afscheidsavond nog dat ik veeleisend was,Het bestuurkoos toendertijd voor prestatie met Ge jeugd, later onderAloys koos men meer voor het recreatieve.Al met al hebik toen ook een goede samenweking gehad met het bestuur.En het bestuur beschikt eenmaal over een paar ontzet.tend goede mensen,

Red:En.met de leider en Verzorger?Lau:Humphrey Sing is een pracht kerel,ook enorm veel nie-zier van gehad, een prima vent voor Zieuwent.Soms migs-schien iets te negatief op de bank,Sinds kort hebben we pas een leider:W.Slot,ik vind al-Leen jammer dat hij daarnaast ook in het bestuur zit,Ik ben’nu eenmaal gecharmeerd van cen echte leider,die zorgtvoor de organisatie Yocr-, tijdens en na de wedstrijd enWilly zit toch eerst vaak in de bestuurskamer en komtlater pas,Verder doet hij het klasse, s
Red:Dan de kern vraag die iedereen op de lippen ligt, diejou kent, Doet het geen pĳn zelf met voetbal te stoppen?Leu:Ik zal er best eens moeite mee hebben, zeker als hetwat''klote' zal lopen,zal ik het echt wel missen,maar hetis toch een stuk ambitie van het trainer ziĳn.In het be-gin was het rtaien een leuke hobby,maar daar is zoveelprestatie bij komen kijken,wat ik gewoon zelf wil, mededankzij WVC waar veel uit te halen viel,daarom wil ikme meer gaan toeleggen op het trainen.En dat combine-ren met voetbal is gewoon moeilijk, ook afgelopen sei-zoen kon ik maer 1 keer per week trainen,Red:Maar dat was je niet aan te zien, je had toch ookN08 cen paar jaar kunnen wachten?Lau:Dat wel, maar dat komt ook dat ik ook altijd geheelvoor het voetbal heb geleefd;ik rook niet;ik drink nieteu Zorg ook altijd voor een goede nachtrust.Ik zal het erdan ook best moeilijk mee hebben,maar op dit moment wilik het accent leggen op het trainerschap.RedsMaar een zaterdagclub en bovendien ging het je bijWVC toch ook bijzonder goed:twee seizoenen kampioen ennu 2e of Ze in de regionale jeugdklasse?Lau:Ik denk dat ik met jeugdtrainen sneller de top be-reikt heb dan ik had gedacht en senioren is toch weer

—
sss”



eerMarkt
REYMER

de superm

ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 05445-1259

orkt van deze tijd!

EE:

COÖP. GELDERLAND steeds tot uw dienst met 0.2.
veevoeders & kleindierenvoeders
kunstmeststoffen
vloeibare en vaste brandstoffen
ruwvoeders w.0. hooi-, stro-, bierbostel enz.
zaai- en pootgoed, tuin en bloemzaden L

| gewasbeschermingsmiddelen WEL
|

- gereedschap en bedrijfsbenodigdheden

Wij stellen als eis: KWALITEIT EN PRIJS!!!
_

Tanken van benzine kunt u dagen 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???? Vraag danvrijblijvend inlichtingen bij:

Coöp. Gelderland
Past. Zanderinkstraat 30, ZiWELKOOP  _  ricioon 04451271 (bandopname 1210)



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 mogelijk-

wg (Baan heden; keus uit vele
1 breedte ontwerpen, overzichtelijk

j
MV

120cm- bijeen in de unieke Becorama
prijzen vanaf f15.90 p.m.) Presentatie

voor een complete woninginrichting
Dorpsstraat 33 - Zieuwent - telefoon 05445-1207

)
|

voor al uw

VERZEKERINGEN kapsalon

k "CECIEL"
ASSURANTIEKANTOOR

STO RT = L D = el De Haare 30, Zieuwent, tel. 1797

Zieuwentseweg 75
Zieuwent
Tel. 1227
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gegentcel anders,En ik moest een keer kiezeneuGatESB TIBU VOOr een jaar gedaan, Als het me na 1 jaar niet be.valt wat zou kunnen,kan ik altijd nog weer gaan voetbal.Jen, :

:Red:En trainer/speler bij ZVC? 3Lau:Nee,nee,Ik heb hier jaren de jeugd getraind en zo-veel jaar bij Zieuwent mee gelopen,dat ik denk dat eenstel jongens daar gewoon moeite mee zouden hebben, Bo-vendien trainer/speler op KNVB-niveau zie ik gewoonniet zitten, Maar Zieuwent trainen daar heb ik geen mo-ment aan gedacht, Ik wil niet zeggen dat ik nooit Erasner van ZVC zou willen Zijn .maar de cerste jaren sowiesoniet,
ais trainer?Nog verdere cursussen?elangrijk me het eerste Jaar voor 100%als trainer bij SDOUC in te zotten,ik heb me dan ook nietín laten sckriĳjven voor de cursve oefe mnesster 1,1 wilik eventueel, het seizoen eron bij doen, wanttoezegging da senioren Za trainenking voor die curzus kcm,En hce jonger kpak,hoe fitter ik ben, hoe gemakkelijker ik Ïkan g2an doensDat is ook cen belangrijke redon €voor de stap om te stoppen met voetbal,Dat diploma is het enigste wat ik nog wil nebben,FPed:ioe ver mag je dan training gevenLau:Ket oefenmeester ì mag je trainen tot en met hulptrainer in het betaalde voetbal. :

