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G.J. Pierik
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B* onderhoud installatiebedrijf

LOODGIETERSWERKEN
C.V. INSTALLATIES
IJZERWAREN
ONDERHOUD

B. Hulshof
:

Tel. 233

telefoon 494

H.H. LANDBOUWERS - AANNEMERS

Voor al uw loon- en grondwerken staan wij steeds klaar met de
modernste machines.
Verder leveren wij alle soorten
LANDBOUWPLASTIKS

GRAS- EN GAZONZADEN

SPUITMIDDELEN E.D.

Door aanschaffing van een grote zelfrijdende giertank (12.000 !)

houden wij ons aanbevolen voor transporten op afstand, voor aan-
en afvoer van uw mengmest

”WOPA” B.V. LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF

tel. 05443-2415  -  05445-253
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VAN DE REDACTIE
3Nu de.wedstrijden voor de meeste teams erop zitten, kunnenwe eigenlijk wel de baläns opmaken van een voor ZVC tochwel geslaagd seizoen Te. Het eerste is zeer verdien-stelijk 2e: geworden, alleen al omdat het krachtsverschilin de 4 Klasse c toch eigenlijk zeer miniem was. Eeneerste plaats behoorde aistslot- de onmogelijkheden maarin de kampioenswedstrijd in Gendringen bleek. toch weldat Gendringen hier eigenlijk de meeste aanspraak opmaakte. Tot onze grote spijt moet Varsseveld degraderenmet maar 2 punten achterstand op nummer 5: Colmschate.Het Puntenverschil tussen nummer l en nummer laatst.bedroeg slechts 15 punten, terwijl dit toch gemiddeldminstens 20 punten bedraägt: |Het 2° wist zich met nog l wedstrijd te spelen in dekopgroep te handhaven door uit 3 wedstrijden 4 punten tebepalen, zodàt men tevreden Kan zijn, Volgend seizoenkan men tzrreizn hopelijk door aanvulling uit A selectieen andere teams misschien wel rechtstreeks meedoen omhet kampioenschap.

Het derde is duidelijk een ploeg van de middelmaat. Hetbegon zeer goed, maar er werd (zoals Herman Hartman zei)sinda van Agt aan het bewind kwam in 8 wedstrijden niet
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gewonnen. Ze wisten zich hierna redelijk te herstellen
zodat ze wanneer de laatste wedstrijd wordt gewonnen

tegen het hooggeplaatste Diepenheim, van een plaats in

de middenmoot zijn verzekerd. Het 48 heeft inde laatste
wedstrijd tegen Reunie 3 aen een gelijkspel gen0e8 om

zichzelf definitief veilig te stellen. Het is-nu al het

derde jaar achter&én dat ZVC 4, onder misselend spelers-
bestand, moet vechten voor lijfbehoud. Hier komt hopelijk

volgend jaar verandering in. a SD
Het GE en 6®© deed het naar omstandigheden zeer goed. Het

Te elftal begon de competitie zeer slecht; maar hier kwam

na de 9e wedstrijd danig verandering in. Er werderi toen

uit Ie wedstrijden liefst 2v punten gehaald; terwijl
ze uit de eerste 9 wedstrijden slechts 2 punten hadden

vergaard. Hierdoor vierde de goede sfeer en de kantineom-

zet hoogtij en werd het team van een behoorlijke. supporters-

aanhang verzekerd. fet 8E bleef het gehele seizoen magere

resultaten behalen, zodat ze eigenlijk beneten de middel-

maat bleven: Ss : Ee
Met de Junioren is het minder florisant gesteld. C'l gaat

waarschijnlijk degraderen, maar dit kon men eigenlijk
enigzins voorspellen omdat de jongens fysiek! vaek ‘tekort

komen. Technisch mas de ploeg zelden de mindere. maar. als

het op snelheid en kracht aankwam; werden. ze meestal ge-_

klopt. Jammer dus. Geen van de andere teams ein@igde. hoog.

& sel. deed het redelijk: afgelopen zaterdag wisten Ze

zich veilig te sbellen door in Grol met 3-3 gelijk te spelen.

De overgebleven ploegen: eindigèen in Ge onderste regionen:

Hopelijk gaat het volgend jaar beter» 5
Yan de Aspiranten en Pupillen is weinig bekend, alleen.
weten we Le 1Je 1 vier óf vijf eindigde hetgeen

een goede prestatie mag worden genoemd. Verder. wil ik ver-

wijzen naar de standen. E ee .
Helaas vernomen we dat het gehele jeugdbestuur dit jaar.
aftreedt op Fred. Wikart na: Tirder bestaat er nóg een
ernstig. tekort aan jeugdleiders. Daarom willen we

: ee ie e eyt
inwoners. van zieuwent aansporen Om het te worden voor zÏwEt

Pupillen, Aspiranten; of Junioren. Het vergt echt niet zo

veel van uw vrije tijd; maxinaal 3. uur per week.

zondag 2 april volgt de laatste competitiedag, waarop

de-definitieve beslissingen vallen. Rest nog te vermelden

het Jan Knippenborgtournogi nu volop aan de gang is.

