


Flink besparen
op gas en
elektriciteit is
voor iedereen
mogelijk!

Samen met Kemkens
de energiekosten
terug dringen
bespaart vele guldens
per jaar. Dit is zeker een vrijblijvende afspraak waard.

Bel: 05445 -666 en overtuig u van
de mogelijkheden.

Zegendijk 26
WAAKEMKENSDM. 530

 INSTALLATIEBEDRIJF



Sportblad PIOT cou:
Verenigingen:

RKZVC

H.V. PACELLIc
TOHP

ZTV

B. ten Bras, B. Storkhorst, B. Wensink, H. Wopereis,M. Slot, J. v.d. Mei, W. Papen
Correspondentie-adres: Dorpsstraat 23, tel. 05445-257

Veld- + Zaalvoetbal
Voorzitter: J. Cuppers, Oude Maat 1, tel. 05445-281
Secretaris: Th. Bekken, Werenfriedstraat 9, tel. 05445-461
Penningm.: M. v.h. Bolscher, De Haare 25, tel. 05445-660
Wedstrijd-secr.: J. Lankveld, Dorpsstraat 40,
tel. 05445-341
Zaalvoetbal: B. ten Bras, Dorpsstraat 23, tel. 257

Handbal
Voorzitter: B. Wensink, de Haare 18, tel. 838Secretaris: L. Klein Holkenborg, Hofesch 15,
Lichtenvoorde, tel. 05443-5237
Penningm.:A. Krabbenborg, Godfried Bomanstr. 13,
Lichtenvoorde, tel. 05443-53542 ;

Wedstrijd-secr.:M. Spekschoor, Zegendijk 2, tel. 972

Volleybal
Voorzitter: H. Krabbenborg, Dorpsstraat 22b,tel. 05445-875
Secretaris: A. Krabbenborg, Grobbenweg 3, tel. 05445-534
Wedstrijd-secr.: A. te Molder, Kleuterstraat 3,tel. 05445-266
Penningm.: A. Hummelink, Dorpsstraat 101, tel. 724

Tennis
Voorzitter:J. van de Meij, Dorpsstraat 42, tel. 864
Secretaris:H. Wopereis, Harreveldseweg 28, tel. 859
Penningm.:J. Domhof, Dorpsstraat 37, tel 561
Wedstr.secr.:T. Kemkens, Zegendijk 26, tel. 668



ZGV

Mu Chin

[TV Des

Slagvaardig

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, Dorpsstraat 77,
telefoon 05445-982
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
Penningm.:M. Berendsen, Veldweg 4,
Mariënvelde, tel. 05445-365

Tafeltennis
Voorzitter: A. Hoenderboom, Zegendijk 124,
tel. 05445-324
Secretaris: T. Peters, Dorpsstraat 46, tel. 269
Penningm.: C. Reukers, de Waareise 15,

tel. 697
Wedstr.secr.:E. Roelofsen, Dorpsstraat 29,
tel 416

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

Drogisterij - Parfumeriën

DOPPEN
voor de juiste aanvulling en verzorging

bij uw sport
Dorpsstraat 77 - ZIEUWENT - telefoon 982
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Sportblad PIOT
JAARGANG NR. 6 FEBRUARI 1984

INBOUD: pag. 1. Van de redactie
2. Van de trainer
3e Standen ZVC 1 en 2

Ledenvergadering ZVC
5. Nieuws in het kort

Zaalvoetbal ZVC
6. Evenementen Kalender
7. Pacelli nieuws
J. Standen Pacelli
l0.Verslag B pup. Pacelli
ll.Ingezonden stuk,

