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DAA TNADENAEA TD Dn 72de JAARGANG ELS GC, BEBR:

REDACTIE: Be Storkhorst
B. Berendsen
W. Krabbenborg
B. ten Bras
B. Wensink
H. Hartian
G. Peeters,

Verder werkten leden van de elftallen mee, aan de
samenstelling.

G=0=6

INHOUD: 2 Redactie-woorde
5 ZVC 1
5 Stand en ZVC 3
6 Standen
B Van onze speciale verslaggever
9 De Jeugd

10 KNVB Jeugtsportkanp
12 TOHP-Nieuws
14 Nieuws in het Kort,

O-0-0

ATTENTIE !!!! ATDENeT. | 1
MAANDAG 17 -PEBR. A.S. IS ER DE 4 JAARLIJKSE

VERGADERING VOOR ALLE LEDEN EN DONATEURS.

AANVANG: 20, 30: UUR IN DE KANTINE.

KOME AELEN OP TIJD 1!

ATDENDIE !!!!  ADDENTIE !f!!
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iGEIGhLings
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INFORMEREN

DESKUNDIGEN
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Het nieuwe jaar is qua resultaten voor ZVC 1 matig be- :

gonnen. Verlies tegen Longa, Reunie en. Gendringen en
een gelijk spel tegen mede degradatie kandidaat Wit-
kampers beamen dit. Het tweede speelt nogal wisselvallig,
dan weer eens winst en dan weer eens verlies; ze behoren
in hun klasse tct de middenmoters.
Het derde is weer terug aan de top dank zij een ovVer-
winning cp koploper Grol 3.
Bij het vierde wil het helaas maar niet lukken, de in-
zet is er wel maar bij hen cntbreekt ieder greintje ge-luk. Het vijfde wacht sinds 20 okt. 74 op beter weer en
dus ook op een competitie wedstrijd. Ze hadden op
2 febr. jl. een competitiewedstrijd tegen het achtste
moeten spelen; maar omdat het eerste tegen het tweede
zonodig een trainingspartijtje op het hoofdveld moesten
spelen, een week ervoor, was het veld nog niet hersteld
en kwam het vijfde en achtste een week later niet aan
bod, de consul had hier natuurlijk strenger moeten op
treden en het cefenwedstrijdje naar het tweede veld
moeten verwijzen. Hopenlijk gebeurt dit de volgende
keer wel zodat er cok rekening wordt gchouden met de
lagere elftallen die zondags ook graag willen voet-
ballen. |

Het zesde draait goed mee in :de bovenste regionen, ter-
wijl het zevende cok cngeveer in deze contreien vertoeft.
Het achtste moet helaas nog wachten cp het cerste
puntje, maar hun inzet en teamgeest garanderen dat die
hatelijke nul snel is weggewerkt.

O-0-0
HH. Adventeerders.
Evenals vorig jaar is er voor iedere adventeerder na 5
nummers de mogelijkheid de advertentietekst eventueel
te veranderen. Iedereen die dat wil kan deze verandering
opgeven bij B. ten:Bras tel: :257, B. Storkhorst of B,
Berendsen, :

Vanaf Nr 8. 2de Jaargang van PIOT zal deze verandering
er dan in zijn verwerkt die gaat tot Nr 10 en Nr 1 en
2 van de 3de jaargang.

De Redactie

ze
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SPAART U OOK AL BIJ DE NED, MIDDENSTANDSSPAARBANK

DE SVG — DAX dE
LONGA =— _RKZVC 2
Witkampers —- RKZVC O0 — 0
REUNIE- RKZVC

_ 2.-0
Een trieste balans. Een aantal nederlagen en een gelijk
spel zijn het resultaat van 4 wedstrijden in 3 mnd.
Hr zijn veel afgelastingen geweest door het cntzettend
slechte weer. Hetzelfde siechte weer zorgde er tevens
voor dat het trainingsveld in cen modderpoel veranderde
waarop voetbaltraining onmogelijk was en ncg stc
Heu bi houden van Ee konditie is goed gelukt omdat lcop-
werk op een zwaar veld zeer gced is voor die konditie,
maar het taktische Ee het technische onderdeel

4 mnd. praktisch niet aan bod geko mn

niet künt trainen, als je & fatsoenlijke.
atievorm kvnt inoefenen, dan is het cok niet zo

plijk dat hetGe niet lopen wil zoals de
ps zelf willen, als het publiek wil, maar voor-Ge cok zoals het ie en de traincr wi

