
voor al uw

‚ SPORTSCHOENEN

. SPORTKLEDING

. e.a. SPORTARTIKELEN

SCHOENHANDEL

Ten Bras
ZIEUWENT — telefoon 257

3.9.
|



verkoop en installatie vanvoor al uw

* nieuwbouw OLIE- en
GASVERWARMING

* verbouw
4SANITAIR en :* onderhoud LOODGIETERSWERKEN

B. Hulshof G.J. Pierik
telefoon 494 Zieuwentseweg 71 - tel. 233

HISTOR VERVEN

altijd goed

UW HISTOR VERFWINKEL
voor de doe-het-zelf artikelen

Schildersbedrijf EYTING
Zieuwentseweg 52 - tel.05445-261
ZIEUWENT

Kw

oatesi

-



HEI; NB, 9. 3de TAADGA GIGJAARGANG.

Redacties B. ten Bras
Sn B. Storkhorst

B. Wensink
H. Wopereis
W. Krabbenborg
A. lMeekes EeBuiten dir redactieteam werkten leiders en leden van deelftallen mee aan de samenstelling van dit nummer,

INHOUD: Bldz. 1

959 2

Es 7
+ 9

5 6

s 1215.,‚ 14

VAN DE REDACTIE.

Redactiewoord,
Van de. trainer.
ZVC 2,
NGouden! Tweede,
Elftal-profiel.
Top-tien. ee
1ste Wijzing tournooi-progranna |

Je Knippenborg troffec.A-Selectie
|

af:
Nieuws in het kort. Pe
KPJ=nieuws
vervolg nieuws inhet kort.

Ee

ev

Ge

Allereerst willen wij het: 2de feliciteren met het _
i

prachtige kampioenschap dat afgelopen zondag (2 mei)werd behaald in de beslissingswedstrijd tegen Reunie 2We feliciteren dan ook alle spelers, leider en trainermet deze promotie naar d> 1ste klas en wensen hen
volgend seizoen hierin alvast veel succes.inmiddels heeft ook het 3de zich veilig weten te stel3

Len, dankzij een goede eindsprint (2 overwinningen)
‚en cok omdat 2 mede degradatiekandidaten, te weten:Vioa 2 en Kilder 24 nog tegen elkaar moeten. Alleen‘het vierde gaat het nog niet zo best; ze staan saïien
met Reunie 3 op de é&n na laatste plaats, welke plaats‘ook degradatie inhoud, alles draait voor hen dus om

‚de laatste wedstrijd tegen Neede 4, terwijl Reunie 3
‚ tegen Longe 5 speelt, missehien krijgen zij ook nog‘een gedwongen extra wedstrijd, wanneer. ze gelijk
‚ blijven met Reunie 3,
‚Voor de lagere teams en jeugd zijn de laatste wod-



strijden nog slechts cen formaliteit. We willen nu reedsUw aandacht vestigen op ons laatste nummer (10) dat eenweck voor de Zieuwentse kermis uitkomt. In dit nummertreft U buiten het kermisprogramma o.a: de voorlopigeselectie voor het volgende seizoen van de Senioren,Junioren en Pupillen, De oefenprogramma!s eveneens vooralle teams, trainingsavonden, jaarvergadering, tour-nooien en alle verder bijzonderheden MeDet. het seizoen
In dit nummer vindt U de gewijzigde speeldata voor hetJe Knippenborg-tournooi, dat helaas door 4e verlengingvan de competitie veranderd is. :

De Redactie.
0-0-0

VAN DE TRAINER.

Aan het einde van het seizoen wil ik in het kort eenoverzicht geven van de behaalde resultaten. .

