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voor al uw

‚ SPORTSCHOENEN

‚ SPORTKLEDING

. e.a. SPORTARTIKELEN

_ SCHOENHANDEL

Ten Bras
ZIEUWENT — telefoon 257



voor al uw

* nieuwbouw

* verbouw

* onderhoud

B. Hulshof
telefoon 494

verkoop en installatie van
OLIE= en
GASVERWARMING

SANITAIR en
LOODGIETERSWERKEN

G.J. Pierik
Zieuwentseweg 71 = tel. 233

HISTOR verven
altijd goed

UW HISTOR VERFWINKEL
voor de doe-het-zelf artikelen

schilderbeaiie EYTING
Zieuwentseweg 52 = tel.05445-261
ZIEUWENT
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Redactie: B. ten Bras
B. Storkhorst
H. Wopereis
B. Wensink
W. Krabbenborg

Buiten dit redactieteam werkten .leiders en leden
Yan de elftallen mee aan de samenstelling van dit
nummers

INHOUD: Bldz 1 Van de redactie
3, 2 Van de Trainer
oe 04 IE;
‚5 6 ZVC 7 en standenta Nicolaesviering
‚, B Wist U dätessews
510 De dJsugd
‚5 13  TOPH-Vollybal
‚‚ 14 Wieuws in het Kort.

0-0-0
VAN DE REDAKTIE.
U zult vel even hebben oggekeken toen U deze PIOT ont-
ving in zijn nieuwe jasje; waardoor het zeker een nog
volwassener aanzien heeft gekregen.
Ook de andere advertentiepagina!s komen nu beter tot
hun recht. Na onze mening een goede verbetering waar-
door PIOT nog meer een eigen gezicht wordt gegeven.
Daarom gaat onze dank nogmaals uit naar onze Hele
adverteerders, door wiens steun we dit könden reali-

‘seren en we zeker voor een jaar vooruit kunnene
.En dan nu weer naar de dagelijkse gang van zaken in
ons sportgebeuren. Het eerste staat nog steeds trots
bovenaan; alhoewel samen met Lochem, na een geringe
terugval ten AD, schijnt het toch gedeeltelijk weer
de draad te pakken te hebben zoals bleek tegen Gen-
dringen. Dus nog steeds een hoopvol vooruitzicht voor
het eerste, evenals voor het tweede dat trots alleen,
bovenaan staat, alhoewel dat de spelers blijkbaar nog

EE
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el cnveoroerd ic, voi dcnie DIE Tt eên goede ni -
2ûs in de 4de Klas. Alleen het 4dekan zijn ritme nog niet vinden, maar de weg is noglang en er is dus voor hen geen reden om te wanhopen.De Junioren hebben vanwege hun wisselende successenweinig spectaculairs te vermelden.Ditmaal wel voor de D en E Pupillen die in deze PIOT

volop aan hun trekken komen. Bovendien schijnt onzeoproep aan andere verenigingen geholpen te hebben,want de Karate-club en TOPH volleybal hebben direct

HOO Len GVon

van de mogelijkheid gebruik gemaakt. Hopelijk volgenook de andere verenigingen nog.
De Redactie,

IN MEMORIAM.

IE Met ontsteltenis namen wij kennis vanhet tragisch ongeval waarbij
HENK EN ELLY SPEKSCHOOR

om het leven kwamen,
Hiermede betuigen wij ons leedwezen
aan de fam. Spekschoor.Henk en Elly zullen als goede sport-vrienden in onze herinnering blijven

Bestuur en leden RKZVC

VAN DE TRAINER.

In aansluiting op ons vorige nummer, waarin werd ge-schreven hoe wij de eerste 5 punten van dit seizoenbehaald hebben, Na een fraaie overwinning op Sp.Lochem kregen wij zond. 28 sept. Winterswijk op bezoek.Een tegenstander waarin enkele voortreffelijke spelersrondlopen bv. H. Beijers, daarom kreeg V. Bokkers deopiracht om deze speler de gehele wedstrijd te volgen,a =Á es, 5
{
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zorg voor koelte in huis met

"DEGALUX ZONNEWERINGEN"
zowel jalouzieën als buitenschermen

maar dan geplaatst door

SCHILDERS- EN BEHANGERSBEDRIJF
miJ. Waenink Werenfriedstr. 37, Zieuwent, tel .452

(IT) super BEERTEN

. de prijzen GOED
‚ de kwaliteit BETER

. de service HET BEST

ook voor het maken van
leuke fruitmanden is dit tel. 312
uw adres!

