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Sportblad PIOT
REDAKTIE: B. ten Bras, B. Storkhorst, B. Wensink, H. Wopereis,

M. Slot, J. v.d. Meij
Jeugdredaktie: Ilse Weyers, Hyacintha IJzereef,
Henk Hulshof, Stef Rouwhorst, Mark v.h. Bolscher.
Correspondentie-adres: Dorpsstraat 23, tel. 1257

Verenigingen:

G RKZVC Veld- + Zaalvoetbal
Voorzitter: J. Cuppers, Oude Maat 1, tel. 1281.

7\ Secretaris: Th. Bekken, Werenfriedstraat 9, tel. 1461
Est Penningm.: M. v.h. Bolscher, De Haare 69, tel. 1660© Wedstrijd-secr.: J. Lankveld, Dorpsstraat 40, tel. 1341

Zaalvoetbal: B. ten Bras, Dorpsstraat 23 tel; 1257

© H.V. PACELLI Handbal
AX Voorzitter: B. Wensink, de Haare 18, tel. 1838

Secretaris: L. Klein Holkenborg, Hofesch 15, tel. 05443-5237A Penningm.: C. Belterman, Batsdijk 40, tel. 1720.
Wedstrijd-secr.: T. Venderbosch, Dorpsstraat 61, tel. 1272.

TOHP Volleybal
Voorzitter: H. Krabbenborg, Dorpsstraat 22b, tel. 1875
Secretaris: J. Knippenborg, de Haare 57, tel. 1849
Wedstrijd-secr.: P. IJzereef, Reindersweg 12, 1242
Penningm.: A. Hummelink, Dorpsstraat 101, tel. 1724

ZTV Tennis
Voorzitter: J. van de Meij, de Haare 61, tel. 1629
Secretaris: R. Krabbenborg, Dorpsstraat1, tel. 1591
Penningm.: J. Domhof, Churchillstraat 7, tel. 1782
Wedstrijd-secr.: T. Kemkens, Zegendijk 26, tel. 1668

2 ZGV Gymnastiek- en Jazzgym.vereniging
Voorzitter: L. Hummelink, Mercurius 53, tel. 05443-1953
Secretaresse: L. Eype, Uranus 10, tel. 05443-4772
Penningm.: Y. Onstenk, Grensweg 8, tel. 1348
Wedstrijd-secr.: L. Hummelink, Merurius 53, tel. 05443-1953

Secr./Penningm.: V. Doppen, Dorpsstraat 77, tel. 1982HO
Wedstrijd-secr.: H. Olthof, de Waareise 23, tel. 1262

TTV DES Touwtrekken
Voorzitter: W. KI. Holkenborg, de Waareise 7, tel. 1614
Secretaris: R. Kolkman, Waalderweg 39, tel. 1996
Penningm.: M. Wopereis, Zegendijk 5, tel. 1374

í

MU CHIN Karate

en Voorzitter: H. Olthof, de Waareise 23, tel. 1262
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SLAGVAARDIG

ST. SEBASTIAAN

B.V. ’T KEVELDER

B.B.Z.

K.S.V. DE HEMMELE

Tafeltennis
Voorzitter: A. Hoenderboom, Zegendijk 124, tel. 1324
Secretaris: T. Peters, Dorpsstraat 46, tel. 1269
Penningm.: E. Roelofsen, Dorpsstraat 29, tel. 1416
Wedstr.-secr.: G. Hulshof, Zieuwentseweg 53, tel. 1204

Schietvereniging
Voorzitter: A. Meekes, Strausstraat 15, tel. °05443-6506
Secretaris: L. Wopereis, Dorpsstraat 60
Penningm.: A. Papen, de Haare 32, tel. 1970

Biljarten
Voorzitter: B. Hulshof, Zieuwentseweg 59, tel. 1494
secr./penningm.: G. Schurink, J. v. Eiykstraat 12,
tel. 05443-3217
Wedstr.-secr.: J. Donderwinkel, Zieuwentseweg 48, tel. 1382

Biljarten
Voorzitter: H. Doppen, Churchillstraat 5, tel. 1642
Secr./wedstr-secr.: T. Bongers, Dorpsstraat 36, tel. 1271
Penningm.: W. Knippenborg, L. Couperusstr. 19,
tel. 05443-5337

Klootschieten
Voorzitter: T. Beerten, Dorpsstraat 55, tel. 1745
Secr./wedstr-secr.: P. Domhof, de Haare9, tel. 1824
Penningm.: T. Bongers, Dorpsstraat 36, tel. 1271

KAPSALON
PARFUMEREËN

DROGISTERI
DOPPEN

Voor de juiste aanvulling en verzorging bij uw sport.

DORPSSTRAAT 77
736 LI ZEUWENT
TEL -O5445-1982

voor

NIEUWBOUW

. VERBOUW en

ONDERHOUD

BOUWBEDRIJF

WOPEREIS
Dorpsstraat 48
Zieuwent - tel. 1209
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22 Zaalvoetbal nieuws
Nieuws van de klootschietver,

Van de redaktie. -
Het jaar loopt weer op zijn eind,waarmee er voor de voet-ballers waarschijnlijk een periode aanbreekt, dat ze zichmoeten beperken tot trainingen en wat cefenwedstrijdjes.,Hoe zij het er tot nu toe hebben afgebracht kunt U lezenin een uitgebreid overzicht van de senioren.Van de pupillen van ZVC ditmaal de eindstanden van hunnajaarskompetitie,met als topper het kampioenschap vande E 1 pupillen.Proficiat jongens !! -
De pupillen die overigens een verplichte winterstop heb-ben van enkele maanden,zullen nu deze periodeoverbruggen met zaalvoetbaltoernoien.Ëet Programma Wer.voor was echter nog niet bekend, zodat zij in het Dubli-katiekastje zullen moeten kijken wanneer zj in de kerst-vakantie en de maand januari moeten spelen,
Er is overigens nog een kamoen en wel de heren van.
Slagvaardig,ook zij proficiat en succes in de hogere
klasse.Hopeliĳjk lezen wij over hen in oüs volgende nr.meer-S



ig Ln indeling van het kerstzsaal.vetbal toernooi voor de senioren van ZVC;de flessenak-tie van de ZVC jeugd,alsmede de kerst en nieuwjaarswensen en daarbij wil ookde redaktie zich bĳ aansluitenook wij wensen iedereen weer prettige feestdagen en eenvoorspoedig 1986 met hopelijk weer veel leesplezier metPiot,
De Redaktie,
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Het kantine-personeel wenst alle leden en GISprettige kerstdagen en een voorspoedig 1986.
+hh+44 4444 tt 5==

De H.H. adverteerders wensen alle sporters en Piot-lezersprettige kerstdagen en een voorspoedig 1986,

OVERZICHT RIK: 2:V3C o- SENIOREN,

Nu voor de voetballers van Z.V.C. de winter weer
voor de deur staat en de meeste elftallen de eerste
kompetitiehelft er op hebben zitten, is het wel eens
aardig om de balans op te maken en enige vergelijkingte trekken met het vorig seizoen,
Het eerste elftal staat nu met 12 punten uit 10 wed-

strijden eeeen Ge plaats met 23 doelpunten voor en
16 tegen. In '84 werden uit 10 wedstrijden 9 punten
behaald, wat goed was voor een 7e plaats, met 14 gsel-punten voor en 16 tegen,

De balans slaat dus duidelijk door in het voordeel van
het huidige seizoen. Opmerkelijk is, dat met 9 doelpunten
méér het elftal blĳkbaar productiever is geworden, -terwijl de verdediging hetzelfde aantal tegengoals kreegte verwerken, ‘Een en ander moet echter wel in het lieht
gezien worden van de totaal verschillende reeksen, die
het eerste elftal in de beide seizoenen tot de winter



Hotel - Café - Restaurantt Witte Paard”
05445-1282 - Zieuwent

zalen voor grote en kleine feesten
ook voor grote en kleine vergaderingen

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

elektriciteitswerken
B stalventilatie

worden door ons
vakkundig verzorgd!

