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REDACTIEWOORD.
Nadat er in enkele vorige nummers weinig over voetbalte vertellen viel vanwege het slechte weer, schijnennu de weergoden ons weer gunstiger gezind te zijn,Hoewel bij enkele teams de resultaten nog niet zo ge-weldig zijn is er bĳ de meesten toch een opgaande lijnte constateren. Vooral het eerste bleek de eerstewedstrijden nog goed de gevolgen van gebrek aan eenbeetje behoorlijk trainingsveld te ondervinden. Maarook bij hen gaat het steeds beter al heeft men nietveel geluk bij het maken van goals. Hopelijk is vrouwePortuna hen deze laatste wedstrijden wat beter gezind,zodat ze de nog zo broodnodige punten kunnen verzame-len om niet te degraderen, want dat hebbenze, gezienhun spel en inzet, beslist niet verdiend.Het tweede draait momenteel ook nog niet zo goed,zodat ook zij op moeten passen niet tot de degradatie-



Al Uw C.V.- INSTALLATIES
LOODGIETERS- &

BLECTRICITEITSWERKEN

worden door ons
vakkundig
verzorgd./e Hlshof

ZIEUWENT Tel. 346

VOOR AL UW VERZEKERINGEN

ZIE UWER® Dorpsstraat 77 HS 200

DE U wilt lekker eten
í of een glaasje bier 7?

Dan naar cafetariaa ze aB IP#
ZIEUWENT Tel. 269



bdiesten te gaan behoren, rositieve resultaten zijner te vermelden van het derde en vyfde, die beidevolop in de top meedrc.aien, terwijl ook het vierde deslag te pakken schijnt te hebben en zich bij de midden-moot heeft kunnen aansluiten, Het zesde en zevendeblijken goede middenmoters te zijn, maar het achtstewacht helaas nog steeds op het eerste puntje maar gezienhet feit dat elke week er van hen vele trainen zal ;

voor hun die hatelijke nul ook spoedig verdwijncn,Jammer genoeg verschijnt Piot ditmaal met daags na deJaarlijkse feestavond, maar gezien de nieuwe opzet(Handbal en Volleybalvereniging worden ook uitgenodiga)zal het feest beslist weer geslaagd zijn,Dan de trainerswisseling: De heer G, Peeters gaat onsaan het eind van het seizoen verlaten na 5 jaar, waar-de laatste 2 jaar als selectie-trainer en daarvoor als jeugdselectietrainer bij Zieuwent te Zijn ge-eest. Tijdens de algemene ledenvergadering dankte hijiedereen, spelers, oud spelers en bestuur voor hetnoten vertrouwen en de prettige manier van Samenwer-ken en beloofde er alles aan te zullen doen om het£.N.V.B. -schap voor ons te behouden, Als opvolger wasunaniem door het bestuur de heer w, Krabbenborg aan-getrokken als nieuwe trainer voor het 1e t/m het 4eniorenteam., Naar onze mening een goede keus, gezienz inzet en kennis van het voetballen, waarvan tot nuoe de jeugd en de lagere elftallen hebben kunnenprofiteren, Wij wensen beide trainers in het nieuweseizoen veel succes. Voor de lagere elftallen en deBcselectie zal door het bestuur nog een nieuwe trainerworden gezocht die in noodgevallen voor \w, Krabbenborgin kan vallen. Nu ook de jeugd weer met veldvoetbal issegonnen ziet U een uitgebreid jeugdnieuws in deze Piot,De redactie,

[EN

-HALP-JAARLIJKSL LEDENVERGADERING.
°T grote belangstelling werd op meandas 17 feb, dehelf-jaarliĳkse ledenvergadering gehouden in de kantine,Er kwamen verschillende agendapunten.aaf de orde waar-van de trainerswisseling wel een van de belangrijkstewas. Het bestuur was unaniem van oordeel dat WimAT abbenborg trainer zou worden, nu George Feeters aleerder aan de voorzitter meegedeeld hag BKZVC aan het
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ind van het seizoen tc wellen verlaten. win Ho
neemt de training op zich van de eerste vier EnHet bestuur zal daarom uitzien naar cen trainer voor
de lagére elftallen. De voorzitter dankte G. Peeters
voor alles wat hij voor RKZVC gedaan had en zei dat het:
heus niet alleen aan de trainer lag dat het eersteelftal op het moment wat mindere resultaten behaalde,
De toestand van de velden noemde de voorzitter :"Bar
slecht!" Van verschillende kanten was er al gevraagd,
waarom er niet verde: gewerkt werd aan hct nieuwe
hoofdveld. J. Cuppers deelde daarom mee dat de firma
die met het werk belast was op het Ee nog niet
verder mocht werken omdat dit voor een goede bodem-
structuur zeer nadelig zou zijn. Lr naar gestreefd
om in mei zover te zĳn, dat het nieuwe hoofdveld kan
worden ingezaaid. Ook zal in het voorjaar het 2e terrein
worden gedraineerd en doorgezaaid.
Het agendapunt feestavond was eigenlijk een vraag van
het bestuur aan de leden, of er wel belangstelling was
voor cen feestavond. Deze:belangstelling Ee wel

