
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

schildersbedrijf EYTING
Zieuwentseweg 52 - fel. 05445-261
ZIEUWENT



JANUART N2.5 3DE JAARGANG.

Redactie: B. ten Bras
. Storkhorst
. Wopereis
. Wensink

Krabbenborg
&. Meekes

Buiten dit r dactieteam werkten leiders en leden vande elftallen mee aan de samenstelling ván dit nummer.

PS Zi

°

INHOUD: Pag. 1 Redactiewoord
il 2 Het Bestuir
& 5 Van de trainer + tournooi seniorenu 4 Het 2e elftal

De bal (spelregeluitleg)
5 Standen Ze en Ze
6 Alle 13 goed

A-selectie
H J ZVC 3

8 TOHP Volleybal” 9 Tournooi junioren A B en10 Standen 4e Ce Ge en 7e
% 41 Nieuws in het kort.24 Tournóoi Den EU pupillen" 44 Sinterklaasfeest.

VAN DE REDACTIE.
Evenals eind vorig jaar willen we ook mu een Overzichtseven van wat het afgelopen jaar in PIOT heeft géstaan,Ea 19/5 zijn er 10 (10) uitgaven geweest met in totaal148 (145) geschreven bladzijden. Tussen haakjes het aan-tal in 1974.
1 maal stond er iets in over/van gymvereniging, kermisschutterij, karateclub en van de D 4+pupillen,2 maal iets van Pacelli handbal (2 jeugdsportkanp (0)B junioren (3), indelingen en oefenprogamma (2),ZG CO) en A junioren (2)
5 maal iets van TOHP (1), Suggesties en informatierubri(0), XPJ 4) is (6) en IG (6).4 maal iets van ZVC 2 (8), spelregels en promotie +degradatieregelingen (0) en ZVC 64 (5).ts van het bestuur (7) en van de verschillende—



DEes toernooien (4).
6 maal een bijdrage van het jeurdbestrur (10) en ingezondenen (9).
%moal de standen van een aanial elftallen C/)sen cen
bijdrage van het derde (8).
8 maal iets van het eerste (8).
10 maal een redactiewoord (9) en nieuws in '’t kort (10).

In grote lijnen likt het alsof het aantal bijdragen iets
terug loopt, m.n. van het 2e t/m 5e, Toch komen we op het
zelfde aantal bladzijden. Dit komt mogelijk door iets grotere
bijdragen en door een aantal andere inzenders.
Door de verh: izing van Dauhuis naar Haaksbergen moeten
we helaas ook de inzendingen van onze speciale verslag-
gever (Richard D.) missen.
Dat er echter meer mensen zin die een geestig stuk kunnen
schrijven bewijst het tweede elftal (zie elders in dit
nummer) Gie na een broedperiode van 2 maanden (of waren
ze gegijzeld) geheel bevrijd hun gedachten op papier hebben
zezet. De eisen die gesteld waren zijn door de redactie
geen van allen ingewilligd. Toch bedankt voor het stuk
evenals alle andere schrijvers ven het afgelopen jaar,
Hopelijk een voorspoedig 1976 met veel copie voor ons,

De Redactie.

KLNTINE VVLDLF 14.00 GEOPEND.

HET
Met het uitkomen van de eerste uitgave. van PIOT in 4976,
wil ik Gts voorzatLer Van V.V. RE$Z. V.C. van de gelegen-
heid zebr: ik maken om U allen een gelukkig en voorspoedig
1976 toe te wensen. :
Wij kunnen natw rlijk ter sblikken op het afzelopen jaar,
maar mijnsinziens is dit bijna overbodig, omdat men toch

vaak in herhaling valt. aIedereen in Zieuwent heeft cezien, dat de sportvelden er
goea bijliggen en ook de onderlinge samenwerking van leden
en bestuur is prima.
De elftallen draaien allen goed nee in de competitie en
wat wil een voorzitter van een vereniging zich dan nog
meer wensen. Ik vertrouw er op dat ook de samenwerking en
de sfeer in 1976 zal blijven zoals die in het afgelopen



BOUWBEDRIJF HULZINK & zn.

aosn &
VEEN

‚ NIEUWBOUW

‚ STALLENBOUW

‚ UTILITEITSBOUW

. VERBOUW

. ONDERHOUDSWERKEN

Zieuwent, Eisenhowerstr.4
Telefoon 05445-214

Café — Bar - Slijterij

Schutten Herman

“op de Viersprong"

Telefoon 473

waar gezelligheid
nog troef is!

