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e.a. SPORTARTIKELEN

voor al uw

. SPORTSCHOENEN

. SPORTKLEDING

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

verteerbare EYTING
Zieuwentseweg 52 — tel.05445-261
ZIEUWENT
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APRIL NR, 8, 3de JAARGANG.

Redactie: B. ten Bras
B. Storkhorst
B. Wensink
HB. Wopereis
W. Krabbenborg
A. Meekes

Buiten dit Redactieteam werkten leiders en. leden van de
elftallen mee aan de samenstelling van dit.numhmer.
‘INHOUD: 1 Redactiewoord.

f 2 Van de trainer,
Standen.
Reglement Jan Knippenborg tournooi.
pelers en Supporters kolom. :
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P J nieuws,
euws in het kort.

VAN DE REDACTIE.
Het einde van de competitie is weer in zicht en âe
spanning wordt om te snijdene
Het eerste moest 2 kostbare punten in Vragender laten,
maar zag tevens de degradatiekandidaten tot op 3

punten naderen terwijl er nog slechts 3 wedstrijden
gespeeld moeten worden, Het tweede dat eveneens no8
maar 3 wedstrijden hoeft te spelen staat nú 2 punten
achter op koploper Reunië 2, terwijl ze in een recht-
‘streeks âuel de punten deelden, verspeelden Zij 5
kostbare punten tegen Longa 4 en Ruurlo 2. Hopelijk
voor hen maakt Reunië 2 ook nog enkele fouten. Ook het
3de en het 4de zijn echter nog niet buiten de gevaren-

'zône. Dus ook voor hen is het de laatste wedstrijden
‚oppassen geblazen. Voor de lagere elftallen en de
‘jeugd staat er niets meer op het spel. Zij kunnen hun
‘laatste wedstrijden vrijuit gaan spelen. PIOT is dit-
‘maal uitgebreid met de zgn. Supporters/Spelerskolom,
waarom in ons vorige nummer werd verzocht. Optimis-
itischer geluiden vallen er te melden van Volleybalver.



TOPEH en Handbalver., Pacelli die beiden reeds enkele
kampioensteams konden feliciteren, daar wijlen wij ook
gaarne onze felicitaties aan toevoegen.
Deden we reeds vele malen een oproep aan de elftallen.
om copie. De laatste tijd wordt de medewerking cchter
steeds slechter getuige 0.a. nummer 6, waar de redactie
zelf 10 van de 14 pagina!s had te vullen. ‘Daarentegen
is de medewerking van TOPH en Pacelli. steeds .beter.
Dus ‘elftalleiders:spoor jullie jongen ook eens aan wat
te schrijven

De Redactie

VAN DE TRAINER.

Met nog drie wedstrijden te spelen komt het einde
van dit seizoen alweer in zicht. In de afgelopen 5% wed-
strijden behaalden wij 3 punten, gezien de stand op de
ranglijst zullen wij in de eerstvolgende wedstrijd de
volle winst moet halen, willen wij niet opnieuw in de-
gradatiezorgen komen. Ik wil nog even in het kort terug-
blikken op de afgelopen 3 wedstrijden.
De thuiswedstrijd tegen Reunië, uitslag 2-2.
Gezien Det spel in de eerste helft waarin Oz 3dediging de nodige fouten maakte maar wij:ons in de
tweede helft goed herstelden en zelfscen kwartier
voor het einde een voorsprong namen van 2-1, maar
Reunië wist deze achterstand in te lopen zodat wij met
één punt tevreden mochten zijn, ten opzichte van het
spel in de eerste helft. In de uitwedstrijd welke
hierna volgde behaalden wij een verdiende maar wel zeer

„zwaar bevochten overwinning op Witkampers uit Laren,
Een wedstrijd die beïnvloed werd door vele foutieve
beslissingen van de scheidsrechter. Maar mijn spelers.
toonden deze middag karakter, door met een volledige

„inzet, zelfvertrouwen en overtuiging te spelén.
Ondanks dat de scheidsrechter 5 min. te lang liet door-
spelen gingen we ‘toch met de volle winst naar.huis,
uitslag: -2-1, :

…Met een vrije Zondag en een feestavond op vrijdag 19
maart, speelden wij dinsdag !s avonds 23 maart een
oefenwedstrijd tegen Longa 130, uitslag: 0-0, Na. deze
zware eind) volgde vridegs nog een lichte



confectie

Marijke
modern

DAMES-
HEREN- confectie
KINDER-

|
Bi) VRIJE TIJDS- en WERKKLEDING

EE

Dorpsstraat 21 — tel, 44]

u mag ze afronden …

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJZEN!