Tivma A. M. Wopereis
RADIO - TELEVISIE

ELECTRO TECHNISCH BUREAU WASAUTOMATEN
ZIEUWENT ELEKTRISCHE en

‚HUISHOUDELIJKE ART.
Dorpsstraat 63 SCHOOLARTIKELEN enTelefoon (05445) 217 - 576 SPEELGOED



aluw C‚,V.,-INSTALLATIES
LOODGIETERS- en
ELEKTRICITEITSWERKEN

worden door ons
vakkundig verzorgd

JOS H ULSHOF Zieuwent

telefoon 346

DOPPEN
voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN

Zieuwent - Dorpsstraat 77 — telef. 290

breng
ze na de wedstrijd seeen bezoek

aan

cafetaria @ de timp E
tel. 269
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ndanks dat V. Bokkers deze taak voo:Fo bescht, maakte deze speler 2 DEelftal, dat deze middag een voortreffelijk tedetrijaDe en iedereen in een goede vorm ete en |

door een hechte samenwerking, wist deze wedstrijd te
winnen met 4-2, Gesteund door deze overwinning gingen Á

wij &e volgende zondag met veel zelfvertrouwen naar
Borculo waar ons de wedstrijd tegen Reunie stond te
wachten. Door de schorsing van V. Bokkers was het elf-
tal gewijzigd, zodat J. Kolkman de plaats van V, Bokkers
innam en P. Knippenborg zijn debuut maakte in het 1lste
elftal. Een wedstrijd van twee ploegen âie voor elkaar
bang waren, waardoor er weinig doelrijpe kansen ont-
stonden. Maar ook in deze wedstrijd was duidelijk te
zien dat wij met ons spelpatroon,; 4-4-2, duidelijk op
de goede weg zijn. Speltechnisch gezien hadden wij 2

punten uit deze wedstrijd moeten halen, maar wij
kwamen helaas niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Na
een vrije zondag kregen wij onze 3de thuiswedstrijd en
wel een oud 3de klasser namelijk AD 169 op bezoek. Na-
dat wij de aken in de voorbespreking duidelijk hadden
doorgesproken en ons elftal op 1 plaats gewijzigd was,
met de bedoeling dat deze speler, H. Krabbenborg; de
afgeslagen aanvallen moest opvangen en inschheten.
Maar zoels U allen zelf hebt kunnen consteteren pakte
deze wedstrijd heel anders uit en werd het onze eerste
nederlaag van dit seizoen, De afgelopen week hebben
wij veel met elkaar gepraat en besloten wij met zn
allen. om PO een extra training in te lassen.
Goed voorbereid en met een paat wijzigingen in ons elf-
tal ieVem. blesdasds 0.2. W. Domhof en HD. Kräbbenborg
die niet voor 100% fit was, zodat B. Bokkers de plaats
van W. Domhof innam en P. Knippenborg op het ‘middenveld
werd ingezet. Ná een snelle opening, een doelpunt ge-
scoord door J. Kolkman, ondanks de steun van dit doel-
punt kwamen wij de eerste 15 min. nog verschillende
keren in moeilijkheden, dankzij enkele voortreffelijk
reddingen van J. Eckelder bleef het 1-0 tot ca. 10
min, voor de rust toen J., Wolters een goede schietkans
kreeg en deze fraai benutte, zodat wij de rust ingingen
met een 2-0 voorsprong. De tweede helft hebben wij’ ge
racht deze voorsprong te behouden en eventueel

bouwen, maar door een buitenspeldoelpunt van Gendringen,



door onbegrijpelijke redenen door de scheidsrechterEa

toegekend, kwamen wij. volkomen uit ons spel; zodat wijuiteindelijk met een gelijkspel naar huis gingen,

FamGO

De trainer,
O0-0-0

ZVC 2.

moment een prachtige 1ste plaats. Maar wanneer dan de
redactie bij hen informeert wie de kopie voor hetelftal verzorgd, om ons allen te melden hoe zij totdit goede result&at zijn gekomen en wat hun toekomstige
verwachtingen zijn, krijgen wij nul op rekest.
Dat voor ander verenigingen de weg om iets te schrijven
erg moeilijk schijnt, vandaar onze oproep in ons
vorige nummer, is nog tot daaraan toe, maar wameer
eigen elftallen en zeker van de selectie het niet
nodig achten iets over hun elftal te schrijven, geeftdat toch wel te denken of PIOT eigenlijk nog wel nut

ä

Zoals uit de standenopvalt bezit het 2de op dit

‚heeft voor onze vereniging en dan zeker wanneer dan
met opmerki 1 HE

n gegooid wordt van:VMwie geïnterresseerdis komt zelf maar kijken", of:! kom ons maar inter-
viewen als je graag iets over ons wilt schrijven!,
of:MAan het eind van de competitie willen we wanneer
we kampioen zijn (red, hopelijk geen te groot opti-
misme) PIOT voor ons een keer allcen, OU van SES
speler een profiel te geven!, red: orgineel idee van
Voetbal International. Gelukkig zijn er nog elftallendie niet aan dergelijke hoogmoedswaanzin lijden en
zich er ùiet net zulke goedkope smoesjes van PIOT
afmaken. Laten we dus geen voorbeeld nemen aan ditelftal (hetzij dan wat hun voetbalresultaten tot nu
toe betreft). Maar met enthousiasme iets over jeelftal vertellen, zoals de Dl Pupillen verderop in
ons nummer,

De Redaktie

ING 53,

In de afgelopen 4 weken hebben we slechts 2 wedstrijd-
en gespeeld, waarvan één vriendschappelijk. We



ne de beheerder
voor al uw van het

kruidenierswaren 220Chiehuis
wenstnaar uw

VIVO-LEVERANCIER alle sportmensen
B. LANKVELD steeds

aangename

wedstrijden
telefoon 259 en veel succes!