Het 1ste elftal is geëindigd op de 7de plaats met eengelijk aantal punten als Witkampers nl. '20 punten uit22 wedstrijden. Deze punten werden bij elkaar gevoet-bald door 5 overwinningen, 10 gelijke spelen en 7 ver-loren wedstrijden. Hier volgt een overzicht höeveel
punten we behaalden op onze tegenstanders:
Spe hochem 2wedstr., 2 punten; Unisson 2 wedstr. 1 puntGendringen 2 ,, 2 5 KSV 2 1 puntSpe Neede 2 44 2 aa Varssev.2 4; 2 punten

- Witkampers 2 4, 4 95 AD 69 De O puntenWinterswijk2 44 2 5 Reïhie 2-4 2 puntenPax sEDe grootste overwinning was thuis tegen Spel. Neede,uitslag 3-0, de grootste nederlaag was eveneens thuistegen Spcl. Lochem, uitslag 1-4,
Het 2de elftal behaalde het kampioenschap via een be-slissings wedstrijd tegen Reunie’ 2 op het veld van
Ruurlo, deze wedstrijd werd door een groot aantal sup- .

porters uit Zieuwent bijgewoond. De spelers kregen de
opdracht’ mee om in deze wedstrijd vooral rustig tevoetballen en af te wachten, de bal zolang mogelijk inhet elftal houden. Deze op&racht werd door de spelers
goed uitgevoerd en dat werd beloond door een doelpuntin de 32ste min. van de 2de helft, gemaakt door

——a

oid



. de beheerdervoor al uw van het

kruidenierswaren Baroch iehuis
'

wenstnaar uw
VIVO-LEVERANCIER

alle sportmensen
B. LANKVELD steeds

aangename

wedstrijden
telefoon 259

en veel succes!

KLM KLEDING

voor beroep en hobby

Voorhuis
ZIEUWENT - LICHTENVOORDE#Á



WERKSCHOENEN

voordelige
ensolide

in hoog en laag

het adres

voor een
lekker glaasje bier

Bennie van ’n
SCHOENHANDEL Dikken

Zieuwent, tel. 257

voor al uw voor
VERZEKERINGENEe

‚ NIEUWBOUW

‚. VERBOUW en

‚ ONDERHOUD
naar

ASSURANTIEKANTOOR

Stortelder
Zieuwentsew 75

Zieuwent
Tel. 227

WOPEREIS
Zieuwent — telef.209



EA 1 1210 10 ZVC 6 0.96 (10)
8 C Selectie 1.10 (8 11 ZVC 7 0.64 (11)
9 ZVC 4 1 0.41 De13 B2 0.39 (12)

O-=0=-0

ISTE WIJZIGING.

Wedstrijd programma de Knippenborg Tournooi
Donderdag 6 mei 76 ZVC 5 - ZVC 7 aanv, 19.30 uur
Tijjas Tel 53 = 5 19.530 45
Zondag 9 mei 3 Es 53 14.00 75
Donderd. 153 mei 7 == 5 19205Vrijdag 14 mei +5 — 95 99 19.30 95
Zondag 16 nei £ — 55 . 053 14.00 5;
Donderd., 9 Ie 50. 9ND CD I Mm |! …. *“

Y

6
5
5
6
4

5

ÏEe 55 11.00 4;
6
4
if

6
5

:
4
7
6
2

2
1

2
5
3
1

2

vrijdag 21nei +5 4 == 35 93 19.50 +3
Zondag eer 5ii 1 55 55 14.00 45
Woensdag 26 noi 1 95 19953055
Donderd. 27 nei EE 5 10.30 +;

- Vrijdag 28 mei 1, ss 19:50:54
Zaterdag 29 mei | 339 1900 =S
Zondag 30 nei 0 55 11:09,ee 3 14.00 33
Donderd. 34 9 35 19550 45
Maandag 7 oo 3 1109 5Dinsdag 8 35 1 == 339 33 19530 39
Donderd. 10 35 {— 39 5 53: 19.30 93

Wijzigüngen voorbe-
houden,

0-00
A-Selectie,
Nu de5 er voor ons ook opzit, kunhen we al-
vast zo'n beetje de balans opmaken. Hieruit blijkt dat
we in de 2de helft van de competitie beter doorgekomen
zijn dan de 1e helft. Moesten we de 1e helft afsluiten
met 5 punten uit 9 wedstrijden, nu behaalden we uit 8
wedstrijden 9 punten. Opzde wedstrijden zelf wil ik niet
verder ingaan, over het hele seizoen genomen kom ik wel
tot de volgende conelusie: Wij ginge er vanuit dat we