JOS HULSHOF
Zieuwent - Telefoon 1346



VERF - BEHANG - SPECIAALZAAK

JAN HOLKENBORG
Verfassortiment 0.a.: Supralux, Allihol, Ceta-Bever Bijtsen,

SikkensTY.L. + T.H.B., Pehalin Edelhout

kwasten - gereedschappen etc.
Tevens uw adres voor alle glas-, verf- en behangwerk.

Zegendijk 4, telefoon 1454

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE tijdens de rust of

‚
na de wedstrijd
bent u van harte welkom
in de

Kantine van Z.V.C.
tel. 1607

AUTORIJSCHOOL

8 Guus Kolkman
05445-1939
Ruurloseweg 16 - Zieuwent

- IEDERE MAANDAGAVOND THEORIE
- WIJ LESSEN IN DOETINCHEM EN WINTERSWIJK
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in '&4 klom men van eer onderste plaats
itie

D Zaar hogere posities, terwijl men nu van een kopposaf een paar maal stappen terug heeft moeten doen,Voor de 2e kompetitiehelft, is het dus zaak, de neer.gaande trend te stoppen en zich te bezinnen op een goedecome-back ‘na de winterstop, #Gezien het beeld van de wedstrijden tegen Daventria,SeD.0, en P.A.X. ‚ Zal er zowel in aanvallend als ver-dedigend opzicht aan het elftal gesleuteld moeten worden,Henri Weikamp, die de laatste weken moeilijker tot sco-ren kwam, zalonder invloed van de nederlandse "UncleSam" ongetwijfeld scherperen aggressiever worden enGuus Slot, die een paar wedstrijden lang totaal geenvorm toonde, zal vooral aan zijn konditie en wedstrijd-mentaliteit moeten werken, JI BigaIn verdedigend opzicht, zal de kwetsbaar gebleken libere=-en linkervleugelpositie aan een kritische beschouwing onder-worpen moeten worden, mede omdat het counterrecept met”langeballen" van achteruit tactisch achterhaald lĳkt te zĳn doorbekendheid bij de tegenstanders,We hoeven echter niet te wanhopen, want de kwaliteit is aan-wezig en indien de Spelers een zelfkritische benadering vanhun eigen spel koppelen met een kollektieve instelling,zal de spelvreugde en daarmee het resultaat zonder meer
Het tweede elftal bezetmet 9 punten uit 11 wedstrijdeneen Se plaats, hetgeen wat magertjes is, gezien het spelers-potentieel, Een en ander zal misschien beïnvloed zijn doorbet wisselsysteem m‚b.t. het eerste elftal, Eaap kan zekerniet als "het excuus". gelden, omdat het aan de juiste wed=

titiehelft mogelijk zijn,
Het derde elftal bezet met 11 punten een zesde plaats.Dit elftal, dat dit seizoen duidelijk sterker is geworden, .wisselt goedemet slechte prestaties af, Met name tegen delager geplaatste teams, is men een paar maal "ge boot" ingegaan, terwĳjl men tegen “toppers” wel de pumten pakté,Met een goede concentratie voor de wedstrijd , zonder aanzelfoverschatting te leiden, behoort een hoge klasseringin de 2e klasse tot de mogelijkheden,
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Met ó n löe plaatsin de der & ‚ iet vierde kende een goede voorbereidingsperiode met een dito overwinning op het derdeelftal, hetgeen prompt 10t een reactie van de trainerleidüe, die het 4e ”afroomde”, waardoor de routine uitdit elftal verdween, Het gevolg hiervan was, dat daagsvoor de kompetitie het elftal kompleet gewijzigd was endat men niet op elkaar was ingespeeld, Het gaat nu echtersteeds beter en âe "jonge beloften” voelen zich steedsbeter thuis in de formatie van leider Jan Aagten, zodateen middenmootpositie als doel gesteld kan worden, in detweede kompetitiehelft,
Het vijfde elftal staat met 11 punten uit 10 wedstrijden

op een respectabele Ge plaats, Dit team, dat vooralacteert op basis van gezelligheid, onder aanvoering vanAntoon Kolkman, de leider, met Jos Domhof als goede
tweede, toont ook steeds meer sportieve aspiraties,De training wordt door steeds meer spelers bezocht enfanatiek meegedaan, Prima ontwikkeling dus,
Het zesde elftal bezet met ll punten een 4e plaats,Onze veteranen tellen dus nóg altĳd behoorlijk mee Menis nog zeer fanatiek, alhoewel het lichaam niet altijdalles naar wens uitvoert, Opvallend is de nog immer

aanwezige echte “winnersmentaliteit”", die naar men zegtbij de huidige generaties nog wel eens ontbreekt,Het zevende elftal draagt momenteel het vaandel vanZVC. Men bezet met 16 punten uit 10 wedstrijden eenkoppositie. Met spelers van kaliber in het elftal,die in het tweede niet zouden misstaan, kan men eengoede gooi doen naar de titel.....Maar het seizoen isnog langi; aHet achtse elftal staat met 7 punten op een Je plaats.Men ondervindt nu wekelijks meer tegenstand dan hetverig seizoen. Geen “makkies” meer dus!Het negende elftal heeft 5 punten behaald uit 9 wedstrij-den en bezet een lOe plaats, Onder leiding van de nieuwecoach telt men in ieder geval kwantitatiefweer mee, zodater weer elf spelers lekker + tegen een bal aan schoppen,en men na afloop op volle ooriogssterkte kan nagenietenbj Harrie in de kantine,
d&

Spelers, leiders, trainers, scheidsrechters, terreinknecht, consul #



DOPPEN ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN,
OOK VOOR UITVAARTVERZEKERING UW ADRES

Zieuwent - Dorpsstraat 42 - telefoon 05445-1290

CAFÉ - CAFETARIA

DE TIMP
op maandag-, dinsdag- en donderdag-
avond is ons café beschikbaar voor ver-
gaderingen of andere bijeenkomsten
vooral voor kleine feestjes is ons café
uitermate geschikt.

TEL. 05445-1269

voor advies
-aan- en verkoop

FOKZEUGEN
FOKBEREN
BIGGEN
en VARKENS

A.W. DOMHOF
Oude Ruurloseweg 28, Zieuwent, telefoon 1436



Voor een avondje gezellig uit

café - dancing
‘de Zwarte Hengst’

Ruurloseweg 20, tel. 1634

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

UW KLUSJESMAN
Aannemersbedrijf G. Domhof
Past. Zanderinkstraat 10 - ZIEUWENT - tel. 05445-1705

BELASTINGADVISEUR/ADMINISTRATEUR

A.L.M. ROUWHORST
Ruurloseweg 26, 7136 MD Zieuwent,
Telefoon 05445-1703 (1294 privé)

Voor verzorging: Adviezen:
Complete boekhoudingen Startende ondernemers
Belasting-aangiften Eigen woning
Computerverwerking Koop- en verkoop

Etc. Etc.
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kantinebeheerder, kantinepersoneel en alle anderen die ZeVT.Û,Ion"=TE hart toedragen, prettige kerstdagen en een sucoesyol1985 toegewenst door het bestuur var ReK ZV,

Hetbestuur van ReK.Z.V.C
tekst: W‚Slot

NIEUWS IN HET -KORT
.