KLM KLEDING

… voor beroep en hobby ….

Voorhuis
ZIEUWENT - LICHTENVOORDE



WERKSCHOENEN

voordelige
en
solide

in hoog en laag

SCHOENHANDEL

het adres

voor een
lekker glaasje bier

Bennie vann
Dikken

Zieuwent, tel. 257

voor al uw voor
ERZEKE ENS HNIGEN

. NIEUWBOUW

. VERBOUW en
‚. ONDERHOUD

naar
ASSURANTIEKANTOOR

Stortelder
Zieuwenisew ‚75

Zieuwent
Tel& 227

WOPEREIS
Zieuwent — telef.209
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hoefden 3 weken achter e ie com
strijden te spelen, zodat he ie 3deie

U dan ook‚=|

‚hoogst noodzakelijk werd ecn vriendschappelijke wed-
strijd te spelen, temeer daar somnige spelers niet
kunnen! trainen, Deze vriendschappelijke wedstrijd
speelden we tegen Vitkanpers. Het werd tegen, deze op
papier, zwakke tegenstander een bijzonder romnelige

wedstrijd waarbij de eenheid in de ploeg totaal zoek
bleek, zodat we verdiend met 2-0 achter kwamen te
staan. In de 2de helft ging het mede door een come-
back van B. Berendsen wat beter. We konden nog op de
valreep gelijk scoren door doelpunten van B. Berendsen
en W. Venderbosch.
De zondag. daarop speelden we uit tegen Terborg 2. In de
eerste helft oefende de thuisclub enige druk op.ons
doel uit. De sneële uitvallen van ons brachten echter
meer doelrijpe kansen teweeg. Door knap voorbereidend
werk van B. Vensink scoorde W. Venderbosch voor rust
een grandioos doelpunt 0-1. Vlak na aanvang van de 2de
helft werd het 1-1 doordat een Terborgspeler 2 man op
het verkeerde been zette en zelf met het goede been
scoorde. Doordat iedereen zich hierna voor 100% in-
zette en er op alle linies goed gestoord werd hadden
we na deze treffer het betere spel. Door dit fanatieke
voetbal kwam de achterhoede van Terborg vaak in ver-
warting, zodat het kon gebeuren dat een terugspeelbal
over de keeper heen gespeeld werd en in eigen goal
belandde 1-2,
Na 5 wedstrijden en 5 punten kunnen we zeggen dat we
ons goed in de 2e klas thuis voelen en zeker als goede
middenmoter moeten kunnen eindigen wanneer het huidige
spelpeil gehandhaafd blijft.

HET DERDE,

SPAAR UW GOEDE VOORNEMENS NIET:OP, MAAK ZE WAAR BIJ
DE NED. MIDDENSTANDS SPAARBANK,



SSA 7GE 5

De aanvang van de competitie viel nogal zwaar, ook om-
dat het 7de een van de beste spelers moest afstaan
aan het 4de, Ook daarom, min of meer; kon het 7de in.
de eerste paer wedstrijden van de competitie niet totdoelpunten, respectieflijk punten komen. Maar daar
W. Kolmen zich in het 4de niet kon acclimatiseren, zo-
wel speltechnisch als biertechnisch, kwam hij algauw
terug bij zijn vertrouwde elftal. Dit feit bleek bij
ons al direct erg waafdevol, omdat in de eerste de
beste wedstrijd hicrna al geheel anders werd gevoet-
bald, er was veel meer aanvalsdrift'wat leidde tot een
5-2 overwiming, wat gezien de 3 eerst verloren wed-
strijden als een positief iets gezien kon worden, het
Täe bleef doorgaan wat leidde tot cen overwinning en
een gelijkspel. We hopen daarom zo door te gaan om in
deze competitie toch nog zeker in @e middenmoot te
eindigen.

HET ZEVENDE,

0-0-0
STANDEN T/M 26 OKT,

SDE KIAS 2DE KLAS
ZVC 2 6 — 10 Concordia 3 I= 10
Kotten 2 6 — 8 VVG 2 “gpsLonga 4 6 Kilder 2 I=MEC 2 GES SDOUC 3 GES
Ratum 2 Ce Zee 5 6: 5
Grol1“3 6— 5 Bostinchen > A =dNeede 2 6 — 4 Silvolde 3 5-25 4
Ruurlo 2 6 — 4 Drempt 2 6— 4
Reunie 2 G 91 Viod 2 655Vios 2 6— 2 Terborg 2 6— 2

SDE KLAS
WVC 3 T.2=s 4 Eibergen 6 TS 6
KSV..5 TL == 1 Kotten 5 [2256
Grol 4 T — 10 AD=4 T — 4
Longa 5 T— 9 ZVC 4 [=$Neede 4 T == 28 Brie? [5Vosseveld 2 TI — 8 Reunie 3 En)



confectie

Marijke
modern

DAMES-
HEREN- confectie
KINDER-

VRIJE TIJDS- en WERKKLEDING

Dorpsstraat 21 =— tel. 441

EN wij geven de voorzetWP u mag ze afronden ….