Ti alweer
behaalden afgelop

p Vios B het kamig
jaar in de hoogste

jt ciat!
D jeugd et het overigens d
bi "oed.Wwz nsciap van
Ss de mn t de jont meis 'eklnsc
H algeb rv ODE
(6 n de fgelop
ej eer stennie vaker IE st want
comì wel ie nnen word
De de veld eed
oor het eerste en tweegd dat
be ie alweer drie wedstrijden en behaalden beide daaruit
even zoveel punten,
Joor het eerste lijkt een goede middenmoot positie, war:
men vooraf slechts hoopte, zeker tot de mozelijkheden, 9e hooge
ste plaats lijkt ons ondanks hun voortvarende start in decompetitie niet meer mogelijk, daarvoor snelen ze ons inziensniet constant genoeg voor,

dis
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ReKeZeV. Ce: VAN DE TRAINER

Sinds de vorige uitgave van Piot zijn er slechts
2 competitie wedstrijden gespeeld. Wij hopen,
dat U nu elke week Uw spelers aan het werk zult
zien, zodat we de spannende competitie in de
Ze klas kunnen voortzetten.
De eerste competitie wedstrijd na de winterstop
tegen Silvolde leverde helaas niet de twee punten
op, die er te verdienen viel. Nadat we na twintig
minuten spelen met 1-0 achter kwamen kregen wij
een penalty toegewezen, nadat Ad Schutten onderuit
was gehaald. B.Storkhorst benutte de kans feil-
loos. Direkt na de pauze scoorde wij door Ad
Schutten 2-1. Silvolde begon hierna harder te voet-
ballen en wij raakten daardoor wat geirriteerd
en durfden niet meer te voetballen.
Jos Knippenborg moest geblesseerd het veld ver-
laten na een gemene charge van een Silvoldse
speler, doch de scheidsrechter greep niet in.
Daarvoor had Silvolde op een gelukkige wijze



Kapsalon

"CECIEL"
De Haare 30, Zieuwent, tel. 797
b.g.g. tel. 707

Denieuwe Hollandia sportslips zijn
speciaal ontwikkeld voor sportieve
mannen die hoge eisen stellen aan
bewegingsvrijheid en draagkomfort.

Elastisch materiaal, speciaal
ontwikkelde pasvorm. Met een
speciale Hollandia sportband die bij
elke beweging onberispelijk op zijn
plaats blijft. Hollandia sportslips,
voor sportlieden die hoge eisenstellen!

ZIEUWENT
LICHTENVOORDE



AUTOLEASING
TAXI

Leo Krabbenborg
05445-509

Werenfriedstraat 21-7136 LZ ZIEUWENT (Gld)

Ea BOUWBEDRIJF NIEUWBOUW

Hulizink& Zn. VERBOUW

‘
ONDERHOUDSWERKEN

MATERIALEN VOOR
DOE-HET-ZELVERS

ZIEUWENT TEL. 05445 -214



55
gelijk gemaakt. 2-2,Daarna moesten wij tegen het hooggeklasseerdeë EeVictoria'28 uit Enschede, ook een ploeg die hetvan voetballen moet hebben. Voor de wedstrijdzouden we blij zijn met eer gelijkspel, dochtijdens de wedstrijd hebben we laten zien, datwe goed uit de winterstop te voorschijn zijngekomen.

We hebben in Enschede cen zeer goede wedstrijdgespeeld en dat geeft vertrouwen voor de toe-komst. Zowel conditioneel als fysiek waren weVictoria de baas, want er moest een Victoriahand aan te pas komen om alsnog een gelijkspeluit het vuur te Blepen, D.I; 2e2,Wanneer de spelers met dezelfde motivatie enteamgeest verder gaan, zullen we nog menigetegenstander verrassen en zo de benodigde puntenerzrnvergaren,
Ruud JansenSTANDENMDN.