“‚ 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

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 ‘def wistu dl
ZIEUWENT

Tel. 200 en 342



eis

S=

aining, zo gitigen wij zondags 28 maart de streeldes tegen K.S.V. Yol zelfvertrouwen tegemoet; Weten-
de dat wij bij winst zo goed als zêker waren voor het.
behoud van de 4de klasse KNVB, Maar zoals iedereen zelf
heeft kunnen constateren. was dit welde slechtste wed-
strijd van dit seizoen en werd dan ook verdiend verlören
met. 1-0, e
Maar Sa het tweede elftal is zijn bovenste plaats
kwijt geraakt aan de concurrent Reunië 2 die thans de \

ranglijst aanvoert met 2 punten. voorsprong op het 2de
elftal van ons. Zowel Reunië 2 als ons 2de elftal
moeten ieder nog 3 wedstrijden spelen. Wij spelen Ünt
nog tegen Ratum 2 en Katten 2 en thuis tegen MEC 2.
Zowel het eerste als het tweede elftal zullen in de
3 resterende wedstrijden nog zeker de nodige punten
verzamelen voor een goede eindplaats op de’ ranglijst.
Als trainer heb ik het volste vertrouwen in mijn
spelers zodat wij onze supporters in de komende wed-
strijden nog veel plez ier zullen bieden.

W. Krabbenborg.
0-0-0

BSTANDEN T/M

{de KLAS KNVB 2de KAS GVB

Lochem 19 — 29 Reunië 2 LnGendringen 19 — 25 ZVC 2. 15 —.2
Unisson 19 — 22 MEC 2 15 1]
AD 169 9 — 20 - -Grol 3 15 — 14
KSV 19 — 20 Ratum. .2 15 — 14
Neede Di Longa.4 14 — 13
Reunië 19 17 Neede 2 14 — 15
RKZVC 19 — 17 Kotten. 2: 15 —:15
Varsseveld 19 — 17 Ruurlo 2: 15.11
Witkampers 99-15 35 Vios:2 De 3
PAX 9 - 14
Winterswijk 19 — 14
eg ee eeeeee ee eeeeeeeeEEOOGO Weneeeeeeeee=L BIJ DE NEDERLAND 5

UW S PAARBA!NKGS

“ WIDDENSTANDS-



“2deRIAS. 3de KTASEG 15 21 WVG 5 DESDOUC 3° 14 — 19 Gool 4
| IG oe

“Concordia 3 io 155 B 16: 23
Silvolde 3 jz 15 llseis 1 DeDoslinsnem 5 “14 - 153 Kolten 3 PioKilder 2 14 - 13 Eibergen 6 162 15
Drempt V 2. 13 — 11 Vosseveld 11 ==
ZzVo 3 14 1 honen 1 18Viod:2 1511. AD) 4 18 14
Terbórg 2 IIS ZVC 17 12

: Fous Ss > 18 10
5: rix”2 Ï Je

4de KIAS. ‚ Ade. KIMS.

Eibergen 11 T1-5.50 Lochuizen > 16 50
Longa 6 ‘16:- 28 Neede 5 16 28
Vios 4 17 — 26 Noordijk 3 15 25
Rekken 2 ij 2; Gr. Boys 2 5
ZVC 5 18 17 KSH 3 14 16
Grol 8 17 — 16 Ee 9 IE 15
Eibergen 7 18 — 15 Erix 4 IE IE)
Mariënvelde 3 16 — 14 ZVC 6 +11 dd
GSV 3 18 - 11 Longa 8 16 IOErix 5 15 2 10 GOV 5 Jef 10
Ruurlo 5 16 — 5 Vios 8 17 6
KSH 4 15 — 3  Mariënvelde 4 15: 5

‘4de KAS.
Noordijk 2 15 — 28 Lochuizen 4 A 16
Eibergen 12 IG SL KOl 5 1D 12

= Ruurlo 5 175825 Rietmolen 4 18 16
Neede 6 18 =:25 Markelo 7 ID 9
Ionga 7 17 SD zij 16 8
Grol: 7 16 „A7 Witkampers 6 18 0

0-0-0
HS O ietëIOIO H4 (a) ID an 0 Cy 05llB Il: IG IS ©BT = o 0e

HA7 IIdil teho ©

Baeii) Te wedstrijden worden gesp
van de KN. VeBe

eeld volgens de regels



ie de beheerder
voor al uw van het

kruidenierswaren B3pochiehuis
wenstnaar uw

VIVO-LEVERANCIER alle sportmensen
B. LANKVELD ee

aangename

wedstrijden
telefoon 259

en veel succes!

