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Verder werkten leden van de elftallen mee aan dedamenstelling van dit nummer,
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Uit het leven van een HDS!er

C-0-0VAN DE REDACTIE,EEDDA1E,
Was er in het decembernummer van onze kant een bijzonderpptimistisch geluid te horen over de afgewerkte ccmpe-titie van de Meeste elftallen, nu ruim 2 mnd, later isdat optimisme echter volledig verdwenen door de veleafgelastingen zodat verschillende teams zeker nog toten met de maand mei bezig zullen zijn om het programaf te werken

:Hierdoor lopen we dan ook het risico dat het JanKnippenb>rgtourncoi erg in het geding komt. „Een zo uit-gebreid tournooi als vorig jaar (5 weken) zit er danbok zeker niet in, er zal aan waarschijnlijk naar eenAndere cpzet gezowht mceten worden, In deze 2'mnd vanafgelastingen is er weliswaar op beperkte schaal eebompetitie gespeeld, maar het wedstrijdritme werd doorde meeste teams in stand gehouden door middel vanvriendschappelijke wedstrijden, waarbij cnderlingewedstrijden bij de lagere teams de onderlinge rivali-teit vele spelers inspireerde tot fanatiek spel,



Se:
waarbij alles maar net aan de sportieve n-rme2 voi-
deed, vooral wat het mondwerk soms betrof. Het isSie voor ons allen te hopen dat de competitie zo
spoedig mogelijk weer een normaal verloop krijgt en dat
niet juiss op zaterdag en zondag de weergoden tegen ons
‚Zijne
We willen als. afsluiting van deze. gedwongen winter-
'stop de positie's en prestatie!s van de teams n9g even.
‘toelichten om ieders geheugen weer wat op te frissen
inoe alles tot mnu toe voor ZVC verliep. Elders in het
blad staan dan ook weer de standen van onze teams,
Het eerste dat enkele zeer goede oefenwedstrijden
ispeelde en ook de laatste 3 competitiewedstrijden 4

‚punten behaalde is door deze dtidelijke vormstijging
weer een heel eind opgeklommen van die gedeelde laatste
plaats. Toch geeft deze stand weleen erg vertekend

‘beeld doordat lagerstaande teams soms nog 2 of zelfs
13 wedstrijden moeten inhalen, Natuurlijk. kan men stel-
‚Len dat we die punten nu toch maar hebben en dat
anderen eerst nog maar moeten zien datze die punten
'ook halen. Toch is het niet zo hoopgevend als het er
weluitziet want al pakkenze deze 3 laatste wedstrijden
4 punten (PAX 1 punt, Varsseveld 2 punten en Wit-
kompers 1 punt, in dezelfde wedstrijden in de eerste
helft van Ge competitie pakten ze uit deze wedstrijden
6 punten. Het blijft dus zaak steeds vol inzet te
‚strijden en deze 2de competitiehelft ook punten. te
‚pakken van bv. AD, KSV, Terborg en Neede om zeker te-
zijn van SE ons inziens dienen ze. in de

‚resterende wedstrijden zeker nog’6 punten te pakken om

iveilig te zijn. Maar wanneer we zoals tot nu toe vol-
ledig achter het eerste blijven staan, zal dat beskiss
‚lukken.
‘Ons tweede dat debuteert in de 1ste klas blijft fog.
steeds een kompioenskandidaat, wat toch eigenlijk nie-
mand verwacht had. Wanneer Je instelling en de inzet
zo blijft, blijven die Kansen zeker bestaan. Het 5de ::

‚en 4de bezetten helaas ncg steeds de laatste plaats;.
‘hoewel er bij beide téamS een stijgende vorm te con-
‘stateren valt en ook vooral de jeugdige spelers zieh 5;

‚steeds beter in de teams thuis voelen. Alleen aan koel-
‚bloedige afronders Vontbreekt het bij hen nog erg; 0ú--

en dat de inzet en de wil tt knokken duidelijk aan-

j



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

. landbouwplasties

. spuitmiddelen
. gras- en goazonzaden

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

LOONBEDRIJF „WO PA” B.V.
tel. 05443-2415

voor al uw varkens
groot of klein

wil

BART VOS
graag uw koopman zijn
telefoon 05443-1774

== m5: Geen gesjouw !! Áee AAE uE® Ad Geen gezeur! .\ Ge ne
B. LANKVELD (IT)WINKEL AAN HUIS

206

tel. 259



ANN _ZIEMAGO :ie
ZIEUWENT - MARIENVELDE

rijsit en p 1alien eis!en WI =

. 221 (band 210)