Red:Wat staat je bij SDOUC te vachten en ber je blij datze jn de Ze klasse zijn gebleven?Lau:Tuurlik, liever in de derde klas beginnen dan in de.vierde.Bovendien als ze waren gedegradeerd, dan warenScn paar jongens die nu nog een vraagteken zijn sowiesogestopt.Nu ze het net gered hebben denk ik dat dat eenbetere basis is on te beginnen vooral omdat SDOUC een-voetballende. ploeg is en in de Ze kles kom je meer aanvoetballen toe dan“in de iesRed:En de jeugd van hun, biedt die toekomstperspectief?Lau:Nee, helemaal niet.Die jeugd is mij wel tegen geval.len,daar zit veel te weinig leven in,Borendien daar komje nog ‘dingen tegen,zo amateuristisch, waar je in Zieu-went veel beter mee bezig bent dan daar,Bed:Volgend seizoen dus tegen ZVC. Voel je je bevoordeeldOmdat je ZVC door en door kent?(en ook andere tegenstand-ers}.
Lau:Och dat geloof ikniet,ik denk dat Je al trainerin de voorbespreking je misschien 3 min. met de tegen=-



De
WUPlIjkK is het gemakkelijk aïs Jebepaalde dingen Tegenstander weet daar kun jedanop in spelen, maar &&1 Zijn vaak mear een paar dingenIkkan wel een hé2f uur gaan lullen over het ZVC's voetsbal,maar. ik denk dat je daar in de wedstrijd niet veelvan terugziet... 3 DOLSI?Tau: Aar | Ruud hebben wè een goede trainer gehad enik verwacht dat Stemerdink ook een goede keus is voorZieuwent. Verder wilik als trainer daar niet zoveel van_zeggen,wel nog dat het typerend is dat we met ZVC al-tĳd &-4-2 gespeeldhebben, terwijl ik dat als trainernooit doe,vandaar dater bij ZVC zoveel metMlange"ballen gespeeld wordt.

Red:Wat zie je als toekomst perspectief voor ZVC?Lau:Ze zeggen altiĳd dat Zieuwent niet hoger kan,dat de5e klas de grens is.Maar ik vind dat ze best nog eens2e klas kunnen gaan voetballen,Misschien dat ze Ook’ nog“weer eens terug vallen, maar ik geloof niet dat de clubin verval. zal raken door de jeugd, ondanks dat de jeugdniet al te best is.Doordat het eerste niet al te jongmeer is zullen de problemen zich voornamelijk «in de voor-hoede manifesteren, verdedigend en op het middenveld zalhet best meevallen, Je hebt gewoon te weinig voorhoede-spelers, maar twee,en in het Ze zit er ook geen.Cok blijftnatuurlijk de vraag:wat gaat Bennie doen?Dan krijgen zewaarschijnlijk M‚Bokma van Longa erbij, die van grote waardekan zijn voor ZVC,echt een mannetje die de bal vast kan
_houden,

RedsWat vindt je het het supportersblaadje?Lau:Een geweldige service naar het publiek,Een goed ideeRedtEn van Piot?
Lau:Een prachtig blad voor Zieuwent.Zo blijf je tenmin-ste op de hoogte van alle sporten in Zieuwent, ZonderPiot had ikb.v. nooit geweten dat de dames van Tohpkampioen waren:geworden.Ook de vaste uitkomst elke maand is bijzonder goed,dat

St&ider bezig Köd

maak je elders wel anders mee, ëRedTet slot nog enkele korte woordjes, waar ‚ je direktLiefst zonder nadenken op moet antwoorden. °°

en. - prima club 9
:

:

Reëlitsbuiten-vaste rechtsbuiten geen mooi stekjetrainer =lukt altiĳd :

Peugot —gterk in opkomst
middenveld --heel belangrijk



J.
SDOUC -hoon OD veel succesaanvoerder heel velangrijkjeugdvoetbal-kan ik boeken over verteilen,
Lau:;Bij dezè wil ik alle supporters van ZVC en alle ledenen medespelers nog bedanken voor de prachtige tĳd dieik in Zieuwent als voetballer heb gehad envoor de ge-weldige Samenwerking. Bedankt “milemaal,en ook in de toe.

. komst wens ik ZVC veel sncces.
Red:Wiĳj willen ons hierbĳ aansluitèn en Lau hartelijk dan-

‚

ken voor dit interview en wensen hem bij SDOUC en in zijnverdere trainersloopbaan veel Succes.

De Redaktie

HET ZEVENDE KAMPIOEN LIS]eene kZaterdag 10 mei, kwart over vijf, ging het richtinBorculo waar het zevende. tegen Reunie aan moesttreden in de beslissende wedstrijd om het kanpioen-®@schap, : E

