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Flink besparen
op gas en
elektriciteit is
voor iedereen
mogelijk! 8

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

W.A.KEMKENS by. 716626Zeuwent

INSTALLATIEBEDRIJF



Sportblad PIOT wouVerenigingen:
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. 05443-5542 :

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

Volleybal
Voorzitter: H. Krabbenborg, Dorpsstraat 22b,tel. 05445-875
Secretaris: A. Krabbenborg, Grobbenweg 3, tel. 05445-534Wedstrijd-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. 864Secretaris:H. Wopereis, Harreveldseweg 28, tel. 859Penningm.:J. Domhof, Dorpsstraat 37, tel 561
Wedstr.secr.:T. Kemkens, Zegendijk 26, tel. 668



GymnastiekverenigingZGV 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 587
Lichtenvoorde, telefoon 05443-19533

Mu Chin 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

TTV Des Touwtrekken
Voorzitter: A. Spekschoor, Vragenderweg 49,
Lichtenvoorde, telefoon 05443-3597
Secretaris: W. KI. Holkenborg, de Waareise 7
telefoon 05445-614
Penningm.:M. Berendsen, Veldweg 4,

Mariënvelde, tel. 05445-365

mn lagvaardig Tafeltennis
Voorzitter: A. Hoenderboom, Zegendijk 124,® tel. 05445-324Jd Secretaris: T. Peters, Dorpsstraat 46, tel. 269

oe 7 Penningm.: C. Reukers, de Waareise 15?
tel. 697
Wedstr.secr.:E. Roelofsen, Dorpsstraat 29,
tel 416

55

St. Sebastiaan Schietvereniging
= Voorzitter: B. Rouwhorst, Roldersweg 17,

telefoon 05445-405
Secretaris: L. Wopereis, Dorpsstraat 60
Penningmeester: A. Schutten,

B. v. Meurstraat 10, Lichtenvoorde,f \ telefoon 05443-1005

Drogisterij - Parfumeriën

DOPPEN
voor de juiste aanvulling en verzorging

bij uw sport
Dorpsstraat 77 - ZIEUWENT- telefoon 982



Sportblad PIOT
12° jaargang nr1 september '84
inhoudsopgave

pg. 1 Van de Redactie P8. 16 ZVC Jeugd
De. 3 Van de Trainer pg. 18 Nieuws in het kortPa. 4 Iedenverg. RKZVC Pg- 19 Programma ZVC 2
PE. 7 Programma ZVC 1 P&. ZO PZ jubileumtoumooiPE. 9 Flaporen
Pg- 10 Zaalvoetbal
PE. 11 Pacelli nieuws
Pg. 13 Voor de JEUGD

VAN DE REDACTIE

De 128 jaargang gaat Piot in, in Gít nieuwe sport-seizoen, waarvoor de voorbereidingen voor bijna allesportverenigingen weer begomen zijn. Het voetbalheeft haar oefencampagne er inmiddels 21 opzitten,en is reeds met haar eerste beker- of competitie-wedstrijden begonnen. Wat het eerste betreft warende verwachtingen eerst toch wat sceptisch door netvertrek van 3 of 4 vaste spelers te weten R.. Penter-man, Jos Knippenborg, Ad Schutten en Willy Hummelink,maar daar staat tegenover de komst van Henry Weikanp,3 a-junioren (Pascal Domhof, Jan Beerten en FreddyBokkers) en Clemens Storkhorst (7). Trainer RuudJansen wist echter de nieuwe groep toch tot eenevenwichtig team te smeden en de drie jeugdspelersgoed in te passen en tevens blijkt goaltjesdiefH. Weikamp een echte aanwinst. Tijdens het Lichten-voordse Keitournooi dwong ZVC bij alle toeschouwersdan ook het nodige respect af, ondanks de 2-1 neder-laag tegen longa in de finale, Masr ook de overigeoefenwedstrijden en de 4 … 0 bekerwinst tegen AD169ee ek
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lijken een basis voor weer goea voetbal omweer vlotmee te kunnen draaien in de 38 klasse KNVB. Dat ookde supporters daarin geloven zal komende zondag thuitegen Iochen blijken, wanneer enkele Supporters bijwijze van experiment eer soort supportersbiaadje(in zamenwerking met Piot) uit zullen brengen alsservice voor het ubliek. Mocht dat aanslaan dan
|zijn deze supporters bere dit bij elke thuisw Ei ‚te don ]wel er dan nog ë
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DOPPEN ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN

Zieuwent - Dorpsstraat42 - telefoon 05445-290

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

café-cafetaria 7de timp’ 3

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



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

5
EN LEDERWAREN

natuurlijk
schoenen- en sporthuis

Ten Bras
tel. 257



Zoen in onze mars hebben, Lo 58

Vorig jaar blufte de trainer van PAX, George Peters,nog, doch of hetdit keer za1 lukken zullen wijmoeten afwachten. %Doch ik meen, dat wijdit seizoen sterker zijnsgeworden en dat het mogelijk moet zijn om in HengeloÌl punt mee te nemen naar Zieuwent,De voorbereidig’ en de bekerwedstrijd zitten erWSer op. Voorn wat: betreft de- voorbereiding ‘hebbenwij dit jaar zeer redelijk gevoetbald, met name inhet Longa tournooi.:Hier heeft de jeugd bewezen indit elftal thuis te horen en wanneer ze géén terug-val krijgen is het een aanwinst voor het le,Ook Ge nieuwkomer, Henri Weikamp, voetbalt reedsof hij altijd in het le elftal van Zvc heeft gestaan.In de bekerwedstrijd tegen AD hebben wij eigenlijkte veel kansen laten liggen tegen dit elftal, ofwas het de beweeglijkheid van ons elftal dat ADdoldraaide? We zullen het 2.5. zondag zien tegen
Doch ik denk dathet mogelijk moet zijn, wanneer deinzet en vooral de concentratie aanwezig blijft,om in de bovenste gelederen mee te draaien en-dusmeer punten te behalen dan het vorige seizoen.
2e Elftal enOok met het Ze elftal zit de voorbereiding er open wij hopen dit seizoen van de blessures verlostte blijven. a:De voorbereiding gaf een wisselend resultaat tezien, ‘doch met een laatste goede wedstrijd tegenDVC-2, welke met 1-0 werd gewonnen, is het zelf-vertrouwen geheel terug in dit elftal. :Wanneer het Ze elftal dezelfde mentaliteit en-ee
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instelling ten toon spreidt, als in de laatstewedstrijd, moeten wij weer een woordje mee kunner
spreken in de reserve 3e klasse,
Tot slot verzoeken wij de supporters, donateurs,leden en begunstigden om ons vooral te willenondersteunen. Zoals U weet is het Ze jaar in de
3e klasse altijd het moeilijkste jaar, doch metjullie steun moeten wij weer een fijn seizoen
tegemoet gaan. Re Jansen
HALF-JAARLIJKSE IEDENVEATADERING VAN R.K.ZeV.Û.
d.d. 13 augustus 1984.

Zoals elk jaar gebruikelijk, werden ook nu weer
voorafgaand aan het nieuwe seizoen, de leden van
ReKeZeVeC- bij elkaar getrommeld voor de tradi-tionele half- jaarlijkse ledenvergadering.
Zowel in de voorafgaande jeugdvergadering, als bi
de vergadering voor de senioren, was de belang-
stelling boven alle verwachtingen. Maar liefst
170 leden waren deze avond aanwezig in de kantine
hetgeen toch opmerkelijk is en getuigt van een.
grote betrokkenheid bij onze voetbalclub, waarmee
het bestuur van R.K.Z.V.C. nen bij deze wil kom-
plimenteren. “2
Precies 20.30 uur opende voorzitter Jan Cuppers
bij hamerslag de vergadering en heetie de geachte
aanwezigen en speciaal de nieuwe leden van R.K.Z«
van harte welkom. Hij hoopte, dat iedereen een
prettig en sportief voetbalseizoen tegemoet zou
gaan, daarbij het voorbeeld volgend van het eerstelftal, dat op het Longa-toernooi in dît nog pril‘seizoen al een paar voortreffelijke prestatiesleverde, en hiermee voor ReK.ZeV.C. een prima
visitekaartje heeft afgegeven.
Nadat secretaris Theo Bexken de notuien van de
vorige vergadering had voorgelezen, die vervolgen
werden goedgekeurd en ondertekend door vice-voorszitter Ben Hoenderboom, was het de beurt aan de
perningmeester om het financiële verslag van het



J. WAENINK
SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade
isolerende en
bijzondere beglazing

’s Zomers buiten
’s Winters binnen

WERENFRIEDSTRAAT37
ZIEUWENT

TEL. 05445-452

BESTRATINGSBEDRIJF

DOMHOF

ERFVERHARDING

SIERBESTRATING
| Dorpsstraat 30

ZIEUWENE
Telefoon 05445 -517

|
|

|

|

WOPEREIS zecrro
ELECTRO TECHNISCH BUREAU
ZIEUWENT

Dorpsstraat 63
Telefoon (05445) 217 - 576

RADIO - TELEVISIE
WASAUTOMATEN
ELEKTRISCHE en
HUISHOUDELIJKE ART.
SCHOOLARTIKELEN en

SPEELGOED (lego +
playmobile)