se EL. KNV Res.K1.3 C KNVBSNN nnsiteJUANYD-HVR i2-20 Concordis W 2 12-18PAX 12-18 Silvolde 2 12-19Victoria 12-17 Varseveld 2 11-16Concordia W 13-14 AD 1659 2 12-15ZVC 12-13 k&lbergen 2 12213vEOon = Pel] Esta 2 i2-12Silvolde L3=11 Gendringen 2 Ll-11Lochem li- 9 DVC 2 12-11VVO 13-9 ZVC 2 l3- 9SML 12- 8 Longa 2 l2- 7Drempt V 1l- 7 Arnhemse Boys 2 11. 6Erica 7 Drempt 2 297
fHalfjaarlijcse Ledenverssderins van IE ON
Bij afwezicheid van Jan Cunpers opende vice-voorzitterBenny Eoenderboom om 20,30 uur de vergadering met eenwelkomstwoora tot de zeachte aanwezigen, De orkomst wasdeze keer wat minder zroot dan anders, maar tcch warener een vijftigtal leden vresent,Fet woord werd gegeven aa" de secretaris, die de notulenvan de vorige algemene jaarvergadering voorlas, welke
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het juiste brood voor de
sportman is brood met
energie 0.3.

* tarvo
+ volkoren AM bakkerij

UW WARME BAKKER

telefoon 255

- KNIPPENBORG

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

Het adres voor: Bruiloften - Partijen  *%

Droppings
Uitstekende keuken voor diners
elke woensdagavond grote super bingo

*
ë

+

Taxibedrijf
Jan Roelojsen

DORPSSTRAAT 29 :Z Ieuwent Te. 05445 — 416.

trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd



voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

naar

vee-en varkenshandel -batsdijk 46 Zieuwent tel. 508 EBeeee laf . ew"

aannemersbedrijf

mam HULSHOF
05445- 494 ZIEUWENT

Garage

Krabbenborg
Verkoop en reparatie
van alle merken
auto’s

Waalderweg 124 - MARIËNVELDE
telefoon 05445777 b.g.g. 601



VÓÓR - TIJDENS EN NÁ
IEDER FESTIJN

KUNT U BIJ:

…t Witte Paard”

Café „Stoverink”
HEEL GOED ZIJN!

Al uw
B c.v.-installaties
B 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

asper, KRABBENBORG telefoon 215
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6.
geweerd en door menig puntje te pakken, ook van
hoger geplaatste teams, inmiddels een zevende
positie weten te veroveren.
Het tweede dat een zeer voortvarende start had
zakte later wat terug maar hun zesde plaats is
zeker verdiend. Wanneer zij tot wat constanter
resultaten kunnen komen zit er volgend seizoen
zeker een nog hogere klassering in.
Het programma voor de komende weken iÍSs

Vrijdag 2 maart : ZVCl zaaldienst
Vrijdag 16 maart : ZVC2 - Dynamo2 te Beltrum

(20.30 uur}
s ZVCl - Longal te Beltrum

{21.15 uur
Dinsdag 20 maart 1 Brasil3 - ZVCl te Terborg

{21.00 uur)
Vrijdag 23 maart s ZVC2 — Noordijkl te Beltrum

{20.30 uur)
Ne
De NMG Vala 4 + 1 Anr ieDe NMS : Veilig en Vertrouwd voor jong en oud.a XX

30 April J.Knippenborg voetbal toernooi
18,19 en 20 mei Muziek gebeuren in Lent biĳj Bongers

(popmuziek, country en western etc.)
26 en 27 mei Middenstands Beurs !''EXpoziet! door midgen-

stand Zieuwent Harreveld en Marienvelde,
1 Juli Kring Concours van de Schutterij Zieuwent
8,3 en 10 Juli Kermis Zieuwent.EESpaar bij een goed adres, Snaer bij de NMS,=a
VaSNT < « _ > FN DS NV Vasaeam a mmae Han Wee ee oe me me me ln oe aeaeee ee ae JT en eeee TT oeme



het beste vlees
komt van uw slager

SLAGERIJ
SLACHTERIJ

HENK BEERTEN

6:E | DN
À

ii!DEAel
* tevens verzorgen wij al uw

huisslachtingen

de beheerder
van het

parochiehuis
wenst

alle sportmensen

steeds
AANGENAME

WEDSTRIJDEN

en veel succes!

T. KOLKMAN

voor een goede
2e hands of
nieuwe
auto

verder alle
soorten reparaties

naar een erkend
adres :

garage

Zieuwentseweg 44
Zieuwent
tel. 603



ce

Doeltreffend sparen
doet u bj de NMS.