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 ;

/

W, A. KEMKENS B.V.

voor de elektriciteit

besgverrsser  J. Holkenborg
tevens het adres voor de ''doe-het-zelver"

officieel SUPRALUX-dealer,
de verf met de meeste pluspunten
van de consumentenbond qua prijs

Zegendijk 4, tel. 454 en kwaliteit!!!

neem voor voetbal
RK Z.V.C:;

GEW. 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

aanvr, KRABBENBORG telefoon 215



CW mw ee) m8 [9] mn RQ (O) & (a) 7 ct

Voorz Gier RK VC:
J.wW.L. Cuppers

VANDE TR:
Sinds de ë uitgave van PIOT is er weinig nieuws tevertellen. In laatste weken van het jaar 1975 zin ertwee conpetitie wedstrijden en 3 oefenwedstrijden gespeeld.De uitslagen van deze wedstrijden waren als volgt:BEAC] — PAX1 O —
RKZVC1 — Varsseveld1 2-2oefenwedstrijien haalden wij 2 overwinningen en wel

VIOD (Doetinchem) 1-0 en Etten uit 3-1 terwiil we
Zelhelm uit gelijk speelden. Uitslag 0-0,
eerste helït van de competitie er op zit, wil ik evenkort terug blikken. Na een goed afgewerkt oefen-

programa, begonnen wij allen zeer geconcentreerd aan de
competitie, zodat. wij na drie gespeelde wedstrijden de kop
van de ranslijst aanvoerde. Op dat moment dacht iedereendat RKZVC dit seizoen het wel even ging maken. Maar in de

3

resterende wedstrijden ging het allemaal minder gelukkig,zodat wij de cerste helft van de competitie helGe afpeslo-
ten met een vierde plaats op de ranglijst.
Zet tweeae elftal werd buiten de verwachting om herfst-
kampioen met twce punten voorsprong op nr.2 ReuEee,
derde en het vierde elftal hebbeb zich in de middenmoot
van hin klasse geplaatst,
Op tweede k« eg werd er voor de senioren een zaalvoet-bai tournooi ‚aniseerd in de sporthal te Lichtenvoorde.
De senioren we in twee klassen ingedeeld en wel de spe-lers van het 15 2e 3e en 4e elftal speelden s'middagshun wedstrijden in een halve competitie. S'morgensS werden
de wedstrijden afsewerkt voor de elftallen van het Se Ge
en het 7e elf
Binduitslagen s gens:

B (5-8) C (5-7) 6) D (526) 8 (52) BGEinduitslagen s
F (6-8) A (£-3) 67) D (6-7) C (6- 7) E (6-3) C (6- 2).F werd winnaar na et nemen van strafschoppen.
Vanaf deze plaats wil ik alle spelers, bestuur, leiders
en supporters het beste wensen voor het jaar 1976 en veel
succes in de tweede helft van de competitie.

0-0-0



DE
HET 2e LLFT/L
Ondanks aanmoediging tot kaping van de redactie (wij hadden
immers de volledige medewerking) zin de terroristen vanhet 2e elftal hierop niet inge door bemiddeling van
ingenieur Leo Kleins, mede door het ontbreken van een
fatsoenlijk(e) t(er)rein. Wij als ninderheidsgroepering
gaan er vanuit dat de blanke redactie hun woorden als
hoogmoedswaanzin en profiel volledig begrijpen en wij laten

de vertaling van deze ‘extrene gegrippen aan de redactie
over daar deze woorden niet in ons “vocabulaire?! yoor-
komen. (Zie woordenboek). En daarmee basta.Via dive rse gììzelingsacties, wij denken hierbij aan Vios 2
Reunies2j Grol $, Ruurlo-2, Xots n weer Vios 2,
zijn onze eisen volledig ingewillis

©

gd, ondanks
van ordinaire terre“rorganisties zoals Longa

als blijkt uit de koppositie die we thans innemen,. al onze acties:niet direct tot resiltaat leiden blijkt
wel. uit het feit dat oud-se ur, we noemen geen
namen;: (Laurens Kolkman) door ingenieur Leo Xleins
hoogstpersoonlijk werd gewekt ons Legen Vios 2 in de
laatste fase via een ”lullige®" X.I.-actie naar de
overwinning te voeren.
Deze resultaten werden niet alleen geboekt door de ver-
vanging van dekmatroos Peeters door Europa's meestgezochtebendeleider (met lange ii) Carlos van Bulte (alias Krab)
maar mede door de drukbezochte :1affia-acties op Schoppen-
kamp uitgezonderd enkele oud KNIL-militairen. (wie de
scheen past valt niet ver van de boom, )
Dat onze trijd reeds vruchten hceft afgeworpen blijkt wel.uit het de. dat we thans kunnen beschikken over twee
blanke strijdsters van het zwakl:e geslacht, Yvonne 1.en
Yvonne 2, die ons bii iedere ectic moreel ste:nen welker
medewerking wij ten zeerste op prijs stellen. Indien de
alom gewaardeerde ingenieur Leo Kleins ons kan inspirerentot verdere succesvolle acties, zal nadere berichtgevingniet ontbreken.

