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Kemkens
Installatiebedrijf
te Zieuwent

Onderhoud
Het is zomer!
Maar de winter komt, dat is zeker.
Bent u ook zo zeker van uw C.v.?
Laat Kemkens uw c.v. onderhouden.

*Dan zit u straks niet in de kou.
Goed onderhoud betaalt zichzelf:

U verbruikt minder gas, het
aantal storingen neemt af.

Kemkens heeft onderhouds-
en storingsabonnementen.

Zoals metalles: wij zijn goed en niet duur.
Voor een gewone c.v. kost een
onderhoudsabonnement f 59.- per jaar.
En wilt u helemaal zeker zijn:
neem dan een onderhouds- +
storingsabonnement voor f 94.50 per jaar.

Kemkens:- Betrouwbaar
- Steeds te bereiken
- Goede service en kwaliteit

Vraagt inlichtingen bij:

Kemkens
Installatiebedrijf

Zegendijk 26 te Zieuwent (aan de weg van
Zieuwent naar Beltrum) Tel.: 05445 - 666
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Sportblad PIOT
Redaktie:

Verenigingen:

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: Th. Bekken, Werenfriedstraat 9
telefoon 05445-461
Penningmeester: M. v.h. Bolscher,
De Haare 25, telefoon 05445-660
Wedstrijd-secr. J. Lankveld, Dorpsstraat 40,
telefoon 05445-341
Zaalvoetbal: B. ten Bras, Dorpsstraat 23,
telefoon 257

Handbal
Voorzitter: R. Ponds, Zieuwentseweg 48,
telefoon 05445-382
Secretaris: B. Wensink, de Haare 18,
telefoon 838
Penningmeester: A. Krabbenborg, Dorpsstr. 3,
telefoon 05445-442
Wedstrijd-secr.: Th. Venderbosch,
Dorpsstraat 61, telefoon 05445-272

Volleybal
Voorzitter: H. Krabbenborg, Dorpsstraat 22b,
telefoon 05445-875
Secretaris: A. Krabbenborg, Grobbenweg 3,
telefoon 05445-534
Penningmeester: A. te Molder, Kleuterstraat 3
telefoon 05445-266
Wedstrijd-secr.: M. Kolkman, Zegendijk 16,

telefoon 05445-274
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Gymnastiekvereniging
Voorzitter: A. Rouwhorst, Ruurloseweg 26,
telefoon 05445-294
Secretaris: L. van Schie, Uranus 10,
Lichtenvoorde, telefoon 05443-4772
Penningmeester: J. Onstenk-Schepers,
Grensweg 8, telefoon 05445-348
Wedstrijd-secr.: L. Hummelink, Mercurius 53,
Lichtenvoorde, telefoon 05443-1953

Karate
Voorzitter: H. Olthof, de Waareise 23,
telefoon 05445-262
Secr./Penningm.: V. Doppen, Dorpstraat 77,
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: H. Kl. Goldewijk,
Zegendijk 6, telefoon 05445-723

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

Schietvereniging
Voorzitter: B. Rouwhorst, Roldersweg 17,
telefoon 05445-405
Secretaris: L. Wopereis, Dorpsstraat 60
Penningmeester: A. Schutten,

B. v. Meurstraat 10, Lichtenvoorde,
telefoon 05443-1005
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inhoud
Pag. 1l.Van de redactie

2.Nationale biljart kampioenschap
3. Van de jeugd trainer F.D
S.Mededelingen Jeugd ZVC
G.Kerstzaalvoetbaltoernooi jeugd
S-.Nieuws in het kort Eá
S. Pacelli nieuws

iO.Regelement zaalvoetbal
ll,Indeling:l t/m 5
l2.Indeling 6 t/m 9
ls.Verslag D2
l3.Verslag ZVC 6

VAN DE REDACTIE.
Het najaarsweer is er de oorzaak van dat er op voelbalge=
bisd weinig te doen was.let eerste speelde alleen Legen

Reunie, waar het erg blj was met het ene punt dat ze daar
wegsleeplen.00k de komende weken zal er wel niet meere
gespeeld kunnen worden, terwijl van 19 dec. tot en met 3 jan.
de kompetitie stil 1
Als afwisseling is er voor de voetballers het zaalkersttomi=
nool voor de senioren op 2e kerstdag. 'sMorgens voor het 5e

‚7e,8e en 9e en'smiddags Voor de hogere elftallen. Een Loer-

nooi dat voor de voetballiefhebbers het aanzien beslist
waard is.De F pupillen en de junboren spelen Op maandag 28

december hun toernooi in ge sporthal Le Lichtenvoorde.
Ook de handbalkompetitie werkte slezhts een beperkt progran
af ‚vermeldings, waard hierbij is de knappe overwinning van de

dames 1 Legen koploper Huizen

9
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ei 7 attenderen op het nationale jeugdkampioen-
die op 9 en 10 januari plaats vind in biljart-

alder, waaraan ook Hans Ketels deeineemt die zich
p zeniddelde in de voorronden hierzoor plaatste.
e bijdragen van 0.a. het 6e en D2 en de vele sche-

ie zaaltoernooien treft U een bijdrage aan van
sor A.Wiegsers over zĳn bevindingen in Zieuwent met

vaste rubrieken een speciale rubriek voor de ZVC je
stie wensen wij iedersen alvast een zalig kerstfeest en

‘voorspoedig 1982.
De redactie.

tels wederom kanshebber nationale biljart-
‘De bil vsrergniging ‘t Kevelder uit Zieuwentbeeft 3 em10 janusri a.s. voor de Je keer inbaar b 8 is vrganisatie van een nationalebiljart-fin toegewezen Bekxngen, Hieruit biijktdat dege wt Aging WE “trouwen geniet bij de

