


DeRabobank
is anders,de Rabobank is de
persoonlijke bank!
De Rabobank heeft ruim 3100 vestigingen in Nederland en staat
daarmee letterlijk en figuurlijk tussen de mensen.
Daarom kan de Rabobank u als ’’buurtgenoot’’ op een persoonlijke
manier tegemoet treden en helemaal rekening houden met uw
specifieke omstandigheden en wensen.
U kunt bij de Rabobank voor alle bankdiensten terecht.
Dat merkt u als u komt praten met uw persoonlijke bank!

habobank
GELD EN GOEDE RAAD

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



Sportblad PIOT
Redaktie:

Verenigingen:
RKZVC

TOHP

B. ten Bras, B. Storkhorst, B. Wensink
H. Wopereis, M. Slot, A. Meekes,
J. v.d. Mei, W. Papen
Correspondentie-adres: Dorpsstraat 23,

telefoon 05445-257

Veld- + Zaalvoetbal
Voorzitter: J. Cuppers, Oude Maat1,
telefoon 05445-281
Secretaris: J. de Marië, Harreveldseweg 17b,
telefoon 05445-484
Penningmeester: M. v.h. Bolscher, De Haare,
telefoon 05445-561 (kt)
Wedstrijd-secr.: J. Lankveld, Dorpsstraat 40,
telefoon 05445-341

Handbal
Voorzitter: R. Ponds, Zieuwentseweg 48,
telefoon 05445-382
Secretaris: B. Wensink, Potgieterstraat 14,
Lichtenvoorde, telefoon 05443-1403
Penningmeester: A. Krabbenborg, Dorpsstr. 3,
telefoon 05445-442
Wedstrijd-secr.: Th. Venderbosch,
Dorpsstraat 61, telefoon 05445-272

Volleybal
Voorzitter: H. Krabbenborg, Grobbenweg 3,
telefoon 05445-534
Secretaris: M. Knippenborg, Dorpsstraat 11,
telefoon 05445-544
Penningmeester: B. te Molder, Dorpsstraat 6,
telefoon 05445-266
Wedstrijd-secr.: M. Kolkman, Zegendijk 16,
telefoon 05445-274



ZGV

Mu Chin

TTV Des

| Slagvaardig

Pacelli

Gymnastiekvereniging
Voorzitter: A. Rouwhorst, Ruurloseweg 26,
telefoon 05445-294
Secr./Penningm.: J. Wolters-Maarse,
Batsdijk 42
Wedstrijd-secr.: L. Hummelink, Mercurius 53,
Lichtenvoorde, telefoon 05443-1953

Karate
Voorzitter: H. Olthof, de Waareise 23,
telefoon 05445-262
Secr./Penningm.: V. Doppen, Dorpsstraat
telefoon 05445-290
Wedstrijd-secr.: H. Olthof, de Waareise 23,
telefoon 05445-262

Touwtrekken
Voorzitter: A. Spekschoor, Vragenderweg 49,
Lichtenvoorde, telefoon 05443-3597
Secretaris: W. Kl. Holkenborg, de Waareise 7,
telefoon 05445-614
Penningmeester: J. Hulshof, Ruurloseweg ï,
telefoon 05445-549

Tafeltennis
Coördinator: A. Hoenderboom,
Zegendijk 124, telefoon 05445-324

Wandelvereniging
Coördinator: Mevr. Domhof-Bokkers,
Verkavelingsweg 4a, telefoon 05445-420
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Redactie: INHOUDB. ten Bras
B. Storkhorst eeB. Wensink l.redaktie woordH. Wovereis 2. ijsbaan ZieuwentM., Slot S.Overpeinzin v/h eersteA. Meekes hePacelli nieuwsJe Vod. Mey 6/7.Sponsorg PacelliW. Paren 8.Tohp nieuws

l0.Blunder van de maand11. Standen Jour Z,V,0,l2.Frustratie van een hond13.Joost mag het wetenl4.Overpeinzing bij een bord soep15.Zaalvoetbal
16.Flaporren
17.Nieuws in het kort18. pupillen indeling Z.V.C.192 5 3:20.ZVC 5 ,21,ZVC 7222.ZVC 924. Standen ZVC senioEren,

van de redactie,—_——— mmm. eee rees rees

Deze maand weer een Piot met de gebruikelijke rubrieken encommentaren, met het verschil dat de advertentie'svernieuwâ zijn en er een vaste pagina komt met een over.zicht van de besturen e.d. ven alle verenigingen,Overigens zijn we nog niet helemaal tevreden over de hoe-veelheid kopie, die we maandelijks binnenkrijgen. Met namelaat de jeugd het nogal afweten. We hopen dus maar weer datdit zal veranderen, Het mag toch niet zo'n punt zijn om eenkeer een stukje te schrijven. Het zit hem volgens ons in hetfeit, dat men het niet durft, la de wedstrijden geven ze vaakuitgebreide commentaren, maar ze durven het niet in geschrevenwoord te vertalen, Is het echt zo moeilijk om b.v. afwisselendéén speler per tean een stukje te laten schrijven? :We wachten maar weer af,



fnHet eerste van ZVC wist na de nederlaag tegen SDOUC het hoofdboven water te houden. In Vragender werd na een matige wed-strijd een gelijkspel in de wacht gesleept en tegen AD boektenze de volle winst, maar men kan nou niet zeggen dat het elf-tal soepel draait, Het mist eer bepaalde homogeniteit, Hierinprobeert men wel verandering te brengen, getuige de soeporgievoorafgaande aan de wedstrijd tegen AD. De volgende wedstrijdtegen het eveneens hoog geplaatste Witkampers zal hopelijkgewonnen worden, om zodoende bovenaan mee te blijven draaien,Het tweede leed deze maard hun eerste verlies evenals hetnegende, zodat alleen het zesde nu nog ongeslagen is bij desenioren. Deze wist onlangs met 14-1 van Sp. lÏeddo te winnenom 20 hun doelsaldo flink op te vijzelen, waardoor ze hogeogen gaan gooien in de top 14, maar hier ondervinden ze zwareconcurrentie van de junioren C l, die zelfs nog geer: punten-verlies leden en een beter doelsaldo hebben,De rest van de elftallen gingen zo ongeveer op dezelfde voetvoort. let is wel vermeldenswaardig, dat het achtste op zondag21 oktober hun eerste overwinning sinds hun bestaan behaalde,hetgeen toch een compliment waard is.Overigens kunnen de pupillen weer met hun competitie van voor=afaan beginnen. Alle gespeelde wedstrijden t/m 20 oktobertellen dus niet meer mee, Vanaf 27 oktober start de nieuwecompetitie met een nieuwe indeling, die in deze Piot zal staan.Bij Pacelli handbal werden ook de eerste wedstrijden gespeeld.Al de zes jeugdteams wisten te winnen door resp. vijf over-winningen op Erix en één op Grol. Heren 2 wor var Erix 2,terwijl heren 1 en Dames 1 beide verloren van resp. Erix 1en de dames l van Erix,
In deze Piot kar men inzendingen verwachter van o.a, het derdevan ZVC (vorige keer wegens ruimtebetrek niet geplaatst}, hetvijfde en negende met tevens en verslag en competitieindelingvan Thop volleybal en Facelli handbal. Verder de vaste rubriekenzoals Flaporer, Overpeinzingen Lieuws in het Kort, en dein het vorige nummer aangekondigde Top 14,