HODENDERBOOM BU
AANNEMERSBEDRIJF

m NIEUWBOUW

m VERBOUW

m ONDERHOUDS- en

mw UTILITEITSWERKEN

SENS dorpsstraat 27
NVOBBEDRIJF ZIEUWENTViv telefoon 05445-332

[]

gezellig partijtje
k

CAFÉ :
=5biljarten t Kevelder==Ee EWS

k EE Telefoon 277moet je toch wel bij
’t Kevelder zijn!
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afgelopen boekjaar en de begroting voor het seizoen84/85, toe +e lichten,Op een en ander kwamen weinig op- of aanmerkingenuit de vergadering, zodat het woordwerd gegevenaan Wim Kolkman, namens de kascommissie, Dezedeelde mede, dat de boeken en bescheiden doorRuud Kolkman en hem zelf waren gecontroleerd enze tot de conclusie waren gekomen, dat de zakenPrima voor elkaar waren. Voorzitter Cuppers danktede kascommissie voor het geleverde werk en gingverder met het agendapunt “bestuursverkiezing”,De heren Theo Bekken en André van 4e Weteringwaren aftredend en herkiesbaar. Daar er zich geentegen-kandidaten gemeld hadden, feliciteerde devoorzitter hen namens de vergadering met eennieuwe zittitgs-periode,

:

Aan de vefgaderins werd EL vervolgens medegedeeld:“— dt volgend jaar het 10 jarigJubileum heeft en er een jubileumcommissiegevormd dient te worden, Het voorstel isom uit elk seniorenelftal 1 persoon hierinzitting te laten nemen.
—- dat er in het kader van dit jubileum doorhet eerste elftal wordt deelgenomen aan net“Piet Zoomers jubileum toernooi”,Als eerste tegenstander is “Klein Dochteren”geloot. De thuiswedstrijd vindt plaats opDinsdag 11 september, de retum op Dinsdag8 september,

—- dat de donateursactie dit jaar uitgevoerdwordt, door Jan Lankveld en Willy Slot,
—- dat er op 3 november een veiling en bingogehouden wordt bij *t Witte Paard om derenovatie van de douches en verwarming medete bekostigen. Degene, die goederen of dienstenvoor deze veiling willen inbrengen, kunnenûâit aanmelden bij Jan Cuppers of Willy Slot.IVIEenDE NMS 4 VEILIG EN VERTROUWD VOOR JONG EN OUD.

VESTENHEA—



‚be
— dat er van bestuurszijde de volgende besluitenzijn genomen:

t++ Vanaf l september 1985 is voor zowel jeugdals senioren het officiële verplichte tenue:
shirt : Wit, met witte mouwen, waaroversmalle groene strepen lopen,

groene manchetten, groene smalleband om de hals.
broek ; Wit, met smalle groene strepenaan beide zijden.
kousen: Wit, met smalle groene strepenaan de bovenrand.
(Een speciaal merk is niet voorgeschreven)

+++ Voor de lagere Elftallen (inc. 2e elftal)is in principe sponsoring middels shirt-reclame onder de volgende voorwaardenmogelijks

Pps:

me

—--Bij een voornemen een elftal van shirt-reclame te voorzien, dient het bestuurvooraf in kennis gesteld te worden enis goedkeuring van dit orgaan vereist.=De sponsor c.q. degene, die het elftalvan shirtreclame voorziet, dient bijvooruitbetaling een bedrag van minimaalJ 500,= per jaar in de verenigingskaste storten.
—--De shirtreclame moet voldoen aan alleeisen en regels, die de K.N.V.B. daarvoor stelt.
—--De shirtreclame mag alléén d.m.v.

i groene letters op een witte ondergrondop het officiële verenigingstenue
i aangebracht zijn.

Na deze mededelingen kwamen de traîners aan heti woord om het een en ander m.b.t. het nieuwe seizoen
1 uit de doeken te doen alvorens de voorzitter over-i ging tot het agendapunt RONDVRAAG.

Er werden een aantal meer en minder belangrijkevragen gesteld over veelal detailzaken, die nietteminde vergadering danig beroerden en stof leverden



het juiste brood voor de
sportman is brood met
energiëe=50.a:

* tarvo
* volkoren Van bakkerij

KNIPPENBORG
UW WARME BAKKER

telefoon 255

Hotel-Café-Restaurant-Slij lerij BONGERS
Dorpsstraat 36 - Zieuwent - Telefoon 05445-271

Het adres voor: Bruiloften - Partijen  *%=x
Droppings |

Uitstekende keuken voor diners
elke woensdagavond grote super bingo

4

se1
Taxibedrijf

Jan Roelofsen
Zieuwent PORPSSTRAAT 29 webs

Tel. 05445 — 416.

trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd



VEE en VARKENS
naar

voor de aan- en verkoop van |
A.KL.
vee- en varkenshandel - batsdijk 46 Zieuwent - tel. 508ee 5 -ee sn. eze

aannemersbedrijf

mam HULSHOF
05445- 494 ZIEUWENT

Garage

Krabbenborg
Verkoop en reparatie
van alle merken
auto’s

Waalderweg 124 - MARIËNVELDE
telefoon 05445-777 b.g.g. 601
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voor leuke woordenwisselingen, zodat er behoorligelachen kon worden,Voorzitter Cuppers raakte in onderhandeling metJan Aagten over een Pimonthese kalf voor de vei’hetgeen een leuk moment was om te pauzeren en he:gebruikelijke rondje uit de kas te nuttigen, was:de voorzitter veronderstelde, dat het wel halveliters zouden worden,
Na de pauze wera de rondvraag beantwoord en kree,Toon Domhof uitsluitsel over de vraag, of er gee;xonijnen afgeschoten konden worden nabij de voet.balvelden, nu er in het bestuur toch een jagerzitting heeft.
Om 21.45 uur werd de vergadering gesloten en dar.voorzitter Cuppers de aanwezigen voor de prettig-wijze, wadrop er vergaderd was, Hee#

RKZVC ; WEDSTRIJDPROGRAMMA EERSTE ELFTAL(K.N.V.B. Ze klasse C Oost)
TE 0D ven Veen DsEEaoeÉnge sow amsÚloWEE ED AE BED WEG a
Haaksbergen-Silvolde SC Iochem-SC Doesbur:Se De Oe U. Ce -Varsseveld PAX-ReK ZVC.Erica*76-V.T.0.D. CeUePeÂs- Concordia *

Zondag16 september
Varsseveld-Haaksbergen ReKeZe Ve C.-SC LochemVele Oo De-S.D. O0.U. C, Concordis We-PAXSC Doesburg-Erica®76 Silvolde-C.U.P.A.

Zondag23 september
Varsseveld-Silvolde Erica'76-R.K.Z.V.C,Haaksbergen-V.I.O.D. SC Lochem-Concordia VSe De Ds Ue Ce SC Doesburg PAX-CeU. PA,

Concordia W.e-Erica*76
CeUePs A. -S5C Lochem
Silvolde-PAXx

ù

z
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Zondag7oktober
Va 1 ° 0. De -Silvoide
Varsseveld-SC Doesburg
Haaksbergen-ReK. ZoVeÛÙs

E

Zondag14 oktober
SC Doesburg-VeIe 0D.
Reka ZeVo ls -Varsseveld
Concordia W.-Haaksbergen

Zondag28 oktober
SG Doesburg-Silvoläe
Veels OD “ReKe Dea Cs
Yarsseveld-Concordia We.

Zondag4november '

RK. ZV. C.-S5C Doesburg
Concordia W ë Va. El * DD: Ds
C.U.P.ÀA.-Varssevelâ

Zondag1}november
Re Ke Ze Ve Gs -Silvoide
SC Doesburg-Concordia We.

Vele OD: Cels Po Âe

Zondag25november
Concordia Wo-ReKo ZeVe Ce
GeU P.A. SC Doesburg
PAX-V., Ïe O:D.

Zondag2 december
Silvolëe-Concordia W.

Roks ZeVo CoCGsUe Po Âs
SC Doesburg-PAX

Zondag9december
RETURN-WEDSTRIJDEN d.ds

S.D.0.U.C.-Concordia H.Erica*76-C.U.P. A.
SC Lochem-PAX

CeUsPeÂe SD: Oo Ue Gs
PAX-Erica?76
Silvolde-SC Lochem

Haaksbergen-CeU:P.Âs
SeD. Oe Us C.-PÀX
Erica’76-SC Lochem

PAX-Haaksbergen
SC Lochem-Ss De Os Us Ce
Silvolde-Erica*76

Varsseveld-PAK
Haaeksbergen-SC Lochem
SD 0.U. Ú.-Erica?76

SC Lochem-Varsseveld
Erica®76-HaaksbergenSs OeÙs C--Silyvolde

VeI O.De-SG Lochem
Varsseveld-Erica?76
Haaksbergen-S D 3 Oe u e C ö

09-09-1984



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
MW 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

ore, KRABBENBORG teletom 5
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DE FLAPOREN HOORDEN DAT ++...
.. Herman Bokkers tijdens de algemene ledenver-

gadering van RKZYS op voorstel van het bestu Ù
met algemene stemmen werd aangenomen als nic f

__1id van de kascommissie, Herman verweerde ziniet tegen die voordracht, hij w£s immersniet aanwezig!een Grol supporter zich tijdens het Kei-tou:
voor de wedstrijd Grol - Longa afvroeg om wc
wedstrijd het nu eigenlijk ging. Grol tegenhet streekelftal??9‘nadat trainer R. Jansen tijdens de vergader:
opmerkte dat er over 3 jaar ù& á 5 spelers v
de A jun. rijp zijn voor het eerste, Jos o7merkte tegen Bennie Storkhorst:" N5 Bennie
dan moj nog 6 joar"!!… Op de vraag aan Joost waarom hij donderdassniet was wezen trainen, deze opmerkte: “Ik
moest tennissen, moar dat gestamp langs de
tennisbanen waren jullie dat? Het stoorttrouwens wal arg”.dat voorzitter J. Cuppers nog steeds moeilijheden met de engelse taal heeft. Volgens hen
volgend seizoen de shorts, shets, shits, shi:
dan voorzien zijn van groene strepen.

