


TECHNISCHE HULPDIENST
VOOR HUIS EN BEDRIJF
ZIEUWENT:

O05445-1666



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

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

Verenigingen:

ê RKZVC Veld- + Zaalvoetbal
Voorzitter: J. Cuppers, Oude Maat 1, tel. 1281.
Secretaris: Th. Bekken, Werenfriedstraat 9, tel. 1461

LE7|Penningm.: M. v.h. Bolscher, De Haare 69, tel. 1660© ’

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

© HV. PACELLI HandbalA Voorzitter: B. Wensink, de Haare 18, tel. 1838
Secretaris: L. Klein Holkenborg, Hofesch 15, tel. 05443-5237

+4 Penningm.: C. Belterman, Batsdijk 40, tel. 1720. !

Wedstrijd-secr.: T. Venderbosch, Dorpsstraat 61, tel. 1272. t

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 :

í

Secretaris: R. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, tel. 1591
Penningm.: J. Domhof, Churchillstraat 7, tel. 1782
Wedstrijd-secr.: T. Kemkens, Zegendijk 26, tel. 1668

f 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.

MU CHIN Karate
Voorzitter: H. Olthof, de Waareise 23, tel. 1262
Secr./Penningm.: V. Doppen, Dorpsstraat 77, tel. 1982IS 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



SLAGVAARDIG

ST. SEBASTIAAN

BV. ’T KEVELDER

B.B.Z.

K.S.V. DE HEMMELE

i

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

DROGISTERI
DOPPEN

Voor de juiste aanvulling en verzorging bij uw sport.

DORPSSTRAAT 77
736 LJ ZEUWENT
TEL-O5445-1982

voor

NIEUWBOUW

VERBOUW en

ONDERHOUD

BOUWBEDRIJF

WOPEREIS
Dorpsstraat 48
Zieuwent - tel. 1209
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VAN DE REDAKTIE

rte
SXCUSes :

De vakanties zijn afgelopen, de ballen rollen weeren PIOT is begonnen aan z'n lie jaargang.U kunt weer 10 gratis (dit dankzij onze adverteerders}nummers van dit sportblad in Uw brievenbus verwachten.Wij zullen ons best doen, onder de gegeven omstendig-neden, om er 10 leesbare en zinvolle uitgavèn van temaken. Dat dit niet altijd even goed lukt, bleek uithet laatste nummer van de vorige jaargang. Daarvooronze excuses. |

Afscheid
Om prive redenen heeft Martin Slot gemeend de redsctiete:moeton verlaten. Een kleine 10 jaar heeft hij

e
e &

geheel belangeloos een geüeelte van zijn vrij tijdopgeofferd om de uitgaven van PIOT mede mogelijk temaken. Vele uren van schrijven, typen, stencillen en
an

7in elkaar zetten waren zijn deel. Wij (en ervovertuigd zijnde ook namens U ss ers, te sp
4

is lwillen hem hiervoor hartelijk bedanken !

ez
ze
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Nieuwe redaktieleden :

Door het vertrek van Martin is de redaktie (afgezien
van de jeugdredaktie) geslonken tot 5 personen.
Ons inziens een te gering aantal. Dit mede gelet op
de vele andere activiteiten die de redaktieleden
in hun vrije tijd bezigen, en een frisse wind is ook
nooit weg.
Bij deze doen wij daarom een oproep voor 2 nieuwe
redaktieleden. Onze gedachten gaan uit naar personen
die een gedeelte van hun vrije tijd, interesse voor
de sport en schriftelijke vaardigheid (deze behoeft
niet al te groot te zijn) ten dienste willen stellen
aan de zieuwentse gemeenschap. Uiteraard doet U dit
alleen, indien U er Uzelf ook een plezier mee doet.
Gelet op de huidige samenstelling van de redaktie
(5 mamnen), genieten vrouwen de voorkeur.
Evenementenkalender
Reeds enkele malen heeft de redaktie geprobeerd
een evenementenkalender in het leven te houden.
Dit om de vele activiteiten van de vele (sport)-
verenigingen te helpen coördineren. Meerdere
activiteiten op eenzelfde dag/avond doen elkaar
te kort.
Om deze evenementenkalender zinvol te laten zijn
is echter de medewerking van alle verenigingen
noodzakelijk. Doe Uzelf (en een ander) niet te kort,
en geef Uw activiteiten tijdig door aan de redaktie
opdat eenander (en Uzelf) daar tijdens de activiteiten-
planning rekening. mee kan houden.
Moge de opgaven van Jong Nederland Gilde en de
Notenkrakers daarvan positieve voorbeelden zijne
(zie evenementenkalender in dit nummer.)

Geboorte
Konden wij tijdens ons 5 jarig jubileum (1978) nog
een prijsvraag uitschrijven met de opgave: "Wie van
de redaktieleden trouwt als eerste ?". In de tijd
tussen toen en nu is er toch het één en ander
veranderd. Als voorbeeld hiervan getuige de geboorte
afgelopen zaterdag van een zoon van Bennie Storkhorst
en Margriet Spekschoor. Ook via deze weg onze
felicitaties !
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ZIEUWENT- DORPSSTRAAT 31 - TEL. 0544511259

COÖP. GELDERLAND steeds tot uw dienst met 0.4.
veevoeders & kleindierenvoeders E î
kunstmeststoffen |
vloeibare en vaste brandstoffen 1

ruwvoeders w.0. hooi-, stro-, bierbostel enz. oPzaai- en pootgoed, tuin en bloemzaden ©
gewasbeschermingsmiddelen NEKgereedschap en bedrijfsbenodigdheden

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

Tanken van benzine kunt u dagennacht - bij onze zelfbediening 24 uur per dag 3

Kontant geld is er niet bij nodig - de credietkaart maaktdit overbodig

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

Coöp. Gelderland
Past. Zanderinkstraat 30, Zi tWELKOOP  …  eicioon Osato ied (beideeent i0)



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

(Baan heden; keus uit vele
el1breedte ontwerpen, overzichtelijk

„> UV

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

STOLTENBORG
voor een complete woninginrichting

Dorpsstraat 33 - Zieuwent - telefoon 05445-1207
=

voor al uw

VERZEKERINGEN Kapsalon

=|CECIEL
ASSURANTIEKANTOOR

STO RTEL D 5E e DeHaare 30, Zieuwent, tel. 1797

Zieuwentseweg 75
Zieuwent
Tel. 1227



Plezier
Voor een opsomming van de in dit nummer opgenomentikelen verwijzen wij U naar de Oers,Veel (zinvol) leesplezier toegewenst.