De Redaktie

VORSTVERLET-BESTRIJDILG

Op de laatst gehouden algemene vergadering van feestcommissie
en Zieuwents belang, is er aan de bevolking van Zieuwent
gevraagi of er misschier vrijwilligers waren die zich bezschikbaar willen stellen om als ait nodig mocht zijn inde winter te willen helpen op de ijsbaai,



& 2

Het is voor het schaats’mindend" publiek van Zieuwent nl.belangrijk, dat al het mogelijke wordt gedaan om goed natuur-ijs te krijgen, en als zw zo ver zijn, dat we ijs hebber,dit ijs ook goed berijdbaar te houden. 5Zoals was te verwachten: hebben we or die avord geen enkeleopgaaf binnen gekregen, maar dat was dan ook 2 april 1979,Nu we echter in oktober zijn aangekomen lijkt het ons alsfeestcommissie goed om deze oproep nog eens te herhalen. .Onze gedachten gaan uit naar mensen die in de bouw werkenof op een andere manier in het vorstverlet zitten, De
leeftijd speelt geen rol.
Als U er iets voor voelt om mee te helpen als dit nodig isdan kunt U zich opgeven bij W. Hummelink Pastoor Zanderink-straat 24, de secretaris van de feestcommissie,
Laat ons niet alleen in de kou staan; Ca ook niet zelf inde kou staan, maar help mee om de bevolking van Zieuwent
op de schaats te krijgen en op de schaatsen te houden.

= Bij voorbaat dank voor Uw welwillende medewerking,
Namers bestuur feestcommissie

F, Kratbenborg

OAVERPEINZINGEN oaver ’t EASTE
in verband met drokke warkzaamheden van ondergete-kende dizze kere moar heel kort effen wat oaver uteaste, De uutslagen (tussen haakjes de ruststanden}:KSV-ZVC 0-0
bonifatius Boys (H'bergeh)-ZVC 3-4(0-0) bekerwedstrijdZVC-AD'69 4-1 (2-1)
Witkampers-ZVC 1-7 (0-2)
Noa ne zwakke periode (lieke tegen Reunie, veloarnevan SDOUC en lieke tegen KSV) lik ut de laatste tiedweer wat better te goan, aj teminste allene de uut-slagen bekiekt. Eigenliĳk he’w wal wat mazzel ‘ehad
AD knapp’n op de bintenkante van de poal en onderkan-te van de latte (dwarsligger en staander neumt de
Belgen dat) en Witkampers had 3 of 4 invallers, woar-bi’j de kieper ok nog is ne kere uut veel. Van oezekante bekekken schient de soep veur de wedstrijd tegenAD toch wal wat ‘eholpen te hebben, al is ut allenemoar umdat tr wat harde woorden valt, woardeur nog



mn
: : ëweer is duudelijk word’n dat iederene û(r elke wedstrijdveur knokken mot en neet moar ne paar wedstrijden. D'rbunt nog wal meer dinge beproat, moar ‘da hel ik Iee-ver binnenshuus, Oaver den soep steet hier achtertrouwens ne kolderieke, alternatieve oaverpeinzingen at ’n soep èven scharp ‘’ewes was as déé oaverpein-zing den was ‘’n soep hier en doer misschien net scharpzat ‘ewes. Wi’j hebt in ieder geval lekker’n soep‘ehaa (ik wet trouwens nens meer of ut kippesoep ofgruntesoep was, moar sommigen schient vleugels ‘’ekre-

gen te hebben en wi/j hebt nog neet weer in ut gröshooven te bieten dus zal ut wal kippesoep ‘ewes wèè’n)en velopig hè’w de beide wedstrijden doarnoa ‘ewonn’n.wat t’r wieter kump zee’w wal. Vast steet ut volgendeprogramma:
4-11 ZVC - Tetborg18-11 bekerwedstrijd (woartegen is nog neet bekend).T-11 ZVC- Haaksbergen (hoofdklasse KNVE)19.30 voor11-11 Dinxperlo-ZVC {scheidsrechtervereniging.25-11 ZVC-Winterswijk
2-12 Returnwedstrijden
Tot de volgende kere.ie Bennie Storkhorst.h3

PACELLI NIEUWS.

De zaalhandbalcompetitie
is voor Pacelli begonnen
met wisselend succes,
Het Handbalverbond had
de zaken gelijk goed:aan-
gepakt en alie teams van
Pacelli tegen Erix laten
uitkomen, behalve de
Dares Jun. B, zij speelden
tegen Grol b,

De jeugd deed het voortreffelijk en was Erix op alle
fronten de baas, ook de Damesjun. B wonnen van Grol Be
Hierna begon om 18.25 uur de wedstrijd Erix - Pacelli
dames. Wat een goede partij had moeten worden eindigde
in een teleurstelling, Erix ging furieus van start en
speelde onze Dames regelrecht van het veld, eerst



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

SPUITMIDDELEN E.D.

LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF

”WOPA” B.V.
tel. 05443-2415 - 05445-253

(dex(combinatie)

LANHVEL
GOEDKOOP EN GOED!

J



het adres
voor een goede

voor een
en moderne

È
lekker glaasje bier

haarverzorging

naar
Bennie vann

DAMESKAPSALON Dikken

Rikkerink
Tel 311 - ZIEUWENT

voor al uw voor

VERZEKERINGEN NIEUWBOUW

naar ‚ VERBOUW en

. ONDERHOUD
ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER WOPEREIS
Zieuwentseweg 75