L.R.5.B. dasf gaar erg weinig verenigingen in de
vegio zo vaar cen vationale finale hebben mogen,
Srganiseren,
Bij je sonmmeol is Levens Sr dat een gudÌ mn oud-lid van deze vereniging £1

‚ woor deze finale hoofdkiassen
5 Zetels heeft binnen het jeugd-biljart behoorlijk Eurore gem2akt en reeds eer-der een naticuale titel binnengesleept. In het

seizoen 1978/79 behaalde hij de nationale titelin de 5e klasse iábre,

heeft gepla.
iibre deugde

im de voorronden van dit kampioenschap (moy. van
T.=-t/m 10,99) heeftHans Ketels ondubbelzinnig
zijn kandidatuur gesteld. In Daalerveen bereiktehij cenZe plaats door wit 6 wedstrijden 10 pua-temté behalen wet een moyenne van12.70 eneen



voor al uw

. SPORTSCHOENEN

‚ SPORTKLEDING

. e.a: SPORTARTIKELEN

schoenen- en sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - telefoon 257

ADIDAS - PUMA - QUICK

voor
planten en

snijbloemenvoor goede voeding
í grote sortering droogboeketten
( lage prijzen bloempotten
. in levensmiddelen sierpotten
1

f bloembakjes
Z.B. Knippenborg bloemstukken
Dorpsstraat 21 - telefoon 579

bloemenzaak
Dorpsstraat 11 - Telefoon 544

Ee
1



COÖP. GELDERLAND 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 udag 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:

Coöp. Gelderland
Past. Zanderinkstraat 30, Zieuwent ©

Telefoon 05445-221 (bandopname 210)

VOOR UW RIJOPLEIDING NAAR:

AUTORIJSCHOOL

Kolkman
Werenfriendstraat 13
ZIEUWENT
telefoon 226

aen

SCHAKELWAGEN EN
AUTOMAAT
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hoogste serie van 182 caramboles. Met dit moyen-
ne is hij reeds maar de extra klasse gopromo-veerd,Er zit dus nog wolóp vrogressie in zijnshel en ws mogen derualve in sn toekomst nogmeervan hem verwachten,
Eet jeugibiljart geniet in het algemce:
licngstelling omdat hier erg SVANgen VOrdt g2=
speeld en door zeer jonge knapen soms vorbiui-

de prestaties word JC EBUuBt er
8 het ware ds opvói. Valtink Cm

voel be=

aanwe de biljartverenigi
uus piaatsgenoot dans Ketels
ste ves doen om dit iournooitratie voor de Besze b

elder.

pv de zenioren-4
5 zeiraind te he
verbonden aan

jpeiijke Stape

id of Je timmert nie
noorvie operkin s
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elftal,
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vermogen, sportiviteit spelenderwijze geoefend worden,
Dat hierbij vóor iedereen dezelfde regels gelden als
op tijd komen, op tijd aïmelden, op tijd wisselspeler
zijn, op tijd ingewisseld worden, moge als vanzelf-
sprekend aangenomen worden. De leiding is het hier-
over volstrekt eens; sommige jongens echter willen
nog wel eens een uitzonderingspositie innemen.
Komt tijd, kont raad, zullen we hier maar zeggen.
Uit de prektijk is me het volgende opgevallen:“= De organisatie is prima. @—- De jJeugdleiders staan altijd klaar voor hun

. elftal. Je kunt van hen op aan! Houen zo,
»——— Dat voetbal niet alleen zaligmakend is. Oox

andere aktiviteiten worden doór het Jeugdbestuur
en leiders gestimu verd,

——— Dat de jeugd van ZVC in het algemeen wat klein
uitgevallen is.

——- Dat ze daardoor, wat het resultaat betreft, nogal
eens aan het kortste eind trekken.

“—— En daarom niet erg hoog geklasseerd zijn.
“—- Dat B-1 hierop een uitzondering is, omdat ze

andere wapens dan lichaamskracht in het spelkunen gooien. |

—.= Dat C-1l hierop in de toekomst ook aanspraak kan
Maker.

—“ Dat we over 2 à 3 jaar een goed A-elftal kumen
hebben, waar ZVG nog veel plezier aan kan beleven,

»_- Dat dat plezier ook mi wel op de velden aan-
wezig is,“ at B-2 gebrek aan taktisch inzicht niet ont-
zegd kan worden: Bij hevige tegenwind kregen
enkele spelers het advies mee, de kaken stevig

op elkaar geklemd te houden, zodat de wind geen
vrij spel kroeg in hun keelgat en daardoor hun

_ _ Snelheidaf zou remmen. Di== Dat je rijdende naar°n uitweastrijd merkt dat
veel jongens van A verknocht zijn aan het boeren-
bedrijf: „Godsnams, wat ne luikebladeren”

„Bij de volgende pesvoerkoele moj links af”
„Bij good weer bunk d’r moandag (training)
neet, dan mow inkoelen”.-- Dat ik nu al iedereen fijne feestdagen en een

voorspoedig 1982 toewens
Tot Ziens

… Aloys Wieggers



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

tevens nog steeds Rijkssubsidie "dubbele beglazing"

