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Sportblad PIOT ouw:
PE B. ten Bras, B. Storkhorst, B. Wensink, H. Wopereis,Verenigingen: M. Slot, J. v.d. Mei, W. PapenRKZVC 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 E

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



7 - Gymnastiek vereniging/ ZGV Voorzitter: A. Rouwhorst, Ruurloseweg 26,
Ó Ô telefoon 05445-294

=—gjdip => Secretaris: L. van Schie, Uranus 10,

me Lichtenvoorde, telefoon 05443-4772 :se ee Penningmeester: J. Onstenk-Schepers,
Grensweg 8, telefoon 05445-348
Wedstrijd-secr.: L. Hummelink, Mercurius 53,
Lichtenvoorde, telefoon 05443-1953

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

[TV 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

Slagvaardig 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



SportbladPIOT
INEOUDY pag. IVa de regsctie

E ZeVan de trainer
hoJeugdhoek-pag 4. Jeugdredactie vooraf

5.Humor
5/6. Puzzelrubriek
7?.Verslag Cl ZVC.

®.PeesIIi mieums11Tobp mieums
16.Miewms in bet kort/TIVDes19.Zeslwoetnal
20.Sanden ZIT
22eSperiiseuring

VAN DE REDACTIE,

Ook de jeugd krijgt vanaf dit nummer een specialeJEUGDHOEK Naar aanleiding van ons schrĳjven in onsvorige nummer; over medenzeggenschap voor de jeugdin Piot hebben zich een drietal jeugdige sporters -

aangemeld,die enthousiast waren over deze plannen,Weliswaar zoeken zij nog enkele medewerkers( sters)omdat anders het te veel werk zou zijn voor hen, gedachtwordt daarbĳ aan enkelen uit verschillende sporten,Maar voor hun plannen en ideëen verwijzen wij U naarhun bijdrage.
Eet voetbal is inmiddels volop aan de gang.De hoog-
gespannen verwachtingen die wij in ons vorige nummer
aitspraken, zijn echter voor het eerste niet uitgeko-ken.Inmiddels heeft de jeugd het veld moeten ruimen
woor de routine,hoewel zich daarin natuurlĳk niet _ledereeen kan vinden, Feit blijft echter dat sindsdien
wee belangrijke punten werden gepakt van kampioenskan-Mdaten Haaksbergen en Varsseveld.Nu wordt het echtertaak van de wat mindere ploegen de volle winst te pak-en om niet de rest van het seizoen degradatievoetbalie moeten spelen,
joor de supporters thuis blĳkt de speciale supporters



£.
bijlage met standen,namen van spelers etc. gond aan te
slaan.Verheugend is het dat ze deze service dit seizoen

bij alle thuiswedstriĳjden zullen hebben.
Van de overige senioren teams kan gezegd worden dat ze
allen een goede kompetitiestart hadden, waarbij vooral de
hoge klassering van het vijfde opvalt en de toch wel
verwachte koppositie van het negende.
De junioren van ZVC doen het met uitzondering van
C 1 nog niet zo best, zowel de A jun. als B jun. wachten
nog op hun eerste puntje,
Inmiddels ic ook de kompetitie voor de volleyballers en
tafeltennissers begonnen, Van de volleybalafdeling vindt
U in deze Piot danook een grote bijdrage,
De handballers starten het weekend van 20 en 21 okt. met
de kompetitie ‚met als klappsr voor de heren Lonegelijk de derby tegen Erix Ìl.
Voor de touwtrekkers zit het seizoen erop en zij geven
daarom sen overzicht van hun seizoen in Piot.
Naast de gebruikelĳke rubrieken vindt U in deze Piot
zoals gezegd de jeugdhoek;standen ZVC;sportkeuring ZVC

áe top 2 ede
Veel leesplezier!

De redactie.
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=grandioze veiling en bingo
4,

ODee 3 november 2.5. Organiseert V‚v.ReKeZeVeC,
iiige avond in Hotel 't Witte Paard met:

ZOZE VEILING EN BINGO

k
de renovatie van de C.V.-installatie te

brs zĳn deze avond:Theo Grĳsen en Jan Elferink,
= aanwezigheid.
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ë Hoogachtend,

Ì het-bestuur van R‚KeZeVeC.
& XEEN REKKEXXXXEXXKENKXXEKEEKEXKEXKENEZEKKEXIEEE



H.H. LANDBOUWERS - AANNEMERS

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

LANDBOUWPLASTIKS

GRAS- EN GAZONZADEN LOON- EN

SPUITMIDDELEN E.D. GRONDVERZETBEDRIJF

tel. 05443-2415= U tel. 05445-253-526

combinatie
LANHVEL!
GOEDKOOP EN GOED!



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

:
MV

120Cm- bijeen in de unieke Becorama
prijzen vanaf f15.90 p.m.) Presentatie.

STOLTENBORG
voor een complete woninginrichting

Dorpsstraat 33 - ZIEUWENT- telefoon 05445-207

voor al uw voor

VERZEKERINGEN
|

‚ NIEUWBOUW

Ba . VERBOUW en

. ONDERHOUD
ASSURANTIEKANTOOR ,

STORTELDER WOPEREIS
Zieuwentseweg 75

Zieuwent Dorpsstraat 48
Tel. 227 Zieuwent — telef. 209



3.
ReKeZeV.C. s VAN DE TRAINER

het vorige seizoen, h& wedstrijden 6 punten,Nadat we 3 wedstrijden gespeeld hadden en noggeen enkele punt hadden meen ìk het elftal tochwat te moeten wijzigen,Zoals U gezien heeft tegen Haaksbergen leverdedit meteen al resultaat op, door verdienstelijkgelijk te spelen tegen een fysiek sterk Haaksbergen,
benutten van de kansen en het organiseren in deverdediging. Zodoende hebben we het elftal watgewijzigd, daar de derde klas toch taktischinzicht en fysieke kraeht vraagt. Doch wanneerhet elftal in het begin enkele punten haddengepakt, was de jeugd daar automatisch în opge=groeid.
Tesen Haaksbergen hebber; we laten zien weer onde goede weg te zijn en moet het mogelijk zijnweer aansluiting met de middenmoot te krijgen.Het grootste probleem blijft nog steeds hetbenutten van kansen, gecreëerd worden er genoeg,‘en dat geeft vertrouwen voor de toekomst.2e elftal

Het 2e elftal heeft 5 wedstrijden gespeeld en5 punten behaald, Een slechte start, daar hetveel beter kan, Tegen Doetinchem faalde hetze elftal volledig, doch de laatste 3 wedstrijden
(immers 3x tegen het houtwerk} hadden we de„punten thuis kunnen houden, daar we Varsseveldcontinue in de verdediging gedrukt hebben. Metenkele counters Slaagde Varsseveld er in 2 maal

Als men ‘met dezelfde instelling en concentratiedoorgaat, moeten Sr nog vele punten volgen. |

Trainer R, Jansen.