DE BAL.
Zoals iedereen wel zal weten is Ge bal rond, maar officieelwordt de vorm omschreven als bolvormig. Dit houdt in datie gelijkmatig van vorm is en niet zoals nog wel eens voor-komt allerlei builen en bulten vertoond, een zogenaan
Doi dus S=



zorg voor koelte in huis met

"DEGALUX ZONNEWERINGEN!"
zowel jalouzieën als buitenschermen

maar dan geplaatst door

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

(CD) 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!

Tima A. M. Wapereis
RADIO - TELEVISIE

ELECTRO TECHNISCH BUREAU WASAUTOMATEN
ZIEUWENT = Ee ‚ ELEKTRISCHE en

HUISHOUDELIJKE ART.

Ee6 SCHOOLARTIKELEN en
Telefoon (05445) 217 - 576 SPEELGOED



aluw C.V.-INSTALLATIES
LOODGIETERS- en
ELEKTRICITEITSWERKEN

worden door ons
vakkundig verzorgd

JOS HULSHOF  zieuwen

telefoon 346

DOPPEN
voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN

Zieuwent — Dorpsstraat 77 — telef. 290

breng
ze na de wedstrijd Jeeen bezoek

aan

cafetaria 2 de timp 5
tel, 269



Ee 5:
Het materiaal waarvan de bal gemaakt moet Zin is leer,Ribbe bijvoorbeeld is niet toegestaan. Verder moet de

ie nog aan andere eisen voldoen, Het gewicht
et 395 tot ram zijn en wel gewogen bii hst begin van
wedstrijd. De omtrek moet liggen tussen de 68 en 71 cm,

De druk moet tussen de 0,6 en 0,7 kg per cm2 bedragen,
dat was tot voor kort nog 1 kg per cm2.
De kleur van de bal is niet voorgeschreven, maar deze moet
wel goed: te volzen (onderscheiden) zijn. Groen, als kleur
van de bal zou dus niet kunnen,
Reserveballen dienen bij de hand te zijn en mogen alleen met
toeste:ming van de scheidsrechter gebruikt worden, Dit
houdt in dat bij eventueel zoek raken van de eigenlijke
wedstrijdbal een reserve gebruikt mag worden, maar de
oorspronkelijke bal dient weer in het spel gebracht te worden
als deze is teruggevonden.
Senioren en À junioren spelen met een bal no.5. De andere
jeugdelftallen spelen de wedstrijden üiet een in verhouding
aangepaste bal. B en C junioren spelen met bal no.4 en de
pupillen.E en D met bal no.3.
STANDEN: SENIOREN:
2DE Sen 2DE KLAS
VG 22 ds A6 VVG 2 JO 16
Reunie 2 A08 Concordia 3 9 —_ 12
MEG2 1O:=s12 Kilder 2 S — 11
Kotten 2 A0:z- 14 ANG: A00Grol 5 AO 410 Doetinchem 3 ë— 9
Neede z Ies SDOUC 3 8-9Ratum 2 10 - 39 Viod 2 10:=: 8
Longa + 9.— 8 Silvolde 3 9 7
Ruurlo 2 A4.= 6 Dremt V. 2 6:Vios 2 == e5 Terborg 2 D= 293

DE NED. MIDDENSTANDS SPAARBANK
UW SPAARBANK.



DERTIEN GOED. f>
Ei en

a reecs enkele jaren trouw Ceelnemer te zin geweest
van de nederlandse toto was hi’, zen van onze leden,enkele weken geleden zin verbazz-ng wel erg groot toenbleek dat hii alle dertien kruisjjes

>

goed had ingev.ldAeeds enkele maanden eerde: hat hit reeds enkele honder-
den guldens ontvangen bii elf croed. Nu, naar latér bleek,
mocht hij de hoofdpriis delen ret nog dertiz meerdere ze-
Hs a&kigen Min den lande” wat her: toch Et nog een leuk
soweije heeft opgebracht. Zo ar weerdat het

aande lotto:0f Loto
ce

zich beslist kan lonen deel
ven, wijzen we er

liiks dinsdaggsavond
niocht ook U Nw gel k eens wi

top dat de benodizde for:tissen 8 en11::r. in de kanti
leveren). zijn bij B.Venderbos3

klaar zit. Verder & ui bene
inleveren bij Venderbosch Dor

U

elke dinsdag voor
dag s’morrens

t de vorige
niet al tebest gaat
maar qe voetbal ziet
nu de valans op::aken ko

U wel opmaken dat het
vaten van de 4-sel.,iets anders uit.-Als: we

we zan 6 punten. it 10 wed-
stróden en dat zijn er minstens acht te weinig. Pech achter-vol
wil
ï

ons: wel, alhoewel:ik-he: niet alleen op dit arginentfschuiven | =:
7Ve verspeelden punten aan Varsseveld, Steenderen, Vios B.

