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voor al uw

* nieuwbouv:

* verbouw

* onderhoud

B. Hulshof
telefoon 494

G.J. Pierik
Constructie- en
installatiebedrijf.

LOODG IETERSWERKEN
C.V. INSTALLATIES
IJZERWAREN
ONDERHOUD

Tel. 233

HISTOR verven
altijd goed

UW HISTOR VERFWINKEL
voor de doe-het-zelf artikelen

schildenbedije EYTING
Zieuwentseweg 52 - tel.05445-26]
ZIEUWENT
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VAN DE REDACTIE

Evenals vorize jaren seven We ook nu weer cen overzicht
van wat cr het afgelopen jaar allemaal in de PIO? ge-staan hecft. Tussen haakjes staat wat hot in 1974 was
en achter de ko:mwa hoeveel het in 1975 was.Er waren dit jaar 10 uitgiven (410,10) net in totaal14öbladzijden (143,148) kopie. 10 maal stond er in: Van
ZE S cdsctie (©,10), Diezwss in't kort (10 40) en var AsIG CO.) { maal stonden crt sianden in va:i Es, ui
se elftallen (7,7) en ingezonden stukken (9,6) waar-onderkritische stukken cn moppen. 6 maal stond er ietsin van: Top Tien (0,0), het twecde (8,4), het jeugdbe-stuur (10,5) en de KPJ (14,3). 4 maal stond cr wat in
van: het derde (8,7), het vijfde (8,3), het hoofdbe-stuur (7,5) en het Jan Knippenborrtournooi GOnaal: zaalvoetbaltournooien (4,5), spelregels (0,4) en

U



2®-.- 2 maal: a-sclcctie“(2,2), P3®elli (2,2),
flaporen (0,0), interview (0,0) en prijsvraag (60,0).
Verder stond cer &én maal iets in van de c=-seleetic, de
B.sillen 090 gls  Blle dertien voed; Tin Via clie

z

E Siek SBE

programma, Helenaal wergevallen zin dus cen aantal elf-ie ee in dit mumier- weer wat van bet vierde en
DOL ZSV GEN IN OILg LS ied, jsin het voor aande ar nog wel “copie hadden ingeleverd. Pp
Daer staat tccenover dat er wecr nieuwe rubrieken zijn
zoals de top-tien, de tip-vióf, ‚net intervicw en de

Flaporen en dat een aantal rubrieken vaker in PIOT voor=
kwamen. Ye willen alle inzenásrs bedanken voor h n kopie
speciaal W. Krabbenborg die in het afgelopen jaar in alle
40 mimmers iets schreef, In het algemeen is er genes.
stc® on Cc nuamers vol te krijzen, maar voor de kopie he-
lenaal binnen is, blijft toch nos steeds problemen ople-
veren. Wo hebben echter toch wel hoop dat het niet
slechter zla worden in het korende jaar.
Verder zin in het afgelopen jaer de cerste kritische
stukjes binnengekomenen verschenen. De eerste 3 ja-
ren is dat bewust vermeden, 1aar n PIOT (hopelijk) cen
beetje is ingeburgerd, len ve tcch indien dat nodig
is, hier en daar wijzen op minder gezonde toestanden. Dit
dan helemaal alleen met de bedsee on: de vereniging te
helpen opbouwen. De bedoelin: hicrvan is positief en we
blijven proberen on op te bouwen. De.2ro:2 voor de vereni-
ging, voor de ledeën en alle mconscn bij deze een goed
uitcindc en een voorspoedig ee toerewenst.

DE REBACTIE =
O=0=0=0=0

SPAAR UU GOEDE VOORNEMENS NIET OP, MAAR MAAK ZE WAAR

BIJ DE NEDLRLANDSE MIDDEN TANDSDAINK.

0=0=-9-0-0
VAN DE TRAINER

|

Bij de laatste :itgavo van dit blac in 1976 is er weinig
nieuws tc vertellen van de selcciie. Op 12 deceiber
speelden we de laatste competiticwodstrijd van dit jaar



KROON levensmiddelen de beheerder
van het

parochiehuis
wenst

KWALITEITS levensmiddelen

alle sportmensen

steeds
AANGENAME

A. VENDERBOSCH
Dorpsstraat 28 - telef. 315

WEDSTRIJDEN

en veel succes!