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

voor voetbal naar
RKZ NG

voor RIJLES
naar

A. Kolkman
Werenfriedstr. 13

Th. BERENTSEN

UW

VIVO-KRUIDENIER

&

WARME BAKKER

telef .05445-222



Hi in Vossel iik Komt de 25 - Ei ECG: |

Hen-ook de doelpunten machine op vant, Codat ze.beiden $

deze laatste plaats. kinnen verlaten. :Het 5de staat nog steeds trots bovenaan, een plaats die |

velen hen van begin.af aan toedachten, maar toch een |plaats die ze zeker niet op Meen slof en een oude yóet-balschoen! bereikt hebben, want ploegen als DEO CeVIOS 5 en Longa 12 zijn gelijkwaardige ploegen, waarvanzij ook slechts kunnen winnen met 100% inzet. Hopenlijkheeft voor hen de lange winterpauze geen afbreuk ge-daen aan hun wedstrijdritme en conditie, waarvoor docr-
gaans oudere spelers gevoelig voor zijn. Het 6de dat
na een cnstuinige start wat terug zakte is cp het mo-ment weer helemaal terug en bezet een trotse gedeelde3de plaats. En dat ze tegen de koplopers hiets hoerenonder te doen blijkt uit de-uitslagen tegen Grol (3-0)
en WVC 7 (60). Wie weet zit er nog wat Meer in,Het 7de bezet als derde team eveneens de laatste plaats,cen plaats die ze zeker niet waardig zijn en eigenlijkmeer te danken is aan. slordigheden in verdediging maarook vooral wat afronden betreft,
De A-selectie geniet cp het moment ieters bewondering,hiet alleen hun trotse 1ste plaats maar vooral ‘ook hun
spel; dat volgens vele getuigen. een genot voor net oogis. Een compliment aandeze spelers en trainerL. Knippenborg is dacten wij cok wel Cp zijn plaats.We kunnen een ieder danook aanraden ‘cm ook zaterdagseens naar onze toekomstige selectiespelers te gaankijken, het loont beslist de moeite. .
Werd in een van onze vorige hummers.cver A-1 nogalpessimistisch geschreven in een vergelijking met het
vorig jaar, zij hebben deze bewering geheel gelocchen-straft en staan zeer verdienstelijk op de 4de plaats.Onze B-selectie, die het nog steeds goed doen, heeftalleen koploper AD niet Meer kunnen bijhouden. Mis-schien dat de lange rustperiode juist hen extra gcedheeft gedaan en ze opnieuw de strijdbijl tegen AD
kunnen opnemen, 3

B-2 wacht nog steeds op hun eerste Dua, dst moet tochbeslist een keertje lukken, De C-selectie wect zich
door. goede inzet nog net buiten de degradatie zône tehouden, terwijl 0-2 hog steeds iedereen blijft verbazendoor nog bij de kopgroep te horen, terwijl ze vorig.

à g
15a



ee IG ctitie slechts een paar puntjes
wisten te Pabaien, U zult onderhand wel denken, Nhoudt"
die redactie nou nog niet op! De verklaring hiervoor. iò
echter dat we ditmaal van geen enkel team kopy mochten
ontvangen, wat enigzins verklaarbaar is uit het feit.
dat er praktisch niet gespeeld ís. Maar ook onze binnen
sportverenigingen lieten weer. eens niets van zich horen #

en zelfs’ onze flaporen schrijver liet verstek gaan, |

waarschijnlijk ook hinder gehad van de kou.
Vandaar dat de Redactie maar moet zien om alle 16
pagina's vol te krijgen, en zodoende wat Meer aandacht
kon besteden aan wat algemene dingen.
Het volgend hummer verwachten we echter weer een over-
stelpende hoeveelheid kopy.

De Redactie.

HAIPJAARIIJKSE LEDENVERGADERING

Maandag 14 febr. as. wordt er weer de halfjaarlijkse
ledenvergadering gehouden in de Kantine.

AANVANG: 20.30 UUR

Agendapunten: Opening
Notulen
Trainers
Je Knippenborgtournooi
Keuring
Sporthal
Rondvraag
sluiting

VAN DE TRAINER.

Na een winterstop van 5 weken kwam het 1ste elftal op
23 jan. jl. weer in het veld voor een competitiewed-
strijd. Vele supporters waren benieuwd hoe wij uit deze
winterstop te voorschijn zouden komen, Iedereen heeft
kunnen constateren dat wij in de winterperiode niet stil
hebben gezeten. In deze periode hebben wij flank zij ‘een
vrij goed trainingsveld en een goede verlichting vele



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

eene

breng

dk na de wedstrijd jeeen bezoek
aan

cafetaria 2 de tmp”tel, 269



oefenwedstrijden gespevie de dins:
van Bane Door-deze oef enwe 0 Hebben wij.
vooral het wedstrijdritme kunnen De de conditiekunnen handhaven en getracht om deze weds trijden vooral
aanvallend te voetballen. Toen kwam de 1ste ccmpetitie=-
wedstrijd van het jaar 177 en wel thuis tegen Varsseveld.
Goed voorbereid en vol zelfvertrouwen startten wij deze
wedstrijd. Eeen wedstrijd die gekenmerkt werd door vele
kansen; zowel voor Varsseveld als voor Ons; maar Be
Stóòrkhorst wist direct in de 2de helft één van deze
kansen te benutten, vele kansen werden nog geschapen
maar de 2 doelverdedigers waren deze middag ín goede
vorm; zodat de kansen onbenut bleven:en wij de wedstrijdUiteindelijk met 1-0 wonnen, !

