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VAN DE REDACTIE.icHet begin is er weer, Naeen ietwat nerveuze starten enig aanpassan ‚komt alles zo langzamerhandweer in z’n gewone doen, In ieder geval voor watbetreft de elftallen kan na drie wedstrijddagen voor-zichtig voor de eerste maal de balans worden opge-maakt,Als we dan het eerste bekijken, dankunnen weopmerken,dat dat elftal boven verwachting is gestmrt,En al zijn er nog maar drie wedstrijden gespeeld,sphet ogenblik staan ze alleen aan kop en het is meerdan twee jaar geleden dat het eerste bcvenaan stond,Dat geeft de burger moed.Toch ís een waarschuwingop Zĳn plaats,In het septembernummer van 1974 stondencok zulke sptimistische woorden en iedereen weet nogwel hoe moeilijk het seizoen daarna nog geworden is,Eerste: Pas op!

Het tweede maakte één misstap ex dat tegen Longa 4
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E(verloren ze VOrig seizoen ook tweemaal van) De vóol-gende twee wedstrijden herstelden ze zich echter netjesdoor Leide wedstrijden te winnen. Ook hier zijn er nogvolop perspectieven, 2

Het derde heeft een erg ongunstige indeling,Al huntegenstanders komen bijna uit de Liemers,dus ze moe-

van het kampioenselftal zjn over gebleven,Het vierde heeft na drie wedstrijden twee punten endat zĳn er twee meer dan vorig jaar en toen >indigdenze tenslotte ook nog op de derde plaats, Het levies isdan ook : dóórgaan,
Het vijfde en zesde hebben de eerste punten ook binnenin tegenstelling tot het zevende,Het zesde toondedaarbij karakter te hebben ‚door een achterstand van5-0 een kwartier voor het einde op te halen tot 3-3,Dus sensatie bĳ de lagere elftallen, Het is de moeitewaard ook daar zo nu en dan te gaan kiĳjken,al moetenze helaas in Lichtenvoorde achter de sporthal hunthuiswedstrijden verwerken. Dit geldt eveneens voor deB 6n C junioren, Daar mee zĳn we bij de junioren ge-komen. De verwachtingen voor de A selectie lagen hoog,maar de eerste punten zijn ze kwijt. ( Onderschatten vaneen tegenstander is altiĳd een moeilijk uit te bannezaak), De verwachtingen voor A 1 liggen in vergelijkingmet andere jaren vrij hoog,dit in tegenstelling tot devier B en C elftallen, Zij wachten na drie competitie-zaterdagen nog steeds op de eerste punten. De D-en Epuppillen(aspiranten en puppillen) zijn inmiddels ookaan de competitie begonnen,Vanaf maandag 22 september wordt er niet meer op hethoofdvelg getraind,maar op een perceel grasland,dat

2

HN

Otaan de schnoppenveg ligt en ter beschikking is gestelddoor de heer te Molder ‚Men hoopt hiermee het hoofdveldiets te sparen ‚maar zoveel valt er niet meer ie sparenZolang het droog is ‚kan men er nog wel een beetjefatsoenlijk oplopen, regent hot echter een buitje,( zoals tegen Witkampers) dan is het meteen bloedlink,Het is een situatie wear allang over gepraat en aangewerkt is,maar het ís nog steeds moeilĳk om er mee
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)te leven.Je speelt zo met plezier uitwedstrijden,Hopelijk maar een half jaartje meer (of misschien datwe nog eerder op het trainingsveld mogen).De D-en Epuppillen trainen momenteel op sportveld bij de lagereschool, | SeTenslette is dit het laatste PIOT waarinde reclamegestancild is,Het volgende nummer zál de reclame ge-drukt staan, waardoor PIOT een iets ander aanzien. zalkrĳgen en hopelijk: een wat volwassener, ee
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Allereerst globaal iets over enkele wedstrijden en daar-na iets over de taktiek, |

