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Verder werkten leden van de elftallen meeaan de samenstelling.
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6 Senioren zaalvoetbaltoernooi

7 Jeugd zaalvoetbal toernooi2 CIP volleybal
10 M, Kuypers jeugd toernooi
12 Nieuws in het kort.K.P.J. + Pacelli nieuws,

REDACTIEHOORD.

Zoals overal gebruikelijk is, willen ook wij op heteind van 1974 het afgelopen jaar nog eens overzien.Bijvoorbeeld mag nu wel gezegd woeden dat het samen-stellen yan het blad langzamerhand wel bijna routine-
werk geworden is. We weten wel zo'n beetje hoe het't beste aangepakt kan worden, Natuurlijk mag het
geen sleur wórden,
Meteen daarbij moet dan echter ook cpgemerkt wordendat het grotendeels gelopen is, zoals we van te-veren verwacht hadden. Iedereen is er wel enthou-siast over en velen kijken er naar uit cf vragen:" Waùneer komt PIOT weer uit? ” Allemaal erg posi-tic. Toch willen we het decembernummer van 1973
nog even citeren, Daarin staat Gezocht:
Om niet altijd dezelfde mensen aan het woord te latenen daar het blad niet alleen vóór, maar ook van
Zieuwent is, zoeken wij enkele supporters uit hetpubliek die zo nu en dan commentaar willen geven.
op een of ander onderwerp met betrekking tot ZVC,
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Deze rubriek zai dan al of niet naar wensgeplubiceerd worden onder een pseudoniem. En dat is
nu juist het punt waarin de Zieuwentse supporters
ons afgelopen jaar hebben teleurgesteld! We hebben.
mensen gevraagd iets te schrijven; zonder resultaat,We hebben er wel eens cver gedacht een bladzijde witte laten met alleen als kup: Van de supporters. Hetis niet gebeurd, ock al cmdat ZVC de supporters no-dig heeft, ook in moeilijke tijden. Wij willen ze nietteveel afsdhrikken. Nu zit Piot nog wel niet in zo'n
moeilijke tijd, maar een Monverwachte!! bijdrage kan voorde redactie toch wel een enorme stimulans betekenen,Laten we hopen dat dit het komende jaar beter zalworden, ë

Tenslotte willen wij nog even een overzicht geven vanwat èr zoal geboden is in Piet+ in het afgelopen jaar.Er zijn in 1974 tien nummers uitsekomen met in totaal148 geschreven bladzijden. Daarin stond 1x iets in
over ongevallenverzekering, competitieindeling, trai-ningsschema, kermisprogamma. wandelsport, KPJ, A-aspi-ranten, A-pupillen en volleybal. Tweemaal stond er ietsin van of over de sportkeuring, biljarten van 't Ke-
velder, Pacelli-handbal, de veteranen, en de C-Juni-
oren. Drie keer was er een aflevering van onze speci-ale verslaggever( Richard D.), de A-junioren en de
B-junioren. Tot viermaal tce werd er geschreveù overhet zaalvoetbal en het 7e en 8e elftal (samen),
Vijf doelpuntjes zijn er geplaatst en zesmaal werd er
een of andere zaak meer of minder kritisch belicht in
een speciaal stuk. Zeven maal stonden er de standenin en even vaak was er een schriftelijke bijdrage vanhet bestuur. De gang van zaken in het 14e t/m 5e elf-tal werd in acht van de tien nummers ‘uit ‘de doeken
gedaan. In negen uitgaven stond er een redactiewoord(al of niet kritisch). Tenslotte stonden er in elk
nummer 10 tot 15 korte berichten (van de redactie) en
was er in ELK nummer een bijdrage van het JEUGDBESTUUR.
Hulde aan hun bijzondere goede medewerking,Tenslotte willen wij iedereen, die in het afgelopenjaar op de: een of andere manier heeft geholpen aan
PIOT herselijk danken, Moge het zo blijven (liever nogbeter worden). =Rest ons om iedereen prettige feestdagen, een goed
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uiteinde en ecn zeer gelukkig en voorspoedig 1975
te wensen. |

De Redactie.

