


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

Î 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 cabines zijn werkelijk van àlle
gemakken voorzien (o.a. een GRATIS door ons inge-
bouwde RADIO) en een verbluffend goed rondom-
uitzicht door hitte- en zonwerend glas, maken deze
trekker toi het agrarische nieuws
van het jaar. Dus: trek ’r even tijd
voor uit. Kom kijken bij:

Wopa bv
tractoren, machines en werktuigen

HARREVELD
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Massey Ferguson

telefoon 05443-2415
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or bemiddelins van onze voorzitter [ook cen naarde-
Liefhebber) verd de selectie in de selesenheid sestr!d onm

Bij de Nadstake in de maneze te trainen, waar de heor
Yenderbos dc hindernissen wat laser had sczet. Door
aerhsaldesinbraren in de kantine was hot dit jaar niet
mogelijk om een trainingskamp in het Midden-Costen teTE

orzaniseren. ‘et feit-dat het millilsire elftal biet
traint hoeft nierbij ook een rol Mes,
Verder verden alle mogeliïke sportzalen in do omsevins
sebruikt om de edele sport uit te GE waarbij zeis
de markthal in Doetinchem niet word verse tongilkDoor ED voetballoze zondasen is hot no te
hoe de komvetitie zal verlopen, waardoor hot tevensa is om au al. olamnen voor het Jan zniopeabornd
tocornool te maken.
He Zu Lt dezo Piot een bic

zessen

rage bLunnen vinden van
hondba]l vol lerbal.
Joerder ic redaktie zichegelu De met de komst vaa
ons eerste vrouwuelikxe redakbieligd ‘ilma Papen die
metecn al het interview voor ha:rT Pee Mons datveraer In ‘jo zult tesen komen. Yon narte welkom,

DE REDAKTIE

half jaarlijkse ledenvergadering
CoD maandas I9 februari werd de halfjaarlijkse ledenvergaderingu
gehouden in d: kantine. De belangstelling was redelijk goed,
hoewel door de weersomstandisheden de kontakten beduidendiar waren geweest.
Je agendavunten worden in een vlot tempo afgehandeld.
mijdens de vergadering bleek het nodis te zin de
contributie te verhogen. Dat was in 6 of 7 jaar niet
meer voorsekomen.
Je nieuwe contributieregelins gaat in per T juli a.9. en
is als volst samengesteld:

jeusd tot enmet II jaar 0Te 401 en met IT jaar JFIO;--
8 jaar en ouder f50--

AL deze bedragen selden Der kwartaal. In versgelijkins met
andere clubs zin deze contributiegelden noz aan de lase
kant.



3 persoons
gescheiden remsysteem
rembekrachtiger
zeer geruisloos .

voorwielaandrijving
radiaal-banden
3-punts veiligheidsgor-
dels
veiligheidskooiconstructie
veiligheidsstuur
Gewicht 680 kg.

3 maal gekozen tot auto van het jaar 1n Japan slaapstoelen
1 maal 3e plaats in Europa achterruitverwarming
2 maal le plaats in Amerika handremcontrolelampje

alarmknipperinstallatie
{srote beurt elke 20.000 km. Deze beurten duren afsluitbare tankdop
pim. 1 uur, Na telefonische afspraak klaar terwijl wisselstroomdynamo

u wacht”. Kosten plm. f 150.. Ook zaterdags. achteruitrijlampen
Benzineverbruik 1: 17. bij rustig rijden. grote handschoenen-

Loopt op gewone benzine. kast í

Acceleratie van 0 tot 100 in 13 seconden.
Financiering in 1 dag.

Uit voorraad leverbaar.
Zaterdagsmorgens werkplaats geopend

van 8.30tot 12 uur

Garage L. Voorhuis
TELEFOON 05445-319 - ZIEUWENT

MAAK VRIJBLIJVEND PROEFRIT:
reeds 10 jaar HONDA -dealer

voor al uw varkens
groot of klein

wil

BART VOS
graag uw koopman zijn
telefoon 05443-1774

|



aannemingsbedrijf
HOENDERBOOM BV zieuwent

voor nieuwbouw
verbouw
onderhoudswerken
utiliteitswerken

Dorpsstraat 27
Tel. 05445-332

Is delaagste
prijs in tapijt
pindebeste?