Het trainingsbezoek is geweldig gced,ontanks de slechte
cmnstandigheden, zodat sukses niet kan uitblijven;
Laten we de wedstrijden nog eens kcrt nalopen.
Als eerste de wedstrijd tegon PAX.
Na een goed gespeeld eerste kwartier scoorden we. Het
doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel, maar het
was een eigen PAX-.doelpunt, Dezelfde min. een aarze-
lingen tussen 5 ZVC-spelers, waardoor een PAX-speler
simpel kon scoren ! i.p.v. Met 1-0 vroor sta je dán ge-lijk met 1-0. achter, Dat cpvangen. eist. een goede men-
taliteit+, die vas voor de rust weg. Misschien was het
ook wel onderschatting cmdat 2 PAX spelers moesten
worden vervangen., In
dat is gebeurd
Vlak voor de EEschien US Laat,
gelegenheid om DD
min, voor tijd: 2-0,
De wedstrijd tegen REUNIE onger
De fouten ùn cnze achterhoede

GL)
ns

de 2de helft moesten 'we drukken,
O0 % inzet maar m>t weinig inzicht,
Gt V, Bokkers over, Fr, Zeggelink

uwreurige voorzetten.geven
imen, En cCoOK nog Met. sukros,
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mcgelijk WO.tikje koML niet, dE IAGLSLE D

luk is verdwenen.
Daarna wilden we revanche op Longa, het pakte anders
uit. We begonnen Met de bedoeling tot de rust op 0-0
te spelen. Hoe dat gebeurde was. van minder. belang, als
het maar lukte.
Longa was dus beter, maar een achter-bal werd goed
vonden door de scheidsrechter, Boschker kon voortrekken
en Joop Bekelder rolde de bal zelf in het doel.
1-0 achter, We kwamen er toen tot aan de rust Alet meêr
aan te pas, het werd 2-0 en daar was. niets op aan te
merken, volkomen verdiend. In de rust werd orde op.

aken gesteld, Er werd beter gedekt op het id
en ook in de achterhóede. Longa werd minder spegl- 5:ruimte gegeven en.daardoor kleef d ] per
2-0 . Vaar Goor bev slochte plaats 1

onverwachte kan [

Kiippenbors,
Tegen Witkampers

5den we do =0 Q

Frans en Lau en Vincent probe a

In net cerste Ee SeNn. er
lijkheden en er werd goed Te

niet lukken en de achterhoede
gevolg: Witk

lukkig niet Gn
de ee kreeg
plaat ste zeer slechtDe Zesgelink kon ni Er
In de 2de helft heef 5

vallen gehad; ZVC 1D
niet in, Ook niet d e
pech. Maar toch eindelijk elverdierd punt.
De situatie is slecht maar hopeloos. De spelers
willen het beste, de trainer oo Op onze eigen manier

Le a UT <3ijs SDEICES 60
U; ons Hierbij Will

ken, Ook als het.
doet iedereen zijn uiterste best. W

treiner hopen dat het publiekm du
helpen. Steun dus RKZVC en kom kij
minder goed gaat, zoals nu.

en
ct

MN

O-0-6
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Bel of schrijf ons even.
Wij verzorgen dit snel en
discreet zonder informatie
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ft 5000 4 103,- | per
f 6:00, 59165, [ mna.
£ 1C,006 274 ee

HmstelCredhet
Grensweg 8 ZIEUWENT

Tel. 05445-348
Tevens !t adres voor
al Uw verzekeringen.

Voor een
gezellig
partijtje
biljarten
of een groot
an 'tklein
moet je
toch wel
DEE /

Kevelder 5

Zijn |

De fr Ji: U]Gaf Áe vele Ee
H. HOLWEG

Tel 2

VEFT Wijngeere GP
LENIG VOnDL js

Á We4DeeeEe

ee OCH do wast a]
_ fenIE IE



ND 10Longa 1 15 1 O6Be 16 — 10
PAX 5 IG 6525 18 16 - 9
Winserswijk 15 5 6 4 16 +26. 20
Neede …. IDVarsseveld 11 5 252 12 15 — 15
Terborg IJE 6 52 17 —= 23
Gendringen. 12--4. 3 5 11 16 17Reunie 191 ITZelhem DGVar kamDers 155 554 8 10 13 — 23
RKZVC 12524 6 8 11 — 18

v-O0-0

SPAA AUTOMAT TSCH En DE NED. EDDSS
Nadat we op TO nov. van het vorig jäar onze laatste:
wedstrijd vaù dat jaco afsloton net cen gróotsc 6-0
overwinning op W!wijk 3 , moesten we in het nieuwe
jaar thuis aantreden tegen Varsseveld 4., ondanks een
groot veldoverwicht verloren We Mede door snelle
counters van cnze tegenstanders en enkele slordigheden
in onze. achterhoede met :3-2. Iedereen was daar dan ook
bijzonder teleurgesteld over, Dat heeft ons waarschijn-
lijk mede geïnspireerd tegen. Grol 3, die de week daar-
op bij ons op bezoek kwamen, maar cook omdat we tegen
Grol 3 nog wat ‘goed te maken hadden, we hadden in Groenlo
cnverdiend (door scheids- en grensrechtelijke dwal-
ingen) verlcren en ook omdat:Gro1.3% koplcper is in onze
afdeling, via goed samenspel en uitschakeling ran. hun
2 gevaarlijkste mensen, Kaak en Thijssen, kwamen ze
zo goed als niet'aan de bal, maar tot de rust bleef het
0-0. Maar meteen na rust bleek dat het snelle spel de
Groenlolers te veel krachten had gekost, want via 2
grandioos uitgespeelde kansen stond het na 5 min, al2-0 vroor ons door goals van I. Krabbenborg en H. Riet-
Perg. Van toen af aan was het alleen nog Zieuwent wat
de klok sloeg. Via een prachtige solo van J. Damhuis
werd het 3-0 en ook zou het eren later 4-0 zijn ge-



RKZVC zorgt voor EEn
goede wedstrijd,

voor de electriciteit.

