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VAN DE REDAKTIE.

Na dit nmmmer zal ons sportblad een eigen naam hebben. !

Uit het aantal inzendingen (door slechts 11 personen),
werd de naam P I O T (Plezier is onze troef) (Voor de |redactie, papier is onze troef) gekozen door de redactie
hoewel hiervoor wel 3 stemmingen nodig waren. Maar uit-
eindelijk werd toch voor P I O T gekozen omdat het een
korte en orginele naam ‘‘is, die ons motief om te sporten
goed tot uiting brengt. Het idee voor deze naam kwan van
Jos Hegeman die dan ook de hiervoor uitgeloofde prijszal ontvangen,
Van het wedstrijdfront valt een grandioos herstel van
cns eerste te vermelden. Het 1ste is in het nieuwe jaar
nog ongeslagen en is voor elke club weer een gevaarlijke
tegenstander geworden, wat eerst Eibergen en Neede moesten
ondervinden, terwijl beide nogal fortuinlijk een puntje
mee mochten nemen, maar van het herstel werden Varsseveld,
Reunie, gemeente genoot KSV en vooral grote broer Longa
de dupe. Wat iedereen reeds 2 jaar hoopte gebeurde nu,
bij zomerse weersomstandigheden wist de Zieuwentse for-
matie Longa zijn wil op te leggen, en door goed taktisch
spel Longa met 2-0 terug te wijzen, dit tot groot
enthousiasme van ons grote suppcrterslegioen dat zijn
jongens zeer driftig had staan aanmoedigen. Hoewel naar
de mening van onze voorzitter, dit nogal eens onbeleefd
tot uiting werd gebracht, wat enkele Longa-supporters
EE bis aannamen en alle Zieuwentse supporters als een
Menbeschoft publiek! kwalificeerden, dit weer tot on-
genoegen van vele Zieuwentenaren,
Want deed trainer Peeters in ons lste nummer niet zelf
een oproep aan het publiek om onze spelers aen te
moedigen, want dit hadden ze nodig. En was het niet zo
dat mede door de supporters enkele Longa-spelers moei-
lijk in hun spel konden komen,
Dat daarbij enkele onvriendelijke woorden vielen, is ge- !

woon niet te vermijden bij een dergelijke derby.
Naar onze mening mag het bestuur zelfs trots zijn op ons
publiek, want menige amateurvereniging zou graag een
dergelijk grote en trouwe supportersschare hebben, zowel
bij uit- als thuiswedstrijden, zoals ZVC die heeft.

‘In ons 1ste nummer werden een vijftal argumenten aan-
gevoerd waarom het 1ste toendertijd zó slecht draaide
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misschien had daer nog «…
. 6de punt aan

worden nl. de onervarenheid van de heer

EE van een Vierde Klasser. Nu vier \ f ,

eeft hij zich ont:vopt als een volwaardig trainer;:dieee het vertrouwen tussen spelers en zichze. volledig
heeft weten te herwinnen,
fet grendiose herstel van het 1ste komt dan ook voor een
groot gedeelte op zijn conto, waaruit maar weer blijkt
dat men nie) al te voorbarig moet zijn in zín oordeel
omdat iedereen wel eens een moeilijke periode kan hebben,
Ook de. andere elftallen verdienen onze z2andacht.
Het 2de prijkt nl. samen met Lochem 3 en Neede 3 op de
bovenste plaats, terwijl het 3de wat gas heeft moeten
terug nemen, maar ook zij blijven in de running voor
het kampioenschap.
Het 4de toont zich een goede middenmoter, terwijl het
5de trots op de eerste plaats staat, maar door Ratum 5
en AD 5 dicht op de hielen wordt gezeten, Het 6de toont
ook zijn mannetje te staan wat onlangs het 4de nogal
pijnlijk ondervond. Hoewel voor hen alleen nog maar
vriendschappelijke wedstrijden zijn weggelegd, krijgen
zij straks, als de tournooien weer beginnen, ook be-
slist een kans om zich te bewijzen.
Ook bij de jeugd is er wisselend succes alhoewel ze door
de lange winterpauze en slechte weersomstandigheden nog
niet zo veel in actie kwamen.
De veteranen, die voor de trainingen zijn uitgeweken
naar de gymzaal behaalden in de eerste zaalvoetbal-
wedstrijd; die elke maand zal worden gespeeld; tegen de
Longa-veteranen een onverwachte overwinning.
Tot slot doen we nog een oproep aan onze supporters om
ook hun meningen te publiceren in ons blad, zadat niet
steeds dezelfde personen moeten zorgen dat het, blad
weer vol kont,

De Redactie,
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Na een wat dramatisch verloop, waarbij op het eerste
gezicht mijn blessure nogal ernstig leek, maar die
achteraf nogal meeviel en die ook beslist niet opzette-lijk werd toegebracht naar mijn inziens en gevoelens
wil ik op deze wijze iedereen, die mij tijdens mijn
noodgedwongen rust van veertien dagen hebben bezocht
hartelijk danken voor hun belangstelling.Verder bedank ik nog degenen die me op een fantastische
wijze hebben geholpen, hierbij in het bijzonder trainers
en leiders, ook bedank ik het 1lste en 3de elftal voor
de fruitmanden. |

Nogmaals bedankt.
Fons Rouwhorst.