De spelers waren allen zeer gespannen en het slechte | |weer deed hun ook geen goed.Alhoewel de scheidsrech=- :

ter een gezellige wedstrijd in het vooruitzichtstelde kwam daarvan niet veel terecht. Hij nam zeermerkwaardige beslissingen dat door de spelersbeantwoord werd met onsportieve opmerkingen enontoelaatbare handelingen. Zelfs Jan ten Bras kreegeen vrije trap tegen terwijl bal noch scheidsrechterin de buurt waren. Jan maakte een babbeltje. °
Aangezien het gehoorvermogen van de scheidsrechterdoor overmatig alcohol gebruik vertroebeld was,hij meende namelijk opmerkingen te horen over zijn +.fluiten, gaf hij'terecht!' de vrije trap. Met de rustwas de stand 1-2. De doelpunten waren gemaakt doorHuub en een eigen goal van Reunie. Na de rust wasde gespannenheid nog groter. Het was dan Ook. geenmooie wedstrijd. Reunie wist een paar keer goeddoor te dringen, waarbij de paal het zevende behoeddevoor een gelijk spel. Ook Peter Holkenborg wist ditte voorkomen .Al vroeg in de tweede helft keerde derust wat terug, toen de voorsprong werd uitgebreid



De
tot 1-3 door Reinier Hogenelst. Aan het eind van
de wedstrijd liet de scheidsrechter nog eens duide-
lijk merken dat hij nog steeds de baas was, zoals
hij zelf zei, Hij kende een zeer dubieuze penaltytoe aan Reunie. De spelers van het zevende warenhet er duidelijk niet mee eens. De protesten liepen
zo hoog op dat een Reunie speler zich niet meer kon
beheersen en Wilfried Waalderbos de keel dicht
kneep. De man werd uit het veld gestuurd en de
penalty werd benut. Nadat de scheidsrechter toegafdat de penalty onterecht was, besloot hij de wedstrijd
na 't nemen van de strafschop te beëindigen. Na deze
zeer sensationele wedstrijd was het kampioenschap
een feit. De spelers werden gehuldigd met een
bloemetje, waarna het feest in een versierde ZVC
kantine werd voortgezet. Namens het bestuur felici-teerde Jan Cuppers de spelers; bloemen van een
supporter en kratjes bier van andere elftallen
droegen aan de kampioensvreugde bij.

Damcs van het Zevende

EINDSTANDEN RaKa Ze VeC. ctftsllen .

ielaas treft U enkel hinderlijke strepen in de overzich-
ten aan, die het gevolg zĳn van net copieren van de com-
vuterlijsten,

STAND BIJGEWERKT T/M : 14 OS 86

KMVB-ZONDAG OOST E me KNVB-ZONDAS OOST
“3E KLASSE C SS PT VT RES. JE KLASSE C SS PT VV TT

TPAX 2734 58- T6 1758P. LOCHEM2 2273549-17“2 0:BV: CO AE “2 LETTELE 2 24 30 35- 24
3 DAVENTRIA 22 26 41- 35 GS “37z4BELIÛS. ë EE 40-.ie Se DOH 9 9 375 79

TELLLe 22 390: x S R.K.Z.V.C. ; 22 24 3T7- 33
4 BP. LULHEN 77 Ô 33- 6 DOETINCHEM 2 22 2424-25“1 LORCORUIA-U 227 30-33 7 HAAKSBERGEN 2 22 227 425732AERO95 KDV. 263 ze 20 47= 35
$ SILVOLDE 22 17 29- 38

:
=

40 5D 0 UL. 22 16 18- 28 ‚10 E:S:C:A 52 os22165 325460
“44 SC DOESBURE'85 "22 14 2845 14 SP. EIBERGEN 2 22 153 18-44

TE AZ. SISTEe 12 AD2 22 10 22- 56——
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ZORDAG-BENTOALN - TZUNDBGSSENIUKEN TT
29 KLASSE K UZITTTTTTTTTES PTTTYTTT Be KLASSE U LZISJTTT BS PTUT

1 V.I.05.-B 2 ? 20 29 35- 12 1 SP, HEDDO 4 B 22 39 6&3- 4

DoZELAN 20e418 2 LONBA 305tOM5: gU 26 4d dc 2 Kade. < de | 90= 35
A 4 Kbtientg. BUYS c< Ure is LU 4 J.1.U5."E & CC SEN TE“5 RUURLO 2 2 IS SS ERI527& VITKANPERS 3 20 23. 34- 24 6 E.G.V.V. 1 22 23 35- 25

7 KL. DOCHTEREN 2 20 18 21-22 7 WiJ.E. & ‚22 23 31- 32SE VORDEN22IT7 SE LOCHUIZEN SZeig39Y LUNBA 730 < Ty 14 TE79y YERUURDIJK TZ ZZ ZU ZEE3y
E in 5 gU 1U 14 {Û SIU RK. Ze Vet. 4 6 19 is 45"44 "MARKELO 3 Re 11 A:D.226959 zg TO
: is 5 © 12 D.E.0. 2 : 22 7 18- 35

ZONDAG-SENIOREN
5 :

ZONDAG-SENIOREN Ee4e KLASSE Y (425) GS PT VT + <a KLASSE AZ (427) BSPT UT
1 VELDHOEK 1

5 z0 36 78- 13 1 DIEPENHEIM á T 2034. B2- 25
2 GROLSE BOYS 3 …. 20 30 84- 26 2 ERIX 4 ‚20 36 -59=- 23.
SEROL TD20 26 415 37 SSV NSV4=S90 27 S4= 50

xt & REK. SS 020 23 43- 39 4 D.E.0. 3 20:25 42-29
5 RUURLO & 20 22 34- 39 5 SP, REKKEN 2 2024 25-396 Sp: : - SEP, NEEDE 3 OT ITEg“ 7 SP. NEEDE 6 TV “20 19 39- áó 4 ERK ZU.6 5205 18 40- 3e
8 MARIENVELD 3 4 20 18 34- 34 & SP, EIBERSEN 8 20 12 32- 68