VOOR
BETERE

TEXTIEL

ZIEUWENT - LICHTENVOORDE
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voor een goede

en moderne

haarverzorging

naar

het adres

voor een
lekker glaasje bier

: 3
DAMESKAPSALON Bennie van ’n

Dikken

Tel 311 - ZIEUWENT

voor al uw SE
ERZEVERZEKERINGEN NIEWE

. VERBOUW en

‚ ONDERHOUD
naar

ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER
Zieuwentsew 75

Zieuwent
Tel. 227

BOUWBEDRIJF

WOPEREIS
Dorpsstraat 48
Zieuwent — felef.209
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en Wel tegcn PAX thuis uitslag 2 = 2, Een wedstrijd die
gekenmerkt wcrd door een te hard spel van onze tezen-standens. Hicrna hebben we nog één oefenwedstrijd gespeelden wel tegen con cerste klasser, namelijk WVC uitslag vandeze wcdstrijd vas 2 — 1 in ’t voordeel van WVC. In dezewedstrijd werd duidelijk dat onze ploeg, zodra er geen ddruk van de coupctitie is, beslist cen zcer zoede par-tij kan voctballen, ook de jeugdege spelers in ons elf-tal koren don cocd voor de dág. Het ïs duidelijk dat de
jeugdige spelcrs in ons elftal nos de nodige ervaringmissen ou eén competitiewedstrijd volledig naar hun
hand te zciten, Van deze gelegenheid wil ik cebruik ma=
kon om het bestuur, leiders, alle spelers, alle suppor=-ters van dc vereniging en het kantinepersoncel een
voorspoedi: en nezond 197? te wensen zowel maatschap-
pelijk als in hun sport. Verder hoop ik dat wij mét óns
allen ook in 1977 cen goede sancenwerkin: mozen hebben,zodat wij aen “ct eind van ‘c conpctitie tegen elkaark:nnen zecgcn dat bet een goed en sporticf seizoen was,

DE TRAINER
C=0-0-0=9

Van de bestuurstafel

Weer is or con jaar tcn cinde, de 766 van deze couw.,
Het is cen vaste gewoonte geworden een jaer af te.sluiten mct cen terugblik en tevens plannen maken voorhet komende jaar of zelfs de komende jaren,Wanneer we Ce in de voetbalgeschiedenis duiken zijnzelfs de Chinczen ongeveer vanaf 4000 al met cen bal-spel bezi; dat “et de voeten gespeeld word. Voor onze
vereniging hocven we zover niet terug. Er is veel
gebeurd in de afzelopen jaren en in hect afgelopen jaar,We denken o.a. aan de openin:; van onze srortvelden:' De greune weide!, Gelukkig is het een sreune weide
gebleven in de aZTgclopen zomer dankzij de eigen regen=

ow
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installatic die we net al dic hitte aangeschaft hebben.Er is vool gebeurd voor onze acconodatie en voor develden en in het jàar 1977 zal Ze " Greune Woide" ge-heel grorced zijn. We: zouden kumnen Zeggen: nu is hetklaar, hct is af maar dat lijkt ecn punt van stil staante worden. Geen efkele verenisin;s kan het zich veroor-loven stil tegaan staan. Er blijkt altijd werk te zijnal hooft dat werk niet altijd sroots en uitzebre d tczijn. Voor onze vereniging kunnen wc voor hot konende jaarwensen det het voor alle spelers cen jaar wordt waarinzij tonvolle aan hun trekken kunnen komen, zodat de ver-eniging draeit als een machine.
s

Wij wensen icdereen cen voorspocdij 1977, een goed sprt-jazr on veel succcs.

O-0-0-9-0-0-9
SENTORENKERSTTOURNOOI

Korstdag werd er het inniddels traditionele senioren-zaaltournooi gehouden. Dat iedereen daat plezier vanbelceft heeft blijkt wel uit het fcit dat slechts cenpaar senioren niet kwanen opde: en. Voor al de anderen
was het woer een welkone afwisscling van de 1" Kerstdag,eten, kaarten en zitten.
Een conplinent gaat weer uit naar de organisator W. Krab-benbors dic allos weer voortrcffelijk had geregeld, maarook de scheidsrechters en le:Ccrs verdienen ean compli-ment voor de voortreffelijke teding.‘s=lHorsens begongen het DN ‚7? verdceld in 6 teams entseniddags het 15 Rs 5 verdeeld in 7 teans. Dat deindeling met zorg gekozen was blcek wel uit het feit datbij beide zroenen de onderlinge verschillen bijzonder kleinwaren. De spanning duurde dan ook tot de laatste wed-strijd voor bekend werd wic dc eerste prijzen hadden sewon-nen.



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!

Firma 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
. Zieuwent

telefoon 346

DOPPEN ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN

Zieuwent - Dorpsstraat 77 - telef. 290

breng
3e na de wedstrijd zeeen bezoek

aan

cafetaria 4 de tmp”tel, 269
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5e
ts-morgens wist croep C te winnen met 79 punten, op de

voet gevold door D cn E met 6 punten. 's-Middags won
groep A (det door beter teanverband ook vordiende te w
winnen) mot 10 punten zevolsd door B en E net clk 8
punten. Al net al vas het weer cen zeweldig tournooft
dat beslist in erc gehouden dient te worden, want na
afloop spra: icdereen nog enthousiast na over de wed-
strijden.