Van de wedstrijd in Varsseveld kan geloof ik wel gezegdworden dat die voor een groot deel door de zenuwenbepaald werd,We hadden goede tot matige oefenwedstrijden‚mear in de competitie moet het toch uiteindelijkworden waargemaekt, Vandaar dat de meesten in Varsse-veld beneden hun kunnen speelden.We kwamen wat onge.-lukkig achter,maar d ‚oor de volledige inzet van allespelers (dus op karakter) werd er in de laatste mi-nuut via een prachtig doelpunt toch nog een verdiendgelijkspel uitgesleept, 5 :Tegen Witkampers werd er iets vrijer gespeeld en cokiets meer vanaf het begin met het doel een overwin-ning te pakken, ( richtlijn uitwedstrijden é6n punt,thuis tvee punten). En hoewel er wel wat geluk bĳ nodigwas en ook nu de volle anderhalf uur ervoor geknoktmoest worden lukte het,Als gevolg van deze goede start‚gingen we in Lochem nog vrijer van start. Uitgangs-punt hier ook é€n punt. Dus proberen Lochem eerst op tevangen en dan later misschien zelfs nog terug pro-beren te slaan, Dit lukte in het begin vrij moeilijk,maar tcen we meenden het spel enigzins onder contro-le te hebben, maakte Lochem 1-0, Toch kan niet gezegdworden dat het ons erg uit evenwicht bracht en degelĳjkmaker( mooie aanval. ) was danook enigzins logisch,Het begin van de tweede helft was weer moeilijk en 2-1achier was het gevolg.Met deze stand was er nietsï SO ! we 6 = Pe
se

czi a£ -
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meer te verliezen on vanaf dat moment voelde ieder. |een zich vriĳj,als het ware cntketend ‚Wat dat beteken- |kende ‚merkte Lochem, Hopelijk zullen nog meer tegen- |standers dit cnderyinder, Een probleem is DO& Wer. 5 |de paniek die ontstaat als we voerkemen, denk aan de="laatste tien minuten tegen Witkampers en Lochem, .Het moet mogelĳk zĳn om cok die minuten beheerst uitte voetballen. esNu in het kcrt iets cver de taktiek, Uitgangspuntis dat we een team vormen en dat iedereen daarinten dienste van het elftal speelt. Een: ander uitgangs-punt is dat we in Zieuwent eigenlĳk geen typische EEvoorhoede spelers hebben en ruim in de middenveldersen achterhceédespelers zitten.Als je dit combineertkom je al vrij snel tct het 4-4-2 systeem, ook al omdatenkele middenveliers en achterspelers van zichzelfuit aanvallend geörienteerd zijn „Men kan ook wel zeggendat we 4-3-3 spelen, maar dan wel zc dat de derde man:
!steeds een anderé chkormendeman is,De taak van d2 twee.voorspelers bestaat er dán uit dat zij zoveel lopendat ze ruimte scheppen voor de cPkomende mensan, Zijmoeten zich aanbieden aan de Zijlijn hetziĳ diep hetzijnaar de bal toe en dus deelnemen san de comnpinatie,Doordat zij zich naar buiten aanbieden,nemen zij deverdedigers cok mee naar “uiten; waatdoor erin hetcentrum «f aan de andere zijde ruimte vrijkomt voorde opkomende man ‚Het is wel duideli: dat men enormveal moet lcpen cm deze taktiek effectief te maken,Een cptimale ccnditie is danook vereist,Tot zover iets over de taktiek,een volgende keermisschien iets meer.

[

B.Storkhorst,

SPAAR UW GOEDE VOOENEMENS NIET OPMAAK ZE WAAR Bf DE
NED. MIDDENSTANDS SPAARBANK.
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Standen:
RKZVC DS:ee 21Gendringen 3- 3:KSV 3- 3
Lochem 5-53Reünie 3-3Varsseveld 3- 3
PAX 3-2Unisson . 2- 2.
Witkampers . 3-:2
Neede 2- 1

Winterswijk 3-1
Concordia 3
Kilder 2
SDOUC 3
ZVC 3
VVG 2
Drempt. V. 2
Doetinchem 5
Terborg. 2
VIOD 2
Silvolde 3

NNNNND

SDN

L
ONNNNDWWIN

Dn

O=-0=-0-90-0

DG
Het derde elftal begon votitie.Alle oefenwedstrijde
van verschillende met dui
wedstrijd speelden we tege

Longa 4 2 — 4
ZV0-2 3-4Mec 2 2 3Retum. 2 3-3.Kotten 2. PES sPRuurlo 2 2-2Neede 2 2 - 2
Reünie 2 2-2Gool + 2 >.Û>Vaos.s 2 DD