KX
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJZEN!

atx; KNippenborg
twijfelt unog? KOM GERUST! Telefoon 544



plannen om een huis te
kopen?
laat u eerst vrijblijvend
voorlichten omtrent :

door ASSURANTIEKANT OOR

AJM. ONSTENK

Grensweg 8, Zieuwent (Gld.)
Telefoon 05445-348

voor een
gezellig partijtje
biljarten
of een groot feest
in ’t klein

moet je toch wel bij
't Kevelder zijn!

CAFÉ

't Kevelder
H. HOLWEG

Telefoon 277

van Wijngaarden’s

kwaliteit!!!

MENGVOEDERS

‚ och, dat wistu al
ZIEUWENT

Tel. 200 en 342



4 DE KLAS.

Longa 6 7 — 12 Neede 5 T — 13
Eibergen 11 T — 11 Lochuizen 2 6 — 10
Rekken 2 T — 11 Gr. Boys 2 7-40
Vios B 4 T — 11 Noordijk G- 8

Eibergen 7 7 — 8 Eibergen 9 EdGrol 8 =S Vios B 8 7 — 6

Marienvelde 3 IS. ZVC 6 6-— 5
ZVC 5 I= 6 GSV 3 IeGSV 2 I= KSH 55 6— 4

He Ta 5 ein DsKSH 4 I= Longa 8 6 — 3

Ruurlo 5 T — O Warienvelde 4 I=
Eibergen 12 LA KSH 5 6-5
Noordijk 2 T — 12 ZVC 7 1-5
Neede 6 [=d Longa 7 5 — 4
Ruurlo 6 6 — 10 Markelo 7 7 —2
Lochuizen 4 6 = 58 Rietmolen 4 T — 1

Grol] 7 — 6 Witkampers 6 6-0
O0-0-0

ST. NICOLAAS VIERING 6 DEC WK 74PIM,
Zoals reeds eerder vermeld heeft St. Nicolaas in ver-
band met zijn drukke werkzaamhden begin dec. helaas
gèèn tijd kunnen vrijmaken om de jeugd op zaterdag 6

december te bezoeken. Daarom heeft het jeugdbestuur
voor alle jeugdleden de film MOranje!s jacht op wereld-
goud! van de Wereldkampioenschappen weten te be-
machtigingen. Deze film zal nu zaterdags in het
Parochiehuis om 14.00 uur voor alle D en Ë Pupillen,
alsmede de Junioren vertoond worden, waarbij tevens
enkele tractaties zullen worden uitgereikt die waar-
schijnlijk door de goede Sint bezorgd zullen worden,
Waarschijnlijk zal de film !s avonds nogmaals ge-
draaid worden voor alle andere leden, donateurs en
belangstellenden,

De toegang is geheel gratis.
6=0=0



ZIENS
ZIEUWENT - MARIENVELDE

. v.d.
i

ABTB w.a.
tel. 221 (band 210)

VEEVOEDERS
KUNSTMESTSTOFFEN

ortì BRANDSTOFFEN
\ewalite! \s eis! ZAA|- EN POOTGOED
ste\\en -  BESTRIJDINGSMIDDELEN

“ BEDRIJFSBENODIGDHEDEN
enz. enz.

Th. BERENTSEN .
voor voetbal naar
RK ZG

UW

VIVO-KRUIDENIER
voor RIJLES

&
naar

A Kolkman
Werenfriedstr. 13

WARME BAKKER

telef.05445-222



voor een goede

en moderne

haarverzorging

naar

DAMESKAPSALON

Rikkerink
Tel 311 - ZIEUWENT

HUMMELINK
 bouwbedri [f

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

telefoon 336

veilig sparen bij de

NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS WIS
SPAARBANK

iedere nieuwe spaarder ontvangt
f. 5, -- GRATIS als eerste inleg

PERSOONLIJKE SERVICE ontvangtu bij
AGENTSCHAP ZIEUWENT :Th.J.BEKKEN
Werenfriedstraat 9
Telefoon 05445 461



AMitLeavoocoas
Zieuwent nu ook een

K-AsRhsA DU KLUD heef =>

Men hoort vaak: wat is eigenlijk karate? Karate is een
vorn van ongewapende zelfverdediging, waarbij gebruik
wordt gemaakt van natuurlijke wapens, die de mens
heeft meegekregen; zijnde: handen, ellebogen, hoofd,
knieën en voeten.

De drie hoofdvormen van het karate zoals die
heden wordt beoefend zijn:
1. Karate als kunst van lichaamsbeweging.
2. Karate als sport.
3. Karate als zelfverdediging.