0=0=-0-0-0=9=90=0

ZAALVOETBALTOURNOOI VOOR DE JEUGD

Op maandag 27 en dinsdag 28 december werd er in de Hana-landhal woor hct jaarlijkse zaaltovurnoor voor de jeugd
gehouden. lHocwel we de tweede das de weersonstandij=
heden niet mec hadden en we voor de twecde dag cen ge-heel nieuwc indeling moesten maken on de groepen zo
gelijk mogelijk verdeeld tc krijgen,is het tournooi toch
wel wecr vlot vcrlopen. Een compliment dus voor de or=-
canisatic, iaer vooral voor de leiders en Piet Hillen
die zo vriendelijk was de tweede dag ecn poos in te:
springen als leider omdat er te weinì: lcidors aanwe-
zig waren.
Op maandags werd bcgomn
de E-pup:licn on D

pupillen won ‘rocp D & gevolgd dcorsroep B. Bj de
D-pupillen mocst cen beslissingswedstrijd de winnaar
bepalen. Docwinnaar word groep B dic in deze wedstrijd
Von van groen A.
Op dinsdag hadden we’ de A;2B;C: junioren Bij de.C ju-nioren won croep C met 6 punten, gevol:d door de zroe=
pen Den D mot ieder 4 punten.
Bij de B jufiioren won zroep D mct 8 punten, dic alle
Vedstrijden vonnen, cevolgd door groep C en A net 4
punten.
Bij de A junioren blcef de spanning tot de laatste

N
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wedstrijd, waarin groep B won van crocp B. Grocp E von
hier dus net 6 punten gevold doo” de groepen B en C
met ieder 5 punten.
Al met al vas het dus een goslaascd tournooi dat zeker
in stand moct worden zehouden.

Op dit tournooi werden vorschillcnde voorwerpen gevon=
den o.a. cen horloge die kunnen worden opgehaald of
bij dc bchcerder van de DE of bij Hunmelink,

0-0-0-0-0-0=0=-9-0

HET INTiRUIEW

Intervieuw met Harrie Becrten, Kentincebeheerder.
Velon zullen gedacht hebben dat Piot, dat zich voorzeno=
men had rcgelnatis intervieuws af te nemen, het bij de
interviews liet van W.Domhof en het kanpioenstean, het
tweede. Door tijd en plaatscobrck was het er de laatste
tijd niet neer van zekomen. Dit naal dan wel weer een
intervicw en indicn mogelijk elk volrcend nummer weer,
Wij hebben H,Beerten (Harrie voor bekenden) geïnterviewd
en nict zijn mede-kantinebenhcorder P.KL. Goldewijk, om-
dat Harrie toevallig de avond van het intervieuw in de
kantine aanwezig was.
Redaktie: Je bent kortzeleden juist 25 jaar werkzaan ge-
weest als venter bij de Coberco, proficiat. Waarom koos
je dat vak?
Harrie: Je staat hooguit een half uur per das op de fabrië
onder toezicht van een ander, waarna je tijdens het venten
zelf ceheel vrij en zaam runt werken, Eerst heb ik
nog gewerkt als autononteur, maer op nedisch advies moestSBE

ik Mlichter!! werk zoeken. Daar: ia heb ik naar 2 jaar gevent
op naam van mijn broer Hendrik en sindsdien 25 jaar voor
mezelf. De laatste 8 jaar gazet mijn vrouw elke dag ree ,
op zaterda: na.
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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

B. LANKVELD TD
=

WINKEL AAN HUIS tel.

in
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ZIEUWENT - MARIENVELDE . 221 (band 210)

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

voor voetbal naarKZ
voor RIJLES
naar

A Kolkman
Werenfriedstr. 13

Th. BERENTSEN

UW

VIVO-KRUIDENIER

&

WARME BAKKER

telef 05445-222
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Hoe ben je kantinebeheerder geworden?
Naar aanleiding. van een wedstrijd op een heel erg‘hete zondar. We hadden erg veel drank thuis staan
en de mensen kwanen. steeds om water vragen. Toenzei ik tegen J.Cuppers dat Hét zonde was dat ik niksmocht ‘verkopen omdat ik alleen een ventverguming
en geen standvergunning had. Dat was toen alles. Twecjaar latcr kwan Cuppers uit zichzelf bij ne vragen

È _ Of we dat nog wilde doen. We wilden het probc:sn en‚het is roed gegaan.
R.: Wat bocit je vooral in het kantinewerk?
H.: Het nooiste is niet dat het wat opbrenrt, maar datik wat tc doen heb. Vooral als het druk is en ik kan

dan nog aan iedereen zijn wens voldoen, vind ik mooi.Verder trekt 11e weer de vrijheid in het werk en in
de organisatie die daarvoor nodig is. De drukste cagenzijn Ce dinsdagavond en de zondar.
Waar erccr je je aan?
lijn vrouw crzert er zich aan als ze shirtjes uitvast
en ze Ce necste shirtjes altijd zelf rechtToet trek-ken. Verder is het rot als een trainins of wedstrijdniet doorzaat en de trainer of leider ons dan niks
zegt. Je maakt je dan vaak voor niks druk. Wat datbetreft cen pluin aan Wi:: Krabbenborg die alles erzstipt doorgeeft. En natuurlijk ergor ik ne er aanals ik niks te doen heb. +5 #