Met de winst op Varsseveld en volgoede moed trokken wij
zond. 30 jan. richting Laren voor de uitweastrija ‘tegen
Witkampers. Een tegenstander die, zoals wij; graag aan-vallena ‘wil spelen. Na een fel. offensief van Witkampers,et Wis EnDe eerste kwartier goed opvingen en ge-

Ce q

leïdelijk aan namen wij het spel zelf in hand ens ‘cp dat
moment Te het doelpunt aan de ‘verkeerde kant, Door
een geweldige inzet van z2lle spelers zingen wij tochderustIn Met een. 2-1 voorsprong door doelpunten van
Ve Bokkers en L, Knippenborg. eeHelaas konden wij in de 2de helft. het spel niet vol-
ledig beheersen en kwamen we zelfs op ongelukkige wijze
met 3-2 achter en met nog 10 min, spelen kwam voor ons
toch nog het verlossende doelpunt 3 min, voor het einde,zodat wij toch: nog gelukkig met 14 punt huiswaarts.keerd ens

W. Krabbenborg.

SPAAR UW GOEDE VOORNEMENS NIET OP, MAAR MAAK ZE WAAR

BIJ DE WEDERLANDSE MIDDENSTANDSBANK.



STANDEN Senioren t/m
Zde KIAS KNVB.
Gendringen:
DIOR
Witkampers

: Terborg
Dinxperlo
Reunie
RKZVC.
Varsseveld
KSV
SC NeedePi“
AD 69

2de KIAS GVB.
Eibergen 4
Ratum -2

MEC 2
Neede 2
Longa 4
Markelo. 2
Grol:3
Reunie 2
WVC 3
ZVC 3

Ade KLAS GVB.
ZVC 5
DEO 6
Vios 5
Longa 17
Bredevoort 4
AD 8
WVC 6
KSV=5
Vossereld 4
Meddo 5
Ratum 5

t2:
14
142
11
14
14.
11
12
15
12

1
Ie
12
11
Ie
12
11
VZ

1
11

10

SPAART U ook al bij uw Bank,
DE NED. MIDDENSTANDS SPAARBANK

1e KIAS GVB.
Longa 3
Varsseveld 2.
Winterswijk 2
ZVO 2

|

Eibergen 5
Lochem 3
PAX 2 49
Gendringen 2
Doetinchem 3
Zelhem 2
DES
Erica 5

Zde KIAS- GVB,
Vios 2
Grol 4
Reunie
Bredevoort 2
Eibergen 6

Brisa
Kotten 3
Vossereld 2
KSV 3
AD 4
NCZ

4de KLAS GVB.
WVC 7
Fortuna 4
Grol 12
ZVC 6
Ratum 7
Kotten 6-
Winterswijk 7
KSH 5
Meddo 4
Vosseveld 6
BEix 5

11

EE
SP
10
1
15

ie)
12f5
42

12
10
12
10
EZ

210
A1

A

16.
15
15

14
14

12

An

1

090



BOUWBEDRIJF 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 ;

W. A. KEMKENS B.V.

voor de elektriciteit

voor al uw schilder-
en behangwerk naar . Holkenborg
tevens het adres voor de ''doe-het-zelver"!

officieel SUPRALUX-dealer,
de verf met de meeste pluspunten
van de consumentenbond qua prijs

Zegendijk 4, tel. 454 en kwaliteit!!!

neem voor voetbal
RK VG:

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

znne, KRABBENBORG telefoon 215



4;

Reunie”7
Ratun 6
Vosseveld 5
MEC 4
Gr. Boys 3
Grol 10
Winterswijk 6

ZVC 7

A1.ESGr. Boys
Winterswijk
RKZVC es
Longa
999-E
AZSTV

Grol:
Sp * Meddo

B-2.
AZSV
SD. Neede
Grol
Sp. ‘Eibergen
Markvogels
Neerl.Boys
Rietmolenos B

Erix
Reunie
‘Marienvelde
RKZVC

10

T2
[Ff
12
15
11
16
17
12
11
je
10
13

24 -

21:
1:
16:

A

1

3

+1

10:L0

A

NWR

A-Selektie t/n
Graafschap
Varsseveld
Spe Lcehem
AZSV
Witkampers
Vits B

Zelhem
AD

“Steenderen
Ruurlo

DtAD :

RKZWC

KSV
Fortuha W

Ra tun
WVC

-MEC

SPps Meddo
Bredevoort
KSH

Winterswijk,

DCS.
Grol
SKVW

SP. Lochem
SDe Eibergen
Marienvelde

AZSV
RK4VG
Longa, 3

SD. Neede …

SD Kolben.

mn

C-Selektie.

