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Verder werkten mee de leden van de elftallen mee met de
samenstelling. |
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TAN_DE REDACTIE.

Wu het nieuwe seizoen begint, begint ook PIOT aan zijntweede jaargang. Wle hopen dat we U over al het gene dat
er op sportgebied in Zieuwent het afgelopen jaar is ge-beurd goed hebben ingelicht. We hopen danook dat U ook
het komende seizoen steeds naar PIOT zult uitzien,
Nogmaals willen wij de Zieuwentse middenstana bij dezebedanken voor hun spontane medewerking, die het mogelijk‘maakte dat U allen dit boekje gratis thuis bezorgd kreeg.Verheugend is ook dat zij ons voor het komende jaar opnieuw *

hun steun hebben toegezegd, zodat we weer een jaartjevooruit kumnen.
Verder verdienen de Heer B. Wensink en B. Venderbos onzedank, waarvan B, Wensink voor al het %ypewerk zorgde enB. Venderbos voor al het stencilwerk, waardoor zij velevrije uren moesten opofferen. En verder danken we alle an-deren die op de cen of andere manier hebben meegewerkt en
hopen dat we ook voor het komende sci:oen weer ophun en!misschien ook op U, kunnen rekenen.



EEVoor al Uw schilder- en behangwerk naar

eo. ken bord ZEGENDIJK 4
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Tevens het adres voor de "goe-het-zelver"

officieel SUPRALUX-dealer,

de verf met de meeste plus-
punten vedo consumentenbond
qua prijs en kwaliteit !!!!me
Voor Uw sport naar de Zieuwentse sportvere;
maar «+.
voor het kopen van ELECTR. & HUISH. ARTIKELEN

in zeer uitgebreide
sortering; alsook

KANTOORBEHOEFTEN
|

KLEIN SPEELGOED ee
GEREEDSCHAPPEN & IJZERWAREN

bent U goed uit Kij

: AMWepereis mel. 217 ZIEUWENT

De olie met de meeste calorieën
je altijd goedkoper.
En altijd schone kachels,
ook dát is goedkoper.

x

Dat kan enkel met producten van

e.2. PETROLEUM- ,

GD.DIESELOLIE

Wij bezorgen Ze U graag.
Bel ons eens: Mel. 215 Á
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Onze nieuwstc collectie in
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aLaten we de trainers handen vol werk geven, dan zullenresultaten zekcr nict uitblijven.
Graag willen wij nog cen beroep doen op ieders sportivi-tcit; zorg er met zijn allen voor dat de goede naam vanZeVeC. op dit gebicd bchouden blijft,Bij deze willen wij nogmaals verzoeken om leiders vooronze lagere elftallen. Hot is voor onze spelende leden vanontzettend groot belang dat zij bogeleid worden door ecnvasto lcider. Iederccn die dc beschikking hoeft over cenpear vrijc uren op Ce zondagmorgen is van harte welkombij het bestuur.
Ook dit nieuwe seizoen rekenen wij wecr op cen groot aan-tal supporters. Blijft onze clftallen steunen met Uwenthousiaste zaanmoedigingen.
Laat dit nicuwe seizoen dan ook aan al onze sporticvcverwachtingen voldoen, dat is Ce vurige wens van

Uw bestuur. 2

0=-0-0-0-0

ìOp maandag 29 juli werd de jJeerlijkse algemene ledenver-gadering gehouden.
Om half zeven kwamen hot cerst Ge aspiranten en pupillenaan bod. Win Krabbenborg drong er bij dc jeugd op aan datze in cen goed tenue op de training kwenen en op tijd ookvoor de wedstrijden. Ook drong hij aan op voorzichtigheid‚wenncer er naar andere clubs gefietst moet worden. !