DE Klas
WVC 3
Longa 5
KSV3
Eibergen6Neede 4
Grol 4
Vorseveld 2
Kotten 3
ZVC 4
Erix 2
AD?69 4
Reünie 3 AN
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l vertrouwen aan de compe=
n werden gewonnen, waar-delijke cijfers, De eerste -
n Kilder 2 op eigen velaDeze wedstrijd werd verloren met 2-1 , Kilder nam +4een voorsprong door een s

anderde,;maar nog voor rusverrassende wijze de keepeKort na rust kwamen we do
doelpunt met 2-1 achter, A
denks fanatiek voetbal ni

chot dat van richting ver-t wist Leo Krabbenborg op
Tr van Kilder te verslaan,or een ongelukkig eigen
an deze toestand was on-ets meer te veranderen,
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7De tweede wedstrijd was uit tegen Doetinchem 3Door rustig te tikken kwamen we voor rust met 2 — C:
voor te staan, door doelpunten van B enny humnelinken Berry Wensink,Na rust kon Dcetinchem de achter-stand verkleinen door een,alwger een van richtingveranderd schot.
De tweede thuiswedstrijd spelden we tegen VIOD 2.Deze wedstrijd werd een -0 gelĳkspel,We speeldenwel aanvallen en VIOD had wel geluk dat enkele kan= |

sen door ’ons om zeep werden geholpen. i

i

De week daarop vertrokken we naar Drent waar we tegen A!het tweedw elftal speelden,Het kostte wel wat moeiteom het veld te vinden.Door het slechte veld en door.ninder goed voetbal van ons verloren we met 2-0,
:Drempt was gewend aan het veld, waardoor zij zeer goedekansen kregen. Door enkele goede reddingen van dekeeper bleef de schade beperkt tot 2-0,Verder willen we medespeler Fons Slot van hartefeliciteren met zijn behaalde diploma en wensenWim Krabbenborg nog een lang en gelukkig huwelijk toe

Het Derde
0-0-0-0-0

Vijfde — Zesde en Zevende
Ook de’lagere senicrer teans zijn weer met de. compe-titie wedstrijden Ltegonnen,Ock door hen wordt er meer'xvolop getraind,waarbij de opkomst zeer tehoorlijk is,Hoewel dat nu nog niet direct voor alle teams uit deresultaten tot uiting komt.Maar daar zal beslist
nog wel verandering in komen, Maar de wat mindereresultaten van met name het zesde en zevende zijnechter grotendeel s te danken aan de wat laconikeinstellin van sommigen,die zonder opgaaf van redenehveelal zonder zich af te melden zondags niet ver-schijnen en daarmee de welwillenden erg benadelen,die dan meestal in allerijl nog moeten proberen en-kele jeugdspelers op te trommelen om zodoende elfman bij elkaar te krĳgen, Hopelijk komt hier op denduur ook verandering in,zodat we gezamelijk het voet-balplezier en de rusultaten verhogen,

&
#
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7
De rusuliaten na drie wedstrijden zijns
ZVC 5 - GSV 2 2-t GSV3 -ZVC 6 1-2Vios B 4 - ZVC 5 3-2 ZVC 6 - Vios B: 8 1-2ZVC 5 -Mariënveld 3 5-2 Marienveld 4 — ZVC 6 3-3

ZVC 7 Neede 6 0-8
ZVC T-Eibergen 12 0-6
Lochuizen 4 - ZVC 7 0-4

0-0-0-0-0-0-0-0
tanden vierde klas:
Longe 6 2-2 Lochuizen 2 2-4Hibergen 11 3-4 Neede 5 2 — 4Eibergen 7 3-4 Eibergen 9 2 - 4Rekken 2 3-4 Gr. Boys 2 3-4Vios B 4 3-4 Noordijk 3 3-4ZVC 5 3-4 Vios B8 3-3Grol 8 3-3 ZVC 6 3-3GSV 2 2 - 2 Mariënveld 4 2 —- 2
Erix 5 3-2 Longa 8 2 - 1

Mariënveld 3 2 - 1 Erix 4 3-1Ruurlo 5 2 Û KSH 3 2-0KSH 4 SE GSV 3 et0-0-0-0
Noordijk 2 3-6 Longa 7 2-22bibergen 12 3:- 6 Ruurlo 6 12220Lochuizen 42-24 Witkanpers 6 9Neede 6 3-4 Markelo 7 2 - 0Grol 7 Rietmolen 4 3-0KSH 5 2 — 2 ZVO=T 3-0