Van de Bestuurstafel:_——Donateurs, supporters en leden: : |

Van rcdactie-wege is mij gevraagd een. enkel woord. $&
schrijven in het eerste nummer van 1975.
Alvorens een blik in de toekomst te werpen, wil ik eert
een woord van dank _' brengen voor de inzet en het
werk dát zij voor RKZVC in hèt afgelopen jaar hebben
gedaen. Allen hartelijk dank.
Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken U al-len een zalig en gezond 1975 toe te wensen, en spreek
de hoop uit, dat wij met U allen prettig mogen samen-
werken om de naem RKZVC weer een begrip te maken, opalle sportvelden, op sportiviteit, inzet en goed spelzoals het de afgelopen jaren is geweest.
Donateurs en supporters, steun onze leden in hun spePupillen en aspiranten doe goèed uw best en let op wa
uw trainers en leiders zeggen.
Junioren wij zouden graag zien dat er dit jaar enkele
elftallen van jullie'kampioen werden en met de volle-

Gilse inzet dachten wij dat dat er in moet zitien, Jul-lie hebben net als de pupillen en aspiranten een goed
jeugdbestuur en goede leiders, Wees er zuinië op, en
bezoek de training voor zover dat mogelijk is. Wees
sportief en netjes op de'velden, geef een voorbeeld
voor anderé elftallen, wij rekenen op jullie allen,
Senioren wij zijn verheugd over het feit dat wij dit sei-
zoen met 8 elftallen aan de competitie hebben kunnen
deelnemen, dit geèft toch wel blijk dat het bij RKZVC
goed ver oeven is. Over spelen kunnen wij de laatste
2 maanden nauwelijks spreken, wat ons als bestuur ge-weldig veel zorgen baardt. In een onderhoud met de
direkteur dienst Gemeentewerken en de Hoofdopzichter
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van de Grondmij zijn wij tot de conclusie gekomen dat
wil men het twecde terrein in augustus 1975 optimaal
gebruiken en van de water overlast bespaart blijven,in het prille voorjaar 1975 het terrein Ge enmet graszaad doorzaaien,
Een verzoek hiervoor aan het olle van 3 en W zitin de pen. En ik hoop dat het College hiermee accóord
gaat, wat 'ik wel mag verwachten, cmdat de gelden door
de raad zijn goedgekeurd.
Spelers van 3-4-5-6-7-8 ste elftal, :

‘wij hopen dat eruit jullie 2 elftallen kampioen worden, dan rekenen
wij inde cerste plaats op ons derde. Geef uw trainerdat kampioenschap, hij heeft het al een jaar eerder
verdiend. Met jullie inzet en vechtlust en zijn goede
begeleiding moet er dat uit komen, en houd de naam
hoog.
Twèede: ‘Jullie moeten er eens een beetje aan doen in
1975, wij hebben al zovaak gezegd dat jullie te laagspeelden, jullie hebben ook veel pech gehad, maar datis voorbij en de scheidsrëchter zit. je niet meet: dwarsalles gaat meczitten in 1975, als je er met z'n allen
ecns flink tegen aangaan, met 120% inzet, sportief enals eenheid, Ee de handen in elkaar en maak het eens
waer, Ë

berste: lat moeten wij u nog zeggen, de problemen zodie er waren zijn uitgepraat, de laatste wedstrijden
‘spreken voor zich zelf. Wij vorwachten van jullie als

motor van de vereniging, dat alles wat boven geschre-
ven is voor de anderc elftallen een voorbeeld zult
zijn, want zij komen bij U kijken hoe het moet. Julliehebben in het vorig seizoen de tweede helft cok goed
gemaakt, wij rekenen erop, en onder wij versta ik:
Donateurs, Supporters en alle leden, dat U. deze laat-ste wedstrijden van de eerste én de tweede helft hetnet: zo doen,
Zorg er voor als het seizoen af gelopen is, de naem
RKZVC weer een begrip is in de gelederen van de KNVB,
als eenheid van sportiviteit en kwaliteit zo als wij
in de afgelopen jaren zijn geweest.
Tot slot allen nog een Zalig Nieuwjaar en tot ziens
bij beter weer op de sportvelden.