J2
10
Td
10
£
11
11
10-
11
Gl

9

10
tè
Ee

312
12
El
11
Ll
2
IE
12

io Jas
21
17
16

14
14

WDR

00



Pe 9-14 6. Marienvelde 3 =:9
2 AD 10. 145 1e GEO 6) 3-8
5. Grol C4 SS 8. Vosseveld 10 — 6

A SKW 9 11 9. Vios B GE
5. RKZVC : GelION ie

‚LA-Selectie .39. — 11 B-2. esSn 3 G-Selectie 8 — 18

Del 36 — 10 GD Dn SO
|

: 0-0-9 Ee |

 GRAAFSCHAP-C .— ZVC 1

terrein: Vijverberg Doetinchem

Dinsdag 15 febr.
|
Aanv: 19.509 uuw;

Bij het ter pesse gaan raan dit nummer was nog hiebekend ‘of deze wedstrijd tegen de betaalde jeugd
definitief. goorgang zou rinden, maar. zie hiervoor
in het kastje bij het "Witte Paard”

E O-2=0
SPORTKEURING.

Wog steeds zijn vele van onze spelers niet gekeurd; 3

zowel Senioren; Junicren alsook Pupillen.
Om nu aan deze eis van de bond tegemoet te kunnen
komen heeft het bestuur met de Sportkeuringsdienst te
Lichtenvoorde. 5 avonden toegewezen gekregen, waarop
de ZV6-leden gekeurd worden en wel 3-10-24 maart ches
12 eni26 mei, De kosten van de keuring bedragen
Eke50 Der persoon. Een ieders naam kumt teZe Lemon

een 1ijst te staan die we inons volgend NT. zullen
publiceren, alsmede in het sportkastje en aan het prik-

ord. Iedereen die voor deze keuring wordt opgeroepen.
is verplicht te komen, bij verhindering kan in overleg
met secretaris Be en worden uitgeweken naar een.

|

gndere avond. Komt men niet dan is men toch verplicht
de kostenad. 1.8, 50 Le betalen 68 loopt men verder.
het risico Ie te worden door de bond voor
‘erfiere deelneming aan de wedstrijden.
|

De Redactie



W. A. KEMKENS B.V.

RKZVC zorgt voor de spanning;

voor de centrale verwarming

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

Piro
* volkoren
* tarwe

van bakkerij

KNIPPENBORG
UW WARME BAKKER

telefoon 255

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

telNiënhuis meubelen 25:

ook in DEKENS en
MATRASSENzijn Wij
ruim gesorteerd

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

maar net als RKZVC ook aan klantenwerk!



aannemingsbedrijf
B.VHoenderboom zeen

voor nieuwbouw
verbouw
onderhoudswerken
utiliteitswerken

Dorpsstraat 27
Tel. 05445-332

Isdelaagste
prijs intapijtaltijd debeste?

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

EE KE Sk‚
Goedkoop is duurkoop,
Loop daarom even bij ons N LL.eg binnen, Wij adviseren u graag iN% met het vakmanschap van de
echte tapijt-specialist.

E



KROON levensmiddelen

KWALITEITS levensmiddelen

A. VENDERBOSCH
Dorpsstraat 28 - telef. 315

de beheerder
van het

parochiehuis
wenst

alle sportmensen

steeds
AANGENAME

WEDSTRIJDEN

en veel succes!

VOOR

BETERE

TEXTIEL

ZIEUWENT - LICHTENVOORDE



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 Ee
VERZEKERINGENEE

‚ NIEUWBOUW

. VERBOUW en
‚. ONDERHOUD

naar
ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER
Zieuwentsew ‚75

Zieuwent
Tel. 227

BOUWBEDRIJF

WOPEREIS
Dorpsstraat 48
Zieuwent — telef.209



Promo Gas ce/Degrade!Die Gigageling Afd 5 rolde ad.
Voor het seizoen 76/77 ven het Zondaagvoetbal zijn de
regelingen als volgt: s &

Hoofdklasse: Nr. 1-2-3 promoveren laatst degradeert1e Klasse Stand. Nr. 1 promoveert laatst degradeert
1e Klasse Res. De 4 kampioenen spelen om 3 plaatsen

| in de KNVB. laatst degradeert
2e Klasse Stand. Nr. 1 promoveert laatst degradeert
2e Klasse Rese :

35 39
3e Klasse 95 kaatsten voorlees a4e Klasse piens
Voor het Zaterdagvoetbal van de Jeugd,
Overgangsklasse: De kampioenen v/a Klasse ‚promoveren,maar van elke ver. Mag er slechts éên team in

de Hoofdklasse spelen, Géén degradatie.
Gesel. A-Klassen: De Nrs 1 en 2 van elke klasse promo-

veren naer de. overgangsklasse.
Gesel. B en C Klassen: Indien Bl en C1 Ksmpioenen

wensen te promoveren naar de’gesel. klassen
degraderen de nrs. laatst en voorlaatste.