0-00-0-0-0-0-0-0

SPAART U OOK AL Bf UW BANK, DE NED. MIDDENSTANDS
SPAARBANK,

Onze adventeerders steunen ons, steun daarom
onze ad venteerders!
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De A Selektie.,
Zonder iets te laten horen van onssis ook voor onsde competitie begonnen, Deze werd voorafgegaan door eenoefenprogramma dat er niet on loog.Hieraan was alte zien dat onze trainer Lau Knippenborg voor onsaan het bogin van het nieuwe seizoen heel wat inpetto had ‚Gelukkig zĳn we dat alles zonder kleer-scheuren doorgekomen, De goede onderlinge vriendschap,die normaal bij de A-jeugd een belangrijke factor voorhet succes was,begint ook nu weer langzaam te komen,alhoewel dit niet zo snel gaat als vorig jaar, omdatde leeftĳdsverschillen tussen de spelers veel gro-ter zijn,
Omdat we tijdens ons osfenprogramma zeer succesvolbegonnen waren, begonnen we eigenlĳk met de gedachtenreeds bij een kampioensschap in de competitie. Dit.werd danook ons gauw noodlottig,want hoewel we de eer-ste wedstrijd tegen AD’69 glorieus met 5-1 wonnen,werden we in de tweede wedstrijd tegen Ulftse Boysal met de neus op de feiten gedrukt en verloren Wijmet 1-0,
Deze wedstrijd is voor ons allen hopelijk een goedewaarschuwing geweest en met een wedstrijd tegen Steen-deren in het voor uitzicht hopen wij dat Laurens onseen middeltje om ons op te pegpen voor een overwin-ningvoor handen heeft,

De A-Sclektie,
0-0-0-0-0

AAEEN ,

Nu PIOT al met zĳn derde jazrgang bezig is,vond ik
dat er een8 een stuk over A-1 in moest komnen, Nietdat A-1 gebrek heeft aan populariteit, maar gewoonom een keer in PIOT te staan,Allerserst wil ik de heer Vincent Krabbenborg onzenieuwe leider,die de eer heeft ons dit jaar nar hetkampioensschap te leiden, van harte welkon heten,Clemens Knippenborg wil ik van harte bedanken voorde vlezierige leiding die hj onsvorig seizoen gege-ven heeft, Ook de heer Anton Kolkman is dit jaar
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7+Weer van de partij met vlag,bus en als nancotte,
. Door de droogte die er geheerst heeft zijn vele oefen-wedstrijden uitgevallen, zodat de ploeg nog niet geheeloptimaal draait,wat blĳkt uit onze eerste competitie-wedstrijd waar slechts &&n punt in de wacht werd ge-sleept. Dit kwam ook omdat Marcel Imming niet van departij vwas;hij had last van zijn knie! IK hoop dat hij zo‚ Spoedig mogelĳk in inze gelederen terugkeert, zodatwe op volle toeren kunnen draaien,Verder wens ir4’! namens L-1 ons en alle andereelftallen veel succes in dit seizoen,

W.Stordet+der,
0-0=-0-9-9

OPROE AAN ALLE SPORTVERENIGINGEN IN ZIEUWENT.
Weliswaar is PIOT opgericht vanuit de voetbalvereni-‚ging,doch naast de voetbalinformatie heeft de redactiesteeds de bedoeling gehad on alle leden, supporterson geïnteresseerden ook informatie te verschaffenover de andere sportverenigingen van Zieuwent, waarvoor‚ten allentiĳjde ruimte Voor zou worden ingeruind, Ditalles met het doel een groter publiek te interesse-‚ren voor PIOT en-om zodoende een beter overzicht tegeven van de activiteiten op sportgebied in ZieuwentyrTot nu toe ontvingen we echter slechts een enkele keerkopie van andere verenigingen, (en vaak pas na langaandringen of door een weddenschap) maar de laatste tijdwordt er ook van deze verenigingen bijzonder weinig ver-nonen, Beslist niet ondat deze niet meer actief gijn,Daarom van ons de oproep aan alle verenigingen om van-uit Uw verenigingen ienand aan te wijzen,die zo nu endan een stukje schrijft over het wel en wee van Jullies:vereniging,want van redactiewege is het ondoenlĳk omsteeds maar achter kopie aan te gaan,Daarom vacelli,Tohp, Touwtrekvereniging, biljartverenigin-gen, gymverenigingen en andere sportverenigingen Laatcens wat van jullie horen!