4
even vooraf van de

BALLO Jeugd van Zieuwent!
Wij gaan de nieuwe jeugdredactie van de Piot vormen,We zijn van Plan iedere maand een Stuk voor en doorde jeugd te schrijven,De komende maanden gaan we de volgende rubrieken Publiceren:
l.Verslagen van wedstrijden en toernooien(Iedereen diezo'n verslag over zijn team wil schrijven kan dat bijons inleveren)2.De rubriek:MSpelers aan het woord”. We gaan interviewshouden met kleine en grote,dikke en dunne topsportersuit Zieuwent,

S.De rubriek :MEumor!,
4 Puzzels
S.De onbekende man/vrouw kent U alle inwoners vanZieuwent??2?2
Wel zoeken we nog een paar jongens en/of meisjes dieons mee willen helpen in de redactie, masr daarnaast kaniedereen die wat leuks heeft ons schrijven, -

De geugdredsctie(Ilse Weyers. Mariek Hamers,Eenk Hulshof),



Kapsalon

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

5 bewegingsvrijheid en draagkomfort.

—— elke beweging onberispelijk op zijn

De nieuwe Hollandia sportslips zijn
speciaal ontwikkeld voor sportieve
mannen die hoge eisen stellen aan

Elastisch materiaal, speciaal
ontwikkelde pasvorm. Meteen
speciale Hollandia sportband die bij

plaats blijft. Hollandia sportslips,
voor sportlieden die hoge eisenstellen!

ZIEUWENT
LICHTENVOORDE



AUTOLEASING
TAXI

Leo Krabbenborg
05445-509

Werenfriedstraat 21-7136 LZ ZIEUWENT (Gld)

IE BOUWBEDRIJF NIEUWBOUW

Hulzink& Zn. ves
‘

ONDERHOUDSWERKEN

MATERIALEN VOOR
DOE-HET-ZELVERS

ZIEUWENT TEL. 05445 -214



<).
A HUMOR. 77?
JP & Pietje van 10 bidt elke nacht voordat hij naar bed toeBaat en vraagt:"Hoer Seef me 'n crossfiets’,

|Na veertien dagen elke avond gebeden te hebben, knielthij weer voor z'n bed, wikkelt het Maria-beeldje in een _doek, stopt het in een schoenendoos en zegt biddend totde Eeer:MAls ie ooit je moeder weer vilt zien, mot je meeerst een crossfiets geren’,
Î x De moeilijkste jaren van een Belg zijn toch wel de vijfJaren in de tweede klas van de lazere school,

x Jantje gaat voor het eerst met z'n ouders mee naar deopera.lij kijkt alle kanten op;zegt tegen z'n moedsr:"Waarom zwaait die man voor het orkest zo kwaad met z’n
3 stok naar die zangeres?!!,
L- ‚a Waarop moeder zachtjes antwoordt:"Die man is niet boos. Op die zangeres!,

‚ | Faarop Jantje verbaasd aan zijn moeder vraagt: ''WsaronE Jet ze dan ZOOs. 2", 3

PUZZEL RUBRIEK
HOE GOED KENNEN JULLIE ZIEUWENT?299

In deze rubriek beschrijven we iedere maand een mia ofmeer bekende Zieuwentenaar/-ares,
Deze keer luidt de beschrijving als volgt:
“De bekende persoon is altĳd druk in de weer in het hartjevan de parochie,weer of geen weer,Door een enkele druk op de knop kan hj herrie maken, ZO-dat heel Zieuwent wakker schrikt!RARA WIE IS DIT?992

Oplossing in het volgende nr, van dit blad,eeDOELPUNTJE: Te koop; Adidas voetbal choenen,maat 33. :
Marc Holkenborg, Waareise 13tel. (05445) 95%OO

—SS
SSS
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10 Hoofdprijs
1 =11 | Uit de goede oplossingen

f
: zal een winaar getrokkensn worden, die een

waardebon(boeken of platen.bon naarbelieven) kriĳgt,13
1 ter waarde van f 10.-,

‘iEONTAAL] yoetballers van 12 t/m 18 jaarZenaam van het voorwerp waarmee men tafeltennis speeltSedorp bij Doetinchem
h.doelpunt
SeNederlandse bokser in L.A,
6.2-maal geel
Zedivisie voor de beste voetballers in Nederlana
B.groep voetballers van 10 t/m 12 jaarSehandbalster van 13 t/m 15 jaarlO.shirt-reklame van ZVC 1
ll.actie, snelheid
l2.naam van dit blad
13.bij welke sport hoort de uitdrukking'game',ETIKAAL(oplossing)

|

L.Zend de oplossing vertikaal 1 in naar:ilse Weyers Zieuwentseweg 77 voor 1 nov. 1964,—



het beste vlees
komt van uw slager

SLAGERIJ

SLACHTERUdlinapeHENK BEERTEN
* tevens verzorgen wij al uw

huisslachtingen

voor een goedede beheerder
an Iet 2e hands of

nieuwe© ®parochiehuis SE
verder alle

E soorten reparatieswens

alle sportmensen naar een erkend
adres:steeds

AANGENAME garage
WEDSTRIJDEN T. KOLKM;: AN

Zieuwentseweg 44
Zieuwentfen veel succes!
tel. 603



Doeltreffend sparen
doet u by de NMS.

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

B assurantiën-financieringen-hypothekenZN1EN



t.ReKeZeVeC.e 3 C-Selectie
We hebben dit seizoen een totaal vernieuwdC-elftal met maar liefst ll nieuwe spelers.Overgebleven van vorig seizoen is 0.8. de
keeper Karel Hulshof, die tevens keeper isvan *t Gelders C-elftal.