KLM KLEDING

.…. voor beroep. en hobby

Voorhuis
ZIEUWENT - LICHTENVOORDE



WERKSCHOENEN

voordelige
en
solide

in hoog en laag

het adres

voor een
lekker glaasje bier

Bennie van ’n
SCHOENHANDEL Dikken

Zieuwent, tel. 257

voor al uw voor
ERZEKERINGENVERZEKERING

. NIEUWBOUW

. VERBOUW en

‚ ONDERHOUD
naar

ASSURANTIEKANTOOR

Stortelder
Zieuwentsew 75

Zieuwent
Tel. 227

WOPEREIS
Zieuwent — telef. 209
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2) De wedstrijden worden geleid door Kele Vobe
scheidsrechters. Ee

3) Protesten worden niet behandeld, beslissing van de
scheidsrechter is bindend. '

4) Een speler die door âe scheidsrechter uit De veld
wordt. gestuurd is voor verdere deelnmme uitgesloten
(gela alleen voor dit tournooi)

5) De gemaakte doelpunten wordenvermenigvuldigd met
het rangcijfer van het desbetreffende elftal: bev.
Z1o 2 SWG 5 mitslag | — 1 wordt 2 <= 5 in Het vVoör-
deel van het derde elftal.

6) Bij er digen van 2 elftallen met een. ge-
lijk a sl punten, dan beslist het doelsaldo van
de w punten De gemaakt zijn in de

ja : verschil ‘tussen voor en tegen
7) De vi

ar’ k in het bezit van de:Jan -Koippenborg
5 izoen,

B) Prijsuitreiking geschied direct na
5 edstrijd (zondag

ent niet voorziet beslist de

ENG6ZIT amy: 41.00 war

Donderd. 27 mei 76 ZG an ZV6 aanv: 19.30 uur

6 IE

IGS: ScZN0 5 aanva VO0-uir
Donderd. 6 mei 76 AVG 1 7105 a5nvs::19:50 Uur
Vrijdag T mei 76 AVG: 2 — ZVO. 6 -2anwss9.50. Uur
Zondag 9 mei 76 Zi SNG Es aanvasl OOsUUT

NGA ZVC 4 aanvs 1400 Uur
Donderd. 13 mei 76 Z\GE2 ZING Z-ra80%:. 21950 Uur
Vrijdag 14 mei 76 ZVC 5 =ZVC 6--aanv: 19550. Uur
Zondag 16 mei 76 NG 535 IVO gdanvsslis00 uur

AVG TastZVC Tzzaanws 1400 Uur
Donderd. 20 mei 76 ZIC=2 ssIVC-5- aanvr: 19.530 uur
Vrijdag 21 mei 76 ZI Ai=s71C T=-genvs 19.50 uur
Zondag 23 mei 76 ZVES5s-s5V6 55 aanvssW.00 DUT

ZVC 1} — ZVC 6 aanv: 14.00 uur
5 7

Vrijdag 28 mei 76 ZVC 4: — ZVC 6 aanvi19s00 uur
Zondag 9 mei 76 ZIG 255 ZV0-4 iasuvrs:11e00 uur

ZVG Iz=s/V0: bz aanv: 14 5005uur
Donderd. 3 juni 76 ZIG D5=iZVS-T -aanv::194630 uur
Zondag 6 juni 76 VCS =7ICiG zasny: 1 909 uur

ING G> aanw 14.00 UU
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SPELERS EN SUPPORTERS KOLOM.

in de.vorige PILOT stond. een ingezonden stuk om een
supporters kolom te maken in PIOT van Win Domhof. “De
Redactie had er zelf ook al wel aan gedacht, maar door
deze brief gebeurt het sneller, namelijk ín deze Piot
en wel met Wím Domhof (leeftijd 36 jaar). Niet omdat
hij die brief stuurde, maar wel. omdat hij ín april:
25 jaar actief lid is van RKZVC, nog steeds, ‘al 18 jaar,
in het eerste speelt en al die tijd zelfs geen waar-
schuwing gehad heeft, vandaar..
Redactie: Als je opnieuw zou moeten beginnen; zouwjedan weer gaan voetballen?
Wim: Natuurlijk,
R: Herrimner je je allereerste wedstrijd nog en je

eerste wedstrijd in het eerste?
Ws: De allereerste wedstrijd van mij was uit tegen Erix.

Ik was nog niet eens lid, en we verloren met 9-0
(apr. Io61). Antoon en Bennie Holkenborg (Gais en.
Gert Alvers waren er toeù ook bij. De eerste wed-
strijd met het eerste was tegen Den Dam thuis.
We wonnen met 7-24 waarvan % goals vah mij.

B: Wab is het ee tussen het voetbal. van. nu. en. dat
van je eerste jaren in het eerste?