en Neede waar we op voeibal:echnisch en tactisch zebiedbeter Warèen, maar een tikkeltje celuk bleef uit.
De wedstriiden die verloren wercen, werden op Longa na(4-0DSDeen met een wiinium verschil’van 4goal en ditdat kent het wel, van de tegenpartii er via de
vaal ging er bii ons:act niet. Ook uor persoonlijketot goals, omnoGise 7: 1 ‚gel Ï

we Z
e
o

En dan rest de:vraag waar 1

n
L

z

de opkomst van de
fs beter als andere
t: Soms wel, maar

zeker niel.
—- rachtvoetbal: Dat aissch:eú wel want samen met Longa
zijn we technisch en tactisch cen van de betere ploegen in
deze klassc, naar aan karakter en kracht ee er wel
wat aan en dat hebben we nu net in deze pole nodig want

tegenstanders



ij

voor al uw

kruidenierswaren

naar uw
VIVO-LEVERANCIER

B. LANKVELD

telefoon 259

de beheerder
van het

parochiehuis
wenst

alle sportmensen

steeds

aangename

wedstrijden

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 van ’n
Dikken

Zieuwent, tel. 257

voor al uw voor
EVERZEKERINGEN

_ NIEUWBOUW

‚ VERBOUW en

‚. ONDERHOUD
naar

ASSURANTIEKANTOOR

Stortelder
Zieuwentsew 75

Zieuwent
Tel. 227

WOPEREIS
Zieuwent — telef. 209



ploezen als Vios 2. Vitkarpers, Ulftse boys, s4e 7.
steenderen A.D. en Varssie waar de leecftid
jaar hozer list, voetballen zonder enis systeen veel
op lange. ballen en kracht en jnst dit speltype ligt ons
niet. want oe ie f Be Sucks VLG Concordia
en Lochem werc ongezet, terwiil we bi A.Z.S.V..
en Graafschap a indruk achterlieten, maer dat deden

wedstriden in. de compotitie en na een

vn

3we ook bij de coste
Nederlaag van ons zeiden ze dan, .….jal+ie hadden. meer. ver-
dient. Haar na al deze tele rstellingen zin we toch met
voede hoop aan ce 2e helft van de competitie begonnen en

:Loch geloof ij dat ons spel het: nodige rendeme t wel zaleen en zeker later want bii mij staat de opbouw bii de
j alu'd boven het resultaat

mede namens min spelers, iedereen nog een
en zocd voetbaljaar 1976 toe.

Mm,

endschanp : 1

ons meestal € :e les IE(waarvan 't zesae van zewonnen haa) verloren wii met 2-1
Oorzaak: B.Berendsen stond in Giesbeek terwijl de rest in
Geesteren voetbalde. Tedcreen was tro:wens bijna in Giesbeek
gewcest maar nct op tijd wees onze trainer ons de weg
behalve....... ándere vriendschappeliike wedstrijden:
Deo 2zV65 uitslar 1-1, te modderig ol te verslaan |

Eompetitie duels waren Ee keer uitstckend
2-ANG3-Silvolde3 uitslag Viod2-ZVC3 uitslag 0-2.

Voor de statisticie de doeEG BN. B DBE. LO
iet Dlanker: Joost

Staud Ziezclcders ‚in dit blad
Opkomst bij d aining: Bij auteurs niet bekend.

ie

Vrouweliike ling: +4 per wedstrid (in Gissbeek 4)
Goede Rea Trainen, trainen, trainen.iel ing: H.H: woont nu in Aalten, Trouwbericht volgt.
Extra wens: Zen zoede voortzetting van 1975 in1876

en... ..icask er Wat van
De spelers van he

SPLAR UW GOZDT 7O

BIJ DE MD,



C.A.V.V.

stellen M!

ZIEUWENT - MARIENVELDE

416ait en PINwoliteit û als eis!