B

De eerste wedstrijd werd verloren van Fortuna W.,
mede door afwezigheid van een der betere spelersA. Domhof. Daarna werden wedstrijden gewonnen met
8-0, 6-0 en 6-2 en tussendoor nog een nederlaagtegen SSSE.
Al met al ken gesproken worden over een zeerleuk elftal met aantrekkelijk voetbal (zie de
uitslagen). Er is dus alle reden voor ouders b.v.
om eens een wedstrijd van ’t elftal te bekijken.Tenslotte nog de opmerking dat de trainings-opkomst zeer goed te noemen is. Misschien is diteen maatstaf voor het plezier in het voetbal
van de jongens. We hopen op veel publiek enveel punten. Leiders C-1

ReKke Seve Ge c-l25 ED 2E EF MEE GEE GE LS ZE ILS TES SN De
De eerste wedstrijd moesten we thuis tegenFortuna W. Het werd 2-3 (0-2). We kwamen met0-3 achter door een foutive beslissing vandhr. R. Doppen.
De Ze wedstrijd was tegen Kotten uit. We kwamen
allemaal in uitstekende vorm. We wonnen daardoorook met 6-0.
De Ze wedstrijd was tegen MEC thuis. Makkie,8-0 voor ons.be Wedstrijd tegen SSSE, makkie (voor Ge tegen-stander} 6-1 verloren. j

Toen kwam er een penalty in Ze blesuretijd.Doppen was boos. Hij smeet bijna het vlaggetjestuk op de grond.laatste wedstrijd tegen Erix uit. Een schitterendewedstrijd, gewomen met 2-6, alweer een makkie.
Wij wensen ons veel geluk.
Wij raden U aan om naar ons te komen kijken.Topscoorders: 1. Marco, Angelo en Roy allemaal
5 tor's, Bart en Erik met 2 tor's.,Groetjes thuis. Stef, Rob, Sander, Karel ‚Roy



7:eeKLAVERJASSEN--KLAVERJASSEN=-KLAVERJASSEN

Vrijdag 2 nomember wordt er weer een klaverjasavond |

georganiseerd bij:
Café 't KEVELDER te Zieuwent

Met grandioze prijzen.
Aanvang 20.00 uur,
Inleg f 2,50 per persoon
Orge : H.V. Pacelli,
Zeis ErieZZsZoXoXsXKeEsEs XKKXXKKeeK Kee KorEee Kom F

HV PACELLI NIEUW

As. weekend is het dan
eindelijk zover dat ook
voor de handballiefheb-
bers het hart weer sneller
gaat kloppen,
Fa een lange periode van
voorbereiding hebben de #

dames 1 afgelopen zondag
een generale repetitie
gehad tegen Minerva uit|

Gaanderen, In een aan-trekkelijk duel werd nipt verloren van deze derisicploeg, uitslag 9-8. Trainer Bulten is er in de af-gelopen periode in geslaagd om diverse speelsters_… weer bet nodige zelfvertrouwen terug te gevendat aan het eind van de vorige competitie tochbehoorlijk aangetast was ook is men in de breedtesterker geworden zodat de competitie vol vertrouwen
tegemoet kan worden gezien,De dames 2 hebben vergeleken met vorige seizoenenook een degelijke voorbereiding gehad en blaken ook
van zelfvertrouwen, hier is het resultaat van devoorbereiding er goed waarneembaar, men speelt eenstuk sterker dan vorig seizoen.De Dames A junioren gaan het dit seizoen weer pro=-beren in de hoogste klasse van de afdeling, hand-haven is hier het motto en dat moet gezien de



VÓÓR - TIJDENS EN NÁ
IEDER FESTIJN

KUNT UBIJ:

…t Witte Paard”

Café Stoverink”
HÉÉL GOED ZIJN!!

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

elektriciteitswerken
MW stalventilatie

worden door:ons
vakkundig verzorgd!

JOS HULSHOF
Zieuwent - Telefoon 346
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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

aanne, KRABBENBORG

__
teieton 215



E
ee _kwaliteit in dit team geen problemen opleveren.

De B Junioren spelen dit seizoen voor het eerst incompetitie verband, zij beginren door blessuresverzwakt aan het karwei,
Bij de heren hebben zich geen veranderingen voor-
gedaan in de wijze van voorbereiding op het nieuwe
seizoen, in de breedte is men wel weer sterker ge-worden door de terugkeer van Clemens Storkhorst.
De heren A junioren moeten dit jaar goed mee kunnendraaien omdat men het leeftijdsverschil, wat anderejaren bestond, nu geen rol meer speelt. Gelukkig kam
men dit seizoen ook weer ment een jongensadsvirantenteam deelnemen aan de competitie, eventjes zag heter naar uit dat dit team door de weinig spelers op-geheven moest worden maar alles is op tijd hersteld.
Âs zondag dus de eerste wedstrijden:16.00 uur Dames Sen, 2 — OBW &4

17.05 uur Dames Sen. 1 Groessen 1

18.00 uur Beren Jun. WWV
19.00 uur Heren Sen. ERI
Tot ziens as. zondag in de Hamelgndhal.

PROGRAMMA BV PACELLI t/m 2 DEC.

DAMES SEN. 1

zond 21 okt. 17.05 uur Pacelli Ìl — Groessen 1

+. 25 OK. 13,45 uur VEVO:3 =— Pacelli 1

ss 11 nov. 18.15 uur Pacelli 1 …— SDZZ 1

‚+ ©5105 4.00 wr Trias 1 - Pacelli 1

‚3 O2 dec. 18.15 uur Pacelli 1 - Duiven 1

DAMES SEN. 2
zond 21 okt. 16.00 uur Pacelli 2 …— OBW i4

‚> 28 okt. 14.45 uur DUGHV 2 = Pacelli 2
+. 11201, 16.15 var Bi 3 - Pacelli 2
‚+ 25 nov. 20.40 uur Pacelli 2 — Olympus'?72

DAMES JUN,
zond 21 okt. 15.05 uur Pacelli a -— Athomic a

ss 28 okt. 15.00 uur Arnhemia a - Pacelli a
‚ss 11 nov. 17.00 uur Grola a - Pacelli a

+”5. 25 nov. 18.40 uur Pacelli a B.Gazellen a



DAMES JUN, B
zond 11 nov. 17.55

332

23
23

18 nov. 12.15
25 nov. 15.20
O2 dec. 17.10

MEISJES ADSP. Â

zond. 21 okt 13,35
28 okt 12.00
18 nov 11.30

zi 25 nov 16.15
Si O2 dec 13.00

MEISJES ADSP. B

zond. 21 okt 12,50
Zate. 10 nov 09.45zond. 18 nov 10.00

ee 25 nov 17.00
MEISJES ADSP. C
zond. 21 okt 14.20
Zatte. 03 nov 11,45
MEISJESPUPILLEN.

3DE nov 14,00
Ee nov 14.35
si 02 dec 10.45

HEREN SENIOREN.
19.00

nov 18.55
nov 13,
nov 19,35
dec 19.25
OREN

33
23

451

u

21 okt
Ol
18
en
O2

[Bt EN JU]

zond.
23
23
23
28

zond 21 okt.
25: okt, 15:45+ DON ceKd DON 17.5

JORGENS ADSP.
zond 28 okt.