Zieuwent Dorpsstraat48
Tel. 227 Zieuwent — telef. 209



Jena rust herstelden onze dames zich eni&zins van hetmatte beging en konden bijblijven, maar de achter-stand welke in de eerste helft opgelopen was konniet meer verkleind worden, uitslag 9 5Hierna kwam Pacelli Heren 2 in het strijdperk, dezenieuwste aanwinst leek al erg gehandicapt tenstrijde te moeten trekken tegen Erix 2, 2 vastestamspelers moesten wegens blessures verstek latengaan. Zij verbaasden vriend en vijand door eenverfrissende partij handbal , na een wat zenuwachtigbegin kwamen zij steeds beter in hun spel en wistensteeds goed bij te blijven op het eind van de wed-strijd wisten zij zelfs Erix terug te dringen enwonnen uiteindelijk verdiend met l4 — 12, een mooieopsteker,
De tribunes waren intussen al aardig bezet geraakt _toen om 20,25 uur de heren l aantraden tegen Beix 1,Pacelli was niet erg gelukkig met Geze vroege co-frontatie, Erix heeft zich doordat zij alleen hand-bal beoefenen veel beter kunnen voorbereiden op decompetitie, direct in het begin was het al duidelijkdat Erix snode plannen had, mede doordat wij twee7-meter worpen en een breakout misten geraakte Erixal snel op & - 0, deze achterstand kon door onzeHeren nog wel weggewerkt worden maar dit vergdezoveel van de conditie dat de kleine VOOrSsprongniet vast gehouden kon worden, in de laatste lominuten was de fut eruit en kon Erix nog vrijgemakkelijk tot 18 — 14 uitlopen,
Programma zondag & nov, Hamelandhal, Lichtenvoorde
14.30 uur Pacelli — WWV D MPIIoe15 2 Pacelli = Reflex MPG16.00 ,, Pacelli Babberich MAIDOD

To

116.45 5, Pacelli - WV a MAH1625 2, Paoli -— Vios DJC19:10 +. Paceljj -— W.Huissen DSIEDPae e= HS2B
SPONSOR VOOR HEREN EN DAMES HV PACELLI.
Een grote wens van het bestuur van de HV Pacelliging zondag 21 okt jI in vervulling, toen namelijkwerden de heren en de dames van Pacelli officiëelin nieuwe trainingspakken gestoken door Schoenen-en Sporthuis B. ten Bras en door AssurantiënkamtoorTh. Bekken,

:



Het bestuur van HV Pacelli waardeert het zeer datde Heren ten Bras en Bekken juist deze betrekkelijkjonge zaalsport in Lichtenvoorde uitkozen voorhun activiteiten,Naast deze materiële steun zullen Schoenen- enSporthuis B. ten Bras en Assurantiënkantoor Th,
- Bekken ook financiële steun verlenen bij de op-bouw van Jeugdkader in de HV, zodat een stuk conti-nuïteit ingebouwd kan worden, wat de handbalsportin zijn algemeenheid en de HV Pacelli in het bij=-zonder ten goede komt.

‘De dames van Pacelli met hun trainer A,Krabbenborg en
sponsor B.ten Bras,



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 30

SIERBESTRATING ZIEUWENT
Telefoon 05445 - 517

| Firma A. M. Wopereis
RADIO - TELEVISIE
WASAUTOMATEN

ELECTRO TECHNISCH BUREAU ELEKTRISCHE en
ZIEUWENT HUISHOUDELIJKE ART.

SCHOOLARTIKELEN en
Dorpsstraat 63 SPEELGOED (lego +
Telefoon (05445) 217 - 576 playmobile)
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Aannemersbedrijf

Hoenderboom b.v.

NIEUWBOUW - VERBOUW

ONDERHOUDS- EN UTILITEITSWERKEN

Dorpsstraat 27 - Zieuwent - Telefoon 05445-332

Isdelaagste
prijs intapijt -

debeste?
*

_ Vergeethetmaar!
Want tapijt kent vele prijzen.
Maar ook kwaliteiten. Let naast
de prijs ook op kwaliteit.
Goedkoop is duurkoop,
Loop daarom even bij ons

leeg binnen, Wij adviseren u graag
& met het vakmanschap van de

echte tapijt-specialist. 3

B.J. STOLTENBORG & ZN. tel. 207
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De Heren van HV Pacelli in hun nieuwe trainings-jacks met sponsor Th, Bekken,EeLEDENVERGADERING HV PACELLI.

Vrijdag 9 nov. 1979 as
Clubhuis *t Kevelder

‘voor Junioren en Senioren.
AANVANG: 21.00 uur

+444tt+
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nieuws in t kort
-Kopie voor het volgende nummer (4) van PIOT dientuiterlijk zondag 25 november in het bezit te zijnvan de Redactie, Noteer dezedatum!!!

0000
-Maandagavond 12 november Kruisjasavond in dekantine, aanvang 20.00 uur.

oocoo0

-Voor de Puvillenvoetbalteaems die vanaf 27 okt eennieuwe comvetitie begonnen is er dus nog geen tip &4

mogelijk.
0020

Elke ZVC-er wordt geadviseerg het ZVC-embleem onzijn shirt te dragen.
9000

“Woensdagavond 7 nov. as voetbalwedstrijd
ZVC - ĳaaksbergen, aanvang 19.30 uur,teD.V. de Scheidsrechtervereniging.

o0000

-Pacelli 2 heren is inmiddels in de vacature vankeeper voorzien dankzij de Oproep in PIOT.,Natuurlijk ís daarnaast iedereen welkom als spelerbij Pacelli handbal.
0900

-Vanaf november trainen de Pupillen weer in de Eym=zaal van de lagere school. De trainingstijdenvoor de D en E pupillen komen in het kastje terwijlde F pupillen op de zelfde tijd trainen als op hetveld, maandags van 16,15 uur - Vr elSsuurns
0900

:

NIEUWSINHETKORTNIEUWSINHETKORTNIEUWSINEETZORTNTEUWS
ZaESnssamne

SPAART U OOK AL?
|BIJ DE NED. MIDDENSTANDSBANK

— smsen
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voor al uw schilder-
en behangwerk naar . J e Holkenborg
tevens het adres voor de ’’ doe-het-zelver?’

officieel Supralux-dealer
Zegendijk 4 - Telefoon 454

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE tijdens de rust of

na de wedstrijd
bent u van harte welkom
in de

Kantine van Z.V.C.

tel. 607

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

maxvr, KRABBENBORG telefoon 215
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17-11 Zieuwent 13.30 TOHP 1 -— KSH 1 H3B23-11 aalten 20.30 Bovo 1 = TOEP 1 H3B24-11 Zieuwent 1550. TOUP 1 - L!lov 5 D3BZieuwent 14.45 TOHP 2 =- Blok 5 H4CZieuwent 16.00 TOHP 2 - Bovo 3. D4CBorculo 14.30 Gemini 5 … TOHP 3 MJA29-11 D'chem 21,30 Q Orion 6- TOHP 1 H3B1-12 Zieuwent 13.30 TOHP 3 — BVC 3 MJA
ii 16.00 TOHP 1 - Bovo 2 D3BVelewijk 15,15 ASV 1. TOHP 2 H4C6-12 Zelhem 21,00 Sparta 3 … TOHP 1 D3B8-12 Zieuwent 12.20 TOP 1 Longa 5 H3BGroenlo 12.30 Grol 5 — TOHP 3 MJADinxper. 15.30 Favorita 2 — TOHP2 D4C14-12 Aalten 20.30 Bovo & — TOEP 2 B4C15-12 Zieuwent 16,00 TOHP 1 Longa 5 D3BL'voorde 18,15 Longa 6 — TOP 1 H3B21-12 Vragender21,00 KSV 1 — TOHP 2 DLC5-1 Zieuwent 13.30 TOHP 3 - Vios 4 MJA
‚> 14.45 TOHP 2 … Grol 4 H4C12-1 js 13.30 TOHP 3 — KSV 2 MJAMivelde 15.45 Marv 2. TOHP 2 H4C