…
9 SP. REHREN &120 16 45-62 ==

SY RUURLO 7 20 19 28- 52
10 LONSA 30 10 20 8 22- 63 iû LONSA bio is 20 10 22- 65TT KSV. 9 ZO Iz Yi 7 Zä gu 7 ZETTE

ZONDAS-SENIOREN Ee ZONDAG-SENIGREN
|‘49 KLASSE BZ €428) BSPT VU 7 de KLASSE X (426j BSPT UT |

- |ERVT ZIET 1 A.D, '69 & 22 40 97-19 |2 DIEPENHEIMN 3 TTTTTTT20 33 77449 2 SROL & 22 32 90- áá
3 V.I.05.-B 5 20 27 &2- 22 + 3 VARSBEVELD 6 22 29 394= 594 LONSA 30 7 202135-25, 4 SP. EIBERSEN 10 22 28 59- 47
5 SP, REKKEN 3 20 20 33-31 5 RATUM 3 21 27 Tó= Z9
4 B.5.V. 63 2 2 20 27- 25 6 VOGSEVELD <4 02E7 ROTTEN 3 20 TEESE T9:V.C 37 OT 22 19 58- 69A GROS09 x 3 R.K.Z.V.C. 8 22 18 S8- 849 ERIX S 20 11 18- 49 _® KOTTEN 53 a 80 19 351:E 10 REUNIE 5 zz 60 931567: 10KEIJEND. BOYS 5 22 15 44- 55i1 SP. EIBERGEN 11 20 6 13-54 “TiWINTERSWIJK 3 zi IT 42 99

12 DREDEVGORT 5 32 5 47-178| S A-JUNIORENSe KLASSE DZ (4627 BSPTUTT OVERSANGSKLASSE D (606) BSPT vv T |

TRATUAS ZOT 1 ZELDS At IDGBI& Tè FORTUNA-W"S TTA TTTT20 2874932 z RUURLO A7 U TTEZED.E.0.6 20 23 55- 41 SS.A.V.G. AT 4u zt 355 35
7 4 SP, EIBERGEN 12 20 23 56-56 PESREUNIE Al5 26 256741t 3 LONSA 230 12 20 29 392537 5 DIEPENHEIH A1 20 22 77- 58

6 U.1.05.-5 9 zu 19 32357 6 LONBA 30422D 22 42m 45
7 SP. HEDDG & OTTZEN37 7 IELKHEN A4 19 217 48-35SE KSV 60IT Ee EEEN EUT REY9 ERIX 4 Ee 20 17 46- 57 XF RRITIUITTTAT TOT EE_10 MAE,C. & De 20 12 20-41 ' 1D KEIJENB., BOYS A1 777720 19 47-211 R.K.Z.V.C.9 2079 ‘26-52 144 UVC 42 20 0 a
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B-JUNIGREN 16 B-JUNIOREN
KLASSE 924 (724) 2 65 PT y T KLASSE B28 (7233 6S PT vu TCSSSEI 22 44 88-17 Ti MARIENVELD BTT 33 119-787

2 R.5.V. BT zo 32 69 25 OT GYTTKARPERS BZ TT ITF TE
3 ERIX BT Te7] 3 DeVed.V. DI 5 27 BZT” & VORDEN B17779222532539 4 ERIK BZ{8 1633 £2
5 V.1.05.=8 Bi 4 22 25 29- 31 $ 8.5.V., °63 B2 1% 15 34- 46
6 A.D. '69 BIZ 22.2333-41 6 SROL 34 18 15_33-56“LOMBA” 30 B2 22217 385 42 “TY REUNIE BJ 1T 14 365 46

“B
HUURTU 37 “zz TS 2y- 36 ESP.

REEDE
BZTSIV“9RAIUR BT zi Ts 37=3Y TTUTLTT1B FORTUNA-W BI TT221674278 818 R.K.Z.V.E. B2 777718 2 20-145

+11 R.K.Z.V.D. BI Ff 22 13 29- 49
12 VOSSEVELD B1 1<4 125--66

TSJIURTOREN
E

KLASSE CIT TBIESTT‚1 SP. NEEDE Ct2-49 37 109- 12“2 "BENDRINGEN Cf 20 39 5352035:00 UL TJ TE 23 3537& FORTUNA=U TT zu ZT 42535TTS ULFTSE BOYSLi TZ 21 7363586 R.K.Z.V.C. C1 20 21 37- 44
7 DINXPERLO C3

E
20 20 32- 37ASATITT 9072Y D:2Z.5.V. LT gn Te TE$y

1U 4.0. 789 LT U 6 11" 1u
“14 V.1.05.=3 C1 19 4 10-37

10: 15 &

Zoals uit de standen moge blijken is het zevende dit sei-zoen winnaaar geworden vande top 13.Zij behaalden 6,28punten.Zoals U weet wordt het punten totaal gevormd doorhet doelgemiddelde plus het aantal gemiddeide punten perwedstrijd.Ziĳj mochten de prijs hiervan reeds in ontvangs
nemen. .