Om helf acht waren do junioren aan dc beurt. Hier maakto '

We Krabbenborg bekend dat in het komende seizoen de bec-‘stuurstaken van Coe afdeling jeugd als volgt vordeel4a zijnsBe Rouwhorst jeugdsecretaris
He Bokkers hoofdleider
U. Krabbenborg leider

Ook bij dê junioren verzocht V.Krabbenborg aan iedercen zichkeurig te gedragen. In eigen kleedaccomodatic, in busjeswanncer men bij andere clubs op bezock geat, maer ook inde kleedaccomolatie van de bezochte club.In verband met de winterpauze hoopt W. Krabbenborg een
:zaelvoctbaltournooi voor de ZVC jeugd te kunnen organiseronin de Hamalandhal te Lichtenvoorde, |
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Tevens levering van alle
hout- en bouwmaterialen.

Dorpsstraat 271 Ee E
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&Ook Uw û ALs verdient het verwend te worden.

Daarom voor Uw inrichting ZORGVULDIG TNPORMEREN

DESKUNDIGEN ADVISEREN

VYoór gratis advies ruime
gelegenheid om Uw keuze te
doen in onze zaak Gfzin
Ruurlo (2000 tÈ toonzaal),
geheel vrijblijvend. |
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4eOm ruim half negen begon de ledenvergadering voor de seni-‘oren,
Ook hier was de belangstelling (evenals bij Ze jeugd) goed.De voorzitter hectte iedereen hartelijk welkom in de kan=tine. "Voor het cerst cen algemene vergadering in het eigenClubhuis", aldus de voorzitter dc heer J Cuppers. Daarbijisprak hij de hoop uit dat iedereen op de velden en de‚kleedaccomodatie erg zuinig zal zijn,‘Binnenkort was de goedkeuring te verwachten voor de aanlegvan het nieuwc hoofdveld. Hopelijk zou er dan in het sci-zoen 1975/76 op gespeeld kunnen wor/en. Jamncr genoeg‘heeft het "Harrevolësc gesticht” laten weten lat ZVC niet‚langer op hun terrein kan spelen, waardoor ZVC op het ogen-blik slechts 2 tcrreinen heeft en dat net zoveel elftallen.‘Ër wordt nog gezocht naar een ander veld maar of dat zou‚lukken is nog maar Ce vraageHierop volgend werden achtereenvolgens dc notulen en hetifinanciële verslag voorgelezen. Áansluitenc op het finan-ciële verslag wert besloten om te contributie van 2c‘senioren met f 1,- per maanc tc verhogen en Ccelde depenningmcester mec Cat hot nogelijk was de contributie perbank te betalen.

‚Als volgende punt van Ze agenda kwan de bestuursverkiezingaan de orde. Na stemming bleek dat Ze 2 horkiesbare canci-‘daten (J.Cuppers en R.veh. Bolscher) waren herkozen en datB. Hoenierboon was gekozen als nicuw bestuurslid,Op deze jaarvergadering werden ook Ce tijden besproken,‘waarop de kantinc open zou zijn. Hoewel dit geen moeilijk-ihecen opleverde wert er wel opaan gedrongen zich stipt aanile sluitingstijden te houden,In navolging van ancere plaatsen werd besloten om de entree-‚prijzen te verhogen tot 23Waclat de donateurskaarten aan de man weren gebracht; ter'verkoop in Zicuwent en cmgeving brak Ze pauze aan.‚Na de pauze werden nog verschillend: problemen behandeld:jdie in de rondvraag naar voren waren gekomen.‚Hierna werd Ce vergacering door de voorzitter gesloten.In vorband met de nieuwe verlichting hoopte hij dat er‚binnenkort in een zce van licht gevoetbald kon worden,
Js Ce Marie,
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ieBROGAM. COMPETITIE 1974/75 M.K.Z.T.C, T,
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RKZVC

