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Kies voor betrouwbare
zekerheid
MASSEY FERGUSON

De nieuwe MF
500 trekker serie
van 47 t/m 90 pk
(max. motorvermogen) bewijst
weer eens de grote voorsprong van
Massey-Ferguson. De vele technische nouveauté’s,
de geavanceerde vormgeving en de nieuwe super-
cabine ‚om stil van te worden” Het geluidsniveau
in deze veiligheidscabine ligt ver beneden 90 db
(OECD getest). De cabineszijn werkelijk van àlle
gemakken voorzien (0.a. een GRATIS door ons inge-
bouwde RADIO) en een verbluffend goed rondom-
uitzicht door hitte-en zonwerend glas,maken deze
trekker tot het agrarische nieuws
van het jaar. Dus: trek ’r even tijd
voor uit. Kom kijken bij:

Wopa bv
tractoren, machines en werktuigen

HARREVELD

telefoon 05443-2415



be Jaargang December nr, 5 |.Redactie: B.ten Bras : Jeved.lMeiB.Storkhorst A.MeekorsH.fopereis BeWensink,“Slot :

1NHOUDSOPGAVE! Pag. Ì. v.d, Redactie
: 3. Van de Sportraad, overpeinziningen lsts6.ZVC 5

7.Kerst Zaalvoetbal tournooi,S.vervolg ZYC 9lo.Xieuws in het kort,11, De jeugd.
13.Top 15 ‚ Standen Juniorenl4,3tangen senioren

=i5.Pacell4 s“aalvoetbal te Groenlo, 1_16.De flaporen
ì?7.Sportkeuring,
19.Spelverruwing ‚Het zesde20.zen voetballer Qie zijn idiaal mist, oiz2.eZVC 8 253. Tohp,24. ZVC 3,

VAN DE REDACTIEIE2n Hem eee oven aes EN en ee eeeeeeDE esNu ons lustrum weer tot het verleden behoort, ernhet jubileumnummer veer zorgvuldig Opgeborgen is,blijft voor onS nog over U te berichten over deOverdonderende reacties die we binnen kregen Nede V,de twee Prijsvragen, £r kvamen welgeteld drie in-Zendingen binnen en hier bleek dan Hog uit dat dehuwelijksprijsvyraag echt vel zo Populairder wasdan de actuele Prijsvraag, maar dit is wellichthet Sevolg van het feit dat de mveilijkheldsgraagin laatstgenoemde Prijsvraag toch vel veel, echtveel hoger lag en dat bovendien iedereen er welGVer eens vas dat Huub de Populairste boy van deredactie is (67% vg, stemmen), Voor de statisticider Us



Buwelijksprijsvraag: J inzenders; als volgt verdeeld:“Huub Wopereis: 2 stemmen van resp. Jos Hegemanen Wilfried Hoenderboom, Het lot heeftJos. …

Hegeman als potentiële. winnaar aangewezen,indien Huub als óérste:van de redactie gaatCrOuWen, ien ize“Martin Slot: {. stem van Pascal Domhof, diedus automatisch een potentiële Prijswinnaaris geworden, =“De andere redactieleden kregen allen evenveelstemmen (Nul, G&én)
Actuele prijsvraag: 0,0 inzendingen
Mocht één van de redactieleden, Waarop niet gestemdis als eerste trouwen dan blijft voor ons weiniganders over dan Schenking van de Prijs aan één oander goed doel, heizeen evensens zeker bet gevazal zijn met ‘de Prijs voor de oplossing van de atuele Prijsvraag. Nu zenceg gepraat over dit a1l1

fi
fo
25Het ligt in de bedoeling van de redactie on teverken met een zgn. fotografisch stencil hetgeenbetekent dat:

:1. Illustraties zonder probleem kunnen worden opge-nomen heigeen de leessf'ser zonder meer ien goede.zal komen, rs :2. Het typwerk verricht .kan worden door de Kopyeinzender zelf, goor zijn kopy te typen op norman]Formaat (gain AL} typepapier en wel met in achtneming van éen tyPorsedte van 13 CE.Ze De redactie meer zorg aan vormgeving kan besteden,In dit oumer zijn tevens Opgeromen; de Top-1i; kopyvan diverse elftallen; standen {uitgezonderd de pu-Pilien, omdat die nog niet binnen zijn van het district Groenlo} en het Pacellinieuws,Verder kan iederèen liezen hoe het jaarlijkse kerst.zaaivoetbaltournooi zijn ioop zal nemen, BlijftRog over te melden dat de Sint ook weer om de hoek



De Honda
vaan
Civic

3 maal gekozen tot auto van het jaar1 maal Ze plaats in Europa2 maal le Plaats in Amerika
Grote beurt elke 20.

u wacht”. Kosten pim. f 150
Benzineverbruik IE:

Loopt op gewone benzine.Acceleratie van 0 tot

in Japan

000 km. Deze beurten durenplm. 1 uur. Na telefonische afspraak „klaar terwijl
‚ Ook zaterdags.

17, bij rustig rijden.
100 in 13 seconden.

3 persoons
gescheiden remsysteem
rembekrachtiger
zeer geruisloos
voorwielaandrijving
radiaal-banden
3-punts veiligheidsgor-dels -

veiligheidskooiconstructie
. Yeiligheidsstuur
Gewicht 680 kg.
slaapstoelen
achterruitverwarmin g
handremcontrolelampje
alarmkni pperinstallatie
afsluitbare tankdo p
wisselstroomdynamo
achteruitrijlam pen
grote handschoenen.
kast á

Financiering in 1 dag.Uit voorraad leverbaar.Zaterdagsmorgens werkplaats geopendvan 8.30 tot 12 uur.

Garage L. VoorhuisTELEFOON 05445-319 . ZIEUWENT
MAAK VRIJBLIJVEND PROEFRIT:reeds 10 jaar HONDA -dealer

voor al uw varkens
groot of klein

wil

BART VOS
graag uw koopman zijntelefoon 05443-1774



ook u kunt het komende sportseizoen weer opons rekenen met ons, nog verder uitgebreide
dienstenpakket zoals:

verzekeringen : W.O. zeer gunstige
autopremies

financieringen : w.o. autofinanciering
pers. leningen : in één dag voor u geregeld

hypotheken : kondities tot 125% van de
executiewaarde

woningkredieten : contant geld voor
|

verbeteringen aan/in uw
huis

continu kredieten : een doorlopende
kredietmogelijkheid

sparen : zie advertentie elders in
dit blad

onze kennis en ervaring van al dit soort zaken
staan borg voor een vakkundig advies, een
advies dat ook u geheelvrijblijvend kunt

krijgen bij:
assurantie en financieringskantoor

THEO BEKKEN
Werenfriedstraat 9, Zieuwent, tel. 461

erkend assurantieagent



t Parochiehuis, Sn een Speurtochtplus discs voor de junioren en handbal-sspirantenen junioren op vrijdagavond 8 dec. Zanvang 19,00 uurbij de kantine, Veel Plezier en alvast een Prettigeen vredige kerst toegewenst, De Redactie