OOC
NIEUWS IN HET KORT NIEUWS IN HET KORT NIEUWS IN HET Ke
— De kopy voor het volgende nvmmer van PIOT gentuiterlijk 27 ‘febr. ‘as in het bezit te zijn van de

Redactie, NOTEER DEZE DATUMtitED ole alleaan de halfjaarlijkse ledenvergsadering
as Mondes 14 febr. aans 2050 Uur,

+++4++
— Het eerste Zaalvoetbalteam draait momonteel behoor :

lijk goed en verloor slechts:méet'El. ódijfers van”
Eibergen 1 en won ruim van Erix en KSH 2,
Het tweede team behaalde 2 punten uit 3 wedstrijden,:
terwijl het Â-1 team met Ruime. cijfers hun eerste
wedstrijd verloren van Vios Á (7- 0);

NIEUWS IN HET KORT NIEUWS IN HET KORT NIEUWS IN HET KO.



ilaag koppen van de bal kan gevaarlijk spel inhouden,

Wanneer U dit fummer ‘ontvangt heeft de vereniging haareerste contactavond achter de rug en wel op dinsdag 8
febr, jl. werd er:voor alle: leden en-donateurs eenkaartavond (kruisjassen) gehouden in de Kantine. EeEen initiatief van het Bestuur dat ons inziens alle lofverdiend, want hoe kan men immers beter de onderlingeverstandhouding tussen elftallen, spelers, leiders,Supporters etc beter verstevigen, sae. danook deze avond geslaagd genoemd mag worden,” tLijkt het ons wel iets om een dergelijke avond regel- |

matig te houden of eventueel zoals dat bij ahdere ver.
|enigingen soms is tot een bv. vast maandelijks gebeuren |te maken,

: Einadelig vonden wij het echter in ait geval dat dezeDi ten ‘koste ging van de training der lagere elf- ítallen; doch daar kan toch nog wel iets op gevonden |worden lijkt ons, =
i Redactie

M=-O-—0

SPELRECEL RUBRIEK

Regel 12. eeRegel 12 van de spelregels behandelt de overtredingenen wangedrag. In dit stukje eren iets over de over.tredingen die leiden tot de indirecte vrije schop.Ie. Het spelen op een wijze die door de Scheidsrechtergevaarlijk wordt geacht. Bijv. pogen de bal te spelenwelke de doelverdediger in ‘zijn bezit heeft. Ook het
2e Eerlijk aanvallen. Dit is het bekende schouder-
duwtje, zonder dat de bal zich binnen het speelbereik Ívan de betrokken spelers bevindt en deze spelers be- lpaaldelijk niet de bedoeling hebben deze tc spelens:

_

|

Een aanval van Meer den één speler. tegenover een tegen-Istander op zich zelf is niet strafbaar. indien de aan-val korrekt plaats vindt. :

ze. Het opzettelijk hinderen van een tegenstander, ter-wijl hij zelf de bal niet speelt, obstructie,ite De Doelverdediger aanvallen, behalve wanneer deze
2. De bal vasthoudt
Db. Een tegenstander opzettelijk hindert



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



Elkezondag
EEn Je voor 7 kwartjes

voor eenrijk worden
ezellig partijtjein de Lotto of partijbiljartenToto, 3)> of een groot feestEE in ’t klein

moet je toch wel bijDoor mee 't Kevelder zijn!te spelen steunt yu
bovendien B E

CAFÉ

elke dinsdagavond H. HOLWEG
tussen 8 en 11 uur Telefoon 277in de kantine

Wij stammen uit een sterk geslachtdat steeds door:

van Wijngaarden’s
MENGVOEDERS

wordt groot
en in produktie gebracht

Kx
tel. 200
Zieuwent



A,As zijn doelgebied. (16 meter) verindt,Doelverdediger:.
2e In totaal meer dan 4 passen doet terwijl hij de baldraagt. De 4 passen worden geteld vanaf het moment datde doelverdediger de bal in zijn bezit heeft, Bijv.eerst 2 passen, dan de bal rollen en opnieuw '2 passenis volgens de regels niet strafbaar,