LONGA !30 -— RKZVC 0-2

In deze derby heeft LONGA haar goede klassering niet
kunnen waarmaken en ZVC haer slechte positie niet.
Je Kolkman IL en R., Damhuis konden door griep niet worden
opgesteld, zodat de opstelling weer gewijzigd moest
worden. F, Rouwhorst speelde rechtsachter, B. Bokkers
linksachter en A, Slot linkerspits.
Het ecrste kwartier was LONGA vaker aan de bal en via
links ook wel gevaarlijk, omdat F., Rouwhorst A,
Boschker niet kon stoppen. Het was aan Pons te zien dat
hij al 1 helft in het 3de had gespeeld, zijn snelheid
was weg. Na een ongelukkige botsing met A. Doschker
werd Fons zodanig geblesseerd dat hij vervangen moest
worden , good old A. Holkenborg nam zijn taak uit-
stekend over. ZVC werd sterker en nam het initiatief
over, dat resulteerde voor rust in 3 goede mogelijkheden
A. Slot schoot naast, W. Domhof knalde bekeken in de
korte hoek, maar J. Kl, Goldewijk redde bekwaam, zoals
hij ook deed door de bijna doorgebroken A. Slot buiten
de 16 meter de voet dwars te zetten: Ruststand 0-0,
Na rust gingen we door, al verspeelden we nog teveel
vrije ballen onnodig aan LONGA, dat op haar beurt het-
zelfde overkwam, Maar de kansen bleven komen: W. Domhof
voor langs, B. Elsschot naast.
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Onze achterhoede bleef gekonsentreerd verdedigen en J.
Eekelder was steengoed op hoge ballen,
Na 25 min. korner op rechts strak genomen door B, Elssehot
B. Storkhorst mistte en P, Kl, schoot be-
heerst raek, 0-1.
Ook A. Slot moest het veld verlaten en met nog 12 min.
te spelen kwam G.Peeters er in.
Longa gooide alles in de pot en 3 min. voor tijd was het
W. Eekelder die de bal in een keer retoumeerde tot bij
W. Domhof, die de bal op maet doorgaf aan FP. Kl, Zegge-
link, hij slalomde tussen de verdediging door en werd
ten val gebra cht, W, Domhof wilde helpen maar viel ook,
iedereen wachtte op een fluitsignaal van de goed leiden-
de scheidsrechter J. Floors, behalve J. Wolters, be-
heerst schoot hij ZVC naar een 2-0 overwinning.
Daarna volgden er vrije trappen over en weer en J. Vrij-
dag kon zich niet beheersen, hij werd van het veld ge-
stuurd.
Dol gelukkig met de eerste overwinning op Longa ver-

'dwenen we in de kleedkamers,
RKZVC — KSV 3-1

Over deze wedstrijd kan ik kort zijn, J. Kolkman ZL en
R. Damhuis waren er weer bij. In een matige wedstrijd
met weinig kansen voor KSV werd voor de rust de basis
gelegd voor onze overwinning, uit een knappe corner op
links van B. Elsschot kopte FP. Kl, Zeggelink ZVC naar
een 1-0 voorsprong.
Direct na rust werd het 2-0 toen de keeper van KSV de
bal op het hoofd van. B. Storkhorst tikte, die beheerst
raak kopte. Even kwam KSV opzetten en het resultaat was
een mooi doelpunt 2-1. J. Wolters werd vervangen door
L. Knippenborg om voor meer snelheid te zorgen, maar hij
werd te weinig in het spel betrokken. Vlak voor het
einde maakte PF, Kl. Zeggelink aan alle onzekerheid een
einde door de bal in het doel te lopen 3-1.
Hierdoor behaalden wij uit de laatste 6 wedstrijden 9
punten. Tegen Reunie zal blijken wie recht heeft op de
4de plaats, achter Eibergen, Gendringen en Longa, maar
deze 3 spelen ook nog tegen elkaar zodat misschien een
derde plaats haalbaar is.

G. Peeters
ee
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2 punten in minderring gekregen, een boete moeten be-
talen voor het niet o p tijd komen, maar bovendien de

:weds ien over moeten spelen met daarbij het risico '
deze te verliezen Hoda ze 4 punten kwijt weren plus
bovendien de kans op een kampioenschap en dit alleen |
‚door nonchalance van de secretaris,
Hopenlijk komt dit niet meer voor.