GENDLINGEN
AKZVC
NEEDE
nKZVC
“INTERS.IJK
VARSSEVELD
RKZVC
REUNIE
RKZVC

„ITKAVPERS

LONGA 30
RKZVC

ZELHEM
RKZVC
TERBORG
RKZVC
RKZVC
KSV
RKZVC
PAX
DKZVC

return van 1/9 1974.
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| 63e klas afd Gld, ( 3 0)
RKZVC 3, Ajax B. 2, WVC 5, Winterswijk 3, Grol 3,Grol 7, Varsseveld. 4, AD 5, Bredévoort 2, KSV 2.
3e klas aft, Gl&. (3P )

IKZVS 4 trol 5, Dourio 55 Longa 5, Markelo 4, Nietno-len 24 RMeunie 3, ‘AD 4, Markelo 2, Meriënveld 2,
Ze klas Afd. GI. ( 4JZ)
RKZVC 5, IKZVC 8, Halle 3, Erix 5. LOEES 6. KS 5.1 Nuurio 4, Grol J, Vios DI,
4e klas aft, Gld. ( 4KZ)

|

LKZVC 7, Halle 4, Grolse Boys 3, Longa 10, KSH 4, KSV 3,nuurlo 6, Grol 10, Vios B. 6, Eibergen 8, Wolversveen 2.
4e klas aft, Gl. (4722)
AVG GC, Touse 11;--GroL 8, Meriënveld 4, KSV 5, Vios B 4,Grolse Boys 2, KS 5, Vios B Ts Eibergen 7, Eibergen 9,

O-0-0-0=0

VEILIG SPAREN BIJ DE

NEDERLINDSCHE _MIDDENSTANDS SPAARBANK

Iedere nicuwc spaarder ontvangt
VIJF GULDEN GRATIS als cerste inleg.

DENTE 5 - 711%

AGENTSCHAP ZIEUTENT: Th.J, Bekken
WERENFRIEDSTRAAT 9 , TEL. 05445 — 461.AOvergangsklasse À jun,

RRZVC a, AZSV a, Zelos as Neede a, Longa a, AD a, VVG 2,Zelhem a, Doetinchen a, Viod a, Silvolde a, SDOUC a.
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'[. klasse î i

‚RKZVC a1, Grol a1, Vios B a1, Mariënveld a1, KSE a1, .

Halle a1, nietmolen a1, DEO a1, Kl. -Dochteren a1, KSV ale
'B klasse (selecties)

RKZVC b1, AZSV b1, SKVW b1, Longa bl, Grol b1, Neede b1,.Eibergen bt, Reunie b1, WVC. bi,
‘B klasse
RKZVC b2, AZSV b2, Fortuna bi, Winterswijk b1, Meddo Biie
4D b1, MEC bi, Erix bt, Longa b2, KSV bt, Kotten b1.

‚€ klasse (selecties)
: RKZVC ct AD e1, Grot: c1,; AZSV c1, SKVW c1, Longa ci, Weer
‘de cl, Eibergen c1, Reunie ct, Varsseveld c1, Zelhem ct,‚Kotten c1.
:C Klasse “1

‚RKZVC c2, Kotten 2, Ratum 1, AD c2, MEC oi, 1NC.c3,
SKVW c2, AZST c4, Grol c3, AZSY c3.

05050=0-0 5

NIEUIS_IN HET KORT _____ ___°_ _ NIEUWS INHET KOR?
°

: : Pe ze : iiCopie voor nr 2 van PIOT dient uiterlijk zoncag 15 sept. iinhet bezit te zijn van de redacjie,
‚Men ken Ce kantinc nu ook telefonisch bereiken én wel
onder abonmneenumner 607

‚an ce ouders van pupillen en aspirantor:
i Tijdens tournooien en oventusle competitiewedstrijcen i

treden vcel jongens reels aan in voetbaltenue met trai-
ningspak. Doch bij enkele t
was bleek dat Ze

i zodat ze de gehe
t terug moesten,
| wachten slecht

urnooien wear het-weer slecht
n andere kleren bij zich kadgen

kleren liepen en erin
Citi



:
f

8:

‚De indeling in conpetiticverband van Ce aspiranten en

‘pupillen was bij het ter perse gaan van Cit numner no8

niet bekent. Deze volgen in het volgcnde nummere

|

Dat Zieuwent ook Op anëer gebied een voorzaanstzende rol
kan spelen bewces de plaatselijke ED]. ijden TC natio-=

nale titelstrijd te Taalte, waarbij de Heren bij het

handbal hun Nederlands kenpioenschap Cer KPJ —aflelingen

met succes wist te verdedigen, terwijl Ce Dames op cen

cervolle 2e plcats cincigcen.