HAAISPAAR BIJ EEN GOED ADRES: SPAAR BIJ DE
NMS !

tibethttAAAAAA AAA AAA
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RKZVC 3 ZAALVOETBAL

De zaalvoetbal-
ook dit seizoen
competitie mee,Beide teams spelen in de le klas,
De competitie-indeling
Klas l-Á
Internio 1
Velocitas 1
Longa 1
Rietmolen 1
RKZVC 1
RFC 1
Eibergen 2
Sp. Peters 1
Ruurlo 1
Polacel 1
SSSE 1

Programma
Vrijdag 14

Woensdag 19

Vrijdag 21

Vrijdag 21

Vrijdag 28

Vrijdag 28

sept.:
sept.:s

sept.:
sept.s

sept.
sept.:

competitie is weer begonnen endoet ZVC weer met 2 teams aan de

Klas 1-B
Meddo l
RKZVC 2
AZSV 1
AD*59:1
Grol 1
Rod l
ionga 2
Vios B. lPavanda 2
Brasil 2
Grol 2

ZVC 1 - Internio 1 te Beltrum
aanvang 20.30 uur,
Eibergen 2 - ZVC 1 te Eibergen
aanvang 21.15 uur.
F.C.Gonemo 1 — ZVC 1 (Beker)te Dinxperlo aanvang 20.30 uur.
Meddo 1 - ZVC 2 te Winterswijk
aanvang 22.00 uur.
ZVG 1 - Polacel 1 te Beltrum
aanvang 20.30 uur.
ZVC 2 zaaldienst.



HANDBAINIEUWS HV PACELIJ.
18 en 19 aug. jl. werdalweer voor de. vierde keerin successie een internhandbaltournooi gehouden$ |A met de deelname van maar 2e

H.V. PACELLI

liefst 61 teams, een record,Opmerkelijk was dit jaarnet feit dat de deelname opzaterdag wat klein was ter- |wijl de vorige keren zater- Ídags juist de grootste deel- Í

name te zien was. Frappantdit jaar was ook weer dat het weer zijn volledigemedewerking gaf aan het slagen van het tournooi, dezondag met 30 graden was eigenlijk te warm, we schijne:de weergoden steeds mee te hebben als er een tour-nooi zeorganiseerd word. Dit jaar 3 tournooien en 3keer stralend weer. Intussen is de voorbereiding voornet komende zaalhandbalseizoen in voile gang en isde selectie onder ieiding van de nieuwe trainer,de Hr. Ben Bulten uit Doetinchem, alweer 1 maandin de weer om straks goed voorbereid de kompetitiete beginnen, men heeft een Zwaar programma af tewerken waarin veel gevraagd word van de selectie,men wil dit seizoen hoge ogen gooien. De tot nu toegespeelde oefenwedstrijden werden met wisselend succesafgewerkt, voor de komende tijd staan de volgendewedstrijden en tourmooien nog op het programma.15 sept. WWV-Pacellis; 22 sept. Pacelli-WHC; 30 sept.tournooi in Doetinchem; 7 okt. tournooi Diekmanhalte Enschede; 14 okt. Pacelli-Stormvogels, waarna op21 okt. de competitie start,
Dit seizoen neemt HV Pacelli met ll teams deel aande competitie te weten: 2 dames teams, l heren team,2 damesjun. teams, 1 herenjun. team, 3 meisjesasp.teams, l jongensasp. team en 1 meisjespup.team,
De vereniging kan voor de meisjes en jongensaspir.nog wel enige leden gebruiken, speciaal de jongenshebben nog versterking nodig. Dus aarzel niet langeren geef je op als lid.



KLASSE INDELING SEIZOEN 1984/85.
DAMES SEN, 1

Duiven-1
Erix-]
Fortuna-]l
Groessen-]
Pacelli.7
SDZZ-1
Trias-]
VHYO-1

DAMES JUN. G

B.Gazellen-b
Grol-b
Minerva-b
OBW-c
Pacelli.b
UGEV-b

MEISJES PUP, E

BGazellen-a
Erixy
Fortuna=a
Minerva-a
OBW-b
Pacelli.a
UGHY
W.v.W,

De indeling voor de meisjes ASP.

iz. -

DAMES

SEN,

4D
Erix-3
Fortuna-2
Gold Stars
OBW-4
Olympus 72Pacelli.…2
UGHV.-2
Vios-2
MEISJES ADSP, D

Dynamo
Erix-gn
Fortuna-a
Grol=-a

:‘Pacelliag
Vios-a
WWY-—a

HEREN SEN. 2B
Apollo170.2
B.Gazellen-:4
Erix-]
Minerva-2
Pacelli
Reflex-1
UGEV-2
WWV-]

ASP. is nog niet bekeng,
De kompetitiestart zal
en 21 oktober. Aanvanzoals altijd in het k

DAMES JUN, A

Arnhemia-a
Athomic-a
B.Gazellen-a
EscCa-a
Groessen-a
Grol-a
Pacelli-a
W.Huissen-a
MEISJES ADSP., EH

Erix-b
Grol-b
Minerva-bPacelli-b
UGHV-b
Vios-b
WWV-b

HEREN JUN. C

BlicWit
DEC 173
Dynamo
Erix
Grol
Minerva
Pacelli
WWV

CG en de jongens

zijn in het weekend van 20gstijden en wedstrijden wordenastje gehangen.