B. Berendsen. |

0-0-0

Supporters van ZVC opgelet.
+Zoals jullie weten werd de wedstrijd Longa - ZVC

duidelijk aangetrokken door prachtig weer, zodat de

toeschouwers uit Zieuwent en omgeving massaal optrokken
aar de derby Ionga-ZVC.
Natuurlijk voor velen een belangrijke wedstrijd, tIe was dit dan nou zo'n Ierijke ee e
Zou menige vreemdeling zich hebben afserraagd!
Tja, wie had dat nou vier jaar geleden gedacht dat dit

iZVC een overwinning zou boeken op Longa, hierbij laten
iwe het feit dat dit een uitwedstrijd was buiten be-
schouwing. |

Maar als we nu even cen terugblik werpen in het club-
blad van de laetste maand, dan zien we dat het 2de
elftal bovenaan staat, kijken we op bldz. 10 dan zien
we dat het 3de en het 5de ook bovenaan staan. Dan mogen
we toch wel concluderen dat vooral de laatste jaren de
lagere elftailen enorm aan het stijgen zijn (äe jeugd

iriiet te vergeten).
Vu vraag je je misschien af, wat heeft dit allemaal
met het eerste te maken 7?

Vindt U dit dan niet belangrijk 7 We zouden zo een .

prachtige aansluiting kunnen krijgen op het eerste
elftal, Als...... het tweede en het derde dus kampioen
zouden worden en niet te vergeten het vijfde. Om deze’

‚aansluiting te bemachtigen hebben vooral deze elftallen
steun nodig. Vcoral nu de laatste beslissende wed-
strijden gewonnen moeten worden om in kansrijke positie
te blijven. Wie zou nu voor die steun kunnen zorgen?



8
Niemand anders dan dat vele publiek, beter gezegd desupporters van dat Zieuwentse ZVC,
Natuurlijk moet de belangstelling voor het eerste opti-maal blijven, anders zouden we de kassa-mensen insdeWH moeten doen,
Vear supporters van ZVC breng je humor ook zondags-morgens naar de "Groene Weide! en laat je stem ook eensvolgens een mededeling van hct bestuur) op een 'nettewijze! horen voor de lagere elftallen. Dit zou eencnorme stimulans zijn voor de jongens alsook voor deleiders en trainers, ze hebben het net zo hard nodigals de mensen van het eerste, Ze bezorgen jullie daar-bij ook vaak aantrekkelijke wedstrijden, kijkt U mareven naar de uitslagen van het vijfde, daar hebt U alduidelijk cen bewtjs hoe aantrekkelijk het inderdaadkan zijn.
We hadden ook graag ecn voorbeeld gezien van het be-stuur, hier tonen enkelen van hen nogal weinig belang8-stelling te hebben voor de lagere elftallen.Mogen we deze mensen er ook cens nadrukkelijk opwijzen dat als het even kan wij ze graag zondagsmorgenslangs de lijn zouden zien staan.
We wensen de supporters veel plezier op de "GroeneWeide!

PF, Rouwhorst,

00.0
DOELPUNTJE * DOELPUNTJE _DOELPUNTJ E' DOELPUNTJE DOE

NS UG nljeeen zaaddepôt hebben van de fa. Heusinkveld uitLichtenvoorde,
de meest gangbare tuin- en bloemzaden in voorraad hebben,bestellingen op andere zaden graag aannemen,ook in voorraad hebben: Potgrond, siertuincompost,tuinturf, turfstrooisel, mettertijd ook weer Tonkin-stokken voor Bonenstokken,
tevens alle maten klompen.
H.H, Niewhoff Zieuwentseweg 58.

O0-0-0
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( Van onze speciale verslaggever)In het begin waren er een paar jongens in

Engeland, die op een vrije woensdagmiddag eenkeer niets hadden te doen, Ze vervvelden zich
stierlijk,radio en televisie. en meer van zulk
soort dingen,waaer men zich aan kon ergeren,Wel bestond toen al het alom bekend spel
"Ganzenbord", waar men zich destijds kostelijk

mee vermaakte, gedurende een bepaalde tijdevenwel. Dan werd uit louter baldadigneid het
spel van de tafel gevvegd,onder het slaken van
de bekende krretsJij speelt gemeen,ik doe niet
meer mee'!, Deze kreet wordt thans no wel gebe-'
zigd,wanneer men bezig is aan "Mens erger jeniet!, en men niet meer tegen zijn verlies kan,
Wel in deze tijd toen de spruitjes nog groen
waren en men no niet dacht aan belangrijke din-
gen zoals bescherming van het milieu ‚en het
daarnee gepaard gaande selectieve gebruik van
de auto, werd een spel uitgevonden, waarvan men
nooit zou hebben gedacht,dat dit het meest
aantrekkelijle,maar ook meest wssrzinwekkende
en naargeestige spel zou worden. Het spel zou
de geschiedenis ingaan onder de naam voetbal.
Deze naam wordt heden ten dage nog stoeds
gebruikt,hoeweil mij, ietwat lachwekkend, zo niet
dolkomisch voorkomt.
Wat is voetbal?
Voor dit spel zijn 2 definities te geven. de
ene definitie past goed in de tijd ‚toen dit
spel in zwang raakte en de andere dient men
thans te gebruiken,definitie no 1. ( Het ‘éinde der 19e,begin 20e
Eeuw).
Voetbal is cen gemeenschepsspel ‚hetwelk wordt
gespeeld met 22 mensen,0.l.v. een dirigent, cok
wel genaamd scheidsrechter ofwel referee,arbiter of,;zoals de Duitser het zo treffens
weet te zeggen, der Unparteiische, daartoe bij-gestaan door twee lcopjongens, genaamd grens-rechters. om het voorwerp , de bal,binne een
tijdperk van 90 minuten ( Voor de eenvoud
laat ik de blessuretijd buiten beschouwing)



