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VAN DE REDACTIE.

Hoog geacht publiek, zeer gewaardeerde lezers!
Dit is de eerste keer dat U leest in dit blaa(wat eigen-
lijk Uw lijfblad zou moeten zijn, zou moeten worden),
zoals de Redactie heeft gemeend dat de uiteindelijke
vorm, althans van de buitenkant, er uit zou moeten zien.
Het is de vorige keer al vermeld dat de uitvinder van
de naam Jos Uegeman is, dat de naam PIOT is (plezier
is onze troef, voor de redactie: papier is onze troef).
Bij deze vermelden wij U dat de vormgeving is ver-
zorgd door Hemmy Hummelink,
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Van villen we
dat de vorige

dat er
gezocht é

Elna, of GeldaVerder: zou het niets beter zijn om dit fcest ecns ee
keer te organiseren in samenwerking met een andere ver-
eniging bijv. de hsndbelvereniging? Gevolg: meer Mensen,
andere mensen. Misschien hebben de handbalsters wel be-
langstelling, de heren voetballers, die nog vrijgezel
zijn, waarschijnlijk wel.
Een ander punt van overweging kan zijn het afscheffen
van de !traditionele verloting!, bedoeld om de kosten
van muziek, zaalhuur en dergelijke te bestrijden. Wij
zijn van mening dat de meesten net zo lief enkele guldens
entree betalen dan dat ze midden op de avond weer aan
komen zeuren met loten. Bijkomstig punt hierbij is dat
die verloting valt op een tijdstip waarop het feest net
goed begint te en. Dit maakt de avond kapot. En wan-
neer die verloting dan wat uit de hand loopt omdat een
stel aahwezigen er plezier in hebben is tot daar aan toe.
Dat er dan bijna een keheel elftal weggaat omdat ze van
die verloting balen, vinden we erger. Laten ze dan een
half uur met elkaar praten of naar het café gaan, de
anderen hun plezier gunnen en dan weer gewoon Mee doen.
Cp het voetbalfront valt de eerste nederlaag in 1974 te
vermelden van het Eerste en het falen van ons Tweede en
Derde die nu hun kamnpioensaspiraties wel kunnen vergeten,
enig lichtpunt in deze periode is de versteviging van de
koppositie van ons Vijfde. Hopenlijk krijgen we bij de
Senioren net als vorig jaar toch nog weer een kampioen.
Opmerkelijk is ook wel de grote lcdengroei van het Zesde,
dat aanvankelijk met 14 man startte en nu wexelijks een
keuze ken maken uit circa 20 spelers. De veteranen
toonden met zaalvoetbal opnieuw goed uit de voeten te
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5.
kunnen, vorige maand werd Lònga met maar liefst 8-3 ver-
slagen, met als topscoorder H. Heutink met 4 voltreffers.Ditmaal krijgen ook de pupillen en aspiranten de aandacht
maar zie voor dit alles verder in ons blad.

ee De Redactie.

Dd BVG Leie 241
Door het winnen van deze wedstrijd kwam de vierde plaatsin ohs bezit. De wedstrijd kenmerkte zich door veel
foutieve passes, vooral voor de rust, en gebrek aan in-
zet. |

W. Domhof verstapte zich en moest uitvallen, G. Peeters
wam hem vervangen en met succes, hij scoorde 2 maal na
geweldig goed voorbereidend werk van J. Kolkman en Pr,
Zeggelink.
Reunie scoorde nog tegen, waarbij onze achterhoede niet
geheel vrijuit ging. Het veldspel groeide in de tweede
helft tot een redelijk goed niveau, zodat de winst zeker
verdiend gencemd mag worden,sdPNGDe
De wedstrijd van de gemiste kansen. Het verlies van VW.

Domhof was duidelijk merkbaar. De vechtlust was er wel,
maar het doordrukken bleef weg. De achterhoede speclde
rustig en zeker, hêët middenveld passte veelvuldig
slordig en overheerste niet zoals vorige week, Ook het
uitvallen van W. Bekelder deed het geheel geen goed. De
voorste lijn kreeg te weinig goede ballen en toonde zich
meester in het missen van kansen, Het enige pluspunt
was het feit dat we vanaf 8 december nog steeds onge-
slagen waren.