anwezig en daarom werd besloten om op vridas 14 maart
‘ze feestavond te laten plaatsvinden. De Leiders va

ie elftallen zouden zorgen met een afvaardiging van
un elftal op de feestavond te komen en bovendien zou

worden bekeken of andere sportverenigingen uit Zieuwent
interesse hadden in een gezamelijke feestavond, öm
zodoende de feestvreugde te vergroten.
Jammer genoeg moest de voorzitter meedelen dat er in
de kleedaccomodatie nogal veel vernield wordt. Ër was
daarom een agendapunt van gemaakt. et is jammer dat er
door sommige mensen dingen worden verden vernield die
met veel moeite door de vereniging tot stand zijn
gebracht. Laten we allen zuinig zĳn op onze prachtige
“ccommodatie. Nadat er nog enkele punten in de rond-
vraag aan de orde waren gekomen sloot de voorzitter de
vergadering en dankte iedereen voor de belangstelling.

J. de Marie,
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dK2VC-Gendringen 1-2
Cndanks het minder goede veld, ging de wedstrijd tochdoor. We begonnen met J. Kolkman (L) als De te man.
‘Nog geen 2 minuten later ‘was het al gebeu waar Zo
tegen gewaarschuwd was: laat je direkte eeniet uit het oog! Op het middenveld kwam no. 10Smeitink vrij, gaf een diepte-pass op links waar hun
‚linksbuiten vogelvrij stond. De beide André's warenfinaal uit positie gespeeld. Jos L. moest erin, de bal
werd teruggetrokken op de penaltystip en daar stond
nog steeds no. 10 ongedekt, ûie de kans dankbaar
aannam en scoorde. We kwamen terug en begonnen met
grote inzet Gendringen onder druk te zetten, maar de
lichaamskracht van hun was beslissend: zij wonnen
praktisch alle kopduels. Van achteruit werd veel bal-
verlies geleden door slechte passes. iiidden en voor

‚moest geknokt worden. Dat gebeurde en we kregen kansen.
Len schot uit de draai van wim Domhof werd net gestopt.
Vrije trap van Willy Hummelink werd door de keeper voor.
de voeten van B. Bokkers geslagen, maar Bennie schoot
naast. Ons overwicht werd niet in doelpunten omgezet.
Dus bleef het 0-1 tot de rust.
In de rust werd kemmy Hummelink ingezet als laatste
man en kwam Jos L. op het middenveld en Vincent als
rechtsback voor André Krabbenborg. we bleven sterker,
speelden veel over de vleugels waer Lau en Wilfried
meestal goed doorzetten, de bal goed vrij maakten, ma:
dan onnauwkeurig voorzetten. Daardoor kwamen er weiniegevaarlijke momenten. De juiste maat bij de laatste
voorzet is er niet. 10 min. voor tĳd werd a. EBekelder
gewisseld voor een aanvaller, iené Fenterman, We
moesten gokken, maar de uitval kwam van de andere
kant. Bennie Bokkers lon de man niet meer blokkeren
n het was 2-0 bindelĳĳk lukte het dan nog een goal te

maken door Jos Wolters. we kregen echi:er geen punt.