SCHILDERS- en BEHANGBEDRIJF

Werenfriedstr. 37, Zieuwent, tel .452

BESTRATINGSBEDRIJF

DOMHOF

ERFVERHARDING

SIERBESTRATING
Dorpsstraat 30

ZIEUWENT
Telefoon 05445 -517

Tinma A. M. Wapereis

ELECTRO TECHNISCH BUREAU
ZIEUWENT

Dorpsstraat 63
Telefoon (05445) 217 - 576

RADIO - TELEVISIE
WASAUTOMATEN
ELEKTRISCHE en
HUISHOUDELIJKE ART.
SCHOOLARTIKELEN en

SPEELGOED (lego +
playmobile)



u NIEUWBOUW

u VERBOUW

m ONDERHOUDS: en
mw UTILITEITSWERKEN

B

dorpsstraat 27
ZIEUWENTVy telefoon 05445-332

[1

voor een
gezellig partijtje CAFÉ

biljarten 't Kevel s A
of een groot feest De HOLWEGin ’t klein

â Telefoon 277moet je toch wel bij
't Kevelder zijn!
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MEDEDELINGEN JUNIOREN EN PUPILLEN RKZVC

eg++ Voor de pupillen {zowel D als E) is er een winter-
stop voor wat betreft de veldvoetbalcompetitie

| van 20 dec.’81 t/m half februari 1982. De Ee| competitiewedstrijd is dus op zaterdag 19 dec
++ Gedurende bovengenoemde winterstop zijn de DE

ningen voor D en E als volgt:
E-l : „Elke”" zaterdagmorgen, begimmend op 9 jan.

1982 in de gymzaal aan de Zegendijk van
10:30 19% 11430 uur o.l.v. Henri Hummelink.
({p.s. gedurende de schoolkerstvakantie is de
gymzaal gesloten.

Es2 1 „Elke”® zaterdagmorgen, beginnend op 9
1982 in de gymzaal aan de Zegendil jk van
17:30 tot 12.30 uur o.l.v. Hemmie Toebes
en/of ee Gr.Kormelink.

DelenD-2 2 Zij blijven op de gebruikelijkebuiten trainen; omdat
A: De gemeente alle Db:

de zalen ({&.g.eV. overbezetting
accomodatie) ‘gaat eren.

B: Met aangepaste bewegingstra
en goede kleding trainen op
veld voor deze leeeftijdscategorie
mogelijk „Se
Bij extréme weersEEN en
is Me echter onver j

sporten uit

F4 Elke maandsgmldisg, oals gebruikel 5

i aan ie Zegendi jk van 16.00 tot 17.00 uurEE Erie Hunmelink.
<=++ Het prupillenzaalvoetbaltournooi, het zen. NOrDSr

Kuyper Tournooi, vindt plaats op 2 en 3 jan.Liehteiygorde en 17 en 24 jan, Le Groenlo.
RKZVC neemt deel met 4 D-teams en 4 E-teams.
Indelingen e.d. volgen te zijner tijd.

++ Het jaarlijkse jeugdpoliotournooi vindt plaats op
12 en 13 juni 1982 op de terreinen van VIOS-B.
Deze vereniging bestaat volgend jaar 50 jaar.

++ De eerst volgende flessenactie, waarvan de finan-
cieële opbrengst bestemd is voor de jeugd van
RKZVC, is op zaterdag 2 jan. 1982. U kunt nu
alvast flessen (met statiegeld) opsparen!!

#

—
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++ Buitengewone activiteiten in het kader v.d. jaar-

1! irdag v.û. kindervriend St.Nicolaasalias Sinterklaas;
Fepupilien Zij hebben het feest inmiddels

i gevierd d.m.v, een zaalvoetbal-
tournooitje en spelletjeswedstrijd
op 5 dec. j.l. Sint Nicolaas :„himself* is hoogstpersoonlijk nog

. even langs komen wippen.
D=E-pupillen :Zij hebben een spelmiddag op za.23 januari 1982. Mededelingenhierover volgen t.z.t.
A-B-C-Junioren:Zij hebben een dropping op vrijdag-avond 18 dec. Deze dropping staatonder permanente begeleiding, d.w,Z.

met elke uitgezette groep gaat een(bege)leider mee, opdat U, alsouders, verzekerd kunt zijn van een
goede en prettige afloop.

++ De Bennie ten Eras Penalty-BokaalDoor onderlinge selectie van #,E-2,E-1, D-2 en D-1worden voor en door elke groep de 2 beste penalty-specialisten bepaald. Deze voorselectie vingt/vond plaats voor:
F: op 5 dec. j.l. tijdens de St.Nicolaasviering,E-1, Es2, D-1 en D-2: op 16 jan. a.s. tijdens detraining * :

Op een nog te bepalen datum in maart, op een zondagwammeer REZVC-1 een thuiswedstrijd heeft, vindtvoor aanvang van die wedstrijd de alles beslissendeeindselectie plaats tussen de 10 voorgeselecteerden,waarbij de winnaar, de pupillenjeugd-penaltyspecia-list van het jaar °52, op gepaste wijze zal wordengehuldigd. Da huidige bezitter v.a, bokaal isMichel Baks
++ Kerst-Zealvoetbal-Tournooi

Op maandag 25 december vindt dit jaarlijkse tour-nool plaats in de Hamslandhal te Lichtenvoorde.p.
De P-jeugd speelt s'morgens van 8.45 tot 10.30 uurterwijl de A, B en C-Junioren de zaal vanaf 10.30bezetten tot 15,45 uur. =
= Indelingen en wedstrijdschema's voor F volgent.z.t,
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H. BEERTEN zijn

voor een goede
de beheerder 2e honds ofvan het

nieuwe

parochiehuis ie
verder alle
soorten reparatieswenst

alle sportmensen naar een erkend
adres:

steeds

AANGENAME ET aWEDSTRIJDEN a KMA
Zieuwentseweg 44

en veel succes! Zieuwent
tel. 603



NMS-Jeugdsparen
Kinderen hebben het zo druk met opgroeien

dat ze aan sparen niet denken.
Sparen voor later.’ niemand kan het een kind
kwalijk nemen als het daar zelf niet aan denkt.
Een kinderleven is van ’s morgens vroeg tot ’s avonds
bedtijd veel te druk bezet. Daarom helpen wij
volwassenen ze maar een handje helpen.