De redaktie

VAN DE TRAINER.

Terugkijkend op de eerste zes weken als trainer in Zieuwentkan ik niet zeggen dat alles even vlekkeloos verlopen ÎÍSeIk denk hierbïĳ in eers_.e instantie san het wegvallen vanvier selectierspelers van de dertig waarmee we zoudenstarten en het voorlopige afhaken van Eddie Immink en Ge
zware blessure die Renê Penterman opliep met een wedstrijdvan het streekeiftal tegen de’ Graafschap. Ik wens hunbeiden een voorspoedig herstel en een zo snel mogelijketerugkeer bj de selectie,Al hoewel je niet te veel naar de resultaten van de oefens
wedstrijden moet kĳken kunnen we toch redelijk tevreden zijnsVooral op de toernooien van Longa en Babberich werd erdoor het eerste goed gespeeld,hierna volgden een aantal’mindere weistrĳden, met toch wel eer teleursteliend bekerverlies in en tegen Winterswijk (3-1).Het tweede van E heeft toch door allerlei mutaties eenredelijk oefenprogramma afgewerkt, beginnend met een duigèlijkeoverwinning op DE en eindigend met het eerste verliestegen Rood Zwart Deiden.
Ik eindig met de hoop uit te spreken dat we samen, de geretiegroep, bestuur, leiders, trainers supporters,etc een spor-tief en succesvol seizoen tegemoet gaan.

G.Stemerdink,

ZENSSSssnsnnnnnmmmsn me neg 2e 20 me ee en ee ee HE ee ed Ne aee en ee en ew mss oen ve ven ieSSR SnSSssLSnsnsssmssmsSEENER ZIJN NOG STEEDS MENSEN DIE OP HUN GELD ZITTEN !
DIE ZITTEN DAN ZONDER DE HOGE RENTE VAN DE NMS.ZEESESSssncnnnnsssmnmm meon me me 400 0 me ee ee ae ee en CE ae en ee ee te en eeSD SIISSSSssSRsEnssasssmmJam Jee Te SE TE Ien GD OOP Mee SE Vee IE en EE DE
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RKZVC :. COMPETITIEPROGRAMMA le en Ze team '86/87
spe ie: Ls
26 aug. e bekerronde (Winterswijk-R.K.Z. VG.)31 aug. 1 Sroi 1 - BoKeZeVeC. 1

7 Sep. 1 R+K.ZeV.eC. 1 — Iochem 1
14 sep. :s Gendringen 1 - R.K.ZeV.C. 1
zl sep. 3 ReKez VC. 1 ._ Silvolde 1
28 SCDe 3 Concordia We 1 __ RekKeZeVeCe i5 okt. $ RK Ze Vil. 1 -= Os BeW. 3: f

12 okt. s Ze bekerronde + inhaal
19 okt. s Daventria 1 — ReKeZeV.C., 1
26 okt. 2 R.K.ZeV.C. 1 — Velpse Boys 1

2 nov: 3 ReKe ZVC. 1 = SeDe OU C, 1
9 nNOVe 3 Drempt Ve Ì- ReKeZeV Os )

16 nov. : 3e bekerronde + inhaal
23 NOV. 3 RK. ZVC. 1 = Colmschate 1
30 nOVe 3 ReKeZeVel.e Ì- Grol 1

7 dec. 3 Lochem L -_ RK. ZVC 1
14 dec. 3 R.K-.ZeV.eC. 1 - Gendringen 1
21 dec. :z Inhaal + bekerl feb. : Hervatting competitie
ReKeZeVeCs 2e

auge 3 fel ede Gs 2 ae Haaksbergen 2
7 sep; 1D. VAT. 92652 SRK V5C.2

14 sep. s Hengelo 2 — ReKeZeVeC. 2
21 sep.:- RekKeZeVeCe 2 =— EsSeCeh. 2
28 SepDe 8 Drempt Ye 2 _ ReKeZeVeÛ. 2

5 okt. 8 RSKeZe Vets zZ= PH 2
19 okt. : Arnhemse Boys 2 — ReKeZeV.C. 2
26 okt. s R.K.Z.V.C. 2 — Doetinchem 2

2 nOV. 3 Grol 2 — Rek. ZVC 2
9 nOVs 3 ReKeZeVeC. 2 — Yoorwaarts 2

23 nov. : Gendringen 2 — RK. ZVC. 2
30 nov. z Haaksbergen 2 — R+KeZeVal. 2

fe decs 3 ReKeZeVel. 2 = DVC. 26 2
14 dec. 5 ReKeZeV.C. 2 — Hengelo 2

1 feb. : Hervatting competitie
(De inhaaldate zijn gelijk aan het eerste)
om zm ee 2 29 Ze ER 0 Dn SI DS 0 EN CN DE BEES Ee ede ea ON) CONS A CAD ND AOS ES OLIE GEND LE EAS OMS ee AE ue ON EE OO te ee eneeSsVEILIG EN VERTROUWD VOOR JONG EN OUD !