Het Prijzengeld van onze jubileum-prijsvraag,hetgeen door het ontbreken van een winnaar,in het verleden aan de Psuterspeelzaal isgeschonken, is inmiddels besteed aan materialenvoor een klimrek, waarvan de peuters van de“Woelige Hoek" nu volop genieten,
Kopy: voor het volgende nr, (5) van Piot dient uiterlijkzondag 5 jane in het bezit te zijn van de redaktiet!iyDonderdag 2 jan. houdt de ZVC-jeugd weer haar traditioneleflessenaktie ten bate van hun jeugdaktiviteiten, :

De volgende xÈartavong voor leden en donateurs van ZVCis op maandag 13 januar 5

NIEUWJAARS-RECEPTIE

Zoniag 5 januari houdt het bestuur van ZVC de Nieuwjáarsreceptie, om Spporters spelers, leiders, donatuers, trainersen alle anderen die betrokken zijn bĳ ZVC de gelegenheid tegeven, onder het genot van een drankje,elkander een Sportiefen succesvol 1986 toe te wensen,Terens wil het bestuur doordeze geste allen danken voor de inzet en steun in de afge.lopen jaren, dig weDe aanvang van deze Nieuwjaars-receptie is 12:00 uur enalle belangstellenden wófder van herte uitgenodigd,(Ook als er gevoetbald moet worden door het eerste gaatdeze receptie door), :

Hoogachtend,
7

UUTr von D.V oonUL Vall Ashels
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zBOTE CIUBARTIE

Onder de loten die leäen van HV PACELLI in. okt jl.verkocht hebben zijn enkele prijzen gevallenhet betreft hierde volgende nummers:
06/211152 — 06/211515 — 06/211966
06/212040 — 06/212576
De prijswinnaars moeten kontakt opnemen
met de Arnhemsche Courant tel: 085 — 62 90 50
(afd: public relations) op werkdagen tussen
09.00 en 17.00 uurs
Nogmaals proficiat.

HV PACELLI NIEUWS
Zoals de laatste seizoen-
en al vaker is voorge-
komen, bleek ook nu weer
het gevals
Na een prima start van de
Dames-1 vecht men nu weer
tegen zichzelf, vormcrisis
en gebrek aan zelfver-trouwen zijn problemen
waarmee men worstelt. De
trouwe supporters ziendit alles met lede ogen aan, overwinningen op

DHV en Duiven warenmeer het gevolg van enkele goede
momenten van individuele speelsters dan van hetcollectief. Een dieptepunt was de wedstrijd tegenhet zwak geachte Athomic-2, de einduitslag was uit=-
eindelijk niet meer belangrijk, de manier waarop dietot stand kwam was wel een dieptepunt in een aantaljaren competitie. Wânneer men in 60 min. maar 3 veld-doelpunten scoort en van de 4 T-meterworpen eenmaal
weet te scoren mag dit een prestatie van formaatin negatieve zin noemen. Beklagenswaardig is inzulke wedstrijden de positie van de trainer/coach

*bittetdAAA AAA AAA
SPAAR 77J EEN GOED ADRES : SPAAR BIJ DE NMS !

bebtthti+ttidAAAAAA4



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

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

; S : :

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37
isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing TEL. 05445-1452

VOORIDOMHOF,L
BESTRATINGSBEDRIJF:

voor al uw bestratingswerk
-Kuil- en erfverharding
- Sierbestrating
- Tegels 30 x 30 en 40 x 60cm
- Klinkers in diverse maten en kleuren
- Nieuw: T3 Steen | f

Dorpsstraat 30 - Zieuwent - tel. 05445-1517

INSTALLATIEBEDRIJF WOPEREIS
ZIEUWENT

T.V. -VIDEO - RADIOELECTRO TECHNISCH BUREAU
WASAUTOMATENZIEUWENT ELEKTRISCHE en
HUISHOUDELIJKE ART.Dorpsstraat 63

_

SCHOOLARTIKELEN enTelefoon (05445) 1217-1576 ‚ SPEELGOED (lego)



HDENDERBOOM BU
AANNEMERSBEDRIJF

m NIEUWBOUW

u VERBOUW

m ONDERHOUDS- en

m UTILITEITSWERKEN

SE dorpsstraat 27
_ NVOBBEDRIJF ZIEUWENTV‚y telefoon 05445:1332

nl |

Natuurlijk gaat u naar:

voor:
VERGADERINGEN - PARTIJTJES tot 70 pers.

EEN GEZELLIGE PARTIJ BILJARTEN

En natuurlijk serveren wij 1e-klas eten en drinken
Tevens start- en eindpunt voor al uw droppings en. sterritten.Kleine speeltuin - minicars

Zieuwentseweg 46 - Zieuwent



3 Zanzen te functioneren en daaran Mee, er is wel wat ieukers op

Si SACtigsehne

‚om er wat van te maken was in iederbeloning hiervoor, 2 punten, war=-

Bet Bestuur van HV Pacelli wenst’ iedereen sLukiefKerstdagen en een voorspoedig 1986, es
PROGRAMMA

Dames-sen-1, pezond. dec Trias-1 =— Pacelli-1 aanv. 17.15 uurzond. 22 dec Pacelli] _ OBW-1 Mes 15.15 4zond. 5 jan CINen Erixel: zog: 19,00 zeDames-sen-2., |

5zonde ec Pacelli-2 …—: TGET-2 aanv.16.15 uurzond. 5 jan Pacelli-2. _ Minerva-3- ,, 20.10 57Dames-jun.
/ Dazond. 15 dec” Pacelli —  Esca aanv. 18.20 uurzond. 22 dec Pacelli — Athomie sa 212.15 4zond. 5 jan ‘Pacelli ‘’_ Arnhemia-a ‚,‚ 18,00 ziMeisjes-adsp.a ES FE :5zond. 15 dec Vios =— ‘Pacelli-a aanve153.00 uurzond. 5 jan Pacelli-a …— ‘Portuna 55 16.20 ,,Meisjes-adsoD‚h

je TE isd ENzond. 2D det Pacelli“ 2 OBW-e aanv.11.30 uurzond ® 5 jan Pacelli-h £ Ee! E TGHV-b. s9 1 5 535 #8Meisjes-adsn, eezond. 1) dec Pacelli-e — Swift-d aanv. 15.30 uurzonde 22 dec Psacelli-c …_ Frix-gG +5 1045 5,zond. 5 jan Pace? ijeg =— OEBW-d ve 1450



Erix-ga = Pacelli aanv. 10.00 uurPacelli == VYios s9 10.00 +#Pacelli =Minerva-D , 14,05 2a

EE
ps -zond. 15 dec Pacelli — Erica=2 aanv. 19,25 uur

Heren=-jUne
zond. 15 dec Pacelli =— UGHY aanv.17.20 uurzond. 5 jan Pacelli nsib 5, 17105Jongens-adsp.
zond. 15 dec Pacelli — WWV=-a aanv. 14.45 uur

. zate. 28 dec Pacelli — Grol 5 19500 4,zonde 5 jan Erix-a — Pacelli », 11:30 4,
Z.G.V./JAZZ.GYM. , ZIEUWENT.

Het jaar loopt ten einde, 't zit er bijna op.De feestdagen staan voor de deur. Even terugkijken, dathoort er zobij. Uitzonderlijke prestaties vallen er niette melden, wel veel aktiviteiten,- Ons tienjarig jubileumuitvoering, met vrij veel be-langstelling van ouders en bekenden van de leden.- Avondvierdaagse. (goede opkomst).
> Puzzeltocht met broodbakken boven 't kampvuur in 'tverkennersbos te Lichtenvoorde. Heel gezellig, alkun je beter het brood bij de bakker kopen.- Fietssterrit met allerlei opdrachten en daarna kege-len voor de dames van onze vereniging.” JAZZ.GYM Demonstratie in Lichtenvoorde.