Van 0 tot 15 jaar: Van 15 tot 21 jaar:
Sneltreinsparen. Zilvervlootsparen.
Hoe jonger een kind begint met HOGE RENTE en een aardigheidje
Sneltreinsparen, hoe beter. van de Overheid:
Want de NMS stelt naast de 10%Rijkspremie!
HOGE RENTE een forse premie
in het verschiet van 5 - 10%over
het eindsaldo.

HEEFT U INTERESSE IN INTEREST VOOR UW (KLEIN)KINDEREN?

Komt u dan eens informeren naar deze of de vele andere spaarvormen die de
NMS u te bieden heeft. Ons adres is:
AGENTSCHAP ZIEUWENT:
Assurantie- en Financieringskantoor
Th.J. BEKKEN
Werenfriedstraat 9

tel.: 05445-461

Wij zijn geopend:
Dinsdag van 14- 16 uuren
vrijdag van 18.30 - 20.30 uur
EN VOLGENS AFSPRAAK

TOT ZIENS!
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D en E spelen aast in dit kersttournooi $inet Horbert Kuypentournooi, ES
ndeiingen en wedstrijdschema’svolgen hieronder, : BSpelregels en andere mededelingen vol

op het tournooi 8 WO Een +21.
JUNIOREN B-2 en C

Â+

B
er!

Ds

Raymond Baks, Guus Rouwhorst, Maarten Domhof,
Richard Fukking, Bemmo Stoverink.
Henrico Eyting, Erik Waalderbos, Ruud Donderwinkel,
Manfred Harbers, Erwin Kuiper.
Marco kl.Goldewijk, Marco Waalderbos, Rene Molen-
vold, Robert Harbers, Mark Penterman.
Guus kl.Holkenborg, Marco Boekelder, William
Wissing, Frank Hummelink, Berend Wassink ‚Mark Vos,

Es Ronnie te Plate, Iwan Wopereis, Frank Eekelder,
Henk Hulshof, Honnie Reukers, Michel Baks.

10-30 — 10,45 z A-B 11.45 — 12.00 1 A-C
-10.45 - 11.00 s CD 1200 =— 12.15 + B=D
11.00 =— 11.15 2 A-Ë 1215 - 12430 3 C=E
11.15 - 11.30 3 B-G 12.30 — 12.45 3 A-D
11.30 - 11.45 4 D-E 12.45 - 13.00 3 B-E

JUNIOREN A en B-1
4ds

Bs

er!

Es

ûE
g

À

Fred Boschker, Richard kl.Goldewijk, Paul Sing,
Jürgen ten Have, Johnnie te Roller.
John Cuppers, Joost Rouwhorst, Guido Stortelder,
Eugene Hoenderboom, Beno Humselink,
René Blankenborg, Clemens Toebes, Richard Stortel-
der, Freddie Harbers, Willy Nijenhuis.
Jeroen Kolkman, Gerard Slot, Guido Domhof,Freddie Bokkers, Ruud Krabbenborg.
Erik Heutink, Jos Storkhorst, Jan Beerten,Pascal Domhof, Sjef Roelofsen.

‚DE NEDERLANDSE MIDDENSTANDS SPAARBANK
_ EEN SPAARBANK VOOR ALLEN !
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13.15 - 13. : 1 A-B 14,30 - 14.45 3 A-C
|13.30 - 2 C-D 14,45 - 15,00 : BDG &13.45 - 14,00 s A-E 15.00 - 15.15 3 C-E |

3 314,00 - 14.153B-0 15:15 = 15.430
14.15 — 14,30 4 D=-E 15.30 - 15.45 4 B-E
Daar de F-pupillen géén competitie spelen, maar wel
graag hun nmnen willen meten met tegenstanders en
tonen aan het Publiek,Ge de gedachte hen telaten optreden voor aanvangvan een thuiswedstrijdvan het eerste in een zen. voorwedstrijd tegen de
F-pupillen v.d. bezoekende club, waar ook het éérste
tegen speelt.
Over een daadwerkelijke invullirg van deze gedachtehoort U bij realisatie meer,
Sovelrerel-wedstrijd: De scheidsrechterverenigingWinterswijk e.0. organiseren dok dit jaar weer
spelregelwedstrijden DE juniorenvoetballers,
REZVG neemt deel met 2 teams. De selsctieprocedurevoor de samenstellingvan deze twéé teams is reeds
gestart. De wedstrijden worden gehouden op maandag
41 jan. 1982 en maandag 25 jan, 1982.

Jeugdsecretaris RKZVC
Âs Yol. WetsringBennoE990DE"KRUIJASAVOND maandag li december

Aaanvang 2O. 0D. uur in de kantine
ip. leden en supporters

meeeEE9-9
Kopievoor het volgende nummer (5) dient Wiersjk zondag

=28 december ín het bezit te zijn van de redactíe.28 december
omdat de redactie voornemens is in die vakantie week de volge
Plot uit te brengen, waarin dan ook alle nieuwsjaarswensen e.d
in geplaatst zullen worden. Noteer deze datumi!!

rijsWeeeZaterdag 9 jJan,houdt de splinternieuwe tennisverenigingeen kennismakingstoernooi in de tennishal te LichtenvoordeVanaf ‚8 uur zullen vele jeugd en seniorenleden de gelegenheid
krijgen een bebtje vertrouwt te raken met de tennissport.

