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Slagerij HENK BEERTEN
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* nieuwbou\
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* onderhoud

B. Hulshof
telefoon 494

G.J. Pierik
Constructie= en
installatiebedrijf.

LOODG IETERSWERKEN
C.V. INSTALLATIES
IJZERWAREN
ONDERHOUD

Tel 289

HISTOR verven
altijd goed

UW HISTOR VERFWINKEL
voor de doe-het-zelf artikelen

schitderbeaiit EYTING
Zieuwentseweg 52 -— tel.05445-261
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VAN DE REDACTIE.

Zoals U ziet heeft PIOT een nieuw jasje, dat het de
eerstvolgende 10 nummers zal houden, ook zijn er nieuwe
advertentiepagina!s, die met 2 zijn uitgebreid, waar-
door we in het vervolg 16 pagina!s met tekst, was 14,
zullen hebbeg dit alles dankzij onze adverteerders ‘die
PIOF en dus ons allen hiermee steunen, E
In het vorige nummer werd gezegd dat de verwachtingen
hooggespannen waren. We gingen dus Met goede moed die
zondag naar het voetbalveld om het eerste te zien voet-
ballen tegen Neede, nsu ja voetballen kon je het niet
noemen, maar dat was misschien wel te wijten aan de’
vele blessures, De week daarop moest het eerste uit
tegen TVO, in deze wedstrijd ging het weer beter hoe-
wel we met 1-0 verloren. In deze wedstrijd kwam het
spreekwoord "De beste stuurlui staan aan wal: wel erg
duidelijk tot uiting, er hadden namelijk 2 wissels
plaats waarmee enige toeschouwers het niet eens waren.
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ENHet 24e elftal doet het nog steeds erg goed ‘oor cen
debutant. Zij staan 4de met 3 punten minder en een wed-
strijd minder gespeeld dan koploper Longa. Het 3e
elftal heeft, evenals het eerste, veel last van bles-
sures, dit is waarschijnlijk de oorzaak van het feit
dat zij onderaan staen, :

Het 4de elftal bestaat uit jònge spelers, ‘zij zijn
veelal nog oncrvaren, dít is dan ook waarschijnlijk de
oorzaak dat zij onderaan staan, Het 5de staat volgens .

de verwachting bovenaan en het 6de zit in de midden-
moot. Het 74e verliest alles op het nippertje en heeft
dan ook nog maar 2 punten. Wat. :is daar de oorzaak van 2?
Een kratje pils misschien??.
De jeugd doet, integenstelling tot het vorige seizoen,
veel beter. s

De A-selectie staat ‘2de met 1 punt achterstand op kop-
loper de Graafschap. Zij hebben: uit 6 wedstrijden 9

punten weten te verzamelen, dit was het vorig seizoen
5 punten uit 6 wedstrijden. A-1'doet het iets minder
goed dan vorig jaar, zij staan 5de met 6 punten achter-
stand op koploper 'Gr,. Boys (vorig seizoen 5-5, dit
seizoen 5-4, B-1 doet het erg goed, dit komt misschien
doordat zij in een andere afdeling voetballen dan vorig
jaar, zij staan dan ook 2de (5-9) met 1 punt achter-
stand op koploper AD (vorig seizoen 5-2), B=2 zit op
ongeveer hetzelfde niveau ais vorig seizoen, zij staan
op de laatste plaats, 6-0, samen met Marienvelde, maar
door een beter doelgemiddelde komen zij op de een na
laatste plaats, vorig seizoen 6-1.
De c-selectie voetbalt ook ongeveer op hetzelfde
niveau als het vorige seizoen, zij staan op de 4de
plaats van. onderen (5-3) met 7 punten achterstand op
koploper DCS. C-2 doet het veel beter als het vorige
seizoen, zij staan op de 6e plaats (4-5) met 3 punten
achterstand en 1 wedstrijd minder gespeeld dan koploper

- Grol c=-4,
De’ pupillen doen het allemaal eyen goed, er schijnt dus
voor &e toekomst nog genoeg talent te zijn. Denk maar
eens aan Henrico Eyting, vorig seizoen scoorde hij
slechts 1 doelpunt, terwijl hij dit seizoen reeds vele
doelpunten voor E-2. heeft gescoord.
Zoals elk jaar. is er ook dit jaar weer iets op to

gezet met Sinterklaas, helemaal definitief is het nog
uw



H.H. LANDBOUWERS!
Voor al uw loonwerk staan wij met de modernste machines
steeds voor u klaar en verder leveren wij alle soorten :

‚ landbouwplastics
. spuitmiddelen
. gras- en gazonzaden

Hiermee zijn we zeer concurrerend, omdat wij grote partijen
vroeg en voordelig inkopen!

LOONBEDRIJF „WO PA”.
tel. 05443-2415

voor al uw varkens
groot of klein

wil

BART VOS
graag uw koopman zijn
telefoon 05443-1774

n ges
Geen gezeur!

EG

B. LANKVELD
WINKEL AAN HUIS tel.



v.d.Ge ZIEMAGO ABTB w.a.

ZIEUWENT - MARIENVELDE tel. 221 (band 210)

VEEVOEDERS
KUNSTMESTST OFFEN
BRANDSTOFFEN
ZAAI- EN POOTGOED
BESTRIJDINGSMIDDELEN
BEDRIJFSBENODIGDHEDEN
enz. enz.

voor voetbal naar
RK ZV:
voor RIJLES
naar

A Kolkman
Werenfriedstr, 13

Th. BERENTSEN

UW

VIVO-KRUIDENIER

&

WARME BAKKER

telef .05445-222
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niet maar waarschijnlijk .is .er Your de groteren dit
‚jaar weer een dropping, terwijl er:ee de kleincren
weer een middag in het parochiehuis georganiseerd. word.
Verder is er in deze PIOT eindelijk. weer iets te vinden
over een andere vereniging. Ja U heeft het goed gelezen,
U dacht misschien ook dat we alleen maar een voetbal- |

vereniging hadden, tenminste ._ als je het sportblad
PIOT doorleest, nou ja sportblad, je kunt er veel beter
voetbal blad van maken, er staat toch niets. anders. in.Dat had U dus mis. Er schijnen toch enige. Mensen PIO '

te lezen. Dit Keer Uus iets over TS Vistelcis ==

3 O0=0-0

VAN DE TRAINER.