M Kolkman
*

Blok 3 - TOHP 2,
Het 2de damesteam wist vrijdagavond 19 okt maarliefst 5 van de lo spelers bij elkaar te halenplus 1 van de junioren om de wedstrijd in Ulft tespelen. Op Nr. 7 was wel gerekend maar zij kwamniet opdagen,
18.530 uur was het vertrek gepland dat niet door-ging omdat we na lo min. wachten te horen kregendat men vergeten was een busje te bestellen,Bij êên van de speelsters thuis beschikken zeover een busje waar gewoonlijk stukken vlees invervoerd worden, dat zagen we als oplessing. Erstonden een paar kratjes in, waar wi j kranten op-gelegd hebben en zodoende hadden we zitplaatsen.Bij elke bocht kon je wel merken dat het nogalglibberig was in het busje, maar klagen deden we



niet omdat we nu toch goed 19.00 uur al op wegwaren naar Ulft,In die kleine gladde en donkere ruimte hebben wevaar besloten om ons vast om te kleden omdat weal veel te laat waren, het gaf wel de nodige pro-blemen,
Ongeveer lo min te laat kwamen we aan, snel hetwedstrijdformulier invullen en meteen beginnen,We waren niet ingespeeld wat wel te merken was,’omdat ze al snel met lo-3 achterstonden, Verderkwamen we ook niet omdat Marion totaal door haarenkel ging, waardoor ze uitgeschakeld was, even-als de rest van het team, want met z'n vijven magje niet verder spelen,Dat was meteen de eerste en de laatste keer dat wemet 6 speelsters weggaan, er was ook EEBO in dezaal, maar hij wist niet welk verband hij moestgebruiken, vette watten had hij al wel eens ge-zien, de koude waterkraan was er wel....(te laat),Deze keer hebben we snel verloren met veel pech,maar de volgende keer zullen we weer een pogingdoen om te winnen, zoals we de le wedstrijd tegenVOV wonnen met 3 - 0.

I. te Roller - TOHP 2

V

.
De Blunder van de maand oktober werd reeds in onsvorige nummer vermeld, en wel dat PIOT van achterennaar voren gelegen moest worden.Dit was beslist geen opzet zoals sommigen dachten,reactie hierop van een redactielid: volgende keerdoen we het in spiegelschrift'", hoeft niet serieusgenomen te worden, Dat het toch voorin PIOT ver-meld stond kwam doordat het ontdekt werd voordat delaatste pagina gestencild werd,

De Redactie,



DOPPEN ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN

Zieuwent — Dorpsstraat 77 - telef. 290

breng
na de wedstrijd 3een bezoek
aan
95 = 39

‘café-cafetaria de tmptel. 269

A. Peters

voor al uw varkens
groot of klein

wil

BART VOS
graag uw koopman zijn
telefoon 05443-1774
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i voor een

fi gezellig partijtje
i biljarten CAÉÉ

of een groot feest yen t Kevelder
fi

: E H. HOLWEG
[1 moet je toch wel bij

| 't Kevelder zijn! Telefoon 277

Voor meubelen
gordijnen 0.a. in ADO vitrage
Hatéma overgordijnen en vloerbedekking
als ook voor matrassen, dekens en

B spreien
U vaar NIENHUIS MEUBELEN
| Telefoon 252 i Werenfriedstraat 1 ‘ Zieuwent

VOOR AL UW SCHOENEN

u EN LEDERWAREN
natuurlijk
schoenen-en sporthuis

Ten Bras
tel. 257



sramoen Jeugd ZVC 11.
Hoofdklasse B Klasse B26 Klasse B28
DCS T=12  SSS,E Bl Te14 SSS.E B2 T=14Varsseveld 7-11 Reunie Bl 5-10: Longa B3 6-10Grol 7-10 AD'69 B1 7-10 Haarlo 81 7-10DVC'26 7-9 KSV Bl 6-3 Ruurlo B3 7-10WVC T- 8 Neede Bl 7-7 Erix B2 7-10Eibergen T- 8 Winterswijk Bl 7-5 Grol B4 7-8Concordia W. 7-7 Fortuna W, Bl T= 4 Witkampers B2 T=- 8Pax Te 7  RKZYC Bl 7- 4 Reunie B3 T- 6SDOUC 7- 4 Diepenheim Bl 6- 3 SSS.E B3 6-2Silvolde 6- 2 Meddo BI T= O Eibergen B3 7-2AZSV 6-2 RKZVC B2 T- 1RKZVC T=- 2 Weede B2 T=1

Klasse C33 Klasse C30
RKZVC Cl Telá Diepenheim Cl 7-14Meddo C1 7-12 Remie C2 7-12Vosseveld Cl 7-12 bibergen C2 7-10AD'69 C1 T= 7 Ruurlo C2 7-8,Fortuna W. Cl 7-7 Longa C2 6-7Vios B. Cl 7-6 Markelo C2 6-5KSV Cl 7-6 RKZVC C2 7-4\Grolse Boys Cl 7- 4 Lochuizen Cl 7-4ESE C1 7-2 Witkampers C2 7-3

TOP 1 Martenvela Cl 7-0 Neede C2 7-1
Deze top 14 is bijgewerkt t/m 24 oktober er komt tot standdoor het aantal punten te delen op het aantal gespeeldewedstrijden, met hierbij opgeteld het quotient van het aantalgescoorde doelpunten en het aantal doelpunten tegen.
IAXREEXEES

1) junioren Cl 12,50 8) het vierde 2,342) het zesde 9,41 N het zevende 2,30
3} het derde 8,66 10) junioren Bl 0,92
4) het eerste 4,25 11) junioren C2 0,8215) het tweede 3,51 12) junioren Asel 0,818
6) het negende 2,84 13) het achste 0,60
7) het vijfde 2,61 14) junioren B2 0,34
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B
DE ZONDAG PRUSTATIE VAN ESN HOND

Ik had ee meteen al dat onbestemde gevoel dat het weerzo'n dag moest erop alles anders gaat dan de gewone dag. Ik
begin zeif de dag Gan ook anders, Normaal wacht ik t0%t mijn
2as me komt halen voor de ochtendwandeling, maar op dagen

z2ls vandaag breek ik uit m'n hok en wacht ìÌK 't baasje op.
Za ie ochtendwandeling gaan we dan altijd richting grasvela.!ja, mensen dat is het hoogtepunt van de week. Ik zal U ver-tellen waarom: normaal gesproken mag ik van de baas altijd.achter bewegende, rollende voorwerpen aanhollen - sterker nog

stimuleert dat zelfs. Nu, op dagen als deze mag dat niet.
ik word aangelijnd en moet dan hulpeloos toezien hoe telrens
zo’n wit{soms heeft het een andere kleur), rollena geval voor-
bij <omt. Welnu,ik heb me voorgenomen me daer niet bij neerte legren en gezworen dat i+ija zal blijven proberen om
dat ding te pakken te krijgen. Ik weet dat ik het kan ‚ maar
ik moet ook eerlijk bekennen dat het me op Zagen als deze nog
nooit is gelukt.U begrijpt nu,denk ik, dat de zondag voor mij
dus een heel speciale dag ss

morgen was ik c>x alweer heel vroeg wakker en wachtte mijn
ja de ochtendwandeling gingen we naer het groene park

