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persoonlijkebank!
De Rabobank heeft ruim 3100 vestigingen in Nederland en staat 4
daarmee letterlijk en figuurlijk tussen de mensen. 4

Daarom kan de Rabobank u als ’’buurtgenoot’’ op een persoonlijke E

manier tegemoet treden en helemaal rekening houden met uw 4
specifieke omstandigheden en wensen. Î

U kunt bij de Rabobank vooralle bankdiensten terecht. 1
Dat merkt u als u komt praten met uw persoonlijke bank! 1

GELD EN GOEDE RAAD

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



Sportblad PIOT
Redaktie:

Verenigingen:
RKZVC

H.V. Pacelli

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
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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 1,
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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van de redactie. |

De eerste helft van de ee ie er voor de meesten
weer op; we kunnen daarom nu zo ongeveer een tussenbalans
opmaken. :

Bij ZVC doen alle senioren-teams het voortreffelijk. Liefst
alle eerste zes elftallen bezetten een plaats bij de bovenste
drie, waarvan het vierde en zesde zelfs bovenaan staan.
Bij de jeugd scoort alleen C-1 er rustig op los en heeft
reeds ruim afstand genomen van nr. 2 op de ranglijst.
De overige jeugdteams hadden slechts een matige eerste
competitiehelft, Van depupillen zijn helaas nog geen .

standen bekend.
Bij TOHP dingt alleen het lste damesteam mee naar de.titel;
de overige teams komen hier erleg nog niet voor in:aan-
merking. ’ Da

Bij Pacelli A waar pas 2 maandenasd >

gespeeld, verrast het 2e heerenteam vrienâ en vijand door
na 3 wedstrijden nog steeds ongeslagen te: zijn. Dat kan



niet gezegd worden van het eerste heren- en damesteam,
die beide tot nu toe slechts 1 punt wisten te verzamelen.
Bij hen doet echter de jeugd het zeer verdienstelijk.
PIOT staat verder in het teken van de sinterklaasvieringen
met spelletjesdag voor Pupillen en fietssterrit met disco
voor junioren ZVC tesamen met aspiranten en junioren
Pacelli.
Dan het jaarlijkse kerstzaalvoetbaltournooi voor de
senioren, Junioren en pupillen.
aarnaast treft U vaste rubrieken van elftallen, Pacelli,

TOHP, overpeinzingen, Top-14, Flaporen, Nieuws in het kort
tc. Rest ons nog allen reeds prettige kerstdagen toe te

wensen, De Redactie

KRUISJASAVOND voor LEDEN enDONATEURS in de kantine op
maandag 10 december. Aanvang 20.00 uur.
De mogelijkheid tot KLAVERJASSEN staat ook open, mits
voldoende deelname.

Enkele leuke prijzen

OAVERPEINZINGEN oaver * EASTE
‘ig altied wal eaardig a’j schrieven könt noa ne

‘wonnen wedstrijd, Dan hef ut in t algemeen rède-
‘egoane (althans better as bi’j ‘’n tegenstander) :

dan ku’j of bu’ j nog wat an t noagenieten vanaardige momenten in de wedstrijd, Boavrendien bu’ j
‘an geneigd um ingeval d'r is wat vekeard is (‘ewes)
n ieder geval veur ne hotje dat te vegetten. Zoas
itied easte ut oaverzicht van de laatste wedstrij-
en met tussen heukskes de theestanden (proatwater-
standen):
JC-Terborg 0-1 (0-1) ZVC-Silvolde 4-2 (1-l)bekerSe C-0 (0-0) ZVC'Winterswijk 6-0 (4-0)
C-Haaksbergen 2-1 (1-1) oefenwedstrijd t.b.v.

scheidsrechtervereniging
at de competitiewestrijden betreft: 3 punten uut 3
nâstrijden en dat is normaal gesprokken te min. Wat



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

Al uw
B c.v.-installaties
MW loodgieters- en

elektriciteitswerken
B stalventilatie

worden door ons
vakkundig verzorgd!

JOS HULSHOF
Zieuwent - Telefoon 346



voor al uw schilder-
en behangwerk naar . J ° 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

oe, KRABBENBORG telefoon 215



5zi ? Dan mo’j evven terugdenken an @e
we veur: ZYC-AD 4-1 en Witkampers-ZVCL- ut veurige nummer). Dean denk 7de want AD en Witkampers bunt veurOt âstrijden ’ewes en noo ging ut ei-

erbor
erborg ha’w ne wekke later tegen Dinxperlo eigenlijke ûstrijà neudig un ut hopeloze voetbal tegen Ter-tten. In feite dus better as Dinxperlo

an krie’j Terborz thuus en dan
rijd (slecht, kolâ wèèr, moeilij:feite deur éne vrije trap,d eet, de boot in. D'r wordt nos-€ Zöwent met slecht wèèr altied5 dat geet echt neet altied Opez gen Silvolde blèk (bleek): dat

Wz publiek dacht ik ok interes-s
a w de schulâ van ut veléés tegende & ok moar ne stukke bi ’j oes zelf zeuken. Noam