Klootschietwedstrijd waar zowel de jeugd als de dameseerste zijn geworden.
= Spe lenkompetitie gehouden in Lievelde, Lichtenvoordeen Harreveld.

Springkampioenschappen in Zevenaar, waar wij veel er-varing hebben opgedaan.
U ziet wij zijn een aktieve vereniging en dat blijft zo,ook volgend jaar.
Alleen samen kunnen wij het runnen,ledereen bedankt voor de prettige samenwerking het afge-lopen jaar, plezierige feestdagen toegewenst en een heelME In nfgelukkig nd en sportief 1986,



ZIEUWENT - DORPSSTRAAT31 . TEL, 05445-1259

COÖP. GELDERLAND steeds tot uw dienst met 0.2.
veevoeders & kleindierenvoeders
kunstmeststoffen
vloeibare en vaste brandstoffen
ruwvoeders w.o. hooi-, stro-, bierbostel enz.zaai- en pootgoed, tuin en bloemzaden
gewasbeschermingsmiddelen WELgereedschap en bedrijfsbenodigdheden

Wij stellen als eis: KWALITEIT EN PRIJS!!!
_

Tanken van benzine kunt u dagen nacht - bij onze zelfbediening 24 uur per dagKontant geld is er niet bij nodig - de credietkaart maakt dit overbodig
Bezit u er nog geen?77? Vraag danvrijblijvend inlichtingen bij:

Coöp. Gelderland
Past. Zanderinkst 30, ZiWELKOOP iiet

EE



die uitnodigende
Becorama gordijnen-
presentatie.
Kiezen uit de fantastisch
mooie Becorama-kollektie.
Met uni- en streepweetstoffen,

À stoffen met ingeweven en\ gedrukte dessins.
Een weelde van mogelijk-

} (Baan heden; keusuit vele
B{breedte ontwerpen, overzichtelijk

NV
120cm- bijeen in de unieke Becorama

prijzen vanaf f15.90 p.m.) Presentatie.

STOLTENBORG
voor een complete woninginrichting

Dorpsstraat 33 - Zieuwent - telefoon 05445-1207

voor al uw

VERZEKERINGEN kapsalon

"CECIEL"
ASSURANTIEKANTOOR

STO RT = L D => R De Haare 30, Zieuwent, tel. 1797

Zieuwentseweg 75
Zieuwent
Tel. 1227
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“KERST. zaabwoetbaitourneri.
KERSTTOERNOOI 6°,7°,8® en 9© ELFTAL

‚
26 KERSTDAG

Team 1 wit Team 2 groen …La Huishof J. Wolters (aanv,)G. Rouwhorst E. WaaldersP. Holkenborg B. KL; HolkenborgJ. Hoenderboon W. Waalderbos’R. Hogenelst B. RouwhorstFr. Domhof (aanv.) H, Wopereis
team 3 oranje Team 4 bl AL. Donderwinkel A: Stort EeF. Harbers G. Stortelder EH. Kl. Holkenborg T. ElschotA. Beerten Li. Stoltenborg (aanv, )A. Rouwhorst W. Domhof ifA. Holkenborg (aanv. ) A. Spekschoor |
Team 5 groen E Team 6 geel -

M. Waalderbos G. Hulshof
EL. Te Roller - L. Slot iU. Holkenborg V. Kl. Nienhuis |J. Ten Bras H. Stortelder

|W. Venderbos (aanv.) W. Krabbbenborg (aanv.)
Team 7 rood es iH. Te Molder
pe Eefting Leiders: B, Waalderbos |

Diet ed s H
5Ee Krabbenborg V. BondeAANVANG 13.00 UUR AANWEZIG f2.EeUUR

1 — 2 13.00 uur 158 14,17 Uur 1-5 15,45 uur3 - 4 13.11 uur U 3 5. 104 28 uus. 29 15.56 uur5 6 19 Dun ds IUU; oe 46.07 uur1 13.33. un 7 3 „650 mun: 25 7 est uur2 - 4 13,44 uur di Ti dr Sn 01 Da og: — 4 16.29 uur+ 5 Ade WTS oi deed5 17 UU 54 De 6 ig ies6 — 7 14508 uur 6.=: 3} 15.23 uur- 7: 15,34 4470



VYorgadering me! turen ven alle ve6 januari 1986 om half negen in hei DarSa 22 èTU RE 0 ED DD ASN EED WET 22 2D SD HS EE OC ee zer ae oes a
Jaarvergadering met Fecsiconite op 3febrvari1985om zcht uur ín cafe Pongers.VD ES ie GD 200 LSD Oe sp € z 9 0
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Hallo,
Mocht je nog niet over je kater van de voetbal-.wedstrijd Nederland-Belgie (20 november) heen zijn,dan is het aan te raden of je zinnen eens te ver-zetten. Je kunt dit bijvoorbeeld doen door de PIOTte lezen, of beter nog, door zelf een stukje teschrijven. Want, we hebben de hoop nog steeds nietopgegeven, we wachten al “enige tijd” op ingezondenstukjes !! Om je wat aan te moedigen hebben weeen leuke attentie voor diegene die de moed opbrengtom iets naar ons te sturen (dat bruikbaar is voorPIOT !). We blijven wachten 1111
Het zou natuurlijk ook zo kunen zijn dat je nietweet aan wie je zoiets nu moet geven, terwijl jeallang wat klaar had liggen (!). Dus geef ik nogeven de namen van de leden der jeugdredaktie:Henk Hulshof, Jacinta IJzereef, Stef Rouwhorst,Mark van het Bolscher en Ilse Weijers. (Je kuntje stukjes dus bij een van de zojuist genoemdepersonen kwijt $})

Verder wil ik nog even zeggen dat we dit keer eenintervieuw van Rijkaard hebben (weliswaar nietzelf opgenomen, maar voor de liefhebbers waar-schijnlijk wel leuk) en ‘n puzzel, enkele moppenen wat “weetjes,
Tot zover, de
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JAMMER DAN,
ALWEER GEEN”
INGEZONDEN
STUKJES-Y0OR
ACT...

DE NMS 4 VEILIG EN VERTROUWD VOOR JONG EN OUD !VHHAFLESSEN AKTIE!
Donderdag 2 jan, komt de RKZVC-jeugd weer bij U aan dedeur om lege statiegelg flessen op te halen, Van de op=-brengst worden diverse jeugdaktiviteiten gefinancieerd,
D2
Met ingang van de voorjaarskompetitie van ZVCkomt oer een D 2 elftal.Hiervoo Sr PaznTe Û miErabo ÈeJBL screiar



ZVC m1 2ee : / ’H

We zitten i, de kantiie, we hebben verloren van AZSVmaarwel heeft Mertijn een penalty gestopt. De eerste helft ginghet nog goed, want Dennis en Cristiaan waren eruit.In detweede helft een uitblinker van Dennis. De opbouw ging goedwaar het afronden dat was niet veel,Roy heeft NOg een paarmannetjes flink uitgeschakeld(getekeld) Maar we mistenBarry wel als laatste man.Maar eerlĳĳk gezegd hij Praat meerdan voetballen,En Coen die penelt(red.pingelt) te veel,Cristian kwam er ook een Paar keer goed uit, Erik kwam aande buitenkant goed weg,maar het afronden ging niet zobest,
:We zĳn toch noch niet ‘helemaal tevreden over ons elftal,Onze beste wedstrijd was tegen Erix.Dat hebben we ECWOn=nen met 5-3.Want Wim war er niet bij. We ‘stonden met 2-0voor,,het werd 2-3(M)voor Erix.Maar toen kwamen Cristianen Dennis met hun ‘tweé goals, sE sMarc doet het te veel alieen en daarom raakt hij de balkwijt.En de andere jongens:moeten het weer op knappen.Frank werdváak de dupe van een takele,  :Dat was het zon beetjel = en