_ Vergeet het maar!
Want tapijt kent vele prijzen.
Maar ook kwaliteiten. Let naast
de prijs ook op kwaliteit.
Goedkoop is duurkoop,

I# Loop daarom even bij ons
Klee binnen. Wij adviseren u graag

dE. met het vakmanschap van de
echte tapijt-specialist.

B.J. STOLTENBORG & ZN. -tel. 207
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De afreloven m was ons cerste bijzonder onfortuinlijk.
In do wedstrijd tegen Eiberzen 1 viel B.5torkhorst reeds

minuten uit en moest naar het ziekenhuis worden

vervoerd, wasr:h! twee:> oi eken wesens hersenschuddins

De wedstrijd werd later (veel te hard) uitg
uitslag werd 2 - 2. De twee volgende wedstrijden wanen

4 ìvoor ons ers belansrik: tezen Grol IT en kHibersen 2 die
beide twee punten achter ons stonden. Tegon Grol gingen
we verdient met A-1I de boot in. en 2 verloren

1. Gezien do kansen zeker onverdient maar do

“ibergense kerper stonte de onmogelijkste ballen.
iet tweede en derde team kwamen slechts twee keer in de

L 2 en spee
Ex

5“e1t-2 verloor met-10-2 van Gro d a 5 za 1

derde speelde 4-4 gelijk tegen (rol 3

4CSa
vrg gretENAleiders en alle snelers van |

xt voor de bloemen, het fruit cn
de drank die ik tijdens min ziekte van jullic mocht
ontvansen.

Bestuur, raneel harte

Je LOM Vve d.
ik wil de leiders en svelers van Al en het derde
c i het fruit aar ik nu nog steeds

J. van der Me jeen



H.H. LANDBOUWERS - AANNEMERS

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

LANDBOUWPLASTIKS

GRAS- EN GAZONZADEN

SPUITMIDDELEN E.D.

LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF
99 33WOPA” B.V.

tel. 05443-2415 - 05445-253

kun je voor7kwartjes
rijk worden
in de Lotto of

AUTOBEDRIJF 7
W.J. KRABBENBORG

: Door mee
3 VOOR AL UW REPARATIES te spelen steunt u

GESPECIALISEERD IN ien _

DIESELMOTOREN ieieWaalderweg 12 a - Mariënvelde elke dinsdagavond
tel. 777 (05445) tussen 8 en 11 uur
b.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 maakt dit overbodigi

i

ì Bezit u er nog geen???7? Vraag dan vrijblijvend inlichtingenbij:
|

3 cv“ ZIEMAGO
Past. Zanderinkstraat 30, Zieuwent
Telefoon 05445-221 (bandopname 210)

voor voetbal naarSK Th. BERENTSEN

voor RIJLES UW
naar

VIVO-KRUIDENIER

&/ A. Kolkman WARME BAKKER

Werenfriedstr. 13 telef _05445-222
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ted:
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INTERVIOE
met scheidsrechter Gerarda (Gait) Gebbinck

woonachtig te Groenlo, lia van V.V. Srix, jeugdtrainer
van :.93.V., hoont in z2pril te slagen voor het trainers-
diploma 5.

'obby's: ‘Vissen en xacrten
“avoriete ploeg: P.C. Twente

Wavoriete voetballer: Reinier ‘revermsat ad

Sijnaam: G.T. P. (Gelders Trekpaard)

‘Jar ben je je sportieve carriere begonnen?
Ik ben toe" ík acht jarr was begonnen bij de S.V. Grol.

« heb jaren als stopper in de jeugd gespeeld. “e neb-
ben zoede resultaten gehaald en in verschiliende finales
geveten. Tk neb twee jaar in de Gelderse celectie ge-
speeld samen iet ex- 7.7.0. xeeper - inmiddels weer

terug - klein Goldewijk en André v.û. ey. In òrummen

heeft André getekend voor (o-Ahead. Ik had ook de kans,
maor ik heb het niet gedaan. Ik heb er lang over nage-
dacht, mar toeh nooit spijt sehad.