Ol nov.
11 nov,
18 nov.
O2 dec.

18.00
$3

®
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+
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39
23
29
33
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#0.
Grol b
Pacelli

U
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Pacelli

Pacelli a
Fortuna
Pacelli
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Grol a
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Pacelli b
WEV b
Pacelli
Pacelli eeN

OBW b
Pacell
Minerva a

Pacelli
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WWV 1
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Paceeli

Paceliij
Gazellen b
VEVO Db

Pacelli

Pacelli
Avanti
Pacelli
Pacelli
Pacelli

!
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|

A

|

EN

i
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Pacelli
OBW c
Erix Db

UGHVY b

Erix aPacelli
Fortuna
WY aPacelli

Erix d
Pacelli
UGHEV b
Grol b

B.Gazell
Pacelli
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od

opdSis
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H0

xD tb
4 be rd

Brin]
Reflex 1

“Pacelli
Minerva

a

en C
c

“>E
Apollo'70 2

WWV

Pacelli
Pacelli
Grol

Erix
Pacelli
SD&4Z
UGHV
Minerva



ToPLEZE ITT TT
' PLAATSNAAM UD MNM UUMN V A A- ee 2

EIRERGEN __ 293 SEP 1545 1 DOEMERANG 2 —- Tons $

VARSSEVELD 29 SEP 1200 2 voy 4 — TOHP 3

VARSSEVELS 29 SEP 12330 2 ve 6 — TOHR 2
ZIEUWENT 66 OKT 1330 1 Tons t =- BLOK 3

ZIEUUENT 98 OKT 1445 t TOHP t — BVC 3

ZIEUWENT. S& OKT I&S 1 TOuP 2 — DE VALEEN 3
DAMES 4E 1734 ZIEUWENT t3 OKT 1338 1 Toup 4 — YOLLVERYS 3
HEREA JA 414 ZIEUWENT 13 OKT 1445 t TOKP $ — DYNARG ë
HEREN 4E 1206  ZIEUSENT 13 OKT 1655 t TOuP & — FAVORITA 3
HEREN ZA 0419 VRAGENDER 28 OKT 1939 1 1 xsv t — TOME. î
HEREN 4E 1215 VRAGENDER 24 OKT ZIS8 1 1 KSV 2 — TOKP ë

=D DAMES 4E 1739 XX NEGCHELEN = oKT 1 ADELAARS Toe €cie
DAMES 4E 1748 ZIEUWENT 83 NOV 1339 t TOuP t — USBINX-GRICH 9
HEREN JA 6426 ZIEUUENT 03 NOV 1445 ft TOHP t — MARV 3

NEREN 4E 1218 ZIEUWENT 83 NOV 1£15S f£ TONS 2 = UBSINE-ORION 7
HEREN 4E 1222 HARREVELD 10 MOV 1400 1 KXSN 2 - TOxP 2
GAMES 4E 1750 GCAAMNDEREN 10 MOV 1415 2 VOLCA 3 -Tp t
HEREN JA 043022 BORCULG 19 NOV 1315 3 GEMINE 2-- Tous 3

DAMES 4E 1758 ZIEUWENT 17 MOV 1339 t TOM 9 — Bove 3
HEREN JA 9430 ZIEUWENT 17 NOV 1445 1 TONP t = BOV 3
HEREN 4E 1220 ZIEUWENT 17 NOV 1615 & TONP ë —- Bovo 5
SEREN JA 244} LAREN 23 NOV 2836 1 1 TORMADO L- Toke t
HEREN 4E 1233 _CAANDEREN 24 NOV 1545 t YoLSa @ - TOK &
DAMES 4E 1761 DINXPERLO 24 MOV 1406 4  EAVORITA 4 — TOP t
DANES 4E 1776  ZIEUVENT? ‘81 DEC 1333 4 Tome © tvv TY
HEREN JA 8450  ZIEUUENT St DEC 1445 1 TOHPF

‚  — AVARTE 3
HEREN 4E 1242

_

ZIEUWENT 61 DEC 1615 1 TOM 2 — BRAVO &

HEREN JA 2452 BELTRUN 68 DEC 145 2  vIgs 2 - ToHe 1DAMES &E 1772  ZELuEN 88 DEC 1720 2 SPARTA & - TOP s

DAMES 4E 1782 ZIEUUENT 15 DEC 1370 4 TGHP $ — ByC &
HEREN JA 0462  ZIEUUENT IS DEC 1445 4  TOHP î - GROL 2HEREN 4E 1254 ZIEUWENT 1S DEC 1415 1 TOF 2 — MARYS &

HEREN 4E 1234422 SREDNBROEK 19 DEL 2tge 1 & EK 4 1 — T9Ke 2B HEREN pn 17 IVE, 20 OET 11.56 ZI0T 1 - TOlip 1a —. en
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REKREATIEF VOLLEYBAL

Op de maandagavond zijn ook de rekrean=
ten inmiddels weer van start gegaan. Het
enthousiasme is groot en dat belooft wat
voor de rekreatieve toernooien. De inds=
ling luidt als volgt:

DAMES HEREN

Poule J Poule P
_

Poule G

Dynamo 17 Marva II A.N.V. IiTOHPT Tornax VI Mero
Grol Y T.OsHB. II “Revoc
Gemini: ‘IL: DynamosseVIlI ::T;,0.8.P:

{in Poule J wordt er op de volgende data
gespeeld: 24/10 '84 = 30/1 '85 -
10/4 85 - 5/6 85,
In Poule P en G wordt op de volgende
data gespeeld: 21/11 '£, = 27/2 '85 =
1/5 '85 - 19/6 85,
De toernooien worden afgewerkt in spori=
hal Rikkenhage te fMuurlo en vangen on
meestal 20.00 uur aan,

“ bekerwedstrijden:
Tonp dames ì = Sparta
Tohp heren 1 = Volti

» comretitie 29 september:
Boemerang 2 = Tohp heren l
YOY à — Tohp dames 1
vor 6 — Tohp heren 2

- corpetitie 6 oktober:
Tohp dames 1 - Blok 3
Tohp heren Ì = BVC 1
Tohp heren 2 =- De Valken 3



13,COMPETITIESTART VOLLEYBATTEAMS T,0.K,P.