== ze 2 5 20 5 DE DES 2D LED Da LN PE Se Leid BED OUD VOLE MN WS OE aeAN AE EE LS AE IE DE GEGe EN ennnNNS EMNEESNDSNMsmDsmnmn



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
05445-1939
Ruurloseweg 16 - Zieuwent

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

JL
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VOLLEYBAL €90. B]

Beste sportvrienden.
Nu de vakantie voor de meesten erop zit, wordt hettijd de volleybal weer eens op te pakken. Voor hetseizoen B6/87 hebben wij voorlopig het volgendeProgramma vastgesteld:
TRAININGSAVONDEN:
Maandag : recreanten z 20430 = 23.00 uurDonderdag : dames senioren 1 20.00 - 21.30 uurDonderdag : heren senioren s 21,30 - 23.00 uur
Hierbij volgt meteen een verklaring waarom dit berichtzo laat verzonden is. Wij als bestuur lagen met degemeente in de clinch over de uren op maandarevond.De gemeente had zich niet gehouden aan de belofte vanVorig jaar. Wij hebben een brief terug gezonden metGaarin ons nieuwe voorstel. De gemeente heeft ditvoorstel doorgezonden naar de gym, die het voorstelafwees. Wij hielden voet bij stuk, dus werd het geheelvoor B en W gelegd. Het bericht van B en W is nog nietbinnen, zodat we voorlopig het oude voorstel moetenaannemen.
De training zal worden aangevangen in de derde weekvan augustus:

E18-08 : recreanten dames o.l.v, Jacquelien Waalderbos20.30 — 21.15 uur. Ë

18-08 : recreanten dames + heren o.l.v. Vincent
Krabbenborg : 21.15 - 23.00 uur 721-08 + Dames senioren o.l.v. een nieuwe trainerHenk Voortman uit Eibergen.21-08 3 Heren senioren o.l.v. Ben Massop.

.WEDSTRIJDDATA:
De competitie neemt een aanvang in de week van 29 sept.- & okt. en wordt vooraf gegaan door een toumooi inHaaksbergen voor de kompetitiespelende leden (7?) op27 sept. en daarvoor door de bekerwedstrijden.

|

p=
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De thuiswedstrijden worden zaterdags ’s middags
gespeeld en wel in de volgordes

Heren II senioren s 13.30 uur
Heren I senioren : + 14.45 uur
Dames I senioren s + 16.15 uur

ALIE LEDEN worden vriendelijk doch dringend verzocht
op de eerste trainingsavond aanwezig te zijne. Bij
verhindering gaarne. afmelden bij de aanvoerder/ster
van het vorige seizoen, bij de trainer/ster of bij
een van de bestuursleden (Henk:1875 / Irma 1849)
Hopelijk ìs iedereen aanwezig en wensen wij jullie
al vast een sportief volleybalseizoen toe.

Het
Bestuur

Ge 85 208 02e AE WEST MEP UTP 2e Oe GU AES KEE 208 2 Ze Te EN DEE 1E UT 2 Ee ee DeDesssZERESEESMEMENEBRSDSSNSAEERnEMMm Nim MT eneeSPAAR BIJ EEN GOED ADRES : SPAAR BIJ DE NMS !

 ISIsNMISENSEIRNEINSENDEDISEISESSESE

BV PACELLI NIEUWS.

Het nieuwe seizoen staat
weer voor de deur en dat
betekent dat de voorbe-
reidingen al weer enige
weken in volle gang zijn.
De eerste oefenwedstrijden
zijn voorbij. De dames-
selecties oefenden in het
weekend van 23/24 aug. met’
wisselend succes op een
zwaar bezet tournooi te
znschede. De dames-?î bleven

ongeslagen wat een fraaie eerste plaats opleverde,
De dames-2 wannen en verloren 2 wedstrijden. Af-
gelopen zondag speelde men een thuis-tournooi in de
Jamelandhal te Lichtenvoorde. Redactionele oorzaken
verhinderen echter een verslag van deze gebeurtenis.
De jeugdteams zijn inmiddels ook volop bezig met de
voorbereidingen en hebben hun eerste oefenwedstrijden.

>k achter de ixg 3
“ae



het beste vlees
komt van uw slager

SLAGERIJ
SLACHTERIJ

HENK BEERTEN
telefoon 1205

* 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 reparaties
ook A.PK.-keuring

naar een erkend adres:

Garage
T. KOLKMAN
Zieuwentseweg 44, Zieuwent
telefoon 1603



Sparen bij de NMSis scoren
in open doel.

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



Ld tn
Voor het komende zaalse n a olgDAMES SEN-1, DAMES SEN2.DAMESJUN. MEISJES ADSE,
Angeren-1 Athomic-3 Apollo'?70 Breek! 74Athomic-2 Avanti EriX-g BrummenBatouwe-]1 Breek! 7i-1 Fireball DEVBrummen-7 Pacelli-2 Fortuna Erix=aDuiven-]1 Quintus-1 Gold Stars FireballErica’76-1 Reflex-2 Grol-a Pacelli-aGroessen-1l Vios-i Pacelli ViosPacelli-1 WWV-3 UGHV-a WWVSDZZ-1
Trias-i
MEISJES ADSP-B, MEISJES ADSP.C, MEISJES-PUP,
Bl.-Wit H.Gazellen=b Apo]lo'70-aBErix-b Groessen-c BabberichFortuna Minerva-b Erix-aGrol OBW-d Flamingo'sOBW-c Pacelli-c FortunaPacelli-b Swift-c GoldstarsReflex UGHV-b Pacelli

Reflex
HEREN SEN,
Apollot70-2
Arnhemia-i
Dynamo-1
H.Gazellen-4
Minerva-2
Pacelli-4
Quintus-1
SDZZ]

JONGENS ADSP.,
Erix-a
Grol
H.Gazellen=-a
Minerva
Pacelli
SDZZ
WRV
Reflex

Onze meisjes-pupillen en adspirantèn kunnen nogwel wat nieuwe leden gebruiken voor het komendeseizoen,
team
Tijdens het afgelooleken dat er vol
Handbalsportdie goed
er de heraansluit op

ook de jongens-adspiranten willen hungraag nog wat versterkt zien,
pen buurt-tournsoi is wel ge-doende animo bestaat voor dein Zieuwent, het is een mooie sportde zomersporten enfst en wintermaanden Prima mee door

je komt

nisss



ZO regen en Kou.eens meer te lszZunt ot: ite van de voorbereid-
ingen op het ni euwe seizoen,Sd overigens op11-12 oktober begint, meemaken.
Adressen van bestuursleden, waarbij je je kunt op-geven staan op de omslag van PIOT.
De jaarlijkse Ledenvergadering voor Senior- en
Juniorleden wordt dit jaar gehouden op Woensdag
1 okt. a.5. in het clubhuis 't Kevelder,
Aanvang 20.30 uur,
NOTEER DEZE DATUM ALVAST SISI ttitSiStEt111