R.s Welk werk kont er, behalve het verkopen, nog extrabij Kijken?
|

H.: Afwassen en opruimen, spullen klaarzetten, koffiezetten (duurt bijna drie kwatier net de grote pot),'s morgens vroeg voor de wedstrijd en ‘’s niddags voorx de training al de verwarming aanzetten, onder de rustthee geven, 's woensdags voor de middag van 8 tot 13
uur echt heard werken net 3 man or het hele gebouw
weer schoon te krijgen (behalve alles afwassen enschrobben , bv. ook bekers poetsen) waarbij er sonsnauwelijks tijd over is om nog koffie te drinken,shirtjes wassen (3 stel per week), leveranties op-
vangen, (bij)bestellen, muziek regelen en opneren,

id

mi °

°

. ==- Bileeee
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VD voorwerpen weer Maan de man" brengen en tenslott:alle klachten en neuleritjen van iedereen aanhoren.R.: Waik werk kumut Ex EXLTA
_

Hoe crvaron dochters. en zoon dit werk?
He: Ik ben blij dat je ze erbij hazlt, Vooral Marsret en Tonní

vinden het fijn werk. Margret hoeft vanmorgen nog gezegd:
"Hoi, vanavond is de kantine los'", Ze heeft o.a. door dit
werk dc horecaschool gekozen. Gerie baalt ervan,Mnoar he
mot as!t neet anders kan". (oprerkins van Margret hierbij:
"Doe niks liever....") We hebben nu een op vekaar inse-
werkt team. Je weet wat je aan cexkacr hebt en vertrouwt
het mekaar ook toe. Dat was in het begin ook vreerd: angst
oi: het verkcerd te doen. We hovben cer wakker van gelegen;
Kunnen we het aan, doen we nie:and te kort en blijven ze

R.sbij ons koren?
R.: Wat vind je van het best:ur, Ze spelers, de elftallen en

de supporters?
He: Met hot bestuur kun je enorn plezieris sanenwerken, Over

geen enkcle speler een klacht "aar de leiders zouden wel
iets "cer orde mogen houden in de kleedkaner. De elftallen
zitten cezellig in elkaar. Ondanks iets minder resultaat
blijven er evenveel supporters koren en dat is iets om dank
baar voor te zijn.

R.: Hoe denk je over late vertrekkers, waarbij vaak enkele
redaktieleden?

H.:s Zijn niet de ongezellissten, maar ze zijn er wel zenakkelíuit te krijgen.
Res Hcb jo favoriete elftallen en/of spelers?
H.s Een favorict elftal heb ik nict, in Zieuwent niet en in

het betaalde voetbal evennin. Johan Cruyff zie ik graagvoetballen.
R.: Hoe stond je tegenover voetbal voor je in de kantine kwan

en hoe nu? Heb je vroezer sevoctbald?
H.: Op de lceftijdddat de meesten aan sport doen, zo rond de

20 jaar, heb ik een aantal jaren net ruczklachten te bed
gelegen. Zodoende heb ik nooit gevoetbald en ordat je er
dan niks mee te maken hebt, interesscert het je ook niet.
Voor de kantine er was, wist i’: nog niet ecns wie de keeper
was. Ik keck voor nijn huis wel cens naar een wedstrijd,
want vat noest je anders doen? Als de kans er voor is zaik nu saxen net de vrouw ook naar uitwedstrijden en so-
wieso naar alle thuiswedstrijden kijken. We zijn er



ouweHULZINK& 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;

W. A. KEMKENS B.V.

voor de elektriciteit

nberngwerknaa: |. 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 voetbal
R.KSZ N65;

W. A. KEMKENS B.V.

voor loodgieterswerk

OLIE -
HANDEL

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

KRABBENBORG telefoon 215



ADIDAS - PUMA - QUICK

voor al uw® ‚ 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
rijk worden
ine Lotto of

DEto. /RN
Door mee
te spelen steunt u
bovendien _onze vereniging.

elke dinsdagavond
tussen 8 en 11 uur
in de kantine

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

dat steeds door:
wij stammen uit een sterk geslacht

van Wijngaarden’s
wordt groot

MENGVOEDERS

en in produktie gebracht

* *
tel. 200
Zieuwent



Sa
helenael inccsroeid. Margret vult hicr aan:Pals er
nu voctbal op de t.v. is moet de koffie voor de wed-
strijd klaar zijn en als de wedstrijd bezonnen ism
moeten de monden dichtblijven. Afleiding is niet ze»wenst',