c
b

de oavertuuging um ut in goals uut terukken, Wat noatied bi’j de spillers veural blee*hongen was dat Dinxperlo zo hard (en gedeeltelijkhoaste achterbaks) was en de scheidsrechter doarbij’jlange neet genog ingrèp. De wedstrijden tegen Hokse-bargen (zeg ze in Haaksbergen tegen Hoksebargen) cnSilvolde gaven dat zelfvetrouwen velopig wal weer,(Da’j van ne ploeg dee 4 klassen hoger spölt, köntwinn n is eigenlijk onbegriepelijk, ok al hebt ze mis-schien 1 of 2 invallers). Doarnoast is ut natuurlik2langriek da’j in zo’n zwoare wedstrijden de condi-ie kont bi ‘jwarken. Dan was de laatste wedstrijd ze=winterswiek, Veur trainer Helm;:k arg belangriekat ’e zelf d'’r joaren ‘evoetbalt hef en hee utterswiek kump. Enkele taktische punten uut diziestrijä (hoewal ik doar beslist gin gewönte vanmaken). Noatied heurn ik dat Ze an de kante br.ezegà hadden dat veural ut easte half uur d‘r meerballen noar veur ’n hadden ‘’e mot (lange ballen),Dat was juust de bedoeling neet, Allene lange ballenes ut echt kon en wieter absoluut neet deur ut cen-trum (hun "starkste'" spöllers ston’n in ut centrum),
í Wieter was ut ne kwestie van bal rond spöllen zodatzee doardeur arg vólle mossen lopen. (Zeker bi’jjkold wèer is ut frustrerend (Nederlands) da’j eagalachter de bal en de man an mot lopen zonder dajzelf könt spöllen). Boavendien mos, ingeval d'r kan-,
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sen vri’j veur de keeper kwamen, de bal óf lege óf
met ne wippertje spölt worden, umdat de keeper lang
was en neet te best op lege ballen en en zich bij
vri’je kansen altied vlak gooien: da gebeur’n. Ge-
deeltelijk is ut onbegriepelijk dat Winterswiek n94a

de achterstand neet anvallender ging spollen, ok
noa rust bi’j 4-0 achter neet. Andersum is ut na-
tuurlijk zo da’j bi’j zoo’n grote achterstand in ut
algemeen weinig kans hebt um dat nog good te maken. .

Yake is ut dan zo da’j nog meer afgoat a’j prebèèrt
meer an te vallen: dan ku j de schade better zo be-
perkt meugelijk hoolen want ne wekke later mo’j weer
voetballen. Da’j noa rust de kansen neet better uut-
spölt en benut, kump toch vulle deur ut verslappen
van de concentratie (är worden onder rust wal veur
‘ewaarschuwd). Hoppelijk kriege wi’j gin tegenvaller
net zo as tegen Terborg ne wekke noa de Gikke uutsiag
tegen Witkampers. (As PIOT uutkump hè’w de wedstriû
{huus tegen Zelhem al ‘ehad).
Dat was wat ut de laatste moand betrof. Noo nog evven
ne kort oaverzicht van de easte helfte van de compe-
tities 11 wedstrijden, 15 punten. Ik wet neet nn 3 ä
d’r wal of neet tevrene met mot wèzen. Puntveriees
heurt bi’j de sport, allene hoevulle en Op wat veur
manier. Uut 6 thuuswedstrijden hè’w 7 punten ‘ehaalt,
uut 5 uutwedstriĳjden 8 punten. Thuus 2x veloarne, ix
lieke en 3x ‘ewonne. Uut 2x lieke en 3x ‘ewonne.
“+ Lik as of wi’j thuus minder stark bunt, moar dan
mo’j â’r rekkening met holl’n da’w Reunie en SDOUC

huus éhad hebt: de starkste ploegen. Andersumme is
ut wal gedeeltelijk te begriepen. Wi’j maakt in ver-
gelieking met andere clubs vri’j vulle goals en dan
komt ze met de instelling; aw ene pmte haalt hè’w
zat. Ze goat veur ut hok liggen en dan hèe’j altied
wat mazzel neudig um ne goale te maken. At wi’j ar-
gens hen mot dan wil dee thuusclub vake wal wat meer
anvallen, woardeur wi’j meer ruumte kriegt.
Wat de goals betreft: 30 veur (16 thuus, 14 uut) en
8 tegen (6 thuus en 2 uut). Veur rust he ’w 12 goals
‘emaakt, noa rust 18; veur rust hè’w 6 goals tegen
‘ekreegne, noa rust moar 2. Conclusies hieruut:
1) ut lik daw conditioneel redelijk good zit (da is
al langer zo, moar zoas ok al vaker ‘’ezeg, ij mot

t’r wal gebroek van maken: bewèging is de basis
veur ut voetballen).



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
99 39WOPA” B.V.

tel. 05443-2415 - 05445-253

de (combinatie)

ANKVELD
GOEDKOOP EN GOED!



voor een goede

en moderne

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
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5.
) wi’j hebt in de thuuswedstrijden veur rust 5 goals
tegen ‘ekreegne. Ut lik daarunm as of wijj thuus
veur rust hoaste te gretig anvalt, woerdeur de te-
genstander d'r gebruuk van kan aken, umdat ze veur
rust nog neet meu bunt en de ruumte en de kansen
daerum OK nog geconcentreerd könt benu
°t Is netuurlijk ne betje link um conc] ei
ken op grond van slechts 5 of 6 wedstrijden
umme bun’k in ieder geval Dli’j met de vew!
goals in vergelieking met veurig joar. lets mee
goeis ‘emaakt moar veural minder tegen. Opvallend
tôt noo too is wal de onregelmoatigheid in de uut-
slagen: wi’j maakt tr dree of meer in ne wedstrijd
(in 7 wedstrijden) en dan hè’j d'r in ens zo weer ne
wedstrijd tussendeur woarin d'r gin of met piene éne
goale ‘emaakt wordt (4 wedstrijden). Als laatste op-
marking wi 'k vermelden dat de goals ‘emaakt bunt
deur 6 spöllers.
De volgende wedstrijden uut de tweede helfte van de
competitie stoat oes normaal gesprokken in december
te wachten:
2 dec. ZVC-Zelhem 16 dec, ZVC-Pax
9 dec. Vorden-ZzV0 23 dec. Reunie-2VC
Ik verwacht eigenlijk op 30 december vri’j te wèzen,
moar dat is nog neet zeker. (misschien een inhaal-
programma).
De volgende bekerronde kan nog wal evven duren veur
dèn kump, umdat t’r nog al wat bekerwedstrijden bunt
af ‘elast in de laatste ronde.
Op 2e karstdag is dr ne onderl:1g zaalvoetbaltour-
nooi in Ge Hamalandhal, ‘s morgens veur ut 5e, 7e,
Se en 9e, ‘s meddags veur ut le, 2e, 3e, 4e en 6e.
Altied interessant um is te goan kieken. Zee hiers
veur argens anders in dit nummer.
Töt zowiet, töt ollejoarsdag. Bennie Storkhorst.