Vid.
ABTB w.a.

tel. 221 (band 210)

VEEVOEDERS
KUNSTMESTSTOFFEN
BRANDSTOFFEN
ZAAI- EN POOTGOED
BESTRIJDINGSMIDDELEN
BEDRIJFSBENODIGDHEDEN
enz. ENZ.

voor voetbal naar
RKZV,C.;

voor RIJLES
naar

A.Kolkman
Werenfriedstr. 13

Th, BERENTSEN

UW

VIVO-KRUIDENIER

&

WARME BAKKER

telef. 05445-222



voor een goede

en moderne

haarverzorging

naar

DAMESKAPSALON

Rikkerink
Tel 311 - ZIEUWENT

HUMMELINK
bouwbedrijf

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

telefoon 336

veilig sparen bij de

NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS

SPAARBANK

iedere nieuwe spaarder ontvangt
f. 5,-- GRATIS als eerste inleg
PERSOONLIJKE SERVICE ontvangt u bij

AGENTSCHAP ZIEUWENT :Th.J. BEKKEN
Werenfriedstraat 9
Telefoon 05445-461

laa



LOP Volleybal.
De oorsprong van het Volleybalsvel.
Het: dateert naar onze. huidisc ippen uit Het jaar 14655

en wordt geacht een uitvinding te zin van de a erikaan
illian G. Eorgan (1870-1942) cen sportleraar van.deDe Ken's Christian Associcetion (V.M.C.L:) te Holyoke

in Uassechisetts. Tijdens zin “nastiek- en sportlessen
ean zroepen zakenlieden, voor pas uitgevonden

ecusball te EO was, ä te denken over
nieuw spel, dat aantrekteclix weeglix en doelsreffend.

was en toch.niet ne i neens had hiji het:
een tennisnet, spancc meter hoozte over

et uiidden van de zaal, steldc de een /groep
deelnemers op en liet een ba het net heen en
tergslaan,
In 4.95 verschenen de ecrsie
begon cen snclle cn
b
1

—_

al over de hele werelc.
In 1947 kwamen te Paris functionarissen van A4 landen,

onder Vederland, biïeen en het res ltaat was de oprich-
“Federation Inc: gi le de Volley-all®

liomentcel zin 8 110 landen lid van de F.I.V.B.
scheppen (Zuroness- on wereld-) worden on de

on: Ce 4jaar gecorra:
: ingens van 1964 is

Voliegpal ookin het Drom ce Olympische spelen

Nederland 1oct de
genoemd. Ne een

iois (Ameriks)s was
at en goedkope spel
et Missieh.is in

aanlesgen, ballen
zing spelen. Dit

1 ook bij andere
goede richting kwauù

onse en Canadese troepen
ting en unne het spel demonstreerden.

ral het westen van ons land was spoedis voor het spel
gewonnen en in de srote steden werden verschillende ver-
eniginsen opscricht,

tember 1647 werd door de landelijke volleybalkom-
fmsterdam een vers crang Dbelerd, waarin 10% 095



RKZVC zorgt voor de spanning;

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

| het juiste brood voor de . BANKSTELLEN
[ sportman is brood met . EETHOEKEN

energie 0.4. . SLAAPKAMERS
‚ GORDIJNENSTOF

* tarvo ‚ VLOERBEDEKKING
* volkoren steeds een leuke kollektie
2 in voorraadtarwe

EE NIJENKUIS meubelen 25
KNIPPPENBORG

ook in DEKENS en
4|

UW WARME BAKKER MATRASSEN zijn wij
ruim gesorteerd

telefoon 255

ee ' W. A. KEMKENS B.V. doet niet alleen aan installatie-
werk;

maar net als RKZVC ook aan klantenwerk!



aannemingsbedrijf

Hoenderboom zeuwen

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

Dorpsstraat 27
Tel, 05445-332 of 627

Isdelaagste
prijs intapijt

altijd debeste? ”
— Vergeet het maar! Stoltenborg

Want tapijt kent vele prijzen.
Maar ook kwaliteiten. Let naast
de prijs ook op kwaliteit,
Goedkoop is duurkoop.
Loop daarom even bij ons NlNe Wij adviseren u graag Us:LE met het vakmanschap van de
echte tapijt-specialist.



Srichting van e= ‘ecerlandse Volleybal Bond (de NeVoÉ)werd. beslote
Sinds van de iredivisie, ingaande het seizoen1862/14 sen en inpgsande hét seizoen 1965/1066voor dames, wordt rechtstreeks naar de EE itel gespeeld.Bovendien is dc kenpioen(e) van Nederla 1 gerechtigd “itte komen in Je wedstriden om de Turo A