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 snij bloemen
| grote sortering droogboeketten

lage prijzen bloempotten
í in levensmiddelen sierpotten

: | bloembakjesZ.B. Knippenborg bloemstukkenDorpsstraat 21 - telefoon 579

bloemenzaak
Dorpsstraat 11 - Telefoon 544



COÖP. GELDERLAND steeds tot uw dienst met 0.2.
veevoeders & kleindierenvoeders
kunstmeststoffen
vloeibare en vaste brandstoffen
ruwvoeders w.0. hooi-, stro-, bierbostel enz. oPzaai- en pootgoed, tuin en bloemzaden vo
gewasbeschermingsmiddelen WELgereedschap 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 geld is er niet bij nodig - de credietkaart maakt dit overbodig

Bezit u er nog geen???? 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

NESSH

SCHAKELWAGEN EN
AUTOMAAT



13.
Hettottdddttt d4AttttAT
ER ZIJN NOG STEEDS MENSEN DIE OP HUN GELD ZITTEN!
DIE ZITTEN DAN ZONDER DE HOGE RENTE VAN DE NMS. !EEJEUGDIGE IEZERS OPGEIET

OPROEP TOT MEDEZEGGENSCHAP

De redactie van dit sportblad bestaat uit personen
C‘e een volwassen leeftijd hebben bereikt en vanui*
hun volwassen ervaring (in zowel de breedste als
engste zin van ‘het begrip) dit blad vorm en inhoud
geven.
Dat de gehanteerde benadering, verslaggeving en
informatieverstrekking van het plaaiselijke sport-
gebeuren bij veel volwassenen aanslaat blijkt uit
de diverse, in de regel, positieve geluiden die
de redactie bereiken.
Echter het zijn niet alleen volwassenen die dit
blad lezen. Een niet te onderschatten lezersgroep
bestaat uit junioren en pupillen van de diverse
sportverenigingen.
Het lijkt ons zéér onwaarschijnlijk dat zij al hun
zienswijzen, opvattingen en wensen t.a.v. plaatselij:
sportverslaggeving terugvinden in de nu reeds
ll jaar bestaande PIOT-formule. g

Daar ken en moet wat aan veranderen.
Hoe ? Door het instellen van een soort van

jeugiredactie.
Jongens en meisjes, jullie weten zelf het best
hoe en wat jullie in PIOT willen lezen. De
mogelijkheid wordt mu geschapen omdat, Lot op
zekere hoogte, ook zelf te bepalen.
De grondgedachte is om te komen tot een speciaal
gedeelte van PIOT, geschreven en samengesteld
door en voor de jeugd van sportend Zieuwent.
Natuurlijk zal de huidige redactie jullie daar88888888888888888



Ju.
bij helpen en ideeën aan de hand doen,
Enkele onderdelen van dat jeugdgedeelte kunnen
bijvoorbeeld zijns

-intervieuwtjes door jullie gemaskt
-puzzels door en voor jullie gemaakt
-wedstrijdverslagen d400r jullie gemaakt-wensen/kritiek, welke bij jullie leven
“enZe ene

Het uittypen en stencillen zal door de huidigeredactie worden verzorgd.
Wie durft en heeft zin om in de jeugdredactie
van PIOT te gaan zitten??
Geef je op en/of vraag verdere inlichtingen bijde huidige redactieleden.

De Redactie

ENENSmmm Se 0 a pe em 0 2e 0 ee AD aa SOE ee (A ES AS ND WAA OE 00 ee Ge NS en a eeneEE REZEEMsmsmmssmssmmm
DOELFUNTJE: Te koop 2 paar voetbalschoenen;

——= Puma maat 7 , prijs f15,= (zegenen. )
—— Quick maat ó , prijs f5,=
Stef Rouwhorst, Rouwhorsterdijk 3Tel, 0533-3814.