ELFTAL!Stt; aVartiĳjn-Dennis-Cristian.Frank-Erik -Marc-Roy Barry-Jeroen-Derry-Peter-Mark-Christian-Gideon-Coen-EN natulij deleiders Wim en Marco,
Geschreven doorde PROFS zelf, °°

EjseseD-1:
1. longa 1 10 15 b214 4 ji gg 1 10 218 48.52. Brol. 1 10 1% 99-10 > eri. 4 9 13 45.3133. AZSV 41 10 12 26-95 3, AZSV 2.99 13 38.94+. Bredeveert 1 10 10 16-15 3 XSH 1 10 B 29.385. Vios 3, Vos dais gees ee6. Grolsche Boys 1 10 & #39 £ RKSYS 73.19.10

: 2 : 10-62longs 1 kaspicen: ij Bobine 345Vies3. 4deBoze 1 degraderen AD ‘69 1 xampioenmoer de klasses D-2 AD '69+ Mariënvelde 1 Promoveren naar D.4Erix 1 + MEZVS 4 degradsrer naar klasse D.3=} De wedstrijd Erix 1 - Marienvelde 7 werdal’2x gfgelest, Voor de stemd is dit zietwSts van boelens,



41 10 20 95.2
|2 10 15 15R 2 10 13 62.39 |Grolsche Boyy.2 49 27-524287 3 10 à4 9-632 10 0 1-89

Ee

ng& 2 promoveren neer D-2AST 3 4 Vitus B è degraderen naer de' kiagsse D.4Klasse

D-4;
1. Gre & 40 20 62-32e AZSY & 30 12 24.773. AD 63 2 10 9 37.2

6. ESV 2 10 5 10-25Grol & kampioen ee VeGrol & + AZSV à Promoveren dear D-3
si

«2
& ir, OE

E15
Ee1. Longa 218800 36 sE.s2. AZSY 8184143 9 29.63. Bredevoort 518413 9 34.72‘8 Grol 818134 5 10335. Grolsehe boys E1 80137 1 1277Lange Bet kampioen : EGrol E41 + Gr.Eoys E-1 degraderen naar

Ze2;  ® ER1. RXZVC 81 8 6 2 0 14 2242. AZSY E2 £ 5 3 DO 13 38.4973. Vios B E1 8 2 3 #7 16-20« Longa g2 8 2 2 4 & 19-375. KS E1 8 ‚9 0 8 0 7.3“+

MZVC Z.4 kamniaen
RKZVG E1 + ALSV Z> promvergs 2837 de ki, B-9longs Ë2 « Eg F1 degrmdopon BRer << kì, B.3

—————
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Longa 53 keogioss
iongn E3 + Uariënrolds E71 promsvoren
zaar de klasse Be?

Elaans Bet;
1. RRSYS E2 6 5 O 91 10 19.5
2. Grol E2 6 3 O 4 10 1523
3. AZSV B4 6 2 O0 & & 7.84, Longa E4 6 9 o 6 0 419
REEVC E2 kaapicen
MZVC E2 + Grol EZ sromoveren naar do klasse

EE-5 Ei :

44
& 310. 25-19

10 34.32
& 5 23.39
5 5 6.06 0 43%
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Mededelingen ReKeZeV.C.-jeugd

De winterstop voor de jeuga begint dit jaar op zaterdag21 december en duurt tot en met 18 januari.Dit wil niet zeggen dat er niets gedaan wordt.Allereerst is er het jaarlijkse zaalvoetbaltournooi
op vrijdag 27 december, Het is de bedoeling dat samenret een tweetal andere verenigingen er een tournooi
gespeeld wordt, Als extra speeldagen voor dit tournooizijn 11 en 18 jammari vrij gehouden.
Op donderdag 2 jammari is er de jaarlijkse flessen- 5.
aktie voor de jeugd. De spelers van de C-junioren zullenbij u langskomen, Last hen niet met lege handen staan.im em ir & Jamaeri ouderavondEeSIL OVET Ie
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van het jeugdr:[9]

ìk iteiten, Teva
DLS zeresht i

Wij zokenen op op een grote opkomst!
tf

Leiëzos, trainsrs van de B.KX.2.V.C. jeugd versen u ezagoede jacrwisroling en veel gelvk in 1986, Wij hopen datWij in Lat komend jaar ook weer op vw steun on medcwon=king kurusn rekenen. *fi ie 4 5 ié

TIGIe
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FRANK RIJ
DE DROMERIGE VOETBALSTUIST

FrankRijkagrd is 23 jaar, envostbaler bijAjaxEen epvafande
voetballer,Hijagt traag in zijn bewegingeù dromerig. Hij
meakt lenge sepunde passen, wmerdoor het lijkt aleof hij zich
vel mindöespent den andere spelsts. Daarom danken
sommige mensendet hij sen Izis voetballer is. Maar in werke.
ijkheid is 15 isterg soel on bijzonder beveegijk Soms,eeideeToobagfbltzefeeBhee eds
is, mear oek detIsbij cenmooie voetballer. Bifkaard is zen
zchakrdige speler Gemene overtredingen zal hij ist snel
maken. Er dijn trainers dia hem ió zacht vinden on die zeggen
dat hij harder zon moeten spelen.
Somnuge voetballers moeten het van hun werklust heùben,
ande:z van zen verfijnde techniek Rijkeard hoorttst de laaste
gres. Het gebeurt wel ens dat-ie drie wedstrijden achier
sikaer 2ober speet, degelijk, iets meer. Maar den heeft hij in

da volgends wedstrijd inoens een bevlieging, en maakt hij in

fien ze0enden vier, vijl bewesgingen die za mol zo gracieus en
ze stijvel ijn. fetde Eeïzehborser van loijgen.

 Räkaerd houdt zelf van moei, sierlijk vortbal zoals de Brazilie-earPTaraat in Amsterdam Oud-est
Frenk (nonme Frenk}heeft zen Sirion vader, zijn

masier in ederlandse. Achttien jaar was hij teen Ii voor bet

erst in het hoogste fiel van Ajax speelde. Al snel daama
sword hij ook gevraagd voor het Nederlandselftal Hij heeft een

Aes, met wie hi semenwoont, in Amsterdam,
Frank Rijkaard over zijn jeugd, school, succes en de vor- en
‘nadelen ven betaald voetballer zijn.
"Ikzou ech niet ween wal ik nu zow hebben gedaan als ik geen voerbak

Ier was geweest Gek misschien. Maar iets anders dan voetballer, ik

bedoe! een dofessona!,heb ik 99k rouit wilen worden, Gewild of

‘Wet me wel zou [iden noe dat heb jk ooftniet Endan niet omdat ik 70

erchikkeijkien mijn capaciteiten overtijdwas. Want er bestond in

“stijn toekomsibesld eigenlijk maar déa ding. voetballen Andere beroe-

ven kwameneenvoudig wiet bijme op. Je kurtdus ook nistzeggen datik

Sr bewust van gekozen heb. Voetballen was en is mijn enige echte. groteeemeer mijn hobby maar mijn vak.

"speel het spellsije af sinds mijn vrdegste herinnelingen. Se
: Blija broer. Nee, dis heefhetniet za ver gebracht zis ik. We speelden in

“God West op gleïndes, met alle jangens uit de buur. Ruud Gullit was

„Gaay ook bij leder moment dat we vrij waren, voetbalden we. Daar heb ik

‘genlijk bet meeste geleerd, op saar Toen ik zeven jaar was, mochtik

geen voetballen bij een echte club, SLA, Sgon Club Amsterdam. Later.

giiem een grotereen ook bekendere amateurciub, namelijk DAS.