Naast du de crrelde ee kent de
NeVoBo reeds zer:iuc tid de eGapenvoor 1ibteams con voor af elin c

peas

enei SIS:
v veel te

rcsels in ee

ZAL LVOETBZL B EN C

Stcorgens on en werd het eeSP fluitsignaal gesevenvoor de. C ju . Ploeg D bleek uiteindeliik de likwinneer met nten, terwijl ploeg C. en B £e eindigdenmet 5 punten t strafschoppen de ee oest. bren:zen
de-1 benut -enC

wat minder fortuinlijk en ein-digden met rcs>. 2 en 1 punt, hoewel er van krachtsverschil
weinië Sprake was. ;

De B j.nioren bien tegen 12.00.ur. Hier b
C het sterkste mct 6 punten gevolsd door D (5

Gp)een Á (25,) Cok hier werd verwoed striid zviel de- beslissing pas in de laatste minuten.
Hicrna waren junioren aan de beurt. Hier werd ploeg
Ä met 6 p.nten de winnear, terwijl hier wel bleek dat hetkrachtsverschil bijzonder klein wes getuigefdat D en C
met 5 punten en … en B (2p) door penalty schieten beslistmoesten worden,
Terugblikkend mee ze za worden dat dit bijna: traditio-neel geworden kerstvakentie zeker in
ere moet worden voor zowel senioren,

winnaar werd. Á cn E ware



10.
junioren als pupillen. Verder gaat onze dank nog uit
naar de uitstekende leiding van de KNVB scheidsrechters
voor de voortreffelijke leiding en ook een woord van dank
aan de vele leiders die zich voor dit tournooi hebben
opgeofferd alsmede de voortreffelijke omroeper A. Meekes
en "last but not least aan rerisseur B. Rouwhorst die alles
weer uitstekend had georganizeerd.

5e KLAS
WVCES 1224 15 2Grol 4 A4 =d 12 — 22
KSVss IA 1 46
Kotten 3 12 — 14 12 - 16
Neede 4 12-= 4 DES 15
Longa 4 12 15 eNVosseveld 2 g2 10 d5 =d
ZNC=4 IS 15 — 8
AD 4 de di Ö

Bibergen 6 15 == i 6Reunie 3 oC Ruurlo 5 De)Hrix 2 41 == 5 KSH Z 14= 4

4e KLAS ee te KLAS
Lochuizen 2 12 — 22 5i 42 — 21
Neede 5 220 N 153 — 19
Noordijk 3 A44 48 Nooraik 160 ==46
Gr.Boys 2 22 4 Ru e= 17
Eibergen S 1545 Long IEKS) 40-540 Gro 7 12 — 12
ZVC ó 12 = 9 Lochuizen 4 A22Brio 12 -— 8 BL, dMGSV 3 2 =D arkelo 7 4-6Longa @ ID VE 7 6Vios 8 6 Rietmolen + deMarienveld 4 Is Witkampers 6 ie 9
DE NED, MIDDENSTANDSSPAARBANK, EEN SPAARBANK VOOR

ED B Rb eN.
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De Honda Civic

3 maal gekozen tot auto van het jaar in Japan
1 maal 3e plaats in Europa
2 maal le plaats in Amerika

Grote beurt elke 20.000 km. Deze beurten duren
plm. 1 uur. Na telefonische afspraak „klaar terwijl

u wacht”. Kosten plm. f 150.. Ook zaterdags.Benzineverbruik 1: 20, bij rustig rijden.
Loopt op gewone benzine.

Acceleratie van 0tot 100 in 13 seconden.
Prijs vanaf f 9.490.- Financiering in 1 dag.

7 Uit voorraad leverbaar. j

Zaterdagsmorgens werkplaats geopend
van 8.30 tot 12 uur. °

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

beleefd aanbevelend
verhoogd het gezellig samenzijn

Atomen Anny Stoverink  gostzeve 0, vt



ASSURANTIEN FINANCIERINGEN
levensverzekeringen persoonlijke leningen
ongevallenverzekeringen hypotheken
ziektekostenverzekeringen huurkoopfinanciering

alle schadeverzekeringen 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 hét adres voor
… ja gezellig! EEN GOEDE AUTO

kom vrijblijvend kijken ©;ds
en maak uw keus
uit onze . MERCEDES

OPELRUIME SORTERING !