“anrom ben je bij de S.V. Grol opgehouden?

kx wilde voetballen met eerlijke en oprechte mensen en

die vong ik niet meer bij de j.V. Grol toentertijd. 'k
nebh me toen over laten sonrijven naar VeVe Brix, waar ik

nu nog steeds Lid van ben. Îla nog enkele jaren te hebben

gevoetbald ben ik scheidsrechter geworden en zing ik me
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steeds meer bezis houden met begeleiding/opleiding va

ter te worden?ien 14 “3 2 35‘oe kom je ertoe om schei
Je wilde het van twee kanton bezien voetballen en

uiten en artfeiien-er nL:608 scheidorochtern tekort
is wil Ik toch proberen MEST die kant on te gaan.

Iet interessante is de mensen ecn beetje kens ij Te

brensen van de voetbalrerels. Voornl bij de lagere
elftallen weten een helcvoel spelers vaak niet wonrvoor

ecn scheidsrechter fluit.
Je loopt nu al zo'n tien jaar mee in het scheidsrechn-

Gees Jorat de aggressie on net voetbalveld
“«

erger de laatste jaren?

- mondeling = men probeert de scheidsrechter uit het
ritme te halen met opmerkingen.

= praktisch = schoppen en haken van de tegenstander
a S D aagressie wordt iets mecr maar dat is de tendensei
van Ge hele wereld. Gezag telt toch nergens meer -
dat geldt oox voor een scheidsrechter.

Er wordt veel gepraat en gescholden tosen een scheids-
rechter. De scheidsrechter doet het bijna nooit goed.
Ts dat een van de redenen van het scheidsrechtertekort?

g

Uee, dat geloof ik niet. let zal wel een reden zijn
voor cen z2ant=l jonge scheidsrechte - linten we zeg-

gen 25 van de 100, maar 4e meeste voetballers willen
niet fluiten. Ze spelen zelf nog graag en als ze dan

35 — 40 jacr zijn zegnen ze:"Ja, maar nu begin ik niet
meer met fluiten?



De Honda Civic
en,

3 maal gekozen tot auto van het jaar in Japan
1 maal Ze plaats in Europa
2 maal le plaats in Amerika

Grote beurt elke 20.000 km. Deze beurten duren
pim. 1 uur. Na telefonische afspraak klaar terwijl

u wacht”. Kosten plm. f 150.. Ook zaterdags.
Benzineverbruik 1: 17, bij rustig rijden.

Loopt op gewone benzine.
Acceleratie van 0 tot 100 in 13 seconden.

Financiering in 1 dag.
; Uit voorraad leverbaar.

Zaterdagsmorgens werkplaats geopend
van 8.30 tot 12 uur.

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

. veiligheidsstuur
Gewicht 680 kg.
slaapstoelen
achterruitverwarming
handremcontrolelampje
alarmknipperinstallatie
afsluitbare tankdop
wisselstroomdynamo
achteruitrijlampen
grote handschoenen-
kast î

Garage L. Voorhuis
TELEFOON 05445-319 - ZIEUWENT

MAAK VRIJBLIJVEND PROEFRIT!
reeds 10 jaar HONDA -dealer

wil

voor al uw varkens
groot of klein

BART VOS
graag uw koopman zijn
telefoon 05443-1774



ons rekenen met ons, nog verder uitgebreide
#

ook u kunt het komende sportseizoen weer op

| dienstenpakket zoals:
Î

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
il

|
:

_ verbeteringen aan/in uw
Kf huis

! continu kredieten : een doorlopende
kredietmogelijkheid

sparen : zie advertentie eiders in
dit blad

î 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
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Telt -Tara
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Red:
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Red:
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Is er dan geen oplossing voor het scheidsrechterstekort
Ja, ik heb wel een oplossing. iedere vereniging zorst
dan voor cen bepaald aantal scheidsrechters die dan
alleen eigen vereniging fluiten. Dat gebeurt nu ook,

+maar deze mensen moeten dan een goede opleiding krijgen.
ls het niet erg moeilijk voor je om ploezen uit deze
omgevina te fluiten? Tederesn kent je,
Ic. kan m'n afstand nemen en bevaren. Als ik zaterdag-
avond naar de nrdstake ga dan ontmoet ik wel jonsens
die zegen: jior:en hè, denk eraan hè. \iaar zondag
's morgens op net veld is het afgelopen. :e hoeven het
maar een keer te noemen in net veld - dan geef ik ze
een waarschuwins en dan weten ze meteen hoever ze