(

pes Als de

De Een taktiek toepast, die naar het oordeel van de
Scheidstechter, hoofdzakelijk plaats vindt om het spel;op te-houden en daardoor tijd te rekken en zodoende

:

zijn partij:op onsportiere wijze bevoordeelt,Een indirecte vrije trap. behoort aangegeven te wordendoor het opsteken van de. hand v.d. Scheidsrechter enwel zo lang tot de vrije trap genomen is, een fluit-signaal daarbij isniet noodzakelijk maar wel toegestaan,
O0-0-0

niging,qDNaanwijziging Touwtrekver
De Touwtrekvereniging Zieuwent heeft con nieuwe naam.De wens daartoe bestond al lang maar nu is het er daneindelijk van gekomen,
De naam T.T.V.-Kotels was ontstaan na deelname van: eenCafe-ploeg tijdens esn Kermistournooi in 1969 teZieuwent. Doch de leden waren, Mede door het vertrekvan de Hr. Ketels uit Zieuwent, van mening dat er eennieuwe naam moest komen. Er kwamen zeker 15 namen oppapier doch ecn naam kon maar in aannerking komen.
De nieuwe naam is T.T.V, D.E.S, dat betekent:
Door Eenheid Sterk, ech erg passende neem want team-geest en eenhekd zijn bij' deze tak van sport erg belang-rijk. U hoeft dus niet meër verwondert te kijken bijhet zien van deze naam, maer zult meteen aan de touw-
trekvereniging' D.E.S. denken,
Hopende dat deze naam stimulerend zal werken sluit ikdit stuk maar; leest U ook even het volgende bericht, .Bij voorbaat veel leesplezier. aBestuu Ve DIE 5.
NIEUWS VAN ITV, DeE.Tijdens de afgelopen ledenvergadering werd besloten om
deel te nemen aan de winter indoor-tournooïien. In totaalzijn er 4 indoor-tournooien en wel in Dec. Jan. Febr,
en Mrt. In tegenstelling tot de Zomerkompetitie werd ergeloot in wel rden i

e Ve



werden inge@eeld inGe Poule 640 kg C-klasse (is 640
B in de zomerkampetitie) met ploegen die van gelijke
klasse zijn dan wij. Ook is de wedstrijd indeling anders,
i.v.m, het grote aantal ploegen js er maar een trek-
beurt, terwijl dit zomers 2 0f 3 îs; 2415 usb berds
beurten wint en 53 als er een gewonnen is en een verloren,
een beslissingsbeurt dus;. waarvoor men dan 1 punt krijgt.
De winnaar krijgt 3 punten, de verliezer O punten.
Het. trainen in dé wintermaanden was altijd éen pro-
bleem, maar de Hr. Venderbosch van de Radstake bracht
uitkomst. . Doordat- de manege vrijdagsaronds niet ge-bruikt wordt mochten wij komen trainen; een geweldige
hulp waarvoor we erg: dankbaar zijn. :

Het 1ste tournooi, dat werd gehouden op718 Ea jl ie
‚ Wolfersveen in Manege Timmerhuis, werd Met spanning te-

gemoet gezien. De ploeg was op één plaats gewijzigd.
Dat er hard en lang getrokken werd behoeft geen betoog,
trekbeurten van 5 min, warenheel gewoon, een teken dat
de ploegen behoorlijk san elkaar gewaagd waren. Wij
trokken tenslotte aan het langste eind wat cen poule-
overwinning betekende, iets dat sinds 1972 niet meer
voorgekomen was. Sportzicht uit Aalsmeer werd 2e en
Lido Groenlo 3de met respectievelijk 12 en 9 punten,
Wij hadden 15 punten. Eén ploeg was afwezig; wegensIe weer. De 2de wedstrijd was in manege Snorrewind

e Halten op 21 jan. Alle ploegen waren aanwezig. We

begonnen goed met een overwinning en begonnen met span-
hing aan de 2de wedstrijd, daar deze ploeg de afwezige
van het vorige tournooi was. We wonnen; echter eerst na
vele minuten zwaar ges$yreden te hebben, volgens velen
waren het T mij. waarvan de helft om de laatste meters
Dok de 3de tegenstander gaf flink partij, maar we won-
pen en ook de volgende 2 werden gewonnen. Een 2de over-
winning dus. Na 2 indoortournooien is de stand
als volgt: 1: DIV D.E.D. 50 punten:

2. Sporszieht 24

KEEA

3 ido. Ie4. Octopus DO
5. Eibergen CS6. Bathmen ee.Sportzicht en Octopus zijn ploegen die uit Aalsmeer

komen en. Ei envorca. 25 uur moeten rijden, geen
: 5

-

:



De Honda Civic

3 maal gekozentot 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.