Easeindeljden naar Ainu In heteenopenba: m,

vel ik mierop, Howasde jnngste on de ilaiese, ari vaak overgeslagen.
echtsbinnen stenIk, in de voorhoede des, In hetaeeede [ear bij de

gupijen begon ik opeens heel veel dselpueen tw Maten.
Je aant, denk ík, aan mijn mener vanspelen wei Zen fEtIk van maal

‘eist houd. Beriisensoebel, technisch, speels. heefd Het spel
© op zche!f genomen sm nooi, zoals het door het naienals team van

Frardeijk werdt gespeeld, of door Anderlecht, soms dúerAjax. Dat kan

echt oogstrelend zijn. En 1denk wet des bet mu ech obalzal woneken,
maar de keur van het tenis ook van invloed. Éeh Jenisrch alfal is

altijd een lust voor het oog, maar wine kousen hè. Bohdan Zware.

Zoen TE el DEEezend wel oowk
het dear natuurijk niet mee eens ben. Als je me ziet lopen denk je mis-

schien: wat een slome! Echt explosief hen ik met, mear ik ben best snel

hoor Die repuatie van hi te zijn Komt misschien ook, doordat ik een
bloedhekel heb zan loopwerk, en det is overal bekend. Trainingen die

sfleen bestaan uit duurlopen, vresejk wind ik det. Gok al omdat de zin

daavan mij een besje onwaa Kijk, esn goede conditie, dear hoef ik he!

ietvoor te doen, die he ik toch wel Ik vain senslatse bijna ieders deg. Ik
teak dater belsngrijker zaken op traimngen aen de orde moeten komen. <

Endat zijn juist de dingen die kk Íeukvind. schieten op het doel paie.
Daar krijg ik geen genoeg van.
Aan mijn schooltijd — ik zet op de Havo bewaar kk prachtige hennnerin-
gen Om serlijk 1 zijn heb ik arwelsens heimwee naar. kwe op schoöl

een leve-de-loltype. Keer Ik had geen hekel aan Jeren, mear ik was
zeker geen briljante leerling. Ik was zoals de meesie schoo!jongens. Ik

hield van voetbal, £n muriek. DF ik plezier had in een vak, hing af van de

leraar. Maar ichamefjke oefening en geschiedenis heb ik altijd erg leuk

Sueces is heerlijk. Fanmail ontvangen, te gek vind ik dar Álle artkelen

. ie overe werden geschreven bewaar ik in een map. Allemaal je, de

positieve én de negatieve. Die laatste categorie is neturlijk vervelend,
maar ik kan er wel tegen. Bovendien geloof ik dat het beteris dat ze iets

over je schrijven, al is hetnegatief, dendstie js negeren. Want datlasiste

is voor een professionele voetalier helemaal funest Gok de hoeveel

‘heid publiciteit die je krijgt bepaal: je waarde. Zo werk det Negsiieve

gublicitek is onontkosmbaar, cok als spee! je niet slecht ledere voet
baller krijgt er wel eens mee 1e meken. En echt raken doet het me niet,

maar als er ingens een hele reeks van die sukken verschijnen, dan heeft

het tochwel invloed. Ik raak er mijn zelfverrouwen niet door kwijt hoor,

maar ik ga dan wel eens met een rotgevoel naar het edion. Dan wordt

hetecht een kwestie van mosten. Dan ishet nietmeer je hobby, waarvan

je gelukkigersrijs je vak heb: Kunnen maken.

Hetis heerlijk omte ween datje Supporters heb, fans, mensen die waar
deren wat je doet Ook als het eens een tijdje minder naat. Maar vergeet
niet er zijn er ook die afgunstg zijn op mijn succes. Die denken, datje
tn westijd per week speelt en verder slapend rijk wordt Zoishedus
niet Ik moetniet alleen hard trainen, maar ik moet voor mijn vak ook veel

dagen len, die endereí wel Kunnen doen. Ik moet iedere avond vroeg
naer bed. Mijn vrienden Junnen lekker mtgaan.

ĳ awei ineat amen Aa haine menogee
sfizoen 80/91, zevenen was ik toen Viele,

©
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Hotel-Café-Restaurant-Slijterij BONGERS
Dorpsstraat 36 - Zieuwent - Telefoon 05445-1271

Het adres voor: Bruiloften - Partijen AA+
Droppings

XxUitstekende keuken voor diners
Elke woensdagavond grote super bingo
Ook gelegenheid voor een gezellige klootschietavond

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

Zieuwent KEI
trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd



voor de aan- eú verkoop van
VEE en VARKENS

naar

vee- enjs batsdijk 46 Zieuwent- tel. 1508 ee==Sj jWe Eete" ° eze

aannemersbedrijf

=== HULSHOF
05445-1494 ZIEUWENT

Garage

Krabbenborg
Verkoop en reparatie van merkauto’s

Waalderweg 12a - MARIËNVELDE
telefoon 05445-1777 b.g.g. 1601
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De eerste competitiewedstrijden voor het seizoen85/86 zijn gespeeld,De bekerwedstrijd die aan de competitie voorafging hebben wij tegen Ze klasser Tornado uit [arenmet 3-0 verspeeld. Het sneller spelen door hetmidden deed ons de das om. (Uit de setstanden6-15 3 13-15 en 11-15 blijkt dat wij de puntenniet cadeau hebben gegeven aan de tegenstander.)De eerste competitiewedstrijd tegen Boemerang-3uit Eibergen eindigde in een 2-2 gelijkspel,De punten werden terecht verdeeld omdat de eersteen tweede set duidelijk voor T.0.H.P waren. Inde derde set kwam Boemerang goed terug en omdatwij al meenden, we zijn eral. Helaas is dat euvelnog steeds. niet geschrapt binnen onze gelederen.De tweede wedstrijd was uit tegen Longa 5 inlichtenvoorde. De motivatie tegen een team uitLichtenvoorde is altijd goed aanwezig. Tevenswilden wij onze nieuwe trainer Ben Massop nietteleurstellen in deze wedstrijd, omdat hij: 2dat team eerder haa gespeeld. Op een krappe over-winning van 16-14 in de eerste set volgde eenruime overwinning in de tweede en derde set van15-1 en 15-6, Deze wedstrijd werd uitstekendgeleid door Rene Wolbergen uit Iächtenvoordedat zeer zeker vermeld mag worden.
0nze eerste verplichting hadden we goed volbracht

3 jemaar niet vastgehouden waa de va de &: ese ed re EE



”werden gestopt.
Het vertrouwen is weer terug gevonden en dat

Ï €, net achterveld ern de aanvalwerdert weer goed uitgevoerd. De setstanden waren15-2 ,:15-7 en 15-8, DeDe tweede set had een merkwaardig verloop.Tornax kwam met 3-0 voor, eerste time-out werdaangevraagd door coach B. Massop. De tweedetime-out bij 7-2 voor Tornax, ook door onze coachaangevraagd. Ben vertelde ons toen wat we van planwaren, zelf te spelen of de tegenstander het spelte laten maken. De beuk ging erin en Tornax kreeggeen schijn van Kans meer en geen enkel puntmeer scoorde, f GeIn de derde set hebben wij wat uitgeprobeerdmaar Tornax kon vooral de eerste bal niet goed” brengen zodat de meeste ballen door ons blok goed

zullen we goed kunnen gebruiken tegen de volgendetegenstander Marvo-1 uît Marienvelde,
Henk Krabberiborg

DE DAMES VAN T.0.H.P.IN DE BEKERSTRIJD.
De eerste wedstrijd voor de beker was die tussenNN en VeYeV.-l op donderdag 3 oktober om8 uur in de gymzaal van Zieuwent.

|We kenden deze tegenstander 21 uit het vorigeseizoen. Vooral een goed blok en zachte prikballen,bleken in het verleden de wapens van V.Y.V.De wedstrijd werd op tijd begonnen. Al-snel stondenwe met 0-8 achter. Dit kwam, behalve door de tegen-stander, vooral door de slechte passes aan onzezijde, De eerste set ging danook verloren met 6-15,
De tweede set bracht'al niet veel anders. Ook dezeging door vele misverstanden en weinig werklustverloren met 6-15. Het begon erop te lijken datons ”Bekeraventuur” niet erg lang ging duren, eenvolleybalwedstrijd om de beker gaat zoals U mis-schien wel-weet, om 3 gewomen sets.Natuurlijk lieten we de moed niet zakken. Integen-deel, in de derde set kwamen we keihard terug.