Koe KeKoXXXX

er
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H.H. LANDBOUWERS - AANNEMERS

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

LANDBOU WPLASTIKS

GRAS- EN GAZONZADEN

SPUITMIDDELEN.E.D.

LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF
”WOPA” B.V. tel. 05443-2415 - 05445-253

combinatie
LANHVEL!

GOEDKOOP EN GOED!

Ee.



Is delaagste
prijs intapijt —

altijd debeste?
Vergeet het maar!
Want tapijt kent vele prijzen.
Maar ook kwaliteiten. Let naast

- deprijs ook op kwaliteit,
Goedkoop is duurkoop,

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

#6. met het vakmanschap van de
echte tapijt-specialist. :

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

voor al uw voor

VERZEKERINGEN
. NIEUWBOUW

aar . VERBOUW en

. ONDERHOUDASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER/| WOPEREIS
Zieuwent Dorpsstraat 48
Tel. 227 Zieuwent — telef.209



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

* tarvo
* volkoren Van bakkerij

ES twe  KNIPPENBORE
UW WARME BAKKER

telefoon 255

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

Het adres voor: Bruiloften - Partijen  *+=\%
|Droppings fUitstekende keuken voor diners

Prima biljart aanwezig

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

DORPSSTRAAT 29Zieuwent Tel. 05445 — 416.

trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd



voorde aan- en verkoop van

VEE en VARKENS

Voor al uw PARTIJEN en BIJEENKOMSTEN '

naar:
café-restaurant

STOVERINK
Ruurloseweg 20 - ZIEUWENT - telefoon 05445-634

Garage

Krabbenborg
Verkoop en reparatie
van alle merken
auto’s

Waalderweg 12a - MARIËNVELDE
telefoon 05445-777 b.g.g. 601



PACELLI NIEUWS,
in deze voor de handbal-liefhgbbers erg rustigemaand december valt erweinig nieuws te melden ofhet zou moeten zijn dat de
dames I op zondag 29.11 eenverrassende overwinning be-haalden op het hoogge-pla te W, Huissen en datde Heren een off-day hadden

3

4
ij

gas tem kreeg Fire id om deEE terug te br unt, narust konden de heren de dis weer oppakken enweer uitlopen tot 3 doelpunten, men dacht toendat Fireball geslagen was maar door enkslezwakke momenten van de scheidsrechter en con-centratie verlies van de heren wist Fireball nogEE te komen,
STANDEN EE<29.11.1981

Bissen = Pacelli, 12-13,a gen begon met een ofte 7äemin. resulteerde in een 1-0 vo onzedames bleven verrassend goedverders verloop van de iste he
Sprong komen, ruststand 5-7, n:Huissen de zaken energieker a

men, hierna braken angstige q
dames omdat in} Leden welbleken niet opgewassen Waldergeli n 1 kon nu echter Wgoed Y in de laatste secowinst .Fireba raceili, TO 6,De ner zonnen goed en bereikten al gauw in dewedstr: 1 Sef 4 hierna nam men wat

ga

goed e
YOorSp

319:

en

Dames HerenErix S=Ö DuivenDuiven S= Gazellen-3WeHuissen OB PacelliErica 5-5 FireballFortuna * 6-5 WWY-2
Pacelli 6-5 W‚Huissen-2Operatie &-2- Reflex
VAVO …— 5-2 VHVO



_ 16
REGLEMENT ZAALVOETBAL SENIOREN.
1. Wedstrijden worden gespeeld volgens wedstrijd-

schewa’s, Er wordt niet van doelen gewisseld.
2. Er wordt ín elke klasse een halve kompetitie

zespeeld, geleid door KNVB scheidsrechters.
3. Er wordt gespeeld volgens de regels van het

zaalvoetbal (met strafminuten)}.
+, De regels worden voor aanvang van de wedstrijdenkort en duidelijk uitgelegd.
5, Een team bestaat uit 6 tot 9 spelers, 5 spelersin het veld en 1 tot 4 wisselspelers.
ó, Er wordt afgetrapt ù,or het team dát vooropstaat in het programma,
7. Een speler die door de scheidsrechter uit het

veld wordt gestuurd, ís voor verdere deelname
uitgealoten.

5. Tegen de beslissingen van de scheidsrechter is
geen verweer mogel!jk.

9. De leider of aanvoerder moet ervoor zorgen, dat
zijn team 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd
gereced staat.

10. De organisatie is niet verantwoordelijk voor
‘zoeke of stukgeraakte elgendommen en geld.

11. Er mag vanaf het middenveld op doel geschoten
_ worden.

12. Waarin dit reglement niet voorziet, beslist de
organisatie.

& wit.  £ Wits 2 wit.
de &mippenborge L. Deerten. B, Holkenborg.
E. Hmimelin:. B. Inmink. Gi. Bokkers, #7
St. Papen, L. Eolkman, P, Stortelder.J. El. Holkenborg.Gl. Storkhorst.H, Singh.4. Heutimek. B. Doppen. Jos Wolters.
W. Eekelder. . . FP. Stortelder. J., v.d. Meij.
B. Krabbenborg. HK. Toebes, HM. Immink.
WY. Kolkman. Gs Zolkman, B, Buanelink.,



DOPPEN ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN

Zieuwent — Dorpsstraat 77 - telef. 290

Voor
- de beste patat
- de heerlijkste schotels
- de lekkerste schnitzels
-een gezellige avond

café-cafetaria 77de timp’ 4

telefoon 269
José en Ton Peters

voor advies
aan- en verkoop

FOKZEUGEN
FOKBEREN
BIGGEN
en VARKENS

A.W. DOMHOF
Oude Ruurloseweg 28, Zieuwent, telefoon 436



het adres

iN G.Ï. Pierik
lekker glaasje bier Constructie- en

installatiebedrijf.