° <

e® ITA °NaAE k 9 Nederlandsche MiddenstandsIa 6, Spaarbank
“+ Me P

Vooralle informatie over onze spaarvormen, kunt u terecht
bij ons agentschap:

‚B assurantiën-financieringen-hypotheken
LNG1[AA



DOPPEN ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN

Zieuwent - Dorpsstraat 42 - telefoon 05445-290

Voor

telefoon 269

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

café-cafetaria 7 de timp 33

José en Ton Peters

- voor advies
aan-en verkoop

FOKZEUGEN
 FOKBEREN

BIGGEN
en VARKENS

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



G.J. Pierik
constructie- en installatiebedrijf .

LOODGIETERSWERKEN IJZERWAREN
C.V. INSTALLATIES ONDERHOUD

tel. 233

voor ONDERHOUD en VERBOUW
in en aan uw woning, schuur, stal, enz.

UW KLUSJESMAN
Aannemersbedrijf G. Domhof
Past. Zanderinkstraat 10 - ZIEUWENT -tel. 05445-705

VOOR AL UW SCHOENEN

:
EN LEDERWAREN

natuurlijk
schoenen- en sporthuis

Ten Bras
tel. 257
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DAMES JUNICREN KAMPIOEN,

Lt, Zonda het dan zover, dat de
HV PACELLI NIEUWS diames-/iuni ensvlag ronden hfsen

tezen het rde Vios.Van Darte
Hrofsoiat]
Dat de laztste'loodjes zwaa
nu weer, want al or 12 febr,
nog maar twee punten nodig,
gelijk gesveeld en on 19 feb
tegen de verwachting in Leg
Maar afgelopen zondag was, zoal:dan toch het grote moment aangebroken tegen Yios ieBeltrum, het begin was wat nerveus en kon Vios de stenà

nog aardig in evenwicht houden, mear gaandeweg de Îste helft
begon het steeds bster te Lopen en werû de rust bereikt
met, een 19 — 5 voorsprong, na de rust eenzelfde beeld,de dames kwamen geen moment onder druk en konden de voor=
spfong rustig uitbouwen naar 10 punten, einduitslag 20 - 10,Hierna was er het gebruikelijke beeld bij een kampicenscehep,
bloemen van bestuur en familie en foto's,
Door &it Kr proncrveren de dames. ne 1 jaar sf.
wezigheid, weer naar de hoogste Juniorenklasse in de aÏé,Geiderlend een prestatie die er zijn mags mede door Dodoen van trainster/coach Linette Ki, Holkenborg.
De dames-1 verkeren momenteel in eendiep dal, 3 nederlagen
op Tij beterenen dat de kans op een hoge klassering ver-
keken is en dat er nog flink geknokt zal moeten worden wil
men uit de gezarenzône blijven, een zware klus met nog
3 wedstrijden te gaan tegen, Erix, Minerva en Trias,
Bet leek op papier allemaal zo mooi met wedstrijden tegen
SDZZ, Brummen en VHVO, tegenstanders die allen in de
onderste regionen verkeerden maar het spreekwoord: "Een
kat in het nauw âoet rare sprongen"! ging ook hier weer op.
In deze wedstrijden leek het erop dat de motivatie en
agressie niet of nauwelijks aanwezig waren, zeker tegen
SDZZ en Brummen begreep men veel te laat dat men ook
tegen deze mensen handballen moet om te winnen, het is
te hopen dat het spelpeil van de eerste competitiehelft
snel weer bereikt wordt zodat ook dit seizoen in de 1ste
klas afgesloten kan worden, Dat zijn ze aan hun stand ver-
plicht,
De dames-2 die het de afgelopen weken keurig doen krijgen
nu de ene blessureklap na de andere te verwerken, Enige