Wu de eerste 7 wedstrijden achter de rug zijn, zien; wij
dat ons 1ste elftal helaas op de. één na laatste, plaatsstaat met 5 punten uit [- wedstrijden. Gezien het
veldspel dat ons eerste elfta7] speelt heeft iedereen
kunnen constateren dat wij in de wedstrijd zelf beslistniet de mindere ploeg zijn. Het ontbreekt bij ons aaneen echte goaltjesdief, die de kansen die de ploeg
schept ook kan verzilveren. Een ander euvel is de:
blessure, het blessurespook die bij onze vereniging
behoorlijk ‘heeft toegeslagen, zodat verschillende
spelers van onze selectie: al Meer dan 3 weken buiten. de
wedstrijd en training blijven, Sinds vorige week hebben
2 spelers de training hervat, maar Joost vd Meij zal nog
zeker. 1 à 2 weken buitenspel blijven, Door deze bles-
sures hebben wij de laatste 4 wedstrijden steeds andere
spelers moeten opstellen zodat het ecrste en het
tweede elftal zelden met een vaste kem van spelers.
aan de-wedstrijd kunnen beginnen. Ondanks deze :teleur-
stelling kan ik toch stellen dat iedereen van dese-lectie bereid is om zich voor elke wedstrijd voor 100%
in te zetten. Het 2de elftal dat 10 punten heeft ver-
zameld uit 7 wedstrijden en een 4de plaats op de rang-lijst inneenit doet het’ zeér goed voor een debutant.”
Wij hopen danook met ons allen dat U, supporters, be-
grip kunt opbrengen voor de huidige De waarin
wij verkeren. Verder zult U zelf al hebben kunnen con-
stateren dat enkele jonge spelers nog kampen met aan=-
passingsmoeilijkheden,. U zult als supporter ook reke-

ning moeten houden met het feit dat ik enige tijd



nodig aeb on een nieuw verjongd elftal op te Lo

ï

10187“ Cile
On deze retenen Goe’ ik een dringend beroep op U allen
om zich vooral positief op te stellen en bij de kKofien=

‘de wedstrijden in grote getale zult komnen on de spelers
te stimuleren voor een goed resultaat,

W‚Krabbenborg.

es _ 0-0-0 :

STANDEN T/M 31 OKT.
4de klasse KNVB: 1ste ‘klas GVB

TVO
2 6. j4 lon e= 2

Gendringen 8 -— 12 Winterswijk 2 8 — 11
KSV T — 8 ZVC 2 T — 10
Terborg T— 9 Gendringen 2 OnDinxperlo 8 — 8 Varsseveld 2 8: 9
Varsseveld Se PED I= 9
PAX SE Eibergen 3 8-9
SC Neede GS 6 Lochs) 8- 7
Reunie 5-6 Zelhen-2 S=Witkanpers 8-6 Erics: 3 8-2
RKZVC Ts 5 Doetinchen 3 SeCe Ee : De

24e klas GVB 3de klas GVB
Longa 4 B = 10: ViossB2 e= A2
MEC 2... ‘8 = 10 Grol 4 I= 42
Neede 2 8 — 10 Reunie 3 8-9
Ratun 2 8-9 Bfedevoort 2 8 —9
Eibergen 4 GS Eibergen 6 7-8
WVO 3 8-— 8 Beix:2 El_Gr0L 8 — 1 -Vosseveld 2 TSReunie 8 — 6 AD 4 T— 5

Morkelo 2. 8-6 Kotten 3 IeSeSE 8-4 KSV 3 6-4
| ‘ZVe 4 TL =2

Ô-0-0-0-0-6-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
SPAAR ÙUW GOEDE VOORNEMENS NIET OP, MAAK ZE WAAR BIJ DE

NED. MIDDENSTANDS SPAARBANK.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-6-0-



ADIDAS - PUMA - QUICK

voor al uw2% ‚ SPORTSCHOENEN

‚ SPORTKLEDING

. e.a. SPORTARTIKELEN

schoenhandel

TEN BRAS
ZIEUWENT - telefoon 257

Wilt u GEZELLIG en VOORDELIG winkelen?

een grote sortering levensmiddelen, waaronder:
dieetartikelen — zuivelprodukten
diepvriesvlees en groenten
verse groente en fruit

ook bieden wij u planten en
snijbloemen aan

dat alles vindt u tegen scherpe prijzen bij:

KNIPPENBORG
Dorpsstraat 21 - tel. 579 - b.g.g. 544



Elke zondag
kun je voor 7 kwartjes voor eenrijk worden gezellig partijtjein de Lotto of E lianenToto. 5}7 of een groot feest

in ’t klein

moet je toch wel bij
‘t Kevelder zijn!Door mee

te spelen steunt u
bovendien CAFÉ
onze vereniging. 't Kevelder

elke dinsdagavond H. HOLWEG

tussen 8 en 11 uur Telefoon 277
in de kantine

wij stammen uit een sterk geslacht
dat steeds door :

van Wijngaarden’s
MENGV OEDERS

wordt groot
en in produktie gebracht

%*
* *

tel. 200
Zieuwent



ee)| Gz01 12

4de klas GVB Ss 4de: klas GVB

ZO) JE [15DEOEG ES ES WVO 7 8 — 13
\iios Bs) 8 — 11 Fortuna ‘4 85412
Longa 12 e= 10 Ratun 7 T—--8
AD 8 GE ee ZVC 6 nsWVC. 6 EE KSH 5 T— 6
KSV 5 T — 6 Vosseveld 6 Je 55Bredevoort 4 6 — 5 Winterswijk 7 T — 5