Het ideaal is een combinatie van deze 3 vormen.
Aa } Zeer dikwijls hoort men de vraag stellen:! Is
karate niet gevaarlijk, vooral als het in verkeerde
handen komt?!,
Verzekert men dan, dat daar geen vrees voor hoeft te
bestaan, dan bespeurt men een ongelovige reactie,
Toch heeft de praktijk, zeer zeker in Japan, zelf de
juistheid hiervan bewezen, Iemand die karate gaat
leren met de bedoeling die vaardigheid op één of
andere wijze te Baan misbruiken, mist ook de mentali-
teit om de zware trainingsdiscipline vol te houden, en
karate leert men nu eenmaal niet in één of twee lessen,
Het één sluit dis automatisch het andere uit. Dit
soort mensen zoekt dan een andere sport en verlaat de

Mdojo!! dan ook zonder enig idee te hebben, van wat het
karate eigenlijk is, behalve dan de indruk dat het
toch niet zo gemakkelijk te leren is als zij wel had-
den gedacht. Mochten zij toch doorzetten, dan worden
zij opgevangen door de intense geestelijke training
die het beoefenen van karate verschaft,
Ad 2 Karate als sport,In het karate komen alle levensvormen zoals gaan,
lopen, springen enz. voor. Het is een uitmuntende

‚training voor lichaam en geest, daar deze twee niet te
scheiden zijns
‘Zowel voor kinderen als voor ouderen is het een ont-
zettend goede lichamelijke opvoeding. In sportvorn,

‚zoals bv. in wedstrijden is er gelegenheid de pre-



BOUWBEDRIJF HULZINK & zn.
‚ NIEUWBOUW

‚ STALLENBOUW

‚ UTILITEITSBOUW

‚ VERBOUW

‚ ONDERHOUDSWERKEN

Zieuwent, Eisenhowerstr.4
Telefoon 05445-214

Café - Bar - Slijterij

Schutten Herman

Vop de Viersprong"

Telefoon 473

waar gezelligheid
nog troefis!

weekends open tot 2.00 uur

voor

MODISCH
SCHOEISEL

voor groot
en klein

moet u bij

schoenhandel

TEN BRAS
zijn!

telefoon 257



RKZVC zorgt voor
een goede wedstrijd;

BE W. A. KEMKENS B.V.

voor de elektriciteit

voor al uw schilder- Ik hben behangwerk naar Jl. Ho en ofg
tevens het adres voor de ''doe-het-zelver'"!

officieel SUPRALUX-dealer,
de verf met de meeste pluspunten
van de consumentenbond qua prijsZegendijk 4, tel.454 en kwaliteit!!!!

neem voor voetbal
RK .Z Vi 65:

’

W. A. KEMKENS B.V.

voor loodgieterswerk

dat men van KWALITEITSOLIE minder
nodig heeft, dat wist u al;
maar weet u ook al dat onze BENZINE
zo goedkoop is?
kom eens tanken en overtuig u
wij helpen u graag

aanne KRABBENBORG telefoon 215



prestaties te vergelijken mct anderen
andere in ecn dergelijke situssis z'n
Ad 3 Karate als zelfverdediging.
Karate is de meest waterdichte vorn van zelfverdedig-
ing die bestaat. Er wordt gebruik Mali van alle
natuurlijke wapens die de mens heeft meegekregen endit wordt bij de karate geleerd door een keiharde doel-
gerichte training. Het karate is er op gebaseerd de
aanval van de tegenstander over te nemen en direkt in
zijn aanval deze aanvaller uit te schakelen,
In vergelijking met andere zg, DIzoals judo; worstelen, boksen ed. konstateert men dat
deze sporten te sterk aan spelregels zijn gebonden om
tegenover het karate een kans te maken al ffektieve
zelfverdediging,
Immers judo of boksen is een spel, een hard en mooi
spel, maar beslist niet bedoeld als zelfverdediging,daar bij judo eerst vastgepakt moet worden, voordat
er geworpen kan worden en bij boksen mag men niet onder
de gordel slaan of bij de verdediging belangrijke been-
technieken gebruiken.

De Karate daarentegen behoudt onder alle omstandighedenhet Bebruik van handen en voeten en zelfs zijn hoofd
als wapen, daer hij on zijn tegenstander te kunnen
treffen, niet eerst hoeft vast te pakken en terdege ge-leerd heeft, gebruik te maken van de kracht en lengte
van zijn benen, -
Daarom mag bij oefengevechten in de.-dojo beheerst
worden geraakt op alle delen van ket lichaam; waarbij
geldt dat technieken naar de gewrichten en Gee ver-
boden zijn, zodat ondanks alle hardheid geen blessures
van blijvende aard worden veroorzaakt. Een karateka kan
daarnaast de werkelijke kracht van zijn slagen, stoten
schoppen testen:op cen stuk hout; baksteen, dakpannen
en ander-materidal, waarbij eveneens kleine slordigheidsfoutjes zoals verkeerde stand van vuist of voet,of OE concentratie en geestelijke rerming t.
gev. de:inbtinktieve angst voor pijn, onherroóepel

DE afgestraft, Deis karate een goede en
ezonde sport voor lichaam e eest. Als er meDL die karate willen ] ĳ

altijd welkom on eens te k

5
Z

opED



FO. GE Gur on donderdags 20,20 mum inie Gym-200l Go:
voor de jeugd van: de basisschool ig daarvoor gelegen-heid elke zaterdagmorgen om 08.30 uur,

H. Olthof,
Zieuwentseweg 144,

OESH !