. VOLKSWAGEN

VV
A. Kolkman

Zieuwentseweg 71
î LOFSEN gHMH. ROE S ZIEUWENT

Dorpsstraat 35, tel. 330



idNIEUWS IN HET KORT.
Kopie voor het volgende nummer van PIOT dient uiterlijkzondag 18 januari in het bezit te zijn van de redactie,noteer deze datum !

ee

ee

In het weekend van 19 en 20 december namen L. Knippenborgen L. Donderwinkel deel namens onze vereniging aan hetweekend "Sportieve Recreatie" in recreatie centrumcob Deunk! te Aalten. Een leerzaam weekend dat geheel€
gebaseerd was op de begeleiding van de jeugd.
Vit jeugdleiders van onze vereniging hebben zich onlangs |

opgegeven voor de anateurspelleidercursus, die eind januaribegint. U ziet ook aan kadervorming doet ZVC zeer actief mee

Sinds kort is gebleken dat een groot aantal leden (+100)nog geen sportkeuring heeft gehad. Oorzaak is Oa. datook alle D en E£ gepien gekevrd dienen te worden, Hier-over hoort U in een van onze volgende nummers meer,
Zoals iedereen wel begrepen zal hebbeb, hadden de C
jvnioren op 28 december geen handbalto:rnooi, maar netals alle anderen een zaalvoetbaltournooi.
Nogmaals attenderen we de spelers erop ed ze tidens hunwedstrijden waardevolle spullen thuis laten of bij hunleider in bewaring geven. Vooral wanneer ze spelen achterde sporthal te Lichtenvoorde waar onlangs nog iemandsportomonnee werd ontvreemd.
De bedoelins van Piot was een topscoorderslijst te maken
van allé senioren en junioren teams, maar omdat velen nietmeer precies ED wie de goals hadden gemaakt en enkelenbang waren dat we met name bij de jeugd het. coliëctiefBenspclen benen zouden en bovendien van de gevraagdeteams geen enkel een lijst met hun topscoorders had ingedientgaat dit plan voorlopig de ijskast in.
Nogmaals wijzen we Ù op de drukfout in onze advertentievan Neyenhuis meubelen. Dit moet natu: rlijk zijn"Nienhuis Meubelen”, 3



12:
Nogmaals atDe we onze spelers en jeugdspelers erop

inig dienen te zin op onZe kleedaccommodatie en
n voetballen in de kleedkamers of zo,

Hoewel wij voetballers het nat rlijk betreuren dat onze
voorziiter J. Cuppers door zijn verhrvizing in Zieuwent
geen raacslid meer kan zin, zal hji nu hopelijk wel de
gedachte om 2an het eind van het seizoen te bedanken als
voorzitter, vanwege te drukke werkzaamheden, nu wel laten
varen,

er van ons zevende[ro]Zonda: 14 december werd aan de keet
tean Henry Lankveld, door zin mede spelers een originele
Abraham aangeboden, vanweze het feit det hij tot dan toe
precies 50 keer de bal uit zn net had moeten halen.
Dat niet alleen bij de voetEE blesse:res ontstaan
bewees M. Nienhuis onlan tidens een handbal wedstriid
waarbij hi* een vinger te verwondde dat die in het

1gips moest, waardoor hij keeper zeker 4 weken buiten
t

Bij deze bedanken we nog medewerking van de heer
Nobbenhuis, die de typemachin stencilmachine van de
school aan PIOT te leen gaf, ardoor we reeds 2 dagen

na inlevering van de copie deze PIOT konden uitbrengen
).(mede dankzij de vakanties

KPJ Lg KPJ KPJ DP KP
Hoewel U de laatste tid v lezen in PIO
over de KPJ zijn crstoeh zeweest, en staan
er een stel andere op het 14 december was er
een speurtocht, georganiseerd dc a KPO en 22 december
werd de kerst in (een kleine) besloten kring gevierd.
Op 3Ô en 31 december staat het oliebollen bakken op het
progr : traditioneel de laatste, meestal zeer gezellige
(en z agde) KPJ-aktiviteit van het jaar. Ook dit jaar
komen len weer huis aan huis in Zieuwent.
Voor (begin) volgend jaar (1975) staat o.a. het volgendete gebeuren: een kookcursis, oefenen voor de culturelewedstrijden, volleybalwedstrijden en een handbalwedstriid.
Het is de laatste keer dat de kookcursus in de Zieuwentse
huisboncisthool wordt gegeven. ilopelijk leerzaan en gezellig,

Op Zaterdag 24 januari wordt er evenals vorig jaer hand-
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confectie

modern

DAMES-
HEREN- confectie
KINDER-

Marijke

VRIJE TIJDS- en WERKKLEDING

Dorpsstraat 21 - tel. 441

EN wij geven de voorzetNP # u mag ze afronden ….

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJZEN!

an»; KNippenborg
twijfelt u nog? KOM GERUST! Telefoon 544



plannen om een huis te
kopen?
laat vu eerst vrijblijvend
voorlichten omtrent:
— HYPOTHEKEN (tegen zeer aantrek-

kelijke voorwaarden tot 1200/0)
— FINANCIERINGEN voor alle

doeleinden, auto-boot-caravan enz.
— VERZEKERINGEN

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; daf wistu al .…..