Voor al Uw schilder-
en behangwerk naar EeIG,EE sf(>Tevens het adres voor de "doe-het-zelver!

Officieel SUPRALUZX-dealer,
de verf met de meeste plus-
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Neem voor voetbal
BEK AV
Voor loodgieterswerk
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worde, iOen de Cralss sto per alice G005 Sen rave
overtreding in het 16-meter gebied L, Krabbenborg kon

‘stoppen. De teegekende strafschop werd echter gemist.
De uitslag bleef uiteindelijk 3-0, wat dik verdiend
mag worden genoemd. Door deze overwinning draaien we
weer volledig mee voor de kampioenstitel. Laten we

‘hopen dat we zo blijven voetballen want dan zit
beslist in,

B. ten Bras.
0-0-0

STANDEN SENIOREN T/M12 JAN.
2DE KLAS 3DE KLAS

Winterswijk 2 B. - 14 Grol ..3 Ga
Vios B 2 8 - 14 Varsseveld 4 B-
Kotten 2 10 == KSV: 2 8-
Longa 4 9 2510 AVC 35 B
ZVC 2 11:= 10 Bredevoort 2 6
Neede 3 0 == 89 WVC 5 8-
Ratum 2 11 — 10 Ajan Ds 2 Em

Ruurlo 2 5…- 6 AD:5 9-
Eibergen 4 10 = 6 Winterswijk 3 9-
MEC 2 655 Grol 7 Dm

WVC. 3 dan)
SDE KLAS 4De KlAS

Markelc 2 [== 4 Longa 6 6

. Markelo 4 9 — 14 Erix'3 EE

AD 4 9 — 9 Grol 9 4
Grol 5 ES] ZVC b 5

ieion 2 540 == VI 5 5

Longa 5 ‚6. 6 Ruurlo 4 5
Marienvelde 2 6 = 6 KSV 4 6

Reunie 3 86 Halle 3 1
Ruurlo: 3 EG KSH 3 4
ZVG 4 6127 ZVC 8 5
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ELECTRICITEITSWERKEN
| worden door ons
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— ZIEUWENT ‘Tel. 346EE
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7
ADE KLAS 4DE KLAS

Eibergen 7 12 — 20 Eibergen 8 9 — 16
Grol 8 9-14 Eibergen 12 8-15KSH -5 9 — 13 KSV 3 T— 13
VIOS B 4 8-12 Ruurlo 6 8 - 10
Gr. Boys 2 8-9 Wolversveen 2 [e= 8
ZVC 6 6— 8 Grol 10 IT 6Marienvelde 4 ISG ZGT 65 5KSV 5 [Es Halle 4 I= 5
Eibergen 9 8— 3 Gr. Boys 3 2Erix 5 5 — 1 Longa 10 8 5
Longa 11 6 — 1 Vios B:6 6-2Vios B 7 T= 0 KSH 4 6-0

0-9-0
‘(van onze’ speciale verslaggever)

Bloemlezing
Hoewel een ieder wordt geacht de Nederlandse taal
machtig te zijn en de. Nederlandse Taal tevens wordt
onderwezen op de lagere scholen, wil het wel eens voor-
komen, dat in een brief e.d. uitdrukkingen worden ge-bruikt die nergens vp slaan. Men heeft een keer cen be-
paalde uitdrukking gehoord sf gelgzen en men gaat deze
uitdrukking op een eigen manier interpreteren. let be-
kende MMen heeft de klok horen luiden; maar men weet
niet waar de klepel hangt!,
Uit hoofde van mijn werk (ambtenaar der gemeentèesecre-tarie) kom je dergelijke zinsneden wel eens tegen, in
verzoeken die gericht zijn aan het college van burge-meester en wethouders, in bezwaarschriften etc,
Hieronder volgen enige zinswendingen die door mijncollegals en ondergetekende zijn aangetroffen in brievendie gericht waren aan de afdeling huisvesting; aan het
Gas- en Waterbedrijf en vervolgens aan de Raad vanArbeid,Brieven aän de afd, Huisvesting.
1. De kamer is niet alleen schadelijk voor de gezond-

heid, maar ondermijnt ook de zedelijkheid van mijn
3-jarig zoontje. ED

2e Wij zijn zo bekrompen, dat wij ‘slechts 2 bedden in
het vertrek kunnen opstellen. Wij hebben het dan zo
benaurd dat wij ons niet kunnen Keren van de ruimte,
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MIJN HOBBY: VOETBALLEN.