DEEESSZINENNDSNDEESNSZsS za: ze
SPAART U OOK AL 7?

BIJ DE NED. MIDDENSTANDSBANK

ZsassssstssscnDsssaCsNsSDSDENnSIDSLSDISSSSSICBNSSESnsnaesnNE



achter, maar we bleven goed doorvechten en ni
resultaat: ruststand was 3-3. Na rust was Ma:
speeld. We wonnen de wedstrijd met 6-3.
De volgende wedstrijd speelden we thuis tegen Ruur
Die zondag kregen we een bittere pil te slikken. Ô

es
De streekderby is voor ons zeer gunstig verlopen. We haâden
deze wedstrijd volledig in de hand. Wij hadden erg tegen
deze partij opgezien. Maar onze ploeg draaide die middag
op volle toeren. De eindstand werd 5-0 in onsBijDe zondag daarop moesten we tegen Markelo bh. Een harde
ploeg en zeer fel op de bal. En daar werden we dan ook goed
op de feiten gedrukt. We stonden met 5 minuten al met 2-0

achterhoede ging nogal eens in áe fout. En die werden goed
afgestraft. We kwamen niet in ons spel. We verloren die
wedstrijd met 3-2.
De volgende wedstrijd werd gespeeld tegen Eibergen 7 uit.
Dit was een sportieve wedstrijd. Voor ons doen een zeer
matige wedstrijd. Er bleven veel kansen onbenut.
al vroegtijdig met 1-0 voor. Dit was ook tevens
Na de thee kwamen bij ons de kansen op een rijtje. We kregen
dan ook nog een strafschop te nemen. Die werd goed benut.
Dat was dan ook tevens de eindstand. Het werd 2-0 voor ZVC 5.

JEUGD PACELLI + RKZVC

‚
SINTERKLAAS-PROGRAMMA

Op vrijdag 14 december is er voor de A,B, en C junioren van
KXZVC samen met de junioren en aspiranten van Pacelli een
fietssterrit met aansluitend een grootse disco-arond.
Het vertrek is s'avonds om “19.00 uur vanaf de kantine van
RKZVC en het einde van de avond zal ergens ander
+ 24.00 uur, voor de jongsten wat vroeger. dre

a
da

vóór 19.00 uur aanwezig bent.. gB|

Voor de D,E enF pupillen van RKZVC is er zaterdagmiddag
15 december in het Parochiehuis een leuke spelmiddeg.
Deze middag begint omhalf twee en zal ongeveer om vier
uur eindigen. Ér zijn leuke spelen geörganiseerd en er
zijn veel prijzen beschikbaar. Na deze spelen is er nog
een spel waaraan iedereen tegelijk mee kan doen.
Dus zaterdagmiddag 15 december allemaal naar het Parochie-
huis. Als je geen oppas kunt vinden. voor je ouders, mag
je die gerust meebrengen.
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H. BEERTEN zijn

G.J. Pierik
Constructie= en
installatiebedrijf.

LOODGIETERSWERKEN
C.V. INSTALLATIES
IJZERWAREN
ONDERHOUD

Tel. 233

voor een goede
2e hands of
nieuwe
auto

verder alle
soorten reparaties

naar een erkend
adres:

garage
T. KOLKMAN

Zieuwentseweg 44
Zieuwent
tel. 603
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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 461

Autobedrijf
W.J. KRABBENBORG

voor al uw reparaties
gespecialiseerd in

dieselmotoren

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



tt ZESDE
26 november 1978 … RKZVC 6 — KSV h& 1-3 ; Een bar slechte

wedstrijd, waarin meer gepraat werd dan
gevoetbald.
RKZVC 6 — Sp.Eibergen 9 0-0 ; Een
goede wedsttrijd, waarbij echter de voor-
hoede faalde in de afwerking.

L

ND Nn iovember 1979

Tussen de twee genoemde data ligt een vol jaar. Een jaar
waerin het zesde elftal, inclusief de vriendschappelijke
(oefen)partijën, geen enkele wedstrijd verloren.
Enerzijds een gevolg v.d. sterkte c.q. zwakte van de
respectievelijke tegenstanders RS te danken aan
de collectieve inzet, conditie kameraadschappelijkheid en
spelvreugde bij het huidige elftal.
Een jaar lang ongeslagen, een uniek feit binnen de vereniging
RKZVC, hetgeen dan cok op gevaste wijze werd gevierû docr
leider, spelers en aanhang.

10,00 uur : Gezame bij 'n Dikken.
11.30 uur ‚ Maken v T

12.15 = 12.45 : Voetballen.
12.45 — 12.47 : Wachten op onze leider A.Kolkman4

die zonodig een plasje moest plegen.
12.47 — 14,00 : Voetballen.
14:00 mur : Surrogaat-champagne (=sekt) drinken.
14,15 — + 17.00 : Gezellig samenzijn onder het genot

& van meerdere &rankjes (inclusief
rondje hoofdbestuur).

Na afloop dansen in diverse café's enzalen.
Het voert ons te ver om van elke wedstrijd verslag te doen,
Degene die het mocht interesseren raden wij aan om zelf
eens te komen kijken. U zult verstel staan. Waarvan c.d.
over laat ik in het midden.

Namens het Zesde : Huub Wopereis.