Vossereld 4 Td Kotten 6 | TSE
Meddo 5 ee) Meddo 4 8— 4
Ratum 5 T— 0 Prix 95° 155

4 de klas GVB

Eibergen 11 5 16 Vosscald” SEG
Longa 6 8 — 13 MEC 4 8-6
Vios B.6 8 - 11 . Gr.Boys 3 8-5
AD=T 8 — 11 ZV 8-3Reunie 7 8 — 10 Winterswijk 6 T — 2
Ratum 6 8— 7 Grol 10 8-2

0-0-0
PRIJSVRAAG,

Zoals iedereen wel gezien heeft, heeft PIOT weer geheel
nieuwe advertentiepagina!s, in we, dankzij onze
‘adverteerders allen PIOT gratis thuis krijgen,
Ondat er ook veel nieuwe adverteerders zijn bijgekonen
heeft de redactie gemeend hier een Leuke prijsvraag
aan te verbinden,
De vraag luidt: Hoeveel vaste adverteerders heeft ons
blad en hoeveel nieuwe adverteerders zijn er bijge-
komen, in vergelijking net de nummers van het afge-.
lopen seizoen 77?
Jil de goeds inzenders zal dan de prijs (1 echte
lederen Yoetbal) geloot worden,
Oplossingen inleveren bij B, ten.Bras.

De Redactie,
DOELPUNTEJE DOELPUNTJE DOELPUNTJE DO ELPUNTJE

TE KOOP: Quick Voetbalschoenen, haat Te
: : te bevrs Benno Hulzink

Ruurloseweg 19, Zieuwent :tel: 457



Ee
zE OOK LID VAN DTV, KETELS.

De touwtrekvereniging Ketels! is een vereniging’ die
graag. zou zien dat het aantal leden zich uitbreidt.
Monenteel bestaat de vereniging uit:12 actieve icden SH

10 donateurs/steunende leden.
Nu zult U. zeggen, touwtrekken, nij niet gezien; veel te
zwaar en je trekt je zelf uit elkaar en wat dies meer.
Dit is echter beslist niet waar. Iemand die nooit Of
nauwelijks aan touwtrekken heeft gedaan en een keer mee
doet zal bovenstaande ongetwijfeld zeggen. Zou dit bij
een andere sport niet zo zijn? Neen maar van mij aan
dat hij dit zal zeggen. Voetbal maar eens een wed-
strijd dan doen de volgende dag de spieren ook goed
pijn. On aan sport nee te doen is training van groot
belang: Een touwtrekverenigiùg bestaat uit gymnastische-
en krachttraining, hierin leert men de krachten te ver-
delen, verder moet men zich aanpassen aan het team en
op de juiste plaats staan. Dit zijn nog maar enkele
van de vele verschillende punten die nen dient te weten.
Men kan döëelnenen in verschillende klassen, die weer
onderverdéelt zijn in A, B enz. De klassen waarin nen
mee kan doen zijn Jeugd, personen tot 16 jaar, 640 kg
en 720 kg klasse alsnede de catch-klasse. Bij de jeugd
en de catch-klasse telt geen bepaald gewicht. De 640 kg
en 720 kg klasse echter wel. Hierin dient het tean, dat
uit 8 personen, bestaat, niet het gewicht van 640 kg
en 720 kg te overschrijden. Voor de aanvang van de wed-
strijden wordt ieder tean gewogen en krijgt men een
stenpel op het been dat de gewichtsklasse waarin Men
meetrekt aangeeft, bv. 640 kg.
Personen die hierover meer willen weten of 1d willen
worden kunnen zich. wenden c.q. opgeven bij de secre=-
taris J.Hulshof. (Klijns) Ruurloseweg 1 of bij
Café Stoverink,

O0=-0-0

AKTIVITEITEN T, TV. "KETELS" Seizoen 16
De TTV Ketels heeft, na in 1975 niet te hebben nee-
gedaan, een 3de plaats behoald in de conpetitie :

640 kg B klasse, gezien de vrij jonge ploeg een uit-
stekende prestatie. Verder hebben wij het kanpioenschap
van Zieuwent gehouden dat qua opkonst echter tegenviel.
De Reden hiervoor is waarschijnlijk de verkeerde tijd



KROON levensmiddelen Sevan het

parochiehuis
wenst

KWALITEITS levensmiddelen

alle sportmensen

steeds
AANGENAME

A. VENDERBOSCH WEDSTRIJDEN

Dorpsstraat 28 - telef. 315 en veel succes!

VOOR
BETERE

TEXTIEL

ZIEUWENT - LICHTENVOORDE



voor een goede

en moderne

haarverzorging

naar

DAMESKAPSALON

Rikkerink
Tel 311 - ZIEUWENT

het adres

voor een
lekker glaasje bier

Bennie vann
Dikken

voor al uw

VERZEKERINGEN

naar
ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER
Zieuwentsew .75

Zieuwent
Tel. 227

voor

‚ NIEUWBOUW

‚ VERBOUW en

‚. ONDERHOUD

BOUWBEDRIJF

WOPEREIS
Dorpsstraat 48
Zieuwent — telef. 209
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9 EeNS 15 cn de korte Lijd Van vocrbs2o Zgwaar volgend jaar zeker rekening mee gehouden zai WordenLit a