Leens zeprobeerd om je om te kopen?
Bij mij nooit. En zou dat sebeuren — al was het ook m'n

ing — dan zou ik de jongen op de schouder
zesen: Ovrotten. Ix heh daar maar een woord

n meer niet. :“n dan moeten ze
et terugcomen want dan gaat het op vanpier,

met de versoedins gesteld?
neidsrechters van de lagere elftallen uit deze

gen D.v. 74,50 voor het fluiten van een
oenlo. Ca ik naar Lievelde dan c<rijg ik

ijk worden kun je er niet van en& A
ct

6 * e

en dat vergeten sommige verenigings-
mensen weleens. ie zeggen dan:"!lij is een slechte
scheidsrcechter." _ense ie in die werken maken fout ls eer
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midvoor drie oprselegd:
:‘Schei er maar mee uit, jonsen want Jij kunt niet vost-
ballen." laar als ik een keer niet goed fluit, ben ie
wel een grote zak,

$groep 13 : 1e klas en reserve 1e klas en standaard 0 D 3 x

groep 2 : standaard 2e klas on reserve 2e klas
1 #3 [e) ‘D Tj io; a3e zlas
groep 4 : 4e klas

1

0+ ed DVoor promotie ben je afhankelijk van rapporten. Ik h

op het osenblix van de eerste helft van de competitie
vijf rapporten en zemiddeld 8.15, Als ik er nv nog 5

zo bij krijg dan zie ik hot wel zitten.Als je het niet
eens bent met je cijfers door een rapporteur gegeven don
kun op een rapportbesprekingsavond kritiek uitten daarop
en dan houden ze darr de volgende keer misschien rekening
mees

Voor iedere sportman is het van groot belang dat hij een
gocde warming-up houdt, maar ik zie de scheidsrechter
altijd zo het veld op xomen, terwijl ook hij een flinke
lichamelijke prestatie moet leveren, Îloe zit dat?
Dat is een goede vraas. Nou, wij als scheidsrechters
van de lagere elftallen hebben dat niet zo nodig. Ik heh
mijn eigen manier: Ik begin zaterdagavond met rustig2
=rinken — dat is een goede warming-up. Zondags ben ik



voor een
gezellig partijtje
biljarten
of een groot feest
in ’t klein

moet je toch wel bij
't Kevelder zijn!

CAFÉ

't Kevelder
H. HOLWEG

Telefoon 277

steeds een leuke kollektie
in voorraad

Niënhuis meubelen 252

ook in DEKENS en
MATRASSEN zijn wij
ruim gesorteerd

natuurlijk
schoenhandel
tel. 257

VOOR AL UW SCHOENEN

EN LEDERWAREN

Ten Bras
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getraind en je moet ze dan al di GD

ze later plezier van.
Verder vind ik Z.,V.C. een goede vereniging, als ik er kom
om de senioren te fluiten dan ben je de man en ze lessen
zich bij mijn beslissinsen neer,

ted: ‘at vind je van Piot?
GG: ben hartstikxe leuk blad. Ik vind de comunicatie tussen

verenigingen in Zieuwent heel belansrijk. Je hebt er wat
aan niet alleen als verenisingslid maar ook als gewoon
Zieuwentenaar

let antwoord zonder te denken spel
Aenvoerder : Rinus Israel Aanlvoetbal :goed
ZeVeC, : zoed grensrechter: jofel
P.C. Twente : Epi Drost jeugd : prima
PIO : goed verzorgt Reinier {reyermaai
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pas shiba at cle orgamsator halfweg smet af.Ean Joch is ub wael vaer komm'n, u aal[fen Later komt Ze alle achtenzestig Ln de



E& BOUWBEDRIJF
: NIEUWBOUWHuizink& 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



Home-trainer



aannemersbedrijf HULSHOF
telefoon 05445-494

ei a .%* verbouw
* 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

%*
kx

tel. 200
Zieuwent
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( + ace" nabtuurbijk D Leu hebt ct cel eter;
E is ne kruusges COaVend in de kantine op  mecrtZ
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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 te erkend
C.V. INSTALLATIES adres :

IJZERWAREN
ONDERHOUD garage

T. KOLKMANPe Zieuwentseweg 44
Zieuwent
tel. 603
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aes |. 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

aoe, KRABBENBORG telefoon 215
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OUDERAVOND
|oon de sorstre maal in de geschiedenis van de voetbal.verenisins RÄ“VC werd er on woensdag 25 februari eenavond belesd vonr de ouders van de junioren on aspiranten.