De Redactie,

DE NED. MIDDENSTANDSSPAARBANK, EEN SPAARBANK VOOR IEDEREEN
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Maar dan geplaatst door“

SCHILDERS- & BEHANGERSBEDRIJPF
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GAG pele; id Werenfriedstraat 37:
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zijn
prijzen GOED

kwaliteit BETER

service HET BEST

Ook voor het maken van leuke Tel. 312:fruitmanden is dit Uw adres! A]
Wilt U over voetbal praten,

dan kunt U zich in de cantine
vermaken;

Wilt U over installatiewerk praten,
Houd dan

WAKEMKENS BV in de gaten !



oo..NIEUWS IN HET KORT NIEUWS IN HET KORTsn snssnnnsLn
De kopie voor het volgende nummer(nt, 3) van PIOT dientuiterlijk zondag 26 oktober bij de redactie te wordeningeleverd, Noteer deze datum.

++4++t4 4444
De afgelopen periode traden enkel spelers van ons inhet huwelijk cn wel trainer Wim Krabbenborg, errste elftal-speler Joop Eekelder en vierde elftalspeler Jan WopereisVan hieruit allen nog onze hartelijke folietaties,

de

a

+++t+++4444U

Nogmaals attenderen we er U op dat de fornulierenVoor automatische overschrijving van de contributiezo. spoedig mogelijk dienen te worden geleverd bij hetbestuur of bij leiders,
++++444

Voor verloren of vergeten voorwerpen op het sportter-rein kan nen nog steeds terecht. bij Pr, Humnelink(Schoppenveg) Daar alle gevonden voorwerpen keuriggewassen en gestreken worden, dient men hiervoor eenkleine vergoeding voor te geven, mede om zodoende tebevorderen, dat velen wat minder vergeetachtig blij-ven

++++4+4+44+4
Dinsdags avonds tussen acht en elf uur kan men nogSteeds de Lotto en Totto formulieren halen of inleve-ren in de kantine, waar B. Venderbosch special klaar-zit om U hiervoor te ontvangen,

++++++44+4+
Wist U dat het eerste inde eerste drie wedstrijdenevenveel punten behaalde als vorig jaar in de laatsteveertien wedstrijden? (Dit voor de Statisticie onder U),

++tttt+44Antoon Holkenborg speler van het eerste elftal heeftnadat hĳ dit seizoen de trainingen weer had hervat,nuvan de arts het advies gekregen definitief te stoppen
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mode ET
DAMES- , HEREN- en
KINDER-confektië..

Vrije tijds- & werkkleding

DORPSSTRAAT 21. _ Tel. d41

Wij geven de voorzet,
U mag ze afronden «5.

HOGE KWALITEIT _ LAGE PRIJZEN !

Ge

VES JI JEaDit kan bij BLET
Ze _Twijfelt U nog ? KOM GERUST ! Tel. 544



01met het O0g op eigen gezondheid, waardoor we opnieuwEn waardevol gpeler zijn verloren,die zeker in zijnzeventien of achten jarige voetbalcarriëre bij ZVCook heeft bijgedragen in de Successen van de, afgelopenseizoenen,
+++4444444

Degenen die via de krant PIOT niet ontvangen, kunnendeze buiten dat ze deze mee kunnen nemen in de kantine,deze weer thuisgestuurd krijgen tegen vergoeding vande portokosten ( + PIO voornet Lie seizoen),Opgave bĳ B‚ten BTas,

++++++4 444

WE
Zeer weinig Nederlanders zijn in het bezit van een chef,Via-via-via heeft Pieper de hand weten te leggen opeen gehein uitgevaardigde wet van het. chefvezen, Dezestien artikelen onvattende wet luidt als volgt:1.De chef heeft gelijk2.De chef heeft altijd gelijk5.-Indien een ondergeschikte gelijk heeft, treed artikeltwee in werking4De chef ect niet, hĳj voedt zich :DeDe chef drinkt niet,hiĳj proeft slechts,6,De cheh slaapt niet,hiĳj rust uitT.De chef is niet laat,hij is opgehouden8.De chef heeft geen vrijë dag, hij ontmoet relaties9.De chef leest geen krant, tijdens de werkuren, hij he-studeert ecn dagrlad1C.Bĳj de chef komt men met persoonlijke ideën,men gaatweg met de ideën van de chef,11.De ideën van de ondergeschikten zijn de ideën vande chef,