SDE RLANDg, Tohp 1 dames
SEEnEs In de bekerwedstrijd moesten onze dames‘B ‚ aantreden tegen het in de tweede klasseopererende Sparta. In de eerste set woz.NE den ze overdonderd maar kwamen op 0-14Ssasas ‘knap terug tot “14 waarna Sparta de set

#

4. BRS © Naar zich tos trok, In de tweede get weer.: vga 69 den "22e favorieten zich opnieuw dapner endwongen Sparta tot het uiterste. Ietwat ge-lukkig wonnen de dames uit Zelhem de set met15-13. De derde set werd daarna een formaliteit voor het uitge=luste Tohp. Cndanks de 3-0 nederlaag konden zij met Opgehevenhoofd het veld verlaten en de competitie tegemoet treden. Daarinbleken ze Steeds iets tekort te komen. In de thuiswedstrijdtegen Blok werg bijvoorbeeld tweemaal met 15-13 verloren,Toho 1 herenEeDe bekerwedstrijd tegen Volti mondde uit in een ware thriller,Er werd fel gestreden onm elk punt en een vijfde zet moest uit-komst brengen, Daarin moesten de heren uit Herwen dan toch met15-13 het onderspit delven, In de tweede ronde onèmoeten wehet veel sterkere ZIOS uit Wehl (Cod beware OnSe..). Na de vrij .onverwacht gemakkelijke overwinning op Boemerang 2 uit Eibergenwaren de heren van BVC uit Berchem zo vriendelijk ons weer metbeide benen op de grond te zette :Tohn 2 herenEEEHet tweede herenteam behaalde in Varsseveld een verrassendepuntendeling (2-2), Tegen De Valken 3 uit Hoog-Keppel had eenszelfde resultaat erin gezeten maar zoals in zovele voorgaandeseizoenen speelde ook mi weer het laatste punt de heren parten,Tweemaal werd met 16-14 aan het kortste eind getrokken.
EUROFESE KAMPIOENSCHAPPEN VOLLEYBAL 1985
Hiernaast ziet u het embleem van het EE voleleybal, die in 1985 in ons land worden gehou=den. Het mogen organiseren van een groot in-ternationaal even ment als de EK is zondermeer een unieke gebeurtenis, die CSU STnorme_

promotie voor het Nederlandse volleybal kan' betekenen, Wij houden u op de hoogte!



VOLLEYBAL — SPELREGELS
MW.

In het nieuwe seizoen zijn enkele wijzigingen in de spelregelsdoorgevoerd. Omdat dit bij toeschouwers, spelers en scheids-rechters verwarring heeft gesticht, geef ik hierbij een kortetoelichting.
De eerste wijziging betreft de opvang van de service van de
tegenpartij. Het voor de eerste maal spelen van een van de
tegenpartij komende bal moet — als dit niet bovenhands op de
vingers geschiedt — uiterst soepel worden beoordeeld. Meerdere
opeenvolgende aanrakingen tijdens dezelfde spelaktie zijn toe=-
gestaan. Dit houdt onder meer in: springen van de ene op de
andere arm, springen van de onderarm op de bovenarm of een an-der deel van het bovenlichaam, rollen over de armen), enz,tijdens één spelhandeling. Naar ook een iets langer balkontakt

g niet worden afgekeurd. In praktijk betekent dit dat tenzijerste van de tegenpartij komende bal bovenhands op de yin-rs wordt gespeeld, er bij het spelen van een dergelijke bal
en sprake kan zijn van een fout in de technische balbehande-

ing. Duidelijk vasthouden en/of weggooien van de bal blijftechter fout: Tijdens een ralley dient de opvang van de bal vande tegenpartij op een zelfde wijze beoordeeld te worden,

GOD

D
15

dn5
het

Zen aanzien van het bovenhahds met de vingers spelen van de balis een uitzondering gemaakt. Na het contact met de vingers magde bal niet nog een ander lichaamsdeel aanraken,
De tweede belangrijke wijziging betreft het verbod op het blok-keren van de opslag. De door de tegenpartij opgeslagen bal naguiteraard wel worden gespeeld op een wijze, die niet als blokmoet worden aangemerkt. Niet alleen een pass of een set-up,maar ook een zanvalsslag is dus toegestaan,
Indien u de scheidsrechter de onderstaande vreemde bewegingenziet maken, betekent dit dat de teams van speelveld moetenwisselen:

van speelveld (E) zewisselen (T}
:lEN:

heffen en rond het lichaam draaien
de armen voor en achter het lichaam
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——- De elfde herziene druk van de Dikke van Dale is uit,‘Volleybal: wordt omschreven als een balspel waaraansommise mensen Piezier beleven. Zou de Dikke dannietweten dat volleybal na voetbal en zwemmen de meestbeoefende sport in Nederland is v?—= Volleybal wordt blijkbaar toch geschaard onder de watelitair ogende sporten, Het lieg Verrek zeg kerel benJij het?’ waarin limousines, miljoentjes en varantiegop de Bahama's t54 een vast levenspatroon behoren,spelen de zustersvan dat 'kapitaalkrachtige volkje!volleybal... Ik Kan u verzekeren dat navraag onderonze leden opleverde dat enkele van hen beslist nogniet op de Bahama's zijn geweest,
—— Wie beweert dst tellen eer ‘piece of cake! is, moetdaarop na de wedstrijden van Jongstleden zaterdag(6 oktober) terugkomen, Terwijl in de eerste wedstrijdde Scheidsrechter de grootste moeite had om de tellerwakker te houden, zorgde de teller in de twsedewedstrijd voor een curiositeit. Toen in de tweede getbij de stand 9 … 11 (7) het licht uitviel, bleek totgrote woede van de tegenpartij de stand nadat hetlicht was teruggekeerd opeens 3 = 10 (7) te zijn ….,— Per abuis is in de vorige PIOT niet het volleybal.Programma voor het seizoen 1984/85 afgedrukt, Onzeexcuses aan alle Supporters die stad en land hebbenafgereisd maar ons niet hebben kunnen vinden. AlsPleister op de wonde treft u het PYOgTams mm wel aan,

A. Krabbenborg



Kopy voor het volgemde nr, (3) van Piot dient uiterijjkzondag hi november in het bezit te zijn van de redactie,Dit geldt ook voor de bijdragen aan de jeugdhoek!!!Notser deze datum! !