>

Uit het grote aantal brieven die ik heb ontvangen na het
eerste verschijnen van deze rubriek, heb ik de volgende
vraag gekozen; Een van de pupillen schreef:
Beste Joost, ik was laats in de stad en daar zag ik twee
sinterklazen lopen, waaraan herken ik de echte Sinterklaas?
Lieve Pupil; als de Sint uitzoekt wie welk kadootje zal

_

krijgen, moet hij diep nadenken, De echte Sint trekt hier-
bij zachtjes aan zijn baard, de valse Sint daarintegen,
Guwt hem telkens naar boven.
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O uur tot
+

14.30 wor,
afloop van de
zal de kantin

eopend vanaf
de middag van

terugkomen,

trainings=-
worden niet

og eens infor-
de berg kleding
hoofd.

‚.. Volgens Lau LP 7 jaar de jongens van C-7
te zong zijn voor fietsster en disco-avond t.g.v.sinterklaas, (De afgelopen 2 jaar varen ze dat niet).
Wanneer de organisatie het 2 weken later zou doen, mochien
ze wel. (Een mens wordt met de dag ouder.)

vanSe
u

ieid van het jaar ongeslagenscchap soep te gaan eten
et Witte Paard. Zij hadden blijkbaar geen kippesoe(Snnapt U hem, snap ik hem: zie vorige PIOT)

….. Nadat het Ze n.a.v. de 3e nederlaag pannekoeken kreeg
aangeboden door J.Cuppers, Fons Slot overweegt bij dezelfde
persoon bij de volgende gelegenheid, om flessen vla te
vragen.
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We begonnen de competitie met de volg:
Achter: Jan Beerten, Wilfried Hoende

Guido Domhof, Karei Humelink
Mark Iankveid.
Eugene Hoenderboom, ANNE

Ruud Krabbenborg. Albe
Domhof.

Je krijgen twee keer in de week
: zen redelijke tie

ten vordt getraind doorT der,
erste. Bijna iedereen komt op Eepsampioen te Ee H

ing tegen K.S.H, Het
“OG : Grolsche Boys

3-1 z Vlos B 4
en)

tr deel ven de competitie
verloren, Ondanks dat was de
nooit tevreden. Toch was de
ijd ven de tweede helft van
met 6-1, Die ene tegengoal
scheidsrechter Wim Kolkman

ge sde staat tweede).
AD-69 met 3-0 en van Grolsche

Ra
EE

+*

Eu

Doch

]
zi
0. == nuoh punten uit 12 wedstrijden.
go: [ tegen, De laatste wedstrijd tegenEeSe Het begon al raer omdat

Johnny) vergaten mee te nemen. Toen moest Martin Slot
“ar Meddo omdat Ponny met B-1 was meegegaan.
verste helft, hebben we er in de tweede helft
“ls we kampioen worden gaan ye met de trainer en de ders
(W.Kolkman en M.Slct}) naar de wedstrijd Nederland-Frankrijk.
De trainer (Lou Knippenborg) wil zonder verlies van punten
zampioen worden.

pr’Tot de volgende keer : C-1

Zaterdagmiddag 15 december om half twee is er een
spelmiddag in het Parochiehuis met GRANDIOSE LOTERIJ voor
D. E en F pupillen.
De ouders zijn ook van harte welkom!



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

Tima A. M.
ELECTRO TECHNISCH BUREAU
ZIEUWENT

Dorpsstraat 63
Telefoon (05445) 217 - 576

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

SPEELGOED (lego +
playmobile)



Aannemersbedrijf

Hoenderboom b.v.

NIEUWBOUW - VERBOUW

ONDERHOUDS- EN UTILITEITSWERKEN

Dorpsstraat 27 - Zieuwent - Telefoon 05445-332

Isdelaagste
prijs intapijt

altijd debeste?
_ Vergeet het maar!

Want tapijt kent vele prijzen.
Maar ook kwaliteiten. Let naast
de prijs ook op kwaliteit,
Goedkoop is duurkoop.

EV Loop daarom even bij ons
bee binnen, Wij adviseren u graag

met het vakmanschap van de
echte tapijt-specialist.

B.J. STOLTENBORG & ZN. - tel. 207
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TOHP_2 HEREN EIST UW AANDACET;

Zaterdag 2l november 1979 was een hoogtepunt in het bestaan
van het volleybai-herenteam TOEP 2.
Ons sterrenteem, bestaand
H. Kuiltjes (aanvoerder), M.Kl.Coldewi
W.Hummelink W.Rouwhorst, V‚.Krabbenborgdjop
tegen BLOK u1
uit het vuur g
taat te ieBook".
De eerste set,B voornamelijk opgeë

fg

ag liefst 3

eerste punt van het s
Maar daar bleef het nm:

ons naar de volle win
winnend afgesloten:
Einduitslag TOEP 2 -Î|tit

pis ä kas 6Helaas hebben v
r

verloren, OM Og een
Maar in de wetensch

ga

ap, dat we kûnnen winnen, gaan we verder.
langrijke rol; kout dus cens

kom weken ziet er als volgt uit:
T DE wijk cm 18,15 uur.
TOHP 2 i en om 20,30 uur. /

S= 1: TOHP 2 -— Grol b in sportcomplex om 14.45 uur,
12- 1: Marvo 2 - TOHP 2 in OD om 15,45 uur.