Namens het Bestuur J.W. Cuppers,
O0-C=-0-C



RKZVC zorgt voor een
goede wedstrijd,DVLo. Vs

voor de electriciteit.

Voor al Uw schilder-
en behangwerk naar fj5 ESITGEe 0jens het adres voor de "doe-het-zelver! :

Officieel SUPRALUX-aede verf met de meeste Bpunten. v.d. consumentenbond7 dua-prijs-en kwaldteil |!

R

ZEGENDIJK 4 - TEL. 454

Neem voor voetbal
3

WA.KEMKENS BV.

De olie mèt de meeste calorieënis altijd goedkoper.
En altijd schone kachels,ook dát is goedkoper. eN GeDat kan alleen met producten van 2e AINEEGa. PETHOLEUM — HIB.0, I= E ee Ae

DIESELOLIE …*Wij EinSL ze U: graag. $

Bel os eens, tel. 215.:;. Ee
:

#

5 dePs VE),-

OLIEHANDEL FaziPoebo#5 ED



Ook dit jaar, is de Sint nog weer even bij RKZVC ge-
Op 7 December !'s-middags om 2 uuw kwam de Sint bij onzekleinste leden, die hem zeer enthousiast ontvingen,
Hij bracht een hoop speelgoed mee, wat in de Bingo door
onze jeugdleden veroverd kon GdOok ging de Sint ‘met enkele woorden in, op de eevan de velden, Hij had eens gehoord van poul A en B enz.Maar toen hij de velden, bij zijn aankomst gezien had,stelde hij vast dat het ook wel een modderpoel was. Hij
spoorde de ambtenaren en anderen die hiermeete maken
hebbenaan, om niet met woorden alleen, maar cok met
daden te zorgen dat er bespeelbare velden komen, dit
vond hij het beste kado dat RKZVC in 1975 tegemoet kan
Zien.
Onder luid gezang werd afscheid genomen van de Sint en
zijn pieten, waarna dan de Bingo werd begonnen, onder
leiding van onze Welew.. heer Pastoor v.d. Hengel.
De jeugd werd helemaal naar zijn hand gezet, om zodoende
geen enkel nummer uit de Bingo te missen, de prijzen
gingen dan ook vlot van. de hand.
Toen de consumpties en fricandellen op waren, was ook
de tijd verstreken, en wij als jeugdleiders menen,dat
onze jeugd een mooie middag heeft gehad.
Nog een woord van dank aan de leiders van Jong Neder-
lend, die zo goed met ons samenwerkten om cr een ge-slaagde middag van te maken,

Jeugdsecr, B. Rouwhorst.

SPAAR AUTOMATISCH BIJ DE NED. MIDDENSTANDSSPAAR
BANK.
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Senioren Zaslvoetbaltcernooi.
Nadat waarschijnlijk een ieder zich de eerste kerstdagte goed had gedaen aan heerlijk eten en drinken, was ervoor alle senioren de tweede kerstdág de gelegenheid om
zich weer ecns lekker te ontspannen,
Terwijl het eerste team haar krachten mccht meten met de
selectie van KSH in de nieuwe sporthal vanTerborg em
zich daar met(in) zaalvoetbal uit te leven/
's-Morgens reeds om negen uur (voor enkelen wel ergvroeg), vertrokken de spelers van het vijfde t/m het
achtste naar Terborg, waar Zes teams van elk zeven
spelers, elkaar in een halve competitie am
de hoofdprijs (krat: bier). Uiteindelijk werd deze na een
zeer spannende strijd gewonnen door groep E met 8 pun-ten, gevolgd door F (7P) en D (6p).
Om 1 uur 's-middags traden zes teams aaù, samengestelduit spelers van het 2e, Ze en 4e GE ie ging
groep C met 9 punten met de hoofdprijs strijken, gevoigddoor D (6p) en A (Sp). Uit het gehele toernooi bleck
wel dat de teams zodanig waren samengesteld dat de
krachten elkaer niet veel ontliepen en bij vele wed-
strijden de geluksfactor bij het afronden van de kansen
een grote rol speelde, terwijl tevens bleek dat zaal-voetbal toch wel degelijk verschilt van veldvoetbal,
waarbij dan ook verschillende spelers in de zaal een
ontdekking bleken, vooral wat beterft de tot toen onbe-
kende keeperskwaliteiten bij enkele normale veldspelers,Maar buiten de drang óm te winnen, stond toch de wil
cm een plezierige en sportieve dag te hebben op de
eerste plaats, mede daartoe geholpen door de uitste-kende leiding van de beide KNVB scheidsrechters. Maar
niet op zijn minst verdient organisator en'w edstrijd=-leider W. Krabbenborg extträ lof ‘voor de wijze waaroalles tot in de puntjes was georganise erd, mede ge-holpen duor zijn verloofde als Speaks, Jie alle
teams tijdig opriep om zich gereed te houden voor de
wedstrijden, werden alle wedstrijden op tĳd gespeeld. en
wist’elk team met hun’ leider waar ze aantoe waren,
Al met al kunnen we terugzien cp een zeer geslaagd en
sportief toernooi, waarvan dan cok iedereen zonder
uitzondering vond dat ze er bijzonder van hadden geno-
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Zealvoetbaltoernooi voor junioren ABen CindeHemalandhel 5p29december.