ABANDERADO KOMFORT
ENMODE

HOEVENNIET
NOODZAKELIJK
DUURTEZIJN!
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LICHTENVOORDE ZIEUWENT

Fa. Krabbenborg
Int. Transportbedrijf

Ruurloseweg 10
tel. 05445-1215

Tankstation:
Benzine - Autodiesel - L.P.G.
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AUTOLEASING
TAXI

ZIEKENFONDSVERVOER

Leo Krabbenborg
0544541509

Harreveldseweg 36 - 7136 LW ZIEUWENT (Gld)

Huizink& Zn. souwsevrIJF
NIEUWBOUW ,

VERBOUW

ONDERHOUDSWERKEN

MATERIALEN VOOR
DOE-HET-ZELVERS

ZIEUWENT Tel. 05445-1214



/ 2
Al snel stond het 6-3 dankzij beter samenspel envloeiende aanvallen. Toch kwam Ver.V. terug tot7-10. Een time-out van onze coach kwam op tijd.Zij wist ons een hart onder de riem te steken,zodat we meedogenloos terug kwamen. De derde setwerd dan ook gewonnen met 15-10, it
Dit resultaat gaf ons weer moed. De vierde set NMstond bol van de spanning. Meerdere malen werdin een servicebeurt geen punt gepakt. Beideploegen streden op het scherpst.Pas na het 9de punt begon zich af te tekenen dat uook de 4de set door ons zou worden gewomnen.De tegenstander begon onverzorgder te spelen, i

waardoor wij door konden stomen naar 15-10,waardoor ook de 4de set op onze naam kwam.
De 5de set zou beslissing moeten brengen: V.Y.V.hervond zich snel, waardoor wij met 1-4 achter- ldkwamen. Weer was een donderspeech van onze coach llnodig om het spelbeeld te wijzigen, en wer had ditresultaat. Wij kwamen voor met Eh
De wedstrijd ontwikkelde zich in een magistralestrijd, waarbij het grootste verschil tussenbeide scores maximaal 2 punten bedroeg. Detoeschouwers bestaande uit heren l en 2 venTeOsHeP. en enkele andere belangstellende droegenbij aan een schitterende sfeer, Helaas, helaas,helaas, T.O0.H.P. moest toch zijn meerdere bekennenin V.YeV., dat in de slotfase het koppie er ietsbeter bij hield, en daardoor met de overwinningLONGA-3 mag uitdagen voor de volgende ronde.Niettemin is er een prachtige prestatie geleverddoor de speelsters, en we gaan dan ook vol goedemoed de kompetitie in.

We hopen dat dit relaas een aansporing is aan U
om eens te komen kijken bij wedstrijden van devolleybalvereniging. Zaterdagmiddag is onze vastespeelmiddags. Kom gerust eens binnen vallen in degymzaal aan de Zegendijk. En wie weet, zien we Uooit nog eens als lid op de vaste trainings-donderdag om 3 uur. We kumen best nog ledengebruiken. Kom gerust.

TeOeH. Pe Dames-1l Paula "Jzereef
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OS CAGESCHAAR
Lepss 1xÁ Zeussent
TEL: OSG4$ 954KERST. zaalvoetbaltournooien

LYOETBALTOERS +Lichten rde,
KZ 26 — 12 — 85 in HAMALAND. .HAL

16,29 ,36;49,5® ELPMAT, AANVANG; 09,00 uur
AANWEZIG: 08.30 uur

Teamindeling:
1°eam 2° team 3° team xJe Knippenborg R.Penterman L. EKnippenborg :J. Heïtinek C. Wijngaarden L. BeertenM. Slot ‘ H,Lankveld P. DomhofM, Hulshof J. Rouwhorst J. EekelderB. Hoenderboom ' B. Storkhorst(jams) _T, KolkmanM, Toebes ‘RB. te Focht J. vd MeyJ. Domhof J. te Roller W, ToebesE. Berendsen G. Kolkman R. Jansene e ed team 5 team 6 teami.Veikamp E. Immink Fr. BokkersJ. Beerten He Bummelink(wint.) E,kl HolkenborgB. Hummelink P. Ijzereef M,OrriënsJ.Cuppers R.Doppen ;

T., Krabbenbor.J.ten Have W. Nijenhuis W, SlotE.Stortelder W. Wopereis B. BekkenutteH.Toe G. Domhof NMV‚Xnisrer



het beste vlees
komt van uw slager

SLAGERIJ
SLACHTERIJ

HENK BEERTEN
telefoon 1205

OJ

1 ZN Wol!
U

Ed Ht EN

* tevens verzorgen wij al uw
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
ook A.PK.-keuring

naar een erkend adres:

Garage
T. KOLKMAN
Zieuwentseweg 44, Zieuwent
telefoon 1603



Sparen bij de NMS is scoren
in open doel.

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



Je Donderwinkel
Jedagten i
H. BokkersMikl. Goldewijk &. KolkmanR.Blanckenborg

P.Knippenborg
lF. Erabbenberg
|WEDSTRIJDSCHEMA :

09.00 uur 1-2 10.17 1-3 11.534 war 4-709:IEe Zij 10.28 4-5 11.45 ”* 1-505.222: 556 10,39 2-6 IE56: 7 m309.33 © T= 1 10,50 7-3 12.97 ® 4.609.44 ” 2.4 11,01 1-4 z+gddaa8i 9 52 zij9,555. 355 11,12 5 -:2 A edge biel10.06 *® 6-7 11.23 6-3 12.40 9 _5.7 l

Eerstgenoemde team heeft velëkeuze, laatstgenoemde de aftrapVoor overgooiers en shirts voor kleurverschil wordt Bezorg,Het witte tenue moet iedereen meenemen,Spelregels en wedstrijdreglement worst kort voor aanvang bekend .gemaakt. den

SCHUTTERIJ *ST, SEBASTIAAN®

Activiteiten: ë
|

Maandag 16 december : Extra ingelaste kruisjas-berber. dai cenavond 1.V.Mm. Succes van de vorige keren.
|U bent van harte welkom, |