Zoen we daar aankwamen was de wedstrijd al begonnen en Íx was
nog niet eens vastgebonden of er kwan al zo'n ge7al op me af,
ik trek en sjor m'n baas mee en net als er ben komt er een
voetballer aan en pakt hem in Ge handen: weg kans or: het leder
te bespringen.Telkens als ix probeerde de bal te bemachtigen
zing het fout. Ik maakte zelfs salto's en schroeven maar het

xte iedere keer,



8.
ens goed aan: als ik moe begin te wordenneemt hij me mee haar een gebouw

h'n baas voelt me trouw

een eindje verger op en mag= si14 uitrusten. Tijdens zo’n Pauze maak ik me geestelijk klaarvoor een aantal nieuwe Pogingen. Ik begin dan tegen het eindvan Ce pauze te kwijlen van ongeduld en als de baas dan ein=-133 1 5delijk komt dan ben ik helemaal wild en klaar om €Tr nog eensflink tegen aan te gaen. Ik heb ook vandaag weer m'n uiterstebest gedaen en het is me weer niet gelu:t maar dat neemt nietweg dat ik nog steeds meen dat het mogelijk moet zijn en mnstrijdleus is dan oox : YE ZULLE” DOORGAAN
TT
U hoort nog van mij

KAZAN

JOOST MAG HET
De voorzitter maakte als eerste gebruik van deze nieuwerubriek.Radeloos belde hij op en zei:, ‚Beste Joost, bejde soep wil ik de jongens nog ne goeien road geven, wakan’k dan ut beste zeggen?’
issZeer waardeerde voorzitter, geef ze het devics mee

fl Ee één bal in het net,dan tien in ge soep-li!?3,vgor een goed verstaander).

Met vriendelijke groeten Joost,
De rubriek Joost mag het weten is bedoeld voor al onze
sporters en supporters van alle sportverenigingen uit
Zieuwent die gaarne iets zouden willen weten over het
een ef ander en dit dan via b.v, een briefje in het
Piot brievenbusje of aan een van de redactie leden te
kennen geeft ‚waarna onze deskundige Joost zal trachten
een goede oplossing van Uw probleem of vraag te geven. -
Uw naam zal daarbij niet behoeven gepubliceert te worden
doch deze zal alleen bĳ de redactie bekend zĳn.
Zie het meer als een rubriek zoals in een van de dames-
weekbladen, ‚Vraag het aan Mona.



GEJAT! 1}

was ontvreemd,Nogmaals wijzen wij er iedereen Op geen waardevelle
Daarom ook van Onze zijde het devies dat reeds in veleakkomodaties staat aangeplakt: MAAK VAN JE SPORTDAG
GEEN RODAree“IT

werd bĳ Hotel ?t Witte Paard VOOr aanvang van de wedstrijdte samen met bestuur, spelers en trainer een bord heerlijkesoep geconsumeerd om dan tĳjdens en Srna erentuele Preble.ven en reacties te bespreken, Weliswaar werd Piet hierbijniet uitgenodigd, maar desondanks willen wij U enkele reac.ties die ons ter ore kwamen niet onthouden, daarvoor zijnwe immers het zieuwents sportblad.,Naar aanleiding van de soep maaltijd ontvingen we Os4e hetVolgende:Wat ze in de soep edoare hebt wek neet,moar utlek wal PYroatwater’” ‚Better soep dan soppereje’:?Het is ncet alles soep watter blinkt)’Naar aanleiding van het verloop van de wedstrĳd en tevolgen taktiek O2. het volgende:de taktiek:Het werd onsmet de sgeplepel ingegoten’’:goep is zilver, voetballenÎs goud’ ’Helmink stond met de mond vol sgep’’

Reacties van enkele dames van het eerste(zgn, soepKen’n)‘Zoals de soep thuis smaakt, smaakt ie nergenss; ‚!Soep
de ballen
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‘agt;
“j ijijvoor 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 EeIe erkend
C.V. INSTALLATIES adres :

_
IJZERWAREN
ONDERHOUD garage

T. KOLKMAN
Tel. 233

Zieuwentseweg 44
Zieuwent
tel. 603



Nederlandsche Middenstands
Spaarbank

De spaarbank met persoonlijke aandacht
voor al uw spaarproblemen.

Spaarpapier aan toonder verkrijgbaar.
ledere nieuwe spaarder ontvangt f 7,50

als gratis eerste inleg.
Inlichtingen worden gaarne verstrekt door:

AGENTSCHAP ZIEUWENT

Assurantie- en Financieringskantoor
THEO BEKKEN

Werenfriedstraat 9 - Zieuwent - Telefoon 4861

Autobedrijf
W.J. KRABBENBORG

vooral uw reparaties
gespecialiseerd in

dieselmotoren

Waalderweg 124 - Mariënvelde
telefoon (05445) 777 - b.g.g. 601



BAL
Vanaf oktober zijn nu ook het Ze en je van ZVC be-gonnen aan de zaalvoetbalcompetitie, ’
Het 2e won van Longa 3, uitslag 5-2, het derdeeveneens met 11 … 2, daarnaast moest het Ze zijnmeerdere erkennen in Eibergen 3, uitslag 3-4,Het lste verloor in de Hoofdklasse van FC Knuddeuit Varsseveld, maar herstelde zich goed tegenSSSE uit Eibergen en won ruimschoots met ll-h4,De stand in de Hoofdklasse is nu :Grol 1
ZVC 1
Pavanda 1
AD 1
Dynamo
AZSV
FC Knudde
SSSE

Gezien de interressante duels en spectaculairegoals verdiend het beslist aanbeveling een kijkjete komen nemen bij de wedstrijden in de sporthal teGroenlo,
Het programma voor de maand november voor ZVC is alsvolgt:

ANA

AN

An

| BoA

Vrijdag 2 nov. ZVC - Grol 1 aanvang 22.15 uur‚5 9 nov, Gr Boys l - ZVC 2 55 20.45 uur+ IG DOS, Grol & — ZVC 3 een 20.00 uur29 25 NOV, ZVC 2 -— Grol & 20.00 uur‚3 253 nov, ZVC S=otAZSV ij Ee 20.45 uur