Allereerst volgen hier de eindstanden. De samenstel-ling van de verschillende teams kan men in het vorigenummer van PIOT vinden. : D

C Junioren: °D (7p) 2, B(7p) 3, A(3p) 4; E(2p) 5 C(4p)
B jgnioren:1, A(4p) 2, D(4p) 3, E(&4p) 4; B(&p) 5 C(áp)
A junicren:1, D(6p) 2. C(5p) 3. E(5p) 4. B(4p) 5 AGOp)
De C junioren begonnen een kwartier toc laat omdat debeheerder van de sporthal @er nog niet was. De plvegenD en B waren duidelijk sterker dan de rest, en penaltyschieten moest de beslissing brengen. D werd winnaar,
Bij de B junicren-was-er echter helemaal geen verschilAlle ploegen behaalden 4 punten. Er moesten dan ook110 strafschoppen(!) worden genomen, voordat ploeg Aals winnaar uit de strijd kwam, Een belangrijk aandeelhierin had de keeper van ploeg A (B KI, Goldewijk) dieer slechts 10 doorliet van de 25 penalties,
Door het penalty schieten van de B junioren begonnende A junioren iets te'laat, Hier &lechts Één mindereploeg die alle wedstrijden verloor, De strijd om de 2een derde plaats werd gewonnen door C, nadat er 30 pe-nalties waren. genomen, Er werd het gehele toernuoifel gestreden, maar fairg ook al omdat de beide scheids-rechtérs Dhr, Breuer en Jan Wopereis goed en strakfloten. (In iedere wedstrijd moest wel bijna een spelermet 2 strafminuten naar de Kant). Na de wedstrijdenhoor je dan ook regelmatig zeggen dat ze meer. zaal-voetbal moeten organiseren, (Ook senioren zeggen datvel) let Spel is stiel en wisselend en er vallen veel‚doelpunten. ‘Dat blijkt ook al wel doordat erde geheledag behoorlijk wat publiek op de tribune zat, Dit wasvoor veel oudefs en ook andere mensen, die zaterdagsnooit kunnen kijken, een gelegenheid om te zien wat
onze jeugd presteert, Ook deze jongens worden gesti-muleerd, wanneer er publiek bij zit,
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Tenslotte moet nog zezord worden, dat alles weer

prima. geregeld was door Wim Krabbenborg, waarbij hij ge-assìisteerd werd dòor zijn verloofde Hetty, die o.a, als
omroepster optrad.

DE NED. MIDDENSTANDSSPAARBANK EEN GOEDE EN VEILIGE
SPAARBANK.