Ook de zaalvoetbalkonpetitie is weer gestart en ZVC dat en-
kele nieuwe gezichten mocht begroeten begint hoopvol aan
deze kompetitie ondanks dat door het gebrek aan eigen zaal-
ruinte de vöûrbereiding slechts minimaal was,
Het tweede dat afgelopen maandag de spits mocht afbijten,
onderstreepte dit middels een 4-0 overwinning op Longa 3,
een hoopvol begin zeker als men bedenkt dat dit team af-
gelopen seizoen steeds tegen degradatie moest knokken.
Het programma ziet er als volgt uit:
Vrijdag 5 sept.:ZVC l-Markelo 1 Aanv. 21.30 u. te Beltrum

ZVC 2-Gonemo 2 3 22515 Uu. te 953
VYrijdas 19 sept.ZVC l-Pavanda & 5; 21.30 u. te 5

ZVC 2-Pavanda 5. 45 22.1 u. te e=
Jaand. 22 sept.Lochuizen 1-ZVC 1 4, 22.15 u. te Neede,



ABANDERADO KOMFORT
KWALITEIT |

ENMODE
HOEVENNIET

NOODZAKELIJK |

DUURTEZIJN! i

0

LICHTENVOORDE ZIEUWENT

Fa. Krabbenborg
Int. Transportbedrijf

Ruurloseweg 10
tel. 05445-1215

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



AUTOLEASING
TAXI

ZIEKENFONDSVERVOER

Leo Krabbenborg
0544541509

Harreveldseweg 36 - 7136 LW ZIEUWENT (Gld.)

S=Hulzink& Zn. souwsenryF
NIEUWBOUW ‚

VERBOUW

ONDERHOUDSWERKEN

MATERIALEN VOOR
DOE-HET-ZELVERS

ZIEUWENT Tel. 05445-1214
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Kopie voor het volgende nummer van PLOE(l4e jaargang nr. 2) dient uiterlijk zondag 28 sep.‘in het bezit te zijn v.d. redaktie,

SIEUWS IN HET KORT=d

zin om zitting te nemen in de redaktie van PIO? 9Zie het redaktiewoord., î ‘S

Denkt U als bestuurslid van een vereniging aan deEVENEMENTENKAIENDER. Zie het redartiewoord,
RKZVC : MEDEDELING

Aan; leiders van senioren en junioren elftallen,Willen jullie er voor zorgdragen dat de spelers voorde kompetitie 1986/1987 beschikken over een geldigespelerspas.Als dit nog niet gebeurt is, lever hem dan zo spoedismogelijk in, zodat probiemen, in het begin van dekompetitie je bespaart blijven; -

- „Iheo Bekken, secr. ú

De jaarlijks envergaiering. van Pacelli is op woensdag íl oktober bj fe 't Kevelder
[)

OO

| 0]

Eet nieuwe secretariast van TIV DES is :R.Huitink OudeRuurloseweg 30 7136 £G Zieurvent. Tel. 05445-1320
Van Krabbenborg Transportbedrijf is perer bovenhoek vergeten te vermelden dat zi-OOk Stukgoederer vervoer verzorgen: ’

De eerste voetbaluitslagen in de kompetitie waren:Grói 3 — Ky 7 2-53
Z\Gi2s5s= Haaksbergen 2 3.0CER Longa 4 2-2Rietmolen 2 — ZVC & 2-0AIG ES ni
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start ook dit seizoen weer met F pupillen,düs. jongensp

<Ei
|

3uit de eerste en tweede klas (groep 3 en 4),terwil er voor
hen tevens aaxde kompetitie zal worden deelgeromen.Wel wordter DOg gezocht naar een geschikte trainingstijd, omdat velennu n0g het probleem zitten dat de training gelĳktidig ismet hun zwemles,
Voor geinterresseerden zij kunnen zich opgeven bij hun toe-komstige trainer Pascal Domhof of informeren bij jeuzd-secretaris A.van de Wetering

M Ce

LI

 {

>p nj

Dank zij de Zieuwentse ondernemers krĳgt U Piot maandelijksEratis in de bus,vandaar ook onze leuze:"De middenstand
steunt ons,steun daarom onze middenstand'(aiverteerders)
Wist U overigens dat die zelfde Zieuwentzae ondernemershet Zieuwentse verenigingsleven, zowel sport als cultureel,voor meer dan eer "ton" per jaar ondersteunt,middels do-
naties,advertenties, reclameborden, etc.?

HALLO !!

Deze keer is de bijdrage van de jeugdredak-tie slechts zeer gering : we beloven voor.
de volgende keer iets extra's ! ({verras-
singi!

We hebben een puzzeltje, enkele moppen en de indeling vanvoetbal:eams voor de pupillen van RKZVC,tevens hebben we
voor laatst genoemden een wedstrijdoverzicht.
Voor de handbal jeugû verwijzen we voor mededelingen en hun
indeling naar het Pacslli-nieuws.



Je xrĳjgt telkens drie omschrijvingen die alle drie Let-zelfde woord aanduiden,
harde vrucht zojuist visaantekening keurig deel v‚e. schoenuuziekteken visgerei deel v.d. mond |

halt einde ve, rivierkurk opening Vee. kanonzekering deel v‚h.gezicht

V.V. <= < ZV (
<

DTTINDELING +PROGRA“MA D junioren ZVC. !

2e Klas Ge Klas
AZSV 2 Vios B2
Longa 2 Grol 5
Ni:os2Dan RKZVC 2
RKZVC 1 AD 2
Vossereld L Winterswijk 2 :

zat 6 sept KZVC 1l-AZSV 2
rswijk 2-RKZUC 2

2-:K2VC 12Eeu
Ii nw en

m 4 NW

2 2 vrzat. 20 SEV® 2Z-RKZVC 1
l 3-RKZVC 2

zat. 27 C l-Vcssereld ú

C-2-Vics B2



/2.