SPAAR UW GOEDE VOORNEMENS NIET OP,
MAAK ZE WAAR BIJ DE NEDERLANDSE NIVLENSTANDS SPAARBANK

TENSSTDDISEEIDEIIssnnsenbnSnsnnnseneensesEnennLLLies2+ODTRNSNSTSnnSnIenssssennneeen. IK heb eon turkse hond bij de kuddo lopen. BathazarJe nederlandse honden willen dit ver ik nict moer doen,eeen ze wee ven Ge 0e oor Baes ve eest eeen 0e rear



deflaporen hoorden dat _
op de vraag van Ben Nijhof, die bij ZVEwilde gaan voetballen en voorzichtig aan wildebeginnen, hij het advies kreeg om dan in hetlste te beginnen want dass. ziens00 en Wens TD zee ve

Herman Bokkers tegen Martin Slot zei:”NNeem ’de volgende keer maar een mes mee, dan ben jein de spits tenminste nog een beetje gevaarlijks
op de vraag van Martin Krabbenborg die bijde handbal ook eens wilde keepen, hoe hij deballen het beste kon stoppen met de handen ofvoeten hij het advies kreeg:! Hoge ballen hetgemakkelijkst met de handen!

—_ 0 080 8 vee GE ass

wel door de verenigingen was verwent, EerstSmorgens van de KPJ koffie en brood, daarnavan ZVC in de middag soep bij het Witte Paarden savonds na de handbalwedstrijd van SponsorTheo Bekken enkele drankjes en hapjes.
“6 280 B 1E en ED Gee

tegen Pacelli 2 tegenbegroeting zel:, ‚Wat



voor goede voeding
grote sortering

lage prijzen
in levensmiddelen

Z.B. Knippenborg
Dorpsstraat 21 - telefoon 579

ADIDAS - PUMA - QUICK

voor al uw

. SPORTSCHOENEN

. SPORTKLEDING

. e.a. SPORTARTIKELEN

schoenen- en sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - telefoon 257

voor
planten en

snijbloemen
droogboeketten

bloempotten
sierpotten

bloembakjes
bloemstukken

bloemenzaak
Dorpsstraat 11 - Telefoon 544



C.A.V.V. ZIEMACO steeds tot uw dienst met o.a.
veevoeders & kleindierenvoeders
kunstmeststoffen
vloeibare en vaste brandstoffen
ruwvoeders w.o. hooi-, stro-, bierbostel enz.

E

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 overbodig

Bezit u er nog geen??7? Vraag dan vrijblijvend inlichtingen bij:

C.A.V.V. ZIEMAGO
Past. Zanderinkstraat 30, Zieuwent
Telefoon 05445-221 (bandopname210)

ee Th. BERENTSEN

voor RIJLES
naar UW

VIVO-KRUIDENIER

autorijschool Ee
A. Kolkman WARME BAKKER

Werenfriendstraat 13 telef.05445-222
telefoon 226
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äleuve indeling voor 1

Met {ng
&

J

ei BZVC
ZIEUWENT

en & Pupillen,
ans van 5/ okt, 115 is er ben geheel nieuwecomvetitie gestart voor de D en & Pupillen,De nieuwe indeling is als volgt,

D Ie klas D Ze klos D 3e klasHZtenlas XLceKlas OSKLASErix 1 Erix 2 Grol 5Grol 1 6 Grol 6ed1E
Longa 1
Longa 2ie eenarienveld 1 8
REZVO 1
Vios B;

E]eenenerpen

1 Longa &4

Eb>Erix 1
Grol 1
G

G

L
L
M

R
V

ZVC D1
Vios D2
Gr, Boys
AVG F2
17 nov.CDL <=

Longa El
ZVC E2

rol 2
r. Boys 1
onga 1
onga 2
ariënveld 1
KZVC 1
Tos B; 1

PROGRAMMA,

4 NOV.
- Grol D2
— ZVC D2
El … ZVC El
Gr, Boys D2

trix D1
— ZVC E1
Grol Ei

SDAo51 Longa 5
Longa 6
4 57 ne 7}Longa TE

RKZVC 2
Vios B, 2

2 2e klas
Erix 2
Grol 3
Grol 4
Gr. Boys 2
Longa 3
Longa ù4

Longa 5
RKZVC 2
Vios B, 2

10 nov.
Longa D2 — ZVC D1
ZVC D2 - KSEH D2
ZVC El — Grol E1

eh NOV.
ZVC Dl - Longa D1
Longa D6 … ZVC D2

ZVC El … Mariënveld E1Erix E2 — ZVC D2



RENFes

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
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KENNIS MAKEN?
ONS BEDRIJF VERTOOND EEN OPMERKELIJKE GROEI...
Zou dat komen door de: Verzekeringen: W.O. zeer gunstigePERSOONLIJKE SERVICE autopremies met no-

claim kortingen die
kunnen oplopen tot
50% en nog hoger.VAKKUNDIGE ADVIEZEN Financieringen: W.O. autofinancie-
ring.

Pers. Leningen: In één dag voor u
| geregeld.SNELLE AFHANDELING Hypotheken: Kondities tot soms

125%van de
executiewaarde.OP DE CONCURRERENDE Woningkrediet: Contant geld voorPREMIES??? verbetering aan/in
uw huis.

Continu krediet: Een doorlopende
krediet-mogelijkheid.Waarom maakt u eigenlijk geenkennis met ons, om over de

volgende zaken te praten? Sparen: Zie advertentie
elders in dit blad.

Onze kennis en ervaring van al dit soort zaken, staan borg vooreen gedegen en vakkundig advies, een advies dat ook u geheelvrijblijvend kunt krijgen bij: i

Assurantie- en Financieringskantoor
THEO BEKKEN

Werenfriendstraat 9, Zieuwent, telefoon 461
ERKEND ASSURANTIEAGENT

Lid Ned. Bond van Assurantiebem. N.B.v.A.



tdec, 8 decEe De … Grol DS Marienveld Dl _ ZVC D1Trix El = ZVC E1 Longa D7 … ZVC D2Grol E3 _ ZVC E2 ZVC E2 Vios E22 dec, 22 dec,ZVC Dl … Grol Dj Longa E2 … ZVC E1Longa D5 — ZVC D2 Lon È :VOER Grol E2 onZVC E2 _ Erix E2

O=-Q-9

On zondag 2 sent, werd de oefenwedstrijd tegenFortuna afgelast omdat het 5e verzocht werd 5spelers af te staan aan het met blessures kampen-de 2de, Die eerste comoetitiewedstrijd werd door hetdde met 4-0 gewonnen, het 3de heeft het 2Ge dus aardigOp gang geholpen,
> port begon ook voor het 3de de competitie, waarinì cen van de favorieten van start gingen. Allerdeiftallen (eerste elftallen) zLjn in 66nondergebracht en de verwach ing isL gaan tussen DFO è, Kl, Dochteren