Van de Sporlvead.
Hiermee feliciteren wij de redactie en aile andere mede.werkers met de Jubileum uitgave van Piot,Wij als Sportraad waarderen zeer de initiatieven en hetvele werk, die het veer maandelijks kunnen vörschinen vanzo’n blad mogelijk maken, Ds sportraad is namelĳk van ms.ning, dat door zo’n bl leden niet alleen op de hoogteblijven van wat er alle gebeurt op BPortgebied inZieuwent maar dat de pl atselĳke bevolking gok meer hijhet gehele sportgebeuren betrokken wordt. Daarom is ook.cen felicitatie zaan „1 die lezers van 68Pig1® op zijnplaats,

Nogmaals allen, van harte proficiat,
Ve Sportraad van de gemeente iebtemwes 7e

zzDeze tijd van het jaar doet recht. aan het woordOverpeinzingen in de titel, Het begint koud en
Bovendien ia het vaak zo dat het eerste, vooralals we uit gespeeld hebben, PaS om vijf in de kan.tine is en het dan buiten al ongeveer donker is =





H.H. LANDBOUWERS - AA NNEMERS

Voor al uw loon- en grondwerken staan wij steeds klaar metdemodernste machines.
Verder ieveren Wij alle soorten

LANDBOUWPLASTIKS

GRAS- EN GAZONZADEN

SPUITMIDDELEN E.D.

LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF39 33WOPA B.V.
tel. 05443-2415 - 05445-253

LE. Ëun je voor/kwartjes
! rijk wordenî ==

in de Lotto of
Toto. onAUTOBEDRIJF

Z
GITS?W.J. KRABBENBORG Je]

Door meeVOOR AL UW REPARATIES te spelen steunt uGESPECIALISEERD IN bovendien iDIESELMOTOREN onze VETEnIgINg.ee 12 4- Mariënvelde
elke dinsdagavondtel. 777 (05445)
tussen 8 en 11 uurb.g.g. 601
in de kantine



C.A.V.V. ZIEMACO 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
gewasbeschermingsmiddelen
gereedschap en bedrijfsbenodigdheden

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

Bezit u er nog geen???? Vraag dan vrijblijvend inlichtingenbij:
C.A.V.V. ZIEMAGO

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

voor voetbal naar
RK ZG Th. BERENTSEN

voor RIJLES UW
naar

VIVO-KRUIDENIER

&

A Kolkman WARME BAKKER

Werenfriedstr. 13 telef.05445-222



NISAENalle drie 1-1, Tegen Grol werder, hoewel noglangniet grandioos, toch al wel weer wat beter gespeeld,We maakten bovendien eindelijk weer eens csn goalen: pakten dus een punt,‘ Tegen Zelem was het. spel- Epeil waer eenklein beetje beter, vooral de tweedehelft kwam Zelhem er, op één vrijetrap na, niet.meer aan te pas, Het nodige geluk ontbrakechter’en lukt het dan wordt een geheide goal ten onrechtewegens buitenspel afgekeurd, De stijgende lijn’waer ook in Vragender. Vosr het eerst in 6'{{} wed“strijden maakten wij. wesr eens-de eerste roal irde wodstrijd. Trouwens een Prima uitgespecld doel-punt, Echter ook in deze wedstrijden wisten ve.sen duidelijk veldoverwicht en beter’voetial ‚nietin doelpunten en dus in punten om tezetten ondankseen vrij grcot aantal kansen, Ee ©En dan kem ik terug bij het begin van dit verhaal,Overpeinzingen. Faarom iukt bet nu niet terwijl het‘in de oefenwedstrijden en deze competitie Totzenmet september en vorig seizoen wel lukte,” Regel-goals per vodstrijd toen en mu int goal. In het overzicht do2 den stond, hadden we if 12 %veds34 goals geraakt, In de laatste zes wedstri{ } slechts 5, De oorzaak veet niema2 cr alleen maar (inderdaad)Peinzen. T'is meer dan trainen, t'Ís meer Gsalleen techniek hebben of conditie of sprintsnel-heid of inzet cf inzicht of sfesr of concentratieaf voorbereiding of praten in let veld of elkaarstimuleren of op elkaar ingespeeld zijn of alleeneen wedstrijd beslissen'of taktiek of opstelling. >T'is een samenspel van bovenstaande dingen waarbijal die dingen nog weer verschillend zijn bij deverschillende spelers, Kortom, zéér ingewikkeld,Kortom, da's voetbal, Gelukkig wel.Tenslotte wil ik BOS even op een zeer opvallendsreeks wijzen:
:“Het eerste heeft 3 competitiewedstrijden achtereenÎ=t gelijk gespeeld, :“Het tweede heeft h competitiewedstrijden achtereeni=1 gelijk gespeeid (alle h wedstrijden met 1-0voor gestaan) = '

tn,

ei

9



“En tenslotte speelden op zondag 26 november deserste vijf elftallen van ZVC alle 5 gelijk metInt, $
sE

Es
5

Als laatste nog even het programma voor zover nubekend en voor zover deze door kunnen gean i.v.m,de weersgesteldheid,
Zo. 3 dec, ZVC AD.Zo. 10 dec, Dinxperlo =- ZVCzo. 17 dec, Terborg = ZVC

äZo. 24 dec, Nog niet bekend of er éen programma is,Di. 26 dec. Zaaivoetbaltournooi {Zie elders in PIOT)Tot de oudejaarsoverpeinzing.3

Bennie Storkhorst
‘

‚+Het vetoeranen elftal’ worden weoùk wel genoemd, U] zin ook bevaaldgeen schooljongens meer,al Lijkter dal soms wel op en als de toe.stand zo blijft, zullen we nog eensals bejsarden opdraven,”j jaar speel ik gctief mee
5 en ik wil wel kwijt datet veel plzier goe.De teames e onder deze jongens is formi-dabel.Dp het veld wordt een werklust tentoon gespeidt diebij sommige andere elftallen wel eens zoek is. :Practisch elke zondag zin we met ll man present, met wisse.ien hebben we gecn enkele moeite, dat wordt door Wim Dom-hofprima geregeld, Zen supporter van vogetbalverenigingHekken zei onlangs:, Dee Zöwentsen doot ’t technisch hard-stikke.goet, onze jongens loopt ter zich te barsten tegen?’Ook in deze comvetitie gaat het gesmeerd, een gedeelde 1 ste

tm

plaals,1l wedstrijden gespeeld en 18 vunten vergaard,Ik wensialle soelers van ZVU veel plezier':et het voetbal.ien,en ook een flinke dosis geluk, sveciasl geldt deze wensons vijfde, n

Ee t =Jos zulshof. &

sp liivelend



ADIDAS - PUMA - QUICK

voor al uw

. SPORTSCHOENEN

. SPORTKLEDING

. e.a. SPORTARTIKELEN

schoenhandel

TENBRAS
ZIEUWENT - telefoon 257

—

Wilt u GEZELLIG en VOORDELIG winkelen?