EENESNNSNmMmMMIIII So Sese Wo 1e one Se ep ee ee MA EE EES LS EN vo me GON en AG en ee Nd eo Ae en me en a eeeaeaNL ENNESNNSDEESNESSssssssnnnenn
GEVONDEN VOORSTPTEEen ee
Bijna dagelijks blijven spullen (variërend vanonderbroeken tot complete trainingspakken) liggenop of inhet sportcomplex van RK Z.V.C.,De stapel groeit en groeit en men is voornemens: het een en ander weg te geven aan een goed doelof anderszins van de han £e doen.Mocht U iets kwijt zijn en de kans bestat dathet vermiste zich tussen deze Stapel voetbal.attributen bevindt, informeer den cens bij dekantinebeheerder Dhr. H. Beerten. Het liefst opdinsdagavond tussen 20.30 en 22.00 uu, :



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 U tel. 05445-253-526

KdeXcombinatie

LANHVELD
GOEDKOOP EN GOED!



j
4JNENNET

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

Ee 57
G& EN A,A f LD )

H LAN

voor al uw voor

VERZEKERINGEN ‚ NIEUWBOUW

ET ‚ VERBOUW en

‚ ONDERHOUD
ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER WOPEREIS
Zieuwentseweg 75

Zieuwent Dorpsstraat 48
Tel. 227 Zieuwent — telef.209



15,

LOTTO- EN TOTO

Ook het lotto en Toto seizoen is weer begomen.Wilt ook u wekelijks of maandelijks meespelen inde Lotto of Toto, terwijl u niet van plan bent ersteeds voor te lopen?
Dat kan middels jeugdspeelsters van Pacelli, diewekelijks de formulieren bij u brengen en ophalen.Daarnaast betalen zij prijzen beneden de f 60,=binnen 2 weken aan u uit.Voor verdere inlichtingen en opgave

B. ten Bras tel. 257,

EL VERKC
Ze lachen u toe tegen

SPOT PRIJZENGiEe Mc ©

Zanddijk 14
Hallie
Tel. 08343 1301



16,
RKZVC : COMPETITIE-INDELING JUNIOREN

ATd.A17 (sel. }) Af4.B27 Afd: G27:: 7

xOMpt:nr. 727 kompt.nr. 827Fortuna W. al A.D.'69 bl Sp.Neede cl.Grol al Diepenheim bl S.S.S.-E, clSD.Meddo. al Erix blRake ZeV.eC, al SeS:i5.-E., blYios B. al
Bess Se -E. al

As ZSV. clFortuna W. elRuurlo bl RK ZVC. cz

h
kompt.nr. 623 kompt.nr. 727

Fortuna W. bl S.K.V.W. clDiepenheim al Sp.Kotten bl Vios B. clBrix al KeS.V. bl SpDeKotten clLochuizen al Longa? 30 b2 Ratum clRietmolen a1
Longa* 30 al
AD'69 21

Ratum bl Yossevelâ clReKeZoV.Û, bl Erix elSekKeVeW, bl MeEsC. ol

DOELPUNTJE: Te koop 2 paar tweedehands voetbal-schoenen;
——= Quick maat & 1/2

|

——- Adidas maat 6 (met draainoppen)
Erik klein Goldewijk, Oude Maat 3Tel. 05445.383,

STETTELZIEDSISSTIEIDIESSIsessnsrssnsIEsSennneeeeeD431° kias D zE klas D 5 klas
Grol.l Erix.l RKZVC.e2ASH. i LZ5Y.2 à0:69,2longa.l Longa.2 AZSV.3RKZVC.1 Longa. 3 Grol.4AZSY.l ÁAD*€9.1 VYiosB.2Grolse boys.l Grol,3 AZSV. lbBredevoort.l Grol.2 Groise boys.2Mariënveld.l YViosB.l Bredevoort.2KSV,1 Longa.4

—EE



Lo

Kapsalon

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

De nieuwe 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 diebij
elke beweging onberispelijk op zijn
plaats blijft. Hollandia sportslips,
voor sportlieden die hoge eisenstellen!

ZIEUWENT
LICHTENVOORDE

dE

ee

eet



AUTOLEASING
TAXI

Leo Krabbenborg
05445-509

Werenfriedstraat 21-7136 LZ ZIEUWENT(Gld)

IE BOUWBEDRIJF NIEUWBOUW

Hulzink& Zn. verso
‘

ONDERHOUDSWERKEN

MATERIALEN VOOR
DOE-HET-ZELVERS

ZIEUWENT TEL. 05445 -214



LE
E 1° klas .E 29 klas
Grol.l ViosB.2
AZSV.2 AZSV.!4
DELL KSH.lee LOonga.3

KSV. 1ie boys.l RKZVC.2
RKZVC.]l Grolse boysez
Longa.l Longa.
AZSV.l AZSV.3
Bredevoort.l Mariënveld.l
ViosB.l Grol.2

4

4WEDSTRIJDPROGAMMA PUPILLEN seizoen ‘84
Bredevoort Dl - RKZVC D1 21 |RKZVC D2 = AZSV D4 RKZVC E2 — Tor