10.
een of meerdere keren in het net (ook genaamd doel of
goal) te drukken, volgens de regels door de scheids-rechter te stellen, Deze regels houden in ‚ niet gemeen
spelen, niet aan shirtjes trekken, niet spugen, niet de
man doch de balspelen, etc,Definitie no 2 (De tijd beginnende in het jaar onzesHeren, 1970). eeVoetbal ís een gemeenschapsspel,; hetwelk wordt ge-speeld door gemiddeld 20.000 mensen (ook genaamd toe-
schouwers, supporters) bijeengekomen in een stadion,die hun lievelingen, ook genaamd voetballers, luidkeels
aanmoedigen, die dingen te doen die in de 19e eeuw, en
begin 20e eeuw ten strengste verboden waren, en waar-bij de scheidsrechter noch de beide grensrechters ook
maar iets te vertellen hebben. Bemoeien deze 3 herenzich wel met het spel, dan wordt gedreigd (niet Altijd)somtijds wordt meteen tot actie overgegaan, met
blauwe ogen, gebroken benen en meer van dat soort dingen
om toch vooral de scheidsrechter en zijn hulpjes er toete bewegen de vuiligheden buiten beschouwing te laten,Grote hoeveelheden experts komnen het veld op, om degenedie het spel hunner club veroordeelde eventjes moreste leren (bierflesjes schijnen tegenwoordig in elke goedesupermarkt verkrijgbaar te zijn tegen schappelijke

ì prijzen). Naast het plezier, dat vroeger voetbal plachtte brengen, is tegenwoordig vooral van belang, datgenewaar niemand buiten kan: nl. GELD,
Het schijnt zo te zijn, dat Nederlanders, die een be-hoorlijk partijtje kunnen voetballen, tegenwoordig aaneen zakcentje van fl. 5000,-- per week niet genoeghebben, Nee, men wil meer, meer, meer,
Om toeh vooral te laten zien dat men in een welvaarts-staat leeft, en men op grond van bepaalde capaciteitengerechtigd is voor een te leveren prestatie bedragen te
vragen, die de normen ver te boven gaan. Indien U nietin de gaten heeft, dat ik thans over het Nederlandseelftal spreek, bent U een sufferd,Uit terzake verschenen publicaties, bleek dat spelersvan een ploeg, die de naam heeft geadopteerd van eenbepaald wasmiddel, aan een bedrag van fl, 5000, -- nietgenoeg hebben om van de geneugden van het leven te ge-nieten, Willen deze heren het Nederlandse volk laten
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betalen voor prestaties die ze waarschijnljk niet zul-
len leveren? Nonsens, onzin, rubbish, zoals de Amerikanen
plegen te zeggen.
Waar is tegenwoordig nog sportiviteit te vinden? Wel-
licht in de portemonnee van de Nederlandse voetbal-
supporter? De aanhanger van het Nederlandse elftal zal
wel zeggen: NIk geef geen geld meer uit voor allerlei
kosten die ik moet betalen aan mensen die uit Zeist en
Spanje afkomstig zijn en de halve wereld afreizen, on
straks in Duitsland goed voor de dag te komen, althans
hopenlijk, Telt de eer om in een nationale ploeg te
spelen dan niet meer mee? Bijna zou ik geneigd zijn te
zeggen: NNeen!, Want uit het voorafgaande blijkt eens
temeer, dat de Hollander wel degelijk de zo vaak ver-
gruisde kruideniersnentaliteit heeft. Kan ik iets, dan
moet het betaald worden ook, en indien mogelijk met het
hoogst mogelijke bedrag.
VBah!", zou Sjef van Oekel zeggen. MBah!, zeg ik even-
eens. Indien dergelijke lieden niet bereid zijn voor
een bepaald bedrag te voetballen, dan dient men tec

zeggen:"Boys, I!am sorry, maar stap maar op".
Er zijn genoeg anderen, misschien niet zulke keien op
voetbalgebied, maar toch jongens die bereid zijn voor
een goede zaak te vechten, dus, we hebben jullie niet
nodig.
Het wordt mijns inziens hoog tijd, dat lieden die mis-
bruik maken van hun MMachtspositie!! uitgeschakeld
dienen te worden, en wel voorgoed. We kunnen beter
jongens gebruiken, die misschien niet zo goed kunnen
voetballen, maar die bereid zijn om voor een goede
zaak te vechten.

van onze spec. verslaggever.
C-0-0

Hersenbrekertje.,
Hoëveel maal haalt de grote wijzer de kleine in van
klokke 12 tot 24,00 uur?
Hoeveel maal kunt U het getal Eén aftrekken van het
getal twintig?

0=0=0©
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PUZZEL PAGINA,

1. Een vissersboot list in de haven van IJmuiden. Er
hangt een touwladder overboord, waarvan het uiteindeprecies het water raakt. De afstand van de ene trede
naar de andere is 30 cm. De vloed komt op met een snel-heid van 50 cm per uur. Hoeveel treden zijn na zes uur(hoog Hij) onder water verdwenen?