Kesx-X
Maandag 12 nov. organiseerd ZVC weer hser maandelijksekruisjasavond voor leden en dènateurs.Àanvang 20,00 uurin de kantine,

KoXeXoX
Zaterdag 3 nov. organiseert ZVC een Bingo en Veilingavondom de Kosten van de C,V. te dekken bij het Witte Paardé,

ZX Ze-X

TTVDes  TOUWTREKSEIZOEN AFGELOPEN

3Evenals andere jaren is op l oktober het touwtrek-seizoen voorbij. Een lang seizoen waarin de touw-trekkers zich op vele fronten hebben ingezet.Begomen werd medio januari met de konditie-trainin-gen die werden gehouden in de gymzaal aan deZegendijk en in de lagere school.
De nieuwe trainer Gert Bruil uit Hengelo (G}) tradpas op l februari in dienst i,v.m. een ongeval enpakte de trainingen van het begin af aan pittig aan.Als speler van de nederlandse selectie en 23 jaartouwtrekervaring, waarvan 15 jaar als speler/trainerbleek al spoedig dat het bestuur geen slechtekeus had gemaakt,
Gelijdelijk ging de konditietraining over inkonditie/krachttraining om begin april zo goedmogelijk in vorm te zijn.Intussen werd er deel genomen aan de zg. gewichts-wedstrijden, waarin &4 personen trachten binnenéén minuut een gewicht 2 1/2 meter naar boven tetrekken. De teams eindigden altijd bij de eerstevijf, waarin een stijgende lijn te zien was.Het zwaarste gewicht dat omhoog getrokken werd was675 kilo.

Vedio maart werd er deelgenomen aan touwtrelwed-



voor goede voeding
grote sortering

lage prijzen
in levensmiddelen

Z.B. Knippenborg
Dorpsstraat 21 - telefoon 579

ADIDAS - PUMA - QUICK

voor al uw

. SPORTSCHOENEN

‚ SPORTKLEDING

. e.a. SPORTARTIKELEN

schoenen- en sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - telefoon 257

mes)

voor
planten en

snijbloemen
droogboeketten

bloempotten
sierpotten

bloembakjes
bloemstukken

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 «0
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 geldiser 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 g
Ruurloseweg 16
ZIEUWENT
telefoon 939

4EE

SCHAKELWAGEN EN
AUTOMAAT



: : Ts: Aen :strijden in de manege, dit werd gezien als laatstetest voor de kompetitie die op 8 april van start gìîng. Hier werd een derde en vijfde plaats gehaaldin de finale.Bij de kompetitiestart in Noordijk op 8 april hadhet eerste team duidelijk last van het onderschattenvan de tegenstanders en het tweede team draaideook niet naar behoren. De trainingen werden ietsaangepast en tijdens bekerwedstrijden in Hengelo (G)liep het al beter.Tijdens de tweede competitiedag draaide het eersteduidelijk beter en het tweede team deeû het hetzelfdeals op de eerste dag in de middenmoot.Het derde tournooi bleek duidelijk dat het zelf-vertrouwen bij het eerste team groeiende was enwerd men eerste, Het tweede had een slechte dag enwerd voorlaatste,
Op 30 april werd er een propaganda tournooi gehoudenin Stokkum. Hieraan werg ook deelgenomen en warende scheidsrechters ook uit onze vereniging. Dit iszo goed bevallen dat de uitnodiging voor volgendjaar weer is aanvaard.
Op het vierde en vijfde toumooi draaide het eersteteam zeer goed, maar het was duidelijk dat er weldrie of vier kempioenskandidaten waren. Zeerspannende en lange trekbeurten waren het gevolg enSaven zeer goed weer dat het touwtrekken ieder jaarop een hoger niveau komt.Het 2Zdezakte iets terug en moest oppassen niet opde laatste plaats te eindigen.Tussentijds werd er ook deelgenomen aan inter-nationale wedstrijden in het duitse Kirchhain,waar een eerste en tweede plaats werden behaald(reeds eerder in Piot beschreven).Hierdoor gingen we gesterkt naar het zesde tourmmooi.Met een voorsprong van l punt op Bathmen en & puntenop Oosterwijk werd gestart tegen Oosterwijk.Het door regen spekgladde veld was ons goed gezinden we werden dan ook glorieus dagkampioen en waren2 punten op Bathmen uitgelopen en maer liefst 8punten op Oosterwijk. Het tweede deed het ook voor-treffelijk maar bleefvoorlaatste helaas,Het zevende tournooi was in Zieuwent en vooreigen publiek pleegt het altijd beter te gaan,Het eerste starte dan ook furieus opnieuw tegenOosterwijk, ook nu weer zeer lange en spannende



#8.wedstrijden en uiteindelijk een gedeelde lsteplaats met Oosterwijk en Bathmen op 1 punt.Door omstandigheden had het tweede enkele
reserve-spelers en eindigde helaas op de laatsteplaats. ieMet 5 punten voorsprong op Bathmen en 11 op
Oosterwijk begon het eerste op het laatstetournooi te Beltrum.
Men begon tegen, op papier mindere tegenstanders,doch dit bleek al gauw anders, 2 punten verliesin de eerste 4 trekbeurten en Batrmen geen een,
zenuwen dus. Een rustige coach en sen pittigespeech deden wonderen. Alle andere trekbeurten
werden gewonnen, terwijl Bathmen na het verlies
tegen ons team de bekende tik kreeg.Het eerste dus kampioen in de 640 B klasse en
terug in de hoogste klasse t.w., de A klasse.iet tweede deed het redelijk, maar kwam op delaatste plaats, zodat men in de promotie/degra-datie kompetitie hun positie moest verdedigen.
In de vakantieperiode ligt de touwtrekwedstrijdstil, zodat wij op uitnodiging van TTY Prast inDuitsland deelnamen aan een internationaaltournooi. Dit plaatsje, gelegen + 80 kilometer
onder Dordmund organiseerde deze wedstrijden
op 22 juli.Duidelijk bleek dat men de dubbele overwinning
van Kirchhain nog niet vergeten was. Een gedeeldederde plaats was het hoogst haalbare, mede door
het toedoen van de TTV Eibergen en doordat wij
met een gelegenheidsteam waren,
Met dit team werd ook deel genomen aan de 720 kg.klasse, hieraan was meedoen belangrijker dan
winnen en werden we dan ook ”slechts®* zevende,
Op 5 en 12 augustus waren de promotie/degradatie
wedstrijden, Ook hier weer vele spannende wed-
strijden waarin het tweede zich niet gewomenwilde geven, maar uiteindelijk 2 punten te kort
kwam en het volgend jaar een klasse lager magproberen.
Op 9 september werd deelgenomen aan bekerwedstrij-den in het westen van het land. In de buurt vanAlkmaar werden de wedstrijden gehouden. De voor
ons allemaal onbekende tegenstanders gaven ook
hier flink partij. De eerste wedstrijd werd
verloren en de tweede werd gelijk gespeeld. De