Aweren geleden blesseerde Merion Blankenborg haar el
zo ernstig dst deze 4 weken in het gips moest en afgelopen
zondag liep Margret Hulshof een zware hersenschudding op
in de wedstrijd tegen Aven ti nadat ze in bobsing was Ze-
komen met de keepster van Ge tegenpartij. Wij wensen
beide dames een voorspoedige zenezing boe, De dames=?
hebben de kansen om de degradatie te ontlopen nog Vol
ledig in eigen hand met nog een wedstrijd te gaan Legen
Quintus en het uitspelen van de gestaakte wedstrijd van
afgelopen zondag.
DeHeren-1 hebben zieh de, iaa tste weken NS van hun
beste zijde laten zi do 1 Op
Erix en £s ë gezien Di5

Ss 7 enworden

tn HN
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AETR CRKDAMES SEN, 1

zond, 11 mrt 14,90 uur Erix-1 = Pacelli.’
ss 18 mrt 17,15 uur Pacelli-1 … Minerys-1
s, 25 mrt 16,25 uur Trias-1 — Pacelli-1

DAMES SEN, 2
zond. 18 mrt 713,10 uur Quintus.1 - Pacelli?
DAMES

ES
JUN,zond,13mr 17,10 vur De Vossen “ Pacelli

MEISJES ADSP.8B
zonê. 18 mrt 109,00 1

MEISJES ADSP,C
zond. 18 mrt 10,45 uu Pacellí-c == DHO, 473

E + i# [a] D Hi [9 fre £ e= $ 7 B % t sd
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ADIDAS - PUMA - QUICK

voor al uw

. SPORTSCHOENEN

. SPORTKLEDING

. e.a. SPORTARTIKELEN

schoenen- en sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - telefoon 257

voor
planten en

voor goede voeding snijbloemen
grote sortering droogboeketten

lage prijzen bloempotten
in levensmiddelen sierpotten

\ |
bloembakjesZ.B. Knippenborg bloemstukken

Dorpsstraat 21 - telefoon 579

bloemenzaak
Dorpsstraat 11 - Telefoon 544



COÖP. GELDERLAND steeds tot uw dienst met0.2.
veevoeders & kleindierenvoeders
kunstmeststoffen
vloeibare en vaste brandstoffen j

ruwvoeders w.0. hooi-, stro-, bierbostel enz. oP ;

zaai- en pootgoed, tuin en bloemzaden xO
gewasbeschermingsmiddelen WEL
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:

Coöp. Gelderland
: Past. Zanderinkstraat 30, ZieuwentWELKOOP Telefoon 05445-221 (bandopname 210)

VOOR UW RIJOPLEIDING NAAR:

AUTORIJSCHOOL

Kolkman
Ruurloseweg 16
ZIEUWENT
telefoon 939

SCHAKELWAGEN EN
AUTOMAAT



H.H. LANDBOUWERS - AANNEMERS

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

LANDBOUWPLASTIKS

GRAS- EN GAZONZADEN LOON- EN

SPUITMIDDELEN E.D. GRONDVERZETBEDRIJF

tel. 05443-2415B V/ tel. 05445-253-526

combinatie
LANHVEL
GOEDKOOP EN GOED!

J



is ) > JINTF4 : die uitnodigende
Becorama gordijnen-
presentatie.
Kiezen uit de fantastisch
mooie Becorama-kollektie.
Met uni- en streepweefstoffen,
stoffen met ingeweven en
gedrukte dessins.
Een weelde van mogelijk-

(Baan _ heden;keusuit vele
breedte ontwerpen, overzichtelijk

> / 120cm- bijeen in de unieke Becorama
prijzen vanaf 115.90 p.m.) Presentatie.