ien jaar of 8 geleden werd ik ij van RKZVC. De reden
hier voor was, dat ik plezier in het voetballen had.
Ik werd 9: genomen in een pupillen elftal en kvam nu
te spelen t:.gen andere elftallen. ‘en overwinning was

voor mij altijd een fijne bijkomstigheid maar neder-
lagen deden geen afbreuk aan mijn plezier in het voet-
ballen. Ik stelde altijd voorop het plezier, maar
trachte dit toch gedeeltelijk aan banden te leg 04 en,
omdat ik in een elftal voetbalde en me dus moest
richten naar mijn medespelers. Ik stond.in dienst van
het elftal wat. mij soms weleens moeite koste.
U vraagt zich nu echter af waar wil hij nu eigenlijk:
naar toe. Het antwoord volgt hier onder,

j

Nu 8 jaar verder maak ik deel uit van de A selectie
van RKZVC. Ver: voor de kompetitie werd een spelers-
groep van 16 man samengesteld die het komende -seizoen
de A selectie zouden vormen. Reeds voor de kompetitie
bleek één van onze spelers zodanige capacieiten te
hebben dat hij opgsnomen werd in het eerste elftal
van RKZVC. Nu begin februari zijn er van die 15 man

nog een groep vanl3 spelers over die zoed met elkaar
overweg kunnen en die niet alleen meer samen voetbal-
len maar die samen een hechte vriendenkring vormen.
Het gevolg hiervan is dat onze prestatie in de com-

petitie niet slecht is en: dat men voetbalt met inzet.
ïMen offert zich op in de wedstrijd voor de
men heeft plezier in het voetballen. llen staa



met cen kwaie kop langs de lijn als men niet deel uit-
maakt van de basis opstelling maar men knokt ervoor om
weer in die basis terug te komen. Ik zou bijna kunnen
spreken van een idiaal team.
Nu blijkt dat deze situatie zich niet voordoet in alle
elftallen. Met name het eerste elftal blijkt na +7 jaar
van goed meedraaien in de competitie, of zelfs een paar
maal kampioen worden; een terugval mee te maken. let
wil niet meer zobest. lien staat op het moment onder aan
de ranglijst en degradatie naar de hoofdklasse GVB is
niet uitgesloten.
Van Hoger Hand tracht men er dan ook van alles aan te °
doen om uit die degradatie positie te v:rdwijnen, maar
tot nu toe is het nog niet gelukt. Door de vele bles-
sures die zich voordeden in het eerste elftal en het niet
bereiken van een ovcrwinning, werd W Ivens, die deel
vitmaakt van de 4 selectie reeds enkele malen meegeno-
men als wisselspeler. Nu blijkt dat hij al 8 wedstrij-
den bij de senioren gevoetbalt heeft en dat hij dus nog
maar l maal mec mag spclen in de senioren want anders
mag hij niet meer in de junioren spelen.
Zondeg 9 februari moest ::KZVC 1 tegen KSV l en van Ho-
ger hand werd besloten dat W Ivens zondag in de basis-
opstelling van het eerst: zou staan terwijl Jos Wolters,
die deel uitmaakt van de vaste kern, als wisselspeler
zou fungeren. In normale gevallen zou W Ivens zatcrdag
gespeeld hebben en men zou hem zondag pas moeten inwisselen
ais bleek dat één van de spelers beneden peil voetbalde,
maar nu werd van NDoger Hand besloten dst W Ivens zater-
dag niet deel uit zou maken van de A selectie die tegen
Longa moest srelcn, maar dat hij gespaard werd voor het
eerste. Donderdag 6 februari werd dit aan de rest van
de spelers van de selectie tijdens de training meege-
deeld, en protest bellf niet uit. De spelers van de A selec=
tie waren van mening dat men in ieder geval W Ivens za-
terdag, wanneer de … selectie tegen Longa moest, decl zou
uitmaken van de basis ‘en dat men dan zindag nog eventu-
ceel zou kunnen beschikken over hem. De hele sfeer was
voor zaterdag echtcr al verpest voor het elftal en men
zat vol spanning af te wachten wat er nu zaterdag zou
gebeurcn.
Zaterdag bleek dat ij Ivens niet de volledige wedstrijd
zou meedoen, maer det hij eventueel, als het nodig was3