LOODGIETERSWERKENBennie van ’n C.V. INSTALLATIES
Ge 3 Dikken IJZERWAREN

ONDERHOUD
d| Tel233

merkartikelen zijn kwaliteitsartikelen
u koopt ze voordelig bij een vanouds
vertrouwd adres

ievensmiddelenbedrijf

A. VENDERBOSCH
dorpsstraat 28 - zieuwent - telefoon 315

VOOR AL UW SCHOENEN

!
EN LEDERWAREN

natuurlijk
schoenen- en sporthuis

Ten Bras
tel. 257



E
4. wite 5TOEB.

zi
6, Blauw,

B. Wensink, Re Holkenborg. HM, Kl. Holkenborg, 34. &mippenborg.P. gnippenborg. B, Storkhorst,fi. Hummelink, IL. Donderwinkel. P, Boekelder,te. Kolkman, BE. Rouwhoret, 7. Krabbenborg.RB. . Zutphen, VW, Wopereis, NM, Hulshof,Jan Wolters, EH. Hmmelink(sn).L. Stoltenborg,J. Reukers, 5t. Berken, H. Berendsen,H. Slot. NM. Bjënhuis, f. Steenmans,
„Oranje. 2. Geel,
+, BEekelder. M., Krabbenborg.R. Jenterman, G. Slot,£. Krabbenborg.C, TY. Jijngaarden,M, Toebes, B. Storkhorst, (jams),Ê. Meekes, &á. Eekeldier,
WM, Eolkman, B. Ten Eras.
Lb. Erabbenborg.H. Wopereis,w, Hummelink, BR. Eolkman,
Á. Schutten,

!

| 13.00 = 142 14,52 — 248 SNIedereen die 26 decem-14.08 = 3+4 15,00 - 446 ber niet kan spelen, wordt13.16 - 546 15.08 - 147 verzocht zich zo spoedig1324 — 748 15,16 = 543 mogelijk bij de leider af13.532 — 144 15.24 — 246 te melden,-13.40 - 342 15,32 - 44813.88 — 548 15,40 - 146 beiders:13.56 = 746 15,48 — 24714.04 = 143 15,56 - 348 J, Donderwinkel.14,12 - 244’ 16,04 - 445 TI. Tos,14,20 = 547 16,12 - 148 J. eren:14,28 + 648 16,20 - 34614,76 = 145 16.28 — 245
14.44 = 347 16,36 — 4+7
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Scheidsrechters: pr, Klein Zeggelink

B. Klein Goldewijk
ieiderss B. Waalderbos

Ë Ge Klein HolkenborgJ. Krabbenborg
+ betekent aanvoerder
Le{wit) Gicmnje. J.Ídonker groen). Groot Zevert A. Lankvele P. Holkenborg4. Krabbenborg A. Rouwhorst A. SpekschoorJ. Ten Bras K. Domhof Cl. Te Molder
Y. Klein Nienhuis St, EK B. Holkenborg
B. Geerdink (+) J. Krabbennborg E. Te Roller
H. Wopereis Pr. Dimhof {+} W. Domhof {+}
H. Bongers E. Hu: Te Hulshof
Be Hieuwhoff Cl. Hummelink

Ed ó.(lichtblauw)Ei: nippenborg
W. Venderbos {+} :

H. Klein Holkenborg H
Le Slot
IL. Donderwinkel
WW. Kolkman
Pr, van Aalst

5 Elscho:
Elschot {+geHN}

B. Slot
W. Knippenborg
The Wopereis
&. Slot

3
j
rg

5. Rohorst, T., Kolkman, A. Beerten {+}, W. Bek!
V. Krabbenborg, W. Rouwhorst, H. Te Molder, V.

Wedstrijdschema: 5 ==5.00 uur 1-210,17 uur 1-3 11.54 wr 2
9.11uur Jl 10,28 vur 2-4 11.45 uur 5
9,22 uur 5-6 10.39 uur 5-7 11.56 uur 7-4
9.33 uur 7-1 10.50 uur 6-1 12.07 uur 3
Gl úmr 2-3 11.401 uur 2-5 12.18 uur 1-5

3-7b19.55 uur 4-5 11.12 uur 12,29 uur 2-7
10.96 uur 6-7 11.23 uur 12.h0 uur 6-4

12.51 uur einde
Bij gelijk aantalpunten beslist het doelsaldo.



Voor een haarverzorging naar uw zin,

Kapsalon CECIEL"
De Haare 30, Zieuwent, tel. 797

goed passende jeans broeken

|
| koopt u natuurlijk bij:

ag
ZIEUWENT - LICHTENVOORDE



TAXI
05445

Firma Jan Lamers en 909-343Leo Krabbenborg
hebben een samenwerkingsovereenkomst aangegaan om u in de
toekomst te verzekeren van een nog betere service op het gebied
van ziekenfondsvervoer en normale taxiritten.

Tel. 509 of 343

GARAGE ELSCHg,
VOOR GOEDKOPER AUTORIJDEN

accu’s, banden en uitlaten (gratis montage)
in en verkoop gebruikte auto’s
betrouwbare onderhoudsbeurten
ook voor tectielbehandeling
snelle en vakkundige reparatie

« ALLES TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN »
05445 Waalderweg 41

LE

08342garage Ea 7263 RV MARIENVELDE * Pie 057
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de jeugd biOD bericht:De eerste wedstrijd die we speelden was tegen Longa D6,

We waren iets sterker,daarom wonnen we met G=5,s
De 2e wedstrijd zingen we naar Grolle,Na veel geploeter de

í wind ‚wonnen we toch met 10-0 var Grolle D6,
Nu gingen we naar Aalten.Naar &.Z.eS.V. D5,waar wat meer tegenmoest worden gevoetbald.Maar we wonnen alweer Se),Nu speelden we thuis tegen Grol D5.Nou die konden er wat van!