A. Krabbenborg
N.B. Sponsors kunnen zich wenden Lot EH. Kuiltjes.

IE]
c

Het hoogste bod geldt

DE NEDERLANDSE MIDDENSTANDSBANK,

EEN SPAARBANK VOOR ALLEN ! i
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PACELLI NIEUWS,

f£ Pacelli haarInt er ide DUp 9.l ld}Jaarlijkse ledenvergaderingin het clubhuis 't Kevelder,
Na het openingswoord doer de
voorzitster Mevr, R., Ponds-Dsenderwinkel bracht de secre.taris Berry Wensink ver slag
uit r het zeizoen 178.
79, hierna volgde het finan-cie everzicht door Penning-
meester Tonny Krabbenborg.Door het geringe aantal leden dat aanwezig was konden

de diverse agendapunten vlot afgewikkeld worden, FonsSlot was als Lb slid aftredend en niet herkies
baar, in de v zadering kwam geen nieuwe kandidaatnaarvoren zodat het bestuur in deze vacature gaar vo rzien,Marianne Spekschoor was ook aftredend maar werd alE&s
stemmen herkozen,
Er werd beslsten tot de oprichting van een Jeugdkommis=sie em in de toekomst de nevenactiviteiten voor enzejeugdleden beter te kunnen begeleiden, ‘

In deze kommissie namen de volgende dames plaats:Marianne Spekschoor, Hedwig Hulshof, Diny Rouwhorst
en Marianne Boekelder,
Na wat algemene mededeling besloot de voo
vergadering en bedankte iedereen voor zijinbreng..

PE ieSeu haa
its
of Ìï

Dat de jeugdkommissie inmiddels aan het werk gew=-eest is blijkt uit het volgende:
Cp zaterdag 8 dec kemen Sinterklaas en Zwarte Piet
om 10.00 uur in de Waareise voor de Pupillen en opl4 dec aanstaande is er een fietssterrit met eendiscoavond voor de Adsp. en de Junioren van RKZVC
aanvang: 19.00 uur in de cantine van BKZVC, verdere
mededelingen hierover vindt mem elders in PIOT,

‘Bet competitie verloop gaat voor Pacelli niet geheelnaar wens, de heren kampen nog steeds met aanpassings-problemen in de 2de klas, het blijkt dat de agressiein de speelwijze van onze tegenstanders voor ons -
nog steeds de nodige problemen opleveren, een goed



voorbeeld hiervan is de wedstrijd van afgelopen zon-
dag tegen Fireball uit Zelhem, in een mum van tijd
stonden de Heren tegen een achterstand van 10-00 aan
tekijken, hierna werden zij ook aggressiever en werd
Fireball met gelijke munt terugbetsald, ruststand
16-35, na TUSt was onze ploeg de gelijke van Pirebaii
en kon Fireball nog maar 6 maal tot scoren komen

De 3 maal het net vond, Eindstand
steeds op de eerste overwianin

e uitgave van Pacelli doet het nog steeds uit-
afgelonen zondag werd Blauw Wit uit Ruurlo
de zegekar gebonden, uitslag 10-8, zij staan
2 6) + vor—=

—{

klasse Îier bovenaan met nog Zeer enk

De meegod hebben de Ee smaak van n over-
winning nu ook geproefd « versloegen afge en
zondag de dames van Fortuza uit Winterswijk t 7-b4,
en wanneer zij deze vor kunnen vasthouden zuilen
er nog meer tegenstandsters met lege handen naar huis
gaan,
Hiervolgend de standen, voor de Senioren bijg E

tot en met 2 dec en voor de andere teams bijgewerkt
tot en met 25 nov,

ee
io

mmu©
tj

ian >
E VOORNEMENS NIET OP

E Ne RADA' MIDDENSTANDS SPAARBANK

DAMES SEN, KLel DAMES JUN.KL.C DAMES JUN,KL.G

Batouwe G=-3 Minerva-a i4-8 Fertuna-b 5-8
W‚Huissen 5-8 Pacelli-a 4-6 de Vossen 5-8
Groessen 6-8 Vios L-6 Grol-e 5-6
Erix 3-6 Babberich 5-6 Pacellisb Zei
Ericat76 5-4  Erica?76 Seb Gazellen-b Li=ih

Pacelli D=3 Erix hz Minerva-b i-2
Fortuna 6-2 DEV L=2 Blauw #it 1-0
Loo i-0 Fortuna-a i-0 Olympus'72 5-0



a

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



KENNIS MAKEN?
ONS BEDRIJF VERTOOND EEN OPMERKELIJKE GROEI...
Zoudat komen door de: Verzekeringen: W.O. zeer gunstige
PERSOONLIJKE 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 voor
PREMIES???? verbetering aan/in

uw huis.
Continu krediet: Een doorlopende

: krediet-mogelijkheid.
Waarom maakt u eigenlijk geen

I kennis 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 voor
een gedegen en vakkundig advies, een advies dat ook u geheel
vrijblijvend kunt krijgen bij:

H Assurantie- en Financieringskantoor
| THEO BEKKEN

A’ Werenfriendstraat 9, Zieuwent, telefoon 461
ERKEND ASSURANTIEAGENT

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



MEISJES ADSP.KL.EH MEISJES ADSP.KL,l
WWV-a 5=10 Grol-h 5-10
Minerva-ga 5-8 5 CGazelien-b 6-10Gazellen-a 5. Pacelli-b LebPacelli.a en  Minerva-b Dead :Grol-a Set Babberich-b 4-3Vios 4-2 Erix-b 4-3Fortuna ho D DGEVepD GaErix-a 5-0 WAV-b D=}
MEISJES PUP,KL.G MEISJES PUP,KL.l
Grol-a Dog Fortuna
Pacelli-a bL-7. ivanti
UGHV-g Be=ó Pacelii-D
Vios bei Grol=€
EriESE hz UGiV-e
Reflex bied oeWWVee =D Gazellen»

EVD
HEREN SEN, XL,2D SEREN SEN, 8.40
Woduissem.1 5.9 Facelli.2 iSUWVeg he’ Dynamoed GDsrix-l 5-6 rirebhall-2 3s-h
Duiren=-l Zes ETiX-z i-4
UGHV ez Dok VWVe5 Bedrireball-l Ged Blauw Wit 2-0
Pacelli-1l Del
Swift-5 {]

Om Ol}

NIEUWS INHETKORTEan RNRKopie voor het volgende numer (5) van PIOT dient uiter-lijk 2e kerstdag 26 dec. in het bezit te zijn van deRedactie, Noteer deze datum. I.v.m. het uitbrengen indezelfde week is latere inlevering beslist niet mogelijken verdient het aanbeveling kopie getypt in te leveren.(op blancó papier 13 cm. breed. )
——



C=Q--Q-0-0-0-6-9
Maands2E 1

avond voo eden en supporters RKZVC.
SS

december 1s er weer een k3
1 O0 uur.