EupillenenAspirantenzaalvoetbaltoernooi op 30 dec,

ts-Morgens om 9,15 uur vertrokken de pupillen vol goe-de moed en met veel gezang per fiets naar de sporthalin Lichtènvoorde. Om 10.00 uur werd de eerste aftrapverricht. Na een zeer spannende strijd met enthousiaste
aanmoedigingen van de andere spelers en de enkele sup-supporters werd hèt progamma, onder zeer groot enthou-
siasme, afgewerkt. Na felle strijd kvam uiteindelijk
groep Â onder leiding van H. Hartman met 6 punten alswinnaar uit de bus, bestaande uit de spelers: Robert
Boekelder, Guidc Stortelder, Jan Beerten, Jonùy te
Roller, Jacco Wijngaarden en Janet Knippenborg,
Als tweede eindigde groep C (5p), 3e E(4p) 4e B(3p) en
Se groep D (2p). Alle spelers streden met encrme inzet
en de gelukkigste heeft dan ook wel gewonnen,
's-Middags 12 uur begon de strijd voor de aspiranten,
waar in 6 groepen werd gestreden. Vooral op het laatst
was de spanning te snijden, want nog 3 teams kwamen in
aanmerking voor de eerstè prijs. Uiteindelijk kwam groep
A onder leiding van J. v.d. Mei als eerste uit de bus,met spelers Jhomy Cuppers,Richard en Peter Kl. Golde-
wijk, Jan v‚d. Manen, Edwin Rouwhorst, Herman Beerten,
en Marco Krabbenborg. De verdere uitslagen waren:
2e B(6p) Ze t/h 5e plaats C+D+F (5p) Ge E (2p).Iedereen zowel pupillen als aspiranten vonden het een
geweldig toernooi. De kreet:"hardstikke goed, minstens
zo fĳn als gewoon voetbal", was dan ook Meer dan eenste horen. Dit was natuurlijk mede te danken aan de en-thousiaste leiders en scheidsrèchters en de goede or-ganisatie van wie anders dan W, Krabbenborg.

O-0-0-0OI



aVoor al Uw De beheerder
KRUIDENTERSWAREN De

naar DGIOC bfehtijs
Uv DEVIVO-LEVERANCIER wenst

alle sportmensen

ED steeds

EE aangename
wedstrijden
en veel succes !

ZIEUWENT LICHTENVOORDE



Inn TnT LENeaarSWweusei

Het pêrsoneel van de kantine(met hun hulpvaardige
zoons+dochters) wenst alle leden, supporters, vrienden
en kennissen een Voorspoedig en Sportief 1975.

0-0-0-0
Ook de. redactie’wenst al haar trouwe lezers een.
Gelukkig Nieuwjaar.

0-0-0-0
De H.H, adverteerders van PIOT wensen allen eveneens
een voorspoedig 1975.

0-0-0-0
De seniorenspelers met hun vaste supporters wensen
ook alle supporters, clubgenoten;. vrienden en kennis-
sen eer voorspoedig en sportief 1975.

0=-0-0-0
TOHP Volleybal.

Er is nog steeds een volleybalvereniging in Zieuwent.
Wij hebben het vermoeden dat niet iedereen van het bestadl
van deze vereniging op de hoogte is, en daarom hebben
wij besloten er iets over te publiceren in Piot,
Om maar te beginnen met de naam: die betekent ! Tevre-
den Over Hun Prestaties. We hebben iets Meer dan 30
léden, waaruit 2 damesteams en 1 herenteam gevermd
ZIjn:
Onze trainer is de heer ten Haaff uit Lichtenvoorde.
Een lange tijd is Joop Hulzink onze trainer geweest.
Hij heeft ervoor gezorgd, dat het volleybal bleef be-
staan toen er slechts enkele leden over waren. Het
vólgend jaar zal TOHP zijn 10-jarig bestaan vieren.
Wij hopen, dat het eerste damesteam dan zal promoveren
naar de. 2e klasse. Op het môment staan zij op de 2e
plaats in de damcsklasse 34.
Het herenteam en het Ze damesteam staan minder hoog
genoteerd, maar voor het laatstgenoemde is het nog !t
eerste competitiejáar.
Belangstellenden zijn altijd van harte we 5

nieuw lid, maar ook als toeschouwer. We trainen iedere
week in de gymzaal aen de Zegendijk. i

De herentraining is vrijdagsavonds van 21.00-22.30 uur.
De damestraining is voor 't Ze team zZaterdàgs van.
14.00-15.15 en tt eerste tean van 15.15-16.30 uur.