Zn DE  N sE &AED Vas 5 De) 5 ee dz at TenpinEG St vyoetpal konden kouer,maart dit is er nict ui tsekone 7e
en wont we Kregen neer netkrachtvoctbal te naken als ‘we dachten. Mede hierdoor ishet qua prestatie wel een klein beetje tegengevallen,want in ons achterhoofd gokten we op een 2de plaatswat goed zou zijn geweest voor promotie haar de Hoofd=klasse, deze plaats bezit nu Spcl. Neede dat echter dekans op ecn kampioenschap klein zag worden door thuisvan ZVC te verliezen met 2-1, wat van ons wel een pres-tatie genoemd mag worden.” 5

Reeds eerder schreef ik in PIOT dat de opbouw van dejeugd op 'de 1e plaats staät en dit is ook wel geblcken,enkele spelers hebben zich zo sterk ontwikkeld dat zehun steontje voor het Kampioenschap van het 2de nochtenbij ‘dragen, On deze redenën ishet voor nij dan ookzeker gcéh seizoen geworden wat tegengevallen is, al-leen is het nu weer jaûner dat er 7 spelers over noctenmaar de Senioten, eigenlijk zou men net deze knapenhog ecn jaar noeten kunnen doorgaan, Wu moet men wcergedéeltelijk opnieuw beginnen, maar daar hoeft icdereverèniging mec te maken. Toch zie ik hct es seizoen metvertrouwen tegenmoet tencer dasr:het toen het dig jaarwat'minder ging de jongens toch achter mij bleven staanen’ik het vertrouwen in de jongen behouden heb al moesthet'wel cens met een paar’,Door goede oefenwedstrijden tegen hogere elftallen heb-ben we laten zien dat. we over cen goede jeugd beschik-ken en dat div. jongens zijn doorgedrongen tot dediverse Senioren sclectics; en dit is voor mij toch welhet: doel- van een vereniging, EsRest nij nog te vernelden dat wij net de A-Selectie op18-19-20 juni een uitstapje hebben naar Teckelenburgin Duitslane waar we tevens cen wedstrijd spelen tegenS.C. Prausen O6 naar over de gebeurtenissen daar zultU ongetwijfeld in de volgende PIOT kunnen lezen,Wat betreft voetbal is ait dan waarschijnlijk wel hetlaatste bericht van de A-seleotie en bij deze dank ikdan alvast iedereen van onze selectie en tevens de‘begeleiding on de A-selectie voor de prettige sanen-‘werking.
E Trainer Iau Knippenborg.

0=-0-0



zorg voor koelte in huis met

“DEGALUX ZONNEWERINGEN!
zowel jalouzieën als buitenschermen

maar dan geplaatst door

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

CIT) 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!

Firma A. M. Wopereis
RADIO - TELEVISIE

ELECTRO TECHNISCH BUREAU WASAUTOMATEN
ZIEUWENT ELEKTRISCHE en

HUISHOUDELIJKE ART.
SCHOOLARTIKELEN en
SPEELGOED

Dorpsstraat 63
Telefoon (05445) 217 - 576



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 de timp dE

tel. 269



E

met veel of weinig woorden, 5
Leo Hulshof. SE

O=-0-=0

ten we aantreden’ tegen lijstaanvoer=-
r Ge geschorste Paul Knippenborg. Wij

r en moesten deze ‘zondag zondermeer

Op: 21:11. no
der Reunie 2 n
stonden 1 pun 0
2 punten lste helft was van oze zijde enormslecht, zelfs met 1-0achter door een
dubieuze van de scheidsrechter. In de 24de
helft was d nzet vah ons elftal beter en dit resul-

en magnifieke goal van IL. Kolkman. Mede door
van 2 spelers uit de A-selectie kregen we

B Sn zéér goede kansen die echter
ste De zondag erop moesten we
alleen al in het 1ste half uur

‚ in de laatste 5 wedstrijden het
alleen Jan Wolters uiteen

Donderwinkel te scoren, vlak
gelijk en ondanks ‘een schot van

we deze tegenslag niet meer te

vooor

we naar Ratun waar we nog nooit
juist hier speelden we één van

en het was Tonny Krabbenborg die |

maand ons aan ech voorsprolig
was het de zelfde speler die

de en dat betekende 2-0. Vlak |

nog op 2-1 door een penaltys.
we thuis tegen een ongeïnspir-

wij zelf ook kregen, hiervoor
voor een 2-0 voorsprong door 2 k

|

Anton Slot o

voor het einde
Ben week lat
eerd: MECde liters. Dit was ook de eindstand,
Op 11 apr, de laatste wedstrijd tegen Kùtten,
Kotten mo winnen om niet te degraderen. Wij zelf
moesten ermeer winnen omdat Reunie 2.de.vorige week
gelijk ha
achter ston
bleek wel ui
stonden met 2-0