Nogmaals vestigen wij ér Ce aandacht op dat Ziegenen Cie

PIOT niet ontvangen dezc mce kunnen nemen uit de kantine

of toegezonden kunnen krijgen. Een antcre mogelijkheid

is le jongen, die in Uw buurt <e Gel!erlander rond brengt
te-verzooken ook bij U_ een PIO? in de bus te gooien.

Openingstijden van Ze kantine zijn: zondag 9.00 = 18.00

vur, maancag 19.30 — 23,30 uur; dinsdag 20.30 - 24.30 Uur

woensdag 20.30 = 10.00 uur, donieriag 20.15 = 23.50 uur;
vrijdag 20.50 - 23.50 uur, zaterdag 12.00 - 18.00 uur.

‘De volgende balavond van Ce vootbalvereniging zal onder

leiding staan van cen orkest, torwijl net eventuele
eniere kenbaar gemaakte grieven rekening wortt gehouden.

Als leden voor Ce kescormissie werden gekozen

‘A. Rouwhorst €en “ie Stortelicr.
De sportkeuring 2i€ de laatste jaren nogal verwaarloosd

is, zel wearschijnlijk nog con tijdje een lopende zaak

blijven, hoewel Ser weer opnicuw een 22nvraa8g via Theo

Korthuis in behandeling is.

Biljertver.LtKE VELDE 2!
Voor het scizoen 1974/75 heeft Ce B.V. 't Kevelder inge-.
schreven net 5 senicren- Cn 1 Canesteam. Voor het cerst
kont het 12 tea uit in Ze hoogste libre klasse, Ze C 1.

Hoge ogen zal net hier ongetwijfele niet gooien, gezien
Ze sterke tegenstand. Maar WC menen, cat het voor de

ongetwijfeld cen lcerzaanm scizoen zal wor:ene
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9.
Hot twsece team speelt in Ze C 3 klasse, terwijl het 3e

4e cn het 5e teem in Cc C 4 zijn ingeschrevens De dames

spelen met een damesteam van Ketels en nog 6 teams uit
Weede en Eibergen in Ze 4amesklasse. Het is ninder
prettig te vernemen; dat het voor Cit seizoen n08 niet
mogelijk is te komnen tot een jeug:poulc. Onze jeugè

zal het Gaarom dit jaar n08 noeten stellen met oncer-
linge activiteiten. Hoe moeilijk het is on te komen tot
een jeugdgroep blijkt ons dit. jaar ook weer, zij die
inschrijven zijn ncestal 16 of 17 jaar en behoren na

1 of 2 jaer alweer tot Ze senioren. wij mikken dit
jaar meer op de groep van 142 tot 15 jaar. Zij bitjars
ten zontagsmorgens ven 10.30 tot 13.00 uur. Onder lei-
ging van 2 daarvoor aangestelie seniorenleden. Zij die

belangstelling hebben, kunnen deze uren eens komen

kijken en zien eventucel &earvoor opgeven. Jongens van

46 en 17 jaar zijn vanzelfsprekend oock van harte welko.
Ook ‚ wij haccen vorig

jaar Sef 220van T Canes en hopen deze ûit jaar nog

aanzienlijk uit te breiden, Jij biljarten SVeassrs
onzer leiding van 2 seniorenlcden op woenstagavond.
Verter bestaat er tpt 15 sept. nog © gelegenheid
zich op tc geven voor de onderlinge seniorencoupetitie
welke eind september begint. Gespeeld wordt op de vrij=
Cagavont. De ginslag en Ce tonderdag is gereserveerd
voor de K.N.DeBe conpetitie, hiervoor is de inschrijs
ving gesloten. Belansstellenden kunnen zich op alle
welstrijlavonZen opgeven voor desbetreffende aktivi-
teitune