ò’Lt in het kader van het nicuwe jeurdplan dat medio augustus
een aanvang neeft genomen en dat Zjanr zal duren,
De opkomst was bijzonder groot, hetgeen een stimulans isnor de jeusdbegeleidins om door te gaan. (mdors en

nostellenden dle niet ganwezis waren kunnen in het
ME

>
<

) 63=d

«volLen. ee] lezen eser opn deze avond is besproken.
“a een vwelkomswoord door dhr. ‘uppers werden de verschil-Lende ee actiof in het jeusdb
voorgesteld:ee jeugdbestuur: De Yoenderboon

ourdsecretaresse: Hedwin (toltenbors
ProdWe en enry

coleid, aan de aanwezigen

+5tis ® e) 3YOOLG
2.5

fd :t LL vic úummelink, :ennie !ouwhorst,
“iliy Weyers, Rene Pried

rabbenbors, Wim Eolkms venry Hummelink
leiders: Elk elftal heocft tuee ader.

5 bai De j het berin van de volgende comvetitie
van alle leiders, trainers, en
adres en tiel afsedruki

jeugd dan precies weten wie zi \unreen en of Vragen:

Î
wordt

DE Eeer gaf de intentie van de bijeenkomst aan :

ct list in de bedoelins om de ouders meer te betrekken B
de verenisins. ‘rz zou een goed contact moeten zin( wat nos:rele=d moet worden} tussen jeurdbestuur, leiders, ouders en de
voetballende jeurd.

f urens !nionpenbors het woord om ee: uiteen-
zeven over ds aspecten van het De, Wann

stellen, wad de
ds wanr de GD 1 edels het techn geen van

is,
wordt bes
persoonlijksroen afzonderliik,

ot benaald bewuswordinssnrooes nlasts te vinden.enen te Me want er met nun kindoren redaan
inr de begeleidings, nanoak en onvann on sebaseerdtenslotte ookSe met een verlensstuk von d:

het hartGLEorvoedin= van do kinderen,hetseen de ouders na,



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
Dorpsstraat 30SIERBESTRATING ZIEUWENT
Telefoon 05445 - 517

Firma A. M. Wopereis
RADIO - TELEVISIE
WASAUTOMATENELECTRO TECHNISCH BUREAU ELEKTRISCHE enZIEUWENT HUISHOUDELIJKE ART.
SCHOOLARTIKELEN enDorpsstraat 63 SPEELGOED (lego +Telefoon (05445) 217 - 576 playmobile)



aluw C.V.-INSTALLATIES

LOODGIETERS- en
ELEKTRICITEITSWERKEN

worden door ons
STALVENTILATIE vakkundig verzorgd

JOS HULSHOF. as
telefoon 346

DOPPEN ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN

Zieuwent - Dorpsstraat 77 - telef. 290

breng
na de wedstrijd
een bezoek

cafetaria 4 de tmp
tel, 269

J.G.M. Peters

%*
33
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| tb
in niet altijë no elijk om colve sooler afzonlerlijk in

“et voor hem zoijkte team in te zotien, daar de +cen4 2

ot=1 strinzente Lceftijdusrenzen voor clke jousdavdelin”
mhoudt. ‘en ee van b.v. 15 janr die auna nentnlitcit

en/of Fysieke kracht (nor) niet thuis hoort bij de junioren
ma: valens deregesels van de VIV niet bij de (junioren
cunlen, hoezeer wij dat nls jou:dbestuur betreuren.