ZIEUWENT

Tel. 200 en 342



5:balwedstrijden gespeeld door een meisjesteam en jonge
team van de KPJ tegen bezoekers van discotheek Pam-t
in Groenlo. De meisjes spelen om 19.30 de jongens om
20,30 in de sporthal te Groenlo. Gezellig napraten in
bovenzaal van Pan Pam, Leden van KPJ gratis toeganIE.
Nader bericht volgt (in Elna). zjVerder wens ik iedereen een goed uiteinde eni»
spoedig nieuwjaar.

B. Storkhorst

STEUNEN ONS? STEUN DAAROM ONZE
LDVENTEERDERS.

D EN EB PUPILLEN ZAALTOURNOOT
Maandag 29 december was dan de dag voor de D en & pupiller
in de sporthal te Lichtenvoorde. s'morgens reeds om kwar
voor negen vertrokken de kleinsten van onze
Ze waren ingedeeld over viif ploegen van elk
sonen. Enkelen moesten helaas wegens ziekte verstek
gaan. Na een zeer felle strid eindigden ploeg £ en D

gelijk op de eerste plaats met 5 punten. Hiervoor was 3

een beslissingswedstriid nodig waarbij alle andere spelers
en supporters (en niet te vergeten hun leiders) hun
favoriete ploes aanmoedigden. Deze wedstrijd werd na e
zeer spannende strijd door À gewonnen. Groep C eindigde
als derde met + punten terwijl groep B en E eveneens con
beslissingswedstrijd moesten spelen om de vierde en
vijfde plaats omdat beiden met 3 punten waren geeindi:
Hier won groep B.
Om kwart over twaalf begonnen dan de D pupillen onder-
verdeeld in zes ploegen van 6 of 7 personen, Reeds snel
kondigden zich wee favoriete ploegen aan wn wel groen
C en groep F (H:n onderlinge wedstrijd bracht geen besli
en werd 0-0) laar tegen de overige tegenstanders Ge
groep C zich net iets doeltreffender waardoor groep C

met 8 punten winnaar werd en F tweede met 7 punten
De overige vier ploegen ontliepen elkaar niet veel al
groep A bleef met 3 punten net iets onder de anderen
allen 4 punsen verzamelden, Penalty schieten moest hier «

beslissinz brengen over de 3e t/m 5e plaats. Hier won
groep D voor B en EL.

Al met al was het ook voor hen een tournooi waar ze verl

É

|

|
|



14.plezier aan hebben beleefd en dat ook voor hen voor her-haling vatbaar is.
Ook hier prijzen we nog even de goede organisatie vanB. Rouwhorst en Yspeaker: A, Meekes alsmede de fanatiekmeelevende leiders,

De Redactie.

Alle spelers en leiders wensen al h:n sportvrienden nogeen voorspoedig en sportief 1976

EE
De H.H. adventeerders wensen 21 hun cliëntelen eveneens

SINTERKLAASFEEST.
Op zaterdag 6 december hebben we om 2 uur een film gezienover NMOranje's jacht op wereldgoud". Deze film is gedraaidspeciaal voor de D en E pupillen. Het was een mooie film.De film was speciaal over de wedstrijd Nederland- W. Duitsland.Bij het begin kregen we allemaal een rol drop. In de pauzemochten we allemaal een glaasje drinken nemen en aan heteind van de film kregen we een grote speculaas pop van de
goede Sint en Piet. Deze film is gedraaid in plaats vandat de Sint is gekomen omdat de Sint het veel te druk hadmet het brengen van de cadeautjes. Het was een boeiende
wedstrijd en als er een goal voor Nederland kwam begoniedereen te juichen en te schreeuwen. En ongeveer om

1& uur ging iedereen naar hui

De halfjaarlijkse ledenverzaderine,2 ëDeze vergadering zal waarschinlijk plaats vinden op detweede of derde maandas in febrari waar o.a. het voet-balfeest en andere traditionele zaken aan de ordes ul lienkomen. Hierover in ons volzende nummer meer,

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0



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

wilt u over installatiewerk praten,
houd dan

WA. KEMKENS BV in de acten!

KRGCON Ievensmiddelen
voor een
GEZELLIG DRANKJE

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

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

KWALITEITS levensmiddelen

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

5 DORPSSTRAAT 29Zieuwent Tel. 05445 — 416.

trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd



Ago af 00e 0 do 000 ode dte de de

Tot uw dienst met:
sparen (tegen hoge rente) . financieringen
persoonlijke leningen . verzekeringen
hypotheken . beleggingen . bewaargeving
vakantiereizen . vreemd geld

ZIEUWENT - telefoon 561/562

bijkantoor:
Waalderweg 10, Mariënvelde, telefoon 573
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