OOGO j-Q=0

OOCHet N.Kuyper zaaltournooi voor Pupillen zal gehouden
= - 7 4 & > 2 -orden in de sporthal te Groenlo op O en 27 januari en®

í februari, Over
bekend; die hopen we in

voor Pupillen5 en wel
DIeTVaL. GS. 0E

De D en E pupillen
niet meer buiten do

10.00 - 10,b5
10.45 — 11.30
11.30 -— 12,15
12.15 — 13.00 uur

OCCOTezijnerti
worde geo
tournooi te Groen

+
js d zal
"ganis

CrO-D-O0-0-C-O-0=0
Pacelli handbal heeft tijdens de algemene ledenvergadering
een speciale jeugdcommissie opgericht
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WANDELVERENIGING PACELLI
WANDELEN ! 2?

Vele inwoners ven Zieuwent weten helaas niet meer dat er
nog steeds een wandelvereniging is. Wasrschijnlijk zullen
deze mensen zich nog wel kunnen herinneren dat het wandelens
vroeger een kolosaal gebeuren was waarbij het geen uitzon-
ûering was dat er op een wandeldag + 1200 wandelaars uit
een groot deel van de achterhoek bij elkaar waren om tevechten voor een le prijs.
De tijden veranderen en zo is het aantal leden van onze
vereniging sindsdien ook sterk teruggelopen. Ondanks een
gering aantal leden bleef het succes niet uit. Het afge-
lopen seizoen hebben wij 5x een eerste prijs in de wacht
weten te slepen.
De Leden van onze vereniging komen elke zondagmorgen vannalf tien tot half twaalf bij elkaar en er word Gan va:ailes gedaan. Soms word er geoefend maar de rest van de
tijd wordt besteed aan spelletjes enknutselen, In de
winter word er helemaal niet geoefend en dan wordt ergetracht om de kinderen op een gezellige wijze bezig tehouden.
Nieuwe leden zijn van harte welkom evenals
krachten. Zit U nog Met vragen of hebt U in!
dan gerust even langs op een zondagmorgen.

Tot ziens! :

“a d t Wieren

Voor het eerste dat in de hoofdklasse speelt zit de eer
competitiehelft er op en staan ze nu 3e met 8 pun!
7 wedstrijden, achter Pavanda (7-9) en Grol-1 (7
Zeker is er bij hen een stijgende lijn te constateren,
wat vooral tegen koploper Grol bleek, waartegen ZVC zeker
het betere spel vertoonde en daarom verdiend met 2-0
voor kwam, doch de laatste minuten verslapte de concentratie
enigszins waardoor Grol alsnog langszij kwam (2-2), wat
zeker jammer is voor de spanning in de kopgroep.
Het 2e en Ze draaien goed mee in de middenmoot, maar
zullen geen rol van betekenis kunnen spelen voor de titel.Het programma ziet er als volgt uit:



Ì DOPPEN ASSURANTIEN

Is voor al uw |

VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN

Zieuwent -— Dorpsstraat 77 -— telef. 290

| breng
na de wedstrijd je

| een bezoek
|

aan
39 = 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



wiee

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

E - H. HOLWEGmoet 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
spreien

sa NIENHUIS MEUBELEN
Telefoon 252 - Werenfriedstraat 1 - Zieuwent

VOOR AL UW SCHOENEN

u EN LEDERWAREN
natuurlijk
schoenen- en sporthuis

Ten Brastel. 257

NSS



\q.
Vrijdag 7 dec. ZVC-3 - Grolsche B.-1 aanv. 20.00

EE Grol-3 — ZVC-2 aanv. 21.30
Vrijdag 14 dec. ZVC-1 -= Dynamo-1 aanv. 20.45

Grol-3 — ZVC-3 aanv. 21,30
Vrijdag 21 dec. Fc.Knudde-1 — ZVC-1 aanv. 20.00

ZVC-3 — Grol-2 aanv. 21,30
Vrijdag k jon. ZNC=2 SS 2E aanv. 22.15
Vrijdag 11 jan. Longa-3 — ZVC-3 aanv. 21.30

ZAALVOETIB
REGLEMENT

le

10.

11.

Wedstrijden worden gespeeld volgens wedstrijgsch
er wordt niet van doelen gewisseld.
Er wordt in elke klasse een halve kompetitie Eegeleid door KNVB scheidsrechters.
Er wordt gespeeld volgens de regels van het zaalvoetbal(met strafminuten),
De regels worden voor aanvang van de oben kort enduidelijk uitgelegd.
Een team bestaat uit 6 tot 9 spelers, 5 spelers in het velden 1 tot b wisselspelers.
Er wordt afgetrapt door het team dat voorop staat in het
programma.
Een speler die door de scheidsrechter uit het veld wordt
gestuurd, is voor verdere deelname uitgesloten.
Tegen de beslissingen van de scheidsrechter is geen verweermogelijk.
De leider of aanvoerder moet ervoor zorgen, dat zijn team
5 minuten voor” aanvang van de wedstrijd gereed staat.
De organisatie is niet verantwoordelijk voor zoek- of
stukgeraakte eigendommen en geld.
Waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
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WEDSTRI

13.00
13.11
13.22
13.33
13. bh
1355
14.06

.

.. SW

„Wopereis, M,

zo
BE

25

.