0e nnuze, warrin de ouders ie ann kregen om orn nersoon-
ì cvernrek ann te noren net de trainers/berseleiders vantart waarin hun kinderen svelen lesie de jeurdvoorsitter
Ge nadruk o9 cen santal alsemene unten, waarbij de ouder:
un hinderen nositief kunnen en noeten stimuleren:
L. Venue: Yenheld van tenue dranst bij tot een vonitiere

uitdronins van de veronisins Si UL

„ ttenininsssnkren/kledins: Vooral bij slecht weor worden de
ouiers verzoekt cron toe te zien dst hun kindoren voldoende
extrs kledins meenenen omdat zij na oen vnPe kraents=-
insnsouine miet-te slotselins afkoelen hetseen
voor hun ezondheide

2. ‘ietsverlichtins: os ste:ús komen kinderen on de trainins
net cen fiets vaarv=n de verlichtins onvoldoende in of
zehcel ontbreekt, treen levensrevnarlijke situaties in
de hand verte

hen: De ouder: worden Arinsend verzocht ee inderen
ponitie® te stimuleren onm zich naeen tra ini of wedstrijd
te douenten dnsr dit uit hysiëniseh en mei oosnunt
466ér wenselijk is.

5, fneldens Indien irmand, om welke reden danook, niest in
atast is on een trninis te bezoeken of een wedstrijd te
snelen dient hij zich af te melden bij zin trainer of
leider, Dit o.n. in verbandmet een goede traininss-
voorbereidins door de trainer.
‘ls sevols vin de vergrijzing van de zieuwentse bevolking
bestaan de tess uit een beverkt aantal snelers. Indien
een antal snelers wosblijven zonder zich aftemelden ig
men niet in stant om elf snelers in het veld te brensen,
meten frusterend werkt voor die srelers die wel zijn

ekonen. Viet afmelden ís een teken van asociaal sedras
en ondermijnt de teamseest.

4. Vernielinsen: Cndanks de onlettendheid van de begeleiders
wordt er m.n. door de jeusd sereseld vernielingen aange-
richt aan de zccomodatie, hetgeen zeer te betreuren is|



CÖOP. WERKTUIGENVERENIGING

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

NIEUW: 6Zijn 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 05445-46861
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voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

———en
gezelligheid kent geen tijd

daarom na elke sport of festijn

moet u bij ONS ZIJN

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

==

ZELFBEDIENING en

MUNE Es AAN HUIS

LANHVELD
orpsstraat 31 TEL. 05445 259
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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!
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aluw £.V.INSTALLATIES -

LOODGIETERS- en
_

ELEKT RICITEITSWERKEN worden door ons
Ss TALVENTILATIE vakkundig verzorgd

JOS HULSHOF  zieuwen
telefoon 346

DOPPEN ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN

-

Zieuwent - Dorpsstraat 77 =— telef. 290

breng
na de wedstrijd
een bezoek

tel. 269

J.G.M. Peters

%*

cafetaria
#’ de tmp
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H.V. PACELIE:

STANDEN PER 4 MRT,
DAMES SEN.KL.1 DAMES JUN.KL.C DAMES JUN.KL.G,Duiven-T 14-21 Minerva 15-23 bricatyS-bD 14-24Erica'76-1 12-19 Reflex 11-21 Pacelli-b 14-18Erix 13-19 DHV 11-12 UGHV-b 14-14Groessen-1 13-13 Erix-a 12-11 Erix-b 13-12Batouwe-1 12-12 Vios 13-11 Gazellen-b 15- 2Pacelli 13- 8 Erica'76-a 13-11VHVO-1 15- 7 Pacelli-s 12-98WWV-2 14- 5 Apollo '70 13-00
MEIS.ASP.KL.H MEIS.ASP.KL.I MEIS.ASP.KL.KUGHV-a 12-18 Pacelli-b 13-22 Grol-e 12-22WWV-a 12-17 Grol-b 12-19 Pacelli-c 11-214Pacelli-a 11-12 UGHV-b 13-16 Minerva-c 12-16Grol-a 12-12 Erix-b 13-15 Erim-c 12-12Erix-a 11-11 de Vossen 13-13 Grol-f 15-10Vios 11- 8 Babberich 10- 6 UGHV-d 13-10Fortuna 11- 2 Reflex 1-3 Olympus '72 12- 5Flamingo 11- 2 Gazellen-c 12- 0
MEIS.PUP.KL.PF HEREN SEN.KL.3DGrol 12-21 Pacelli 14Pacelli 10-16 DHC '73-1 11-19UGHV-a 11-14 Minerva-2 11-16Fortuna-a 11-10 Reflex 41-16Reflex 11- 9 Dynamo-1 12-56