í Toch stonden we eerst voor met 1.0.Later in de wedstrijd kwam
í Grol pas echt in actie:l-l.Toen floot Antoon (leider) op zón
‚ fluit en biies de wedstrijd uit,Nu EE weer Da

kwamen we Oo

Toen kwam L

Ee
È

voorsprong.#e waren lekker bezig,we wone
mnga bij ons.Te wonnen met &-O,maar dat was voleider) niet genoeg.Hĳj schreeuwde zich te:

r Aalten, We waren veel in de aanval Daardo:
E&

r toch niet meerlGelukkig werd er toch werr
van 1
fe moesten weer tegen Longa D6. (natuurlijk weer gewonnen; 5-0}
To$% besluit kwamen de Grolsen nog even bij ons.,Het werd een groteafgang voor de groep van Crol6,Het werd 10-0 voor ons,Onze trainer is Willy Weyers.Hĳj geeft een goeie training, samennot Leo Vos
Onze leiders zin:Bennie Wassink en Antoon Stortelder,Ons doelgemiddelde : 47 voor en ù Legen!

spelers D2e

R.K.Z.V.Û. 6 voorheen 5

Het wordt tijd dachten wij, om ook een bijdrage teÊ leveren aan het enige echte sportblad van onzezieuwentse gemeenschap,
Eerst moeten we nog iets recht zetten, wat in een vande vorige uitgaven is vermeldt omtrent het buitenhet elftal zetten van een speler,Op adyies van de meerderheid van het elftal, aan deleider en de aanvoerder, zijn de laatstgenoemdennaarhet bestuur gestapt.—E je
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in overleg zet het bestuur van RK. ‚ is men“ot deze beslissing gekomen, en niet alieen doorhet elftal, zoals in een van de vorige PIO's doetvoorkomen

Door de wigseling van de korrespondenten kwam de
|laatste tijd het nieuws over het elftal niet verderdan úe kantine, desr willen wij nu cens wat zngaen sleutelen, |

Schorkende feiten hebben zich voorgedaan, zo isonze vertrouwde 5 in een Óó omgezet, maar de prestatie-wil hebben we in onze sporttas mee genomen.In de transferperiode, werd ns vruchtbaar onderhande-len de groep versterkt met Hsrry Wopereis, hij washiervoor lid van K,T.V,
Het bezoek d2t onze sportvrienden uit Gleiddorf aanons brachten, mag ook nu weer zeer ceslaagd gencemdWorden.
Dan was er een sterrit, het was maar 50 km en het _hele gezin kon hier aan deelnemen, nou de meestedeelnemers hebben de afstand zerer met 100% over-schreden
Wa hebben ons nog even zorgen gewaakt omtrent onzeleiáer, daarom hadden wo ds grenskantoren in de buurtmaar gomeld, als het gszin aan de grens kwam, ze maardoor te sturen naar : erink. Haar eenmaalweer bij elknar, was hu: heel gezellige boelGie zeker voor herhali i í

A PN MEAT ZO ©

DT g“ Heke fe

8.85 uur een {

geleidingvoorde het el
x wd £#,rami jat

AED RE EA WEje BeaIe GP Ne
ë HE ge A a Re en GE waook met hoge rentie



GOOP.WERKTUIGENVER. ZIEUWENT
STAAT VOOR U KLAAR!

o.a.
- voor vernieuwing en verbetering

van uw grasland, ook egaliseren
- voor uw gehele grasoogst
- voor al uw kuilwerkzaamheden
- voor al uw graafwerk
- voor uw maisoogst

plastic vooruw kuilen in diverse breedtes

KOM EENS AAN! REINDERSWEG 3 - TEL. 05445-526

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

elektriciteitswerken
MW stalventilatie

worden door ons
vakkundig verzorgd!

JOS HULSHOF
Zieuwent - Telefoon 346



voor al uw schilder-
en behangwerk naar J ° Holkenbor5
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

ave, KRABBENBORG telefoon 215
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in de bestuurskamer, terwijl de vaste laatkomers
binnenstormen en de beker koffie onderweg maar op-drinken,
9.10 wur Nadat Frans het vervoer heeft geregeld,vertrekt het elftal vol zelfvertrouwen naar Winters-wijk.AanEoaet 3.30 uur de kleedkamer opgezocht, al na5 minuten een scherpe geur van heilzaam werkende en
spierverwarmende middelen, terwijl de leider de
waterzak speciaal vult met nat water voor de doelman,
Terwijl de meesten zich aan het opwarwen zijn, en deleider zich in verbinding stelt met de scheidsrechterlegt een van de oudjes zijn laatste enkelsteun aanen draaft met veel soeplesse het oeffenterrein op.Al was de voorbespreking kort maar duidelijk, bijhet betreden van het speelveld krijgen enkele spelers