en als. het-nist te hard £

gen doen. Voor een gedeelte ven d
Lemo

€ e spelers wa. het-hier-
mee afgedaan en vonden het terecht dat het eerste elf-tal voorging. Een andere groep was het hiermee niet
eens en ging. teleurgesteld het veld-op. De cerste.helft
was matig en het overwicht van Longa was tamelijk groot
wat resulteerde in een 1-0 voorsprong voor Longa met
de rust. Tijdens de tweede helft werd … Ivens ingewis-
seld en er kwam nu een groot overwicht van onze: zijde.Het liep allemaal beter en het resultaat was dan een
een gelijkspel. Nu kwam zondag, maar het noodlot had
toegeslagen, want W Ivans had een blessure overgehou-
den van zaterdag en was niet beschikbaar. Het eerste
verloor met 2-0 van KSV en u hebt waarschijnlijk zelf
gezien hoe (Het verslag in de Gelderlander had volgens
mij weinig verband met hetgene dat op het veld gebeurdis).
Nu kom ik eigenlijk tot de kern van het verhaal. en dat
is lat Gr maar zo van Hoger land wordt beslist, dat
W Ivens voor die zaterdag eigenlijk geen deel zou kun-
nen uitmaken van de A selectie. Hemzelf werd niet g

vraagd naar zijn persoonlijke mening hier over. let
gevolg was dat een sfeer en vriendenkring, sbouwd
door trainer en de spelers zelf, plotseling een halt
werd toegeroepen. Men tracht van Hoger Hand de zaak
gewoon tc forceren, want het eerste elftal most met
alle geweld van die degradatie plaats af en of men dan
datgene wat men in de loop van dit seizoen heeft opge-
bouwd, plotseling weer afbreekt daar wordt helemaal
niet naar gekeken. len had volgens mij heel anders moe-ten handelen. Men had als de nood aan de man gekomen
was, dit was nog helemaal niet het geval want J. Vol-
ters en A. Krabbenborg waren hog beschikbaar terwijlhet 2e elftal voor kompetitie vrij was, kunnen vragen
aan de A selectie of W. Ivens zaterdag eventueel vrij
zou kunnen zijn, of men had moeten zeggen dat W. Ivens
mee zou doen tot de wedstrijd in normale gevallen,: be-slist was bij goeie voorsprong of grote achterstand)
en dat men hem dan uit zouwisselen om hem voor zondegte spar n. Deze mening wordt nog gesterkt door W.Ivens
z9ls die zoals Li zeilt most: "Ik speel llever in d5
A selectie bij mijn eigen leeftijdgenoten tussen mijn

3
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by Mad 15 Wil Gis ILL)!eerste elftal gaan spelen.”Ik wil hierbij opmerken dat ik geen bezwaar heb togenhet feit dat spelers van ons team vcrtrekken naar heteerste elftal, maar wel tegen de manier waarop of de re-den waarom.
Mijn artikel besluit ik nu als volet door het door mij

SCN VIES

a oger Hand een raad mee te geven en die’ is:“Tracht uit die degradatie positie te komen maar niet
door middel van forceren maar tracht hetgene wat reeds
opgebouwd is te benouden. Laat mij en misschien nog ve-le anderen het plezier in het voetballen bij deze ver-
eniging behouden door incidenten zoals deze te vermij-den. Voor mij stond bij deze vereniging altijd vooropnôt Droezier-ensden komt vanzelf de prestatie.
Dit artikel werd geplaatst met toestemming van Wilfried
Ivens.

Paul Stortelder.
Gymvcreniging Zieuwent is groot succes.

Zoals verwacht werd was er behoefte aan cen gymnastiek ver-eniging in Zieuwent, maar dat het zo'n succ.:s zou worden,vooral voor de kleineren hadden we niet verwacht.
Alleen bij de jongens is de opkomst wat minder groo,terwijl: bij de dames boven 18 jaar eerst nog wel wat drem-
pelvrees be stong, maar nu er steeds meer dam.s inziedat gymnastiek een be tere ontspanning is ondanks inspan-ning:gan-T Vs lijken, Zijn wij overtuigd dat er nog velenzullen volgen. De tijden voor de verschillénde groepenzijns Op Maandag: lleisjes 6-7-8 jaar 17.3Ouur - 18.30

Meisjes 9-10-11 jaar 18.30uur = 19,30
Meisjes 12 t/m 185jaar 19:50uur= 20:50.
Dames ouder dan 18 jaar 20. 5Ô0uur — 21.50

Donderdags: Jongens 17.530uur <= 18.30;
De jongens is tot nu toe voor alle lceeftijden, maar als de
groep groter wordt dan 20-25 leden, en det hopen wijspoedig te bereiken, splitsen we de groep.Heb je interresse, kom dan gerust eens vrijblijvend’ kijkend
we hopen speedig het honderste lid te kunnen inschrijven,misschien ‘bent U dat wel.

Hertelijk dank Het Bestuur.
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Ik heb reumatiek en een king van vier
komt allemaal van de vocht,
Wij wille ook wel es languit leggen. U moet eens DL)
ons komen kijken, want de huisbaas verrekt het. Als
U eens zag hoe wij leggen, zou U erwerk van maken,
Wij zitte zoo krap dat de menschen naast ons, die
griep hebben, ons door de dunne muren aansteken. Als
U eens polshoogte kwam nemen, kon U ook de griepkrijgen,
4an de eene kant is mijn vrouw in verwachting en aan
de andere kant regent het in,
De W.C. is bouwvallig en zodoende kenne we niet
langer huizen. Als het hart waait zijn wij met le-
vensgevaaor verbonden.
Ik kan dat gesnurk naast mijn vrouw niet langer
handhaven, ze wordt gekweld door de gedagte dat ditnooit zal veranderen, Tenzei U ons de mogelijkheidwilt bieden, op geschijden bed te slapen.