SPAART U OOK Al BIJ DE NED. MIDDENSTANDS SPAARBANK
: ‘

| UW SPAARBANE,

‘DE JEUGD.  D en E Pupillen.
.D1 PUP.
‘Hoewel we eigenlijk een wat beter resultaat hadden ver-
wacht, dan 2 punten uit 3 wedstrijden wordt er steeds
‚beter gespeeld en gezien het feït dat bet nogal een
jonge ploeg is kunnen we van hen beslist nog beter

‚verwachten, dus jongens en jonge-dame zet hem op, het
‚kan beslist nog beter,
Stand na 4 wedstrijden t/m 12 sept.

HW

1 Grol D1 3-6 B IVO Die2 Longa D1 4-6 6==VIOS Dt: 2-0SND |, 5-4 Tr =BeiscsD]. 5-0
:4 Mivelde D1 A4 & SDL +550

D2=PUP;
Voor hen was helaas na wedstrijden nog geen punt
weggelegd, maar daar zal gezien hun inzet beslist wel
verandering in komen, dus jongens jullie ook zet hem

op -L!!

1 Groù D2 3-6 6 Erix D2 4-2
‚2 Longa D2 2-4 T Longa DZ 2-1
5 Grol D3 2-4 8 KSEH D2 2-1

i4 Gr.Boys D1 Zed 9 ZVC D2 3-0
5 Vios B D2 3-2



RKZVC zorgt voor de spanning;

W. A. KEMKENS B.V. voor de centrale verwarming

het juiste brood voor de
sportman is brood met
energie 0o,a.

* tarvo
* volkoren
* tarwe

van bakkerij

KNIPPENBORG
UW WARME BAKKER

telefoon 255

. BANKSTELLEN
. EETHOEKEN
. SLAAPKAMERS
. GORDIJNENSTOF
. VLOERBEDEKKING
steeds een leuke kollektie
in voorraad

NIJENHUIS meubelen

ook in DEKENS en
MATRASSEN zijn wij
ruim gesorteerd

W. A. KEMKENS B.V. doet niet alleen aan installatie-

maar net als RKZVC ook aan klantenwerk!

werk;



aannemingsbedrijf

Hoenderboom zeen
voor nieuwbouw
verbouw
onderhoudswerken
utiliteitswerken
tevens levering van alle
hout- en bouwmaterialen

Dorpsstraat 27
Tel, 05445-332 of 627

Isdelaagste
prijs inn tapij En, LX

altijddebeste? “>
— Vergeet het maar! Stoltenborg

Want tapijt kent vele prijzen.
Maar ook kwaliteiten. Let naast
de prijs ook op kwaliteit.
Goedkoop is duurkoop. NljS feJ. Alf Loop daarom even bij ons

fie binnen, Wij adviseren u graag YUN# met het vakmanschap van deee” echte tapijt-specialist. ;



Ds DUP,

Ondanks dat ze reeds 1 punt uit 2 wedstrijden hebben,zit.er beslist meer in voor hen, maar dan moet ieder-
een wel komen als hij is opgesteld en niet zomaarthuis blijven zoals zat. 25 oct, toen hun wedstrijd
moest worden afgelast omdat er maar 6 van de 14 spelerswaren komen opdagen. Dus jongens als je staat opgesteldkom dan OOK.

1 Marienvelde D2
‚ 5-6 Bah D5 2-1

2 Grol D4 3-5 6 Vios D3 3-1
„Ss Grol=D5 3-5. T Longa D4 2-0
4 Ionga D5 2-2 8 Grol D6 2-0
wl PUB;

Nadat ze de 1ste wedstrijd verloren hadden, kwamen ze
de 2de wedstrijd pas goed ‘op gang en wonnen met maarliefst 4-0 dankzij goaltjesdief Pascal Domhof en goed
voetbal van de rest. Dus jongens ga zo door er zit voorjullie beslist meer in dan een 4de plaats,
Ie Grol: Ml 2-4 5 Longa Ei 2-2
2 Go. Boys: Dl 2-53 G KSH M1 2-1
5 KSV El