‚s tonen nog wat drenpelvrees

Het bestuur.
0-0-0-0-0

Voor jeugllecen die zich na 15 aug. opgeven als lid
van RKZVC is het niet meer mogelijk aan wedstrijden
asel te nemen, mear zij zijn echter welkon op de

trairiingene
SWie van Ce jeugtleien hoeft nog ideëen voor ie viering

van het Sint Wicolaasfcest, of moet cr weer cen

dropping komen?
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10. i

Het onderling tournooi tat eind december gepland is,
zal waarschijnlijk plaats vinden op 29 en 30 CEC. |

Het is Ce bedoeling dat wij met Ce gehele jeugd deze 2 |

dagen naar de sporthal in Lichtenvoorde verhuizen. i

0-0-0-0-0 5 |

DE VETERAN,
Op 15 ju hebben onze veteranen hun jaarlijkse wedstrijd

tegen Ce Long veteranen gespeeld. Het werd cen overwin-!

ning voor Longa na afloop werd in hotel 't \ätte Paarc «

een gezellig feest op touw gezet, waar goed gegeten en

geüronken is cn diegenen Cic nog nict noe waren; konden |

ook cen (ansje maken.
f

‚Na ven paar weken rust moesten We aantrelen op het veter
ranentournooi, georganiscerd Zoor Ze scheidsrechters-
vereniging. Toen we ts morgens moesten vertrekken, bleken
ónkele heren niet aanwezig te zijn, om welke reden ze

niet op kwamen Cagen weet "niemand".
Dit is natuurlijk niet gezond en els onze club moet blij=
ven bestaan, mogen WC toch minstens kunnen rckencn op de

mozewerking van Ce leien.
Maar hoe donker het cr _'s morgens ook uit zag, 's avonds

konten we terug zien, op cen in all: opzichten geslaage
toumcoi. Een 4e plus beker en een geïcelde eerste
plaats om de sportiviteitsprijs.
Een extra grote prestatie loverüen {eze dag onze oudere

veteranen, Cie maar liefst 2% tot 3 uur gespeeld hebben

en niet hebben afgehaakt.
Op 25 augustus gean we Zeelnemen aan cen tournooi Cat

georgeniscerd. wordt door de VeVe Rijnlanúe
Úle hopen maar Zat ietercen Cie gevre
spelen cok op tijd eanwezig is; zode
te wachten bij het clubhuis en op ti

9-0-0-0-0
TVC De

‚N
|

veel hcen en weer & praat van allerlei kanten of het
op

e

elftal van vorig scizoen bij elkaar kon blijven, is
‘nen toch met een nogal Coor elkaar gegooid elftal aan de

oefenweistrijden begomnen. Omzat Ce opkomst bij iez2
‘ ocfenwedstrijien slccht was moesten wC boeiden wel

gebruik maken van "gastspèlcrs!.

5strijden
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lie !

De weastrijd tegen nekken 3 eindigde onbeslist 2-2, ter-
wijl we tegen VVG 5 met 2-1 verloren.
Ik hoop dat we de volgende wedstrijden met het complete

elftal kumnen spelen en &at degene die verhinderd is zich
tijdige afnelds. :De CL. KXnippenborg.