0=0=0
2. U wordt in het holst van de nacht wakker, U ziet
geen hand voor ogen en U kunt niet bij Uw zaklantaarn
komen. In uw weekendtas zitten zes zwarte en zes witte
sokken door elkaar heen, U zoekt een paar van dezelfde
Kleurs
Hoeveel sokken moet U minstens uit de tas halen on
twee gelijk gekleurde te hebben?

O-0-0
5. Twee kaarsen worden teZelijkertijd aangestoken. De
ene is half zo lang als de andere. De lange kaars heeft
een drandduur van twee uur, de korte is dikker en heeft
een brandduur van vijf uur.
Wanneer zijn beide kaarsen evenlang?

O=8=-0

4. Hoe kan Karel achter Kees staan en tegelijkertijdKees achter Karel?
0-0-0

1. 5 naast elkaar staande huizen, elk van verschillende
kleur, worden bewoond door mensen van verschillende
nationaliteit, met verschillende dieren, drik en rook-
gewoontes. 2. De Engslsman woont in het rode huis.
5. De Spanjaard is eigenaar van de hond. 4.In het
groene huis wordt koffie gedronken. 5.De Oekraïner
drinkt thee. 6.Het groene huis staat rechts van het
witte. 7.De Sail-roker houdt slakken. 8.In het gelehuis wordt amphoratabak gerookt, 9.In het middelste
huis wordt melk gedronken. 10.De Noor woont in het
eerste huis links. 11.De man die Coopvaert rookt, woont
naast de man met de vos. 12. Amphora rookt men in het
huis naast dat van de man met het paard. 13.De man die
cola drinkt, rookt Karel I 14. De Japanner rookt Willem
11. De Noor woont naast het blauwe 1UuiSe
Wie drinkt er Nu water? En van wie is de Zebra?
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Dat het leiderschap verdedigen een bijzonder moeilijke
zaak is heeft het derde aan den lijve ondervonden. De

plicht om te moeten winnen kwam het spel zeker niet ten
goede en vooral in het strafsshopgebied van de tegen: '

stander werden de vele geboden scoringskansen door te
nerveus spel om de zeep geholpen, Werden eerst nog wel
twee wedstrijden gewonnen, al waren het krappe over-
winningen behaald tegen WVC 4 (1-9 en Kotten 3 (B-1
in de laatste minuut beslist), tegen AD 4 kon men het
veldoverwicht niet in doelpunten uitdrukken, ondanks
de goed uitgestippelde taktiek van trainer W. Krabben-
borg, was het alsof we wanneer we in de buurt van het
Aaltense doel kwamen we met lood in de schoenen stonden
en toen AD in de tweede helft bij een van de sshaarse
uitvallen 1-0 maakte was het verband er volledig uit.
Tegen de grootste concurrent Fortuna 1 bleek de angst
om te verliezen nog steeds aanwezig. Ondakns een 1-1
ruststand en een hevig offensief van ons in de tweede
helft wistten we niet meer te doelpunten. Fortuna lukte
dat bij een 20 val Wet en daardoor leden we,in 2 achter-senvolgende wedstrijden een nedeéflaaë&, Waardöor we Van
de eerste plaats werden verdrongen naar de derde en we
nu nog slechts kunnen hopen op misstappen van de
concurrentie.

B. ten Bras

Dat ZVC 6 steeds beter gaat voetballen blijkt wel uit
de vriendschappelijke wedstrijd tegenZVC 4, rust-
stand 2-0 in het voordeel van het zesde. Na fel voetbal
in de tweede helft van ZVC 4 zijde werd de eindstand
bepaald op 5-5.
De competitiewedstrijd tegen Bredevoort 3 werd gewonnen
met 3-1, een uiterst fraaie overwinning en dan te be-
denken dat Bredevoort 3 de tweede plaats inneemt in
onze afdeling.

|

Op 22.2.74 trad in het huwelijk onze middenvelder A,

ee



4
Hoenderboom met Y, Verbeet, Zij zijn gaan wonen inZieuwent en wel aan de Waareise, we wensen hen veel ge-luk in hun verdere leven,
De laatste competitiewedstrijd tegen Varsseveld ver-loren we met 4253, ruststand 4-1, Wa een matig beginwaarin we binnen tien minuten op een 3-0 achterstandwerden gezet, hebben we in de tweede helft door goedsamenspel toch de schade enigszins kunnen beperken totbovengenoemd resultaat.