Brieven gericht aan het gas- en electriciteitsbedrijf
1

eee

Wij hebben een kamer verhuurd aen een oude dame van
88 jaar waarin’ de ‘hele dag de gaskagsel moet’ brand-
en, en op die manier zoowoat wekelijks 29 muntjes in
de maand.
Mijn gezin telt. vier ledematen en ik zelf doe seerswart werk, terwijl mijn vrouw in een kinderbed ligt.Daar mijn vrouw een kind ter wereld heeft geschonk-
en heb ik meer gas nodig
Verzoeke meer gas door er veertien dage geleden er
een zoon bei heb geboore wat mij door de drukte al-
gohoe? door het Loofd is zezaan,
Verzoeke beleeft een kleine toeslag voor de gijser,daar wij in geen zes jaar een bad hebben durven
nemen,
Daar ik alles in het donker moet doen verzoek ik
Uedele mij tegemoet wil komen, :

Verzoeke om meer gas, daar ons gezin is uitgebrijd
door middel van een bebie.,
Een keer toen ik een kaggcl had doe ik vaak een
hoop op de kaggel maar op heden moet ik alles op een
gasfornuis doen.
Ik ben niet iemand die zomaar gas laat vliegen,
Heel gaarne zou ik in aanmerking willen komen voor

tgezinsvertleerdering met een bebieee
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11. Ik ben een staande vrouw alleei en hep me laten
krabben voor vastrecht,

12. Ik zit. van alles zonder en zoals U weet is mijn
schoonmoeder pas dood, die ook al geen inkomen had.En dan moet U mij: nog krengen terwijl ik spring
van ellende, Mijn schoonmoeder van wijlen kost meook al f. 10,-- gulden in de week,

13. Mijn vrouw moet hete zitbanden gebruiken, ‘Als de
kachel brandde zou ze het daarop doen,

Brieven gericht aan de Raad van Arbeid.
1. Tot'mijn verbazing deel ik U mede, dat ik 12 dec,

met een herzenschudding in de ongevallenwet ben
gaan lopen. En daar ik vader ben van een vrouw en
vier kinderen zitten we otomatisch om geld te
springen,

2. Ik moet toch ook betalen mijn huishuur, kostgeld en
levensstanden. Maar ik weet wel mannen met dikke
beurzen hebben maling aan Jan Grijpstuiver. Ik wil
U wel mondeling bezoeken maar als ik niks van U

hoor neem ik mijn zeweging in handen, want mijn
vrouw verwacht ‘iedere vijë minuten een-bebie, Geef
mij dus een uitkering want anders kom ik in gelde-
lijke omstandigheden te zitten.

0-0-0
DE JEUGD.

‘Over onze competitie is helaas niet’ veel te ‘vermelden,
er zijn maar weinig wedstrijden gespeeld, maar dit
probleem kent een groot deel van de verenigingen in de
afdeling. j

Het is voor onze junioren een moeilijk seizoen, al is
het veld bespeelbaar, dan nog is het onmogelijk om hier
op zaterdag 3 of zelfs 4 wedstrijden af te werken.
Maar onze actieve leiders zorgen wel dat hun jongens aan
hun trekken komen, door zv nù en dan een oefenwedstrijd
te spelen, vegen elftallen van verenigingen waarvan de
velden onder bijnaalle omstandigheden te bespelen ‘zijn.
Maar ook deze mogelijkheid dreigt verloren te gaan, de
KNVB adviseerd bij algehele afgelasting geen andere
wedstrijden toe te laten. Dan blijft er maar één moge-
lijkheid over, "De zaar!,
Maar voetbal is toch een EEen den:blijftt voor
mij deze vraag over: "WAAROM GAAD T NIET VERDER MET
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DE AANLEG VAN HET NIEUWE VELD 2901,
ton desl van Gs junioren is bezige | x per Masmd [eseflessen te verzamelen, nu dit wordt gelezen, is de
eerste inzameling afgesloten, en het werd.een groot
succes. Deze inzameling heeft tot doel, het geld bijelkaar te sjouwen voor de week vakantie die zij samen
willen doorbrengen in Hvek v. Holland.
Het Jeugdbestuur van ZVÛ dankt de inwoners van Zieuwent
voor de grootse:medewerking bij de eerste inzameling,
Het is dit jaar de eerste keer dat er een jeugdkamp
wordt georganiseerd, als het in goede aarde valt zal
het in de komende jaren op grotere schaal worden voort-
gezet.
zorgt U voor lege flessen, de leiders zorgen voor een
week plezier,
Ook deze zomer zullen we met onze jeugd aan verschil-
lende tournooigen deelnemen, er zijn inmiddels al drie
aanmeldingen verstuurd. Graag zouden we zelf eens een
tournooi op touw zetten, maar zolang we maar over één
veld beschikken zal het wel bij deze wens blijven.
Onze pupillen en aspiranten zijn bezig met het U.
Cuypers tournooi, dit zal in negen dagen worden af
werkt, eind maart is de uitslag bekend.dude van deze jongens, ga eens een kecr mee met Uw