12.De chef is verplicht voor iedereen te denken,13, De chef onderhoudt geen betrekkingen met ledenvan het vrouwelijke geslaght,hiĳ voegt ze Op,14.De chef tlĳft chef, zelfs in zwenbreek,15.Wie de chef kritiseert, kritiseert zijn tantème,16,A1 wat de chefsmäbsis"aEn zijn ondergeschikten ver-boden,
Chef PIET,
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2
Promotie en degradatie regeling voor de afdeling
Gelderland,

Hoofdklas De nrs. 1,2,en 3 promoveren naar
de KNVB

_SRRBEE ee klas De nrs. promoveren naar hoofdklasse
De nrs. laatst en voorlaatst
degraderen naar de 2e klas

1e klas res. 3 van de 4 kanpicenen promoveren
naar de KNVB.
De nrs. laatst degraderen

2e klas De kampioenen promoveren
De nrs. laatst degraderen

2e klas res. De kampioenen promoveren
De nrs. laztst en voorlaatst degraderen

se klas, De kampioenen promoveren
De nrs. laatst en voorlaatst degraderen

/e klas de kampioenen promoveren
Jeugd voetbal

Hoofdklasse De kampioenen mits standaard tean
promoveren;na een nacompetitie
met de 4 andere districtskamnpioenen
Geen degradanten deze maal.

Overgansklasse De nrs.1 en 2 promoveren raar de
hoodklasse
Vanwege geplande uitbreiding van de
overgangsklasse geen degradatie.

á klasse Alleen standaard teams kunnen bij
kanpioenschap promoveren evenals de nrs. 2
B selekties_ Alleen bij voldoende aanvragen van

kampioenen degraderen de nrs, laatst
en voorlaatst,

0=-0-0-0-0-0

DE JEUGD.

Wedstrijd programma van de maand oktober voor de
D- en E puppillen.

Zaterdag 11 oktober : Erix D 1 -— RKZVC D 1

Mariënveld D 2 — RKZVC D 3
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NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS De
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PERSOONLIJKE SERVICE ONTVANGT U BIJ

+ Agentschap ZIEUWENT:

74JBebtenes9

Tel. 05445-461



13KSV EE j = HKAVG Mi |GEOL USE KKZVC E 2
Variëenveld D 1 = RKZVC D 1

vZaterdag 18 oktober
RKZVCD 2 - longa D 2
RKZVC D 3 = Grol D») 5
RKZVC E 2 = GE, Dojs HE)?Zaterdag 25 oktober : RKZVC D 4 = Longa D 1
Vios BD 2 =RKSVG DD 2
Longa D 5 = RK&VC D 3
Longa E 1 sRKZVC E 4Zaterdag 29 oktober voorlopig allen vrij maarmisschien dat hier een afgelaste wedstrijd wordtingelast,

Zaterdag 1 november : HKZVC D 2 Ge. Boys Dj
Or0=-0=-0=9=-0-90

let iet in de bedoeling regelmatig een stukje teschrijven over de speregels van het voetbalspel,diedan door ons verzorgd zullen worden in de persoonvan Jan Wopereis, onze enige officiele scheidsrechter,We publiceren ze voornamelijk om de jeugd een beterinzicht te geven van het voetbal,maar ook voor deouderen kan het beslist nog leerzaam zijn, zodat vanhun zijde de vaak tenonrechte kritiek op scheidsrechteren grensrechter achterwege blijven,Bovendien zal er waarschijnlijk voor de jeugd tijdensde winterpauze(van 15 dec, tot 15 jan, )een specialemiddag worden geörganizeerd, waar een KNVB officialdeze Tegels met 0,2. dia’g zal toelichten.Deze eerste maal zullen we slechts ingaan op dealgemene zaken von het voetbal.In 1863 werden in Engeland(hetland wa-r het voetbalspelvandaan kont )de spelregels ingevoerd.Nu houd eenspeciaal college in de wereld( genoemd InternationalBoard)toezicht op deze regels,en kunnen deze alleendoor hen veranderqa vorden. Terwijl natuurlijk elk landeen eigen spelregelcommissie heeft evenals onze KNVB,Allereerst nu wat over de plattegrond van het velds:De lengte mag ten hoogste 110 meter ‚en ten ninste100 meter zjn, De breedte ten hoogste 75 mtr, en tenminste 64 mtr, Ideaal is 105 bij 69 mtr,Elk veld wordt in twee helften verdeeld, waarbij elke
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RKZVC zorgt voor de spanning,

voor de centr. verwarming.