O0-0-0

Er zijn deze kecr geen bijzondere voorvallen te ver-melden, alles heeft zich bepêërkKt tot het voetbal. Erwerden 3 wedstrijden afgewerkt, en allen met een posi-tief resultaat.
4VC. 5- Grol 9. 2-0: ZVC S=Lönga 11 7-1 enZVC 5- Meddo 8-2.Grol is altijd een moeilijk te bestrijden tegenstanderVoor ons; ook nu weer werd het cen stroeve partij.De combinaties kwamen niet tot hun recht, omdat Grolalleen afbraakvoetbal als verdediging hanteerde. Datcen doelpunt dan niet uit biijfs is"herissls A leenop het middenveld kwam Grol zo nu en dan tot enkelegoede combinaties, maar voor het doel bleef daar nietsvan over,
Tegen Ionga 11 werd een behoorlijke partij voetbal ge-Speclâ, wat de tegenstander al gauw cen 2-0 achter-stand opleverde. We konden vollop ons eigen spel ont-wikkelen, en dit vooral op het middenveld. Doelpuntenwerden danook aan de lopende band gescoord, met de rustwas de stand 3-0. Na de thee zakte Longa nog verder weg,en zonder veel moeite werd het een 1-1 overwinning.Meddo 2, een van onze rivalen voor het kampioenschap,15 cen jonge ploeg en conditioneel door ons erg sterkgeacht,

Wat door ons als een zware wedstrijd beschouwd bleekachteraf erg mee te vallen, In de eerste 45 min. zatMeddo flink op de bal, maar met zeer goed combinerenwerd deze jonge ploeg met de rust op. eeh 4-0 sgchter-stand gezet, Na de.rust konden we eerst ons spelritme



Ie
nog niet terug vinden, wat leidde tot 2 tegen goals.
Het laatste kwartier kwam de doelpunten machine weer op
gang, eindstand 8-2,
Dit was een van onze beste wedstrijden tot nu toe. Onze
volgende tegenstander is alweer Longa, dit is een in-
haal wedstrijd uit de eerste helft van de competitie,
We wensen alle ploegen nog veel succes in de competitie,
3 kampioenen kunner er komen.

f.VEE
STANDEN RKZVC 3-14 -5,
AD 4 1 15 Longa 7 13 - 19
Fortuna 1 12 - 18 AD 6 Ie 1RKZVC 3 13 = 18 Varsseveld 5 i4 — 18
Grol 5 13 — 16 Bredevoort 3 2 16
WVC 4 5 12 ZV LnBredevoort 2 13 — 10 Mariënvelde 3 12 - 11
KSV 2 1e 2 KSV 3 DS)Grol 8 I= =-9 KSH 3 IiKotten 3 í2 —- 8 MEC 3 iz = 6
Prix 3 in = 7 Erix 4 11 — 4

ZVC 5 4 = 24 ‘Go9 44 SD
AD 55 14 — 22 Longa 11 1D — 9
Ratum 3 12 — 21 Vosseveld 3 I= 1
Meddo 2 10 5KSH 5 12 12 Mariënvelde 4 11 — 6
Longe 9 12715: Sn 4 Ee

O0-0=0

RKZVC 6,

Het zesde kwan DE twee maal in actie, tegen de
veteranen en tegen het vierde, dat er vooruitganfë is
geboekt blijkt reea uit de ie lagen 2-4 en 3-53, Al met
al een goed perspectief voor nog komende wedstrijden en
mogelijke nog te volgen tournooiwedstrijden,

C-0-0
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Bij het zealvoetbal maakten de Zieuwentse teams in de
afgelopen twee wedstrijden geen beste DE het eerstewist slechts 1 punt te behalen, terwijl het tweede ende junioren beide wedstrijden verloren, zoûat geen vande teams nog vehoeft te hopen op een eventueel poule
kampioenschap, daar
strijd te spelen is,

er Voor allen os slechts

©0500

NIEUWS IN HET KORT NIEUWS IN

De kopie voor ons olgende nummer dient uiter]
zongss 51maart in ons bezit te zijn.

0-0-0

ij

Nogmaals vestigen
bal op 15 maart a.
Sport

wij Uw aandacht op het srootse
S. in zaal 't Witte Paard, wa

vvrienden zijn uitgenodigd.

één wed-

r op

Komt daaron allen om dit feest tot een groot succes te
maken.

0-0-0
Het ledenbestand heeft in de afgelopen periode geen
verandering ondergaan.

0-0-0
Zoals U ongetwijfeld wel zult hebben opgemerkt streeft
men in de kantine naar còntante betaling.Werkt hier allen zoveel mogelijk aan mee.

0-0-0
de gemeente de das in het

begonnen zou aanleg van
ve ie Hop heel L:me0 zijk: nie in

u, want als hs be:
vela beslist ©

0-0-0
NIEUWS IN HET KORT NISUWS IN HET KORT NIEUWS IN HET KOR



Geen Zorg,
boodschappen bij

De zaak voor al Uw

Tot ziens bij ons

Knopenbe JGLe

— KRUIDENIERSWAREN

— GROENTE & PRUIT

— ENIGE HUISH. ARTIKELEN

— SPEELGOED

— SCHOOLATTRIBUTEN

KONFPFEKTIE

Dam
Her
Kinder
DORPSSTRAAT 21

Vrije tijds- & we Tkkleding
Tel. 441.



17.
Scheidsrechter gevraagd voor de Zondagmorgen

1 maal in de 2 à 3
weken.