à tegen Ratun en we hu weer 1 punt
at we van onze kansen overtuigd waren 1

£ dat we al na een half uur voor
n kogel van Henmy Krabbenborg en

door goed storen van Anton

id

IH
5

09

Mu

ct



je
510%. In de 24c helft maakte Tonny Krabbenborg 3-0 en 2
min. voor tijd bepaalde Kotien de eindstand op 3-1. DatReunie2 nog gelijk speelde tegen Weede hadden we alleenmaer durven hopen, maar het had wel tot gevolg dat wegelijk kwamen Met Reunie en een beslissingswedstrijfmoest uitmaken wie de sterkste was. eeOp zond. 2 mei was de dag van de waarheid aangebroken,'s morgens om 10.30 uur moesten we in Ruurlo aantredentegen Reunie 2. Vooral in het begin kreeg Reunie enkelezeer goede kansen mede door het nerveuze spel vanLaurens Donderwinkel en Anton Slot. Maar mede door hetgoede storen van Tonny Krabbenborg en de organisatie vanHerman Bokkers en André Krabbenborg en de goed kecpendeJos Knippenborg kregen we steeds meer vat op het spel,vooral in de 2de helft kregen we een steeds groter over-wicht en dit resulteerde 10 min. voor het einde in eengoal van de spelers die er eigenlijk het meeste recht
op had nl. Tonny Krabbenborg. Resultaat: Lang verwachttoch gekomen, we waren kampioen. Wij willen hierbij desupporters van herte donken voor hun enorme steun, in hetbijzonder W. Hummelink, Joop Eekelder en Iaurens
Knippenborg, van wie de laatste 2 geen ‘enkele wedstrijdhebben gemist. We willen natuurlijk Ivonne te Welscher enIvonne Beijer niet vergeten, die zowel de vricendschap-pelijke als de competitiewedstrijden aanwezig waren,We danken ook trainer Win Krabbenborg en onze geweldigeleider Leo Hulshof (kleins) voor hun deskundige bege-leiding. Ook de mensen van de cantine zijn we erg dank-baar voor de koffietafel die zij zondagmiddag voor onshadde klaar staan, Dat dec laatste wedstrijden stecdsÍemand van het bestuur aanwezig was bowijst welk eengrandioos bestuur onze voetbalrer. bezit. Het enige datwij nog hopen is, volgend jaar wéér zo!n seizoen,

tt Tweede,
0-0-0

ELFTAL-PROFIEL,
Nadat het 2de elftal in het seizoen 1968/69 kampioen werd
en promoveerde naer de 24e klas GVB; zijn ze dit jaarweer kampioen geworden en promoveren nu dus naar de 1steklas. De laatste 4 of 5 jaar kwanen ze steeds 1] of ©

puntjes te’ kort. De gewenste aansluiting van het 24e



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 troef is!

weekends open tot 2.00 uur

voor

MODISCH
SCHOEISE:

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

voor al uw schilder-
en behangwerk naar J. Holkenborg
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 voetbalIs NE
WV 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

ape, KRABBENBORG

__
tetetoon215



lste=is er-dus Ë

opbouw van onder =28e ‚ewel
jaar aan PIOT nie deaal is gewe
dactie-zijde dit tog niet ongeme
We hebben dit ge
woorden waarop de
reageren.
Jan Wolters:
Kampioenschap: Uniek !

Het Tweede: Neusje van de zaln.
4VC: Redelij
Lijfspreuk: He
Kantine: Prach

n resultaat van

willen we van re-
D in de vorm van een aantal kern-a&

ak piet,
EE het tweede.

ee tweede.