Het juiste brood

voor de sportman
is brood met ENERGIE
0.8.

*k TARVO B
“< VOLKOREN 4
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UW WARME BAKKER

Del. 25)
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 BANKSTELLEN
EBETHOEKEN

“2 SLAAPKAMERS

Ma GORDIJNENSTOP

Jk VLOERBEDEKKING

Steeds een leuke
collectie in voorraad
Ook in
DEKENS. & MATRASSEN

JD wij ruin
gesorteerd

° 5 UMinha Meubelen
Vel. 92

VL wa. KEMKENS BV

iN7 doet niet alleen aan
installatiewerk,

maar net als RKZVC ook aan klantenwerk:!



14helft op de breedteliĳn in het midden een doel heeft.Het doel staat precies op deze lĳn, en heeft een grotevan 752 centimeter en ecn hoogte van 244 centimeter,dit vanaf de binnenkant der palen gemeten, terwijl depalen en lat maximaal 12 centineter dik mogen zijn enallen even dik moeten zijn. Elke helft heeft rond hetdoel een strafschopgebied,met daarin een doelgebied,Het strafschop heeft een breedte van 40,32 mtr.,en
een diepte van 16,5 mtr. Het doelgebied heeft een
lengte van 18,52 mtr. entesn diepte van 5, ni.In het strafschopgebied bevind zich het strafschoppunt,dat op prcies elf mtr, vanaf het midden van de doellijnligt.Tegen het strafschop gebied bevindt zich een kwart
cirkel,die overal een afstand van 9,15 mtr.heeft vanaf
het strafschcp runt.Een hele cirkel bevindt zich op hetnidden van het veld,eveneens met een straal van 9.15 mtrsrond de middenstip, die precies op het midden van het veld
ligt.Deze afstand van 9,15 kont voott uit het feit,dat elke spelers bij een directe of indireche vrije envan de tegenpartij deze afstand van de bal moet zijn
verwijderd. Verder heeft elk veld op alle vier de hoeken
FE het veld een hoekvlag(die niet korter mag zijn dan
14 mtr, )waarom heen een kwart cirkel met een straal var90 centimeter, het gebied waarin de bal moet liggenbij ecn hoekschop,
Tot zover iets over het veld,De volgende Re zullen we hehet hebben over de bal en de spelers,waarna we het
een en ander zullen toelichten over es spel zelf,

0-0-0-0
KPJ NIEUWS KPJ NIEUWS KPJ NIEUWS.

Vrijdag 10 oktcber wordt de jaarlijkse algemene verga-dering voor leden en belangstellenden gehouden,
Aanvang 20,30 uur bij café Stoverink,
Na afloop van de ver gadering een groots WINPEEST.
Agenda vergadering: 1.Opening SM activiteiten
afgelopen seizoen.3. Financieel verslag... -Winterprogram
komend seizoen, 5.Ledenbestand.6.Ra2d van elf sdansma-rietjes,prinsenbal(tegeliĳk met UITWISSELING)?7, Bestuursverk
-verkiezing.8,W.V.TK. 9.Rondvrazg.10.Suiting 11.CROOTS
PRINSENBANK.

HET BESTUUR.
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ONS DIENS En
SPAARBANK:

Vele spaarvormen met aantrekkelijke
hoge rente.
Ideaal spaarplan DE ZILVERVLOOT voor
jongens en meisjes vanar 15 jaan.

. Bedrijfssparen met belastingvrije premie.
Termijnsparen met opzegtermijn van
3 maanden = 5 jaar.

Tedere nieuwe spaarder ontvangt een gratis inleg
van f 5,-.
OVERIGE BANKDIENSTEN:

Bedrijfskredieten Persoonlijke leningen
_ Bewaargeving Rekening. courant

Buitenlands geld’ Salarisrekening
Effekten Vakantiereizen
Financieringen Verzekeringen

Hypotheken

a | TIDE| | | U! UG|DEELS ULDCLLLLD
De bank == Ei ì

voor iederéén! | Bi )

Mel. DET — 562

Bijkantoor: Weaelderweg 105 Mariënvelde iel, 515