een grote sortering levensmiddelen, waaronder:
dieetartikelen - zuivelprodukten
diepvriesvlees en groenten
verse groente en fruit

ook bieden wij u planten en
snijbloemen aan

dat alles vindt u tegen scherpe prijzen bij:

| KNIPPENBORG
Dorpsstraat 21 — tel. 579 - b.g.g. 544



voor een
gezellig partijtje
biljarten CAFÉ
of een groot feest 'a t Kevelder

; EE H. HOLWEGmoet je toch wel bij
't Kevelder zijn! Telefoon 277

steeds een leuke kollektie

EST ELEN in voorraad

EKEETHO MERS tel.SLAAPKA OF Niënhuis meubelen 252GORDENS KINGELOERB
ook in DEKENS en
MATRASSENzijn wij
ruim gesorteerd

VOOR AL UW SCHOENEN

EN LEDERWAREN

natuurlijk

wore Ten Bras
tel. 257



le;2e,Ze,enie Sitar.Op keatngen ie, BORKerS JKL, 001dewijk, R,Kolkugn,M,S1ot,ToKrabbenborg, B.ten Bras, B.Storkhorst(Jams), A Holher.borg.Kete enDOrER-Penternan B. Storkhoret,W,Eokelder,L.Kolkman s BE. Hummelink( Sn) se Slot 5 JeKl Holkenborg,beeren SLnK Hmmm link,P, Knippenberg spore gieorEeReo enderwinkel, Ge Kolkman ‚Hoenderbase iet Wolters,rg iaaia ooren De Bokkers 2 Aumno ine, Re Meene gidereM.Huishof, Jan kolters,W‚Wopereis;H Kolkman,aoeneg Kn ppenborg, Wolumnelink P. Stortelder AEer,alot; Tvens,F.Stortelder,M,Kolknan, Pe sont eee]eneet4. SchattenMPNVonDorE, E Hartman ,M,K1 Holkenborg C, stortesenJe .b0e.7e, Be,enTe elftal.
A) +1. Venderbosch, E,Eulzink, Ton Kolkman, B.Kolkman, L,Slot,VeKl.Niönbuis, B, Holkenborg, W,Tosbe. :Regtoan LaDEveld, An Toonderboom;. ani,Zul ho?CL Holkenborg, 8. Geerdink, ĳ. Storteigen:CeTh‚Kolkman, T, Elschot, DsEunmelink, TK] Holkenborg,Hul enorelTe bbenborg, V, Krabbenborg; Entes iporg,»-Roue2 CteKnippentorg, Bon. HolkenborsJeetW.Rouwhorst, ‚te Rol]E).L.Stoltenborg, PF, DomhoJ.ten Bras, W.ZekelderF)+H.Krabbenborg, E. JoperP.Borendsen, fi, te MoldG)!W. Domhof 4. Rouwhorst{A.Beerten, L.DonderwinH).A Spekschoor, L‚Xrabbeborg; Â.Stortelder, J,H

Sr; Th Wopereis R‚Ketels,f,5.Rouwhorst, #,Kolkman(L},‚R.Eulshof,P‚liefting,Sls,M. Domhof, A, Slot, H,Kolkman,er,
2) He Toebes, H.K Bolkenborg,zel, G,Beerten,

:nborg{b) F‚Krabbenborg, GKnippen.anselman,

ere



Wedstrijdschema Ê.
Lagere elftallen E

AB 39.00-9.10 uur ©& CeE 11.20-11.30 uurC-D 3.10-9,20 38 Def 11,30-11, Ee 33B=P Ge20-3,30 99 AE 11.40-11, ‚5Ö %
353G-H 930-940 0, 4 tT Cad 11.50-12.00,A-D 9,40-9.50 4, B-F 12.00-12.10 ,,Bel Ge50-10.00 4, DeHB 12.10-12.20es 10,00-10, 10 45 : si AG 12,20=12,30 358ie 10.10-10, 20 > ‘ E-3 12. 50-12h40 33C=H 10.20-10.30 ,, P-H 1240-1250BG 10.30-10,40 2 B=D. 12.50-13,05 Gj4-P 10.40-10.50 5, A-H. 13400-13.10 5:‚DeE 10.50-11.00 + 5 CeF 13.10-13.20 5,Bed 11.00-11.10 4,4

| DeG' 13.20-13.30 4AG 11.10-11.20 EE BeE 13,de °5
Vertrek vanuit kantirie uiterlijk BZO uur

Wedstrijdschema le t/mke.
AB Wits75C-D 1357-1409 FeD 1535-1545 53EF 14 09014 21 35 B-E 15,45-15s 57 93

‚BeD lh.21-14.33 24, A-F 1557-1609 45
Amel 14 3Z3-14.45 gs E-C 16. 09-16. 21 +3ED 1445-1457 45 “Dea 1621216433 4,Feij 14e 715,09 ==

+5 Sa Eef 16.‚33-16.45 5
vertrek vanuit ds kantine 13.00 uur 5

REGLEMENT ZAALVOETBAL Ze Kerstdag Senioren.
1) Wedstrijden worden gespeeld:volgens wedstrijdschema’ Bser wordt niet van doelen gewisseld.
2) Er wordt in elke klasse een halve ee gespeeldgeleid door KNVB scheidsrechters,
3) Er wordt gespeeld volgends de regels van het zaalvoei-bal {met strafminuten).
4} De regels worden voor aanvang van de wedstrijden kort

en duidelijk uitgelegd.



het juiste brood voor de
sportman is brood met
energie 0.9.

EEEa bakkerij

Ef > we  KNIPPENBORG
UW WARME BAKKER

telefoon 255

zorg dat u steeds
voor al uw wat in huis hebtDRANKEN
even naar

SLIJTERIJ

Schutten Herman
"op de Viersprong" woensdagsmiddags

Telefoon 473 gesloten

Taxibedrijf
Jan Roelofs

DORPSSTRAAT 29 AT2Zieuwent Tel. 05445416: ma ae
trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd



aannemingsbedrijf

HOENDERBOOM BV zieuwen

voor nieuwbouw
verbouw
onderhoudswerken
utiliteitswerken

Dorpsstraat 27
Tel. 05445-332

Is delaagste
prijs intapijt

nieje debeste?
Vergeet het maar!
Wanttapijt kent vele prijzen.
Maar ook kwaliteiten. Let naast
de prijs ook op Kwaliteit,
Goedkoop is duurkoop.

Aij Loop daarom even bij ons
eg binnen. Wij adviseren u graagf met het vakmanschap van de

echte tapijt-specialist.

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



8.5) Een team bestaat vi 6 tot. 9 spelers,5 spelers in hetveld en 1 tot 4 wisselspelers.6) Er wordt afgetrapt door het team dat voorop staatinhet programms,7) Een speler die door de scheidsrechter uit het veld-.wordt gestuurd is voor verdere deelname uitgesloten,8) Tegen de beslissingen van de scheidsrechter is geenverweer mogelijk,9) De leider of aanvoerder moet ervoor zorgen dat zijnteam 53 min, voor aanvang van de wedstrijd gereed staat,De organisatie is niet verantwoordelijk voor zook …vof stuk geraakte eigendommen en geld, |Waarin dít reglement niet voorziet beslist de Orga

10}

11)
nisatie.