W: Vroeger hadden we geen opdrachten in het veld, ze
lieten je ook meer voetballen, Taktisch is het nu
veel beter, maar als je.langs iemand bent of je bent
erdoor dan trekken ze-aan je shirtje of halen je
onderuit, vroeger gebeurde dat niet.

R: Wat is het beste team waarin je gespeeld hebt?
Ws: Het team waarmee we in de 1ste klas kampioen Ee‘en promoveerden naar de KNVB,
R: Wie was de beste trainer en. waarom?
W: Jan Kempkens, goed qua training, altijd alles op

tijd; (organisa ties red. ) hij stond duidelijk boven
de spelers en er toch weer dichtbijs hij boezemde
‘ontzag in zonder pardon.

R: Wat zijn Ge leukste herinneringen uit je voetbal-
l1oopbaan®*”

Ws ‘De eerste goal in de 2de min. in de Kemi“strijd tegen Bredevoort. Het uitstapje naar
Tecklenburg in Duitsland na dit kampioenschap.

‘Berucht is: het 'Reiterfest" op zaterdagavond ge-:
+



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
pim. 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 0 tot 100 in 13 seconden.
Prijs vanaf f 9.490.- Financieringin 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
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 samenzijn

beleefd aanbevelend

Anton en Anny Stoverink  zeoteweg 20, vet 60



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 6. Ga:

en maak uw keus
uit onze . MERCEDES

= GDEL
RUIME SORTERING !

. VOLKSWAGEN

 á A. Kolkman
L Ee Nl Zieuwentseweg 7

s

Dorpsstraat 35, tel. 330



ejwcrden
R: Je hebt op vele plaatsen in de teams zespeeld, Waar

speel je het liefst?
W: Het liefst speel ik cpkomende back. Vroeger het

liefst linksbaerxr want daar vormde ik altijd een
vast duo samen met Prans Wopereis (Eimas). In de
spits gaat het mij op het cgenblik te hard af, daar
ben ik te oud voor,

R: Denk je EE komende jaar weer in het eerste te
spelen en hoe lang wil je nog voetballen?

W: Niet meer in het eerste, liefst in het vierde
(nieuw! elftal met allemaal euders spelers, red.)
Ik weet nog nies hoelang ik blijf voetballen.
Zet maar neer: "Tot mijn 65ste,

R: Wat is je grote kracht, denk je dat je zolang in de
selectie hebt gevoetbald.

W: Ellebogenwerk, Praten (hij lacht red.) inzet, er-
varing en voetballen voor het elftal. Ik heb het de-
Yies van Ale Wopereis (0lthoes) crergenomen, die

Ee allereerste wedstrijd:
jV!‚Bovendien heb ik het zolang volEE de geweldige steun en Mmede-

ì VOUW.
clubs en tegen welke ploeg had je eenek

spelen?spelerateurs Eibergen, bij de profs PSV. Ja in
vond ik de wedstrijden tegen Markelo

l1
1!

Ie ‚U

© LQ Cl r

je no de huidige vereniging en het bestuur?
ed is een gvede crganisatie.

1t je deEOWs: In onze top Sr goed, in de slechte Jaren in
e 2de klas ie slecht. Nu hebben we in ver-

5gelijkins met andere clubs nog zeer gcede supporters.
i

e van onze jeugd, prestatie, begeleiding;
t en leiders?

W: Ik vind dat van de jeugd te vroeg prestaties
verlang o5 12-13 jaar zouden ze vrijer moeten
kumnen allen. Iets meer mentaliteit zouden ze,
wel mo en de leiders zouden iets ouder

5 mnogen :

R: Wat zo jeugd aanraden om zo hoog mogelijk
te kunn |



… ZIEMACO<…
ZIEUWENT - MARIENVELDE tel. 221 (band 210)

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

voor voetbal naarERZ
voor RIJLES
naar

A. Kolkman
Werenfriedstr. 13

Th. BERENTSEN

UW

VIVO-KRUIDENIER

8
WARME BAKKER

telef.05445-222



VA

voor een goede

en moderne

haarverzorging

naar

DAMESKAPSALON

Rikkerink
Tel 311 - ZIEUWENT

HUMMELINK
bouwbedrijf

NIEUWEN

VERBOUW

ONDERHOUD

telefoon 336

veilig sparen bij de

NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS NMS
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



a EE
Ze moeten vooral goed kijken, inzet tonen (mentali-
teit) en trainen. Ook thuis voor jezelf trainen.
Heb je nog andere hobby! s?
Kievitseieren zoeken, jagen, lezen, ie en
ouwehoeren,

Wim vertelt dat hij er wel wat trots op is dat hijnooit geen gele kaart of zelfs maar een waarschuwing
van de scheidsrechter gekregen heeft,Tenslotte 10 woorden waarop Wim kort moet reageren.Greune Weide: Voetbalclub ZVC.
Jan Kempkens: Tot !s morgens 04.30 uur doorzakken (lacht)
Hout zagen: goede hobby, conditietraining
Ouwehoeren: nooit van gehoora (lacht)
Gele kaart: onbekend bij de KNVB, onbegrijpelijk (lacht)
Zelfbeheersing: 9% (lacht)
Zaterdagavond: 22.30 uur naar bed.
Verenigingsleven in Zieuwent: goed.
Concurrentie: nooit gehad (lacht)
Wensen: 15 jaar jonger (lacht).