STOLTENBORG
voor een complete woninginrichting

Dorpsstraat 33 - ZIEUWENT - telefoon 05445-207

voor al uw voor

VERZEKERINGEN ‚ NIEUWBOUW

Eer ‚ VERBOUW en

‚ ONDERHOUD
ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER|| WOPEREIS
Zieuwentseweg 75

Zieuwent Dorpsstraat 48
Tel. 227 Zieuwent — telef. 209
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KEISJES PUB, á
zond, 11 mrt 09:90 uur  Erix =
zond, 15 mrt 11,30 uur Pacelli.a =

MEISJES PUP,B
zate, 10 mrt 15,00 uur Gasellen-b
zone, 16 mrt 12.15 uur Pacelli.b _
BEREN JUN,
zond. 18 mrt 13.00 uur DPscelli -
HEREN SEX,
zonaà, 11 mrt 15,40 uor A&thonmic-3 -
zond. 18 mrt 718,20 uur Pacelli _

STANDEN PER 19 PEER, 1984

DAVES SEN, KL, 1 DAMES SEN, KL ,3D DIMES JUNK!ee] G

inerva-1 13-24 Apollo!70-1 11222 Pacelil 12.91
Fortuna-1 15-17 BL Wit-1 11-19 Erizx-e 13-19
Eriz-t 5315 Breek 74.1 12-13 UGHV.n 12-18
Paceilli-1 12-14 Quintus-1 12. 9 Brummen 13-
Trias-1 13-14 Minerva? 19. 8 Breek!74 13-12
VHYO- 13-13 De Vossen-1 11. 8 Vios 153. 8
5DZZ-1 14-11 Pacelli-2 ee 2e ä
Brummen-1 13. 9 Avanti 11. 6 De Vossen 12- 2
Reflex-1 17 Û

MEISJES ADSP, KD MEISJES ADST, KI 6 MEISJES ADSP, KL.L
Grollen 14-27 TEE 12-24 DH0175 10-18
Erie 14-18 Grol=bh 12-18 Pacelli-c 11-16
Pacellisa 14-18 WWV-D 11-16 Dynamo 10-15
HWV.n 14-16 Yios-b 12-10 Bl.-Wit 10-16
UGRV.n 14-12 Pacellieb 12-10 Erix-e Tim 9
Vios-a 14-10 Erix-b 12.10 Srol-e 10 5
Reflex 13- 4 B.Gazellen-b 12. 6 WWV-d 10- 3
Fortuna-a 13- 3 Minerva-b 11. 0

MEISJES PUP KL.Ë MEISJES PUP K.H
Grol 12953
Pacellisa 12.21
Erix 19-16
HWV 12-12
Fortuna 12-11
Reflex +2 6
Yios 12. 3
Bl. Wit 12 ò

UGEV.b 1222
OBW.G 12-20
Pacelli-b 12-18
SDZZ-b 12Flamingo-b 12-11
Gazellen-b 11. 6
Fortuna-b 12 3
Minerva 12. Û

HEREN SEN K1,2B
Athomic-3 12-21
Reflex-1 19-14
UGET.O 19-19
Erixe1 19-11
Pacelli-1l 19.11
Dynamo-1 12-10
Minerva-2 17. 6
Egan-3 1D 5
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HEREN JUN RLC JONGENS ADSP K.CUGHY 12-24 WiVa 10-18
Minerva 11-19 Pacelli 10-15
VWV-n 12-18 Avanti 10-15Erix 12-12 UGHVY 10- 6
Heflex 12-12 Erix 4054
DHC #73 12 7 Grol 10. 9
Pacelli 15- 4
Dynamo 12- 0

InOEIEEEESEEDe NMS : Groot voor xleine spaarders.
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MAANDNIEUWTJES VAN PUPILLEN-B (PACELLI)

Zat. 21 jan. OBWe - PACEILI b
Sparming heerst er in de ploeg, want wij ontmoet-
ten onze rivalen OBW c.
In het begin waren we zenuwachtig en slordig.Er was vooral veel bal verlies,In de vijfde minuut maakte Lianne Willemsen een
goal. 0-1. Vreugde bij ons in de ploeg.
Maar de vreugde duurde niet lang. Want in de
zevende minuut kwam er een tegen goal door een
harde, strakke, hoge bal. 1-1.
De keepster (Nardi) was boos op haar zelf.
Maar de wedstrijd ging verder en er kwamen slordigefouten zoals balverlies.
Tegen de twaalfde minuut kwam er weer een harde,
strakke, hoge bal. Als gevolg weer een goal. 2-1.
De keepster was boos op haar zelf én op de
speelsters die niet opsprongen toen een tegenspeelster gooide.
Vlak voor het einde van de eerste helft maakte
de keepster van Pacelli een schoonheids foutje
en werd het 3-1. Dat was de tussenstand van de
eerste helft.
De tweede helft ging wat beter, maar in de derde
minuut nadat er bal verlies was kwam er een goal
voor de tegen partij. 4-1.
We lieten het er niet bij zitten, en gingen er
tegen aan. En het zas er in de tiende minuut