„Holkenborg, R.Penterman, W.Eekelder, St.Papen,
.Hoenderboom, H.Toebes, F.Stortelder, W.Kolkman,

A.Schutten, G.Slot,
M.kl.Holkenborg, E.Immink, L.Kolkman, Hem. Hummelink
A.Eekelder, B.ten Bras, J.Reukers, B.Berendsen,
Jos Wolters, P.Knippenborg.
F.Slot, B.Storkhorst, L.Knippenborg, P.Boekelder,
M.Hulshof, H.Bokkers, M.Toebes, A.Hoenderboom,
Cl.Stortelder, M. Immink.

DSCHEMA 2eKerstdag: Aanvang13SNDEERRSSNEESSNDISEnESasnsn

IE IT
14,28
14,39
14.50
15.01
512
15.23

ummelink,
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het juiste brood voor de
sportman is brood met
energie o.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  %=>=t
Droppings Ä

|

Uitstekende keuken voor diners
Prima biljart aanwezig

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

Zieuwent DORPSSTRAAT 29
:ETT È

Tel. 05445 — 416.

trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd



i voor de aan- en verkoop van:

VEE en VARKENS
naar

vee- en varkenshandel - batsdijk 46 Zieuwent - tel. 508==NW:EEN” z ER
WILT U EENS WATERTANDEN?

DAN BENT U BIJ

CAFÉ-RESTAURANT

„STOVERINK”
IN GOEDE HANDEN! Zieuwent

tel. 05445-634 Ruurloseweg 20

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

Garage LOU VOORHUIS
telefoon 319



21.

INDELING ZAATVOETBALTEAMS 5e, Te, Ge, en 9e elftal.BenJSENL.
(av.) = aanvoerder. De aanvoerder is verantwoordelijk
voor "zijn" team tijdens het toernooi,

:H.Lankveld, H.Krabbenborg, Fr.Domhof (av.),
JE dE Hulshof (L), V.kl.Niënhuis, A.Slot.

:G.Gr.Zevert, A.Rouwhorst (av.)}, W. Eekelder,ns Wopereis, L.Kolkman, H.Stortelder.
C, :B.Rouwhorst (av.), J.ten Bras, W.Knippenborg,

L.Donderwinkel, H.Kolkman, W.Kolkman (N).
- !W.Weijers, Doha, E. te Roller, A.Beerten (av. },

V.Krabbenborg, B.Geerdink.
‚ :Cl.Knippenborg, Th.Kolkman (2v.), J.Hanselman,

R.kl.Holkenborg, B.Nieuwhof, d.£rabbenborg.
F. iR.Ketels, H.Hulshof, W.Domhof (av.), P.Eeftink,

A.Spekschoor, G.Knippenborg.
G. :T.Elsschot, Cl.Hummelink, J.Hulshof (av.)

Ant.Stortelder, T.kl.Holkenborg, H.kl.Holkenborg.
H. :W.Rouwhorst, H.te Molder, A.Holkenborg (av. )

W.Bekken, Cl. te Molder, B.Holkenborg.
Leiders: B.Waalderbos, L.Vos en J.Krabbenborg.

si

7]

WEDSTRIJDSCHEMA ZAALVOETBAL LAGERE ELFTALLEN
A-B 9.00 — 9.10 A-F 10.h0 — 10.50 D-E 12.10 — 12.20:LD 9.10 - 9,20 DE 10.50 = 11,00 AG 12,20 = 12.302P 9:20 — 9,30 BH 171.00 - 11.10 E-G 12,30 12,40G-H 9.30 — 9.40 A-G 11.10 =— 11,20 F-H 12.49 — 12.50
A-D 9.40 — 9.50 C-E 11.20 — 11.30 B-D 12.50 — 13.00
B-C 9.50 = 10.00 D-P 11.30 — 11.40 A-H 13.00 — 13.10
E-H 10.00 - 10,10 A-E 11,40 — 17.50 C-P153,10 — 13.20
F-G 10.10 = 10.20 C-G 11.50 — 12.00 D-G 13.20 -— 13.30
C-H 10.20 - 10,30 B-8 12 00 - 1210 B 5 50 1530B-G 10.30 - 10,40



nmmelink, A.I
J.Heutinck,

tE‚. 'J.Kolkman, M.Hsutinck, E.R
D, :M‚Weelink, H.Krabbenbore

JUNIOREN

:E.kl.Niënhuis, J.Rouwhorst, #

P.Hummelink,
B. :Fr.Boschker, J.Cuppers, ClL.To

R.kl.Goldewijk.
C. :Ido kl.Holkenbcrg, R.Stortelder, R.Hummelink,N.Domhof.
D. :ÀA.Stoverink, J.Kolkman, G.Slot, H.te Molder,P. ten Have,
È. 1S.Roelofsen, E.Rouwhorst, J.Storkhorst, R.BlanekenborsR.Spekschoor.,
C JUNIOREN

u„Hoenderboom, W.NWijenhuis:J.Beerten, A.VosA. ‚ E.H
B. :M.k1.Goldewijk, P.Domhof, K.te Molder, H.FiC. :F.Harbers, J.te Roller, M‚Waalderbos, J.ten HK.Hummelink.:

:G.Domhof, R‚Kr ‘bbenborg, M‚Lankveld, R.BaksE.xl.Gebbink,. B. V.Eläik, Fr.Zokkers, Ben Humelink EGELG
GG, Rouwhorst, V,Hoenderboom, E.Waalderbos, P.GeGHG

b0

*a]

WEDSTRIJDSCHEMA'S A , B EN C JUNIOREN
A speelt 12 minuten.
B en C spelen 10 minuten

As



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



|

i C.A.V.V. ZIEMACO steeds tot uw dienst met 0.4.
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 dagen nacht - bij onze zelfbediening 24 uur per dagKontant geldiser niet bij nodig - de credietkaart maakt dit overbodig
Bezit u er nog geen???? Vraag dan vrijblijvend inlichtingen bij:

C.A.V.V. ZIEMAGO
Past. Zanderinkstraat 30, Zieuwent
Telefoon 05445-221 (bandopname 210)

heWE Th. BERENTSEN

voor RIJLES
í naar UW

VIVO-KRUIDENIER

autorijschool 8
A. Kolkman WARME BAKKER

Werenfriendstraat 13 telef.05445-222telefoon 226



AANVANGSTIJDEN C JUNIOREN
A-B 9.30 uur A-E 10.20 uur C-F 11.10 wrC-D 9,40 uur D-F 10.30 uur B-E 11.20 uurE-F 9.50 uur C-E 10,40 uur A-F 11.30 uurA-C 10.00 uur B-F 10.50 uur B-C 11.40 uur
B-D 10.10 uur D-E 11.00 uur A-D 11.50 uur
AANVANGSTIJDEN B JUNIOREN
D-E 12.30 uur B-C 13.10 uur A-C 13.h0 uur
A-B 12.49 uur A-D 13,20 uur B-D 13.50 uur
C-D 12.50 uur B-E 13.30 uur C-E 14,00 uur !

A-E 13.00 uur
AANVANGSTIJDEN. A JUNIOREN
B-C 14.30 uur A-C 14,5h uur A-B 15.18 uur
A-D 14.b42 uur B-D 15.06 uur C-D 15.30 uur
Het programma voor de D, E en F pupillen komt op school
en in de kastjes te hangen, vanaf 9 december

REGELING AFGELASTING WEDSTRIJDDROGRAMMA K.N.V.B. EN AFDE
LINGEN VOOR HET SEIZOEN 1979-1980 EE

‚
ALGEHELE AFGELASTING ZONDAGAMATEURVOETBAL

;Bij algehele afgelasting van het zondagamateurvoetbal geldtdit tevens voor het zondagvoetbal van alle afdelingen vande K.N.V.B..
‘GEDEELTELIJKE AFGELASTIN ZONDAGAMATEURVOETBAL;
Bij het gedeeltelijk afgelasten van de wedstrijden van hetzondagamateurvoetbal geldt dit voor:
2. De wedstrijden in de met name genoemde distrikten vanGe EN VIB.
attentie: Voor de in die distrikten vastgestelde wedstrijdenvoor de hoofdklassers (die niet distriktsgewijszijn ingedeeld) wordt de keuring van de terrei-nen overgelaten aan de konsuls en scheidsrechters,b. De wedstrijden van de onder deze distrikten ressorte-rende afdelingen.
N.B. Alleen bij algehele afgelasting van het amateurvoetbalzijn ook alle wedstrijden van de hoofdklassers afgelast.
OFFICIELE BERICHTEN AFGELASTING WEDSTRIJDEN.
Op de hierna volgende dagen en tijden kunnen berichten inzake-afgelasting van wedstrijden via ANP, Radio-Nieuwsdienst,T.V.-journaal en omroepverenigingen bekend worden gemaakt.



VRIJDAG 12.30 uur Radio Nieuwsdienst Hilversum II
13.00 uur Radio Nieuwsdienst Hilversum IT
18.00 uur Radio Nieuwsdienst Hilversum I

Van 19,00 tot 21,00 uur Telefonische informatie
Weekendsportdienst ANP
Tel. 020-21h21b Me

ZATERDAG 8.00 uur Radio Nieuwsdienst Hilversum II
8.30 uur Radio Nieuwsdienst Hilversum II

van 8.00 tot 10.00 uur Telefonische informatie
Tel. 020-21421h4

9.00 uur Radio Nieuwsdienst Hilversum II
12.30 uur Radio Nieuwsdienst Hilversum II
13.00 uur Radio Nieuwsdienst Hilversum II18.00 uur Radio Nieuwsdienst Hilversum I

van 18.00 tot 20.00 uur Telefonische informatieSe Ok,
T.ZONDAG 8.00 uur Radio Nieuwsdienst Hilversum II

tussen 8.45 en 9,00 uur Avros Sportpanorama Hilversum III
van 8.00 tot 10.30 uur Telefonische informatie

Tel, 020-2142174
plm. 12,30 uur Programma "Muzikaal Hilversum I

Onthaal” AVRO.

Op zondag worden gedurende genoemde tijdstippen ook berichten
uitgezonden met betrekking tot individuele afgelastingen
wedstrijden betaald voetbal, hoofd en le klasse zondag-
amateurs.

TOELICHTING
In bovenstaande regeling, vastgesteld voor dit seizoen, zijn
enkele wijzingingen aangebracht, voornamelijk met betrekkingtot de afgelasting van de programms van de afdelingen van de
KON VB;
Gedurende de laatste 2 seizoenen zijn de afdelingen autonoom
geweest inzake het nemen van een beslissing over het al dan
niet afgelasten van hun wedstrijdprogrammas. Het kon dus
voorkomen dat de K,N.V.B. tot algehele of gedeeltelijke afge-lasting overging en éên of meerdere afdelingen, afhankelijk

van de situatie in hun rayon, toch hun programmas doorganglieten vinden. Dit is nu niet meer mogelijk. Nu gelât, dat
bij algehele afgelasting van het K.N.V.B. voetbal ook de
programmas van ALLE afdelingen moeten worden afgelastvoor
zover dit nog niet is gebeurd en indien per distrikt tot
afgelasting is besloten, dat alle afdelingen, ressorterende
onder dat distrikt, ook tot afgelasting moeten overgaan.



aannemersbedrijf

mam HULSHOF
k nieuwbouw © 5445- 494 ZIEUWENT

%x verbouw
k 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
MENGV OEDERS

wordt groot
en in produktie gebracht

%*
* *

tel. 200
Zieuwent



JE BOUWBEDRIJF
NIEUWBOUWHulzink& Zn. sauensow

‚ 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 J



Kies voor betrouwbare
zekerheid
MASSEY FERGUSON

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

tractoren, machines en werktuigen
HARREVELD

telefoon 05443-2415