Kanpioen van Zieuwnet is de plóeg van Klandernan uitVarsseveld, met leden die allenaal in Ge gen. L!voorde
wonen, geworden. Een fraaie wisselbeker alsnede eenbeker voor de eerste plaats nanen ze nee. Het, tean vancafé Stoverink werd. 24e terwijl de KPJ van eenden
3de werd. Deze winter tenen we deel aan de winter-
kompetitie, iedere maand zal op een nog te bepalen =

vrijdagavond in een nanege gestreden worden on het
winterkanpioenschap. Hopelijk kunnen wij hier goedpartij geven, aan de inzet zal het in ieder geval niet
ontbreken. ni

Het Bestuur,
0-0-0

INGEZONDEN STUK,
Zieuwent; 29 EWaar aanleiding van de rubriek de flaporen! in de

vorige PIOT noet het ons van het hart dat een sport-blad niet de aangewezen nieuwsbron is on op zo!n nanierkomnentaar te geven op Mterroristische aktiviteiten!,Dit te neer, omdat blijkbaar nogal wat mensen’ gedacht
hebben, dat dat stukje namens de KPJ geschreven was,hetgeen niet zo is. De juiste toedracht is als volgtgeweest.Er zijn inderdaad de laatste 2 d 3 jaar een
paar voorvallen geweest en daarom zijn de leden er.tijdens de laatste jaarvergadering op gewezen dat aitniet-neer mocht gebeuren. Het is duidelijk gezegd on
verdere buitensporigheden in de toekonst te voocrkonen,zodat de KPJ letterlijk en figuurlijk in een goed
blaadje blijft staan bij de Zieuwentse bevolking. Dat
dit zo is blijkt wel uit het feit dat we sinds de
opening van het clubhuis een twintigtal nieuwe leden
hebben mogen bijschrijven, Verder is er gezegd, dat
nocht iets dergelijks nog eens voorkomen, er ma4t-
regelen genomen zullen worden, Tenslotte zijn we altijd



JEUGD.
Het zaaltournooi zal worden gehouden up 27 en 28 dec.
27 dec. voor de Jnioren aanv. 10.00 uur-einde 16.00. uur
28 dec. 4, de Pupillen 44 10:00 uur ‚5 16.00 uur
De St. Nicolaasmbddag voor de Pupillen is op zaterdag
4 dec. in het Parochiehuis aanv. 158.00 uure( uur)
Willen de leiders die zich beschikbaar stellen en
Tkunnen", opgeven voor zowel 4 dec als 27 en 28 dec
bij B. Rouwhorst, Dorpsstraat 89, tel 05445-476 of
bij B. Geerdink, P.Potterstraat 19, Lichtenvoorde :

De trainingvoor de Pupillen is vanaf 13 nov. zeterdags
in de Gymzaal.
‘van: 10.00 — 11.00 uur E-1 Pupillen

11.00 — 12,00 imm E=2Pupillen
12.06 - 153 00 uur D-2+5 Pupillen

13.00 = 14.00 uur D-1 Pupillen
Voor verdere bijzonderheden steeds in het kastje bij
het Witte Paard! kijken.
STANDEN JUNIOREN T/M 16 okt.
iA-Seclectiee
Graafschap 6 0 Grolse Boys 5 — 10

RKZVC 6 9 Finterswijk Ess TE

AZSV Asen18 KSH 5Varsseveld 6 8 Longa 6— 8

Witkampers 6 8 RKZVC De
Sp. Lochem 4 T AZSV 6 — 4

Vios B 4 4 SS5-E I= 5

AD 5 ED Grol 5 =e
Zelhem 4 0 Sp. Meddo 5- 0

Steenderen 5 0
Ruurlo 6-— O0

Brit. B-2.
AD 5 0 £ AZSV G— 12°
RKZVC 5 9 Grol 6 — 12
KSV 5 8 Sp. Neede 5 — 8
WVC 5 6 Sp. Eibergen 6— 8

Ratum 5 5 Markvogels 6— 7

Sp. Meddo 6 5 Vios B. G-— 6

MEC 4 4 NVeerl., Boys 5— 5

A 4Id



J. Waenink
voor al uw:
onderhoud = verbouw en nieuwbouw = schilderwerk

tevens nog steeds Rijkssubsidie "dubbele beglazing"

SCHILDERS- en BEHANGBEDRIJF

Werenfriedstr. 37, Zieuwent, tel .452

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!

Tirma A. M. Wapereis
RADIO - TELEVISIE

ELECTRO TECHNISCH BUREAU WASAUT OMATEN
ZIEUWENT ELEKTRISCHE en

HUISHOUDELIJKE ART.
SCHOOLARTIKELEN en
SPEELGOED



aluw C.V.-INSTALLATIES
LOODGIETERS- en
ELEKTRICITEITSWERKEN

worden door ons
vakkundig verzorgd

JOS HULSHOF
_

Zieuwent

telefoon 346

DOPPEN ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN

Zieuwent - Dorpsstraat 77 -— telef. 290

breng

Je na de wedstrijd jeeen bezoek
aan

cafetaria 2 de tmp”tel. 269



De Honda Civic

3 maal gekozentot auto van het jaar in Japan
1 maal 3e plaats in Europa
& 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 # 10.475, -. Financiering in 1 dag.
E

: Uit voorraad leverbaar.
Zaterdagsmorgens werkplaats geopend

van 8.30 tot 12 uur.