Flasss Eezy
1. MEZTO E1
2. Esdän 31
3e BETE 54
4. Loge E82

ER 1 - eddie 81
Lounge B2 « Wintersvijk B
SKVW vrij
13eD9
Vintersyijk Bi - REZYC 24
Hoèie E37 .- SEYY 814

longe vrij
PieEe 31 - Longa 32
SETY El = Winterswijk EZ
Medio vrij 5

27=09
Logs Bé « SEW 81
Winterswijk Ei - Meddo - 84
BESC vrij 5

94-30
Eedês 51 - Longa z2SEW Bi = BKZVO ‘BiWinterswijk vrij
110180
Kedde …— Et … REZIG 84
Winterswijk EB] Longa -

Î z2
SKW vrij
18-16 -
BESTE E1 . Winterswijk. E71

SET
Longa vrij

E1 - Modde 84

25-10
:

:
Longa E2 « RTG 81
Winterswijk B] = SEW 81

E1 - Winterswijk E49
EKZvrij
D8=1j
Longe E2 « Heûdo 81
BKxzYg Ei = SEV 81
Winterswijk vrij

Bi - longs E2

en E PUPILLEN ZVC.

Tlasse Poef:
1, REZYS #92 WIT F2Je Hariënveld Mm ”4 Fortuna 915. Longa F2
17-09
BKSV6, F1 « Mariënveld F4Porta Fi. Wro. #2
longe vrij
20-9
Nariënvelà Pi - Longa F2wg F2 » HEZVS #1
Fortuna vrij
27=99
Longa F2 « WVC F2
ERZY0 F1 » Fortuna FiMariënveld vrij
D4=10
Ortona F1 - Longa F2

WTL F2 - Mayiënvelä F4
BEZVS vrij
ij=10

‚Longa _P&  RKZYC F1
Mariënveld Pi … Portuss Pi
WTS vrij
18-19 EE
Mariënveld FI - RZZvo ' "1
WT F2 « Pöriyne nrLonga vrij
£5=10
Long, F2 = Mariënyeld F1
REZYS PI . YYg #&
Fortuna vrij
Ois1j pieYYC PZ « Longa #2Fortgna #1 - RUZTC 73
Hariënvseld vrij
0814

‘Longa F2 - Poptuns Pi
Mariënveid TI. WIC F2
REZYG vrij :

15-11 :

fBKETG . Pi = Longa 72Fortuns Pi = Moriënveld Pi
WIG vrij



’s Zomers buitenJ. WAENINK Winters binnen
SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

! >» |

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

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

Dorpsstraat 30 - Zieuwent - tel. 05445-1517

INSTALLATIEBEDRIJF WOPEREIS
ZIEUWENT

T.V.-VIDEO - RADIOELECTRO TECHNISCH BUREAU WASAUTOMATENZIEUWENT ELEKTRISCHE en
HUISHOUDELIJKE ART.Dorpsstraat 63 SCHOOLARTIKELEN enTelefoon (05445) 1217-1576 ‚ SPEELGOED (lego)



HDENDERBODODM BU
AANNEMERSBEDRIJF

m NIEUWBOUW

m VERBOUW

zm ONDERHOUDS- en

m UTILITEITSWERKEN

=>
D
D

|]

dorpsstraat 27
ZIEUWENT

telefoon 054451332

Natuurlijk gaat u naar:

Café Rest. *t Kevelder
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
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MOPPEN

Piet: "Vader, wat is eigenlijk een chauffeur?”Vader: "Dat is iemand die een, auto bestuurt.”Piet: "Maar zo noemde U die man toch niet die ons
: gisteren aanreed >" -
Dief (die naar de gevangeriis wijst) 3 "Dat huisis ons ongeluk." aeCollega dief: “Waarom ?, als.dat huis er niet was,hadden we veel te veel concurrentie." aIk ben blij dat ik niet in Rome’ geboren ben.Waarom niet 7 7} DeOmdat ik geen Italiaans spreek,
Joop: “Als ik je nou een varken zou noemer, zou datdan een beledigins zijn >" ° :
Hannes: “Jazeker en een grote ook.” SeJoop: “Juist, maar niet voor jou. Voor het varken
Wims “Mijn vader was een Pool. Sje 4Frans: "Wat interessant, een Noordpool of een Zuidpool?

Te koop: 1l paar voetbalschoenen. E
Merk: Ruud Gullit, maat 39-40 Emet 6 draainoppen en in zeer goede staat -!!(slechts een paar EE gedragen.) je

ZEESESSInnnssnnennnennmmmmn evene eme gn ee de me oe me ae ne ee ee ee ee nen aTTS SSZDIIIEESESsnnenmnmssasrsssssenensmams
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kervnit verzregk coor(L7

- fet aan san Gerbain Î

GEen : 4

vanans fopbenbingen.ï Loveren vaa plôntmalsrinsk 5 Ee
OS CAGESCHAAR

TEL: OS445 1954
_

VERSLAG VAN DE HALFJAARLIJKSE LEDENVERGADERINGd.d. 18 augustus j.l. van de VeVe ReKeZeVels

Aanvang 20.35 uur.Geschat aantal aanwezigen: + 85
nÍ. :

Voorzitter Jan Cuppers opent de vergadering, heetieder van harte welkom en speciaal de spelers, dienieuw zijn bij de club en de spelers, die van deA-junioren zijn overgekomen naar de senioren.Ookde consul, dhr. A. Domhof heet hij van hartewelkom. De voorzitter hoopt op een prettige envruohtbare vergadering.
Nadat trainer Guus Stemerdink geëxcuseerd is voorzijn afwezigheid, i.v.m. kampverplichtingen t.a.v.zijn werk ais leraar, krijgt secretaris Theo Bekkenhet woord voor het voorlezen van de notulen van de
vorige vergadering. Deze worden zonder op-, of aan-merkingen door de vergadering goedgekeurd en onder-tekend, door voorzitter, secretaris en notulist.
Bij het agendapunt financieel verslag, krijgt penning-meester van 't Bolscher het woord, die een toelichtinggeeft op het uitgereikte overzicht van baten en lasten,boekjaar 1985/1986, en de begroting 1986/1987.
Nadat een paar vragen over de samenstelling van eenpaar voorkomende posten naar tevredenheid beantwoordzijn, bedankt de voorzitter penningmeester van *t



DOPPEN ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN enHYPOTHEKEN,
OOK VOOR UITVAARTVERZEKERING UW ADRES

Zieuwent - Dorpsstraat 42 - telefoon 05445-1290

CAFÉ - CAFETARIA

op maandag-, dinsdag- en donderdag-avond is ons café beschikbaar voor ver-gaderingen of andere bijeenkomstenvooral voor kleine feestjes is.ons caféuitermate geschikt.