& 3-2 IaDnixstl 3-0
4 ZVC E1 2-2

H2 PUP,

Helaas konden jullie nog geen wedstrijd winnen, maar
als jullie zo fanatiek blijven trainen komen er ook
voor jullie nog beslist overwinningen.
1 Grol EB4 4-5 5 Longa E5 2-2
2 Longa B4 2-3 6 Grol E6 3-1
3 Gr. Boys E2 2-3 T ZVC E2 3-0
2 KSH E35 2-2
Dlt PUPILLEN.
Op zat. 6 sept. moesten wij spelen tegen Grol D1. Wij
hebben kansloos verloren met 5-0. Toen de scheidsrech-
ter voor het beginsignaal floot kwam Grol gelijk in de
aanval. Na 15 min, Na 15 min. scoorde Grol door de
voetballer met rugnummer 9, 1-0. 5 Min, later schoot
een Grolse voetballer met een daverend schot tegen de



uising van saal en lat. Rudi Wopereis dook en was net
© last, de bal kwan terug tegen de armen van de Keeper

Rudi |ea De bal ging niet in de goal maar bleef
netjes ineen kuiltje voor de lijn liggen. Grol wist
nog voor rust het 2de doelpunt. te scoren. Inde 2de
helft ging Grol nog beter in de aanval dan.in de Îste
helft. Dit leidde tot het 34e doelpunt. Zen paar min.
later werd Rob Krabbenborg neergelegd, nadat hij was
neergelegd ging Rob linksbuiten staan en Jaenet
Knippenborg ging voorstopper staan. Toen het4de doel-
punt werd gemaakt, veroorzaakt door een hoekschop werd
het doel van ZVC goed onder druk gezet. Toen ‘Grol een
gat zag scoorde een Grolse voetballer door een schot
op goal net over de keeper en net onder de lat, het
was een geluksgoal. In de laatste 5 min. zei Edwin
tegen Joost met een luide stem:!leg hen neer!, De
scheidsrechter kwam bij Edwin en gaf hem een por in de
rug en Edwin ging met een boos gezicht en half hinkend
van het veld af toen moesten we met 10 spelers door
voetballen, maar even later floot de scheidsrechter voor
het einde van de wedstrijd.Cp zat. 21 sept. moesten we
spelen tegen KSH, Na een kwartiertje spelen viel de 1ste
goal gemaakt door Robert Boekelder. Het was een
boeiende wedstrijd, het doel van KSH was de gehele tijd
onder druk. In de eerste helft heeft KSH een paar
counters gehad, maar die benutten ze niet. Met de rust
was het nog steeds 1-0 voor ZVC. Na de rust kwan ZVC

terug; na een aantal min. scoorde Robert het 2de doel-
punt, het was een mooie goal. 10 min. later scoorde
KSH door een counter 2-1, KSEH werd toen wat gevaarlijk-
er maar even later schoot Guido Stortelder van afstand
en was het 3-1. Dit was ook de eindstand.
Na. deze 2 wedstrijden hebben we alle 4 opvolgende wed-
strijden verloren
ZVC — KSV 1-2
Marienvelde — ZVC 1-0
Prix — ZVC 2-1
ZVC — Longa 0-4

fE5 CQJeanet Knip
Guido Stort
Rudi Topere

ò
penb
elder
LS

@=050



De Honda Civic

3 maal gekozen tot auto van het jaar in Japan1 maal 3e plaats in Europa2 maal le plaats in Amerika
Grote béurt elke 20.000 km. Deze beurten durenpim. 1 uur. Na telefonische afspraak „klaar terwijlu wacht”. Kosten plm. f 150.. Ook zaterdags.Benzineverbruik 1: 20, bij rustig rijden.Loopt op gewone benzine.

Acceleratie van 0 tot 100 in 13 seconden.Prijs vanaf f 9.490. Financiering in 1 dag.
: Uit voorraad leverbaar.

Zaterdagsmorgens werkplaats geopend:

van 8.30 tot 12 uur.

5 persoons
gescheiden remsysteem
rembekrachtiger
zeer geruisloos
voorwielaandrijving
radiaal-banden
3-punts veiligheidsgor.
dels

5 :
veiligheidskooiconstructie

‚veiligheidsstuur
Gewicht 680 kg.
slaapstoelen
achterruitverwarming
handremcontrolelampje
alarmknipperinstallatie
afsluitbare tankdop
wisselstroomdynamo
achteruitrijlampen
grote handschoenen.
kast

®Garage L. Voorhuis
TELEFOON 05445-319 ZIEUWENT
MAAK VRIJBLIJVEND PROEFRIT:

voor allen die het nog niet weten
bij ons is het heerlijk eten
'n goed pilsje of glaasje wijn
verhoogd het gezellig samenzijnbeleefd aanbevelend

Antonen Anny Stovernk  zsteve zt a



ASSURANTIEN
levensverzekeringen

- ongevallenverzekeringen
ziektekostenverzekeringen

alle schadeverzekeringen

FINANCIERINGEN
persoonlijke leningen
hypotheken
huurkoopfinanciering
woningkredieten — leasing

laat u zich eens geheel vrijblijvend adviseren, laat uw verzekering
ónze zorg zijn!
alles wordt discreet, snel en vakkundig voor u verzorgd door

ASSURANTIE - en
FINANCIERINGSKANTOOR

Th.J. Bekken
Werenfriedstraat 9, Zieuwent, tel. 461

samen op de fiets
. ja gezellig!

kom vrijblijvend kijken
en maak uw keus
uit onze

RUIME SORTERING !