Laurens KolDeZVC: Uitstel
Tweede: Uit
Zenuwen: Li
Korte Mop:

ë

regel ik zelf

Fons Stortelder:
Kampioenschap: Geweldig, nooit meegemaakt.
Tweede: a en hoogste elftal.
ZVO: Gew iging.
Kantine:
Dfecers et tweede,ijd kwijte

Tweede: Er is gecn betere ploeg.
Sfeer: Geweldig.
Lijfspreuk: Héé
Supporters: Zijn alleen met het kampioenschap.
Doelpunt: Kamnpioensdoelpunt van Tonny Krabbenborg

Be
> medewerking afgelopen
st

nerkt voorbij laten gaal.
DE elftalspelers in het kort moesten

4

oh (supporterskreet Vel. 2de, rede



 GIBMAGO
ZIEUWENT - MARIENVELDE tel. 221 (band 210)

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

voor voetbal naarRK
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 bijde
NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS NIUS

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



LCaiNGnss iisd

ferman Bokkers:
Kampioenschap: Gewoon verwasht.
AVC: Dé club,
Tweede: Daar speel ik in,Sfeer: Oké,
Spits: Daar hebben we Joost of André voor,Kantine: Hartstikke goed.
Zaterdagavond: Taktische bespreking bij "Den Dikken,Sex: Voor de wedstrijd niet, onder de rust wel,
Anton Slot:
Kampioenschap: Verwacht.
Tweede: Zeer goed Elftal.
ZVC: Goede vereniging.
Supporters: Gering bij het tweede.
Trouwen: Volgend jaar,Sfeer kantine: Uitstekend, gezellig.
Begeleiding: Kan niet beter,
Training: Wat moet ik ervan zeggen ?.
Tonny Krabbenborg:
Kampioenschap: !t is waar gebeurd,
Tweede: 3 x rafëen.
ZVC: It is geen handballen, dus voetballen,Inzet: Zondermeer goed.
Voorstoppers: Vervelende mensen.
Training: Laatste tijd positief, zelf trainen.
Doelpunt: Mijn kanpioensgoal.
Jos Knippenborg:
Kempioenschap: Prachtig.
Tweede: Mooiste elftal.
2VO: Goeie Vereniging,
Keepen: Een eer in zo'n elftal.Kantine: Enorm gezellig,
Sfeer: Uitmuntend.
Sppporters: Ook uitstekend.
doost v.d. Mey:
Kampioenschap: Daer drink ik er eentje op.Tweede: Grandioos.
ZVC: Hele goede vrije tijdsbesteding,
Zaterdagavond: Meestal laat.
Doelpunt: Wij staan met 1-0 voor,



confectie
|

Marijke
modern

DAMES-
HEREN- confectie
KINDER-

VRIJE TIJDS- en WERKKLEDING

Dorpsstraat 21 - tel. 441

EN Wij geven de voorzet\Q u mag ze afronden ….

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJZEN!

dit kan bij 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; daf wist ual
ZIEUWENT

Tel. 200 en 342



==
Kantine: Moeilijk weg te komen.
Supporters: Daar moet je het van hebben,
André Krabbenborg:
Kampioenschap: Aan het eind geluk gehad.
Tweede: Veel steun van A-Junióren gehad.
ZVC: Teangeest in elk elftal goed.
Zaterdagavond: Geconcentreerd op zondag.
Supporters: Goed, vooral de meisjes.
Spits: Tonny dJennekes, goed, werker.
Training: Daar moet je niks van vragen.
Jos Hegeman:
Kampioenschap: Werd De tijd.
Tweede: Prina sfeer.
ZVC: Vriendenclub,
Reserve staan
Senior
Ideaal:
Begeleid

en

dit jaar.
Laurens
Kampioenseh
ZVC:
Sfeer: Goed, j
Eerste: Iets waarEe: He uur

het tweede wel.
e je bekaf voor loopt.
ls je weg gaat. _

pnerking kan scherper wezen als
een broodmes.

Vrouwen: Zijn net paddestoelen, als je de verkeerdeebt ge je er wel aan kapot.
Leo Hulshof (leider)
Kampioenschap: Fantastisch.
Tweede: M!n taak bij het 2de wil ìk goed doen.