ES Eis ËVoOrnsae ds

GAKAVC-KSV 0-2
In een eerste helft sterk gespeelde wedstrijd verloren
wij beide punten omdat, de kansen beter benutte,
2. harder was in de persoonlijke duels en 3. wij 4 op-
gelegde kansen misten. tisch liep het. vooral goed,
toen L. &nivpenborg no.8 De zxgoor uitschakelde. Maar
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juist toen hadden wij de kansen moeten benutten. üeel
anders pakte het uit. Voorzet van links net ‘over W.
Hekelder die zich niet kon afzetten en Klomberg tikte de
bal ‘in ‘het, doel. Cok daarna waren we zeker niét dé
mindere. tot aan de rust. In de rust spraken we. af. dat
er beter gedekt zou worden en da‚t we meteen zouden
gaan scoren. Maar-kSV scoorde nadat 3 maal debal was
weggekopt. kw. Eekelder kopte. de 4e keer de bal voor de
punt van &lomberg. Goal 2-0 Dit was cen psychische
klap die wij niet te boven zĳn gekomen. I.D.v. de DE

gelijkmaker een tegengoal. Nog © min. voetbalden we.‚eer lukte het niet. let zelfvertrouwen schootweg.
als de bekende nachtkaars ging ook deze wedstrijd uit.

t

zeTerborg- BKZ VC 1- Ô

In deze Á 1 vuntenwedstrijd waren kracht en inzet hethoofdmotief om te winnen, tet hoefde niet mooi te
gaan, als er maat gewonnen werd. Iedereen in de ach-

erhoede had een vaste man. Op het middenveld werden
ruimte-dekking en mandekking ao0ed afgewisseld en de
voorhoede mocst de meekomende verdedigers opvangen.
Dat ging zeer goed, Achter zouderi we geen risiko’s
nemen. lizar dat gebeurde toch een keer, B. Bo“kers
wilde terugspelen, nadet a. Krabbenborg via sliding
de bal bĳ Bennie had gebracht. laar de bal schanmpt af.
De rechtsbuiten wil voorzetten, maar hij raakt de bal
zo slecht dat die per ongeluk in ons doel verdwijnt.
1-0 achter. We kwamen terug. Konstant aanvallen.
Legio kansen, maar geen goal. Eet is onbegrijpelijk hoe
zulke mogelijkheden worden gemist. Eet grootste punt,
zelfvertrouwen, is weg. k&lke week opnieuw wordt dat
weer opgevijzeld, maar als de cerste kans gemist wordt
verdwijnt het weer. Zo was het ook tegen Zelhem (2-1)
Ww‚ Ivens stond in de spits en «4. Domhof rechtsback.
Beide spelers waren met Jos Kolkman de besten van hest
veld. w, Eummelink die kompleet vast zat werd de tweede
helft dan ook gewisseld voor Prans. Door een snelle
uitval stonden 2 zelhem spelers tegen 2 verdedigers.
ïeteen werd diep doorgespeeld. Vanaf de 16 meter
schoot de Zelhem speler op zoal Joop EBekelder
reageerde niet: 1-0 De tweede goal, 1 minuut voor rust
was volgens mij geheid buitenspel, maar het spel ging
door. Joop Eekelder komt uit en gaat terug. Meteen
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9 te Schiet de speler op ùosl. 20 Vlak ns
waren er wcer 3 mogelijkheden op sen of twee 2
maar. het zelfvertrouwen was weer zoek. Eindelijk n&
25 eten. 1-2 Jos Kolkman scoorde fraai. Dáarna
kwam de vlam weer in de pan. we geloofden er weer in,
Maar de bal wilde er niet meer in. Zelhem, krseg' ook
nog’ een paar kansen maar door o.a. veel reaktiewerk
van Joop Lekelder kwam er geen goal meer in. De
stand is slecht, maar niet hopeloos. Tegen Va sevela
en Neede begint de viktoriel!

AKZVC-Varsseveld 2-2 | esMet sen licht windvoordeêël begonnen wij, om te winnen,
lier. Na 5 minuten door w. [Ivens 1-0. De

drachten waren bekend. W. Lekelder duidelijk laatste., de 3 verdedigers persoonlijke ‘dekking, hetgee
Vim en André zeer goed deden. Bennie begon zwak, maaris zich verdedigend redelijk goed. Op het midden-
eld moest bĳ balverlies onmiddellijk weerden opgenomen. Dat ging 25 min. zeer goed. Daarna