5 onze lste competitiewedstr NE - An Tft 7]

x n han djnn ips mg: j-
PUELCVS II BGL tie oe elftal, we sveelden 45 cersteWC cede 3, het werd een vrij harde wed-st 100 ons met ò gewonnen werd, de doesl-2van wido Vovereis, Peter Boekelder en
On 16 sent, speelden we uit tegen SBVB (Barchem),vorig seizoen was dit een bijzonder gemene wedstrijdvan de zijde van varchen, nu werd de wedstrijd pe.Makkelijk gewonnen met 4-0, de doelvunten waren varPeter Boekelder 2x, Rudi larbers en een eigen doel-unt van Darchem die we 4n de boekhouding tellen voorie keener EKvgenc Uulzink,UD 24 sept speelden we thuis tegen Varkelo, Na eengoede eerste helft was de stand 4 - O in ons voordeel,in cen mindere tweede helft werd de VOOrsprong uit.bebpeid [ot 5. 5, Ie doelpunten waren van PeterBoekelder, Wido Worereis (2x), Rudi Harbers en Ponsslot, °



eV EE EES

Op 30 sept speelden wij uit tegen mede favorietDEO 2, vorig seizoen gaven we daar een half uurvoor tijd cen 5 = 1 vosrsDrong uit handen, dit jaargingen we met een l - O nederlaag naar huis, we
waren 5 kwartier in de aanval en hadden duidelijkhet betere spel, voor de rust twee maal tegen delat en twee maal alleen voor de keeper. Enkeleminuten voor de rust kwam DEO door een rommelgoal
op een 1 - O voorsprong, deze Voorsprong werd inde tweede helft met man en macht en met succes ver-dedigd. We habben allemaal voluit gespeeld tot hetlaatste fluitsignaal, de conditie was er voor aan-wezig, deze conditie is het resultaat van 2 maal
per week trainen, en met name door de training opdinsdag die alleen bestaat uit conditietrainingrond om het veld,
De opkomst op de trainingen is tot op heden uit-stekend, we hebben dan nu wel van een mede favorietverloren maar ook DEO zal nog wel punten verliezen,wij ook nog wel.
De topscorerlijst van het 3de is na Lb wedstrijden:Peter Boekelder &4x, Wido Wopereis 3X;, Rudi Harbers2x, Anton Slot lx, Fons Slot lx en Eugene Hulzink lx

Het Derde
ZVC 5. Or0-0
Beste sportvrienden,
Met de grote nederlaag tegen Kotten & nog vers inons geheugen moesten we het de zondag daaroD oD-nemen tegen Fortuna 2, de eerste helft waren we de
meerdere, maar na de rust verslapte bij ons de in-zet en kreeg de pedstrijd een rommelig aanzicht, wekwamen niet meer in ons spel, een der onzen moestdanook vroegtijdig het strijdperk verlaten, de wed-strijd eindigde in een 1 - 1 gelijkspel.Tegen Erix 3 toonde het 5de weer inzet en karakter,op alle fronten werd er weer gestreden om de bal,er werd goed getikt waardoor Erix 3 met een 4 - 1
nederlaag huiswaarts kon keren,
Tegen Noordijk 3 kwamen we al svoedig op een 1 - 0
voorsprong, hierna bood de thuisclub flink tegen-



het juiste brood voor de
sportman is brood met
energie 0.a.

* tarvo
van bakkerij

KNIPPENBORG
UW WARME BAKKER

* volkoren

telefoon 255

Hotel-Café-Restaurant-Slijterij BONGERS
Dorpsstraat 36,- Zieuwent - Telefoon 05445-271

Het adres voor: Bruiloften - Partijen ctDroppings B,
Uitstekende keuken voor diners
Primabiljart aanwezig

h,
|

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

|
k DORPSSTRAAT 29 UM]Zieuwent Tel. 05445 — 416: —_ ie

trouw-, rTouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd|



VEE en VARKENS
naar

voor de aan- en verkoop van EE |
A.KL. HOLKENBORG
vee-en varkenshandel - batsdijk 46 Zieuwent - tel. 508ESE”.%- 4. .WILT U EENS WATERTANDEN?

DAN BENT U BIJ

CAFÉ-RESTAURANT

„STOVERINK” .

î

IN GOEDE HANDEN! Zieuwent
tel. 05445-634 Ruurloseweg 20

ledere vereniging weet ons te vinden
voor een bijdrage!
Zoek ons ook eens voor ’n auto!

Garage LOU VOORHUIS
telefoon 319



een makkie!
Als deze uitgave van PIOT bij de drukker is spelenwe tegen Mariënvelde 2, een echte streekderby, onzewens is dat we de volle winst thuis houden een enander zal afhankelijk zijn van de inzet,

Â. Svexgoor,
ZVC 7.
Omdat er in het vorige nummer van PIOT alleen watover ons trainingskamp in Majorca vermeld stondwillen wij in dit nummer ook even medling makenvan onze voetbalactiviteiten in dit seizoen,Omdat er dit seizoen helemaal geen vefenprogrammavoor de lagere elftallen was samengesteld hebben wijzelf wat tegenstanders bij elkaar gezocht oa Longa 9en lo, Viod 5 en ZVC A-sel,Dit waren de uitslagen: ZVC 7 - Longa lo 4-1

ZVC 7 = Longa 9 3-0
ZVC 7 -— Viod 5 DZ
ZVC 7 — A-sel, 1-6Door deze uitslagen begonnen wij redelijk opti.mistisch aan de comvetitie.,Helaas begon de competitie met een tegenvaller,doordat Longa 11, onze lste tegenstander, meer zinhad in kermis dan voetballen werd deze wedstrijdafgelast, De volgende wedstrijd tegen Rekken 5werd op woensdagavond gespeeld omdat wij het week.end hierop op Majorca zouden zijn. In deze wed.strijd waren wij onp alle fronten sterker en wonnenmet 5 — 0.

Hierna volgde de moeilijke uitwedstrijd tegenKSV 7, er werd wel gewonnen met 2-0 maar met ergveel moeite en geluk, KSV schoot 2 maal op de paalen l maal op de lat. De thuiswedstrijd tegen Grol 9werd een grote nederlaag, mede door 5 gelukkige



LL.coelpunten van Grol stonden wij met rust al met 4-0achter, na rust ging het tegen elkaar on en werd deeindstand bepaald op 5-1,Ook de thuiswedstrijd tegen Bredevoort 5, koploperin onze afdeling, werd met grote cijfers verloren,6-1, gewoon omdat zij meer kwaliteit en ervaring inhun elftal hadden, onze 5e competitiewedstrijd wastegen Meddo 5, die de laatste plaats in de comvetitieinnamen, Hier moest dus gewonnen worden, na eenslecht gespeelde lste helft en verschillende kansente hebben gemist bleef het tot rust 0-0, Na de rustmaakten wij 2 doelpunten en namen dus de punten meenaar huis,
Na 5 competitiewedstrijden hebben we mu 6 puntengehaald en staan hierdoor als goede middenmotergexlasseerd.,