&nog een speciale tip mee van Wim Domhcf onze trainer/aanvoerder/speler, om vooral it geen mis-
stap te begaan en dan kan de str branden.
De eerste stormloop op ons doel angstigekalmte goed doorstaan, en na e i0 neemt
onze voorhoede het doel van Fo: ner vuur,maar daar staat een keeper die ed vrerstaaEn dan is het zo ver, op links | efensie
opgerold en Fortuna komt verdis dat
was ook het keerpunt in deze we
tomeloze inzet krijgen we steed
tegenstander, die daardoor st:te spelen, en dat gaf ons stHet dieselefïfect wordt merkbaar,zeker begint de voetbalmotor so
en neemt elke speler in zijn grewas het de aanvoerder zelf d E

hoogte brengt, even later wordt ons een
toegekent. Wim Venderbosch belast zich:niervan, en merkt tot zijn grote verbadoel 10 cm te smal is, en de bal vanafveld weer in kaatst.
Van deze tegenvaller maakt Fortuna goed gebruik, enweet nog voor de rust de stand naar 2-1 te brengen,in de theepauze heerst er een geladen stemming inde kleedkamer, dan wordt er afgesproken dat er nogbeter gestoort zal worden, waarna we vastberaden
aan de 2e helft beginnen.

maar O ZO
iraaien



Het lukt ons om de tegenstander op zijn eigen helft _

terug te dringen, dan breekt Hemmy Euten door op
pechts, eri met een droge knal (aus spitzen winkell)
is het weer gelijk,
We blijven komen, en elke speler merkt dat hier
meer te behalen valt, en dan plotseling wordt ons
weer een strafschop toegewezen. Deze keer zal de
baas zelf het karwei wel even klaren, doch helaas
ook nu weer moesten we toezien hoe het leder over
de dwarsligger verdwseri.
André onze doelwachter, kan van mu af laten zien noe
men het doel van doorboring kan vrijwaren, totdat
Willy Weyers de handen per ongeluk tegen de bal
aanplaatst, wat dus een strafschop tegen betekend.
Deze wordt benut, en met nog 5 minuten te spelen
2-3 dus alle hens aan dek, en met de laatste reserves
gooiteenieder zich weer in de strijd.
En ja hoor, de strijdiust van het hele elftal wordt
beloont met een knappe treffer van Wim, waarmee de
gemiste strafschop weer is vergeten. 3 eeHet eindsignaal klinkt, 90 minuten sportief gewelt
behoren aan de toch al bewogen geschiedenis van ons
team te worden bijgeschreven, uitslag 3-3:
Op de terugreis is de nabeschouwing al involie
gang, en deze wordt bìj aankomst in net clubhuis
met de nodige pils nog verder aangedikt. EeDan komt Frans tot âe konklusie dat het eigenlijk

een makkie was, terwijl de strafschopspecialisten
bedenkelijk om zich heen kijken. 2Waar na een paar flesjes krijgt tevredenheid de
overhand, en de gemiste kansen stapelen zich op en
iedereen weet wat de ander fout heeft gedasn.

‘Dan roept de vaderlijke plicht, voor éénweek is
‘het voetbalspel geen hoofdzaak, totdat devolgende
„zondagmorgen aanbreekt. 5

E

Uw #

handigheden|



aannemersbedrijf

mam HULSHOF
05445- 494 ZIEUWENT

wij stammen uit een sterk geslacht
dat steeds door :

:

van Wijngaarden’s
MENGV OEDERS

wordt groot
en in produktie gebracht

%
* *

tel. 200
Zieuwent

=



a BOUWBEDRIJF NIEUWBOUW

Huizink& Zn. ves
ONDERHOUDSWERKEN

MATERIALEN VOOR
DOE-HET-ZELVERS

ZIEUWENT TEL. 05445 -214

NIENHUIS
interieurverzorging

Wij leveren u topmerken zoals:
| ADO vitrage

HATEMA overgordijnen
Kent u onze nieuwe kollektie kamerhoge gordijnen?
In vloerbedekking keus uit meer dan 30 kleuren aan de rol.
Een stalen kollektie van meer dan 300 stuk.
Grote sortering in:

MATRASSEN - DEKBEDDEN
DEKBEDOVERTREKKEN - KUSSENS

En altijd 5%korting voor kontante betaling.



SPAREN
Bij de Rabobank spaart u op uw eigen manier.
De Rabobank heeft voor iedereen, jong en oud, een pasklare
spaarvorm tegen een antrekkelijke rente.
Kom daarom praten over sparen bij de Rabobank!

HYPOTHEEK
Een hypotheek is een belangrijke zaak. Daar praat je over met
deskundige mensen.
Kom daarom naar de Rabobank voor de hypotheek die helemaal
bij u past.

AUTOVERZEKERING
Uw auto verzekeren?
Praat er ’ns over met de Rabobank. Dan kunt u EG en goed
verzekerd verder rijden!
De Rabobank ook vooral uw andere verzekeringen!

VAKANTIEREIZEN
Kom naar de Rabobank voor een goed advies over uw vakantiereis.
De programma’s liggen vooru klaar bij de Rabobank.

PRIVÉ-REKENING
Hebt u noggeen privé- rekening?
Open uw eigen privé-rekening bij uw eigen bank, de Rabobank
Dat is best een goed idee.

gelden goede raad

Dorpsstraat 37 - ZIEUWENT - telefoon 05445-561
Waalderweg 12 - MARIËNVELDE - telefoon 05445-573

ni
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VERZEKERINGENEeaIed
HYPOTHEKEN

gels

STeEET]pasklare offertes
zeer concurrerende premiesJIEsnelle, soepele schade-afhandeling

nadere informatie en geheel
vrijblijvende adviezen
kunt ook u verkrijgen

ASSURANTIEN - FINANCIERINGEN - HYPOTHEKEN

TH.J. BEKKENÁ Zieuwent - Werenfriedstraat 9, tel. 461
metagentschappen in 0.a. Hengelo (O) - Zutphen - Varsseveld

|