werd het miner, Ons offensief zwakte af en Varsse-
veld maakte daar gerruik van. Geheel vrijstaand kon
no. 7 scoren 1-1. Door de ruimte oz het middenveld
kreeg Varsseveld greep op ûe wedstrijd. Let was net
alsof er niemand luisterde. Daardoor kwam de ze
goal. Ër waren meer Varsseveld-spelers dan 4VC ver-dedigers. Dus wser een speler ongesdekt;: no0.9 1-2.
Toen wilde iedersen aanvallen. De 3 middenvelders
bouwden en vielen aan, maer verdedigden zeer slecht
Ook als Vincent of Frans terug kwamen dexten zij niet,
Jos W. werd iutgewisseld voor VW. Gummelink maar veel
beter werd het niet. De zwakleidende scheidsrechter
’hielp® een klein beetje: vw. Domhof brsekt door,
wordt iets vastgehouden: penalty. Frans schoot hard
in. Omdat ook toen op het middenveld niet wert ver-
dedigd, kreeg V'veld nog 3 kansen tegen wij een,
De grootste fout:

ë

-3 middenvelders die niet verdedigden-geen organis-
=tor die ze terug moet roepen-te weinig zelfvertrouwen

inzet bij sommige spelers. Vandaar. dat er tegen
“sede op 9 maart opnieuw gewijzigd zal worden
en
u
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De stand t/m 2-3-75.
Longa IG ID A2 DL 5 1KS VE LE 10:22 24 IE)

PAX : 1E 22] O2Reunie EL)|Neede 16 6 4 6. 16 25 = 25Enou 1. 5 SG 16 25 2Terborg GDSG duinen +16 5 55 1 22 - 25;Dd 1 51 6 4 10 2Witkampers 17 -45-8-13 18.527Zelhem VL 55 1 18 27e 5} 9 14 = ZAAK ZVC 16

Er zijn nog 6 wedstrijden te spelen. Nl,
Uit ELNKiSS: NV.

Thuis: Neede, Witkampers, Reunie en Winterswijk.
BA AVG 2. $

In de laatste twee nummers hebben we niets meer gelezenover de resultaten van het tweede elftai. De oudezinsnede: geen nieuws, goed nieuws doet Lier verre vanopgang. Na de vrij redelijk goede competitiestart, achtpunten uit zes wedstrijden, is het nadien sterk berg-afwaarts gegaan. Uit de volgende zes wedstrijden werdenslechts twee punten vergaard en wel door een over-winning van 1-0 op Kotten 2. De uitslagen van dielaatste zes. wedstrijden waren als volgt:
ZVC2 “ Eibergen4 1-3
Vios B2 -- -ZVC2 2-0
2VC2 - Longaá 0-1
ZVC2 — Kotten2 1-0
fatum2 - ZVC2 3-1
Longa4 -— ZVC2 1-0

zoeken naar de oorzaken heeft alleen maar zin als dieoorzaken opgeheven kunnen worden, Een van die oor-zaken. is het grote aantal blessures of verhinderingen
om =ndere redenen, waardoor de opstelling wekelijksmoet worden aangepast. De eenheid en continuïteit vande ploeg gaat zodoeride verloren. Op de tweede plaatsis het gebrek zan trainingsmogeliĳkheid, abnominabelslecht veld, zoals U weet, verre van bevordelijk voorde vorm van elke speler en de ploeg in z'n seheel.



ASSURANTIËN

Levensverzekeringen
Ongevallenverzekeringen
Ziektekostenverzekeringen
Alle schadeverzekeringen

Laat U zich eens geheel
vrijblijvend adviseren,
laat Uw verzekering
ónze zorg zijn!

PINANCIERINGEN

Persoonlijke leningen
Hypotheken
Huurkoopfinanciering
Woningkredieten -

Leasing

Alles wordt discreet,
snel en vakkundig
voor Ü verzorgd door

ASSURANTIE- en FINANCIERINGSKANTOOR

e=J&Sa Def4 fd ze
Ee) (9 2 SDIgdSe DGMae 9 ZIEUWENT Tel.461.

Agent v/a Ned. Middenstands Financierings Bank

en MAHUKO

Samen op de fiets
ja gezellig !oc

Kom

vrijblijvend
kijken
en maak
Uw keus
uit onze
RUIME SORTERING !

GI DEPsaLOESEF
Dorpsstr. 55 Tel. 530

Hét adres voor
EEN GOEDE AUTO

Zieuwentseweg 71

ZIEUWENT



+

Zorg voor koelte in huis met
_

VDEGALUX ZONNEWERINGEN! Ie \

zowel jalouzieën als buitenschermen
t

4 Maar dan geplaatst doorSt
SCHILDERS- & BEHANGERSBEDRIJF

Werenfriedstraat 37
T42 1I5UWEN

zijn
prijzen GOED

kwaliteit BETER

service HET BEST

Ook voor het maken van leuke
fruitmanden is dit Uw adres!