0-0-0-0
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| M. Kuypers zarlvoetbaltocrnooi
voor pupillen enaspirantenvan L.voorde en omstr,

| Zoals ook vorig jaar, zal er weer een M.. Kuyperstoer-
| nooi worden gehouden, alleen dit jaar nog grootser van

opzet(öngeveer 900 jeugdige spelers zullen er aan deel-
nemen). Op negen verschillende dagen zal het gehele
progam worden afgewerkt in de sporthallen van Groenlo
en Lichtenvoorde. Zowel de pupillen als aspiranten zijn
in 4 klassen verdeeld, en elke klas weer in 2 poules.
Elke poule wordt op één dag afgewerkt en de numters
1 en 2 van elke poule plaatsen zich voor de halve fi-nales, die evenals de dazrop volgende finales worden
afgewerkt op 31 maart (2e Paasdag). De regelementen
zijn hetzelfde als voor ons eigen toernooi op 30 dec.
(zie Piot nr 4), Zieuwent fecemt deel met 4 pupillen en
5 aspiranten teams. Wedstrijden zijn 2x10 min. Daar alle

owedstrijden op zaterdag en zondag worden gespeeld, een
leuke gelegenheid voor de ouders om hun jongens ook
eens te zien voetballen.
PUPILLEN A KLASSE:
Poule 1: KSV a Grol a, ZVC a, Grolsche Boys à,
Poule B: KSHa, Longa a; Erix 2, Kariefvehdega.
Spelers ZVC a zijn: Robert Boekelder Richard + Guido

| Jeroen Kolkman Stortelder
Rob Krabbenborg Jos Storkhorst
Joost Rouwhorst Peter Kolkman.
Gerard Slot

Te.spelen op 16 maart sporthal te Lichtenvoorde van
10:00 uur — 12:30 uur,
Pupillen BD Klasse:
B Klasse: Grol b, KSH b, ZVC b, Grol c, Lonm=
ZVC spelers zijn: Karin Pierik ° Wilfe,

Michel Goldewijk
i

Marco Krabbenborg
Albert Stoverink Jan Beerten,

Te spelen op 16 maart te Lichtenvoorde
uur door slechts één poule. Nr. 1+2 spelen op 3C
maart in finale
C Klasse Pupillen: :

Poule A: KSV-b, Gr, boys:b Grol da, Lohgasc; G501 1,
Poule B: Grol e, Longa d, Mtvelde b, KSH c, Longa e.
spelen op: A poule 16 maart L'voorde , B poule 42
Januari te Groenlo,
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D Klasse:
Boule \:Grol 6, RS8 d, Go! Boys ©; Lonsss ii ZVC Qd, cnErix c, Speelt om 10.00-13.00 uur te I'voorded
Poule B: Grol h, ZVC c, Longa g, Longa 5, iis DD on j

Grol i, Speelt om 1500515: 50 Gur 5 _ ‘voordeg
ZVC d spelers: Freddy Harbcrs Ido KL, Holkenborg

Eugene. Hoenderboom Tom Kl. Holkenborg
Marco Waalderbos Bric KL. Goldewijk
Ruud Krabbenborg Guido Domhof.

ZVC c spelers: Jeff Roelofsen Edwin Waalderbos
Jonny te Roller Ronald'Neyenhuis
Reimond Wopcreis Jaco Wijngaerden
Clemens Hulshof Karel Hummelink,

Aspiranten M Kuypers toernooi:
A Klasse:
Poule A: Grol a, Longa à, KSE ‚B JVC a,
Poule B: Vios a, Erix a, Marïënvelde a, KSV a,
ZVC A spelers: Richard Humsclink Henry Krabbenborg

Paùl Kl. Goldewijk Rudie Wopereis
Peter Kl. Goldewijk Jos Domhof
Cor Wijngaerden Jos Kolkhan

Spelen op 25 maart te Groenlo van 13.00-17. 30 uur.
B Klasse:
Poule Af: Grolsche Boys a, Grol b, Longa b, ZVC Db.