Openinstijden kantine op 2e kerstdag,
ens voor het vertrek van de lagereUn van 3.30 “Ge30 uur.sMidisgs zade hogere elftallen de kintine ge-

De kantine zal SEOTgelftallen geopend zĳvoor het vertrek van
opend zĳn vanaf 13,00daar de lagere elftal1tot Zuur na afloop vaelftsllen,.dus tot 15.4
maer opengaan, zodat gsnaar de Kantine in de
gehele tournooi geoven

uur.De kantine blijft hierna openeu terug koren, echter tan hoogsten de laatste wedstrijd 1an do lagere3 vur.Hierne zal de ka:tine niethogere elftallen worden verwecorthal die overigens tijden s h

WJ ea

ë

ina

eze wedstrijd ging niet door3 4

Ëvanwege het slechte weer, zodat we vriendschappelijktegen ZVC 6 voetba ilend en nog vonnen, mede versterktmet buitenlandse voetballers,bve week daaropkon
NU moesttecen

had de KIJ een uitwissslins en men1dat bij enkele spelers duidelijk merken,Grol-7 worden gespwedstrijden slechts 2
Maer ja, door het uiijde verloren we we

5
=

speeld welke inpunten hadden net als wij.ermate zwakke voetbal van onze=Ts nu met 7-1, lot is Jammer,



#0.
De week daarop verloren we vederom tegen koploperMeddose2 met zeer grote cijfers. nl. 7-0, Deze uit-slag komt misschien wel dat een &-tal vaste spelersvan ZVU 3 niet mee konden spelen en dat het vindenvan andere spelers om toch 11 man bijelkaar te krij-gen soms Zeer moeilijk is, dodcende moesten we aan=treden met slechts 10 spelers en dat vwethalt natuurelijk moeilijker,Le zondag dasrop waren we allemaal weer praosent enverden tevens versterkt met H.ketels welke directal zijn debuut maakte in deze wedstrijd tegen MEC-3,weliswaar werd deze wedstrijd al weer verloren metS=1 maar die ene tegentrefier was wel een formidne=bele kopstoot. Al met nl geen al te best resultaatwant met 2 punten uit 7 wedstrijden is dit niet erEveel,

Wel Kunnen we ons kampioen noemen wat betreft hetaantal doelpunten; uit deze 7 wedstrijden zijn 2152 doelpunten gev Sn waarvan 5 doelumten voor ons,bit betekend dat iddeld 7 doelpunten per werdestrijd vallen en dat is toch best leuk om te zien,Maar Ja laten we ons daar niks van aantrekken. Yeblijven cowoon ons best doon wat natuurlijk voor hetpubliek erg leuk is,Laten we hopen dat uit de nog vesterende wedstrijdenzen goede voorui S:ng wordt geboekt en dat we hopg=1
E ct tlijk aan het eind van het seizoen in de middenmoote e

7

van de competitie
a

[eze

&

2ns |Ss

Kopie veor bet volgende nummer van Piot (8) dient uitelijk2e kerstdag in het bezit te zijn van de redactie,Noteer dezedatum, It On0wgeg *



U.Plot beschikt sinds kort over ewwaardoor het in de toekomst mos.
week nage kopie inlevering Pid
wanneer dîit afhankelijk van de iemogelijk is,dasrom blĳft B.Venderbosehi‚ons stancilwerk verzorgen... |

brengen, te

ODF&
Pacelli handbal gaat voortaan de lotte en toto for-mulieren bĳ U aan de deur ophalen, opdat niet steeds U-

{ zelf de formulieren moet halen en terug brengen en
U er zeker van bent dat Uw vekelijkse deelname verzekerd is.Natuurlĳk heeft dit voor de handbzlvereniging 2OOk voordelen, maar dat heeft deze vereniging beslistnodig gezien 0.2. hun hoge vervoerskosten voor de jeugd,

&C=O=G=j=ĳ

Stelikolase viering voor de Punillon!t4111

Zaterdag2 december a:9. houdt de voetbalver,
ZVC voor haar D,E en F pupillen een gezel.lige St.Nikolassmiddag in het parochiehuis
van 1 tot + & uur.De pupillen dienen hun
gyuschoenen mee to brengen 2

Tijden 5 de spelletjes zal Piet ze voorzien van etkeleconsumpties en versnaperingen. :

De ouders zĳn natuurlijk ock:van harte welkom. ij

==



PUPILLEN-TBAINTNG #2.
EREESEDESMESE

Tijdens de winterpauze voor de pupillen zal de training s

Plaats vinden in de gymzaal aan de Zegendijk, Miv.,2 december wordt onderstaand schema van:krachttElftal Tijdstip osn TrainerD-1 10,00 uur = 1 .00 uur Wim KolkmanEE 11.00 uur - 12,00 uur Fried OEE +DZ" 12,00 uur ‘13,‚00 uur Henrie Hummelink

Zeel voela Tourmon

Het Jaarlijkse kerstzaalvoetbaltournooi voor de °
junioren vindt ‘op vwosnsdag 2 december plaats in
de sporthal te Lichtenvoorde. Vertrek 08,30 uurbij dekanfine
Het zaaloetbaltourhooi voor de D,Ëen F vupillenvindt-op donderdag 28december plaats inge Sport=zaalvan de Paulus-stichting te Barlo. Vertrek08,230 uur. Voor de pupillen is vervoer aanwezig.iet tijdschema en de ploegenindeling is bij ds

— samenstelling van dit PiOT-nummernog niet bekend,
… maar zalzo spoedig mogelijk via de gebruikelijke.

publicatieborden en =kastjes worden bekend gemaakt
———eemean vi vtoe2 2 ve

ocelliEnZVVE Sinterklaasfeest
 gmcb groots Discobal |

vrijdag’8:EI is Sr Voor de-Junioren:van BVC.en de dunicren en aspiranten van ‘Pacelij isvems Sint -Wicel aasvieringeen korte voettocht net opdrachten en. prijzen.Daarna een”groots DISCO5AL ' met een bekende disjockey &Vertrek i9,0u van verst!de kantine vanZVC Als: Jullie doorouders woöden gebracht en gehaald kunnen. de ouders informerenin de kantine(tel.607 } waar Jullie opgehanlldkunnen worden,Verder meebrengen een geklap,‚Den goed Zancus»& en vat na!ZE Hs! eSida



IE BOUWBEDRIJF
:

5 . NIEUWBOUWHuizinkag Zn. ‚ STALLENBOUW

. UTILITEITSBOUW

‚ VERBOUW

. ONDERHOUDSWERKEN

ZIEUWENT TEL. 05445 .-214

voor advies
aan- en verkoop

fokzeugen
fokberen
biggen
en varkens

A.W. DOMHOF

Oude Ruurloseweg 28, Zieuwent, tel. 436



OEFENING 2 HET TRAINEN VAN DE£9 ONDERSTE BEENSPIEREN

OEFENING1 DRUKGEWENNING
VIA DRUKVERDELING

OEFENING 3 HET ZOEKEN VAN DEZWAKSTE PLEK
OEFENING(UITSLUITEND VOOR GEVORDERDE:

HOE RED IK MIJ ER Oi iz
AN

OEFENING 4 OEFENING £ HET LERENHET PLOOIBAAR INCASSEREN VANMAKEN KOPSTOTENVAN DE NEKSPIER

Trainings-cursus voor adspirant rugbyers



aannemersbedrij f HULSHOF
telefoon 05445-494

%x nieuwbouw
%x verbouw

*x onderhoud

voor goed gemotiveerde vaklieden en
hulparbeidersis er altijd plaats in ons bedrijf

wij stammen uit een sterk geslacht
dat steeds door:

van Wijngaarden’s
MENGVOEDERS

wordt groot
en in produktie gebracht

%
* *

tel. 200
Zieuwent



13.Tops‚Je Zesde 5,000 9,A2. Derde 4,364 10. Assel., 1,091“Je Tweede 4/200 11, Achtste 1,045‘bj Vijfde 3,778 12. Negende 0,437‘hg Cl 3.256 13. C-2  Oe2646. Viërde 24773 14, B=2 0.163Te Eerste'2,747 15e As1 0,0268. Zevende 2.258
: 5Berekend aan de hand van de gespelde competitie=-wedstrijden t/m 22 november 1978,

STANDEN JUNIOREN (t/m 22-11-1978)Srrrnssssssscnssist£sstinnn . ENHoofdklasse B Klas A 17 . Klas B24
€

Silvolde _ 10-16 Fortuna W. A1] 9-17 Reunie Bl 9-16Varsseveld 10-16 KSH A1 9-14 Sp.Neede B. 8-12Grol 10-14 SEVY- A1 9-14 SSS-E Bi 9-1Sp.Eibergen 10-14 Ratum A1 9-13 Markelo B7 9-10Wilh.Sss 10-13 Winterswijk A1 9-10. Diepenh, B1 9-9Concordia W, 10-39 Sp.Kotten A7 9. 6. PAX Pi g- 8AZSV - 19- 7 Grolseh, B.A1 9. 6 Rietmol. B} 8. 7RKZYC 10- 7 WVCA1 9% 6 RKZVC B1 8 6PAX 10- ó Vosseveld A1 9. h Neerl.B, Bi 8. &SDOUC 10- 5 RKZVC A] :9= O Vios B, B} 9-3Lönga'30 10- 3 | eeKlas B2 Klas C28 klas C32‘Grol B2. 10-19 Reunie C1 9-16 SKVW Cz 10-20‘AZSY. B2 11-19 SSS,E C1 9-14 WVù.C2 10-18Vosseveld BI 10-18 Ruurlo C7 9-13 Forfuna C2 10-16WVG B2 10-14 RKZVC Ci 9-12 Voszev. ‚C2 jÔ-14- Longa B2. 10-12 Sp,Neede C} 9::9 Bredev, C1 10-11- Vios B. B2 10= 9 Erix C3 9- 8 AD'69 c2 10- 8- Grol B3 : 10- 8 SVBV C1 _9= 7 Grol Ch.  10- 7” Ruurlo B2 10- 3 Rietmolen Cj 9e2 AZSV C3 … 317SKVW B2 _1l- & Diepenh, C1 “92 Kotten C2 710. 4‚'Erix B2 19- 3 Markelo Ci … $=2 Meddo C2 10- 4. BKEZVC B2 i0- 1 ied î.RKZVC C2
. iQ



#9.
STANDEN SENTOREN (Bijgewerkt t/8 22-11-1978)
hie Klasse C le Klas F-. “ Ge Klas Pp

Vorden 10=»15 BHKZVG 2 10-17 Sp. Rekken 1 11-20Zelhem Z=-13 DVC'26 & 11-16 DEO 2 : 11-17Witkampers 9-11 Concordia W,211-14 RKZVC 3  __ 11-15Reunie 9-11 Varsseveld 2 11-13 Diepenheim2 11-13RKZYC S=10 Ratum 2 11-13 Grol &6 ij=12
| KSV 9= 9 Rynland 3 11-11 EGVV 1 11-11Grol Z= B Ad'69 3 11-10 Witkampers3 11-11Dinxperlo S= 7 KSV 2 10» 9 Ruurlo 3 10-10AD'69 G=- 7 Wintersyyk 2 11- 8 Sp.Neede & 11- 9Terborg On» 5 PAX 3 11- 7 Markelo 3: 17- 9

Sp. Neede 9- &4 Zelhem 2 1l- 6 Sp.Eiberg;8 10- 2
Gemiringen 2 1l» ó SVBV 3 11 1

3e Klas Q Je Klas ER ‚be Klas LZ
Varsseveld 6 11-21 Sp,Neede 3 11-19 Longa '30 7 11-21Longa'30 6 10-17 BEZVC 5 11-18 Ratum 3 11-19RKZVO 4 11-14 Sp.Kotten 3 11-16 Vosseveld 2 10-18Erix 2

_
11>1b4 Noordijk 3 11-12 Sp.Kotten 6 11-16Reunie 3 11-13 Sp.Eiberg.7 11-11 Winterswijk 11-11Vios B, 4 - 11-11 Marienveld2 11-11 Grol 11 17-10

HVC 5 1i-10 Bistmolen 3 11-10. KSH 3 i0=- 9
&SY 3 ll» 3 Varsseveld5S 11- 9 Fortuna w.3 11- 8Rietmolen 2 11- 9 Portuna w.2 11- B RKZVC 8 Îjn 6
KSH 2 10e B EBuurlo & 11- 7 KSV & 10m 5AD'69 5 11- & Markelo ù il» 7 Vios B, 8 im 5Sp. Eiberg.ó Ïij= O Erix 3 il» & Witkampers8S 10- O0

&e Klas MZ heKlas OZ he Klas PZ
Sp.Meddeoe 2 1Tlisgt AG'6G 7 10-18 Winterswijk} 11-20Bredevoort 2 11-35 RKZVC 6 9-12 Bredevoort; 10-16Grolse B. 2 11-14 WVC 6 Se11 Longa '30 9 30-11MEC 3 11=14 Bredevoorth 10-11 RKZVC 7 11-12Ratum 4 S=13 Longa’30 8 JZe10 Vios B, 7 1ijs12Vosseveld 3 10-13 Vios B. 6 10-10 KSV 5 ‚ 1112Grel 7. 11- 9 Sp.Kotien 4 9. 8 Sp,Meddo 5 10=11Grol 12 17m Longa 30 13 10- 7 Grol 10 1mVica B, 9 117KSV 5 g- 6 r4D'69 8 9
Winterswijk 5 11-DL+ te Sp.Meddo & 9-5 Sp,Kotten 5 10-