TEL. 05445269

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, tel. 1634

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

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

BELASTINGADVISEUR/ADMINISTRATEUR

A.L.M. ROUWHORST
Ruurloseweg 26, 7136 MD Zieuwent,
Telefoon 05445-1703 (1294 privé)

Voor verzorging: Adviezen:
Complete boekhoudingen Startende ondernemers
Belasting-aangiften Eigen woning
Computerverwerking Koop- en verkoop

Etc. Etc.



es

de:Bolscher voor zijn inspanningen, en vraagt de kas-komissie, bestaande uit de heren L. Donderwinkelen H. Toebes verslag te doen van hun uitgevoerdecontrêle. Deze melden, dat een en ander prima voorelkaar was, en hm goedkeuring kon dragen. Onderdankzegging voor het geleverde werk, wordt in dekommissie afscheid gsnomen van laurens Donderwinkel,die zich ziet opgevolgd door Antoon Rouwhorst, diezich bereid verklaarde met Hemmie Toebes de contrôlevan het volgend boekjaar te willen verzorgen,De financiële zaken afsluitend, gaat de voor zitterverder met de terreinmeester, Joop Iankveld, tebedanken voor het prima onderhoud van de velden,die hij heeft gepleegd. Door de droogte is dit eenhele klus geweest, maar de velden liggen er werkelijkprima bij, wat door de vereniging enorm gewaardeerd
Ook wil hij de familie Beerten en het kantinepersoneelbedanken voor de prima ontvangst en gastvrijheid,die Z.V.C. gedurende de afgelopen seizoenen en nuook weer genieten kon en kan. De samenwerking isaltijd optimaal. Hij vraagt hiervoor applaus van devergadering waarop luid ingegaan wordt.Als volgend agendapunt deelt de voorzitter de verga-dering mede, 5dat er met K.S.H. een Samenwerkingsverband isaangegaan v.w.b. de A-junioren. 4 K,S,H, spelersen een leider zullen deze kompetitie met Z.V.C. aande kompetitie deelnemen. ZVC. is hier erg meegeholpen, omdat er anders problemen waren gekomenlsVoeme de aantallen.

dat in de week van 18 t/m 24 augustus Z.V.C. haardonateursactie houdt. Jan Lankveld en Willy Slotzullen dit verzorgen.dat de nieuwe spelers en de spelers, die van de’A-junioren gekomen zijn, verzocht worden een recentepasfoto bij de secretaris in te leveren, zodat erpasjes aangevraagd kunnen worden.dat de aanvoerders en leiders nogmaals verzochtworden, de gebruikte reserve-shirts, na afloop vande wedstrijd bij de Fam. Boekelder voor een wasbeurtaf te leveren,
dat er op de kantine en de kleedkamers eer nieuwe



76.
iakbedekking is aangebracht. Spelers worden verzochtiiet meer -p het dak te komen, om er een bal af tealen. In zo’n geval dient Joop Lankveld gewaarschuwdte worden. fISS 355 .n8Edat alle vrijwilligers, die:aan de nieuwe bestra-ting hebben meegeholpen, nogmaals van harte bedanktworden. Ér is erg vakkundig géwefkten het resultaatis dan ook prima. Z.V.C. is hier erg blijmee, 5

Bestuursverkiezin i od agVolgens het rooster van aftreden, waren aftredendde heren van *t Bolscher, Hoenderboom en Slot.Op verzoek krijgt Ben Hoenderboom het woord, ‘dieuiteenzet waarom hij niet meer herkiesbaar is.Hij stelt, dat hij door de drukke werkzaamhedenop zijn bedrijf, niet altijd genoeg tijd in ZeVeC.kan steken. Bovendien zegthij, dat er zich een ergrundige kandidaat gemeld heeft, die bovendien eenechte ZoVele-er is. :Voorzitter Cuppers bedankt Ben Hoenderboom voor deprettige samenwerking in het bestuur, en memoreert,dat hij ondanks het feit, dat hij niet altijdbeschikbaar was voor ZVC, wel altijd zijn af-spraken is nagekomen en zijn functie naar behorenneeft vervuid. De voorzitter hoopt, dat Z.V.C. hemals lid in de gelederen mag houden en dat er met.hem of zijn bedrijf in de toekomst nog zaken gedaankunnen worden.
Als nieuwe ksndidsat voor het bestuur heeft zichgemeld dhr. W. Hummelink. De voorzitter zegt, dater aan het formele vereiste van 10 handtekeningenis voldaan, zodat ‘er van een geldige voordrachtgesproken ken worden.

: »Nadat er vanuit. de vergadering geen bezwaren warengekomen, en kandidaat Willy Hunmelink zichbereid -had verklaard in het bestuur zitting te willen nemen,stelt voorzitter Cuppers vast, dat bij ácclamatie,voor de drie: vacante bestuurszetels, ds herevan *%Bolscher, Hummelink en Slot voor de:komende. drie ”jaar in het bestuur benoemd zijn. Voorzitter: Cuppersheet Willy Hummelink van harte weikom inhet bestuuren hoopt op een prettige samerwerking met hef. *Trainers 3 aFrans ki. Zeggelink legt aan de vergadering uitaarom hij bij Z.V.C. een trainersfunctie heeftanvaard. De voorzitter corrigerend, zegt hij dat



ADIDAS - PUMA - QUICK
CRUYF - SPORTS -
RUCANOR - ROBEY

voor al uw
- SPORTSCHOENEN
- SPORTKLEDING

… e.a. SPORTARTIKELEN

schoenen- en sporthuis

TENBRAS
ZIEUWENT- telefoon 1257

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

Buurtsuper
KNIPPENBORG
altijd

Dorpsstraat 21

VOOR BLOEMEN

Dorpsstraat 11

l/aus
STAALBOUW

Boersweg 2, 7136 KK
Zieuwent - Holland
tel. 1971

Levering
- Staalconstructies
- Hekafscheidingen
- Konkurrerend

Prijsopgaaf vrijblijvend.