Poule B: Vios Db, K5H Db, Grol Ss, lors. «.
ZVC B spelers: Jonny Cuppcrs Frank Heutink

Marcel Wopereis Kasper Bekken
Bugene Rouwhorst Joost Molleman
Bric Heutink Jos Doppen

Spelen op 15 maart te Groenlo. van 430 =
Len] uur.

C Klasse: :

Poule A: KSV b, ZVC b., Longa 5 BCLx c, Grol d.
Poule B: Grol Le e, Hric B, Grùl ii; Mie. De
Spelers ZVC c: Janet De Edwin Rouwhorst

Richard Kl. Goldewijk Peter Pierik
Ferry Boschker Benno Goldewijk
Peter Humelink ‚Benno Hulzink.

Spelen op 25 maart te Groenlo van 15. 0-15 705 ar,
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. Grol DLNG Longa SnGa ie | ne £Bee B: Vios d, Gool h, KSE Gd; VCS, Lonsa 1.
Spelers ZVC d: in te Molder Wichett Wopcreis

Clemens Toebes Edwin Harbers
Wijnacrd B Wilfried Hermans
Albert Hermans William Bokkers

Spelers ZVC e: Clemens Bokkers Eric Nienhuis
Harry Hamers Richard Kl. Goldewijk
Rene Spekschoor André Spekschóor
Herman Beerten Paul Ten Have,

O-0=-0+-0

NIEUWS IN HET KORT,

Kopiéè voor het volgende numner(6) van Piot dient ui-
terlijk zondag .2 februari in het bezit te zijn van de
redactie. Noteer deze datum

O-0=0-0
Natuurlijk worden er bij het sarmenstelllen van de boek-
jesfouten gemackt, zoals drukfouten, cen blanke pagi-
ná(1 op 400C van de machine), foutieve zinsbouw(deze
zijn voor rekening van ‘de Sen) e.d. Hopelijk hebt

U er begrip voor dat de redactie deze fouten tot een
minimum traclt te beperken.

0-0-0-0
Ook dit jaar doet ZVC weer mec aan de zaalvoetbalcom-
petitie te Groenlo, waaraan wordt deelgenomen door
2 seniorenteams, het 1e (normaal Ze &n 4e) 2e(normaal
het Be team) en 1 juniorenteam (a1 jun.).

0-0-0-0
Voor toto en lottó kan men dinsdasavonds in de kantine
terecht tussen 20.00 en 23.00 uur, en verder !s-wòens-
dags als laatste dag bij A. Venderbosch(ST, Bakker)
Dorpsstraat 28.

0-0-0-0
Om Piot een extra achterhocks tintje ‘te geven zoeken
wij nog steeds naxr iemand die zo nu en dan iets in het
dialect wil schrijven over allerlei onderwerpen die
beslist niet met sport hoeven te maken hebben

0-0-0-0

a
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radio kunnen afbetalen, hicrna werden twec luxe prulle-manden aangeschaft. Het ligt dan ook in de bedoeling
de opbrengst van de pot..stecds te besteden voor ver-fraaiing van de kantine.

Î 0-0-0-0
Voor het M, Kuyperstoernooi worden 1 of 2 sponsors ge-zocht die voor deze jeugdige spelers ecn wisselbeker(of troffee) beschikbaar willen stellen voor dit tochal kostbare toernooi. Dé sponsor kan zijn naam op de
trofee laten aanbrengen, zodat ook na 3 jaar of langer …de naam van de gulle gever aan iedereen wordt herinnerd,