R
W c0

oo

Mogen wij bij deze Wim bedanken voor zijn medewerking
en hopen dat hij nog jaren mag voetballen, Tevens
felicitezen wij hem met zijn 25-jarig jubileum.

De Radactie,
0-0-0

TOP TIEN.
In tegenstelling tot de standen van de junioren, die
zijn bijgewerkt tot en met 13 mrt, is de top-tien ver-werkt t/m 27 mrt,
Ditmaal weer weinig verandering, alleen ons zen. elftal
met stip, het vijfde steeg van de vierde naar de tweede
plaats. Verder wisselden B2 en C2 opnieuw van plaats.
Hoewel dit in de stand niet direct tot uiting komt is
de, hopelijk, tijdelijke teruggang van het tweede op-
merkelijk, het verloor meer dan een half punt,
Als de doelsaldo!s van de D en E pupillen nog te achter-
halen zijn, zal de redactie proberen ook deze teams de
volgende keer in de top-tien te verwerken, of voor
hen een aparte top-vijf te msken.

idU88



zorg voor koelte in huis met

"DEGALUX ZONNEWERINGEN"
zowel jalouzieën als buitenschermen

maar dan geplaatst door

SCHILDERS- EN BEHANGERSBEDRIJF
zJ. 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!

irma A. M. Wopereis
RADIO - TELEVISIE

ELECTRO TECHNISCH BUREAU WASAUT OMATEN
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 HULSHOF zieuwen

telefoon 346

DOPPEN
voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN

Zieuwent - Dorpsstraat 77 — telef. 290

breng
èe na de wedstrijd 3Eeen bezoek

aan

cafetaria 2 de tmp d
tel. 269



tegen U eeld;.won TOHP deze. wedstrijd dan:
lag het kampi schap ee hun handen. Met. een aantal .

supporte .t team, optimistisch gestemd, opweg
naar Win Daar werd voorde. aanvang: van de wed-
strijd d Rouwhorst een groepsfoto :van. het: …;

‚de ‘oprichting me

‘zij toen ook in de 2de klasse uitkwamen. Maar

5,

2 ! :GHG WO bissen Haakjes de a1 woa 2.93 (4)
2 ZVC 5 “589 ({2)r 1.197 (9).
3 B-selektie 1.85 2) Te1t2: (10)
4 zr a Be) Oe TT k5 A-selektie 6743) 0:51:{43
6 ZVC 3 1.55 DE 3 Ln

wm OeA9 (12)
T ZVC 4 3 (8 aaed

5 O-C-0

SPAAR UY GO OORWEMENS NIET OP; MAAK ZE WAAR BIJ DE
NEDERLAND TSTAMDSSPAARBANK.

KAMPIOEN .!

het eerste team van de dames ksmpioen
worden. Op. Gie datum werd erin Wlwijk

is jammer dat we op deze foto en’ \a 2 speelsters hebben moeten missen,
d aan haar arm geblesseerd was en

ie met griep inbed lag. laar
werd dit g goed opgevangen door enkele
speelsters tweede team (D, Rouwhorst;
Tm, Golâ Wiënhuis).

y tri geen opzienbarend gebeuren en,werd n end door TORE dit be-B na a‚r daar naar te heb-,a werden er door-het bestuur
oemen aan de speelsters uitgereikt.

enorm; want hoelang is het wel niet
1 oe uit Zieuwent kampioen

i bekend dat in dé eerste. jaren. van
es eenmaal kampioen werden- en. dat

geleden Ge:
werd. Mij is



Jit bleek toen van niet al te lange duur te zijn, al
vrij snel viel toen dit. team uiteen., Sindsdien is er
door gebrek aan dames-leden enkele jaren lang geencompetitie meer gespeeld.
Tot voor een jaar of 5 geleden weer een opbloei