Wilt U over voetbal praten,
dan kunt U zich in de cantine

vermaken;
Wilt U over installatiewerk praten,
Houd dan

WA.KEMKENS DV in de gaten !



Se
B.v. Technische (bal)oefeningen en combinatieoefeningen
waren prektisch onmogelijk. Dit gebrek weerspiegelt
zich duidelijk in de wedstrijden. Onnodig balverlies door
hetzij verkeerd aannemen, hetzij foutief plaatsen, het-
zij onnódig soloën is legio. Daarbij komt het grote gs-
brek zan produktiviteit. In elke wedstrijd vorden vele
goede kansen geschapen, doch het doeltreffend afronden
laat veel te wensen over. Laten we hopen dat door de

‚verbetering van het trainingsveld, waarop voetbal weer
‘mogelijk is, en door het tonen van nog meer inzet,
resultaten in de komende wedstrijden niet uitblijven.

HKZVC3.
Eet derde team heeft zijn kampioenskansen nog steeds in
eigen hand dankzij 3 achtereenvolgende overwinningen op
WVC5 (5-1) Bredevoort2 (2-0) en mede kampioenskandidant

‚ Varsseveld4 20: Let derde staat dan nu ook op de
eerste plzats dankzij een beter doelgewiddelde dan Grol
(34-13 tegen Grol 24-14). Eoewel de EE dat niet
direct doen vermoeden waren het geen ge nakkelijke over-
winningen, iets wat eerder te wijten is aan:het feit
dat we te veel kansen nodig hebben om te scoren (waar
overigens niet alleen het derde mee kampt). dan aan de
tevenstanders. Tegen vVC5 kwamen we ondanks een groot

eldoverwicht toch weer door een misverstand met 1-0.
achter. Tot 20min. voor het eind bleef deze stand,
maar toen EH. Rietberg uit een pracht pass van B. Ïls-
schot de gelijkmaker scoorue was het verzet van WVC)

opeens geheel gebroken. Binnen 10 min. stond het 5-1
: eein ons voordeel wat tevens de ,

Bredevoort2, sly altĳd een lastige t
we na 20 minuten via een pena E

nogal rommelige spel van onze tegenst er, raakten
ook wij uit ons ritme en kreeg ûe wedstrijd, mede door
enkelé dubieuze scheidsrechterlijke beslissinger een

O4 egenstander, kwamen
-0. Maar door het

nogal rommelig karakter. Hierdoor kreeg ook Bredevoort
enkele goede kansen, maar door hect koelbloedig optreden
ranselde onze aanvoerder keeper A, Krabbenborg alle
ballen uit zijn doel. Toen echter on onbegrijpelijke
redenen 10 min. voor tĳd Bredevoort een penalty mocht
nemen, geloofden we niet zo erg meer in cen overwinning,
Maar op geweldige wijze wist A. Krabbenborg ook deze



Confektie

SIikeme 4 #7 4 te 7 DeEe
mo de Tn

DAMES =-

HIER DN =

K INDER - confektie

Vrije tijds- &
|

werkkleding
DORPSSTRAAT 21 Di

Tel. JA

GOAL

Wij geven de voorzet,
U mag Ze afronden ...

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJZEN !

ef O

Dit kan bij NI PEN£ f /—_

Twijfelt U nog ? KOM GERUST ! Tel. 544



)9penalty te stoppen waardoor hij terecht de matchwinnaar
mag worden: genoemd, want hierna geloofde Bredevoort erzelf niet meer ïn en konden we kort voor tĳd nog
gemakkelijk tot 2-0 uitlopen.
De volgende wedstrijd tegen medekamnpioenskandidaat
Versseveld4 beslisten we via een penalty. in de tweede
helft door W. Venderbos: 1-0. Dit was onze beloning
voor het conditievoordeel, de grote inzet en mede
door de gevaarlijkste aanvallen want onze aanvallen
werden met meer overleg en goed samenspel ovgebuuwd,
doch het laatste tikje kwam steeds weer te laat, terwijl
Varsseveld met lanse trappen naar voren gevaar trachtte
te stichten in onze verdediging. laar deze gaf geen
krimp waardoor Varsseveld4 niet verder kwam dan enkele
corners die ze met hun lengtevoordeel in goals trachtten
om te zetten, maar door het goede werk van voorstopper
B. Berendsen en mede het goede en kordate uitverdedigen
van de anderen kreeg keeper A. Krabbenborg eigenlijk
weinig werk te verzetten, waardoor al met al onze
overwinning als dik verdient mag worden beschouwd.
Het nog 7 wdstrijden te spelen denken we nú al voor-
zichtig -an cen kampioensschap maar er staan nog enkele
lastige wedstrijden op het program (ESV, nog.2 maal,
Ajax B. en Bredevoort) zodat er nog van alles kan
gebeuren,
STANDEN SENIOREN EN A-ELECTIE.
2DE KL:S 3DE KLAS
Winterswi;k 2 JE AVE 11-16
Longa 4 12-16 Grol 3 11-16
Vios B. 2 9-14 KSV 2

È 9-12
Neede 3 12-14 ‘Varsseveld 4 10-12
Kotten 2 Ajax B. 2 T- 7
tatum 2 12-11 Grol 7 9- 9
ZVC 2 12-10 Bredevoort 2 9- 8
nuurlo 2 T-7 WVG 5 11- 8
Eibergen 4 12- 7 Winterswijk 3 10- 5
WVC 126. AD 5 11- 5
MEC 2 6-3

0-0-0
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ZDE KLAS ADE KL=5

iarkelo 2 10-20 Longa 6 8-13
larkelo 4 9-14 HTIxN $ 8-13
Rietmolen 2 12-11 Grol 9 6-10
AD 4 10- 9 VC 6-9
neunie 3 g- 8 Vios B. 5 T- 7

Mariënvelde 2 9-7 Ruurlo 4 6- 6

Longa 5 EO KSV 4 6- 4
Grol 5 Ee Halle 3. 8- 4
ZVC 4 9- 6 KSH 3 5-2
fuurlo 5 8- 4 ZVC 8 5-0

ADEKL.5 ADEKL45
Eibergen 7 14-24 Libergen 8 13-23
Grol 8 12-20 EN 9-17
KSH 5 11-14 Eibergen 12 10-17
Vies De 4 8-12 Ruurlo 6 10-13
Gr. Boys 2 10-1i Balle 4 11-39
ZVC 6 8-9 Wolversveen 2 T- 8

' Eibergen 9 11- 7 Grol 10 T=26
‚ Mariënvelde 4 8-6 SNG TI 8-5
KN) T- 5 Vios B. 6 8-4
Longa 11 9- 5 Longa 10 8-3
Erix 5 5- 1 Gr. Boys 5 5-3
Vios B. 7 9- 0 KSH 4 9-0
OVERGANGSKLASSE A-SELLCTIE AFD. C

 ALSV 12-24 Vod. 13-10
Longa 12-17 „elhem 10- 9°

. Silvolde 12-16 Doetinchem 14- 8
SDOUC 12-16 VVG 14- 8
n&ZVC 12-15 Sp. Neede 11- 6
AD 15-14 Zelos TIE;
"2 winstp. in mind. wegens stakenEIA6'0'9'0100
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DE SPELHEGELS.
Het is de bedoeling om in de volgende PIOT te begin-
nen met de spelregels en de eventueel bijkomende zaken
op de één of 2ndere wijze te verduidelĳken. Wie heeft
hier ook al eens aan gedacht en misschien reeds enig
idee hoe het zou kunnen. Gaarne bericht zan onder-
getekende. Jan Wopereis.