O-0-0-070

zyc__Jmioren B2.
Ye staan alweer bijna aan het begin van een nieuwe Compe-

titie. D.W.Z. dat we er streks weer opnieuw tegenaan moé-

ten om ons zo hoog mogelijk te plaatsen.
De bectoeling van dit B2 is: zo goed mogelijk mee te draaien

4n hun afdeling en tevens te zorgen dat de B selectie kan

teruggrijpen op gelijkwaardige spelers.
Daarom is de training van B2 juist zo belangrijk, ik hoop

Zan ook @at Ge opkomnst( @ie op het ogenblik retelijk is
10 van Ge 16) op den duur toch nog uit zal groeiene
Ten Ce spelers wordt natuurlijk wel vorwacht dat ze zich

afmeläen wanneer ze niet kunnen trainen of voetballen.
Dit kan altijc bij de trainer of leiders van tt elftal.
De telefoonnummers zijns Ds Knippenborg 544 (voor trai=
ning), T. Krabbenborg 442 (voor wedstrijden), of naar ce

kantine 607.
Tot slot wens ik B2 veel succes in ce komende competitie.

&e trainer: Cles Knippenborge
0-0-0-0-0

ee t. JEUGD.

Dat we het komende seizoen tot een beter resultaat Can

het vorig scizoen willen komnen, blijkt Wel DG
oefenwelstrijden Cie we spcelden tegen PAX, Spcl.Rekken,.
SDOUC, en Kotten.
Tegen PAX speelden we voor het cerst met Onze nieuwe

voorhoete, waerin 2 CX. Longa spclers.
In Ze 1e helft tegen PAX moesten de voorwaertsen eerst

nog aan elkear wennen, terwijl het micdenve dà en Ze ach-

terhoele goed Craaiden. De strijd goed gelijk op en)

er wert hart maar niet unfair gespe
velukstoelpunt met 1-0 voor te staan. Het antwoort van

E Pa es eN Le‘0

0
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Dealer voor de Achterhoek:
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. ONDERHOUD Le Serua
Hop de Viersprong!

Tel. 475

Café-Bar-Slijterij
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gezelligheid

WW, Ee Se
ZIEUWENT Tel. 209
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PAX kwan kort voor rust, uit een vermeende buitenspel-
positie scoorce de beste speler van. PAX tegen.
Na Ge rust koncen we. ons goeùc kansen scheppen maar het
Laatste tikje ontbrak nog. Toch bleef PAX gevaarlijk met |

schoten uit de tweede rij. Onze conditie bleek echter beter

tan Cie van PX, wat rcsulteerte in een doclpunt. Het

bleef 2-1 ondanks cen alles of nicts offensief van PiXe

Tegen Spcl. Tckken was het mecr prijsschieten dan voet-

ballen, alhoewel Tekken toch nog tot 3 maal toe gevaarlijk
counterde.
De Ze wedstrijd werd tegen de Sprinkhanen gespeeld. Ons

team was gehandicapt; doortat 4 stamspelers niet konden

spelen. Het werd en natige wedstrijd met een lichtpunt,
opnieuw veel toelpunten; een T-1 overwinning.

Dit betekend toch wel Gat Ce voorhoede weer tot scoren

kon komen.
De 4e wedstrijd, tegen SDOUC, wert. onze cerste nelerlaeg
in Coelcijfers. “at het spel betreft konden we tevreden

:

zijn, ondanks het gemis van 4 stamspelers. De strijd ging

gelijk op «n net cen bcetje geluk konien we na een half-
uur al met 1-0 of 9-0 voorstaan. Dit geluk ging echter

naar SDOUC, ze kwamen met 2-0 voor.
In Ce twcede helft were cr meer getikt, hierioor ont-

stonden enigs scoringskansen; Zo werden cchter niet benut.
De kansen ven SDOUC werden wel bcnut en at bracht dan-

ook cen eindstand van 1-0.
De 5e oefenwedstrijd van ons was zeer succesvol en ein-
Cigde in een 6-2 overwinning. Bijne de volleiige selectie
was aanwezig. Het cas duidelijk merkbaar ‘at Ze nieuwe

aanwinsten steeds beter ingespeeld raken op 2e overige

spelers; zolat er nu ook Coelpunten vielen na leuke

combinaties. Met gematigd optimisme kunnen we het komende

tournooi te Lochen en ce competitie tegemoet zien. Vooral

ook omtat het verschil tussen le spelers oncerling steeds

kleiner wortt, zodat als er eventucel spelers zich moeten

afmelien er gocde vervangers hun plaats kumnen imnemene

0-0-0-0-0
OEPENZEDSTRIJ DEN T/EEDE BLFTSP:.