|

KOMPETITIE 1986/87
In ons volgende (kermis)nummer krĳgt U voor zover bekend
de nieuwe kompetitie indelingen,alsmede de selecties voor
senioren en junioren en pupillen.Daarnaast de voorlopige
elftalindelingen en de oëfenprogramma's voor alle elf-tailen.ee
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ReK2.VC -KERMTSVOETBALTOERNOOT 1996, OP ZATERDAG 12.
EN ZONDAG 13 JULI; VOOR CAFE, PAMTLTE. BUURT —, STRAÁT.,

Evenals vorig jaar zal R,K.Z.V.C. opnieuw dit toernooi,waarbij er gestreden worät, om de "BEN HOENDERBOOM WISSEL.BOKAAL” met de kermis organiseren, De winnaar van êezebokaal in 85, was het "TEAM LECHTENVOORDE”’ , dat hetsterkste bleek uit 12 deelnemende teams,De opzet van het toernooi zal hetzelfde zijn als vorig jaar,d.W.z. Zat er volgens een 2 poulesysteem met kruisfinales(op zondag] gespeeld zal worden. Deelname stsat ín prineiopen voor iedereen, die een aantoonbáre binding met Zieuwentheeft. ë es(Een officiële K.N.V.B, voetbalvereniging is van deelname uitgesloten,)Er zal naar worden gestreefd zoveel mogelijk teams toe te laten, maarer zĳn natuurlijk beperkingen v.w.b, capaciteit m.b.t. tid en aantalvelden. Dus inschrijving onder voorbehoual Teams, die vorig jaar hebbendeelgenomen , genieten bj de inschrijving de voorkeur!
INSCHRIJVING s middels onderstaand strookje of telefonisch bĳ :

‚ WeSlet tel. 05443-75603
… _ (OPGAVE VOOR 1 JULI }eneneeeeeeooBRAAM TEAM: coroesensccessssososseussoszsoss1eeMNTgeWoenplaststsas TelsnesVerklaart in aanmerking te willen Komen voor inschrijving aan betkermistoernooi van R.K.Z.V.C, op zaterdag 12 en zondag 13 jult 1986,

DarmeeMindtime(Zenden naar: W.Slot ‚ Korte Repenburgsestraat 6, 7131 DE Lichtenvoorde, 'ee Ges gei
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BJ PACELLIT NIEUWS.

In deze bijdrage van
HV Pacelli is er weinig te
schrijven over activiteiten
die verband houden met wed-
strijden en dergelijke,
Dit keer betreft het alleen
mededelingen van huis-
houdelijke aard. Op de
eerste plaats is dat het
LOTTO- en TOTO-gebeureu
voor de komende maanden.
De TOTO gaat door tot enmet het sînd van de wereld-

kam bLoenzechappen voetbal in Mexico, hierna PauseerDE

mot tot hot bezin van de nieuwe competitie.
De LOUTO DEÎn principe gewoon door, met dien ver-
stande Ld ensen die aen de MAAND-LOTTO deel-

Î deze voor dcmaanden juli en aug.
eroren, mocht dit op grote bezwaren
taat er de wogelijkheid om het LOTTO.
aug. eind jull in te EE bij

aat dit jaar niet door. Helaas is het aantal opge-
Ende

KR97f te maken, jammer maar het is helaas niet anders.
Het Jaarlijkse buurt-tournooi staat gepland voor 22
uni a.8.. Een dezer dagen krijgt U weer een stencil

thuisbezorgd waarmee U zich kunt opgeven,
‚In de maand JUNI heeft men ock de gelegenheid om

zich af te melden als }id van de HV Pacelli, dit
omdat de handbalvereniging begin Juli opgave moet
doen aan het Handbalverbond voor wat betreft de
contributie afdracht voor het volgende seizoen,
Denk hieraan!!

Cs

A

ver vonsmiddeler de dorpsstrhat, voor
Gi messpolen met da recLOFTO bestaatde mogelTijneid ook, dit in overLeg met de Hr,
Venderbosch. In de mnd JULI en AUG, worden er dus
gcen formulieren opgehaald.
Het traditionele kamp voor de pupillen en adspiranten

1
even kinderenteweinig om het kamp financieel moge-í

———
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Bij bakker
Knippenborg
zit je goed

LTTD TIPTTTTLTT4 Tij

Hotel-Café-Restaurant-Slijterij BONGERS
Dorpsstraat 36 - Zieuwent - Telefoon 05445-1271

Het adres voor: Bruiloften - Partijen AA+
Droppings

Uitstekende keuken voor diners *
Elke woensdagavond grote super bingo # |

Ook gelegenheid voor een gezellige klootschietavond

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

Zieuwent Pra 5

trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd—.
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voor de aan- eú verkoop van

VEE en VARKENS

naar

A.KL. HO
vee- en varkenshandel - batsdijk 46 ZieuwNN EE:

#9 eeen N

aannemersbedrijf

„== HULSHOF
0544541494 ZIEUWENT

Garage

Krabbenborg
Verkoop en reparatie van merkauto’s Ea/

Û f
5

E \ ee5
Waalderweg 124 - MARIËNVELDE
telefoon 05445-1777 bg.g. 1601



Pupillen
teamopgaven voor het volook de deur uit. D

TENNIS Nieuws

Tenniselleboog
De redactie van uw Clubblad vroegMij iets te schrijven Cver de “tgnnijs-siieboog".
Versenvoudigen van een begrip{zoals tenniselleboog) hoeft nietaltijd te betekenen dat het dan| duidelijker WOrdt, AOg daar gelelen#

. dat men ook geneigd is de juistheid|

van de verstrekte gegevens tenist tgdaen.,
EToch zal ik een poging wagen om uin SSNVOudiga termen Oorzaken,_

verschijnselen, preventie en even-tueel behandeling van 669 (gnnis-
E Slleboog uit te leggen.