0-0-0-0 .SUGGESTIES EN INPORMATIERUBRIEK,
Voor gevonden/verloren vóorwerpen kan men nog steeds
terecht bij PR. Hummelink.— Tel nummer van de kantine is6C7--- Onlangs trouwde bestuurslid B. Hoenderboon met
C. Visser, onze felicitaties--- Volleybalvereniging
TOHP hecft de weddenschap met de redactie gewonnen door
weer ecns een stukje te schrijven—-- Van ons de suggestie
onm voor de selectiéspelers het zakje blazen in te voe-ren voor de wedstrijd-—-- Het derde belde 21 december
minstefis 20 verenigingen voor een vriendschappelijke
wedstrijd, omdat thuis alles was afgelast, zonder suc-ces. Die zondag gingen bij 16 van de 20 verenigingen
alle wedstrijden door—-- Zou iedereen inmiddels gekeurd
zijn? Wij hopen het voor ze—-- De redactie stelt voor ecn
jJarigenkaïender van de leden in te voeren—-- Over het
ledenbestand is de laatste tijd weinig nieuws te melden.

——— Voor de lagere seniorenteams(6e t/m 8e) zal mis-schien het verzoek worden ingedie ng bij de bond om alle
thuiswedstrijden uit te laten spêlen--- Zondag 21 dec.
ging alleen de competitiewedstrijd van het 8e door(de
andere 7 werden afgelast)—-- Doelpuntjes dienen voor-taan contant te worden betaald(f 2,10)—-- Cok de leden
maken zich zorgen over de toestanden in de klecdaccomo-
datie en met name. de terreinomstandigheden getuige en-kele leuke suggesties--- Laten we Het trainingsveld
bewerken met een cambridgerol--- Gooi er een halve me-ter zand op, kan !t water beter weg-— Ploeg het eenhalve meter diep om en mack zo de onderliggende oer-laag kapot--- [Laten ze buiten toch een kraan maken zo-
dat men buiten de schoenen kan afspoelen--- 3 maanden
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14,na deze laatste goede tip heeft. ook het bestuur. hier.van kennis genomen--- Gezocht wordt door de redactienaar een typemachine met brede brug voor het typen vande stencils (mag beslist niet te duur zijn)——- Tevensnaar een reservetypist, die in noodgevallen bereid iste helpen met het typewerk(moet wel over een typemachi-als bovengenoemd beschikken--- Welliswaar wat laatmoeten we onzé dank nog brengen aan Antoon Stortelder(Rouwhorsterdijk) die het afgelopen jaar 2 macl hettypewerk voor òns verzorgde bij afwezigheid van onzevaste typist B. Wensink,
0-0-0-0K.P.J. Nieuws

Oefcnavornden voor culturele wedstrijden zijnvastgesteldop 10,- 17,- en 2% januari, aanvangstijd 29,50 uur inhet Parochiehuis. Iedereen die belangstelling heeftof graag mee wil doen met de sketches of vrije improvi-satie, is van harte welkom. De culturele wedstrijd voorkring Groenlo is op 26 januari in City Centrum.De K.P.J. heeft in de maand december enkele handbal-wedstrijden gespeeld. De heren hebben tegen Erix gespeelden deze gewonnen met 19 tegen 16, Zaterdag 28 decemberhebben de dames en heren gespeeld tegen bar discotheekPam Pam uit Groenlo De Dames wonnen met 20--tegen 4,Terwij de heren zegevierden met 16 Lessen 45.
HERENEANDBAL VOOR ZIEUWENT,
Handbalvereniging Pacelli overweegt om voor het komendejaar ook met een herenteam deel te nemen in competitieverband. Om andere sportverenigingen te Zieuwent enmet name het voetbal niet tot Iast te Zijn, overweegt menalleen wedstrijden te spelen en aan de hand daarvan deconditie en de taktiek en techniek op te vijzelen, enhet vooral eerst mecr als recreatieve ontspanning ofals afwisseling te zien. Daarom ligt het in de bedos-ling áan te vragen de wedstrijden alleen op zaterdagenna 17.00 uur te spelen. Om dit #e kunnen realiserendient men natuurlijk wel over ccn vaste kern te kumnen
beschikken, daarom ken elke geïnteresseerde nadere in-formatie krijgen bij de secretaris. van Pacelli de heerB. Wensink tel, 05443-1403.'na 18.00 uur of Rieky Don-derwinkel Zieuwentsewers 48,

Het bestuur van Pacelli
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