R.s Kun je no; cen leuk voorval vertellen?
Hes Ja, cen joncetje van een jaar of tien zat vast op

de wc. Ik hoorde dteeds gebonk en ging er naar toe, #

Ik kon de dceur ook niet los krijgen en zei dat ik |

Hoenderboor: erbij zou halen. Ik vroeg hen of ie dat
zolang vol kon houden. Dat kon ie wel, maar het was
zo donker. "Doe dan het licht aan", Hij hceft er zeker
nog een half “vr gezeten, waarna hij voor zijn zeculd
met een cassis is beloond.
ben ander voorval is in de begintijd geweest. Toen
kenden we alle nensen nog niet en we haalden nog al.
eens naiuien door elkaar, Toen had ik ierand net een
grote baarc conoteerd als "baard!, Nee! zei Frans
KL. Goldewijk, "dat is Jezus",

Res Tot slot nos tien stopwoordjes. Wil je kort reageren?
Koek: zat
Contant: sons zenakkelijk
Sluitingstijd: graag op tijd
ZVC: Zieuwent Voetbalt Cloten (extra lach)
Medepersoneel: gerakkelijk

k PIOT: rotdingen
Het Zevende: zocie klant
Jeugd: zat, veel in aanwas.
Kaarten: sous langdradig
Rondje: graa; (kreeg hij, Red.)

Harrie, bij deze bedankt voor de spontane medewerking
; en hopelijk vind je nog lang plezier in het werk in de

kantine. Se :

De Redaktie.
O=0=O=-0-0e0-I-j-GaCOmG=OnDOngng=Qng- Zege j0-0=0=0-0
SPAART U cok al bij uw Dank,

DE NED. MIDDENSTANDS SPAARDANK

O=O=OnOstejmDrnsg=nnnegnsgggsgeg=g=C-=g-J-gQng=0-)
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NIEUWS IN HET KORT.

Kopie voor het volzende nr. 6 dient uiterlijk zondag 25
januari bij de redaktie. te worden ingeleverd.
Noteer deze datum.

In dit nummer treft U zeen staende aan van de. senioren en
ook geen top tien en tip vijf ozdat or daar de vele afgo-
lastinzen praktisch niet gespoeld is en er zodoende weinig
of gcen veranderingen waren,

In het.volgsende nummer krijgt U te horen wanncer de juiste
datun is voor de halfjaarlijkse lcdenvergadering.

Onze felicitaties gaan nog uit naar onze spelers W. Huumelink
en Ciel, en H. Hartnan en Ïletty, die onlangs in het huwelijk
traden.
In hetx zaaltcurnooi te Grocnio vorloren zowel het cerstc
als net tweede tean van resp. Bipergen1 net 3-1 en
Eiberzen 3 net 4-3 .

In de naanc maart en oei nceft ZVC weer enkele avonden
toeréwezen gekregen voor de sportkcuring. Een ieder die
vori: jaar niet gekeurd is(ook pupillen etc.) noeten naar
deze keuring (kosten f 8.50 D.2.). De 1ijst van dc spelers
die moeten gekeurd worden , kont te zijner tijd in het
kastje,

0=0-0-0-0-0-0-9

ATTENTIE.

Kruisjasavond vrijdag 21 januari 1977 t.b.v. de
biljartvoréni jing ‘t Kevelder
&anvans 20.00 vurbij Café het Kevelder

Voetbalwedstrijd zondas 2 januari 1977
ZVC A - Lonra £ Aanvang 14.00 uur



COÖP. WERKTUIGENVERENIGING
ZIEUWENT - telefoon 526/511

wij verzorgen alle werkzaamheden voor uw bedrijf
zoals :

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

door de aanschaf van een klepelmaaier kunnen we
ook de sloten reinigen

WIJ STAAN STEEDS VOOR U KLAAR
telefoon 05445 - 526/511

vijftig jaar sparen bij de

NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS IMSSPAARBANK

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

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



voor de aan- en verkoop van

VEE en VARKENS

naar

A.Kl. Holkenborg
vee- en varkenshandel - 151 - Zieuwent - telefoon 508

het is geen slagzin, maar een feit .…...
bij ons heerst er gezelligheid

An 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
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De JEUGD

Zoals reefs cer: er aangekondigd is er in januari het
N. KUIPER Zaaltournooi voor de D en E pupillen. Hier volgt
dan de Pouleindeling met de spelen data. In welk tean
je speelt kont te zijner tijd in het kastje te: staan.
Dij de E pupillen neent Zieuwent deel met 3 teans. Elk
tean bestaat vit zeven spelers. De D pupillen met 5,
en ook zoeven spelers.
E pupillen
1e Klagse: 5 5 E Ë

Poule A: -Erix 1, Grol 1, X“3 KSH 1, Longa 4, IVC 4,
Speelt zondagmorgen 9 januari in de sporthal
te Groenlo.

Poule:Bs Grol-2, Ge. Boys 1, Longa 2, Vi0sS 2

2e klasse: Speelt Zaterdagmorgen15 januari terL'’voorde
Poule A: Brix 2, Grol 5, LOnga 5, Mariënveld 1, Vios £.
Poule. 5: BS z, Longa +, ZG 2 io. 5.