{5 e1974 RKZVC …— Gendringen 2-1.
De matige indruk tegen Varsseveld is in deze wedstrijd
volledig uitgewist, we speelden een van de beste wed-
strijden van dit seizoen. De taktiek en de inzetbe-
zorgden ons de volle winst en Eibergen het kampioen-
schap. A. Holkenborg moest uitvallen i.v.m. zijn knie
en heeft besloten om dit seizoen te stoppen en volgend
seizoen weer opnieuw te beginnen. Wij hopen allemaal dat
het voor 100 % weer goed komt. Hierdoor moest de opstel-
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ling gewijzigd worden, en met succes. We speelden met
5 man achter, 3 op het middenveld en 2 in de spits omdat
Gendringen steeds met 4 spitsen vanuit het middenveld
voetbalde. Dus moesten we zorgen dat die Mcnsen opgevang-
en werden. Dat is gebeurd, het gevolg was dat er voor
Gendringen niet veel kansen kwamen. Aanvallend zouden van
ons steeds 2 man Meegaan vanuit de laatste 5 om kracht
te brengen op het middenveld en vanuit het middenveld
zouden 2 mensen in de spits opduiken zodat we dan ook
weer 4 spitsen hadden. Dat ait goed gebeurde bleek wel
uit de vele goede kansen die we kregen.
De eerste goal kwam uit een vrije trap. B. Elsschot
achter de bal, FP, Zeggelink rechts ernaast. Icdereen ver-
wachtte een korte zijwaartse pass, maar helemaal op
rechts kwam B. Storkhorst op, kreeg de bal op maat en
scoorde 1-0.
Een foutieve terugspeelbal van J. Kolkman werd door Gen-
dringen benut 1-1. 20 min, voor het einde kwam RE. Dam-
huis op links zeer goed op, zette op maat voor naar ge
‘achter in het doel staande P. Zeggelink, deze tikte de
bal naar binnen waarop B. Elsschot kon scoren 2-1.
Gendringen kwam nog terug maer de achterhoede onder aan-
voering van W, Eekelder hield het hoofd koel.

G., Peeters.
Een week later speelde het eerste tegen de 2de Klasser
HSC, veel invallers en een totaal nieuwe voorhoede,
toch wordt er goed gespeeld, ef is vecl inzet; een hoog
tempo, goede combinaties en er wordt veel bewogen. Van-
uit de achterhoede en het middenveld wordt er regel-
matig in de gaten gesprint die de voorhoede spelers teek-
ken, hier vloeien kansen uit voort maar er wordt er maar
een benut door B. Elsschot. Na rust komt HSC goed terug
mede omdat sommige van de spelers moe beginnen te worden,
een tegengoal blijft dan ook niet uit.
Eindstand 1-1.
Jaaa en dan de wedstrijd tegen Zelhem! Wat moeten we er
van zeggen, eigenlijk onbegrijpelijk. RKZVC ging uit
van dezelfde taktiek als tegen Gendringen, dubbele voor-
stopper met de beide André!s en uitschakeling van
Zelhem!s ''Spielmacher'! door B. Bokkers. Het eerste half
uur werd er goed voetbal gespeeld, gevolg: een doelpunt
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Dan begint het, of betergezegd, dan is het gebeurd,
de crganisatie om het middenveld is volledig zoek en in
de achterhoede stapelen de slcrdigheden zich op. Een
foute pass, uitval Zelhem en cen doelpunt, 1-1. Even
later wordt een Zelhem-speler in het strafschopgebied van
de bal gelopen, de penalty die hieruit volgde werd door
Zelhem niet gemist 1-2. Na de rust hetzelfde beeld:
letwat slordig spel, verdedigend slecht c.a. geen man-
dekking, cpbcuwend redelijk tot gced, want anders speel:
je in een wedstrijd geen 15 of 16 kansen uit. Het heeft
dan ook geen zin om J. Kolkman de schuld te geven, de
voorhoede moet dcelpunten maken bv. Storkhorst, Zeggelink
(Penalty), Krabbenborg cf wie dan ook. De enigste con-
elusie die je dan oock na zoln wedstrijd kunt trekken is:
eigen schuld! Eerste nederlaag sinds 8 december, |