7 3
ie 6

Longa '30 10 10- 6 Grol $ 10- 6 Erix &4 1Ú- 6
6 5
3 HSN



15,

Pacelli.
Ouder avond |! |in de tweede helft van Januari houdt Pacelli een ouder. ieavond voor de ouders van onze aspiranten en puplilen, ifBesproken zullen o,a, worden de vorvoersproblemen, begeleiding en wat er zoal verder bij Facelli leeft,Nadere informatie ontvangt U in de volgende Piot,

Het bestuur,

*# ad € beá 7 Hi jiDiej £ q
*

U : 4 x3 Kd & 9 © uji je Hi 7 Db ji
De zompetiti wee 2laten zien d ili weer aardig meedraait,

tDe heren sen cen het weer goed, ze hebben 3 van de & :wedstrijfen g het is alleen Jammer dat song de vootbalwedstriĳde nvallen met handbal wedstrijden, zodat nietiedercen mee doen,Met Ge demnes oren gant het nog niet zo best, Ze hebbenalliss nog versn iè,Baar z p & an28 Cen bectje meer gol:tegen Erix gelïk gesp4 december tegen Batohen tot nu toe in de 8De junioren, aspiranten en pupillen draaien wel bijzonderSoeà hopelijk bljft dst Ze. : »lielaas mochten ze van de bond nog geen standen ontvangen,daarom bougt U deze te goed voor het volgende nummer vanPiot,

Voor de zaalroweer op.Het sezes wvedsir
‘op Grol 1



16.
en wist in haar zes wedstrijden slechts vier punten te beshalen.Het derde staat seamen met Grol 2: bovenaan met louit 7 wedstrijden, doch gezien hun doelsaldo via overwin- ”niger van Je0, 8.1 ‚7-2 on &-l maken ze. eigenlijk aanspraakE serste plaats, de twesce competitie helft zal echterken wie zich ín hun klasse kamnioen kan Zaan noemenOëSramma voor de maand dezember is als volgt:ë ecen. Grol 2e ZVC 3 aanvang 22,15 uur15 december ZVC l…-Grol 1 4e 2 5TeiTiSNShpsMilborgen 3>,, 21.30 uur

ve

cf

En

ee
EL

£
DI

Eg

vs dat eon mini De vroeg of Sinterklaas en ZwartePiet echt zelf op het sinterklaasfeest zouden komensss dat een redactie! eeee ie. het ee dinezendingente oordelen, zi
vertrouwen inhebben dat
“.v.str reeds oen illuster idehet Ze lustrum van Piot:
cerst scheiden? i

zveace let Overgr
Y
Kims

de vodactielede ooÎt gaan trouwen,
was voor een prijsvraag bij

redactieleden gaat hetEEja © ci
wb

Le
wl

7

$

waar die naan
“oss KSSDEeT Je reerland
meter die de se :

sn zelfdeenvos zo a mE bop de scheidsrechter, dat hij diensautoshümuer op zijn hand «&schreef,voor het geval vaneen toe.vallige ontmoeting.
voososlarry tegen KSV een goal naakte, :, ‚Maar ik moest weleerst half Vragender aan de kant duwees



merkartikelen

zijn
kwaliteitsartikelen

u koopt ze voordelig
bij een

vanouds vertrouwd adres

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

A. VENDERBOSCH

Dorpstraat 28 - Zieuwent
tel. 315

de beheerder
van het

parochiehuis
wenst

alle sportmensen

steeds
- AANGENAME

WEDSTRIJDEN

en veel succes!

VOOR
BETERE

TEXTIEL

ZIEUWENT - LICHTENVOORDE



voor een goede

enmoderne
. haarverzorging

het adres

voor een
lekker glaasje bier

naar
Bennie vann

DAMESKAPSALON Dikken

Tel 311 - ZIEUWENT

voor al uw voor

VERZEKERINGEN ‚ NIEUWBOUW

En ‚ VERBOUW en

‚ ONDERHOUD
ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER
Zieuwentseweg 75

Zieuwent
Tel. 227

BOUWBEDRIJF

WOPEREIS
Dorpsstraat 48
Zieuwent — telef.209



EE 5

SPORT.
VERPLICHT ®

Es AS?Op donderdas 7 Wee is er sen psikevringvoordegene die hieronder staan vermeld.Kosten: De kosten bedragen f10,- en dienen op de
keuringsavond te worden betaald.

Aanvang: 18.30 uur {half 7 s'avonds).Plaats: Wit-Gele-Kruis gebouw, Nieuwe Maat te
Lichtenvoorde, _

Vervoer: Voor de kleinsten ({D en E Pup, } wordt voor
vervoer gezorgd. Se zijns kvart overzes bij de kantines

Bij verhindering (zéér dringende reden) vóór 1 dec,
afmelden bij J. de Marie. Bij’ wegblijven zonder:
afmelding worden de kosten bij betrokken spelerin rekening gebracht. ({f10,-})"

Opmerking: Flesje urine meebrengen



16.
Personen die voor de sportkeuring dienen te verschijnen
Raymond Baks
Michel Baks
Louis Besrten
Peter Derentsen
Roy Beuting
Marco Boekslder
Clemens Bokkers
Nico Domhof
Koen Donderwinkel
Ruud Donderwinkel
Jos Doppen
John Eekelider
Wiifr. Grotemhuis
Robert Harbers
Manfr, Harbers
Guus Kl. Holkenborg
Henk Hulshof
Gerard Huishof
Rená Hummelink
Christiaan Immink
Guus Kolkman
Freek Krabbenborg
John Krabbenbore
Erwin Kuyper
Martijn van Manen
Jan van Manen
Hans te Molder
Kerel te Molder
Marcel Molenveld
René Molenveld
Stephan Papen
René Ketels
Mark Pentsrman

TE 0 AEN LOD is SA WED ES TEE ES OND 2 Lo

== m0 075 AR eaB 1 AES SS MG VE SE AE LA 0D OKE DO 0D Ge DE

Huijskesdijk

WVerenfr., str 29
WYerenfr. Str 29
Dorpsstr. 31
Reindersweg 1

Roldersweg 3a
Yorenfr. str 31
Brandersdijk 3
DO. Ruurloseweg 28
Wilgendijk 2
Wilgendijk 2
Kevelderstr 1

Zieuwentsevweg 61
Kunnerij 10
Dorpsstr. 14 a
Harreveldseweg 20
O. Ruurloseweg 26
Dorpsstr. 2
Vs Heijdenstr. 20 L'voorde
Hellerweg 4

‘Rouvhorsterdijk 7
Wilgendijk 3
Dorpsstr 1

Rouvhorsterdijk 16
Past. Zanderinkstr 14
Huijskesdijk
Boekelderweg
Boeksiderveg a

os

DJ

Ô}

. Boschlaan 25
Boschlaan 25
Eoekeldervweg 3
Schatbergstr. L'voorde
Benninksweg 259 ie ie a pe ee ee 0 OD0 enee

“n= nh G05 a ARE 0 es BEDN GED GOS CE 00e WE OD OE VID A DG UD ADN CED VES TD GOE CDE OPE 00e a 0
SPAAR UW GOEDE VOORNEMENS NIET CP, MAAR HAAK ZE WAAR.