Volgende data; ---20 januari vr-17 februari—=-17 maart —-=21 april

HitbeeiAER ZIJN NOG STEEDS MENSEN DIE OP HUN GELD ZITTEN!DIE ZITTEN DAN ZONDER DE HOGE RENT" VAN DE NMS.TET FAIIEEHEAAA



Dat bovenaam staan een aparte druk met zich mee brengt,ondervond ook het eerte team van ZVC,dat na zes wedstrij-den de ranglĳst aanvoerde z - Tegen Gonemo2 en AZSV 2sresp. Ur, 2 en 3 op de ranglijst, werd er te verkramptgespeelt waardoor beide wedstrijden verloren gingen enze de koppositie moesten afstaan,met nu 2 punten achter.stand op Gonemo 2,In de oefenwedstrijd tegen het een klasse hoger spelendVios B bewees het eerste echter waarom het bovenin mee.draait, Vios werd kansloos weggespeeld (6-3) en wanneerze die speelwijze ook in belangrijke wedstrijden kunnenhandhaven blĳven ze serieus meedingen om de bovensteplaats,
Het tweede kan z'n ‘draaï nog steeds niet vinden, watmede komt als gevolg van blessures Cede ‚Waardoor zebijna wekelijks met een ander team moeten opdraven, wathet spel niet ten goede kont.Het programma: ed EVrijdag 13dec, ZVC 1-DS .'84 'L te Beltrum 20:30 uurZVC 2-Kitco Labs 1 9 21.15 uurMaandag 16 dec.Longa 3-ZVC 1 te Lichtenvoorde 21.30 uurVriĳdag 10 jan. ZVC l-Gonemo 3 te Beltrum 20.30 uurZVC 2=ZVU 3 te 5 21:15 uur

KLOOTSCHIETNTEUWS K.S.y. "DE HEMMEIE®

e= 045 025 C05Spomw en

BÙ
€ cans ere rrormma SSSTete VOOL

Onze derde competitiewedstrijd was niet best.Een harde koude wind jaagde over het parcoursvan Holterhoek op zaterdag 9 november en metverkleumde spieren en vingers begonnen we na eenUur wachten met het eerste schot. Het bleek Sasmeteen een bermtoerist te zijn en de daaropvolgendeSchoten waren al niet veel beter. Al snel kekenwe tegen een achterstand van 10 tegen L schot aan.



ADIDAS - PUMA - QUICK
CRUYF - SPORTS -

RUCANOR - ROBEY

voor al uw
- SPORTSCHOENEN
- SPORTKLEDING

…— ea. SPORTARTIKELEN

schoenen- en sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - telefoon 1257

Voor levensmiddelen van
goede kwaliteit en een prima
service, slaagt u bij:

Buurtsuper
KNIPPENBORG
altijd

Dorpsstraat 21

VOOR BLOEMEN

Dorpsstraat 11

l/rsSTAALBOUW

Boersweg 2, 7136 KK
- Zieuwent - Holland

tel. 1971

Levering
- Staalconstructies
- Hekafscheidingen
- Konkurrerend

Prijsopgaaf vrijblijvend.



. TS udeweg
ENASG verzekering enEaBeDeá
in VIIe ERIle adviezen

ULion.
premies

assurantiën--financieringen-‘hypotheken
TH. J. BEKKEN - ASNEERE



onze tegenstandvleven goed schieten or achterstandeds groter tot halverwege het parcours.and: 40-20 schot. En eindelijk begomnen‚toch nog beter te schieten en knabbeldenaf van onze achterstand, …

Berlingen-4 184 schot 6. Zwolle-8 _ 204 schotergen-8 189 w 7. Eibergen-7 . 206 -
eorewijJE 192 :w "— 8; Onderlingen-6 215hb. Eîbergen-6 _ 194 » 9e Hémmele-1 …

_ 2225. ©mderlingen-5 201 » 170, Wintérswijk-4 232 43

zz

le OPEN KAMPIOENSCHAP VAN ZIEUWENT -_
Zaterdag 16 november was het-dan zover om deorganisatietalenten van de klootschietverenigingte laten blijken. Een groot toernooi:was opgezetvoor diverse klassen en op verschillende parcoursen.36 Bekers waren er te verdelen over 12 verschillendeklassen. Reklame was voldoende gemaakt en datbleek ook uit de opkomst. 52 teams meldden zichmet een totaal van 182 schutters. Een primabegin voor de eerste keer, al was het jammerdat er weinig zieuwentse teams waren om hun woon-plaats te vertegenwoordigen. Desondanks een primastemming en een gezellige middag. De A.K.F. Heren _klassen (le t/m le) schotenop hetwedstrijd-parcours v.d. Hemmêle (lengte 5600meter).Het bleek een afwisselend maar een mooi parcourste zijn’waar iedereen aan z'n trekken. kwam.Een aanwinst voor de competitie-werd-al gefluisterd.De totaaluitslag vindt U onderaan.

De vrije klasse heren schoten op een nieuw aangelegdparcours van 4700 meter. Start was op de Schoppen-weg en liep vervolgens verder tot Scheper, danlinks af naar Ismmas, weer links tot Maaiwilmusen weer links af tot de Harreveldsewe - waar“as



2%
werd. De grote bocht bij Schoppen-Henkie

Z tig, maar werd gecompenseerd dooritstekende weg van de oude Ruurloseweg, waarenorme verre worpen plaatsvonden.
De Dames klassen schoten in *t Brook te beginnen
op de Oude Maat voor Kemkens. Bij Drieks gingmen links af de Koolswegop en men schoot terugvia de Wilgendijk tot aan Bekkenboer. Iengteparcours 3900 meter. Ook hier bleek het een uit-stekend parcours te zijn want de beste dames
hadden slechts 40 schot nodig. .Totaaluitslag vanalleklassen:
A. F.K. Heren
le_klas

#
2eklas

1. Zwolle-1l 66 schot 1. Broek-2 67 schot2. Onderlinge-1 68 »® 2. Broek-1l Es ©

3. Zwolle-2 U * 3. Heksenkring-3 69 »®

de_klas Heklasl. Zwolle-5 73 schot 1. KVS-2 77 schot2. KVS Ji 2. Onderlinge-4 77 schot3. KVHJ. B3- < 3. Zwolle-8 79 schot
AFK Dames

2eklas
1. Broek-1 51 schot2. Heksenkring-l 56 schot
3e Onderlinge-l 63schot
Vrije klasse Dames
A-klasse ‚ B-klasse

0D DE we GES 0 KD Ze eenl. Kappenbulten 40 schot 1. Leugenmorshoek-2 59 schot2. Ieugenmorshoek 51 * 2. Ter Heurne 03. Kruisberg 59 * 3. Westenesch 64
Vrije klasse Heren |

Arklasse B-klassel. Leugenmorshoek-1 502 KruisSI DIE



U stelt hoge eisen aan uw kapsel?
Wij doen dat ook!

KAPSALON DERBIAT 77
PARFUMERIEEN 7136 UJ ZIEUWENT

DROGISTERI TEL-O05445- 1982
DOPPEN Sn

Ook de praktjk bewijst dat

VAN WIJNGAARDEN'’S MENGVOEDERS
het meest rendabel zijn.

Neem de proef op de som.

VAN WIJNGAARDEN'S MENGVOEDERS EN KUNSTMEST
Dorpsstraat 81 - telefoon 1200 - Zieuwent



GARAGE ESCH,
VOOR GOEDKOPER AUTORIJDEN

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

ALLES TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN

Waalderweg 32a - 7263 RV
Mariënvelde - telefoon 05445-1855

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. 05443-2415B U tel. 05445-1253-1526



Ook wij zitten niet stil. Dn
U houdt niet van stilzitten. De Rabobank

evenmin. Ook wij blijven het liefst volop in
beweging. Om onze dienstverlening op peil te
houden. |

En om het u nog makkelijker te maken.
Zo heeft ieder een goede reden om aktief bezig
te zijn.

{> Rabobank 9
EN

“251

° ee [

A Blijft aktief.
7 W;Gn og)



] iënhuió INTERIEUBVERZORGING

BE

Voor uw senioren zitcomfort en kleinmeubelen.

Grote keuze in tapijt uit verschillende topmerken.

Zowel uit voorraad als op staal
Scherp geprijsd en gratis gelegd.

Uitgebreide kollektie gordijnen en vitrages
vanaf f 17,50 gratis gemaakt.

| | ien hu ió INTERIEURVERZORGING
Werenfriedstraat 1 - 7136 Zieuwent - tel. 05445-1252