Gi



VO Hobby TSGmiLaatste nacht: Goed geslapen en vroeg opstaan (vrouw
sliep slecht)

Ingenieur: Ik ben er aan gewend, dit jaar.Vlaggen: Vorig jaar ging het moeilijker,Leider: Zegt weinig, heb met volwassen kercls te doen,
Volgend jaar: Ruimschoo ts handhaven.
PIO: IS s0ed;
Win Krabbenborg -( trainer)
Kampioenschap: Gelukkig mee,
Tweede: Toch niet geheel optinaal.,
ZVC: Goede vereniging.Mooiste Blfsli Niet bekend in ZL epwemtsIdeaal: 50% bereikt.
Uitgaan: Geweest.
Zaterdagavond: Rustig, voorbereiden op zondag.
Wens: Slagen voor Trainerscursus B.

O—-0-0

SPAAR UW GOEDE VOORNE

NEDERLANDSE DENSee AE WAAR BIJ DE

Helaas waren de Doelsaldo!s van de Pupillen niet geheel
meer te achterhalen en konden zij dus niet worden opge-
honen in de top tien of een aparte top vijf.Deze Top tien is wel de laatste in dit. seizoen, want opeen enkel team na zijn nu alle wedstrijden gespeeld en
de laatste wedstrijden zullen wel geen grote wijzigingen
meer teweeg ee i

Ch,

riante 6-1 overwinning
Ì

35

13 359kzij n
op Vios op de areep nog een flinke stijging kunnen
bewerkstelligen. laar ons kenpioenstean, het 2de, is toch
overtuigend winnaar geworden.DI 4 Be 11 (492 A Select. 2.03 (5)

‚
5 B Select. 1.78 (3

3 ZVC 4
.

1.88 (4) Sms rajo (6)



De Honda Civic

3 maal gekozen tot auto van heft 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 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 ë

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  rooteeveg 20, vet 4



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 o.a.
en maak uw keus =

uit onze . MERCEDES

“SGPEERUIME SORTERING !heá
‚ VOLKSWAGEN

A. Kolkman
Zieuwentseweg 71

: LOFSEN gH.ROE ZIEUWENT
Dorpsstraat 35, tel. 330



úe 1
Y KrabbE eiiboTge

We de wedstrijd werd het kampioenschap op grootse wijzedoor de spelers gevierd samen met hun leider Leo Hulshofdie het hele seizoen de spelers op een voortreffelijkewijze heeft begeleid.
Het 3de elftal heeft door een overwinning in zijnlaatste wedstrijd tegen Silvolde 3 het behoud van de 2deklas veilig gesteld. Onze 4de uitgave zal nog een be-slissingswedstrijd moeten spelen ouzich veilig te

‚ zullen in de komendegelopen
espeeld worden om de Jan Knippen-
ze plaats wil ik mijn spelers,supporters allen hartelijk danken
n het afgelopen seizoen van U heb

mogen ontvangen en wens U allen een prettige vakantie
. toe.

We Krabbenborg.
0-0-0

z—=nsn == TOLTSDLTDEEIDIImDmznEsmnannnnnnnenmnn nd

el het seizoen 1975-1976 zit er weer pp.iedere inmiddels vernomen dat ZVC 2 kampioenis geworden.
Nu vraeg je natuurlijk hoe is dat nou eigenlijk gegaan.Je moet weten het 2de elftal kampt al een paar jaar methte dat het kampioen moest worden. Dit is mig=-:el de oorzaak dat de resultaten zeker het vorigseizoen er ger waren, : : =Dit jaar ging alles wat beter; de persoonlijke instel-'Ling was duidelijk beter, men begon in te zien dat5
trainen belangrijk was. Ook is er veel gedaan aan hetbereid zijn ten opzichte van elkaar.. Zeer veel hebbenwe ook te danken aan Wim Krabbenborg die met veel over-_tuiging het een en ander heeft weten over te brengen.De wedstrijden hadden een min of meer evenwichtig ver-'