BIJ DE NEDERLANDSE MIDDENSTAND SPAARBANK,SS 5 vn 0 EE ee SN OE a GS 1e as SW vs OD HEL EE U GL ae En WEES EED SPD EN U OL ae LE OD AD EE TS Ee DAE DSE DE Ge LER IE Ae



voor kwaliteit

van

rund of zwijn

moet u bij slagerij

H. BEERTEN zijn

voor een goede
2e hands of

G.J. Pierik nieuwe
auto

verder alle
Constructie- en soorten reparaties
installatiebedrijf.

LOODGIETERSWERKEN
C.V. INSTALLATIES ee
IJZERWARENGe T.KOLKMAN

Tel. 233
Zieuwentseweg 44

Zieuwent
tel. 603



ee |, Holkenborg
tevens het adres voor de ''doe-het-zelver"'

officieel SUPRALUX-dealer,
de verf met de meeste pluspunten
van de consumentenbond qua prijs

Zegendijk 4, tel. 454 en kwaliteit!!!!

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE tijdens de rust of

na de wedstrijd
bent u van harte welkom
in de

Kantine van Z.V.C.

tel. 607

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

xe, KRABBENBORG telefoon 215



: 8 *
*

Ì

ig. EE
DS

. Á

Het Bestuur heeft (goedgekeurd dooreen algemene ledenvergadering) zich |het recht voorbehouden (naast en/of )

onafhankelijk van de beslissing c.q.veroordeling door de KNVB/GVE}) eenspeler disciplinair te straffeni.Vem, een door betrokken spelergemaakte overtreding c‚q. wangedrag.Van dit recht is in het huidigeseizoen al meerders malen terechtgebruik gemaakt, °

ECHTER;
: “Wie bepaalt of een speler disciplinair gestraftdient te worden 7

“Wordt die straf onpartijdig, zonder aanzien van_

persoon, uitgedesld 7 :
i

-Worden alle betrokken partijen gehoord 7?

|

SPELVERRUWING

Ik heb mijn twiifels!
* Hoe is het mogelijk dat eon speler van het zevendetwee weken wordt geschorst terwijl oen speler vannet vijfde voor het zelfde vorgvijp (door de scheids-rechter uit het veld gestuurd) niet wordt gestraft 7

is dit esn vorm van beleid 9%

Huub Wopereis

YAN HET_ ZESDE
In het vervolg cp het in het jubileumnummer van dePIOT uitgebrachte verslag van het zesde zou gesteldkunnen worden dat er.eer vooruitgang te bespeurenvalt. Er konden 7 punten aan ons conto worde, toe=gevoegd uit & wedstrijden, Toch speelden we deeerste 2 wedstrijden (van die 4) cuder ons niveau,Zondag 29 oktober moèsten we zantreden tegen Vios=-B,Het werd een dermate harde wedstrijd, zoals men“gevend is van Gie Beltrumse Decescs sg dat er van.‘spel geen sprake kon ziiín, Toen Vios echter aen



| 20.
doelpunt maakte was alles plotseling (even) inkannen en kruiken. Van jiouter vreugde maakte eenspeler van de tegenpartíj een op een tango gelij-kende dans met onze keeper. Enige minuten. later,toen we gelijk maakten wilde laatstgenoemde zich

-revancheren, naarhij later verkondigde, als de-‘zelfde speler maar in de buurt was geweest, Eind-stands 1-1," He ne
De volgends zondag ging men vol zoode moed naar
Meddo, De’ meesten hadden de vorige avond prinsen-bal gehad en dus verd do vedstrijd den ook gik({ken)
in'ons voordeel beslist (O-b)}, ecn hattrick vanredactielid H. WVopercis is daarbij inbegrepen,
Het goede voetbal wès er echter nog lang niet vant
de Legio klaisen die vo kre: a‘He en aangeboden werde
SOms op onbelk)nullize Sn zeep gcholpou,Het hoogtepunt deerb en gemiste penalty
(Wie vas het cok voer?
Tegen Longa sto ì

7
%

nonchalant ep ,
> . 2 zg +23 — * ee

$

ejonzer verdedice al snel op achtorstand., Indste helft werd
Sn Ve Siny. 7

£

Es

voorsprong naer de the
deze voorsprong ve

be1 gverwinndn of in id djs

at

4 fd
md

ba

an

sx 3ingebreid na
Een aantrekke
aangebogen t
(WSV oC). Jay 2
tijd beslist we:

Ee

“Do#

5
vaarna in de:

&
kJ 2 «trijd kreeg het publiek (7)

ven onzo grootste rivalen
zo vedstrijd die erven voor

Ex

or Sen wendorschcon doelpuntvan Donny 5,3 WV JC: Ost, Een verdienstolijke2e plaats op de lijst leverde dit alles op
== "1 Tomink (speler v.h. zesde)NE ee EEEE

4BEN_VOETBALI “IDIAAL®ge2DB: af tEaNLD sOf eso 0000 s0lmnnekmnimitAtesdssssniHij probeert zich door aor de mensenmassa heen te dringen,om zich een pilsje aan £én van de taps in de zaal tebestellen. Hij ademt de "frisse lucht" met een zekereargwaan in en sluit zijn oren gedeeltelijk voor hetbrute lawaai dat er in de zaal hangt. Hij denkt aanmorgen. seTijdens het leegdrinken van zijn glas lopen zijn ge-dachten langzaam door naar hogere oorden, Een wazigbeeld wordt lanzaam aan sterker, en neemt concretevormen aan. Groen blijkt te zijn de grond waarop ze

EI,



CÖOP. WERKTUIGENVERENIGING

voor al uw loonwerk en grondwerk
ZIEUWENT - telefoon 526/511

NIEUW:
Zijn er plannen om sleufsilo’s te bouwen?
Kom eens aan.

:
WIJ STAAN STEEDS VOOR U KLAAR
telefoon 05445-526/511

NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS
SPAARBANK

De spaarbank met persoonlijke aandacht
voor al uw spaarproblemen.

ledere nieuwe spaarder ontvangt f 7,50
als gratis eerste inleg.