9 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:
reeds 10 jaar HONDA -dealer

es

JIE

0

IE

voor al uw

SCHOENEN
en
LEDERWAREN

SCHOENHANDEL

Ten Bras
Zieuwent, tel. 257

tevens het adres voor voordelige en solide werkschoenen

EE

En

ETE

EE

—



u:

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

zorg dat u steeds
wat in huis hebt

voor al uw
DRANKEN
even naar

SLIJTERIJ

Schutten Herman
"op de Viersprong"

Telefoon 473

woensdagsmiddags
gesloten

voor een goede
2e hands of
nieuwe
auto

verder alle
soorten reparaties

naar een erkend
adres:

Garage T. Kolkman

Zieuwentseweg 7/1

Zieuwent
Tel. 683 - b.g.g. 603



Yerve B-1 verv. B=2
. Winterswijk 5-4 Reunie 5-4KSH 5 — 2 Rietmolen 6-4Fortuna W 6-3 Erix 5 — 2

Bredevoort 6-0 RKZVC 6-0
Marienvelde DS

C-Selectie, Se C-2e
DCS 5.- 10 Grol (4 SBSp.Lochem 6-- 10 Longa 4 6SKVW 5 26 SKVW 46Grol 0. 3 AD 5-6
SD. Eibergen Det] Marienvelde’ 4-5Marienvelde Den #6 RKZVC 4 5Longa 5-4 Grol C5 55RKZVC 5 — 3 Vosseveld 6-4AZSV “Ls 2 Vios B. 5 — 1

Sp. Kotten 6 AZSV 1 uSp. Neede 5 Ee
Doelgemiddelde: A-Sel, 17-9 A-1 6-94, B+1 16-34Ff 2-33, C-Sel, Delf en C=-2 T=-4.

Voor de D-1 Pupillen verloopt de compet:Gie bijzonder
goed. Alleen doo: Marienvelde D-i lieteii ze zich vrer-
rassen, 5-2 nederlaag, maar de andere wedstrijden
wisten ze lot te wimnen en vooral kampioenskandidaat
Grol 1 merizte dat en kreeg van onze jongen met’ 4-0 aan
de broek. Ga zo door een kampioenschap zit er beslist
in,
D2 en D3 behaalden tot nu toe slechts 1 punt, maar
wanneer jullie fanatiek blijven trainen ef spelen
zullen jullie op de ranglijst beslist nog stijgen,
De E-1 Pupillen draaien ook bijzonder goed, alleen in
de 1ste wedstrijd lieten ze zich door Grol 1 verrassen
en verloren jammerlijk met 2-1, daarna kregen ze het
goede ritme te pakken ‘en wonnen de volgende 4 wed-
‚strijden met ruime cijfers, wedstrijden waarin. dè beide
goalgetters Pascal Domhof en Preddy Bokkers een groot
aandeel hadden, maer ook de anderen verdienen een
pluim, want bijna geen enkele tegenstander kwan er bij
hen aan te pas, ze hebben in 5 wedstrijden danook pas
3 goals tegen. Onze E-2 Pupillendie vorig jaar in alle
wedstrijden slechts 1 punt haalden staan nu zeer goed



B
bereid on een open ci cerlijke discussie aan te goan
net nensen dierergens komnentaar op hebben,

E Het KPJ-bestuur,
O0-0-0

KPJ- NIEUWS.
Na de uitwisseling op 6 en 7 nov. is er een weekend
later (12,13 en. T4 nov) een creatief weekend in Groot
Duenk teBarlo, waarvoor zich, helaas slechts, enkele
personen. hebben opgegeven, men Hoes sdid Ee hebben
meegenaakt om te begrijpen hoe zinvol zo'n weekend is.
rijdagavond 19 nov. is er om 20.30 uur een instuif in

het Zwaluwennös. Zaterdagavond 20 nov. doet er waar-
schijnlijk een herenploeg mee aan het touwtrektournooi
van de krfng in de manege te Groenlo. Zondagnorgen 21

nov. komt oi 10.00 uur de creatieve groep weer bij el-
koar in het clubhuis, De voorbereidingen voor een nieuw
kreatief seizoen beginnen weer. De Zaterdag daarna, 27
nov. , is de eerste filn- en dia-avond. 2 oudefilms van
Zieuwent zullen gedraaid worden en er zal een serie
dia!s over glas en nofgelijkheden daarmee getoond worden.
Er’kont een grootbeeld schem;, net nane alle ouders van
onze leden krijgen hiervoorweer een uitnodiging. Dan is
er 2 weken pauze, waarna vrijdagavond 10 dec, de
Sinterklaasviering volgt. Mogelijk kont er in nov. en/
of dec. nog een knutsel zaterdag (gep‚rolongeerd wegens
succes).
Tebslotte nog even het bestuur voor het konende jaar:
Henk ten Dan (penningneester), Laurens Donderwinkel
(vice-voorz.) Marion Kl, Holkenborg, Laurens: Kolknan
(krinkbes tuur), Henry Lankveld, Tonny Rouwhorst, Maria
Spekschoor, Bemy Storkhorst (voorz. ) Marian Ge(secretaresse), Rob Wopereis.
Wanneer ienand vragen en/of wensen heeft kan nen bij
bovengenoende mensen terecht,

B. Storkhorst.
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 0-0-0-0-0-0-0-
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EW. A. KEMKENS BV.

RKZVC zorgt voor de spanning;

voor de centrale verwarming

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

tarvo
* volkoren
* tarwe

van bakkerij

KNIPPENBORG
UW WARME BAKKER

telefoon 255

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

telNiënhuis meubelen ó2:

ook in DEKENS en
MATRASSEN zijn Wij
ruim gesorteerd

FW. A. KEMKENS BV . doet niet alleen aan instal latie-
werk;

maar net als RKZVC ook aan klantenwerk!



aannemingsbedrijf B

Hoenderboom
voor nieuwbouw

AVE

ieuwent

verbouw
onderhoudswerken
utiliteitswerken

Dorpsstraat 27
Tel. 05445-332

Isdelaagste
prijs intapijt

altijd debeste?
EVa Vergeet het maar! Stoltenborg

Wanttapijt kent vele prijzen.
Maar ook kwaliteiten. Let naast
de prijs ook op Kwaliteit.
Goedkoop is duurkoop. SN> Ee JI Loop daarom even bij ons

am BE EN ki. binnen, Wij adviseren u graag UNeere ú& met het vakmanschap van de
Ke ee echte tapijtspecialist.