RKZVC. Dl - KSH Dl RKZVÓ zeBredevoort D2 - RKZVC D2 KSE El = RK: |

Zaterdag 6 oktoberboeeeeaeneaGrolse boys Dl- RKZVC D1
G RKZVG D2

Grol El — RK
_— Longa D4 RKZVC E2 - AZS

CID 2E ZE ED Ssa wen

BE
ape ane TES SED LIN LD GP 2 SELF 5 2D

‘4

BED GE A 0 EO en ag

BES
ED a ED A EEN CS A DOF LAS A GE

RKZYC D1 - Masveld DI BKZVC El = Vic
ViosB E2Grolse boys D2- RKZVYG D2aRKZVC Di

RKZYG D2
- AZSV D1

258 aa TS SPL af> Vi0oSsB Dz RKZVC E2 <=
Ga Kd

&

py

fi

[4



el8.
Zaterdag 3 november5 de 9 09 Jet en een

WG
coen

Bee
ADP NN EE A GT ES 2e Ze

Zaterdag10november
RKZVC D2 — AZSV D3

zaterdag 17november
RKZVC D1
AD*69 D2 - RKZVC D2

Zaterdag24november
Grol D1

.RKZVC D2 =- Grol D4

Zaterdag1december
RKZVC DL
AZSV D4 - RKZVC D2

Zaterdag8 december
KSH Dl - RKZVYC D1
RKZVC D2

zeeen zineIe)oes 20 ee AO ES ES OS VAE AD Gee
RKZYVC Dl
Longa Di

- Longa Dl

- RKZVC Di

= Gr. boys D1 RKZVC El
=- RKZVC D2

RKZVC El -Ma'veld El-

íLonga El
RKZVC E2 -—

Longa E4 …-

RKZVC El —
RKZVC E2 -

=- B'voort Dl RKZVC El —

Longa E2
» B* voort D2RKZVG Ez.

Longa E3

AZSV El
RKZVC E2

.RKZVC E1
AZSV E3

RKZVC E2

Gr. boys ElGr. boys E2

AD69 El

RKZVC El
ESV El

EPIx’EL
RKZVC E2



het beste vlees
komt van uw slager

SLAGERIJ
SLACHTERIJ

HENK BEERTEN
_

* tevens verzorgen wij al uw

Mh[ de

2:ijtDEie /AM7 VP l/kl,

huisslachtingen

de beheerder
van het

parochiehuis
wenst

alle sportmensen

steeds
AANGENAME

WEDSTRIJDEN

en veel succes!

voor een goede
2e hands of
nieuwe
auto

verder alle
soorten reparaties

naar een erkend
adres:

garage
T. KOLKMAN

Zieuwentseweg 44
Zieuwent
tel. 603



Doeltreffend sparen
doet u bij de NMS.

AIN
s Nederlandsche Middenstands

Spaarbank

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

B assurantiën-financieringen-hypotheken
Wa Ee1[A



1Gs
NIEUWS IN HET KORT

De kopie voor de volgende Piot (nr, 2) dient
uiterlijk zondag 7 oktober DN ingeleverd teworden. Noteer deze datumi!i!
Het "Jan Kippenborgtour
gehouden op 30 april. Hie
gewconie van maken.

mooi“ wordt dit jaar
Sr ET men sen vaste

de EE 3NSTEE STi

Ù
|

|1Dr |Ees (|

|Ef |is î

23 |7 #ax
*3
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PZ JUBILEUMTOURNOOI

Omdat RKZVC binnenkort 40 jaar bestaat, neemt
het deel aan het PZ jubileumtournooi, die gespeeld
wordt volgens een Knock-out systeem. Elke ronde be-
staat uit een uit- en een thuiswedstrijd voor de
deelnemende jubilerende verenigingen. zoals in de
Europacup. Echter tellen de uitgescoorde âoelpuntenniet dubbel. Bij gelijke stand na beide wedstrijden
wordt er 2 x 7,5 min veriengd. Daarna volgen er
eventueel strafschoppen. In de eerste ronde worden
de volgende wedstrijden gespeeld:
Ratti- Voorst
Klein Dochteren - RKZVC
Epse - RKPSC
ABS - Dierense Boys
Wijhe - MVR

Diepenveen - MEC
WWV — Ratti (zondag)
Vaassen - Sallandia
Alexmmdria - Turkse Kracht Deventer.
De Hoven - KOn. UD
‚Broekland - AD*69
ávanti - Loo Duiven
Lemelerveld - Beatrix Hoenderloo

‘VVG - Yios Vaassen
Marienheem - V en K
Beekbergen — wimaar Roda - Voorwaarts f}



U 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

3%
* *

tel. 200
Zieuwent



VOOR GOEDKOPER AUTORIJDEN 7
# 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 ij: 08342955 * 7263 RV MARIENVELDE % Pé 05
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.



Bekken wijst u de weg
naarde juiste verzekering en

E financiering  ú
met:

m uitstekende service
m vrijblijvende adviezen
m 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
gemakkelijk dicht in uw
buurt. Vooralles waar u
maar een bank voor nodig
hebt in uw persoonlijke of
zakelijke leven …

Rabobank
de bank voor iedereen

ZIEUWENT/
MARIËNVELDE