De lagere elftallen en dan met name het 4e, 5e en 6estaan vaak op de zondagmorgen zonder scheidsrechteromdat of geen scheidsrechter was toegewezen of omdatdie niet opkwam. In het verleden werden deze wedstrijdenbijna allemaal gefloten door Jan Knippenborg. Ditwordt nu gedaan door Jos Hulshof die echter ook weleens een zondagmorgen vrij wil zijn. Daarom wordt ernu iemand gezocht die eens in de 2 of 3 weken een wed-strijd wil fluiten. Wij denken met namc aan oud-spelers.
Graag opgeven bij het bestuur.
P.S. Als cr nog mensen zijn die een scheidsrechters-opleiding willen volgen, laten ze zich dan opgevenbij het bestuur, ze worden dan gewaarschuwd als ereen cursus begint.

0=0=0
VOOR BILJART LIEFHEBBERS,

Op 22-23 en 24 maart a.s, organiseert biljartvereni-ging !t Kevelder de gewestelijke kampioenschappenLibre Hoofdklasse,
Voor kenners beslist een interressant tournooi omdatde heren allen goed zijn voor gemiddelden van 10 enhoger. Ze moeten dan ook 250 caramboles maken,

Bestuur B.V. ft Kevelder
O0—-0-0

Ben jongetje staat huilend bij de ingang van V & D,Vraagt een meneer:MWaarom huil jij?" Zegt het knaapjeIk moet hier een boodschap doen maar ik durf er nietin", Waarom durf jij er niet in°', vraagt de meneer,Antwoordt het ventje:"Pappie zei laatst:! V & D maaktalle kleintjes kapot.
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A-Junioren.
De eerste wedstrijd in het nieuwe jaar begonnen we
goed; maar we eindigden slecht.
Al in de eerste min, kwamen we door een strafschop op
1-0.
Deze stand hielden we tot 1 min. voor rust vast. Door
een vrije trap maakte A.Z.5.V, gelijk door een misver-
stand in onze verdediging. In de 2de helft werden we
echter door A.Z.S.V. opgerold, einduitslag 5-1 in het
voordeel van de Aaltenaren,
De 2de wedstrijd werd uit tegen V.V.G. gespeeld, een@}

‘goede middenmoter. Halfweg de 11ste helft kwamen we
door goede combinaties op 1-0. Deze stand behielden we
tot de fust, an de 546 min. van de 245 halfs werd er
door een ongelukkige handsbal een penalty toegekend,
dit betekende 1-1. Op het eind van de wedstrijd kregen
we nog enkele goede kansen, doch in de eindstand kwan
geen veranderinge
De 3de wedstrijd werd gespeeld tegen S.D.0,U.C.
Door goed spel kwamen er enkele kansen maar deze bleren
onbenut. Door een ongelukkige terugspeelbal werd het
door attent reageren van onze voorhoede 1-0 voor ons,
tevens ruststand. Ook in de 2de helft bleven we aan-
dringen dit resultcerde na een voorzet weer in een
eigen goal van de tegenpartij. Het derde doelpunt kwam
op onze naam door. een penalty, toen begonnen we echter
het spel te lakoniek op te vatten wat dan ook cen tegen-
goal opleverde. Eindstand 3-1.
Door deze resultaten kwamen we enigszins uit de ge-
varenzône. Op 9 maart zal het er om gaen als K.S.H.
bij ons op bezoek komt.
Thuis werd Bet 2-2.

s£
UM. Niënhuis, H. Hummelink.

RECTIFICATIE:
9 maart spelen de A.junioren in Harreveld, dus niethuis



Zorg voor koelte in huis met

"DEGALUX ZONNEWERINGEN"
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zowel jalouzieën als buitenschermen.

Maar dan geplaatst door
SCHILDERS- & BEHANGERSBEDRIJF

Werenfriedstraat 37

ZIEUWENT Tel. 452
|

Het juiste brood
voor de sportman
is brood met ENERGIE

TARVO

VOLKOREN |

TARWE zi
van bakkerij

(iet E14 bot7
UW WARME BAKKER

Tel 2255 3

Voor.
Uw

G.V. INSTALLATIES

"Goed en goedkoop"
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JEUGD.

Er is deze maand niet veel nieuws onder de zon, daarom
willen we volstaan met een paar mededelingen.
Op de eerste plaats willen we vermelden dat onze aspi-
ranten en pupillen hebben deelgenomen aan het Anton
Kuipers zaalvoetbaltournooi van SV Longa.
De organisatie was in goede handen, de volgende resul-
taten werden er bereikt:

A Pupillen 5e plaats
B Pupillen 6e plaats.
A Aspiranten 2e plaats
B Aspiranten 5e plaats

Verder zijn we van plan om na de competitie met 3 elf-
tallen naar Dordrecht te reizen voor een uitwisseling
met een vereniging in het westen van ons land.
Ook willen we eens weer de aandacht vragen van de ouders
voor onze spelers.
Als we uit spelen, zitten de jongens vaak met 12 man
in een busje, dit is natuurlijk niet wat je noemt,
je van het, bovendien is het wettelijk verboden.
Nu vragen we de ouders van onze jongens om eens een
‘zaterdagmiddag mee te rijden, als ze uit moeten spelen.
Hierdoor worden de busjes wat minder zwaar belast en U

‘ziet Uw eigen zoon ook eens spelen, wat voor hem een
grote stimulans zal zijn.
Standen van de junioren staan op pag. 20

0-0-0
HANDBAL,

Op het handbalfront viel dit keer weinig nieuws te ver-
melden, maar de volgende keer zult U beslist weer vol-
op nieuws van ons kumnen vernemen,

0-0-0
Jannet gaat voor het eerst naar de kerk. Thuis vertelt
ze:MOnze-Lieve+theer stond op het balkon te schelden"
De hoogovens in IJmuiden dienen om vis te bakken.