WWV A25 W. 12- 6Erix-a 10- 3 Gazellen-4 13- 6
Grol-2 12-24

Tige
NIEUWS IN HET KORT NIEUWS IN HETKORTkonie voor het volzende Ba 13) dient uiterlijk zonda:A bijdr 5 in es t De ZT ï te zi jn van de 7 eze D ie es :OLoer de ze5 : SASGn. 5 Ume —ĳjavenk aan de kaartavond on maandas 2 nanril.

—___”—_—_—_—_—_

—_
_—_.“aterdasavond ?4 maart speelt Pacellisl Jeren de kamvioens-wedstrijd tesen D.r:2C, uit Dinxperlo aldaar. Supporters omhet tenm nan to moedisen zijn van harte welkom
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B asnvang van de wedstrijd Se ZE in,rg nist opgevelsd. ve coach was cr niet zo beslscver ie
preken en paf een duideliïke meniuf# over de late opkomst.
et inspelen ging dan ook bijzonder slecht on or kwam zeldeu

ecn bal over het net. Voen hez iaspelen van voeucrang

IE
ST

achter de rug was dacht ik, jongens vergeet het maar voor
Vaudsng. Vannesve opslag was aan onze kanu en het sing zo verrassend soed
met blokkeren, seuuns on inslaan van de ballen, dat we na
enkele minuten al met 8-0 voorstonden. …e time-out bi

ML WondeTTu; Want zij scoorden punt na punt. maar
opnieuw herstellen van ons deed de ovslaf terugkomen en
met mooie Palle s liepen we uit tot 12-5. Ue eerste set
gaven we niet mecr uit handen en wonuen met 15-00.
Jit was een lel:ke streep door &oemerangs stroven om kam-
Es worden. hadden slechts één punt minder dan de

VfL "ievhi dient te worden vermela dat Toho
plaats van onderen stant; hoewel de teams

ion in DD en vunten niet veel verschillen.
In de tweede set zat ons niets mes. en we verloren
je derde ee EE ongeveer het zelfde beeld, hoewel

coorden we zeen punten omdat
moest worden. öe uitsla:ELS voor Joemerans.

rd wederom ecn snektakel omdat we eerst
amen maar geleidelijk ann

ons steeds Seselijke hoo
onze voorhoe

; aanval van ie
<t. voemerang tezimpöniek

Fouten wijzen. UeSE ballenhetDE sveelden gaven onssde set
5-18, joor dit selïke spel van 2-2 Kontponten uit 14 wedstwiiden. Al met zl zous:Es we onp de goede weg zin en iedere tesens zEee
ij kunnen geven, wanneer er gemotiveerd sesnee

5 AfST

DN

hÉ Sf aai Eh °parti
Ht, Krabbenbors



INSTALLATIEBEDRIJF

W.A. KEMKENS BV

Zieuwent
Zegendijk 26, tel. 05445-666*

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

ee

EE

vianen

GESPECIALISEERD IN
CENTRALE VERWARMING

zowel hete lucht- als warmwatersystemen

= C.V. BOUWPAKKETTEN, kompleet
vraagt vrijblijvende offerte
enorm assortiment sanitair

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

|

BSPECIAAL VOOR DOE-HET-ZELVERS:
Bed

|



VE

n goede 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 uwGiesNIE DLOObank voor nodig hebt in uw
REIS, de ontvangst van uw

persoonlijk of zakelijk leven...
SALARIS en het verzorgen van
BETALINGEN, het afsluiten van
alle VERZEKERINGEN, het b f fe F=}
regelenvan FINANCIËLE S a DE GE
transakties, het behartigen van een He
EFFEKTENPORTEFEUILLE en

wat allemaal niet meer.

GELDENGOEDERAAD
Zieuwent- telefoon 561 /562 1
Bijkantoor:
Waalderweg 12, Mariënvelde, telefoon 573

EE