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 77de timp 33

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

E EN LEDERWAREN
natuurlijk
schoenen- en sporthuis

Ten Bras
tel. 257



9.-andere trekbeurten werden allen gewonnen. Weeindigden op een gedeelde eerste plaats, waarnade beslissing door ons gewomen werd. Opnieuw een:prima prestatie.Door te weinig deelname ging de bekerwedstrijain Vorden op 23 september j.l. niet door en is dekompetitie en beker 198: voorbij. EEen lang seizoen waarin de touwtrekkers hebbenlaten zien wat ze kunnen, hun inzet groot isgeweest, zowel tijdens de trainingen alsmedetijdens de wedstrijden.Bovendien werd er nog een autocross georganiseerden zijn wij vanaf Pinksteren bezig met het rea-liseren van een nieuw trainingsveld annex kleed-accomodatie achter de lagere school,Met medewerking van gemeente en schoolbestuuren de leden hopenwij hier in januari 1985 tekumen ber’nnen met de trainingen.
Mocht je interesse hebben om aan het touwtrekkendeel te nemen dan kan dat uiteraard, Zoals dezaken er nu voorstaan starten we volgend jaar met3 teams en zijn nieuwe leden van harte welkom.Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de secretsris,

Bestuur PT,V. D.E.S,

Beide teams van ZVC hadden niet zo'n gewldige competitie,wat waarschünlĳk mede te danken is san de gewijzigde samen-stellingen,maar zeker aan het feit dat bet peil in de eersteklas waarin beide spelen zeker erg gestegen is.Maar met denodige inzet moet het toch nog mogelijk zĳn een positie in demiddenmoot te bemachtigen.
Het competitieprogram:
Vrijdag 26 okt ZVC l-Ruurle l te Beltrum 20.30 uur98 26 ss zZVe 2-Rod., ï 3s #3 21.25 23Maandag 29 ,, Longa 1-ZVC 1 3. Lichtenvoorde 21,15 uur



20.
ReKoZeV.C. 1 STANDEN ZAATVOETBAL (t/n 5-10-84)
leklasseA. le_ klasseBSp. Polscel 4.8 Grol 7Longa’ 30 3-5 AsZeSeV. 47R.F.C, h…5 A.D. 69 555Ruurlo 4-5 Longa'30 2 5-6Velocitas | 5-5 Sp. Meddo ZitSp.Eibergen 2 tnt Pavanda 2 dtInternio 5; Brasil'77 2 5-4Rietmolen 2-2 ReOeD. 4-3Roks LoVe. 42 ReKs ZV. Ce 2 JZDeDese nn, 5-0 VeI OS. -B. 5-2- Grol 2 4-1
ReKeZeVeC. 5 ST'ANDEN SENIOREN (t/m 10-10-1984}
jeklasseC Res.jeklasseCSDO: U 0; iS PeH, 3 S=?Haaksbergen 5-7 Doetinchem 2 5-7Cura 5-7 Varsseveld 2 5="?Varsseveld 3-6 Drempt vooruit 2 5-7Concordia W. 5-4 A.eD.'69 2 5-7PAX bt Haaksbergen 2 5-5Sp. Lochem ht RekeZeV.0s 2 5-5Erica +76 5-i Sp.Eibergen 2 5-4YY. Le Ô. Ds Gm 3 BeSsCefe 2 5-lSc-Doesburg'65 4-1 Gendringen 2 5-3Silvolde 4-1 DeV.C.'26 3 5-2ReKeZeVo Cs. 4-1 Silvolde 2 5-2

ZeklasseK jeklasse0Kotten 2 4-8 MoEeC. 2 5-8Markelo 2 4-7 Erix 3 5-8Winterswijk 2 5-6 Vosseveld 2 5-7Ruurlo 2 Zot A.D. '69 5-7Vele O.S.-B. 2 Zedp RekeZV.6. ù 5-7PAX 3 bt _Longa'30 5 5-5Varsseveld 3 ei Winterswijk 3 &pljDen 4th VeIe0.S.-B. 4 5=lKlI.Dochteren 2 5-4 Bredevoort 2 5-3Ruurlo 4 5-1 Sp.Meddo 2 5-3KeS. z 5-0 WeVe le 6 5-2Lochuizen 3 4-0



’s Zomers buitenJ. WAENINK Sinn sirm

SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

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

BESTRATINGSBEDRIJF |

|DOMHOF

ERFVERHARDING

SIERBESTRATING Dorpsstraat 30

ZIEUWENT

1

|

|

|

|

|

|

|

: Telefoon 05445 -517

WOPEREIS zLecre0
RADIO - TELEVISIE
WASAUTOMATENELECTRO TECHNISCH BUREAU ELEKTRISCHE enZIEUWENT HUISHOUDELIJKE ART.
SCHOOLARTIKELEN enDorpsstraat 63 SPEELGOED (lego +Telefoon (05445) 217 - 576 playmobile)



HODENDEREBEODOM BU
AANNEMERSBEDRIJF

m NIEUWBOUW

m VERBOUW

m ONDERHOUDS- en

wm UTILITEITSWERKEN

SEN dorpsstraat 27
NVOE BEDRIJF ZIEUWENT

E telefoon 05445-332
[1

[]

voor een )gezellig partijtje CAFÉ EEbiljarten 6 Kevelders ot
of een groot feest H HOLWEG

|

#

in ’t klein :

Teese DTT:
moet je toch wel bij
’t Kevelder zijn!



41.teklasse5 teklasseySP.Eibergen 7 nf Diepenheim 3 4-8MeEeC. 3 5-8 Sp.Neede 4 5-8Rek; de ve on 5-8 : Halle 3 5-8Vosseveld 3 5-7 KeS.V, & 5-7Kotten 5 6 Grol 9 5-6Varsseveld 7 U Varsseveld 6 5-6Varsseveld io Sdk R.K. Vi Ce 4-5Grol 7 3-3 Grolse Boys 3 5dLong2*30 10 5-3 VeI.0.B, B, 6 m2Bredevoort 4 5-2 DeE. 0. 3 4]Dinxperlo 5 5-1 Erix 4 5-1Winterswijk 5 4-0 longa*30 7 5-0Jeklasse W jeklasseHzGrol 10 4-8 ria 7 4-8SPeRekken 3 5-8 Vossevelg 6 3-6Reunie 5 5-8 Longa'30 12 5-6VeleO.S.-B, £& 46 Grolse Boys 5 3-3Rak. dev. Ge 6 i6 SD.Meddo 7 Z-2Erix 5 Gm K. Se] # 4 3-2D.eE., Oe 4 Sel ReK. ZV. 0, 8 3-2GeS.V. #63 2 555 Grolse Boys4 5-2SD.Eibergen 6 5-2 Kotten 8 41Longa*30 11 4-0
ERuurlo 7 5-0

ze_ klasseKz Klasse417gel,ReKeZ.V.C, 48 Diepenheim al bebRatum 6 5-7 Grol a1 4-6K.S.V, 7 3-5 VeIeOeS.-B, al 3-5Fortuna W, h& 3-5 lochuizen a1 3-5longa'30 13 4-5 Sp.Meddo 231 3-4WVC. 9 5-5 Rietmolen a1 enKotten 7 5-l4 SeSeS.E. al 43ME.C., 6 5-3 Fortuna We al 3-2Vel, O5S;EB, 8 2 A-D.'69 al Z=ÛSp.Meddo 6 5-1 Rek. Ge Va. al igmeneGeVelealeeDE NMS ; VEILIG EN VERFROUWD VOOR JONG EN OUD,ENa