:

van
damesleden viel te bespeuren en men weer een team kon
geen vormen. Dit team kwam uit ín de toenmaLige laagste
klasse, de 5de klasse. Tegenwoordig is er ook nog een
4de klasse bij de dames. Iangzamerhand ontstond er cen
vaste kern in dit tcam, wat na 3 jaren samenspel ge-
noeg capaciteiten bezat om hogerop te komen. Het team
bleek volledig op elkaar ingespeeld te zijn, zodat de
goede prestaties niet mecr konden uitblijven, de goede
prestaties waren eigenlijk voor een groot deel te
lanken aan onze trainer P. ten Haaff, EN altijd voor
ons klaar stond: om ons op een zo hoog Sesete brengen. De ene na de 2ndere EL crd gZewomnen
en met maar 3 gelijk gespeelde wedstrijden bleek dit
voldoenëüe voor het kampioenschap.
Laten we hen veel sterkte’ toewensen in de 2
dat ze in de toekomst nog Ee zullen Kon
aatste is nies speciaal bedoeld voor hct 1

geldt ook voor de 3 andere teams.
“Het kempioensteam bestaat uit de volgende speelsters

D. Rouwhorst, C. Stortelder, A. Weelink, S. kl.Goldewijk,
Me Kolkman, H. Stoltenborg en J. Hoenderboom.

Je Hoenderboom.
0-0=-0

PACELL HEUKSKEN.

2 Kampioenen bij Pacelli Heren en pup. Á.
De E competitie is zeer succesvol verlopen voor
Pacelli. Het Pupillen Á team werd kampioen, de Pupillen
B werden 2de, de Aspiranten eindigden resp. op de 2de
en 9de plaats. Dat de resultaten van de jeugd zo goed
zijn, is vooral te danken aan de uitstekende leiding
en training door de Dames-senioren nl. Linette Gebbink,
Hedwig Stoltenborg, Maria Spekschoor (Wijlang) en
Maria Donderwinkel (Schuss). De Dames-junioren zijn op
de 4de plaats geëindigd, wat toch wel een succes ge-
noemd mg worden, aangezien het gehele team voor de
competitie opnieuw samengesteld moest worden.



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 6:21: . SLAAPKAMERS

‚ GORDIJNENSTOF
* tarvo ‚. VLOERBEDEKKING
* volkoren steeds een leuke kollektie

DE in voorraad

ee NIJENHUIS neuelen ‘£:
KNIPPENBORG

UW WARME BAKKER ODENEMATRASSENzijn 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 zeen
voor nieuwbouw
verbouw
onderhoudswerken
utiliteitswerken
tevens levering van alle
hout- en bouwmaterialen

Dorpsstraat 27
Tel. 05445-332 of 627

Isdelaagste
ae prijs intapij Na
|altijd debeste? #

ag > Vergeet hetmaar! Stoltenborg
Want tapijt kent vele prijzen.

ee ook EE Let naast
e prijs ook op kwaliteit,

Goedkoop is duurkoop,
NIE Loop daarom even bij ons Nl

leeg pinnen. Wij adviseren u graag Lif& met het vakmanschap van de
echte tapijt-specialist. :



Si
De Dames-senioren hebben na een goede start tóehte veel
punten prij& moeten geren en zijn op een 4de plâats gereindigd. De dames spelen nu at 5 jaar in de 1ste klasse,volgend seizoen zal het seizoen van de waarheid worden,
men wil Volgend jaar nu SE cens eên greep noarde titel doen. =|
De Heren-senioren, die dit jaar voor he fe dit anae”
compstitie meedraaiden zijn: sie kampioen geworden. |Volgend jaar spelen ze 3de klasse afd, gelderland. Büe heren lèeft het plan: óù volgend seizoen ‘ratnen'om nog bèter te kunnen spelen. SsVrijdag 26 Gt: was er een: HSae leenver-
gadering in het Parochiehuis; Er werd besloten de con-tributie: te verhogen en wel Sen. fl, 7;50:p:?‚mnd, Ì

Jumen Es p.mnd, Ásp. en Pup. fl, ee p.mnd; Het
bestuur Fedee bestaat nu uit: Mevr. Ponds
Donderwinkel; Berry Wensink, Wilma Papen; Margriet
Storkhorst, Fons Stortelder, Angela Wieggers en Tonny
Krabbenborg.
Maria Donderwinkel heeft zieh als lidv.d. vereniging
afgemeld, haar.taek in het damesteam zal niet. gemakke-
lijk over te neMllen zijn: eveneens haar taak als jeugd-leidster, deze wordt overgenomen door Angela Wieggers.
Het tigt in de bedoelong om volgend jenr-2 uur langende Hamelandhal te huren, maar of de mogelijkheid daar-
toe bestaat is eerie aaspEe zien de hal eigenlijk
al overbelast is. 3

W."Papen,
O0-0-0

maand komen de jongens van de Den E
angsbewijzen bij U aan de deur voor
tournooi dat’ditmaal gehouden -zal
terrein te Lichtenvoorde op 22'ên

kaarten en ga ook kijken naar dit
zodoende hun gehandicapte leeftijd-

n helpen en tevens dat Uw zoön voor
eeri volle id kan strijden om de eer en de beker,
Bij’ voorbaat danken wij U voor Uw hulp en medewerking

eugdbestuur. ZVC.