Sz.ENj _ B 5 See Ne IeGOL: Contieh Zui ec, neuerlaag tegen Longa 4, lc3na werden de bakens: wat verzet; een moeilijk bevochten
overwinning op Vios B, 2-1. We bleren hierna winnen en
plaatsten ons boven aan de ranglijst. We werden echter
geëvenaard door Reunie 2 en met nog 2 wedstrijden te
gaan stonden we zelfs op 2 punten achterstand. Maar
door 2 overwinningen van ons en 2 gelijke spelen van
Reunie, kwamen we toch op gelijke hoogte. Dus een be-
slissingswedstrijd, op zond. 2 mei in Ruurlo. Hoe is
dat eigenlijk bij mij overgekomen. Nou ik was er
'g morgens wat vroeger uit. Je gaat een keer vaker
plassen en eet een sneetje brood minder. Min of meer ge-
spannen dus. En dan de wedstrijd zelf, het begon met
een goede voorbespreking van Wim Krabbenborg. In het
veld een gelijk opgaande strijd, met als belangrijkste
momenten het naast koppen van Jan Wolters en een bikkel-
harde vrije trap van Hemmy Krabbenborg, waar de doel-
man van Reunie beide vuisten voor nodig had om te red-
den. In de 2de helft begon Reunie iets sterker, maar
het laatste half uur was toch voor ons. Ik hoorde toen
achter Me zeggen:!"De witten bunt toch better. De in-
middels in het veld gekomen Jos Hegeman voelde zich
erg goed thuis op het middenveld. Hij schakelde zijn
eigen man uit en wrong zich met een loensende blik
door zijn stalen brilletje in de voorste lijh, gaf
vervolgens een bekeken balletje op de totaal leeg ge-
speelde Tonny Krabbenborg, die cchter nog ruimschoots
in staat was om de doelman van Reunie te verrassen.
Gesteunt door dit kostbare doelpunt kregen we wat
meer lucht en konden we de laatste 10 min. vrijuit
spelen en kregen we zelfs nog ruimschoots kansen. Het
bleef echter 1-0. Wat hierna gebeurd is, was fantastisch.

Het is erg fijn bij m'n vrouw en mij overgekomen. Ook

‘bij Herman Holweg was let Js. avonds erg gezellig. Ik
wil dan ook bij deze dank brengen aan bestuur, kantine
personeel, supporters, vrouwen en meisjes van spelers
voor hun belangstelling, en heel in het bijzonder
Wim Krabbenborg, Laurens Knippenborg met zijn spelers
van het A team, waar we veel medewerking van gehad
hebben; en voor de spelers van het tweede zelf, die
vooral in de laatste weken ontzettend hard gewerkt

… hebben om dit te bereiken, Tedereen naar eigen kunnen;
de één met komische uitdrukkingen en de ander met



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
cuersie 0.3, . SLAAPKAMERS

‚ GORDIJNENSTOF
* tarvo . VLOERBEDEKKING
* voikoren steeds een leuke kollektie
ie in voorraad“ tarwe* NIJENHUIS neuelen ‘<3

KNIPPENBORG
UW WARME BAKKER GO ID DEKEN aMATRASSEN zijn 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 ziee:
voor nieuwbouw
verbouw
onderhoudswerken
utiliteitswerken
tevens levering van alle
hout- en bouwmaterialen

Dorpsstraat 27
Tel. 05445-38332 of 627

Is delaagste
prijs intapijf-_

altijd debeste? “
 Vergeethetmaar! Stoltenborg

Wanttapijt kent vele prijzen.
Maar ook kwaliteiten. Let naast
de prijs ook op kwaliteit,
Goedkoop is duurkoop, NlLoop daarom even bij ons

«« binnen. Wij adviseren u graag UN=# met het vakmanschap van deee echte tapijt-specialist. E
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NIEUWS IN HET KORT NIEUTS IN HED KORT NIEUWS IN GEE KOR

2 nei jl. werd, na afloop van de wedstrijd ZVC 1 <=
ZVC 3 voor het Jan Knippenborg tournooi welke wedstrijddoor ZVC 3 net 4-2 werd verloren maar volgens hettournooi-reglenent net,6-4 wera gewonnen, Win Domhof. :

door het Bestuur en 1ste elftal gehuldigd voor het feit‘dat Win 25 jaar lid was vah onze vereniging,Namens het bestuur bood voorz. J. Cuppers een tafel-aansteker aan en werd Mevr, Domhof in dc bloenetjesgezet, door Willy Eekeläer werden nanens het 1steelftal ook bloenen aangeboden,Vanaf deze plaats feliciteren wij' Win Domhof ook metdeze sportieve nijlpaal.
3533533.