È Wat Is cen tennlselisbopg?E

Dat is sen irritatie van de aanhech-ting van de strekspieren van de palsdie aan de buitenzijde aan debovenarm ontspringen. De irritatiezit meestal in de botpsessanhech-ng (1), doch soms oak in de pees(2) of spierbuik {3}.

Bij langer bestaan van de klachtenen blijvend Overbelasten door sporta (iennis) of werk (schilderen) kun-nen ook de omliggende weelseiszoals gewrichtskapsel Mes gaanirriteren.

tE:Nieuwe leden kunnen zich ten alle ti: Adspiranten, Juniorenvan harte welkom, wacht Ger Le |
jden opgeven,en Senioren zijn

ang mee. Degende seizoen moeten in JuliUS niet langer wachten, geef jeop bij een van de bestuursleden,meld aan de binnenkant van Adressen Staan ver=de omslag,
Het bestuur

. Waardoor komt het?De irritatie ontstaat meestal doorhetOverbelasten van de peesbotaan-hechling van voornoemde spier,waardoor microscopisch kleinescheurtjes in bolpessaanhechtingontstaan welke aanleiding geven totlittekenweefset, Pijn (soms allesn bijof na belasten} en soms zwelling.Deze overbelasting komt bij tennis-Son doof de backhand of verkeerded.
Ds tenniselleboog komt vaak voorbij niet tennissers: © Mensenhebben soms deze klachten vanuit

Oorzaak door tennis:
1. Verkeerde techniek:

â. uit de pols slaan bij de back»hang,
b. onvoldoende uit de schouderslaan bij de backhand,€. niet indraaien van het lichaambij de backhang,d. geen achterzwaai en uitlzwaai-en bij de backhandslag.

2. Verkeerd materiaal:
a. te harde bespanning,

vordt vervolgd—
eee
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DEDAKTIL
Nu het mooie weer weer z'n intrede heeft gedaan, wordt
er overal fanatiek gesport;We hebben deze keer een
verslag van de B'en C junioren-voetbal over een tocht
naar het Ajax-stadion;moppen, puzzel en een spectacu-

‘lair verslag over "dauwtennis" 25 mei jongsledene
De beloofde hockey reportage is hierdoor uitgesteld
tot de volgende keer! We zouden anders te veel papier
nodig hebben.

|

HALLO !

Nog veel mooi weer gewenst
door:de Piot-Jeugdredaktië.

DAUWTENNIS 25 mei 1986.

Om zes uur moest iedereen aanwezig ziĳn.Iedereen kwam

dus half slapend op de baan aan.Martijn Kemkens. die
moeite heeft met opstaan en dus één keer van de fiets
af was gevallen kwam half slapend op ons sportpark aan.
Na een paar wedstrijden kregen we ontbĳjt.Je kon dus op=-

maken wie goed opgevoed was.Het ontbijt smaakte goede
(dat was aan enkelen ook wel te merken).
Nadat we gegeten hadden speelden we nog een aantal
wedstrijden.Ondanks dat Barry Holkenborg meer gepraat
dan getennisd heeft, werden de: wedstrijden toch uitge-
speeld.Hoewel Mark van het Bolscher een keiharde bal
tegen zĳn kaak kreeg kon hij toch verder spelen.
Wij willen degenen die dit (toch zo goed) georganiseerd

. hebben bedanken.
Wamens allen :Jürgen Weijers

Guido Nobbenbhuis
Martijn Kemkens
Mark van het Bolscher
Rob Aagten
Barry Klein Holkenborg

. Erik van de Wetering.
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KOMFORT

HOEVENNIET
NOODZAKELIJK
DUURTEZIJN!

0

LICHTENVOORDE ZIEUWENT

&

‘ Fa. Krabbenborg |

4
Int. Transportbedrijf

Ruurloseweg 10 :

tel. 05445-1215 |

[ Tankstation: E

Benzine - Autodiesel - L.P.G. |
‘ #



AUTOLEASING
TAXI

ZIEKENFONDSVERVOER

Leo Krabbenborg
05445-11509

Harreveldseweg 36 - 7136 LW ZIEUWENT (Gld)

NN Hulizink& Zn. souwsEDrIJF
NIEUWBOUW ,

VERBOUW

ONDERHOUDSWERKEN

MATERIALEN VOOR
DOE-HET-ZELVERS

ZIEUWENT Tel. 05445-1214



Le ggOok de jeugd strĳd om de open biljarttitel van Zieuwent,

-

di |
Open Jeugd Biljart Kampicensc appen Zieuwent

Weken van te voren verd er op de trainingen al over ge-Praat, maar nu was het dan zover, Het Was eindeliĳĳk 9 met,
Het begon al goed, want we Eingen drie kwartierte laat
men we er dan toch.Nadat we een goed uur in hot stadionndar de training hadden gekeken gingen we Voor het sta.dion op de spelers wachten om toch maar een echte"krabbel! van hen te krijgen,Toen moesten we een tijdje wachten op de rondleidingdie we zouden krijgen, We brachten deze tĳd door door een
beetje om het stadion te Lopen en een broodje kroket teeten en wat te drinken in de kantine van Ajax.Na een .