O--0

Het tweede elftal heeft enkele zeer zware pillen te
slikken gekregen. De eerste klap kwam op 10 maart. in de’
uitwedstrijd tegen Halle 2. let de wetenschap dat Neede #

3 is morgens gelijk gespeeld had tegen Lochem 4, zouden
we Met een overwinhing een punt uitlopen. Een cyverwinhning
was theoretisch haalbaar na de grote overwinning in de |

thuiswedstrijd. Inclusief het mcoie weer traden we toen |

in Halle aah, maar vergaten te voetballen en hier maakte
Halle na ongeveer een half uur spelen gretig gebruik van.
Een slordigheid in de verdediging was voldoende om [alle
naar 1-0 te schieten. Met deze stand brak de rust aan.
Ne rust werd er {fanatieker gevoetbald, hetgeen resul-
teerde in een prachtige goal docr ZT. Krabbenborg, 1-1.
Meer gunde vrouwe Fortuna chs niet, er werd nog wel ge-
wisseld maar het hielp allemaal niet, het bleef bij dit
ehe puntje.
Een opkikkertje kwam er die dinsdag daarop, toen we !s
avonds thuis een lichtwedstrijd speelden tegen VIOD 2.
Tegen deze zwakkere tegenstander bcekten we een ge-
makkelijke winst, we wonnen met 4-1. De ruststand, 2-0,
werd bereikt door goals van L. Krabbenborg en IL. Knip-
penborg. Na rust scoorden nogmaals L. Knippenborg en
Te Krabbenborg, waarna VIOD vlak voor tijd de stand op |
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STANDEN RKZVC 1. en 9 (T/M 31.3.74)

Eibergen 20-35 Neede3 enGendringen 20-27 Lochem 3 15-21
Longa 20-26 RKZVC 2 15-19.
RKZVC

+ 2250 Juusos. 14-18
KSV 20-20 EPbergen 4 14-17

. Varsseveld. 21-19 Witkampers 2 14-14
Neede 20-18 Halle 2 |

14-12
„Zelhem 20-18.PAX3 - 14-10
PAX 20-171 Merkelo 3. 15-7
Reunie 21-17 Reunie 3 14-5
Terborg 20-14 eeEtten ne

O0-0-0
NIEUWS IN HET KORT NIEUWS IN HET KORT NIEUWS. IN HET:

Kopie voor ons else. hummer dienen IVELi IE 5 mei
chs bezit te zijn. DE Das

C=-0-0

Als nieuwe leden meldden zich deze maand aan:Peter Kooymans (Junioren)
Ton Beerten en Bernard Smits (Senioren)

Bij de Pupillen en Aspiranten is het ledenbestand erg:wisselvallig. Het is onmogelijk om En stecds een
‚specificatie te gevens

O=O=-0

Gezien de grote groei van het aantalDe ieshet in de bedoeling om volgend jaar met.7 elftallen aande competitie deel te nemen,
iEen teken dat onze voetbalvereniging als ontspannings-
ien trimgelegenheid bijzonder in trek is,

O0-0-0



Ee
Voor Pupillen zal het waarschijnlijk het volgende sei-
zoen alleen mogelijk zijn zich op te geven als nicuw
lid voor het begin van de competitie, Dit om te roor=
komendat men, zoals dit jaar bij het B team, in het
begin nauwelijks 11 jongens bij elkaar kan krijgen en
aan (het eind van de kompetitie 22 tot 25 jongens heeft,die allemaalgraag willen spelen.

n-0-0
De kantine beheerders delen mede, dat indien er bij de
leden en of supporters wensen bestaand voor eventuele
veranderingen, zij hiervan ‘gaarne kennis nemen om te
bekijken of een of ander mogelijk is,

©-0-0
Nog steeds blijft het mogelijk in ons blad een kleine
advertentie te plaatsen. Het zgn. NMdoelpuntje!

6550
De stand van de Radío-pot in de kantine, bedoeld om de
radio in de kantine te bekostigen, dmv fooien, was oé 3 2

31 maart jl. fl. 310;--. Van de aanschafprijs, f1,480,--,
zijn we dus niet meer zo ver verwijderd. Blijf dus de
pot spekken.