EeeTE ï de weg
naar de juiste EEG]Te

== 5 financiering w
EEE1DSSalie IEITS €
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meassurantiën-financieringen-hypotheken
ba TH. J. BEKKEN - ZIEUWENT Ter. 05445-41461



Íg.5 5 Ganhij de trainingen verzorgd voor de elftallen 3. #&en 7. De eerste weken waren hem pri: 2 bevallen.Hij vindt het alleen jammer, dat hij opnieuw spelersaan de selectie heeft moeten afstaan.’ Toch hoopthij met het derde kampioen te worden, en met hetvierde en zevende op de eerste plaats te eindigen.Wim Domhof sluit zich bij de woorden van Frans kl,Zeggelink aan en hoopt op een goede opkomst van deleden bij de trainingen en de wedstrijden.Wel verwacht hij, dat de verschuivingen in de oefen-periode voor enige problemen zullen zorgen, maar datdit nu eenmaal niet te voorkomen is.Guus Slot legt de vergadering uit, wat de achter-grond is van het bestuursbesluit om tot kerstmisniet toe te staan, dat spelers van de A-juniorenzondags met de lagere seniorenelftallen mee gaan.Verder vraagt hij de vergadering om op zaterdageens bij de jeugd te gaan kijken. Dit werkt stimu-lerend voor de jongens, en men kan er zelf ookplezier aan beleven.
Rondvraà
BIj de rondvraag kwamen er weinig opzienbarendezaken aan de orde. Enkele vragen Over, aanvangs-tijden, kerhistoernooi, beschikbaar gestelde ballen,afgelastingen, “waterzakken”, etc. werden na hetgebruikelijke rondje uit de kas, op een bevredigendemanier beantwoord.
Alvorens de vergadering te beëindigen kreeg JanWisselink het woord namens de supportersclub,In zijn ludieke toespraak, bracht hij naar voren,dat er dit seizoen opnieuw een supportersblaad jeuitgebracht zal worden, Wel vraagt hij nog'op enigevrijwilligers voor het vouwen van deze blaadjesOp zondagmorgen. Verder bedankt nij Jan Iankveldvoor het veranderen van het standenbord, Ben tenBras voor het stencilwerk, Willy Slot voor hetverkopen van de reclameboodschap en bestuur voorhet beschikbaar stellen van de telefoon.

Na de woorden van Jan Wisselink bedankt voorzitterCuppers de aanwezigen voor de prettige manier vanvergaderen en wenst iedereen een succesvol seizoen +Hiermee kwam een einde aan een goed verlopen enstige ver erinsrustig gadering. Het Bestuur
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EVENEMENTEN-KALENDER

ZIE_OOK HET REDAKTIEWOORD
6 sep. : Jeugdmusical "ADIEU PARIS" doòr

revuegezelschap Notenkrakers (19.30 u}7 sep. 3 Jeugdmusical “ADIEU PARIS" door _

revuegezelschap Notenkrakers (13.30 u)

29 t/m 31 mei
17 t/m 20 jun.

1) ju;16 t/m 21 jul.
? t/m ? aus.

J.N. Gilde; Klein Kamp.JeN. Gilde; Avondvierdaagse.J.N. Gilde; Kermis-spelen.J.N. Gilde; Zomer Kamp.J.N. Gilde; Ouder Kamp.

17 okt. 13 J.N. Gilde; Play-Back-Showl nov. s Revue Notenkrakers, 20.00 uur (premiere)8 nov. : Revue Notenkrakers 20.00 uur”15 nov. : Revue Notenkrakers 20.00 uur16 nov. : Revue Notenkrakers 20.00 uur22 nov. 3 Revue Notenkrakers 20.00 uur27 feb. 1 J.N. Gilde; Carnavalsfeest.30 apr. 4 J.N. Gilde; Koninginnedagspelen.
i :

3

‚3
8

3

Nee, Gentlemen ZTV, de dames gaan nog niet
op stok.

Vrijdagavond 22 augustus. £Op de tennis-agenda staat Lady-day.
Koffie en brood ‘op, alles langsgeroddelt en deweergoden vallen aan, met volle bakken op debaan. Eindelijk een avona alléén... en dat dit.Na een derde kop ‘koffie en ca. 68 data genoemdte hebben, komen we erachter dat we ons nogwel één vrijdagavond in augustus zonder deheren kunnen permitteren.
Vrijdagavond 29 augustus.
Om 20.00 exclusief het Zieuwents kwartiertje,komen we langzaam op gang.De borrels komen boven tafel, en Ge damesrebbels
gaan alles behalve zachter.
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Bij bakker
Knippenborg
zit je goed

) | j À EN 5IE x= # £

LOVE ITT TTTTTT IOT TTT TTE] LITTTITO
Hotel-Café-Restauran [Slijterij BONGERS
Dorpsstraat 36 - Zieuwent - Telefoon 05445-1271

Het adres voor: Bruiloften - Partijen AF ZaAx

Droppings
Uitstekende keuken voor diners *Elke woensdagavond grote super bingo
Ook gelegenheid voor een gezellige klootschietavond

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

Zieuwent Dsg |
trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd



voor de aan- eù verkoop van
VEE en VARKENS

aannemersbedrijf

=== HULSHOF
05445-1494 ZIEUWENT

Garage

Krabbenborg
Verkoop en reparatie van merkauto’s

Waalderweg 12a - MARIËNVELDE
telefoon 05445-1777 b.g.g. 1601
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Ineens, als donderslag bij heldere hemelkomen er 4 kippen uit Ge lucht vallen. (bij=-Genaamd poelepetoaten)}.
Och, Zie je nou wel, Gie heren kunnen ons nietéén avond alleen laten.
Wij frisse boerenmeiden vangen Ze zonderprobieem en laten ze de douche-cabine vanbinnen zien. Die kippen waren effe van de leg zeg:Na nog eens 3 borrels komen we na enkele hersen-Spoelingen erachter dat we op zoek moeten naareen illegale slachterij. Wij slimmerds “wistendeze K.J. aan de H. weg wel te strikken.Met een opmerking van:"Als het mijn Barneveldersmaar niet zijn" stellen wij hem gerust dat hetgewoon Zieuwentse kippen zijn, weet hij ons tevertellen dat het hanen van 5 kilo stuk zijn.De hanenkoppen op het aan hem gegeven bierflesje,de pootjes en Ge strotjes in een fijn diepvries-bakje komen de dames weer richting tennisbaan.Het toetje was klaar.