De Redactie



COOP. 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 NMS
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
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Wilt U eens watertanden ?

Dan bent U

in goede handen.
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partijen.
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LANHV
Dorpsstraat 31 TE
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CAFÉ — RESTAU RANT
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„STOVERINK”'

or vergaderingen en

EL
L. 05445 259
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INTERVIEW DINXPERLO
Naar aanleiding van de wedstrijd ZVC-Dinxperlo, meende
de redaktie dat het wel leuk zou zijn om de spelers entrainer van Dinxperlo een interview af te nemen. Trainer
drerbeek van Dinxperlo had de spelers. op het hart gedrukt
om de sportieve plicht te doen en met de instelling óm
te wimnen het veld in te gaan, we konden vrij Uit: voetballen
en hadden niets te verliezen. es
We’ zouden spelen vanuit een vaste man-dekking en bij bal-
bezit zelf proberen het spel snel te maken. Hij. vond ZieuwenL
de eerste 20 minuten zeker beter, maar. toen Dinxp. ver-
rassend. op 1-0 kwam, vond hij dat Zieuwent de tegen-goal
moeilijk kon: verwerken en slechter ging plaatsen. Enkele
spelers vonden dan ook dat ZVC na de verloren wedstrijd
in Gendringen een verloren indruk maakte. Temeer daar

e in Dinxp. een bijzonder fanatieke indruk maakten.
_

rust gingen we met dezelfde. instelling het veld in
als de eerste helft. ZVC probeerde toen met risico- voetbal
terug.te komen , maar Dinxp. profiteerde goed xam en maakte
uit een van de snelle corners 2-0. Door de penaltie, die
TO sus ni niet terecht was, kon Zieuwent dot. 251 terug
komen. :

Eindvisie: We vonden Zieuwent een göede }f
vlosg-Uie dua

voetbal de beste was, alleen tegenslagen konde ze moei-
lijk verwerken.
De spelers. vonden Zieuwent beter voetballen dan Gendringen
en hadden verwacht dat ze wel kampioen zouden worden. Van
de wedstrijd haddenze. niet. gedacht dat ze deze zouden winnen,
een positief punt was dat de doelpaal beter vast stond

dan vorig jaar.
EINDSTAND BERSTE

AN
4D

De Redaktie.

Gendringen 22-55 Vorden 22-19
RKZVC 22-29 Witkampers 22-19
KSV 22-26 Varsseveld 22-18
Dinxperlo 22-25
Golmschate 22-20
#rol 22-20
AD 169 22-19
SG Neede 22-19
Reunie 2258
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ZVC 4 ee 7 SP :

Het einde van het seizoen 77/78 is nu oek voor Metis
elftalin ‘zicht zekomen. Uit:2l gespeelde wedstrijden
werden 15 punten behaald. Degradatie is nog steeds moge“
lijk. In de wedstrijd tegen Reunie 3 op zondag 7 mei moet
1 punt ‘gehaald worden. De twee andere Cegradatiekandidaten,
Vorden en Fortuna zwellen echter beide de a&aatste wecstrijd
toeten winen cm niet te Gegraderen. Voor Vorden >f Fortuna
‘ig-het ‘een hopeloze zaâk daar zij het respectievelijk tegen
twee kempieenskandidaten moeten opnemen.
De ietwat tegenvallende resultaten zijn mogelijk zZ£MExR

Afhankelijk van een steeds wisselend: svelersbestand;
resp. blessures. áán het eind van de competitie, toen het
degradatie gevaar het grootst was; wert de hulp ingeroepen
van spelers van de Á selectie en het 5°. Het isnu al)
seizoen achtereen het geval; -dat het 4° van degradatie
wordt Zered loor spelers van antere elftallen. Iedere trai:
éen leider ven cen elftal wil- vanzelfsprekend niet dat zijn
elftal degradeert.Misschien is het toch beter om. in het
volgende ‘seizoen 2ok tot het: eind met dezelfde. spelers
door te gaan en wellicht te degraderen. In een lagere klass
moeten dan betere resultaten behaald kunnen worden.en met

meer plezier gevoetbald kan worden. In ieder geval blijEt
het 48 dit jaar wel in de derce klasse en zal in ‘de. toe=

- komst geprobeerd worden het besté erv:n te maken.