cp de 4de plaats. Onze jongsten “scu Dot kijzo
goed en gaan er elke wedstrijd weer met enorm enitou-
siasme tegenaan Met aan het Ee aanvoerder Henrico
Eyting die reeds menige goal scoorde. Ga. zo door wie
weet eindigen jullie beslist nog hoger,

O0-O9=C

TOP-TIEN.
Het 5de heeft de es plaats van 31 overgenomen al
zijn beide teams wel in punten gedaald, B1 zelfs van14.75 naar 7.13, maar dat--kort mede doordat ook zij nu
tegengoals hebben moeten incasseren. Verder waren er
slechts kleine verschuivingen. Alleen C1 en ZVC1 zakten
2 plaatsen, Voor de groep beneden de Nr. 6 blijkt :toch
wel dat het nodig is voor hen om punten te halen en
doelpunten te mâken. Tussen hackjes de vorige plaats.
eN 5 8 49:42) Taz Ad LesSe Ss 1) S DI3 1.38 (6)

Se tsels 3:38 A44) De 1.03 1ds Ô-=2: 3.00 13} OeEt 20 DS 7 Gt)GI 229 (7) 12. MC 1: GS ()13. . B=2 OT (15)
HIB-VIJD,
De vorige keer melden we reeds ee er, ook voor onze
pupillen een top-vijf zou komen. Hij is net als onzeop: tien samengesteld uit de som van het. doelsaldo “en

het gemiddeld aantal punten per wedstrijd Bv. E-2 had
6 wedstrijden 6 punten is 6 gedeelt. door 6 is,‚1 en 5

goals voor en 11 tegen is 5 gedeeld door 11 is 0.45 dus
1 + 0,45 = 1.45. Zoals U ziet staat E-1 trots bovenaan,
gevolgd door Di, maar ook E-2 doet het goed. D2 en D53:

moeten wat meer scoren en punten halen om hoger vp te
komen

TL H-1 5.953 (15-3) 5 1,4 1DO ia EEE EE L-i0
-O=-0-D



blast IN HED KORT NIEUWS. IN HET ZORT NIEUW LINsHstsK
Kopy voor het volgende nummer van PIOT Nr 4, dient
uiterlijk 28 nov. bij de redactie te worden ingeleverd,
NOTEER DEZE DATUM.

Wie heeft er in de week van 3-6 Ee. tijd om voor PIOT
het typewerk te verzorgen (5 à 6 uur typewerk) melden.
Dia B: ten Bras.

In de volgende PIOT vind U alles over het zaalvoetbal-tournooi voor Senioren (2de kerstdag) Junioren en
Pupillen Ga) en28 dec, )

Voor de St. Nicolaasviering van de Junioren zijn nog
geen definitieve dingen bekent, men wordt verzocht
t.Ze ts in det 5 bij Mhet Witte Paard! te kijken,
In verband met een tekort aanoeeen. heb-
ben enkele mensen geen nummer in okt. ontvangen, hier-
voor onze excuses.

Op dS 16 nov, aanvang 19.00 speelt RKZVC 1

een wedstrijd tegen Graafschap C op het sportpark te
Zieuwent, hoogstwaarschijnlijk spelen de volgende‘spelers mee bij de Graafschap-C: Hazelhekke, Overgoor,

Marijt, Nanohly en andere bekende spelers, het doel
van Graafschap-C zal verdedigt worden door
Benny Kl.Goldewijk.
Woensdag 17 nov. aanvang 19.00 speelt RKZVC 2 tegen
de A-Jeugd van de Graafschap deze wedstrijd zal ook
in Zieuwent gespeeld worden.

0-0-0
INC 53

ZVC 3 - Longa 4: Voor deze wedstrijd waren we dubbel-
gespannen, teneerste omdat het een vertegenwoordiging
Yan Longa is en omdat ZVC 2 nog nooit van Longa 4 heeii
‘kunnen winnen, Door al die spanning werd het bepaald
geen mooi kijkspel ook al omdat de scheidsrechter te

‚vaak het spel dood floot. Qua voetbal speelde Longa
beter dan wij, zij kregen enkele doelrijpe kansen, waar-
onder, één benut. Daarintegen speelden wij, vooral



souweentir HULZINK& Zn.
‚ NIEUWBOUW

. STALLENBOUW

. UTILITEITSBOUW

. VERBOUW

. ONDERHOUDSWERKEN

Zieuwent, Eisenhowerstr.4
Telefoon 05445-214

voor advies
aan- en verkoop

fokzeugen
fokberen
biggen
en varkens

A.W. DOMHOF

Oude Ruurloseweg 28, Zieuwent, tel. 436



RKZVC zorgt voor
een goede wedstrijd ;

ä W. A. KEMKENS B.V.

voor de elektriciteit

voor al uw schilder- H Ik Den behangwerk naar J. 0 en org
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
eKZV.