22.
Klasse B27 Klasse _C27

SeKeVeW. DL i-6 Fortuna W. cl 4-8Erix bj 4-6 Sp.Neede cl 4-6DeDessE. bl 4-6 Vele 0eS.e-Be el 4-5A.D. 69 bl 3-l RekeZeVsC, cl ltRuurlo bl tt AeZe SV el 44Longa'30 b2 bmi Ratum cl èmdy
KeBeVs Dl ht SekKeVeW. ol btFortuna W. bl ee] Erix € 2Diepenheim bl Zl Vosseveld cl 3-1“otten bl 4-0 BE. Ga cL 3-0Beke VG Dl 4-0 Kotten cl 0

!OP-12 (Bijgewerkt t/m 10-10-1984}
i. Negende 6,000 7. Tweede 1,7142 Zesde 3108 8. Derde 1,5563. Zevende 3,536 3. Achtste 1,0954. C-1 2,889 10. Eerste’ 05550
3. Vierde sE 11. A-1 0,3002. Vijfde 7 12. B-1 0,000

OER EER Ae tHHAAAAAALR ZIJN NOG STEEDS MENSEN DIE OP HUN GEID ZITTEN!DIE ZITTEN DAN ZONDER DE HOGE RENTE VAN DE NMS.
orthebbbidtbrittbittAAAIIA
sporikeuring

Rak. ZV: Ce ë SPORTKEURING

Algemene opmerkingen8 Pr ee: AD mt Go ne ern

Éen
net aem Gn Gan Seep eee

De
zeL. Data Keurinesavonden

Donderdag 55 oktober en 1 november 1984
2. Plaats van de keurinWit Gele Kruisgebouw, Nieuwe Maat 12, Lichtenvoorde
J+ Aanvangstijden

Donderdag 25 oktober 1984 ; 18.15-18.45 uurDonderdag 1 november 1984: 18.15 uur



het juiste brood voor de
sportman is brood met
energie 0,4,

* tarvo
* volkoren Van bakkerij

- KNIPPENBORG
UW WARME BAKKER

telefoon 255

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

Het adres voor: Bruiloften - Partijen 4%
Droppings |

Uitstekende keuken voor diners
elke woensdagavond grote super bingo

4

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

Zieuwent PORPSSTRAAT 29
Tel. 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 =S)eeete ©

vo’.

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



23.
4 Kosten

J 15,53 per persoon; op de keuringsavonden tevoldoen.
2. lNeebrengen

li flesje urine (absoluut noodzakelijk},
6. Keurine verplichtZoals bekend Is een ieder 4ie opgeroepen wordtvoor deze keurings, VERPLICHT, hieraan Geel tenemen, en de kostenop de keuringsavond tebetaien.

wanneer een speler niet aan een keurings deel-neemt, wordt zijn svelersnas ingenomen, en ishij verder uitgesloten voor het deelnemen aanwedstrijden.
7. Verhinderine

Wanneer een bepaalde speler, om ZEER DRINGENDEREDEN, verhindert is op de keuringsavond teverschijnen, dient hij zelf kontakt op te nemenmet een van de onderaan vermelde reserves.Hij moet dit echter wel melden aan de secretaris,
Theo BekkenEEOnderstaande leden dienen zich te melden voor desportkeuring op: Donderdag 25 oktober 1984, om18.15 uur, PRECIES:

Lidno. Naam / Voorletters Geb.datum
699 Bekkenute R.D. 15-02-58267 Berendsen H. 16-01-61691 Domhof J.W. 21-03-63640 ten Dam A. 30-12-72559 Domhof A. 09-01-72565 Kl. Holkenborg 08-08-71596 van *t Hooft D. 11-07-72489 Hulshof H. 21-01-69690 Hummelink R. 20-01-63569 Kolkman S. 01-04-72597 Kolkman D. 03-10-72526 ‘ Kolkman G. 24-06-70Sa. Krabbenborg F. 04-12-69598 Krabbenborg J.. 25-0472285 Krabbenborg J. 24-03-47



£4,517 Krabbenborg Js 08-10-6EP Krabbenborg M, 31-01-61Ge Kr
ee

ESE Re
| f 54

Laine He HUG.EE ee&. OB-I2zeU 20-01-72696 Orriëns M,
13-02-63633 Papenborg (G.
09-08-72603 Ponds J. 14.06.72635 Rensing E,
19-10-72466 Reukers J. 04-05-50ee Rouwhorst B, 12-06-433  Romborst D, II7]EM ì

Ds
OP-IO-FI.Heserwess dmowezig IS.15 PECIs259 te Moller E, 29-12-59ITE Fomhorst S, 7-10Donderdag 1 november 1984, om 18.15 uur PRECIES:Lidno, Naam / Voorletters Geb.datum280 Toebes M,

05-08-60498 Toebes WY.

17-01-58183 Venderbosch W. 25-1042636 Vosters 7, 26-10-72545 Wassink J. 08-08-70659 Wessels N,
04-12-49606 Weyers J. 06-04-72695 Wieggers A,
27-10-45631 Wissink A,
29-04-72632 wopereis MW,

03-06-72582 Wopereis W,
01-05-70718 Dijkstra R, 14-0261720 Hogenelst R, 09-10-58719 Kolkman W,
21-01-55721 Bongers A.J, 14-03-53Reserve,

72e Humme link P. 17-01-64
andere Sportvereniging, maak dat dan kenbaarop deze keuringsavond, U voorkomt daarmee een

Bent U, naast lid van RKZVC, ook lig van een
Yeventuele extra (overbodige) keuring, 4



U stelt hoge eisen 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

É&
* *

tel. 200
Zieuwent



GARAGE ELS,
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 ius 08342
ess * 7963 RV MARIËNVELDE Pé Tos

K

KM

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.



F= PR g- -



’n goedestart
Een goed beginis 't halve
werk en dat gaat ookin 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. Voor alles waar u
maar een bank voor nodig
hebt in uw persoonlijke of
zakelijke leven …

Rabobank
de bank voor iedereen

ZIEUWENT/
MARIËNVELDE