’s Zomers buitenJ. WAENINK 3 Winters binnen
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SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37
isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing TEL. 05445-452

BESTRATINGSBEDRIJF

DOMHOF

ERFVERHARDING

SIERBESTRATING
Dorpsstraat 30

ZIEUWENT
Telefoon 05445 -517

WOPEREIS =ecreo
RADIO - TELEVISIE
WASAUTOMATEN

ELECTRO TECHNISCH BUREAU ELEKTRISCHE en
ZIEUWENT HUISHOUDELIJKE ART.

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



HODENDERBODM BU
AANNEMERSBEDRIJF

m NIEUWBOUW

m VERBOUW

m ONDERHOUDS- en

m UTILITEITSWERKEN

De dorpsstraat 27
NVOB BEDRIJF ZIEUWENT

telefoon 05445-332D
D
[]

voor een
gezellig partijtje CAFÉ

biljarten 't Kevelde
of een groot feest H HOLWEG
in ’t klein

i Telefoon 277
moet je toch wel bij
‘t Kevelder zijn!



ieinderdaad goed uit, want Tanja v.d. Linde maakte
een goal. 4-2. En nog wat later maakte Simone
Penterman door een break-out ook nog een goal. 4-3,
In de laatste minuten leek het er op dat het 4-4
zou worden maar dat werd het niet.
En de uitslag was dan ook 4-3,
Verslagen gingen we naar huis terug.
Maar we hebben nog de hoop op een eerste plaatsdoor te zeggen
“De beste breister laat wel eens een steek vallen”

aanvoerster Simone Penterman
noekspeelster Petra Spekschoor
keepster Nardi Schutten

overige wedstrijd PACELLI b - MINERVA b G-1

VOETBAL - EEN POGING TOT ANALYSE

Een aantal kermissen is geïnteresseerd in Voetbal.
ze lezen alle uitslagen in de krant, kijken naarelke uitgezonden wedstrijd. Ik heb dit nooiît zo
goed begrepen.
Mede doordat zij niet de enigsten zijn, tijdenseen “belangrijke” wedstrijd op de T.V. is hetsociale verkeer in Nederland tijdelijk lamgelegd,zal het fenomeen voetbal toch wel iets in zich
hebben. Voor mij een reden tot deze poging totanalyse.
Wat is het wezenlijke in voetbal. Wat is het dat
miljoen mensen verslaafd maakt? Is het de schoon-heid van de bewegingen die uitgevoerd worden?
Voetbal als bewegingskunst, als een soort ballet?
Voor een aantal mensen zal dit wel gelden, maar
voor de meeste mensen zijn de steeds herhaalde
figuren, zoals rennen, sliding en kopbal toch te
eenvoudig om blijvend te boeien. Voor deze mensen
geldt niet het esthetisch aspect. Voor hen is de
spanning de drijfveer om te blijven kijken. Vaakis de uitslag belangrijker dan het spel. Opmerkin-
gen als “Duitsland moét verliezen, Ajax moét
minstens gelijk spelen" getuigen van deze motieven,
Elke keer moét hun favoriete club winnen van de
tegenstander. Gebeurt dit niet dan is de avond
verpest. Fanatieke supporters zien slechts één
weg hun heftige emoties te ventileren, namelijk

ew



12.
via de blinde agressie. F.C. Utrecht, F-side en
Q-side zijn op dit gebied ware begrippen geworden.
In feite is voor de meeste mensen chauvinisme
de essentie van hun voetbal-interesse. Chauvinisme
is ook een der essenties van totalitair rechtse
ideologiën (TRI) vergelijk "Deutschland über
alles” en “Alle buitenlanders in Scheveningen
de grens over", :