Na enige voorspellingen wie van de bestuursleden=-koppen het meest overeen komen met onze juistgeslachte hanenkoppen, komen de heren ook nogeffe controleren.
Nee gentlemen ZTV, jullie gezicht verklaptejullie dat dit niet exact de bedoeling wasgeweest. (De hanen waren immèfs geleend }).Maar gentlemen, besef wel, dat die hanen keurigklaargemaakt weer uit de diepvries komen,en dat wij dames van ZTV- dan weer van stokgaan.

tvdm.

Vervolg Oocrzaken Tenniselleboog!

b. te dunne of te dikke grip van Uiling direct op racketíramenet racket, wordt aangebracht,c. zwaartepunt van het racket Í. vaak is een houten racketverkeerd gekozen, beter voor de beginneling.d. te zware of te harde balien,
©. verkeerde bespanning zodat



+. Verkeerde training of irainings-
opbouw: E

a geent Ming op {warm lopen
en rustig inslaan),

Dd. geen rekkingsoefeningen
(schouder, elleboog, pols),

-t. MONQIONS training, (bijv. 7uur alien maar backhandirai-
ning),

d. geen iesnemen {met namebeginners zullen hier op denduur de gevolgen van kunnen
ondervinden;,

©. plotselinge overgang van gra-“ velbaan naar harde baan,
waaraan iechniek aangepastdient te worden.

Preventie
5

Het zal duidelijk zijn dat deze klach-
ten vóorkomen (preventie) kunnen
worden door aandacht te hebben
voor eerder besciwsven gorzaken
van de klachten,
— Niet tennissen met een bestaan-

de tenniselleboog, meestal wordthei hierdoor erger. Na overlegmei hu:sarts en of Spor! Medisc
Adviescentrum kan overwogenworden ecn tenniselleboogban-
dage ie dragen bij tennissen,welke enigszins de belasting opde peesbotaanhechting kan dem-
pen. Eerst overleggen met een
MOGICUS IS gewenst alvorens cit
té doen.

— Tennislessen nemen, nist alleen
voor beginners doc met neme
OOk voor ds mansen die Gevor-derd zijn en eon tenniseiieboog
genad hebben.— Vraag advies bij uw tenniserzar
Over met name racket, bespan-
ning, schoeisel en ballenaan-

3 ii want wast voor u het.‘oop, hij weet wal voo
schikt 18fhesië Schik

| EI—En up en beoefeningen voor u gaat spelen.Dus niet vanuit de kou de Daan
oprennen en girect keihardeLOPES ME si
slagen wisselen.

Therapie:
1. Must is heei belandrijk daar dezeblessure ontstaan is door Overbhe-lasten, Bij doorspelen blijft u de

peesbotaanhechting irriteren enwordt deze aandoening stesdspijnlijker en langduriger.è. Medische oorzaken behandelenin Overleg met uw huisarts,
A. eventueel nekklachten
B. tennisellet
ad. B. - de navolgende (para) me-disch behandslingen zijn mmo-

gelijk:
a. fysische therapie bijv. metdiepe dwarse fricties, interie-

fentie, microgolven of ijs alc,b. injecties zeer locaal en drup-
pelsgewijs met corticostergi-den,

C. als alle voorgaande Iherapie-
Vormen niel aanslaan kan eenOperatief doorsnijden van deDees overwogen worden.3. Na herstel van deze aandoeningis vaak tennisles aan te bevelen,dveniuesl met lsnnise!leboog-bandage, ter verbeiering van detechniek en GOOrsprsken Mei uwtennisteraar van het te gehfuikentennismateriaal.

Conclusie: :cen tenniselleboog is cen Ovef-velastingsblessure thy, de bui{onzijde van de Slleboog dis kanOnislaan door verkeerde tach-niek of gsbruik van verkeerdmateriaal. Aust is naast bohande-ng demethods om toi genezingis komen; het Coorspelen met
tennissileboogbandage is in deMeeste gevallen ongewenst,Onderricht ter Dieventie on naherstel van deze blessure is ge-wann,

8. Wildervanck
fysiotherapeut



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

KAPSALON DORPSSTRAAT 77
[PARFUMERIEEN /1B6 LJ ZIEUWENT

DROGISTERI TEL -O05445- 1982
DOPPEN En

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 1200 - Zieuwent



- 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 |

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. 05443-24155 V/ tel. 05445-1253-1526



Ook wij zitten niet stilEeU houdt niet van stilzitten. De Rabobank
evenmin. Ook wij blijven hetliefst volop in
beweging. Om onze dienstverlening op peil te
houden. |

En om het u nog makkelijker te maken.
Zo heeft ieder een goede reden om aktief bezig
te zin.6, Pabobank EJ #
EE Bijftaktef. fa

;
I=Mar

/
|

.

4:

IMVP EE



} | iënlhuió INTERIEURVERZORGING

Voor uw senioren zitcomfort en kleinmeubelen.

Grote keuze in tapijt uit verschillende topmerken.

Zowel uit voorraad als op staal
Scherp geprijsd en gratis gelegd. heuga
Uitgebreide kollektie gordijnen en vitrages
vanaf f 17,50 gratis gemaakt.

liën huió  INTERIEURVERZORGING
Werenfriedstraat 1 - 7136 Zieuwent - tel. 05445-1252