BIJEEN.OlST JEUGDLEIDERS.
Op maandagavond 3 maart zĳn we in vergadering bijcen
gewest, en het werd cen nuttige avond. Er was cen
zeer goede opkomst, een p.2r leiders konden niet op
tijd aanwezig zĳn in verband met hun training. [et
eerste punt was een opvolger zien te vinden voor
Herman Bokkers, die als hoofdleider van de asp. en
pup. veel werk heeft gedaan voor onze jeugd, maar om
studieredenen g.en tĳd meer beschikbaar heeft om dit
werk voort te zctten. Van de leiders werc Cl. Knippen-
borg bereid gevonden om deze taak van Herman over te
nemen, Voen kwamen de flessen op tafel, door het grôte
succes det onze jeugd hceft met de flessenactie en
als de bovolking van Zieuwent ons zo blijft steunen
lĳkt de jeugd nu reeds verzekerd van een geweldig
jeugdkamp, waar ze dan ook volledig naar toe leven.
Hierna kwamen de toernooien ter sprake. Dit werd snel
afgehandeld en er werd voor gezorgd dat elk team aan
tenminste 2. toernooien ken deelneuen,
De leiders zĳn van plan om op 10-5-1975 samen een uit-
stapje te organiseren, dit is de eerste keer, maar
voor de goede sauenwerking en wederzijds begrip vonden
we het belangrijk dat dit eens ging gebeuren.
In de vergadering kwamen ook de vernielinz:en ter
sprake, ondermeer cen rekening van AD69. In deze reke-
ning werd een elftal van onze junioren aansprakelijk
gesteld voor een schade. van 740,-- aangericht in de
douchruimte van de kleedkamer. De betreffende spelers
zijn het hier nict mee eens, maar bewijzen dat het anders
is zijn er niet. Wie kan dat wel! Laat dit de laatste
keer zijn. dat hierover geschreven wordt, de leiders
hebben hier de taak er op toe te zien, zowel uit als
thuis, dat geen schade wordt toegebracht zaan kleed-
accomodatie v.d.
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2eEnde rondvracg kwam niet Vos sar VOren, zodat wekonden sluiten on aan de bar nog even na te praten.
TEDSTSIJDPROGRAT VAN ASPIRANTEN ENZUPTLLEN.15 maart: ASD.2 KSlHa-ZVCa Erixb-:VCb ZVCe-VioscPup.: KSHa-ZVCa ZVCb-Longac22 maart: ASD. ZVCa-Longa: ZVCb-Longab Longad-ZVCePup.: ZVCa-Mariënveldea Longab-ZVCb26 maart: Asp: ZVCa-Mariënveldea (19.00 uur)29 maart: Asp.: M'veldea-ZVCa ZVCb-Longac ZVCc-LongaeEup.: Longaa-ZVCe KSEb-ZVCbASp.: ZVCb-Grolb Mariënveldeb-ZVCcePups ZVCa-Gr,Boyss=

Asp.: ZVCa-KSVa (19.00 uur)- aPTil: Asp.: ZVCa-Erixa Grolc-ZVCb Grold-ZVCePans: Ega ZVCb-ESVaAsp.: ZVCa-Viosa (19,00 uur)april: Ásp,: Viosa-ZVCa ZVCb-Grolb ZVCc-M'veldbPups ZVCa-Longas î

ASD.: Longae-ZVCe
PuB.s Gr. Boysa-ZVCa

5 Weis Aspi ZVCa-Viosa
Pup: KSHb-ZVCb

Le D uz Hi H bed

MAD
» 19 È At

EN \O
© ro B Hs Li

) Ox 0B B Hi 4

TRAINING ASPIRANTEN EN PUPTILLLN:eenOp Maandag-avond :16, 30-130 B pupillen,317.30-18,30 A Pupillen,Op Dinsdag-avond :17.00-18,00 C 4Spiranten,:18.00-19,00 B Aspiranten,
=>

Op Donderdag-avond :18,00-19,00 4 Aspiranten,Maandag o.l.v. B, ten BrasDinsdag o.l.v. H. WopcreisDonderdag o.l,v, W, Krabbenborg

EN GOEDE EN VEILIGE
SPAAGBANK,

®= = 5 B 55 DSEd Ee (62) HI bn iz3 7 €
m2

54 x SO [esiEE 1
_ ti =

U.KUYELRS ZaALVOETB: „TOERNOOT.,Zondag 2% januarie j.l. speelde groep C van de Asp.in Groenlo hun zaalvoetbaltoernooi en eindigde op de’n
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vicrde plaats in hun poule met cen punten ota5ie. Groep C van de Pupillen behaalde zöóndag 2 naart
‘een derde plaats in hun poule met vijf punten en kwamen
‚daarmee één punt tekort voor de finalewedstrijden.
Groep D van de Pupillen speelde driemaal gelijk en

‘eindigde daardoor op de vierde plaats inhun poule,
‘Zaterdag 15 maart speelt groep B v.d. Aspiranten te
Groenlo. Vertrek 13.30 bij de kantine.
Zondag 16 maart s'morgens spcelt groep A v.d. Pupillen
in de Eamelandhal. Vertrek 9.45 our per. fiets.
Zondag. 16 maart s'middags speelt groep B. van de

:Fupillen in de Hamelandhal, Vertrek on 11.45 uur.
Zondag 23 maart speelt groep A v.d. Aspiranten in
Groenlo. Vertrek 13.30 uur.
NIEUWS IN HET KORT
Kopie voor het volgende nummer (8) van PIOT dient
uiterlĳk zondag 6 april in het bezit te zijn van: de
redactie. Noteer deze datuu.