Zournooi Data
Vrijdag 30 apr.
‘Zaterdag 22 mei
Zondag 23 mei
Zaterdag 22 mei
Zondag 23 mei
Zaterdag 29 mei
Zondag 30 mei
Zondag 30 mei
Zaterdag 5 juni
Vaandag 7 juni
Zaterdag 12 juni
Zaterdag 12 Juni
Zaterdag 14 2ug.
Zaterdag 21. aug.
Zaterdag 21 aug.
Zondag 22 aug.

STANDEN JUNIOREN t
_A-gslelrtië
Sp. Neede 14-23
Longa 13-21
Ulftse Boys 14-16
Vios B. 1214
AD 13-13
RK ZVC 14-11
Varsseveld 13-10
Steenderen 13-10
Witkampers 14-10
‘Zelhem 12- 4

B=-2-
BIEx 12-22
Diepenheim - 13-19
Sp.Rekken 13-18
Neerl.Boys 11-16
Sp.Loehem 12-15
KSH IoSS5-E 5 14-10
Longa 12- 6

|

|Ï :

DE
Tournooi Borculo D1-2 en B1-2
Polio tournooi s.v. [Longa
Polio tòumooi s.v. Longa
vv. Sallandia tournooi C2-B2 en AT.

vv Winterswijk tournooi A-selektie
EB Pupilleù tournooi KSV E1 en E2
D Pupilleù tournooi H&K D1-2-3
vv KSV. tournooi C1

vv Babberich tournooi B1
Yv Gendringen toumooi A-selektie
VV Doetinchem tournooi C1

Spel. “efde tournooi A-selektie en A1

vv. Zelhem tournooi E1 pupillen
VV. SDOUC: tournooi D1 pupiilen
Spel. Lochem tournooi B1 en: B2
Spel. Lochem tournooi ‘A en Al

0-0-0
m5 mot,

Â-1 B-selektie
Erix 12-20 Sp.Lochem 14-26
Gr, Boys 13-20 Longa 13-21
SS5-E 14-20 Zelhem 16-21SI 14-20 Varsseveld 14-17
Diepenheim 13-12 RKZVC 18-16
SVBV 12-11 AZSV 14-14
EGVV 13- 9 SKVW 14-14
RKZVC 13- 8 Reunie 17-153
Sp.Neede 13- 6 AD 14-11
Vies Dn, 13- 4 Sp.Neede 15- 8

Grol TesEibergen’ 15- 7

C-selektie C-2
Grol 16-26 Grol 14-27
Eibergen 15-23 Witkampers 15-24
Sp. Neede 16-22 Markelo 13-25
Longa 15-20 Sp.Ïeede 15-22

KVW 16-17 Reunie 15-16
Brix 14-16 Eibergen 16-14
Mariënveld 17-16 Ruurlo 14-13
Sp.Kotten 15-12 Vios B. 14- 6



ouwseors HULZINK & Zn.
. NIEUWBOUW

‚ STALLENBOUW

‚ UTILITEITSBOUW

. VERBOUW

. ONDERHOUDSWERKEN

Zieuwent, Eisenhowerstr.4
Telefoon 05445-214

Café - Bar - Slijterij voor

H MODISCHSchutien Herman
MODISCH

"op de Viersprong" doseTelefoon 473 en klein

waar gezelligheid moet u bij
nog troefis! schoenhandel

TEN BRAS
weekends open tot 2.00 uur zijn!

telefoon 257



RKZVC zorgt voor
een goede wedstrijd;

BEW. A. KEMKENS B.V.

voor de elektriciteit

voor al uw schilder- Ik ben behangwerk naar . 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
ROK ZIVEGS:

V
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

anr, KRABBENBORG telefoon 215



6 [2 5 AD ë 5-1 IE EL& Id 5
GSE Db. 12- 2 RKZVC 16514 RIZVG 14- 4

DS 15-10 KSH: 14 4
Reunie 16--0

0-0-0
KPë J — NIEUWS.