O0—-0-0
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STANDEN JUNIOREN.

A-JUNIOREN
AD 10
Grol 10
AZSV 10
Silvolde 9
Zelos 11
VVG 9
Viod 10
SDOUC 10
RKZVC 10
KSH 10

B2-JUNIOREN

Winterswijk Bl
WVO B1
Kotten B1
Grol B2
MEC B1
Portuna B1

Longa B2
Meddo B1
Ratum B1
ZVC B2
AB B2
AZSV B3 |

C1-JUNIOREN
SKVY C1

Kotten C1
WVG =€1

RKZVC C1

Fortuna C1
AZSV 02
Bredevoort C1
MEC C1

Varsseveld C1
AD. 62
WVC C2

1

t
1

17
15
12
11
11

Va

JO

B1-JUNIOREN

Longa B1
AD B1
Grol B1
Eibergen B1

Varsseveld B1
Reunie B1
ZVC B1
AZSV B1

10-16
10-15
9-12

10- 9

8-78-5
8- 4
9-4

B5-JUNIOREN

Vosseveld B1
SKVW B1
Bredevoort B1
Grol-B3
VIOS B2

. Kotten B2
Winterswijk B2
AZSV B4
Fortuna B2
WVC B2
Longa B3
RKZVC B3

13-23tE0in,if;A=49
14-9eafasie1G=2
10-53

C2-JUNIOREN

Winterswijk C1

Grol C2
AZSV C3
Ratum C1

Longa C2
Halle C1
ERIX C1
SKVW C2
Varsseveld C2
AZSV C4
WVC C3
RKZVC C2

I=11-19
10-14
11-14
9-12

10-12
8-10

11-6
8-6
9-2

10-2
10-0
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Maak vrijblijvend proefrit.

Dealer voor de Achterhoek:
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ZIEUWENT Tel. 319.
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Van de Bestuurstafel.
Dinsdag 5 maart werd met de beide trainers overleg ge-pleegd over de volgende competitie, want net als met
vakantiereizen dienen deze zaken reeds ver vooraf ge-regeld te zijn om nare complicaties te voorkomen.
Tot onze vreugde: kunnen wij U mede delen dat trainer
Ge Peeters bereid was zijn contract met één jaar te
verlengen, zodat hij ook volgend jaar de selectie onder
zijn hoede zel hebben,
Ook trainer YW. Krabbenborg (hij traint momenteel de
senioren van het 3e, 4e, 5e en 6e'als ook de A-junioren
en is bovendien jeugdsecretaris) verklaarde zich voor-
lopig mondeling bereid om ook het volgende seizoen bijde vereniging te blijven. Hij wilde vooreerst dit Ogniet schriftelijk bevestigen, daar het voor hem nog te
vroeg was om hierover te beslissen. Hij wilde zijndefinitieve ja nog achter de hand houden tot 1 mei.

3

0=9=0

PROGNOSE VOOR 1
ben onzer medewerkers ontving de volgende brief:

Bevolking van Nederland 12.500:000
Aantal 15 jaar en jonger 5.100.000Blijft over on te werken 8.800.000
Aantal 65 jaar en. ouder 5500. 000
Blijft over om te werken 52005000
In Rijksdienst 1 OG: C00
Blijft over om te werken 4.000.000
In militaire dienst 250.000Blijft over om te werken ss 120:000
Gemeente-instellingen 2.150.000Blijft over om te werken 1.000:000
In ziekenhuizen en sanatoria 2150000te werken 850.000

) is Lnvaliden,a i

sovteneurs en lichte vrouwen 840.000Blijft over om te werken 2000
12908

2



Voor al uw
LOODGIETERS- &

ELEKTRIECITELVSWERKEN

Gespecialiseerd in
CENTRALE VERWARMING

gas en olie gestookt
Speciaal voor doe-het-zelvers

CV. -BOUWPAKKETTEN COUPLE

Vraagt vrijblijvend DO
; Met onze scherp concurrerende |

i prijzen, deskundige voorlich-
Ling oen bli vonde Service. .

ZIEUWENT …— ZEGENDIJK 26

IS GES 50 Laa



U kunt zoveel méér doen met onze bank
sk

akFS

ALLE BANKZAKEN

sparen, rekening-courant,
salarisrekening,
aan- en verkoop vreemd geld,safeloketten, nachtkluis.

PINAROTERINGEN

hypotheken, autofinancieringen,persoonlijke leningen.

VERZEKERINGEN

via diverse bekende maatschappijen.

REISBEMIDDELING

met ARKE, GTW, FIT, Hotelplan e.a.

BED
De bank
voor iedereen

Bijkantoor: Waalderweg 10 Mariënvelde
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