Inlichtingen worden gaarne verstrekt door:

agentschap Zieuwent

TH.J. BEKKEN
Werenfriedstraat 9
telefoon 05445-461



voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

naar

A.KL. HOLKENBORG
vee-en varkenshandel - batsdijk 46 Zieuwent - tel. OEE :ieEtee ink ° eme" ss

gezelligheid kent geen tijd

daarom na elke sport of festijn

moet u bij ONS ZIJN

Café - Restaurant ”STOVERINK” Zieuwent
tel. 05445-634 Ruurloseweg 20

EE ==

ZELFBEDIENING en | Cm
WINKEL AAN HUIS

LANHVELD
orpsstraat 31 TEL. 05445 259





22.De aftrap. De wedstrijd is begonnen en in het beginzijn Hij en zijn Ploegmakkers duidelijk minder, Naverloop van ongeveer een half uur komt er wat meerlijn in het spel van Hem en zijn ploegmakkers, wattot gevolg heeft dat de score wordt geopend in hun.voordeel, Niet lang is hun vreugde en kort voor. rustvalt reeds de gelijkmaker, In de rust wordt niet ge-wisseld, tot duidelijke teleurstelling van de wissel-spelers, De tweede helft brengt ondanks grote inspan-ning van allen, Zeen verandering van de score teweeg,Bij het eindsignaal zoekt ieder zijn eigen weg. Despelers tobben nog even na over alweer een gelijkspel,maar de stemming in het kleedlokaal begint al snelweer te lijken op die van voor de wedstrijd. De wissel-spelers, die niet aan de bak gekomen waren en nogenigszins natreuren over dat feit, worden overstemddoor de rest, en tesamen Zaan ze richting kantine,De trainer, die na de wedstrijd nog niet was gezien,it daar reeds peinzend achter een kopje koffie, waar-schijnlijk na te denken over de strategies, die de vol=gende week gevoerd zal moeten worden,Hier zit Hij; genietend van pen glas bier, napratendmet zijn ploegmakkers over hetgeen VAnnorzen wasvoorgevallen en van hieruit speculerend op dat, wain de volgende wedstrijd zou moeten gebeuren,Een voetballer die zijn “idiaal mist, of +...“oss... Cen speler van het tweede elftal,"
Paul Stortelder

Van het achste nlets den
=>EEvoor cort niet of weinis ein3 E Bf‘chter na twes ca > Nederlaverden de wedstrijg “ortu5

A nnCD 24

egen Zou ui Eiverde Tan hot 2 5E aal 14rerdea VA BSL 3 S40.DS OOrzask jetER 55 % 2 =n eon &rachtige voorhoede enÄ es 3 4 Last 3 ee en ze+5 Gat Dj de Lerenstander
} den! in moo:

mn hat _Ti & Dof
27



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

tevens nog steeds Rijkssubsidie "dubbele beglazing"

SCHILDERS- en BEHANGBEDRIJF

Werenfriedstr. 37, Zieuwent, tel .452

BESTRATINGSBEDRIJF

DOMHOF

ERFVERHARDING

SIERBESTRATING
Dorpsstraat 30

_

ZIEUWENT
Telefoon 05445 - 517

Tinma A. M.
ELECTRO TECHNISCH BUREAU
ZIEUWENT

Dorpsstraat 63
Telefoon (05445) 217 - 576

Wapereis
RADIO - TELEVISIE
WASAUTOMATEN
ELEKTRISCHE en
HUISHOUDELIJKE ART.
SCHOOLARTIKELEN en

SPEELGOED (lego +
playmobile)



aluw C.V.-INSTALLATIES

LOODGIETERS- en
ELEKTRICITEITSWERKEN

den dSTALVENTILATIE worden door ons
vakkundig verzorgd

JOS HULSHOF Zieuwent

telefoon 346

DOPPEN ASSURANTIEN

| voor al uw
|

VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN

Zieuwent - Dorpsstraat 77 -— telef. 290
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na de wedstrijd zeeen bezoek
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J.G.M. Peters



23. ë |

DOdirecte zan b! balverlies, aet 6 vunten uit de eerste helft van de EEren ve ie tweede helft beter te starten met or 25.11 LegenF+ - ER
s Di 2

Ee EN ej 2 ae “2 34Vorseveld 2 ,3-12 interswijk & (uit} en 19-12 Grol 11,Zoelvpunten. zenoeg, ‚maar voor wie?

T h Jeïs 3;,Heservol’yan het achste,ohp. :

Volleybal informatie,
in het vorige Piot nummer heeft TOĲEP ook een kleineruimte in dit svortblad van Zieuwent Gpgevuld.Het is de bedoeling,dat er in ieder Piot nummer datverschijnt een stukje over volleybal verschijnt. Dit kanzijn algemene informatie, over standen, nieuws leden ofeen individueel versiag van cen wedstrijd, dat door eer: Speler{speelster} wordt samengevat,Aangezien we geen topsporters zijn ‚Kan van een wedstrijd,dat seen geinig verloop heeft ook een deuk Verslag #9r-den geschreven. De bedoeling is echter, dat met de Juisteinstelling worat gespeeld en de krachten te zeten metde tegenstanders(-sters),

De behaalde punten tot en wet 25 11 -78 zijn:Dames: Tohp 1 7 wedstr, 2 puntenTohp 2 6 ,, Den.Top 3 6 33 DeTohp 4 6 22 eeHeren: Tobp ìi 7 5 5oe ZG Ds EK
EAangezien 3e resultaten nog niet zo dendereng zijn, ishet optimisme voor het verdere verloop hoopvol.Nr isduidelijk een stijgende lĳn te bespeuren in alle teams,hoewel dit nog niet tot uiting is gekomen in de uitsla-gen.%e willen de leden nogmaals verzoeken zoveel moze-lĳk de trainingen op vrijdagavond te bezoeken, Nieuwe le.den zijn natuurliĳk van harte welkom,

B

Het Bestuur,
SPAART U OOK AL BIJ Uw BANK, DE NEDs MIDUENSTANDSSPAARBANK 2

De RE BS 8 PR DAG ER Oe KEN ES A OP ve WA KF Tae
3mm—….
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INSTALLATIEBEDRIJF

W.A. KEMKENS BV

Zieuwent
Zegendijk 26, tel. 05445-666*

voor al uw NIEUWBOUW
SANITAIR VERBOUW
GAS- WATER-, ONDERHOUD
ELECTRO- RENOVATIE
TECHNIEK REPARATIE

GESPECIALISEERD IN
CENTRALE VERWARMING

zowel hete lucht- als warmwatersystemen

SPECIAAL VOOR DOE-HET-ZELVERS:
C.V. BOUWPAKKETTEN, kompleet
vraagt vrijblijvende offerte
enorm assortiment sanitair

in wit en vele moderne kleuren
BOILERS - DOUCHE-MENGKRANEN enz.
uitgebreid onderdelenmagazijn



’ngoede start
Een goed begin is ’t halve werk en Geen beter begin dan er eenvoudig
dat gaat ook in het gewone leven even voor binnenstappen bij uw
nog altijd op. plaatselijke RABOBANK
Neem SPAREN bijvoorbeeld Altijd gemakkelijk dicht in uw

Of het boeken van een VAKANTIE- buurt, voor alles waar u maar een
REIS, de ontvangst van uw bank voor nodig hebt in uw

SALARIS en het verzorgen van persoonlijk of zakelijk leven...
BETALINGEN, het afsluiten van
alle VERZEKERINGEN, het =

edelen van FINANCIËLE Rabobank (a
transakties, het behartigen van een
EFFEKTENPORTEFEUILLE en

wat allemaal niet meer.

Rabobank
GELD EN GOEDE RAAD

Zieuwent - telefoon 561 /562
Bijkantoor:
Waalderweg 12, Mariënvelde, telefoon 573