Na de behaalde successen op de culturele wedstrijden.
(U hebt het allemaal in de krant kunnen lezen) en de
drukbezochte kegelavond, staan er voorlopigweer ge-
heel andere dingen op het programma. Het weekend van
10-11 apr. word$ een drukU Zaterdagavond.
om 20.00 uur zijn er: de open Zieuwentse kampioen-
schappen in de Hamelandhal voor tafeltennis/ Ôpen /badmin-
kampioenschappen in zoverre dat alleen KPJ-leden en ton
inwoners van Zieuwent mee kunnen doen. Ook open omdat
er een kampioen van de KPJ komt en er een 'Yopen Kanpi-
oen! komt. Hierdoor wordt voorkomen dat de meeste KPJ-
leden meteen in de Poule worden uitgeschakeld, getracht
zal worden om ook dit jaar via LBC badmintonrackets
te krijgen, het is ‘echter zekerder om zelf rackets mee
te nemen. Batjes voor het tafeltennis moet Men zelf
meebrengen.
Op zondag 11 apr. worèût er deelgenomen aan een re-
creatieve sportdag te Zwolle. Voor de eerste maal zal
de KPJ dan basketbal gaan spelen. Leden kunnen zich
melden bij Laurens Donderwinkel tel. 568 of andere be-
‘stuursleden. Tussen de wedstrijden door kan men meedoen
aan sjoelen, kaartwedstrijden, pijitjes gooien etc.
Op zaterdag 17 apr. worden er weer boesken gehaald.
Mensen die Ie helpen'met halen moeten zich melden

‘bij het bestuur. De start is !s middags om 13.00-13.30
‘uur. Iedereen in Zieuwent en omstrcken wordt verzocht
boesken te maken en klaar te léggen langs de wege.
Eerste Paasdag !s aronds om 20,00 uur zal het paasvuur
worden ontstoken door pastoor v.ûù. Hengel. Het: Deprogramma ziet er voorlopig als volgt uilZondag 2 mei: Volleybal te Zutphen (nog niet mahal zeker)
Zaterd.8 mei: Dropping samen met Wehl,
„Zondag 23 mei: Voetbal tournooi kring Groenlo in

‘St. Isodorushoeve (Is nog niet geheel zeker)



ts

n

e) se LISSElë&den en ouders Vau {kandidaat)lLeden met ONedcwerking
van 6 andere KPJ-afdelingen (misschien een "halve! uit-
wisseling met Schalkwijk).
Wat deze culturele avond betreft, deze is grotendeels,
een vervolg, herhaling, van de beste afdelingen op de.
culturele wedstrijden. Wij willen vooral grmag veel
ouders hebben op die avond, leden natuurlijk ook. Het
is dan de bedoeling om na afloop van de voorstel lùng
nog gezellig een uurtje ma te praten met ouders; leden
en andere afdelingen, door middel van eze avond willen
we laten zien dat de KPJ meer doet dan sporten en

droppings houden. Dan is er nog het heuglijke nieuws,
dat we binnen niet al te lange tijû over cen eigen
clubhuis(je) kunnen beschikken, nl het oude Zwoaluwen-
nest bij de Pastorie. Er moet nog wel wat aan opge-
knapt worden, maar net een beetje goede wil zal het
best een gezellig !Mhome'! worden.

Taca 4045 7aNe OT

“Over al deze activiteiten volgt nader bericht ìn de
volgende uitgave van PIOT en in de ELNA.

i
B. Storkhorst.

0-0-0
=

NIEUWS IN HET KORT NIEUWS IN HET KORT NIEUWS IN HET Ka

De kopie voor het volgende nummer van PIOT, dient
‘uiterlijk zondag 28 apr. in het bezit te zijn van de
Redactie. Noteer deze datum.

9=0=0

'Jeugdsccr. B. Rouwhorst heeft aangekondigd zijn werk-
zaafheden voor Ze jeugd i.v.m. studie en werk te be- :

Sindigen voor het komende. seizoen, waardoor we helaas
‘een waardevolle kracht met lede ogen’ zien vertrekken.

0-0-0
Gezien het feit dat de trainingsopkonst van het 3de en
4de op Donderdagavond ver beneden peil bleef dit jaan
en het bestuur er niet in is geslaagd een gediplomeerd
trainer aan te trekken heeft het bestuur besloten on
deze beide teams komend seizoen vooreerst slechts
eennaal (&insdagsavronds) te trainen en wel tesamen met
de andere lagere teams olv B. ten Bras; die dan tevens;

‘voor zover mogelijk, deze 5 teans zal begeleiden, dit
in overleg met selektietrainer VW. Krabbenborg
NIEUWS IN HET KORT NIEUWS IN HET KORT NIEUWS IN HET K.



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

wilt u over installatiewerk praten,
houd dan

RL WA. KEMKENS BV ine oen

KROON Ievensmiddelen voor een
GEZELLIG DRANKJE

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

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

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

DORPSSTRAAT 29 TE 2Zieuwent Tel. 05445 — 416: EE min4 ii
trouw-, rouw- en 5

ziekenfondsritten worden door ons verzorgd
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