W. A. KEMKENS B.V.
voor loodgieterswerk

| dat men van KWALITEITSOLIE mindernodig heeft, dat wist u al :

maar weet u ook al dat onze BENZINE
zo goedkoop is?
komeens tanken en overtuig u
wij helpen u graaga KRABBENBORG telefoon 215



bes laastste half Uur LUC.
tesdou-on-tot let scheppen van uiis tovkomen. Alles werd door ons hoog voor dc pút ’gegzooïd,
waar Longa alles echter bekwaan wegruinde. Longa word
zelfs nog enkele malen zeer gevaarlijk door snelle
eozunters. Het bleef 0-1, s

Grol 3 — ZVC 3: Een zwaar bevochten strijd.
We gpeelden aanvankelijk zeer voorzichtig'ori 2 redenen:
le De tegenstander Grol 3 heeft de image om zeer hard
te spelen en is daarom een geduehte tegenstander...
2e We speelden net 4 invallers; ‘

Deze gedachten werden al gauw geloochenstraft door het
feit dat we sterker speelden dan Grol 3 en kregen daar-
door een paer goede kansen. We kwanen echter toch door
een ongelukkig doelpunt met 1-0 ashter, De 2de helft.zetten we De alles, daardoor werd de verdediging
wat DE zo- ontstonden er aan beide zijden goede
scoringskans „naar gedoel punt werd er niet Neer,

:

Dn;

Markelo 2 —- Ee 3: Hard, zeer hard, hoe langer de wed-
strijd duurde des te harder werd het spel: en floot de
scheidsrechter slechter. We kregen wel enkele. scorings-
kansen maar deze werden ee benut, hetzelfe gold voor
Markelo 2, DeZVC 3-Ratumn 2: Ook mnu kwan de machteloosheid en de
krachteloosheid van onze aanval tot uiting. De achter-
hoed: kon hes karwei. inde corste hg1f5 nog. gosd klaren,
ondanks dat we in de laatste minuten van de eerste
helft door een ongelukkige goal achter kwamen, De 2de
helft zakten we heleriaal in elkaar. Zo goed als we de
1ste helft speclden zo slecht waren we ie de 2de helft.
Alles ging fout, het liep niet,en er werden vele per-soonlijke token genaakt;. tekenend voor dit is wel dat
we ook nog een penalty. ien. Zo kon Ratum genakkelijk
uitlopen tot een 0-4 winst.. £

Neede 2 — ZVC 3: Nog steeds gehandicaot door de af-
wezigheid van 4 basisspelers gingen we.naar Neede toe
net de wetenschap dat we ook weer eens punten moesten
gaan halen, We kwanen èchter met lege handen thuis,
Met de rust stonden we al met 2-0 achter’ door 2 zeer
goed uitgespeelde doelpunten: De 2de. helft kregen we
wat mneer’vat op het spel, zodat de schade achter tôt2 doelpunten beperkt bleef, aanvallend konden we echter
geen vuist maken. Opnerzelijk was wel dat de wedstrijd
sportief verliep.



eunis Ò RKZVC 3: Doordat Reuníe 5 ‘safien net ohs
onderaan stond moesten We wel winnen oh niet aon de-
gradatiegevaar te denken, daar we hu 4 uit 7 hadden en
er naar 18 wedstrijden gespeeld worden. Het werd echter
een blanage, ingeleid door 2 ‘zeer ongelukkige doel-’
punten (waarvant eigen goal). Reunie was op alle
fronten smeller en sterker. Deze jonge ploeg was tech-
nisch zeer vaardig en. de aanvallen verliepen soepel
en snel. Einduitslag 5Le

M, Niënhuis,
0-0-0

DNC Dae
5

RREZVC 25 — Bredevoort 4 8-0
Sp,Meddo B — RKZVC 5 0-7

x Vi105 Bas — RKZVC 5
: 0-2

RRG25 — WVC 6 : 3-3
Ratum 5 EER2 0-9

We ‘hebben in de afgelopen maand weer de nodige punten
verzoneld, al hebben we tegen WVC 6 een grove steek
laten vollen, hiervan was de onderschatting de hoofd-
oorzaak. Toch hebben we in deze wedstrijd ook een
achterstand van 3-1 weg kunnen werken, en dat binnen
2 min. naar de:laatste 15 min, waren niet genoeg on
nog een overwinning uit het vuur te slepen. Tegen
Vios B.5 werd een zwaar bevochten zege behaald,. deels
net wat geluk maar ook door taai vol houden, want Vios

‘B had een nog jonge plòeg, die op conditie zeker niet
de mindere was van ons, Vios was veel aan de bal, maar

op de 16 meter was het gevaar geweken. De ruststand
‘was 1-0 voor ZVC 5, na de rust scoorde B.Elschot een
fraai doelpunt uit een vrije trap .net buiten de 16.
neter. de bal verdween in de uiterste bovenhoek, hier-
nee gaf Vios zich gewomnen, Hier willen we nog bij
verhelden dat Vios B5 en horde maar sportieve tegen-
stander was, waardoor de scheidsrechter een rustige
niddag beleefde. In de wedstrijd tegen Ratun 5 heeft
H.Krabbenborg een ernstige blessure opgelopen, ook
Th. Kolknan bleek achteraf een enkelband gescheurd te

hebben, hierdooris onze selectie bedenkelijke uitge-
dund, net een zwaar progranna voor de boeg nl, DEO 6
en KSV 5 beïde uitwedstrijden, is het oppassen geblazen.

en



COÖP. WERKTUIGEN VERENIGING
ZIEUWENT - telefoon 526/511
wij verzorgen alle werkzaamheden voor uw bedrijfzoals :

het gras
de mais
de grond woelen
egaliseren
ploegen
inzaaien enz. enz.

door de aanschaf van een klepelmaaier kunnen weook de sloten reinigen
WIJ STAAN STEEDS VOOR U KLAAR
telefoon 05445 - 526/511

vijftig jaar sparen bij de

NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS WMS
SPAARBANK

iedere nieuwe spaarder ontvangt
f. 7,50 GRATIS als eerste inleg
PERSOONLIJKE SERVICE ontvangt u bij

AGENTSCHAP ZIEUWENT :Th.J. BEKKEN
Werenfriedstraat 9
Telefoon 05445-46]



voor de aan- en verkoop van

VEE en VARKENS

naar

A.K]. Holkenborg
vee- en varkenshandel - 151 - Zieuwent - telefoon 508

het is geen slagzin, maar een feitbij ons heerst er gezelligheid

BN CAFÉ STOVERINK
tel. 634

tevens het adres voor diners, vergaderingen, partijen enz.steeds gekoelde dranken voorradig!