Zijn er nog meer over een komsten tussen het
fenomeen voetbal en de T.R.l1.7?
Voetbal is een spel met sterke discipline. Alles
is in spelregels beschreven. Een scheidsrechter
waakt over het naleven van deze gedragsregels
(Big Brother is watching you). Deze scheids-
rechter heeft een absolute macht. Zijn woord is
beslissend. Dit is een ontkenning van de speler
als denkena individu. In geval van overtreding
van de regels wordt er meteen recht gesproken,
penalty of een kaart (De vergelijking met termen
als rode en gele gevaar bij de TRI is misschien

lauw maar wel opvallend).
Elke club heeft zijn eigen uniform. Weer een
ontkenning van de spelers als individu, evenals
het feit dat spelers voor geld te koop zijn.
Yoetbal is prestatie gericht. Een hond van een
kerel die een winnend doelpunt heeft gemaakt
in een "belangrijk" duel, wordt op handen gedragen
door de schare van aanhangers. Maakt een speler
een blunder dan is de persoon in kwestie lange
tijd het slachtoffer van scheldkannonades op de
tribune en in de pers. Herhaald falen is reden tot
uitstoting d.m.v. opstelling in een lager (alleen
de naam al) elftal.
Rang en stand zijn nergens zo van belang als in
voetbal. Iedere speler is ingedeeld in klasse's
of diviesie.,
Dit zijn slechts enkele overeenkomsten, er zijn
er nog vele te noemen, maar ik persoonlijk word
er niet goed van dus ik hou er maar mee Op.

Jan RDEIeman ie te lang op de reservebank van
een juniorenelftal van ZVC heeft gezeten.

P.S. Ik bun zo bli-j dat Söwent besteet.



Ù stelt hogeeisen aan uw kapsel?
Wij doen dat ook!

DAMES- en HERENKAPSALON

DOPPEN
Dorpsstraat 77 - Zieuwent - tel. 05445-982

wij stammen uit een sterk geslacht
dat steeds door:

van Wijngaarden’s
MENGVOEDERS

wordt groot
en in produktie gebracht

%*
* x=

tel. 200
Zieuwent



cARAGE ELSC4g,
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 »

Do Waalderweg 41 * ‚ 08342
855 1263 RV MARIËNVELDE Prive 057

WK

Kk

KK

garage

NIENHUIS
interieurverzorging
Werenfriedstraat 1 - ZIEUWENT
telefoon 05445-252

Groot in kleine en grote meubelen.
Uitgebreide kollektie overgordijnen en vitrages
uit voorraad, zoals:
Hatema gordijnen en Ado vitrages.

Tapijten in vele kleuren en prijzen,
vanaf f 60,— per mtr. gratis en
vakkundig gelegd.



Eewijstu‚TEit3ISGee ennzenea
met:

m uitstekende service
m vrijblijvende adviezen

8E B concurrerende premies



’n goede start
Een goed begin is ‘t halve
werk en dat gaat ook in het
gewone leven nog altijd op.
Neem sparen bijvoorbeeld.
Of het boeken van een
vakantiereis, de ontvangst
van uw salaris en het
verzorgen van betalingen,
het afsluiten van een
verzekering, het regelen
van financiële transakties,

het behartigen van een
effektenportefeuille en wat
allemaal al niet meer.
Geen beter begin dan er
eenvoudig even voor
binnenstappen bij de
Rabobank. Met 3000
vestigingen overal en altijd 2
gemakkelijk dicht in uw De

buurt. Voor alles waar u
maar een bank voor nodig
hebt in uw persoonlijke of
zakelijke leven …

Rabobank
de hank voor edereen

ZIEUWENT!
MARIENVELDE
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