3e klasse: Speelt Zaterdagmorgen 8 jan. te Groenlo
Poule A: Grol 4, Gr Dóys 2, K58 5, Longa 5, ZVC.
Poule B: Grol 5, KSV 14, Longa 6, Longa 7, Wios 4.
D pupillen
Je klasse: Speslt Zondag 16 jan. te L’voorde *

Poule A+ Grot 1 2KS4 1, Longa 4, ZVC 1, Vios 1. 3

Poule B: Erix 1, Grol 2, KSV 1, Longa 2, Marienveld 1.

2e klasse: Speelt zaterdagmiddag 8 januari te Groenlo
Poule As Iris 2, Grol 5, KSH 2, Longa + Vios <.
Poule BR: Crol 4, Grolse Boys 1, Longa 4, ZVC 2.

Ze klasse: Speelt zaterdagmiddag 15 jan. te Lichtenvoo.
Poule A: Erix 3; Grol 5, KS 5; Longa 5, Sit 5 E

Poule B: KSH 4, KSV 2, Longa 6, Vios 3, Marienvelde 2;



a|n
he klasse: Speelt zondagmörgen 9 jànuari te Groenlo,
Poule A: Grol6, 'Gr.Boys 2, Longa 7, ZVC 4, Vios 4.
Poule Bs Erix 4, Grol 7, USH 5, Longa 8, ZV;

O-0-0-9=9=9=-0

De flaporen hoorden. 5.
. dat de oefenwedstrijden die het 1e en het 2e dins-

dagsavonds regelmatig: spelen, ten koste gaat van d
‚de taining van de lagere elftallen,...dat voor Sjoes (Donderwinkel) geen balk te hoog is.
... dat op de vraag van iemand over de a-selectie. van
Achilles die helemaal in het rood speelden en die een
hele leuke combinatie via 5 àÀ 5 2an opzctien, wat dic
daar aan het coen waren ceentvoord werd:" Tien over
voos
… (lat Ce flaporen Mu Disschisn user i6t 2 neusen
uitzcbhreië zal worden en ze onder de naan " De Bron-
sven "N zullen verschijnen.
.… «+ dat Joost na het overvolle oefconprogranna rond
Kerst cn Nieuwjaar te hebben ontvancen de trainer
uid toeriep:" Hé Win ik heb de corste Kerstdag ook

no: niets te doen.!. dat het hoofdbcstuur beslissingen van het jeugd-
bestuur naar zo te niet kan doen.

[me

O=O0=9=-0-0

ZVC 4

Wu de corste helft van de cozperitie crop zit, staat
het vierde op de laatste plaats in hun klasse net 4
punten uit 10 wedstrijden. Dit zou je hopeloos kunnen
noemen; maar gezien de krachtsverhoudinsen in het
veld tijdens de wedstrijden zouden we daar nooit mogen
staan. Het blijkt namelijk dat het ons ontbreekt aan
doelpuntenmakers. De simpelste mogelijkheden bleven
vaak onbenut. Wa negen wedstrijden hadden we nog naar
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De Honda Civic

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

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

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

Loopt op gewone benzine.
Acceleratie van 0 tot 100 in 13 seconden.

es vanaf + 10. 475, - Financiering in 1 dag.
Uit Ed leverbaar.

Zaterdagsmorgens werkplaats geopend
van 8.30 tot 12 uur.

3 persoons
gescheiden remsysteem
rembekrachtiger
zeer geruisloos
voorwielaandrijving
radiaal-banden
3-punts veiligheidsgor-
dels
veiligheidskooiconstructie
veiligheidsstuur
Gewicht 680 kg.
slaarstoelen
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

voor al uw

SCHOENEN
en
LEDERWAREN

SCHOENHANDEL

Ten Bras
Zieuwent, tel. 257

tevens het adres voor voordelige en solide werkschoenen



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 71
Zieuwent
Tel, 683 - b.g.g. 603
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15e
2 purten door twee zeliike spelen teren AD 4 en Vosse-
veld 2. Tegen AD 4 had zeker gewonnen-moeten worden
maar elke inzet word door de keeper op verbluffende wijz
ze uit het doel zeranseld.Uit de zeven vorloren wedstrijden hadden we, wanneer we
naar een goaljzetter hadden, toch zeker 4 punten gehaald.
Maar ondanks loze slechte ontwikkelings was de sfeer in
de ploeg:altijl zoed en over gebrek aan inzet kon men
ook meestal nict klazen, maar we zinzen ons wel afvra-
zen wanhecr ve onze eerste overwinnins zovden gaan boe-
ken. Voor dc laatste wedstrijd tezen KSV 3 zaren we die
ook niet ‘zo zitten, maar er werd toch niet h:peloos te-
gen“aangekeken, Door de sterke wind werd het zeen beste
weùstrijd. Wij hadden over het zeheel genonen toch het
beste van het spol. Halverwese de eerste helft werd uit
cen corner Coor een goede inzet van Donnie Holkenborg
gescoord, nasr nog dezelfde minuut maakte KSV gelijk
door een misvcrstend van onzer zijde, Kanscn blcven ertoch wel voor ons. In de tweede helft viel de beslissing.Uit een voorzet van Peter Kooìinan kon Martin Slct genak-
kelijk scoren: 2 — 1, Deze voorsprong hielden we tot het
vast cn dat betekende dus onze eerste ovorwiming, waar-
cp natuurlijk zedronken moest worden.
Alles bij elkaár zgensnen zou een pla ats in de nidden=-
moot niet onverdienstelijk zijn, maar door onze jonre en
oncrvaren ploeg zal het toch nog wel problcnatisch wor-
den , on cons te blijven handhaven in onze klasse, naar
wanncer we ons bliven inzetten, moet het otch nozelijk
Zijn:

0-0-0-0
L=-SBLECTTE

Toen de a-selcctie dit seigóen begon waren de verwach-
tingen verschillend van aard. Dé refenen waren hier-
voor ook a2anwozig daar verscheiderie spelers qua leef-
tijd overmcesten naar do senisren. Spelers als PaulSori Jos Heszenan, Jos Hulzink en René Penter-
man werden op papier misschien door indere spclers als
Guus Slot, Ferdinand Schutten, Hans Kolkman en Eddy



im
Iccink vcrvangen naar het terondcel was dat we juistals. tcan sterker werden mede door het geval dat de
spclers die het afrelopen scizoen net constanste speeld eoverbleven en ookdit zcizoen tot heden goeddraait. Zoals in kleine VE vaak het geval iszegeviert teacverband boven kwaliteit vant je kunt nctzovecl kwaliteit hebben als jc Ee als je als tea: nietzoed bent worden le prestaatic Cat cok niet:

De rcsultaten ven ons PSju tot heden goed want
19 punten uit 41 wedstrijdch Úc:r je niet elke dag. Dezeresultaten zijn niet elke da” hoorbaar. Deze resultatenzijn den ook te danken dat we als tean sterk zijn, indi-viduele kwaliteiten aanwezi: zijn cn dat werklust nictwordt Zeschuwd. Toch zijn dit niet alleen de belangrijkstepunten want sfeer hoort ook hierbij. Hoewel de concurren-tie bij de spelers gro:t is hooft Git nog tot weinig ne-ningsverschillen leidt hoewel de prestaties hiervan debetzijn. De sfeer is goed daar leeftijdsverschil gering is,dit is dan ook de enigste winstpunt dat de leeftijdsgrensvan de á-junioren cen jaer vcrjon:< is, tussen spelers
en tussen spelers en leidcrs, Ià oren van sommigen isdit cen bozwaar maar voor het dlfial in mijn ogen niet,De training wordt rededijk 0ec bezocht want het gzemid-delde cijfer ligt op 12 & 13 spelers van de 15 en dit
dean ock no; 2x per week. Als sluitstuk een beeld van de
corpetitie. Na een re’el ijk afzcverkt oefenprogrannis er con opstel ing vitgekozon waer tot heden nos wei-nig aan veranderd is zodat het elftal redelijk goed in=
gespeeld is. Hierbij nowt ik cen conplicentie aen de wis-selspelcrs zeven die het accext:ren on toch zet zoede
moed icderk er maar zoet accepteren on net A 1 meete
spelen of bij de A-sel op dc bank: te gaan zitten wan tuid de 14 corpetiticwedstrijden nilus 4 bekerwedstrijdis er maar zebruik van 13 basis spelers gemaakt en dit

2
- werd nos noodzakelijk geraakt door blessures.

De beste competitiewedstrijd die we speelden verloren
we net 3-2 van Locher:.Ex 2x Ons Ze verliespunt ver.loren we 2an Varsseveld :aar con celijkspel was toen dejviste vitsla;. Het frapanstc is echter wel dat we vande 37 zoals Cie we tot heden hocbben cenaakt echter



RKZVC zorgt voor de spanning;

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

het juiste brood voor de . BANKSTELLEN
sportman is brood met . EETHOEKEN
energie 0,4. . SLAAPKAMERS

. GORDIJNENSTOF[IVO ‚ VLOERBEDEKKING
* volkoren steeds een leuke kollektie
xt in voorraadarwe

van bakkerij

KNIPPENBORG
UW WARME BAKKER

Niënhuis meuelen 2:
ook in DEKENS en
MATRASSEN 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 zic:
voor nieuwbouw
verbouw
onderhoudswerken
utiliteitswerken

Dorpsstraat 27
Tel. 05445-332

Isdelaagsteprijs intapijt —=
altijd debeste?a Vergeet het maar! StoltenborgAE Wanttapijt kent vele prijzen.

ZN He ookA ee naast
NN e prijs ook op Kwaliteit,EN.