Eijs vanaf # 10. 475, - . 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.
sluz; :toelen
achterruitverwarming
handremcontrolelampje
alarmknipperinstallatie
afsluitbare tankdop
wisselstroomdynamo
ac teruitrijlampen
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 FINANCIERINGEN
levensverzekeringen persoonlijke leningen
ongevallenverzekeringen hypotheken
ziektekostenverzekeringen huurkoopfinanciering

alle schadeverzekeringen woningkredieten - leasing

laat u zich eens geheel vrijblijvend adviseren, laat uw verzekeringónze 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
voor een goedewat in huis hebt 9

2e hands of
nieuwe

voor al uw auto
DRANKEN

verder alleeven naar :soorten reparaties

SLIJTERIJ naar een erkend

( | { U
adres:

HopeEe Garage T. Kolkman
Telefoon 473

Zieuwentseweg 71
woensdagsmiddags Zieuwent
gesloten Tel. 683 - b.g.g. 603
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aicinigheid dus, teneer omdat zij geen indoorvournooù
hebben. Bij het verschijnen van PIOT zijn we reeds nâar:Nijnsel in Brabant geweest, 4 febr. waar een grote

|

gewichtswedstrijd gehouden wordt. Een ploeg van 3 manmoet een zo zwaar mogelijk gewicht 2% meter Haar boven;trekken binnen 1 min, Uitslag van deze wedstrijd komtin de volgende PIOT, De Agenda’ vermeldt verder nog:19 febr. Indoortournooi, 5 mrt. Open indoortournooi te.
Aalsmeer, 18 mrt Pinale indoortournooi Bathmen, Bs
Mocht bovenstaand artikeltje U inspireren om ook 14iqd tè
worden van de TTV. D.E.S. dan kan dat natuurlijk
Opgave bij: J. Hulshof, Ruurloseweg 1 te Zieuwent of”
bij Café Stoverink, Ruurloseweg 20 te Zieuwent.
Ook jongens vanaf 12 jaar t/m 15 jaar zijn van hertewelkon voor een Jeugdploeg. Deze zullen dan tijdens de
zomermaanden Mee kunnen doen in competitie en tournooien
Mochten er supporters mee willen op 19 febr. dan kan
dat natuurlijke Wij vertrekken dan uiterlijk om 19,00
uur vanaf Café Stoverink. Es

i

Het Bestuur,

HOBBY HOEK.

Hoewel PIOT reeds vele vaste rubrieken heeft die min
of Meer regelmatig verschijnen zoals: Nieuws in het
Kort; Interview, Flaporen, Top-tien en Tip-vijf lijkthet ons wel iets om nog cen rubriek hieraan toe te ì

voegen en wel de !hobbyhoek!,
Deze rubriek zal dan moeten gaan over de hobby!s ‘die
men zoal heeft. Alleen dan is wel weer ieders Mede-
werking nodig of althans van degenen die cens iets
over hun hobby willen vertellen, zodat we hiet steedsalleen maar Sportartikelen in PIOT hebben. Ook voor
de dames die wel eens in PIOT neuzen is dit een aardigegelcgenheid om eens iets te schrijven over bijv.
koken (een leuk recept) borduren, breien etc.
Als enkelé voorbeelden uit de grote reeks hobby!s
noemen wij: Postzegels, dammen, huisdieren, verven,moterrijden enz. enz.

De Redactie



S7 TOORDEN
1 u

Jongens
wie van jullie een goed spreekwoord kent. Jan begin. jmaar eens!,
Jan zegt:"Na regen a zonneschijn. Heel ‘goed!
Nu was Jaap aan de beurt, hij zegtiMEén gek kan meer
vragen dan tien wijzen kunnen beantwoorden! NGoeg!,
zegt de leraar, 'Nnog een!, Wie de schoen past eehem aan!, De leraar word kwaad en schreeuwt:MEn nu een
passend spreekwoord of ik ga de. Directeur halen!!,
Onrerstoorbaar gaat Jaap verder:lVeel geschreeuw enweinig wol!. De leraar vliegt ziedend van drift de klasuit terwijl Jaap hem ha roept:MAls de kat van huisis,dansen de muizen op tafel!,
Even later komt. de leraar, e achter de
directeur de Klas binnen. paard komt
achterean!, ze Jaap: "46 Jaap  „ UKen jij zulke mooieDee vraagt de directeur. Woedend loopt hij
op Jaap toe en sleurt hem uit de bank, terwijl Jaap
angstig roept:"Bezint eer ge begint", Hij krijgt echter
een pak slaag en huilend ròept hij nog:'Wat gij nietwilt dat U geschiedt, doe dat ook een ander niet!,
Jaap wordt naar huis gestuurd ‚ maar hij kijkt ‘hog even
om en roept: Oost west, Thuis best!!!