H.H. LANDBOUWERS!
Zoals sport de conditie van uzelf verbetert,
zo verbetert beregening de conditie van uw weilanden.
Hiervoor kunnen wij leveren: de eenvoudige buisslang-
systemen tot volautomatische haspelinstallaties
van 20-90 m3 per uur.

LANDBOUWMECHANISAT IEBEDRIJF „WO PA” B.V.

tel.05443-2415



ZVC 2,

ae Do Ver Dot ge :en over het ‚de elftal  á: nt 6 snIG jk cen Loozst kwalijke zaak. Daaron willen we -te
redactie voor nadere infornatie EN naar onzeien cn onze aanvoerder, de nanen ziju bij de ver-
eniging ZVC bekend, want hieronder speelt ook RKZVC:5

zijn voetbalwedstrijden. Het 54e elftal stelt zich
niet aansprakelijk voor verloren wedstrijden-van het
3de of 4de elftal, ==

0-ó-0
:

î EE

Even een bericht van het 2de. Het seizoen draait weer,
Een seizoen waarin zich het 2de probeert waar te maken,
dit is. tot op heden als volgt gegaan. We kregen eerst
wat rust vanwege de droogite. ee de 12de sept.
mothten we aantreden tegen AD 3, He t begon vrij rede-
lijk maar moesten toch toezien dat bij een schot van
een van de AD-voorwaartsen de bal van richting ver
andert werd en aèthter doelman Knippenborg in het doel
Yerdween.. In de 2de helft kwanen we goed terug; net 2

gave doelpunten, we beheersten verder de wedstrijd tot
kort voor tijd toen een AD-nan een goede kans kreeg
naar-zijn schot werd. dor Jos..net-een.reflex tot Gide
verwerkt. Eindstand 2-1 in ons voordeel.
De volgende wedstrijd was Gendringen 2, een kwalitatief
goede ploeg. We kwanen aanvankelijk voor, probeerden
wat door te drukken wat echter niet lukte. Een afstand-
schot en een uitval van Gendringen zette. ons op. 1-2,
na rust werd er hard gewerkt wat resulteerde in een
paar redelijke kansen, naar, het. bleef 2-1 voor
Gendringen. Hierna ontstond een kleine grinnigheid,
een soort naagzweertje ten opzichte van de opstelling,
het nogen meespelen en het onverwacht op de bank zitten,
Er werd bezoek gebracht aan leidef Hulshof zaterdag-
snorgens en Is avonds laat voot opliel dering in deze:

Ë

zaak. Al net al geen vrolijke gezichten voor de aan-
vang van de wedstrijd in Doetinchen, we begonnen danook
natig naar wisten de wedstrijd tot een goed einde te
brengen, we wonnen Det 2-1. Tegen Zelhen raakte we
diverse spelers kwijt door ‘blessures dat dit ons spel
niet ten goede kwan zal weinig verbazing wekken naar
we wonnenook hier net 3-2. De volgende tegenstander



vas Jinterswijk, in een mtige wedstrijd behaalden we
een 1-1 gelijkspel. Se

Tegen Varsseveld was het een gelijkopgaande strijd, netVarsseveld wat meer aan de bal maar dat kon niet ver-
hinderen dat wij net 3-0 uitliepen, in het laatste.half. uur echter pakte Varsseveld de zaken wat steviger

aan en kwamen zowaar op gelijke hoogte; een slechte
beurt. :

Zond. 31 okt Lochen 3 thuis. We begonnen in een beste
btenming naar dit werd al gauw minder toen Lochen
2 doelpunten genaakt had. De zaken werden wat ernstigerbangepakt en al gauw stonden we net 3-2 voor, na de‘rust werd er niet neer aangedrongen, eindstand 3-2,
Al met al geen slecht resultaat, in de eerste 7 wed-
Strijden 10 punten, voor deze kersverse 1stc klasser
iets waar jw als leïder toch wel een bectje trots opbent. Maar ja het is zo beperkt wie weet wat ons dé

oekonst zal brengen.
Afwachten dus naar, We doen ons best.

Het 2de Elftal,
0-0-0

0-0-609-309-0-80-0-0-0-9-9-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
DE NED. MIDDENSTANDS SPAAF ANK,

EEN SPAARBANK VOOR IEDEREEN,

O-0-0=0-0-0-0- 0-0 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-9-0-0-0-0-
VASCHRIPD van de Redoctie.
De rubriek "De flaporen" wordt geschreven door enkele
Yaste personen die op en rond het voetbalveld iets

ijzonders hebben horen zeggen, Zij schrijven het zo-ee zij het op dat moment horen, meestal wordt het dan.
De t een geintje gezegd. Dit beleden. niet dat alles
100% waar behoeft te zijn, en het betekent ook dat de
erantwoording bij de schrijvers ligt, de namen zijn

bij de Redactie bekend. Wegens Pla kont in dit
nummer helaas de rubriek !de Flaporen! niet voor. Iû het
volgende nunmer zult U deze rubriek zeker weer aantreffen,

De Redaktie,
©=0=©



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

wilt u over installatiewerk praten,
houd dan

KK

WA. KEMKENS BV ieoor

VOOR EEN GEZELLIG DRANKJE

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

Kantine van Z.V.C. EE 0

Taxibedrijf ___Jan Roelofsen
7. DORPSSTRAAT 29Zieuwent Tel. 05445 — 416

trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd



ienst met :Tot uwd
financieringen°sparen (tegen hoge rente)

persoonlijke leningen .

bewaargeving
verzekeringen

hypotheken beleggingen .

vreemd geld.vakantiereizen

Waalderweg 10, Mariënvelde, telefoon 573
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