O-0-0
NIEUWS IN HET KORT NIEUWS. IN HET KORT NIEUWS. IN HET

RKZVC:3

Het derde toonde na de vorige twee nederlagen ‘een her-
stel, eerst werd Grol 8 met een 2-0 nederlaag naar huis
gestuurd, de week daarop was Bredevoort 2 aan de beurt.
Met de 3-0 ‘nederlaag in Bredevoort nog goed het ge-
‘heugen gingen we meteen fanatiek van start. Op alle
fronten waren we beter, wat met rust een 1-0 voorsprong
opleverde, maar ook na rust bleven we fanatiek door
vechten waardoor we uiteindelijk. een verdiende 3-0 orer-
winning behaalden.
Op 31 maart tegen het fanatiek tegen de degradatievechtende KSV 2 werden we echter op alle fronten cnder
de voet gelopen. Het gehele team kon niet in haar spel
komen, de "Vragender Boys! boekten danook een-yer-



HONDA CIVIC
DegiÁo LPT #helJaar 147 Goat!et

Vaak vrijblijvend proefrit.

Dealer voor de Achterhoek:

je boodGATGGE 4 VECLPUIS7 7 LEUNEN? Tel. 319

Café-Bar-Slijterij
‚ NTEUWBOUW

‚ VERBOUW &
Ee

‚ ONDERHOUD Le,Jl 4Ln
Hop de Viersprong!

Tel. 473
Bouwbedrijf SS 7 Waar9 gezelligheid

nog SSWefgereIsEr De Sa Ae

ZIEUWENT Tel. 209



doende nog enkele plaatsen stijg

diende 3-0 overwinning.
Hierdoor kunnen we ohze kampioens kansen; met nog 2
wedstrijden te spelen, wel volledig vergeten. Jammer,
maar we moeten weer verder dehkeh en goed doorgaan om
het misschien volgend jaar zo ver te brengen.

B. ten Bras.

RKZVC 4.
Ook na de wodstrijd tegen Varsseveld moesten we 10
maart nog een uitdaging van het zesde aannemen. ln de
eerste helft van deze wedstrijd begon het weer aardig
cp de vorige wedstrijden te bij rust was de
stand 3-3. Na rust werd de conditie en het veldover-
wicht uitgedrukt in 2 doelpunten,
voordeel. e5

“0

© 1 Cc

Zondag 24 maart moest het dan gebeuren, op bezoek bij
AD 6, Ad stond op de 2de plaats en wij op de 5de.2 £ J Ë

We begonnen tegen AD sterk aanvallend, hier had men
niet op gerekend, en al na 10 min. ‚een
dieptepass van A. Hoenderboom kce
H. Uulshof 1-0 in ons voordeel.
Eren kwam AD terug maar onze achterhoede met als laatste
man H. Kolkman bleef baas in eigen strafschopgebied.
Na 30 min. strafte H. Wopereis een fout in de AD ver-
dedigings 7 2; ee was ook deEN tand. Na rust was

ls Donders LEkST, Eeavoor
Molder kregen nog cen kans om de
groten, maar het mocht blijkbaar nm:

2-0 en wij hadden ons appeltje ges
Met nog vijf wedstrijden voor de
deze vorm nog beslist een paar pu!

BKZVC-b;

Het 5de elftal heeft zijn goede positie zaan Ce top met
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10.
succes verdedigd. In de uitwedstrijd tegen Vosseveld 3
hebben onze mannen een rustige partij gespeeld. De 1-0
stand met de rust was wel verdiend, maar Vosseveld liet
een levensgrote kans onbenut; voor het lege doel, werd
de bal van 3 meter afstand tegen de paal geplaatst. Na
de hervatting kwam Vosseveld hog even goed opzetten,
maar door een uitval, van cnze zijde goed opgezet, werd
er door onze spits 2-0 van gemaakt. Vanaf dat moment was
het ecn gewonnen partij, Vosseveld liet de moed zakken
en na 20 min. spelen was er een 4-0 voorsprong bereikt.
Hiermee was deze wedstrijd ook weer aan onze reeks over-
winhingen toegevoegd.
Op 31 maart moesten we aantreden tegen AD

er allen van overtuigd dat dit cnze sleute
worden, om mee te kunnen het !

Op een speler ha, waren
trek uit de kantine. Dit
want aan het op
Ve hopen maer dat o

zal behoren. Dit ís van belang voor ee
die tot nu toe steeds aanwezig was.
Nu terug naar de wedstrijd.
Met de sterkste opstelling werd de wedstrijd begonnen,
maar ondanks onze sterkste opstelling kwamen we cr de
‘eerste 20 min. bijna niet aan te pas. AD5 kwan het cerst
gevaarlijk dicht bij een doelpunt, maar door een grove
misser bleef het 0-0.
13e min. Een voorzet van links, onze achterhoede staat
verkeerd en grijpt niet in, een kopbal, j-0 voor AD,
Het was lang geleden dat we tegen een achterstand aan
moesten kijken. Maar dit inspireerde cons om het samen-
spel nog beter te verzorgen en langzaam maar zeker wer-
den we sterker. In de 44e min. kregen we een vrije trap,
een harde kogel en de stand was 1-1. Ïa rust begonnen:
we met een wissel en na 30 min. werd cnze tweede man
gewisseld. Het spel in de 2de helft werd steeds meer
in ons voordeel uitgespeeld; met goede combinaties
kwamen we steeds gevaarlijk voor het doel van AD en suc-
ces bleef niet uit, onze spits, door 2 man gehinderd,
maakte een mooi doelpunt, 2-1. Nu moesten we doorgaan,
we roken de overwinning en met een prachtige solo maakte
onze middenvelder een mooie goal, 3-1. Dit was het eind-
resultaat.

‚ We waren
wedstrijd zou
mpicenschap.

Bi

n goede stemming,

mmom DLL

O-0-0
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STANDEN RKZVC 3-45. T/M 7.4.74.
Fortuna 1 17-28 AD 6 14-20
RKZVC 3 17-24 Longa 7 13-19
AD 4 16-21 Bredevoort 3 13-18
Grol 5 16-16 Varsseveld 5 14-18
WVC 4 17-14 RKZVC 4 14-14
KSV 2 15-15 KSV 3 14-12
Bredevoort 2 15-12 Marienvelde 3 12-11
Grol 8 15-11 KSH 3 12-8
Erix 3 15-9 MEC 3 Ie]Kotten 3 13--8 Eri 4 12-5

RKZVC 5 19-34 Grol 9 16-14
Ratum 3 17-26 Vossevled 3 15-11
AD 5 17-26 Longa 11 16-9
Meddo 2 15-20 KSV 4 13-6
Longa 9 16-16 Marienvelde 4 12-6
KSH 5 14-14 KSH 4 1 2-1

JEUGD.

Willen de Pupillen en Aspiranten er goed op letten dat
wanneer zij hiet opgesteld zijn voor een wedstrijd
niet iedere zaterdag toch maar weer meekomen om te
spelen. Jullie komen allemaal wel aan de beurt, maar er
kunnen per wedstrijd maar 13 jongens mee spelen. Jullie
kunnen wel trainen, en in de volgende competitie zal de
elftalindeling wel zo veranderd worden, dat iedereen
aan de wedstrijden kan deelhenen,
Door de vele nieuwe Pupillen is het niet mogelijk dat
iedereen nu al aan wedstrijden kan meedoen.

Het Jeugdbestuur.
0-0-0

Standen Aspiranten A,
Grol A 9 - 15 Erix A 10 — 9
RKZVC A 9 - 15 VIOS BA 8-4
Longa A 8 11 KSV A Oes
M'velde A 8-10 KSH A OR]



Zorg voor koelte in huis met

"DEGALUX ZONNEWERINGEN"

zowel jalouzieën als buitenschermen.

Maar dan geplaatst door
SCHILDERS- & BEHANGERSBEDRIJF

7[Waenink Werenfriedstraat 37
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Het juiste brood
voor de sportman
is brood met ENERGIE

TARVO

VOLKOREN
|

DnE- |

van bakkerij

Ciepenberg
UW WARME BAKKER

Tel. 255

Tel 346 |,
Voor
Uw

CV. INSTALLATIES

tGoed en goedkoop”

is

„LosHaaltBolsdof
HET ADRES !