Yoor het 2e elftal zijn de oefenwedstrijden moie dor 15
versc blessures nog weinig succcsvol verlopen. Er moest

tolkens beroep worcen gedaan op i-juniorene
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\ Hoewel ze zeker niet Ce mindere weren, heeft Cit als

i oefencanpagne weinig zin, ontat ze tijdens de competitie.

‚niet of nauwelijks kunnen worten ingezet (Dit kan tot af=+

[braak van het juniorenvoctbal leiden).
:

:De eerste wedstrijd thuis tegen AZSV 2 werd een duidelijke

15) neterlaage De gasten waren Op elle gebied de mcerdere

(maar blonken uit door hun forse lichenclijke inzet soms

bij het grove Ed
‘1% moest opmerkelijke was Ze tegengoal è la Cruyff-Neeskens

Laurens I (Knippenborg) trok Ce bal voor en Laurens II
(Don“erwinkel) gef de beslissende inzet met de punt van

de schoen.
Doncteri2gs trokken we naer 2atun om daer tegen te twcede

‘uitgeve aan te treden. Het werd een 3-2 nederlaag na

Ge 10 cn 2-1 VOOrSprOnGe

zondags 's morgens trac cen herboren alftel aan tegen

Eibergen 2. ie iené Penterman van de A-selectie in de

spits wert Mibcrgen naar een rechtstreekse ne.erlaag

gespecld. In Ce vierde minuut liet Demny Elschot een spet-

er van z'n linkervoet vortrekken, 2i€ "an ook prompt als

een grancat in ie lLinkorbovenhoek insloeg. Dit was een

morele opkikker. DC straffe manlekking in Ce achterhoece

en hct twcece Zoclpunt Loor Leo trabbonborg deet Eibergen

totaal &enoralisoren. Wa de rust wert de stand via 2-1

nog naar A1 getild Coor R. Penterman en Laurens II1
(Kolkman).
De twee volgende wedstrijden respcetievelijk tegen HSC 2

en Rietmolen wercen beiden een ncierlaag.
Tegen HSC werden we min of neer overspeeld, voor we de

bal aenraekten was het el 1-0 voor HSC. Zeker toen WC

20 minuten na rust net 10 zan verëer moesten spelen van-

wege blessurcse De eindstand werd 5-0 voor HSC 2
De weistrijd tegen Rietnolen is onnolis verlorene. Na een

2-0 voorsprong; beide van Paul Enippenborg, kon Rietmolen

voor Ze rust nog terugslaan tot 9-1. Na rust zakten we

vollelig Weg; oncat Ce contitie totaal ontbrak (oorzaak:

Zoorzekken op Ce avon: tevoren). nietnolen kwam Op 2-5,

Er resten nog 5 oefenwclstrijdens Kotten 2, Doetinchen 2;

en Stokkun 1. J. Hulzink.

0-0-0-0-0
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W, A. KEM WENS
BV

Voor al uw
LOODGIETERS- &

ELEKTRICITEITSWERKEN

Gespecialiseerd in
CENTRALE VERWARMING

gas en clie gestookt

Speciaal voor doe-het-zelvers
C.V.-BOUWPAKKETTEN COMPLEET

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

; ting en blijvende service.

ZIEUWENT - ZEGENDIJK 26

Tel. 05445-23536 bgg. 541



+k ALLE, BANKZAKEN

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

+k FINANCIERINGEN
hypotheken, eutofinancieringen;
persoonlijke leningen.

* VERZEKERINGEN

via diverse bekende maatschappijen:

Je REISBEMIDDELING.
met ARKE, GTW, PIT, Hotelplan €:2.

i
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