>
H. ROELOFSEN
Dorpsstraat 35, tel. 330

hét adres voor
EEN GOEDE AUTO

(00 5

. MERCEDES

‚ „OPEL

. VOLKSWAGEN

A. Kolkman
Zieuwentseweg 7/1

ZIEUWENT



LN

(Dle VeIn de vorige PIOT stond vermeld dat ook andere ver,maar eens meer van zich moesten laten horen. Nou datgebeurt dan ook door dit artikel over. Volleybal inZieuwent. Het ligt in onze bedoeling om in iedere uit-gave van PIOT een verslag te brengen over het verloopven de Volleybal-competitie,
We zullen dus maar beginnen met onze dank uit tespreken over de enorrie belangstelling (bestaande uithoogstens 10 supporters en dan zijn het nog altijd de-zelfde personen ook) die er voor deze tak van sportgetoond is, althans het afgelopen seizoen. Het isjammer dat geen van onze ploegen kampioen geworden is,we hadden dit graag gewild in verband met het 10-jarigejubileum van onze vereniging. Onze ploegen hebben ditseizoen beslist meer steun nodig, vooral doordat ze
nog uit zeer jonge leden bestaan zodat ze de grvaringmissen om de hele competitie op een aanvaardbaarniveau te volbrengen. Ik vraag me af waarom er voorandere verenigingen wel die steun bestaat en voor onsniet. Ik weet zeker dat er mensen zijn die graagvolleybal willen zien of zelfs willen meespelen. Waar-
om komen ze dan niet, wij heffen. geen entree en het
lidmaatschap is beslist niet hoog. Mensen wordt toch
eens wakker, wij vragen alleen om norele steun voor
onze spelers, Wij hebben @it vooral nodig om hogeropte komen want al die jaren spelen wij nog steeds indezelfde klasse, Ik hoop dat na verschijning. vansditartikel hierin verandering zal komen, in ieder gevalwens ik TOHP het beste in dit nieuwe seizoen. Op ditnoment staan we behoorlijk stevig in onze schoenen.en zullen dit proberen te versterken door meer van onste laten via PIOT, In iedere volgende uitgave zullenuitslagen v.d. gespeelde wedstrijden worden vermela.
Ook de aanvangstijden van de nog te spelen wedstrijden,Er zijn op het ogenblik 4 teams > dames en 2 heren)die aan de competitie meedoen,

te

Je Hoenderboom,.

DE NED, MIDDENSTANDSSPAARBANK, EEN SPAARBANK VOOR
LED B RD EN,



GEGe NIBUWS IN HET &

= De Kopie voor het volgende nummer van PIOT dient
uiterlijk zond. 23 nov. bij de redaktie te-worden in=
geleverd. Noteer deze datum |!!!

+++ +++

- Helaas kunnen vanaf 1 nov. geen nieuwe E pupillen
meer worden opgegeven die nog kunnen deelnemen aan de
competitie, e.a. doordat beide EZ teans reeds ruin
voldoende spelers hebben. Zij die zich na 1 nov. op-
geven kunnen wel aan de trainingen deelnemen.

++++4++

— Opnieuw doen wij het, verzoek aan de ouders er. voor
te zorgen dat de Pupillen naar de wedstrijden een be-
hoorlijke fiets meenemen, en niet met. één die veel te
groot is (voorkomt risico vol geslinger) of te klein
is. Bovendien naar de training een fiets met goed.
licht i.v.m. de vroeg invallende duisternis:

++tt+4+
— Tijdens de kerstvakantie zal er weer een groots
zaalvoetbal-tournooi worden gehouden en wel voor de
senioren op de 2de Kerstdag, voor de Junioren op 28
dec. en voor de D en E Pupillen op 29 dec. Alles in de
sporthal te Lichtenvoorde, De indelingen en ie ver
schijnen in ons volgende nummers

++t+4+
— Dit jaer zal er opnieuw geen winterstop zijn voor ge
senioren en junioren. Alleen zijn voorlopig het Kerst-
weekend en rond de Jaarwisseling als vrije weekenden

‚vastgesteld.

standen van alle
zij eens kunnen

zien a: ze er voorEe
At tdht

NIEUWS IN HET KORT NIEUWS IN HET KORT NIEUWS IN HET KO



wilt u over voetbal praten,
dan kunt u zich in de kantine vermaken;

wilt u over installatiewerk praten,
houd dan

N WA. KEMKENS BV inooen

KBOON levensmiddelen
voor een
GEZELLIG DRANKJE

tijdens de rust
of na de wedstrijd
bent u van harte
welkom in de

_

A.VENDERBOSCH kantine van Z.V.C.
Dorpsstraat 28 - telef. 315 telefoon 607

KWALITEITS levensmiddelen

Taxibedrijf
| Jan Roelofsen

| DORPSSTRAAT 29 2z ieuwent Tel. 05445 — 416 ee
trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd
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sparen (tegen hoge rente} . financieringen
persoonlijke leningen . verzekeringen
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