zoon, het is prettig voor de jongens, en U bent er eens
uit, wat in deze gejaagde wereld van groot belang kanEe voor Uw gezondheid,
tot slot-Wil ik er de jeugdleden er op wijzen, dal bij
gebruik van een busje er >p gelet wordt dat het geentank is, waar men in olle standen in kan hangen, zorgdat we geen klachten krijgen over schade die Goor onsis veroorzaakt.
Willon ook des leiders er op toezien dat de busjes op ds
juiste manier gebruikt worden, en laat geen romnel
2chter in de kleegkanmers van de bezochte clubs.
Wij vertrouwen op jullie medewerking!

enge

Jeugdsecr. B. Rouwhorst,.
O=0=0

KNVB _Jeugdsportkanp.
Dit is een kamp waar iedere vereniging enkele elftal-
len naar toe kan sturen, om daar een sportweek door te
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brengen, De bedoeling van deze week is > 0evoorbereiding te treffen op de komende kompetitic, In
die week wordt er een voetbal tournooi georganiseerd,
Iedereen denkt natuurlijk dat wordt de hele week voet-
ballen, maar dat is gelukkig niet het geval, want de
tourndoidagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrij-
dag, wWeonsdags moeten de leiders zelf wat voor de
jongens organiseren.
Het vertrek is op maandag 7 juli en de terugkomst op
zaterdag 12 juli. Omdat deze data behoorlijk gunstig
waren kwanen enkele leiders op het idee om daar aan
mee te doen. Een kleine enquete onûer de spelers, of
hiervoor wel animo was, had positieve resultaten,
We hebben toen besloten om er met één elftal noar toe
te gaan er kwalen gelijk reacti ndere junioren:
Waarom gaan we niet met 3 elf maar
treffende sportkamp Se As
1. Het dE

eerste keer
Kunnen we
ron vinden

j ongens
grootGb on

Deze e ee is dus zuiver dat
hopelijk voor herhaling vatbaar
Ds leiders en jongens zijn: Krabbenborg; Guus
Kolkman, Hans.Kolkman, Rudie Kolkman, Guus Kady
Immink, Eric Humnelink, EI 5tOTK ilecmens
Stortelder, Martin Toebes, Jos Heutinck, inand
Schutten, Jos K1. Holkenborg en als leiders I. Knippen-
borg en W, Zunmelink,
De onkostel. voor deze week bedragen fl, 55,-- per
persoon, verder komen er natuurlijk nog de reiskosten
bij. Daaron is er net de jongens afgesproken om met
ingang van zaterdag 25 jan. iedere week fl, 1,-- te
bevalen, dit alles on de fl, 55,-- niet in een keer

hoeven betalen.
Na overleg Ee de kantine beheerder stelde deze spon-taan de fooienpot in de kantine beschikbaar voor dit
doel. Verder we een Lege flessen aktie ge-
organiseerd, Het ophalen van de flessen zal ieder
iste zaterdeg van de maand gebeuren, aar dat heeft U
inmiddels al wel genlerkt, Dit om de onkosten te dekken,
We hopen op Uw medewerking.

©Le
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Voor het Zaalvoeoa speelden tot nu toe de
Asp. teams D en E. In hun poule verloor D helaas alle
5 wedstrijden, terwijl’E in hun poule niet verder
kwam dan 1 gelijkspel en 3 nederlagen. Helaas dus voor
geen van beide teams een halve finale plaats:op 30:53,

Sinds het samenstellen van het vorige numner yvan PIOT
zijn er enkele data van de te spelen wedstrijden ver-
anderd, en wel van de Pupillen spelen zowel C als D op
2 naart. Bij de Aspiranten speelt groep C nièt op. 23
maart naar op 23 februari. Bovendien werd bij de C

Aspiranten Jan v.d. Manen nog toegevoegd en is hier
Richard K1., Goldewijk v.d. Dorpstraat bedoeld. Boven-
dien zulien enkele spelers en net nane Pupillen zich
erover verbazen dat ze niet zijn vermeld al hoewel
ze wel trainen. Dit is echter volgens afspraak omdat
alle een die zich na zugustus hebben opgegeven als
lid, wel mogen en ainen maar niet in wedstrijdverband
van de bond j en deelnemen, Ze betalen dan ook nog
geen contributie.