© 10 10-18
5 c 10-18

Grol © 3-12 Mirena 10-16
Longa C S-10 ESH A 10-10
G. Boys À 9-9 Lonsa B 9.6
SnB O5. KSV A C-5
REAVO B 10-3 Grol B 10-8
VIOS B Sl RKZVC À 10-5

Drie 10-4

Pup.B
G. Boys À 11-20 Grol 3D 8-7
M! velde B IIS pris B 9-7
KSH B S-10 Grol C 9-6
Longa C 9-8 Longa D 10-1
RKZVC B 10-9

0-0-0

DjNu het wandelseizoen weer begonnen is en de training al-
weer volop aan de gang is, hopen wij net als voorgaande
jaren dat de ouders naar de prestaties van de kinderen
komen kijken. Een groter plezier kan men de kinderen en
de leiding niet doen. De resultaten alleen worden dan
niet beter, maar ook het plezier en de opkomst van de
kinderen. De wandeldagen zijn op zondag 28 april, op 26

mei, op zaterdag 15 juni, op zondag 11 aug. en op zondag
4 sept. Op zaterdag 15 juni. is Let o05 50 Jaa: geleden
dat het K.0.G. werd opgericht, maar hierover meer in
de volgende uitgave van "PIOT!',
De avondvierdaagse is dit jaar op 5, 6, 75 en 8 juni

5 5

gave
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ZIEUWENT _ LICHTENVOORDE

Filummelink
Bouw bDse dn ij £

EZ
_

NTEUWBOUW

EZ VERBOUW

ONDERHOUDS-
WERKEN

De beheerder
van hét

venst
alle sportmensen
steeds
aangename wedstrijden
en veel succes !a



Twee vaders en twee zoons schoten ieder een eend en
geen van hen haalde dezelfde eend neer. Toch vielen er
maar drie eenden in het gras. Hoe kan dat ?

0-0-0
Hoeveel aarde zit er in een gat van 100x100x60 cm ?

0-0-0
Hoever kan ech hert het bos inrennen ©

0-0-0
Als de produktie op gang kont, minuut het
aantal opgeleverde flesjes bier Na een uur

Wanneer Etsvaa diezijn er 60 kratten vol.
produktie bereikt ?

Socrates komt bij waa . één weg hear
Sparta gaat en één naar Athene. Hij wil de weg vragen
aan twee gebroeders die op Ce splitsing staan. Eén van
âe twee spreekt altijd de waarheid, de ander liegt al-
tijd (hij weet niet wie wie is) Toch heeft Socrates
maar één vraag te stellen aan één van de twec om de
goede weg naar Athene in te slaan. Welke vraag ?

0-0-0
Oplossingen Puszels Nr 5.

1.
2e
5e
4e

11 maal
Maar een keer (daarna van 19 a+eùee)
Geen, boot stijgt ook.
3 stuks.
1 uur 15 min,
Met rug tegen elkaar

5. Noor drinkt water en Japanner heeft Zebra.
Noor geel vos water amnphora
Oekraïener blauw paard thee coopvaert
Engelsman rood slakken melk sail
Spanjaard wit hond cola Karel I
Japanner groen zebra koffie Willem II



INSTALLATIEBEDRIJF

W, A, KEMKENSBVoor al uw
LOODGIETERS- &

BLEKTRICITEITSWERKEN

Gespecialiseerd in
CENTRALE VERWARMING

gas en olie gestookt
Speciaal voor doe-het-zelvers

C.V.-BOUWPAKKETTEN COMPLEET

Vraagt vrijblijvend offerte.
i Met onze scherp concurrerende
i prijzen, deskundige voorlich- ;

: ting en blijvende service.

ZIEUWENT … ZEGENDIJK 26

Pel. 95/4, 5256 bas. 571



U Kumi zoveel mscn doen mei ons Dane
sk

3

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

FINANCIERINGEN

hypotheken, autofinancieringen,
persoonlijke leningen.

VERZEKERINGEN

via diverse bekende maatschappijen.

REISBEMIDDELING

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

SED DEE+ PA | E UJ DE IN
Pel. 231 — 561

Bijkant: Waalderweg 10 Mariënvelde Tel. 573

—_