‚ zegt de Nederlandse lèrfaar; Vik wil weten

Speler van het 3de.
een. :

UIT HET LEVEN VAN EEN HTS'er,
(Een klasgenoot van mij, die ook een beurs had aange-
vraagd zoals de meeste HTS-studenten, kreeg vorige‘week antwoord op zijn aanvrage.
‚Daarin stond het volgende,

ì

Bureau voor de oplossing Ons kenmerk:Sen
en

van fin. vraagstukken aan: Geadresseerde
in de: Prov. Overijsel Ùw kennerk: De Os 299 z

55 ee Gem. Enschede dd.
Geachte Heer,

Door volledige; door ons ingewonnen inlichtingen, be-
‘treffende Uw leeftijd; moeilijke omscholing, gezond-
heidstoestand e.d. , zijn wij van oordeel, dat van uw



En
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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

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 05445-461



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 feitbij ons heerst er gezelligheid

A 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 haspel installaties
van 20-90 m3 per uur,

LANDBOUWMECHANISAT IEBEDRIJF „WO PA” B.V.

tel.05443-2415



voorubesbasi geen sociaal en mit Kapital)punt geen financiëel voordeel neer te
Daar U met Uw erbarmelijke figuur en vooschrik van de mensheid rondloopt cen bovendien met Uw
schandelijk asociaal gedrag ten opzichte van het be-schaafde mensdon onrust veroorzaakt, hebben Wij LOL
Uw likwidatie besloten.
U wordt opgeroepen, zich a.s. vrijdag on 15.00 uur aan!het crematorium te Usselo (gem. Enschede) te Vervoegen,
U dient zich te nelden onder overlegging van ait :

schrijven, bij de Chefstoker op de tweede etage, Oren
nr. 24, klep 3, onm door het verbranden van Uw nutte-loze lichaam mede te helpen aan het oplossen van het
werklozen-vraagstuk in de Provincie Overijsel,
Het reisgeld, enkele reis wel te verstaan, wordt U verL
strekt ingevolge art. 42 lid 7 van de overbruggings- |!

regeling en kan worden afgelaald bij de geïeentelijke
|Sociale Dienst in Üwy woonplaats, zijnde Lichtenvoorde.

U

8
wordt verzocht te verschijnen met fris a

eine oren en goed gewassen voeten, daar anders de ai
zuigingsinstallatie van de oven tekort schiet; en zo
doende de geuren niet meer kan verwerken, hetgeen vo
het stokende personeel niet aangenaan is.
Tevens wordt U verzocht met ingang van vandaag geenalkoholigche dranken. te nuttigen, teneinde explösiege-,
vaar te voorkomen,

Met Uw komst naar het Creatoriun dient U twee of drie
bundels stro, hetzij een andere goed brandbare stof
nede te brengen, zo ook een plastic zak, waarin nader
hand Uw as zal worden verzameld.

Deze as zal worden gebruikt om op gladde wegen te
‚strooien, zodat U overblijfselen nog eenmaal het
algemeen belang kunnen dienen.

‘Uw hoofd wordt voor het verbranden geledigd, ondat
water; zoals bekend, het vuur niet aanwakkert maar
dooft. Mochten er nog enige vaste bestanddelen in Uw
hoofd worden aangetroffen, hetzij in de vorn van
hersenen, welke duiden op enige intelligentie, dan

8858
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6
zullen wij deze opzenden aan de Vrije Universiteit van.
Ansterdan voor het doen van proeven op biologisch en
antropologisch gebied; waarna het proefmateriaal op de
afdeling curiosa ten toon zal worden gesteld.

Vertrouwende op 100% medewerking in deze voor alle
partijen de meest elegante oplossing, tekenen wij met
Ze meeste gepaste hoogachting;

Namens de Raad van
Commissarissen.

Mr, drs. HJM v. Laer tot Vugt.

Conmentaar van mijn klasgenoot:"Zou ik dan toek
niet geschikt zijn voor de Eise!
Gezien zijn cijfers; mij dunkt.

M. Nienhuis

O—0-0a\DE NEDERIANDSE MIDDENSTANDSBANK,

EEN BANK VOOR IEDEREEN.



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

wilt u over installatiewerk praten,
houd dan

WA KEMKENS BV in de gaten:

VOOR EEN GEZELLIG DRANKJE

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

Kantine van Z.V.C. a
Taxibedrijf

___

Jan Roelofsen
>. DORPSSTRAAT 29 AIAZieuwent Tel. 05445 — 416 ———

es

trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd
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Tot uw dienst met :
sparen (tegen hoge rente) . financieringen
persoonlijke leningen . verzekeringen
hypotheken . beleggingen . bewaargeving
vakantiereizen . vreemd geld

ZIEUWENT - telefoon 561/562

bijkantoor:
Waalderweg 10, Mariënvelde, telefoon 573
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