0-0-0
Voor afgelastingen van wedstrijden, zowel voor jeugdals senioren dient men uitsluitend af te gaan op iet‘publikatiebord bĳ Hotel 't Witte Paard en niet op het
bord in de kantine. Dit om misverstanden te voorkomen.

0-0-0 E

19 leden hebben tijdens de sportkeuring verstek laten
gaan. Voor hen is de mogelijkheid om nog gekéurd te
worden op donderdag s'avonds te Lichtenvoorde waar‚één maal per 2 weken sportkeuring is. Iecer dient
voor eind maart op eigen initatief hiernaar toe te

gaan. Koster hiervoor nu ;15,--
0-0-0

Nu de pupillen en aspiranten weer buiten gaan. trainen
(en dus s'avords) verzoeken wij de ouders er op toe
te zien dat de lichten van hun fietsen in orde ziju,
opdat er geen onncdige ongelukken gebeuren na afloop.

0-0-0
Oud trainer-speler J. Kenkens gaat Longa verlaten en
heeft zich voor het nieuwe seizcen verbonden aan

_Achilles'12, een hoofdklasser uit Hengelo (Ov.) Een
goede promotie voor hem. We wensen hem ook daar veel
succes.
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EDAsBij de zaalvoetbalcoupetitie in Groenlo beginnen deeerste successen tc komen, Het eerste team heeft Zijneerste punt door cen gelĳkspel terwijl het tweede teamop 7 maart gewonnen heeft van Grol2 met 4-3, DeA. Junioren hebben die zelfde avond alweer verloren,
SUGGESTIES EN INFORIATIE RUBRIEK.Dat oock de gemeente zich nu eindelijk ook zorgen maaktover de toestand der velden blijkt uit de toezergingom in het voorjaar het trainingsveld te gean draineren,+++Het verzoek aan de bond on d. thuiswedstrijden voorde lagere teams zllen uit té laten spelen is afscwezenomdat door de vcle regenval niet wij alleen met slechtbespeelbare velden zitten+++In PIOT nr. 5 werd geschre-van dat een doelpuntje J2,10 kostte. Dit moet zijnJ2,50+++Naar aanleiding van ons vorige verzoek om eengoedkope typemachine met brede brug (wagen), dientmen daaronder te verstaan de rol waar cen vel (stencil)van plusminus 50 cu in kan99+Door de kantine beheer-ders wordt gezocht naar een cchte koperen bel, diedan boven dc tep gehangen kan worden (Voor aankondigenvan fooien en rondjes )+++De meningsverschillen tussena-selectie en het cerste Zijn inmiddels weer bijgelegddankzij de bemiddeling van de “Hogehand'+++Wij zoetenbij deze nog onze dank brengen aan Jan Dauhuis, dieal het typewerk van Pict nr, 5 verzorgde tijdens defeestdagen+++Sinds 1 februarie wordt de bezorging vande Gelderlander door J. Roelofsen verzorgd. Ook hijheeft zijn volledige medewerking toegezegd voor hetbezorgen van PIOT, Onze felicitaties gaan nog naar de‚fam. G, Peeters, ‘die’ eind 'T4 verblijd werd met degeboorte van cen dochter++4B., Storkhorst had voor decompetitieleiders van de K.N.V.B. een leuk idect oninplaats van het 2 punten systeem per wedstrijd er een4 punten systeem van te maken door Ge wedstrijden perhelft te gaan bekijken, +++Als voorbeeld voor de meeste-olftalschrijvers stellen Wij B. Houwhorst, onze jeugd-secretaris, die steeds eigenmachtig kopie brengt Bijalle anderen moeten we helaas er nog steeds om ’venten!+++Zondag 2 februari brak Jos Wolters voor het cersteelftal cen triest record, Namelijk na 620 minutenvoetbal werd er eindelĳk weer eens gescoord;
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