ZVC 9.
0-0=-9

Zo'n goed begin van de competitie had niemand vanons verwacht, door 2 overwinningen en 3 gelijkespelen nog steeds ongeslagen en dat met de weten-schap dat er dinsdags maar 3 of 4 spelers op detraining verschijnen,Bij een goed en in hoog tempo svelend Eibergen 11begonnen wij onze 3de competitiewedstrijd, we moestenalle zeilen bijzetten om het hoofd boven water tehouden, we keken alsnel tegen een 2-0 achterstandzan, maar door een ‘snelle uitval kwamen we tot opè = 1. Na rust een gelijk opgaande strijd maar ondanksdat kwamen we nog verder achter, 3- 1, Hierna moestenwij wel komen, in de'achterhoede werd nu man tegenman gesveeld zodat onze stopper mee te aanval kon,succes bleef niet uit en we verkleinden dc achter-stand tot 3 - 2, dit gaf ons nieuwe moed en vlakvoor tijd konden wij verdiend gelijk maken, eengoede prestatie, ziDe zondag daaron gingen we met de beste bedoelingennaar Vosseveld 3, ‚al gauw keken we tegen een 1 — 0achterstand aan maar nog voor rust konden we ditombuigen in een 2 - 1 Voorsprong, na rust bleekdat we alle kruit verschoten hadden ondanks enkeleopgelegde kansen. Vosseveld werd steeds sterker en.nad vlak voor tijd succes, eindstand 2 - 2e



LnHierna kregen wij bezoek van Erix 4, deze jongens
werden door het 9 de onderschat en met rust stonden
we pas met 1 — Oo voor, na rust werden de zaken
beter aangepakt, onze midvoor werd gewisseld voor
He Hummelink, die gelijk al een doelpunt maakte en
een goede aanwinst bleek, gevolg, een 6 -— O over-
winning. Na de wedstrijd hebben we H. Hummelink ge-vraagd of hij nog meer wedstrijden voor het 9de
zou kunnen spelen, maar deze toezegging kon hijhelaas niet geven,
De verstandhouding onder de srelers is momenteel
erg goed en we honen zo door te kunnen gaan,
Dit was dan weer een berichtgeving van het 9de

H. Hulshof

ZEMESINCInnemsnmmmmen eeeeDE NEDERLANDSE MIDYVENSTANDSBANK:

EEN SPAARBANK VOOR ALLEN !
*ZESemme ee ee en ee ee eee en mmm sn mn eeeeetTS RSNRELEELDIEIDIDEDEIIEnneesnnnsennmne_ KRUISJASAVOND!

Maandag 12 nov, is er weer een kruisjas-
avond voor leden, donateurs en supporters
van RKZVC, hieraan zijn enkele leuke prijzenverbond.
AANVANG: 20,00 uur in de cantine,

O=O-Q

RKZVC …— Haaksbergen (Hfd.klasse KNVB)

op woensdagavond 7 november,
Aanvang: 19.30 uur
ten bate van de Scheidsrechtersvereniging

pe a = rs



e klasse C

Reunie
SDOUC
RKZYC

Witkampers
Dinxperlo
Pax |

Vorden
Terborg
Zelhem
Winterswijk
AD'69
KSV

ze klasse &

Vios B. 4
RKZVC 4
Erix 2
KSH 2
Varssevela 6
WVC 5
KSV 3
Rietmolen 2
Eibergen 6
AD'69 5
Longa 6
Reuie 3

4e klasse NZ

Longa 7
Winterswijk 3
Bredevoort 3
Vosseveld 3
Grol 7
RKZVC 9
Eibergen 11
AD'69 7
Vios B, 8
KSV 4
Marienveld 4
Erix 4

Te12
Te11
T=10
7-9
7-9
7-9
7-7
7-5
7-5
7-53
7-2
T- 2

T=11
7-9
7-9
7-8
7-7
7-7
7-7
7-7
7-6
7-57- 4

;T=11
T=10Tg7-87-81T- 6
7-5
7-457-0

9 u
res. 3 klasse Ze klasse P

RKZVC 2 8-11 Ruurlo 5 T=12
ESCA 2 8-11 Deo 2 6-11
Rheden 3 8-11 Kl. Dochteren T=11
AD'69 2 8-10 RKZVC 3 6-10
DVC 3 8-10 Diepenheim 2 6. 9
VVO 2 8-9 1ieede 4 5 5
AZC 2 8-7 Grol 6 6- 3Lochem 2 8- 6 Witkampers 3 7- 5Vict. Boys 8- 6 SVBY. 3 6-2SDOUC 2 8- 6 Rekken 2 6= 1
Be Quick 8-5 Markelo 3 6- 1Erica 2 B- 3

ze klasse R de Klasse MZ

Markelo 4 7-12  RKZVC 6 T=13
Neede 3 1-12 Vosseveld 2 7-12Kotten 3 T=10 Varsseveld 7 7-11
RKZVC 5 7-9 Bredevoort 4 7-11Rietmolen 3 7-8 Grol 12 7-9Fortuna W. 2 7- 1 Vios B. 7 T= 7Varsseveld 5 7- 7 Winterswijk 4 7- 6
Marienveld 2 7- 6 Marienveld 3 7-4Erix 3 7-5 Eibergen 9 7-4Eibergen 7 7-4 AD'69 8 T=- 4Ruurlo 4 7-2 Meddo 7 T- 2
Noordijk 3 7-2 KSV 5 T= 1

de klasse PZ 4e klasse QZ
Ratum 3 7-12 Vios B, 5 6-12
Kotten 4 Tel2 Grqlse Boys 2 7-10Bredevoort 5 7-10 Eilergen 12 £6- 9KST 6- 7 Longa 12 6-9RKZVC 7 3-6 longa 8 6-8Rekken 4 6-6 Meddo 3 6 7Grol 9 6-5 Grol 8 T- 6
Meddo 5 6- 4 Diepenheim 6 7-4Longa 11 D= 3 RKZVC 8 T= 3
MEC 4 6e 1 _ Ratum 5 6-1

6- 1Fortuna W., 3 7--0 Kotten 6



aannemersbedrijf

mam HULSHOF
x nieuwbouw O5445- 494 ZIEUWENT

+*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 :

i

van Wijngaarden’s
MENGVOEDERS

wordt groot
en in produktie gebracht

%*
%* *

tel. 200
Zieuwent



E& BOUWBEDRIJF
E . NIEUWBOUW

Hulzinká& 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



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



Kies voor betrouwbare
zekerheid
MASSEY FERGUSON

î 5
De nieuwe MF

ii 500 trekker serie
EE! van 47 t/m 90 pk

(max. motorvermogen) bewijst
i 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 (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 zz:

van het jaar. Dus: trek ’r even tijd
voor uit. Kom kijken bij:

i tractoren, machines en werktuigen
HARREVELD

telefoon 05443-2415