‚
Goedkoop is duurkoop. NV2

AI Loop daarom even bij ons
Beg binnen. Wij adviseren u graag Us4 met het vakmanschap van de

echte tapijt-specialist.
4



a 15=‚ & elWEA Kak maor 1 prutsz:óal bij was en d tegengoals
in 4 wedstrijden bewijst de toch wel streke defensie waar-
van Martin het ëoch naar goed doet. Ong rest echter nog
wol ecn zusre 2 helft van de conpetitie want 2an de

cresultaat en we blijven rekenen op de tot nu toe zoede
steun van hct trouwe Dubliek, hiervoor danken wij u al-
vt te zj si ehaeen voorspoedi: en sportief 1977 toc.

0=0=-0=0=0

DE NEDERLANDS: HIDDENSTANDSBANK, EEN SPAARBANK VOOR
IEDEREEN,

O=O=0=0=0-0=0

HET ZEVENDE

Zo langzancrhand cen begrip geworden; dat elftal waar
de voetbalcezaciteiten bepaald niet 't hoogtepunt vor=
nen, De uitslaccn bevestiszen een en ander,
Maar valt het nict op dat de neeste wedstrijden verloren
zijn vet slcchts één doelpunt verschil?!
De o orzaak is niet: drank en vrouwen.

| Voor de wedstrijd DIjft *t zlas sowieso leeg on tecen
een ur of Lien zijn de danes ncg naar nct wakker. Wel
bestaat onze zroep uit zo'n achttien soelers, zodat er
iedere week een andere opstelling is, cn dan nog naar
niet te spreken van het sterkste elftal. Het laatste
beetje conditie ontbreekt bij sommige svelers weleens,
terwijl de instellin: van enkelen nogal eens vragen op=-
roept. Desalniettenin heerst er altijd een goede sfeer,

- zowel voor tijdens als na de wedstrijd. Ook als er een
aantal spelers de hele wedstrijd vanaf de kant moet
volgen, ondat er nu ecennaal maar 153 por wedstrijd mee
nogen coen. ien kan zegen wat men wil, maar voor het
publiek valt er op wat voor gebied dan ook, wel wat te
genieten. Sms knap opgezette coubinaties, afgrijselijke

| blunders, kansen, die hoe is het nozelik, toch genist
worden. Een keeper dic in de sfeer van het 7 past en

ëmi —



net vclc. Derhalve sleghts
maar.seen paniek, de 2
hot beslist beter caannet

‘ebrek kon dit Artie niet ceheel ceplaatst #
OmO=G-G=j

PACELLI-NIEUWS

De danes van Pacelli - spelend in de 1° klasse afde-
lin; - staan ongeslagen aan de kop van de ranglijst.dit is een ongekende weeldeg- went de danes zijn de
laatste jaren dan wel als 2 cn 3 zceindigdg maar
halverwege de conpetitie nos niet één verliespuntje
dat is nos nooit voorgekomen. Hou loopt geweldig op
dit ocenblik. De dames die-dit jaar voor het cerst
worden cetraint en gecoached cCcor tonny Krabbenborg
(Jennekes) — u weet wel de spits van ZVC 2 — weten
elke wedstrijd weer geconcentrcer’ en net volle
100% inzet te spelen. Zeer DR zijn de verrich-
tincen we Hetwig Stoltenbor:, dic voris jaar in het
doel stand alsof ‘het haar ploe: nict was die vòòr haar
stond verdedigen. Deze conpetit:c staat ze vanaf het
berinsi:maal reconcentrcerd te keenen en redt de neest
onmogelijke ballen. Verder spelen Maria Spekschoor (Nij=
land) en Linette Gebbink voel zelfbewuster dan de vwo-

rije coxpetitiec. Als dit Lean zo door blijft spoelen Zit
‘er ‘zokcr c&n kampioenskans in.
Dat Tonny Krabbenbor: zijn ent oùsia

1 Lin = -
me op de ploen kan
ai een oxtrasN naeeaee

ning iniastte op é  Kerstda: war 10 van de 15 dames
aanwezi: varen. Zondag 2 januari spelen de dames een
uitvecstrijä tegen Dio 138 cn 2> S januari een uitwed-
strijd tczen Athoniec Arnhen. :

In de volzende PIOT hoop ik u tc kunnen vernelden dat
ook deze wedstrijden in een overwinning zijn xa onzezet.

{ 4

O=0=0-0-0=-0
Dcor onervarenheid van de recàâctie zijn enige bladzijden
besnct net vlekken, veren ese



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

wilt u over installatiewerk praten,
houd dan

ES W.A. KEMKENS BV ine acten!

VOOR EEN GEZELLIG DRANKJE

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

Kantine van Z.V.C. ES 207

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

| DORPSSTRAAT 29 Z_]| Zieuwent Tel. 05445 — 416 E ez Ê

trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd



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

verzekeringenpersoonlijke leningen .

hypotheken . beleggingen . bewaargeving
. vreemd geldvakantiereizen

ZIEUWENT - telefoon 561/562

bijkantoor:
telefoon 5732Waalderweg 10, Mariënvelde
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