tijdje kregen we de rondleiding, De katakoinben van Mgde
Meer" werden onS getoond en we mochten het veld op,
Nadat hier een groepsfoto gemaakt was en een foto van
ONZS Succesyolle keeper Karel Hulshof(in het doe! na_tuurlijk) gingen we richting Spelershome, perskamerenbekerkast, Hier ging bijna iedereen van zijn stokje vanverbazing,Na een aantal Souveniers gekocht en gekregente hebben gingen we weer terug naar ons stadion "De 'Greu-

ne Weide"! in Zieuwent,Nadat we ons eigen” stadion gezien hadden ging iedereenhuiswaards met een fantastische dag in zĳn hoofd alsNamens alle jongens van C en B wil SK Caan Wijngaarden,â.van de or orIng,M.Toebes F‚larbers RE pesner ern an.deren maar Vooral ook Jos Heutink omdat hij toeh na Vroeg

Namens de C en B selectie,ee
Mark van het Bolscher,

| —



etmalen van een ontwerp voor werfen

405 LAGESCHAAR
IJA Kieuuenk

TEL: OS445 1954

STICHTING Feyenoord
Olympiaweg EO - 3077 AL Rotterdam

ROTTERDAM,

Geacht (e}) jeugdcommissie en/of bestuur,
Terwijl het lopende seizoen nog volop draait, vragen wij alweer
Uw aandacht voor de start van het volgende seizoen.
Traditioneel begint Feyenoord op internationaal niveau met het
Rotterdam A.D.-toernooi op l en 3 augustus a.s. Het deelnemers-
veld is opnieuw zeer indrukwekkend: Uit Brazilië komt F.C. Santos,
waarvan het W.K. elftal van Mexico niet wist te winnen; Everton,
voor de derde achtereenvolgende maal Cup-finalist en momenteel
de beste papieren voor de titel, alsmede Werder Breren, de
waarschijnlijke kampioen van de Duitse Bundesliga en uiteraard
Feyenoord.

De noodkreten van bonds- en verenigingsafgevaardigden t.a.v.verminderde belangstelling van de jeugd voor voetbal moeten onsallen aansporen de interesse op te krikken, iets waaraan Feyenoord
en z'n sponsor Opel al enige tijd bezig zijn.
Het bezoek aan gen kwalitatief hoogstaand voetbaitoemooi kan
hiertoe bijdragen:
Van harte wordt ook de jeugd van Uw vereniging uitgenodigd het
toernooi bij te wonen tegen een zeer lage speciale prijs.a



ADIDAS - PUMA - QUICK
CRUYF - SPORTS -
RUCANOR - ROBEY
voor al uw
- SPORTSCHOENEN
- SPORTKLEDING
“ea. SPORTARTIKELEN

schoenen- en sporthuis

TENBRAS
ZIEUWENT- telefoon 1257

Voor levensmiddelen vangoede kwaliteit en een primaservice, slaagt u bij:

Buurtsuper
KNIPPENBORG
altijd

Dorpsstraat 21

VOOR BLOEMEN

Dorpsstraat 11

V/NNenmusEe STAALBOUW

Boersweg 2, 7136 KK
Zieuwent - Holland
tel. 1971

Levering
- Staalconstructies
- Hekafscheidingen
- Konkurrerend

Prijsopgaaf vrijblijvend.

en



. Bekken wijstudewegENnáeeeeeE
Uitstekende INserviceAEEelMENGgn

Ê assurantiën-financieringen-hypothekenZNASEE



Aindien U de Plaatskaarten tevoren bij ons bestelt, betalen de
Jeugdieden tOt 19 jaar Slechts een tientje T Speeldag (tweetopwedstrijden), Zij krijgen daarvoor een zitplàats op deMaastribume, Per 10 Jeugdieden kan een Volwassen ieider voor

dezelfde Prijs mee,
:

Het D ama luidt:Vrijdag I augustus a.s. -. 19,00 uur
Zondag 3 augustus as, 3 15.30 uur:

_ Geïnterresseergen kunnen zich opgeven bij het Jeugd.bestuur(liefst in &roepjes)} tot Uiterliĳk | jJuli,enliefst met mOgelike tlders(chauffeurs), Bijkomend.kosten zijn natuurlijk NOg de Vervoerskosten,

Zoontje:Vader waarom hebben giraffen zo'n lange nek?Vader:Omdast hun hoofd zo Ver weg zit,
Leraar:Tijgens welke veldslag werd Alexander de Grotegedocd?

5Leerling:Tiĳjdens Zijn laatste,Een man zit in de bioscoop en ergert zich vreselijk aan
cen echtpaar, dst achter hen zit en voortdurend aan hetkletsen is,Boos draait hij zich om en zegt:"Neoem me niet kwalijk,paar ik kan gen woord verstaan! -Zo;,zegt de man verontwaardigd Gaat U dat dan wat aan,

wat ik tegen min vrouw Zeg,
Een beroemdheig is iemand die, jaren lang zijn best doet
om beroemd te worden,en als hij beroemd is een donkerebril ODzet om te VOOrkomen dat iemand hem herkent,



fm fw

: benee Kk GE DDO]Dl sE Vvaninekp9 20 Cn sonDunnyE55 cn uee: Lon usbkots lkrBaha lrpftedlirrCiske ico]nekszutsvknaaa 601 Lr hdi uuDLg utzeorGonn„Lo DD | 0rGm yoKEG pn CeSv uenntapnpnamiarksnameluecedtaneppatsrev
Zoek de volgende sporters of
artikels op:
druppers paard Gine
Van breukelen bok stok
verstapsen ceulemans goalkruize valke balkfluit bal
fisher Traas
bogiev vergeer
van t hek schaly
becker keliylendl de wit
bauman menzo
lauda veld ;

lyn korf

uit de overgebleven letters komen nog 4 sporters
en 2 artikels uit s

ArttettitphtttttdttttAA+SPAAR BIJ EEN GOED ADRES s SPAAR BIJ DE NMS !

obhttttttbatteAAT



het beste vlees
komt van uw slager

SLAGERIJ
Jg| SLACHTERIJ

4 EN,# a HIA,HENK BEERTEN
* tevens verzorgen wij al uwtelefoon 1205

| huisslachtingen

de beheerder
Voor een goedevan het
2e hands of nieuwe autoparochiehuis Verder alle soorten reparatiesook A.PK.-keuring

wenst naar een erkend adres:
alle sportmensen

steeds || Garage
AANGENAME T, KOLKMAN

WEDSTRIJDEN Zieuwentseweg 44, Zieuwenttelefoon 1603

en veel succes!

el)

Ï



Sparen bij de NMS is scoren
in open doel.

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



poule 3, pnt MOOY, hs
® perc.1. w. Bilehof 8 1.15 8 g6.82. € kolknen 6 0.71 5 93.53. bs Sleves 6 O.47 5 Z5:24. Ci holwes & 0.71 4 85.45. Pe Krabbenborg 4 0.72 6 65,56. p. ceftink 2 0.46 6 74.4.poule De1. esselink 8 0.64 5 989.2. P+-Saalderbos 6 0,76 6 96.-3e SsSthmirink 6 0.69 6 85.-4, bh. ED. jebbink 4 0.61 4 78.Sz C+-waalderbos 4 O.61 6 BZ.& J-Wisselink 0 0.31 Sd Adeea=

11 96,2
7 g2.4
13 90.6

1

97,6

|



A <Doule 6.
1. t. huishof
2. a. schuirink
3. h. holweg
4. g. hulshof
5. h. doppen
6. D. hulshof
poule 7.
1. j. donderwinkel
2. je. eijtink
3. W. holkenborg
4. 5. eekelder
5. a. domhof
8. c. hummelink
poule. 8. ==1. b. ten bras
2. J. morsinkhof
3. J. Spiekker
Ás 2. Vroom
5. 4. wopereis
6. D. stegeman
7. h. berghout
poule 9,
1. h. payers
2. b. hanselman
3. We paul
4. Db. beerten
5. J. appelman
poule 10,
1. w. melgers.
2. t. bongers
Se je olyslager
4. p. nijhuis
5. g. prinsen
6. th. v.d. schoot
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bWOLWUO

Dat het tournooi nog steeds in belangstelling toeneent
moge blijken uit het feit dat dit jaar voor de eerstekeer ook de jeugd mee gaat doen. Er zullen 12 jongedeelnemers (sters) vaak zonder veel ervaring in dezesport gaan strijden om de jeugdtitel. Komende zondagzullen de eerste wedstrijden bij het ”kevelder" vanstart gaan, |

Al met al ziet er naar uit dat het tournooi zijnvaste vorm begint te krijgen waar elke biljartlief-hebber van jong tot oud elk jaar weer reikhalzend naarkan uitzien,——



U stelt hoge eisen aan uw kapsel?

7B6 U ZELWENT
DROGISTERI! TEL -O5445-1982

DOPPEN

Wij doen datook!

KAPSALON DORPSSTRAAT 77|J

BARFUMERIEEN

Ook de praktjk bewijst dat

VAN WIJNGAARDEN:S MENGVOEDERShet meest rendabel zijn.‚Neem de proef op de som.

VAN WIJNGAARDEN':S MENGVOEDERS EN KUNSTMESTDorpsstraat 81 - telefoon 1200 - Zieuwent

Wi



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 32a - 7263 RV
Mariënvelde - telefoon 05445-1855

H.H. LANDBOUWERS - AANNEMERS

Vooral 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 U tel. 05445-1253-1526



| ze ok wij Zitten niet stil.U houdtniet van stilzitten, De Rabobankevenmin. Ook wij blijven hetliefst volop inbeweging. Om onze dienstverlening op peil tehouden, '

En om het u nog makkelijker te maken.Zo heeft ieder een goede reden om aktief bezigte zijn.5 Rabobank 6&BLA  Blijftaktief
| GZ

ì
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) l ien hu (ó  INTERIEURVERZORGING

Voor uw senioren zitcomfort en kleinmeubelen.

Grote keuze in tapijt uit verschillende topmerken.

P
kollektie dess0 SeU

Zowel uit voorraad als op staal
Scherp geprijsd en gratis gelegd.

[Dese

Uitgebreide kollektie gordijnen en vitrages
vanaf f 17,50 gratis gemaakt.

| liën huis INTERIEURVERZORGING
Werenfriedstraat 1 - 7136 Zieuwent - tel. 05445-1252