Tot 28 mei as. bestaat er voor de leden van Die,die overschrijving naar een andere vereniging willenaanvragen, gelegenljeid een overschrijvingsfornulierte krijgen bij het Sekretariaat van de vereniging.Bedoelâ fornulier noet uiterlijk 31 mei in het bezitzijn van de KNVB,
j

3333355
:

De Kopie voor het volgende nummer van PIOT dient uiter-Lijk zond. 13 juni in het bezit te zijn van de Redactie.Noteer deze datun,

In verbana met h et
‚de trainingen voor het

ag2 ervallene

‚Tijdens het tournooi te kl. Borculo op 50 apr. jL,behaalden de DI Pupillen een eervolle 24e plaats, DIT:
‘een vierde, EI werde derde en EII zesde,

3333355 |:Actueel is tegenwoordig, net nane bij het veld achter‘de sporthal te L!voorde het ontvreenden van geld.‘Wij raden iedereen aan on geen waardevolle spullen ín‚ de kleedkaners te laten tijdens de voetbalwedstrijden.
NIEUWS IN HET KORT NIEUWS IN HET KORT NIFUYS IN HET KOR

RESET



K PJ — NIEUWS.EEDe KPJ zit in eet nogal drukke tijd sinds de vorige î

PIOT. Er is een passvuur geweest en er is deelgenomen
aan de provinciale volleybalwedstrijden te Zutphen, De
danes wonnen dit Tournooi terwijl de heren helemaal aanhet andere einde eindigden. Op 8 mei was er een eosamen net Wehl en Babberich,
15 mei is er een culturele avond waaraan 6 afdelingen
(Groenlo Beltrun, Schalkwijk, Boerhaar, Vaassen enKlouwer) meewerken. De mensen uit Schalkwijk over-nachten in Zieuwent. Op 25 nei wordt er deelgenomen aaneen kringvoetbaltournooi te St. Isodorushoeve door
dames- en herenteanse In de pauze is er cen rugbywed=strijd gepland waaraan van iedere afdeling 3 of 4 Derse
mee mogen doen. Begin juni is er een handbaitournooi eneind mei wordt het eerste kontakt gelegd voor een uit-wisseling in het najaar. Tenslotte zijn vanaf halfapril een stel nensen bezig on het clubhuis op te knap-
Pene Waarschijnlijk is dit eind nei klaar, nisschien
komt er een open dag zodat alle inwoners van Zieuwent
kunnen zien wat er van genaakt is. Hopenlijk is dit :elubhuis een stinulans voor de KPJ en wordt dit de aan=
zet tot cen serie nicuwe activiteiten,

B. Storkhorst.
‘erv. nicuws ín het kort van bldz. 13,

— Op verzoek van onze Adventcerder "Schutten Hernan’,die hun Café gesloten hebben delen wij U mede dat hun;‚slijterij sfecrvol wordt uitgebreid en steeds tot Uw
beschikking staat onm aan Uw wensen te voldoen.

‘Zij zijn de gehele week geopend, alleen woensdag
EDLies zijn zij De.. 2.1:32:49
‘Helaas is onze Adventcerder !MConfectie Marijke! op-
‚gehouden, waardoor we voor ons blad een trouwe steun
‘zijn verloren. We danken hen bij deze voor de genotensteun die we de ms 3 jaar van hen Deb ont-
vangene
NIEUWS. IN HET KORT NIEUWS IN HET KORT NIEUWS IN HEP KORT



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

wilt u over installatiewerk praten,
houd dan ==

9

& WA. KEMKENS BV in gegeten!

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 ZVC.
Dorpsstraat 28 telef. 315 telefoon 607

| Taxibedrijf
Jan Roelofsen

Zieuwent PORPSSTRAAT 29 deTel. 05445 — 416:

trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd
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verzekeringen

sparen (tegen hoge rente) . financieringen

hypotheken beleggingen bewaargeving

Tot uw dienst met
persoonlijke leningen

ee

ka

Mo do ole be 09 0 Do bo 26e 090 oo de oo oe te Se <te <0 0,

vreemd geld

0e do do oo 5% 40e otte oo “deEnBAdoENEs$fxï3x*,334xxx34333x33xsIe
x3x

de oe odie 0%

vakantiereizen

Waalderweg 10, Mariënvelde, telefoon 573

ZIEUWENT - telefoon 561/562

bijkantoor:


