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Redactie: B.,ten Bras

B.storkhorst
B.Wensink
H.Wopereis
W.Krabbenborg
A.Meekes

Buiten dit redactieteam werkten leiders en leden van de
elftallen mee aan de samenstelling van dit numer.
INHOUD: jag. 1 Redactiewoord. :

D 2 Halfjaarlijkse ledenvergadering.5 Dot corste elftal
f W‚Krabbenborg blijft als alien,

Jan Knippenborgtrofee
TOHP-nieuws: wordt TOHP-1 dames kampioen? _

Ingezonden stuk: spelers-, supporterskolom.
Top-tiens
Spelregels,

" 40 Nieuws in het kort:
® 41 Moppenrubriek.
" 42 Nieuws in het kort
w +14 Spelregels.

1

VAN DE REDACTIE,
Schreven we in de vorige PICT nog, det de weergoden ons
wat minder gunstig gezind waren, vooral de tweede helft
van februari hebben we wel mooi weer gehad. Zo gebeurde
het dan ook dat op zondag 22 februari alle seniorenteams
konden voetballen. Een week later had dat ook gekund ware
het niet dat er dat weekend karnaval gevierd werd, dat
er schaatsen was, dat er bekervoetbal gespeeld werd, dat
er tenslotte. slechts een beperkt inhaalprogramma was
vastgesteld. Achteraf: gelukkig beperkt, de resultaten
waren die dag bedroevend van de elftallen die wel speel-
Hon,
Verder is het licht op trainingsveld"Schoppenkamp* weer
in orde, Dit betekent dat er weer gehobbeld kan worden.
Eén voordeel heeft het trainen daar; de omstandigheden
zijn er precies nagemaakt (zo hard word er getraind) en
dat konnen niet alle verenigingen zeggen.
Wat is er nog mecr gebeurd? TE halfjaarlijkse ledenverga-
dering.



Belangrijke punten. daar waren wus omtrentSs nieuw
ecn gewijzigde. opzet. van de-dan rgtrofee, de-vel-
den, de feestavond voor alle lecen onateurs (sa.eni
met andere sportverenigingen), en de vraag of RKZVC dit
jaar nu 31 jaar of 40 jaar bestaat.
Tenslotte-is er het heuglijke nieuws dat de heer W.Krabben-
borg als trainer aanblijft, maar dan wel alleen voor heteerste en tweede elftal. za SSVoor veredere informatie zult U echter deze PIOT wel’
moeten uitlezen.

: 3

‚De redactie.
0=-0-0

HALFJAARLIJKSE LEDENVERGADERING.

Maandas 16 februari werd onder grote belangstelling de
halfjaarlijkse ledenvergadering gehouden. Voorzitter
J.Cuppers opende de vergadering, waarna J.de Marie de
notulen van de vorige vergadering voorlas. Hierna ‚nam J.
Cuppers weer het woord en licht e ‘(enkele toekomstplannen
toe zoals de toestand van het veldenbestand. Op 1.mei zal
namelijk begonnen worden met de ontginning van het huidige
hoofdveld, terwijl het nieuwe trainingsveld speelklaar zal
worden gemaakt voor de verdere afwerking van de competitie
en het Jan Knippenborgtournooi. Men zal trachten om het _-
veld ‘achter de sporthal in Lichtenvoode nog een jaar, te
kunnen ‘huren van, de gemeente, opdat we volgend jaer toch
weer ‘over drie velden kunnen beschikken, Het toekomstige
hoofdveld zal ook worden afgerasterd, terwijl ook de recla-
meborden hier een nieuwe plaats krijgen. Die borden, dieer Slecht uitzien door de- weersinvloeden, zullen op kos-
ten van ZVC van nieuwe -verf worden voorzien. Tevens Zain de toekomst bij dit nieuwe hoofdveld een scorebord ver-
schijnen, die;beschikbaar zal worden gesteld door mengvoe-
derbedrijf P.Wijngaarden. Janneer de officiële opening van
het nieuwe sportcomplex ''De greune weide! zal geschieden,
wordt nog nader overlegd. Gedacht werd onder andere aan
de kermis of aan het begin. van het. nieuwe seizoen,
Verder doelde, de voorzitter op het

2

De sportkeuring was eveneens een
worden om deze te regelen, vooral vo
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de beheerder
voor al uw van het

kruidenierswaren Darochiehuis
wenstnaar uw

VIVO-LEVERANCIER alle sportmensen
B. LANKVELD == J

aangename

wedstrijden
telefoon 259

!en veel succes!A |

voor beroep en hobby

Voorhuis
ZIEUWENT - LICHTENVOORDE



WERKSCHOENEN

voordelige
en
solide

in hoog en laag

het adres

voor een
lekker glaasje bier

Bennie vannSCHOENHANDEL Dikken

Zieuwent, tel. 257

voor al uw voor
ERZEKER EVERZEKERINGEN

. NIEUWBOUW

‚ VERBOUW en

‚ ONDERHOUD
naar

ASSURANTIEKANTOOR

Stortelder
Zieuwentsew 75

Zieuwent
Tel. 227

WOPEREIS
Zieuwent — telef.209
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het witgele-kruisgebouw, met dr, Mollemana
estavond van 19 maart De extra onder de

j oracht, waarbij ook andere sportverenigingen
wan Zieuwent zoals TOPH volleybal en Pacelli handbal

ieren bestaat RKZVC dit jaar namelijk 40
‚t hierbij was dat RKZVC bij de KNVB zich in

5-5 na de oorlog.offisieel Mopnieuwhad laten inschrij-
E even waarom men in 1970 zijn 25-jarig bestaan

volgens eigen statuten nam de vereniging
reeds in 1936 deel aan de competitie. Bekeken zou worden

u een beperkt jubileumfeest zal organiseren in
joor het trainerschap van de selectie werd door middel

en brievenbus. alle spelers in de gelegenheid gesteld
ning te geven over de continuering van W.Krabben-

& trainer,
de voorz: tter nog eens benadrukte zuinig te zijn op

zze kleedacconodatie, kwam de rondvraag waarna de verga-ierind werd gesloten en allen nog gezellig konden napra-
ten en kzarten,

jn

De redactie.
0-0-0

BET BERSTE ELFTAL!
verhaal in de vorige PIOT betreffende het eerste elf-al over de gang van zaken in dit jaar kan voor februari

orden doorretrokken. In januari twee verloren wedstrij-
en, in februari een gelijkspel tegen Gendringen, dat een

srerwinning had moeten zijn en een verloren wedstijd tegen
D minimaal een gelijkspel had moeten GE Dus eigen-

dingen om over naar huis te schrijven, laat staana zeloof ik dat er aanwijzingen zijn dat er
ere ( minder slechte) tijden komen. Er zijn onder-
ele dingen bepraat en uitgepraat. Dit ‘is de ver-diie ten goede gekomen en de stemming mag dan o
uitstekend genoemd worden. Ten tweede de zeker-

rder kunnen bouwen. Tenslotte het feit dat de wil
winnen, het heilige moeten dat er bij het begin van

e competitie was en daarna verslapte, langzaam terug k
TTzont. ben voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de stemming

gint
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‘na dé nede E AD.

het achterhoofd: volgende ei
goed gema: kt worden; men hac ei
het ware al naar die wedstrid
anders geweest, namelijk dat
als. tegen ecn berg opke
Tenslotte nog &cn korte

Uigen

ek :
indrtuÌ 1E

strijden. Tegen Gendringen werc
rekening houdend met het siccht
stander en een iets gewijzigde
der spclsijsteem. Opvallend war
Laurens Donderwinkel (mogelijk
Kolkman) mede mogelijk door d e

elftal, het hoge tempo en het
over het gehele elftal. Tegenv
1ë wedstrijd 100% geconcentrecr
geldt echter voor (bijna) alle AOer omodig ballen verspeeld, k

‘gegeven, zoals bijvoorbeeld de
WIL Die indirekt vrije trap.te
van de ùoreliikheden die er
spelers. :

De wedstrijd ecn week later teg
ter ook. Kwaliteit genoeg ou

- dringen) bij te benen, Bchter
dit uit te'buiten t

AG

nnere en had de pest in met in
noet het kost wat kost.
al zin in en leefde als

toe. Dit is ook wel eens
fe

men tegen de volgende wedstrijd

van de twee gespeelde wed-
er een goede partij gespeeld

veld, de sterke tegen=-
stbet king en een iets an-

en het goede debuut van
door de afwezigheid ven Jos
totale inzet van het gehele
zoed verdelen.van het spel
allend was we niet de. gehe-
d hebben gevoetbald, Dit,

Dáardoor worden
nsen gemist en goals weg-

twesde goal van. Gendringen
wedstrijd zaf een idee

de nu boschikbaze

_

AD 4alten geeït dat ech-
voede tegenstander (Gen-

genoeg kwaliteit en er-
een mindere tegenstan-

der. Het elftal speclt nos tev oals de tegenstanderGe ook doet. Opgemerkt noet n

‚, voor wat betreft
de wcdstrijd tezenAD dat een ls een ballon veel af-

breuk deed aan het spel ‘en det cheidsrechter de wed-
strijd behoorlijk kapot floot. T ermaat van ramp keurde
hij een goal goed na ‘een duidel eval van buitenspel.
Bennie Domhof, onze grensrechter, die die dag onze beste

man was ‚ vlagde tevergecfs en ook AD-spelers gaven ach-
teraf toe dat het buitenspel was geweest. Blijft verder

‘een schot tegen de lat plus nog een opgelegde kans van AD

tegenover een vijftal zeer gocde kansen voor ons, waarvan
álles bij elkaar slechts een te

‘Resteren nog 6 wedstrijden om «€

Be

leurzesteld gevoel overblijft.
it goed te maken,
nnie Storkhorst.



zorg voor koelte in huis met

"DEGALUX ZONNEWERINGEN"
zowel jalouzieën als buitenschermen

moar dan geplaatst door

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

(IT) super BEERTEN

. de prijzen GOED

. de kwaliteit BETER

‚ de service HET BEST

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

irma A. M. Wopereis
RADIO - TELEVISIE

ELECTRO TECHNISCH BUREAU WASAUTOMATEN
ZIEUWENT ELEKTRISCHE en

HUISHOUDELIJKE ART.
asstreat 63 SCHOOLARTIKELEN en
Telefoon (05445) 217 - 576 SPEELGOED



aluw C.V.-INSTALLATIES
LOODGIETERS- en
ELEKTRICITEITSWERKEN

worden door ons
vakkundig verzorgd

JOS HULSHOF Zieuwent

telefoon 346

OPPEN
voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN

Zieuwent - Dorpsstraat 77 — telef. 290

brengje na de wedstrijd jkeen bezoek
aan

cafetaria de timp 7
tel. 269
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ZEEUWENTS SPORTEHEST. il: iii: ii]1°
ttenderen we U op het len lijks arbeest.10 KMIAART

en ALLE die zijn van hart e welkom,
waor het gebeuren gaat is. Hotel tt Witte-Paard.

Je muziek wordt verzorgd door het bekende orkest
| DUTCHMEN COMBO,

kont allen komt allen kont aller sort allen ko’:it allen

E.Krabbenborg blijft als trainer,
jdag 27 februarwerd om negen uur in de kantine een

srgadering gehouden van het bestuur met de selektie van
et eerste en twcede elftal. Het doel van deze vergade-

ring was on van deze spelers te horen hoe zij dachten
| ‘Ter het trainen en het eventueel z2anblijvan van traineru Krabbenborg.

had al toegezegd wel te willen blijven, maar
e

221
z ws

ook het bestuur waren van mening ook de mening van
| velers hierover te moeten horen. Na een half uurtje

ergaderen bleek uit de stemming van de aanwezige spe-
en hun op- of aamnerkingen dat iedereen dik tevre-

dien was over werkwijze van de trainer. Er waren wait
kingen naer netuurliik is ( volgens voorzitter J.Cup-

niemand
‚

volmaakt, Door iedereen worden fouten ge-
moeten dan wel worden uitgepraat en daarvoor

is de sfeer in ZVC wel aanwezig.
zen het e nd van de vergadering was iedereen het over
sens dat W‚Krabbenborg moest blijve ‚eker omdat iedereen
pol lof was over zijn trainingsprogran ainingsstof.
n det dan onder de moeilijke omsta eden die de spe+
rs ondervinden van de slechte t nc van de jn.zt de EEEe heeft de gem aangeboden zo:

: te:willen EE fi hetklaar naken
did zegende velden. Wanncer deze velden

Zij als Geen velden uiltzelien, ete, )
het huidige hoofdveld onder handen zenomen. Hopelijk
RKZVC spoedig drie prachtire velden waar. zo lang
s uitsekeken. Het bestuur,
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JAN KUTPEEl! ORG TDFEE.
Nada vorig jaar reeds of de Jen Knippenborg trofee werdEI EM dit ook. cit'jaar weer geschieden. Alleen de
opzet zal veranderd worden. ZO neen nu ook het zesde en

Ee hieraan deel, . terwijl het tcutnooi niet in een dag
al worden afgewerkt. Br zal n

vordenSE5

£

hâlve competitie gespeeld
drie dafen in. dewe bij voorkeur op dinsdags--
agsavond en op Ce zondag. De juiste speeldata
an deze 21 eeijden volgen: in. ons volgende

t vendien zal nog bekeken moeten worden op welke
manier ae doelpintet van de onderlinge elftallen ‘gewaadr-
deerd moeten worden.
Het voorstel om de doelpunten van de laagste vier elf-:
tállen dubbel té tellen, zal het niët halen, Waarschijn-
lijker lijkt het dat elk doelpunt gewaardeerd wordt nâar
zijn elftalnummer, bijvoorbeelt elk doelpunt van het eerste
telt voor 1 punt, van het twe ede voor twee,etc.
Bovendien zullen in dit tournooi de Á- junioren die vol-
gend jaar bij de senioren moeten spelen, in dit tournooi:
de kans krijgen zich nu reeds waar te maken voor de vol-
gende conpetitie. :

se LE D. ten Bras.
0=-0=-0

|

TOHP'NIEUWS: WORDT TOHP 1 DAMLS KAMPIOEN?

in zicht. En de eer viel op7

‘athge ineap legge Kunnen be!

Het einde van de tweede helft van de competitie kont weer
om U te vertellen in hoe-

verre de teams zich in de c etitie hebben waargemaakt.
Een verheugend bericht waar llen van op de hoogte moet
worden gesteld, Is dat de danes 4 ven TOHEP het kafiioen-

alen wanneer natuurlijk
i spelen wedstrijden

20 maart te Winters-
Ver ‘Met nog

voor de boeg (28 februari t 9;
wijk, 3 april te Zieuwent) k titel hun bijna niet
meer ontgaan, Bovendien heeft eam drie punten voor=
sprong op de op de 2 plaats zenoteecrde, ze mogen dus nog
&én wedstrijd verliezen. Frappant is dat dit team nog geenGS heeft verloren, maer slechts drie wed-
strijden ‘gelijk hecft gespeeld en de rest overtuigend heeft
gewonnen. Hiermee is wel bewezen dat de spelers ma viep
jaar sanèen hebben gespesld;een hecht team zijn gaan vormen,



BOUWBEDRIJF HULZINK & Zn.
‚ NIEUWBOUW

‚ STALLENBOUW

. UTILITEITSBOUW

‚ VERBOUW

. ONDERHOUDSWERKEN

Zieuwent, Eisenhowerstr.4
Telefoon 05445-214

Café - Bar - Slijterij

Schutten Herman

“op 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;

EEW. A. KEMKENS B.V.

voor de elektriciteit

voor al uw schilder- Ik Den behangwerk naar J. Ho en org
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 2 VIC.

BEV 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

unne, KRABBENBORG telefoon 215
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taties mogelijk zijn, bindelijk is canBun moeïte beloond kan worden. Moge

een stimulans zijn voor degenen die2D zowel op actief passief

a.nden van De tweede team van de ere. en
e beiden als laatsten geklasseerd staan,wijten aan de minieme begeleidinf die zij

wedstrijden en daarom vaek* zichzelf zijn
nissen de ervaring nog om door te vechten
taan en daarvoor is nu onder andere een

Ddig die hun instructies geeft over de uit-t spel en hun geestelijk bijstaat,
ling is er wel voor de beide eerste teans :
deze ook hoger genoteerd. Nou vraagt U zich
waarom voor de eerste teams wel en de twee-

. De corzaak hiervan is dat de uitwedstrijden vancstal op dezelfde tijd vallen, zodat er niet
een coach aanwezig kan zijn, Het is dan van-t de hoogst genoteerde teans een begelei-

ï omdat zij tenslotte om het kampioenschap
Dus als er mensen zijn die er wat voor voelen on
avond en op zaterdag als coach willen fungeren,zich bij ondergetekende opgeven. Het is wel van

zij enige kennis van het volleybalspel bezitten,in het Ee samengevat de standen van de vier
: voert ranglijst aan in klasse 3-A, drie

punten voorsprong op nummer twee,sluit ranglijst in 4-ANe omt vierde plaats in klasse 4-C in ( cen goe-de prestatie, daar zij voor het eerst in deze
spelen).

taat als laatste geklasseerd in klasse 4-B,
wil ik nog vermelden dat de publieke belangstel-rgeleken met vorig jaar is toegenomen, De belang=-kont vooral van de jeugd, niet alleen zij zijn
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maar ook ouderen. De gymzaal is wel niet ingesteld
groot publiek, maar dat valt altijd 5 regelen,

bt

nou hebt gelezen dan hoop ik dat U bij UzelfGa
È

Buken; ik wel ee:s zo'm wedstrid-zien, datis 4en-



vida.es ZIEMAGO ABTB w.a.
ZIEUWENT - MARIENVELDE tel. 221 (band 210)

VEEVOEDERS
KUNSTMESTSTOFFEN
BRANDSTOFFEN

:

ZAAI- EN POOTGOED
BESTRIJDINGSMIDDELEN
BEDRIJFSBENODIGDHEDEN
enz. enz.

voor voetbal naar
SRE.ZN GE;

voor RIJLES
naar

A. Kolkman
: Werenfriedstr. 13

Th. BERENTSEN

UW

VIVO-KRUIDENIER

&

‚WARME BAKKER

telef.05445-222



en moderne

voor een goede
HUMMELINK

haarverzorging
naar

DAMESKAPSALON

Rikkerink
Tel 311 - ZIEUWENT

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

NMS
bij

AGENTSCHAP ZIEUWENT :

Th.J. BEKKEN
Werenfriedstraat 9
Telefoon 05445-461



ma
minste weer eens wat anders can voetbal (! kom dan kijke
op. 5 aoril in de gyszaal 1e sot naar de laatste wet
strijd van de Dames 1 en laten we hopen dat zij dan ken
oen worden. Noteer deze datum alvast.
Ik hoop door de verschillende keren dat ik ín PIOT ze-schreven heb, enige erkenning van de volleybalsport inZieuwent te EE bereikt. nt hebben we wel nodig natien jaer volley.
Ik dank U voor de moeite die U hebt zenomen om dit arti.kel te lezen. Tot de volgende keer,

Josë Hoencerboom, Dorpsstraat 16°.
O=0=0

"rj !

Ingezonden.
Redactie PICT

Nu het clubblad PIOT toch wel een succes genoemd mag
worden, zou het mijns inziens wel uitgebreid kunnen wor-den met een zogenaamde supporterskolom of spelerskolon.
Hierbij heb ik het volgende idee. Men neemt de betrokken
suprorter of speler een interview af met bijvoorbeeld de
volgende vragen:

1 at vindt U van ZVC in het algemeen?
2 Wat zou U veranderd willen zien?
3 Hoelang gaat U al naar ZVC?

Leeft U met de club mec of saat U zo maar kiiken?
Wat waren Zieuwents beste jaren?
Wat vond Ü de beste wedstrijd(en)?
at vindt U van het bestuur?6ed het eerste elftal eens.

9Wat is volgens U de beste klasse waar ZVC in speelt?
10 Hoe oud bent U?
11 Praat U nog na over de afgelopen wedstrijd?
Dit is maar een klein voorbeeld, men zou natuurlijk nogveel meer kunnen vragen.

Hoogachtend Wim Domhof.
De redactie is dankbaar voor dit ingezonden idee. Ze hed
zelf ook al wel eens gedacht aan een soort profiel ven
spelers als vast deel van PIOT in te voeren, Leo Vos
heeft er vorig jaar al ingestaan. Door dit ingezondenstuk zal dit waerschijnkijk sneller worden gedaan. Vin
hof gaf daarbij ook suggesties om bepaalde persor:1 te ind
tervfewen. Hopelijk volgende PIOT de 18 aflever;

PS

AU

ds



confectie

Marijke
modern

DAMES-
HEREN- confectie
KINDER-

VRIJE TIJDS- en WERKKLEDING

Dorpsstraat 21 - tel. 441

ax; Knippenborg
twijfelt unog? KOM GERUST! Telefoon 544



plannen om een huis te
kopen?
laat u 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

A.MONSTENK

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 wist u al .….

ZIEUWENT

Tel. 200 en 342



dat er slechts enkele wedstrijden zijn gespeeld
Slikt dat dit.in de stand toch de nodige veranderingen

ieegbrengt. Zo zakte het derde door 2 nederlagen van
erde naar de zesde plaats en steeg het vijfde door

en 7-0 overw inning van de zevende naar een gedeelde
plaats (een soort elftal met stip),

met tussen hackjes de vorige klasseringAA m8 DE IN56 (9)
EB selectie 2.05 (3) O9 A=1 Le 8)
3 A-selectie 4,85 (5) ID 105 (16)170) GED"eeA ee) 13 B-2 0738 (12)
7 C-selektie 15e (5)

:

O-0-0

REGELS.
uil

rg Ld A

m DI qm kécer ecn soort kwis samengesteld dóor Jan Wopereis.
PDe enigste scheidsrechter van heel Zieuwent).
Hieronder: stan de vrazen, op bladzijde 14 vindt U de ant-
oorden.

4 In een competitiewedstrijd verschijnen beide elftallen
Sn hun vÍficiele tenue, dat gelijk BEU te zijn. Wie moet

nu van kleding veranderen?
Voor aanvang van de wedstrijd heeft de aanvoerder van
elftal A de toss gewonnen. Wat nag hij nu kiezen?
Door wie moet bij de toss het muntstuk worden opgegooid?

= De bal gaat precies over de hoekvlaggestok uit. Ben
verdediger rackte hen het laatst aon. Hoe wordt het
spel hervat?
Lls de scheidsrechter twiifelt welke ‘partij de De het
laatste aanraakte, voordat hij over :de zijlijn ging, wat
zal hij den beslissen?
Wordt men gedurende het spel overvallen door
regen, hagel of een onweersbui, üie niet van lange
Gur zel Zijn, nag de scheidsrechter dan tijdelij

7 Een speler gooit onjuist in. De bal komt bij ee
stander. De scheidsrechter laat doorspelen. Is
juist?
Wanneer maf na een inworp dezelfde partij deze inworp
nogmaals doen? Buiten de inwerper is niemand aan de

EW]

AN

1

ON

0
CL



bal gewecst,
9 Een strafschop wordt door een inhet veld staande toe-

schouwer tegengehouden en rolt dan over de doellijn
buiten de palen. Wat beslist de scheidsrechter?

40 Wanneer is de speeltijd verstreken?

ie en eneeeneeeeeea
SPAART U OOK AL BIJ DE NEDERLANDSE MIDDENSTANDS
SPAARBLNK? UW SPAARBANK °

NIEUWS INHET KORT.

Kopie voor het volgende numier (8) dient uiterlijk zon-
dag 28 maart in het bezit van de redactie te zijn.
Noteer deze datum. De kopie kan tegenwoordig ook in het
kastje bij de ingang van de kantine gegooid worden. -

: O-ÖOD
Naar bet schut Vik: st ersmie evenals twee jaar geleden
opnieuw in blijde verwachtin; te zijn van een achtste, daar
circa 15%. A-junioren volgend jaar bij de senioren zullen.
spelen ener enkele nieuwe leden worden verwacht.

Onze dank gaat nog uit naar de R4BO-bank en de lagere
school f ne rpemachine (met brede brug)
aan ons stencilmachine van de
school - 1 iken.

Nogmaals attenderen it de advertentie die
helaas niet meer te Nijenhuis meubelen .
moet:natuurlijk zijn: Nienhais meubelen,

0-0-0
Nog steeds is er de moge ic doelpuntje te plaat-— i

zen 1f2:50) on via Usze aire enie orm iets onder de
z2andacht te brengen.

0=0-0 |

Nogmaals: reserveer vrijdag 19 maart voor het jaarlijkse
sportfeest bij “t Witte Paard, aanvang 20.00 uur.

0-0-0
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De Honda Civie

Be—Wig

3 maal gekozen tot auto van het jaar in Japan1 maal 3e plaats in Europa2 maal le plaats in Amerika
Grote beurt elke 20.000 km. Deze beurten durenz/m. 1 uur. Na telefonische afspraak „klaar terwijl= wacht”. Kosten pim. 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 geopendvan 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
achterruitverwarmin g
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 Stoverink  aasteve20, vt



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
‚3 ja gezellig!

kom vrijblijvend kijken
en maak uwkeus
uit onze

RUIME SORTERING !

 á
H ROELOFSEN
Dorpsstraat 35, tel. 330

hét adres voor
EEN GOEDE AUTO

ora:
. MERCEDES

„ OPEE

. VOLKSWAGEN

A. Kolkman
Zieuwentseweg 7
ZIEUWENT



ie
UiT CNZE-MOPPENRUBRIEK

_— srhasl (uit. school krat OEN),
z zêer jeugdige grijsaard van 17 jaaroud, zatte:in een dichtgeslagen boek bij een uitgedoofde kaars

g plotseling een knal, Hij liep naar boven om vlugf te zijn en liep een errier water om diëe er niet:
Fond. Hij liep met een vaartje van 80 hl per uur tegen
n elektrische paardetramaen die juist benzine aen het

ken was. lij viel achterover op zijn buik in een plas
en wandelde plotseling dood over de weg, De jonge-

man werd binnengedragen bij een drogist en daar ontdekte
nen een breuk in de linkerlél van zijn rechteroor,

A
u

zijn GE: naar “ge RK lei geweest, Als
vraagt zijn vader hoe het seweegt is. Sämmie

Ongelooflijk vader wat:een zaak. Ik kom binnen...... uit-
verkoshthuis, Geen plek meer open, Vooraan ecn -toneel

t een dressoit met een kaars eróp. ‘Achterin een groot
koor met orkest.

ee voor vader begint daar die voorstelling. Komt er
ome binnen, in het-wit meteen rode jurk er overheen
een paar jongetjes vlak achter hem aan. Een van de

ongetjes pakt vlug zijn petje weg. Het petje was pleite.
u had: die óme een kale plek op zijn hoofd, dus kreeg Et koud. Hij maar zoeken naar zijn peyje. Linksi... 7schts...... ern maar vragen aan de jongetjes waar zijn
tje dan wel was. Maar deze zeiden niks.

an gaat die ome naar het kastje van het dressoir of
daar zijn petje soris ligt, maar daar is hij ook niet. Hij
steekt nog eén paar kaarsen aan om beter tekunnen zien,
naar Afijn, hij vind niks,
KX ®Nu staat er op het dressoir een groot tel onboek en dieef
one gaat daar in kijken of er een nieuw adres voor een
nieuw petje in staat, Maar nee hoor. Toen hooft hij zich
ongedraaid en aan iedereen gevraagd :MHebben jullie mijn
petje ook gezien?! , Ik kon het echter niet verstaan en dem

menseh zongen het in dezelfde taal terug. Nee we hebben
je petje niet cezien.
Wat doet nou een van die jongetjes. Die z t stiekum hetD



van het dressoir, Die. ome
grijpt een nieuw telefoonboeks..:.+.. Hij aan het zoeken.
telefoonboek aan de andere k

Weer geen adres in te vinden. Hij werd er zenuwachtig van”
en trok zijn rode jurk toen uit. Met de witte aan kroop hij
tóen in een soort hokje dat tussen een paer pilaren stond.
Hij heeft daar een hele tijd staan fluisteren det hij zijn p
petje terug moest hebben. Waarschijnlijk heeft hij zich daar
toen erg kwaad gemaakt, want hij greep plctseling esn oude
"plee-borstel" in een emmer met water en ging daarmee
naar de mensen aan het gooien...... aar het petje kreeg

hij er niet mee terug. En °

Nu weer terug naar het tonecl. Toen werd het erg leuk.
Staan er vier grote jongens Op, pakken een stok met aan
de andere kant een zakje eraan en die gingen toen rond.
Alle mensen even lappen voor een nieuw petje, Ze zijn
overal geweest en ik heb ook een paer centen gegeven,.
Hecft die ome de mensen nog Zo gek gekregen dat ze op ce
knieen ginzen liggen om naar dat petje te zoeken, maar n

nee hoor....... Toen hij de centen bij elkaar had was de
voorstelling afgelopen. Toen had hij ook ineens zijn petje
weer.

O0-0-0

SPAAR UW GOEDE VOORNEMENS NIET OP; MAAK ZE WAAR BIJ DE

I STAN
; I!

NIEUWS IN HET KORT.

l waaraen tweede
ijkt ook dit jaarHet vorig maal aangekondi

tot: en met hetsvijfde.zo
misschien geen doorgang te kunnen vinden, vanwege de vele
afgelastingen ín januari en februari.

0-0-0
1 .… IsHet eerste zaalvoetbalteam lijkt zijn draai gevonden te

hebben. Werd men twee weken celeden nog met 8-1 wegge-
speeld door Eibergen 1, afgelope ijdag27 februari werd
Vios Beltrum 1 ruimschoots met Ze gen, Het tweede
team lukt dat nog steeds nie
van Eibergen 3.

0-0-0



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 kollektieEe in voorraad

EE NIJENHUIS meubelen “&:
KNIPPENBORG

UW WARME BAKKER ook in DEKENS en
MATRASSENzijn wij
ruim gesorteerd

telefoon 255

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

maar net als RKZVC ook aan klantenwerk!



aannemingsbedrijf

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

Dorpsstraat 27
Tel, 05445-332 of 627

Isdelaagste |

prijs intapijt5altijd debeste?
ie Vergeethetmaarl! Stoltenborg

Want tapijt kent vele prijzen.
Maar ook kwaliteiten. Let naast
de prijs ook op kwaliteit,

‚

Goedkoop is duurkoop. N42Loop daarom even bij onsIn Fedes binnen. Wij adviseren u graag UNmet het vakmanschap van de
” echte tapijt-specialist. ĳ



En
ie : E : :esi ngendag, 30 april, is er voor Den £ nipillen

eams esn tournooi te Borculo (Leostichting). Maar hier-
over in het volgende nummer meer,

0-0-0
Het poliotournooi wordt niet zoals in:het vorige nummer
stond vermeld, in Groenlo hehouden, maar in Lichtenvoor-
de, en niet op 19 ‘en 20 juni maar een week later opEn 7 juni. 0-0-0
Herhaaldelijk vernemen we van persònen dat ze de PIOT de
laatste tĳd niet meer ontvangen. Daarom nogmaals iedereen
ontvangt PIOT 5ratis met de Gelderlander (dankzij onze
adverteerders), gebeurt dit-niet dan ligt dit aan de bez
zorger. De anderen. die De Gelderlander niet hebben kun-
nen PIOT gratis uit de kantine meenemen.

0-0-0
Toto en lotto in de kaùtine dinsdagsavond.

0-0-0
Gevonden voorwerpen kunnen bij Frans Hunnelink gebracht
worden en verloren voorwerpen zijn, indien ze gevonden
en gebracht zijn, daar ook weer opreharld worden.

0-0-0." ieDe KBJ van Zieuwent heeft op de op zondag 15 februari
gehouden culturele wedstrijden te Groenlo een ‘eerste prijs
gehaald bij de korte Optredehs. Op zondag 7 maart gaan ze
met een nog iets vervolmaakt stuk nogmaals naar Groenlo
voor de provinciale wedstrijden. Het optreden van Zieuwent
is gepland on Deo half een. Het is zeer de moeite
waerd om daar te gaan kijken, want ook vanuit andere af-
delingen worden er byzonder goede, lecrzame en vaak zeer-
komische stukken opgevoerd. :

EE 0-00-0 5
De volgende ancere aktiviteit (buiten de culturele wed-
strijden)van de KPJ, is de kegekavond op zaterdag 20
mart bij de Kei in Lichtenvoorde.

0-0-0
De heren van Pacelli kunnen op zaterdag midcag 20 maart
kanpioen worden met handballen, wanneer ze hun laatste
wedstrijd die middag om + 15.00 uur in Nijmegen moeten
spelen tegen Trias.

0-0-0



Oplossing van de vragen op bladzijde Je
14 Bij de amateurs: thuisspelende vereniging.
‘Bij betaeld voetbal: Bezoekende vereniging.

2 Hij kan kiezen uit :

a De aftrap (àanvoerder andere partij moet dan speel-
veld kiezen. :

b De ‘speelhelft.
ce De keuze laten aan dè aanvoerde van de tegenpartij.

3 Door de scheidsrechter.
4 Met een inworp, vlak naast de hoekvlagsestok, door de

… aanvallende partij.
5 Hij zal de bal laten inwerpen Coor die partij, op wiens

speelhelft de bal over de zijlijn ging:
6 Ja,dat is zonder meer toezestaan.
7 Neen, de inworp moet opnieuw gedaan worden, nu door

de andere partij,
8 Er zijn een aantal mogelijkheden:

.….

a Als de inwerper de bal uit zijn handen laat vallen.
b Als Ge bal niet in het spel is gekomen ( dat wil

zeggen niet op of binnen de zijlijn).
ce Als van buiten de afrastering is ingeworpen.
d’als niet op de juiste plaats is ingeworpen.

9 Strafschop overnemen.
10 Op het moment dat de scheidsrechter constateert, dat

de speeltijd verstreken is.

MEER KOPTE WAS ER NIET ? DUS TYPE I! HET STUK MAAR VvoL

MET EEN BEETJE NONSENS., HET IS ZONDE VAN HET PEPIER OM

NIET ALLES TE GEBRUIKEN. ECETERK: BIJ NADER INZIEN
STOP IK ER TOCH MAAR MEE, IK CGA LIEVER NOG EVENTJES
VASTENAVOND VIEREN. ALAAAALALLAGAAAGLIP.
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en| A.VENDERBOSCH
Ee

Dorpsstraat Ze (ele ls

BTA

Ea

Zieuwent
ili
ni

wilt u over voetbal praten,

wilt u over installatiewerk praten,
houd dan

dan kunt u zich in de kantine vermaken;

WA. KEMKENS BV inie
KBOON levensmiddelen

_
KWALITEITS levensmiddelen

voor een
GEZELLIG DRANKJE

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

kantine van ZV.C.
telefoon 607

Taxibedrijf
DORPSSTRAAT 29
Tel. 05445 —416:

trouw-, rouw- en

Jan Roelofsen

ziekenfondsritten worden door ons verzorgd
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jenst met :

verzekeringen

vreemd geld

sparen (tegen hoge rente) . financieringen

hypotheken . beleggingen . bewaargeving

Totuwd
persoonlijke leningen .

vakantiereizen

EE

aRabobank FE
ZIEUWENT - telefoon 561/562

Waalderweg 10, Mariënvelde, telefoon 573
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