O-O-0

Nadat U dit: artikel gelzen hebt, zult U de nog te
2cc

bi

spelen competitiewedstrijden van de volleybalver, TOHP
gedrukt zien staan, De bedoeling hiervan is iedereen de
kans te. geven eens te komnen kijken wanneer men belang-
stelling heeft vcor deze sport. Terwijl nen zodoende
ook nog inzicht krijgt is het Deen zin fEEDe thuiswecdssrijden zijn die wedst: E TOP
cerstgenoend staat, Deze wedst den gesEDEe in
de Gy de Zegendijk j of
op

Z Dae DOD
ne rts zou het een mooie 8

conpetitte zijn wanneer een van C teans u pronoveren,
Dis is nog mogelijk vroor het 1stc Canestear ie in de
3de kla n het. district Oost-Ge Zij
bezett nu toe de 2d laob3, nen heeft 2 punten
ninde coploopster, \ Ì 7

wer un van supporte ie
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denken. Wij verzoeken U dasron nognaais de thuzsve-
strijden eens te kolen bezoeken onze spelers en speel-
ster zullen dit zeer op prijs stellen,
Tot ziens in de Gym-zaal,

Je Hoenderboom.
Nog te spelen competitie-wedstrijden van TOHP.Ie aanv, 15,00 EG | — DOED > Danes
22e Gan. 11.00  TOHP 2 — BVC 1 51e 5. 2anv. 14.45 Dynamo — TOHP 2
8-3. zanuv. 14.00 TOHP 2 - Boemerang 5 5IDe3. OanNV, 15:50 Boenerang b — DOP 2 “3

Doe Dante 14.00, TOEP 2 — Dornax 5 55
12.4. aauy.: 11.400 Wivoc 5 1005 2; 5
1.2 Dan. 1400 TOHP 1 — Avani is) 62275 ASV. 15.30 Wivoc 4 MOHD 1 70
15.5. aai, 14.00. DOH? 1 - Vivo 5 422:53: Sal; 16:00  Genini 2 DLOHB- 1

54.Vg 14:00 DOHP | - Bosmsrtaug 4 “3
1244, many. 14,15 Grol 2 = TOU] 5P6.4. aanv, 14:00 Tornax 2 - TOHP 1 39
5D. Sans 14.005: 1O0HP | — TOrnado 3 5

28.25 Sal. 21.00 TONP 1-5= Toriax 4 Heren
14.5 an. 19.50 KS. 1 — LOUD 1 321.5. aanv. 21,00 DMOHP 1 —.BVC 3 Ee

beds Sam: 14.4. VIOS 2:= DOHP 1 95

0-0-0
DE NED. MIDDENSTANDSSPA \ARBANK EEN GOEDE EN VEILIGE

SPAARBANK

Waarom loopt de Belgische politie vaak met een hond?
antw: Ondat 2 neer weten dan één.
Waaron deed de Belgische luchtmacht niet nee sia de
tweede wereldoorlog ?
antw: de piloot was ziek,

de zeemacht niet mee ?

er stond geen wind.
En waaron Ceed
antw:
Wat staat er in België altijd onder het bord,
verboden ?

inhalen
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antwe Geldt ook voor andere kleuren,
0-0-0 4

NIEUWS IN HET KORT NIEUWS IN HET KORT NIEUWS IN HET K

Kopie voor het volgende nummer van PIOT dient uiter-
lijk zondag 2 Mrt. in let bezit van de redactie te
zijn. Noteer deze datun,

Nognaals vestigen wij Uw aandacht op de Leden- en
Donateursvergadering op 17 febr. a.s.
Aanvang 20,30 uur in de cantine.
Agenda-punten zijn o.a. Jaarlijkse feestavond, toe-
stand van de velden en toelichting op Wisselwerking1D.
De Wisselwerking 1975 is het rapport dat de KGVB
heeft sanengesteld on te konen tot: vernindering
van de spelverruwing door o.a. betere samenwerking
tussen scheidsrechters, trainers, leiders en spelers
Diegenen die voor voetbal zijn goedgekeurd naar ook
andere sporten bedrijven bv. tafeltennis, handbal,
naa, . vergeten hebben hiervoor ook een bewijs van
goedkeuring te vragen kunnen dit alsnog aanvragen,
naer dan noet nen uiterlijk.zondag 23 febr, een
briefje let naan en adres e.d, inleveren bij B. ten
Bras, Dorpsstraat 23.

Midden maart beginnen in Doetinchen en Winterswijk
weer scheidsrechter-cursussen, duur 8 avonden,
belangstellenden dienen zich hiervoor zo spoedig te
nelden bij de K.N.V.B. Afd, Gelderland, Postbus 36,
Deventer
De Zaalvoetbal conpetitie verloopt tot nu toe voor
de-Zieuwentse teans weinig succesvol. Het eerste
verloor één. maal (2-3) en speelde één keer gelijk,terwijl het 2de en het A tean beiden hun wedstrijd
verloren,

ORT NIEUWS IN HET KORT NIEUWS IN HET KORT NIEUWS IN HE
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