In het zojuist begonnen J.K. tournooi wert met 2-0 van
het zevente gewonnen. Van het € werd verrassend en onver-
diend met 1-0 verloren. In dit toernooi hopen ve nog

enkele elftallen te verrassen.
HET VIERDE

DOELPUNTJES
5

Gevraagd: Broedse kippen :

Jos Lankveld, Harreveldseweg 30.
Aangeboden: ca.250 Voetbal Internaticnal!s van de.

afgelopen vijf jaar: Bij meer belang-
5

= E U

stellins worden ze verdeelde

NIEUWS IN HET KORT

Geruchten gean dat de KNVB afd. Gelderland voornemens is
de 4e klas op te splitsen in een vieräe en vijfde klas,



BANKSTELLEN
E EETHOEKEN

SLAAPKAMERS
* tAFVO GORDIJNSTOF
5 VLOERBEDEKKINGvolkoren .
* tarwe steeds een leuke kollektie

in voorraad

Niënhuis meubelen

ook in DEKENS en
MATRASSEN zijn wijruim gesorteerd

DORPSSTRAAT 29
Tel. 05445 — 416

trouw-, rouw- en
_ziekenfondsritten worden door ons verzorgd



aannemingsbedrijf
_ HOENDERBOOM BV zieuwent

voor nieuwbouw
verbouw
onderhoudswerken
utiliteitswerken

Dorpsstraat 27
Tel. 05445-332

Isdelaagste
prijs intapijt

altijd debeste?
„4, Vergeethetmaar! Stoltenborg

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

» Goedkoop is duurkoop. NS
…

lf Loop daarom even bij onsRS Kd binnen. Wij adviseren u graag Kiee Nn & met het vakmanschap van de
KA == echte tapijt-specialist.

:
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Vaor onze lagere teams (6e,7e en 8e) een extrie-stimulans zel zijn, maar zeker is hierom trent

ons volgende nummer van PIOT dient uiterlijkjeni in het bezit te zijn vari de Redactie.
eer deze datum. Het wordt een kermis-nummer met daar-

€ men het programma van de sportdag met de kermis
en het volledige kermisprogramma.
In juni verschijnt, zoals U reeds EL PIOT

bestaur is onderhandelingen Bean met Fc. Bochol4
2 pa Soster) voor de kermisnedstrijd . Bijshottersse gaan van dit nummer zijn nog geen resultaten bekend.

Ook de nieuwe trainer voor de la
tijdstip nog niet bekend.

A

NE)

agere elftallen is óp dit

Zoals reeds eerder het vermoeden wert geopperd: word*
Le Knippenborg volgend seizoen trainer van Ce A, B en C-
seleutie.
In het voorbereidings-programma van het Eerste heeft de
KNVB enkele zondagen vastgesteld alwaarop beker-wedstrijden
gespeeld (kunnen) worden. Voor geinteresseerden volgenhier de data: 16, 20, 23, 27 en 30 augustus en 6 septeinber.

- «

C2 JUNIOREN
Het seizoen zit er weer op en ondergetekende dacht dat
hgt wel eens tijd werd om ook eens een stukje over de
& tjes te schrijven. seHet verloop van de competitie is redelijk geweest met up!s
en downs. Om met de ups te beginnen ED daar de grote
overwinningen op KSHo2 5-0, SKVWc2 5-1 Dan nogde geluk-
kige overwinningen. zoals tegen ADc2 met de rust met 2-0
achterstaan en met 3-2 te winnen en tegen AZSV met 2-1
winnen met een portie geluk van. jewelste (5x redding door

\s het verlies tegen WVCc2 met 8-1 en 11-0, maar
Kk ge beginnen aan omdat daar kerels in >pen

k m n kereltje bij was. Zij zijn
unt kampioen gewcrten. Dan
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hebben we nog de grote nederlagen tegen Varsseveld c2
met 4-0 en 6-1 en tegen AD'69 met 4-0. :

Maar het was geweldig om te zien hoe de jongens er iedere

wedstrijd weer vol enthousiast tegen aen gingen:

Dat is ook een enorme drijfveer Soor de Loidsrs-98 dit

werk met plezier te doen. Maar helaas kan ik door omstan-

digheden volgend jaar geen jeugaleider heer zijn wat ik

wel jammer vind, ook al omdat er al zo'n gebrek 2an jeugd-

leiders is, daarom kan’ ik ieder wie zaterdags een pear

uurtjes vrij kan maken aanraden om dit werk te gaan. doen.

Wat ik ook jammer Jinat is det ik dit jaar geeh ouders

van de jongens langs de jij Dos) gezien; wat toen hard-

stikke leuk moet zijn voor de jongens. Maär het zal ook

wel niet altijë’even herê meevallen om een uurtje vrij

te maken másrmet een beetje goede wil zou dat toch

mogelijk moeten zijn.
Alles bij ‘elkaar moet ik zeggen dat het een leuk seizoen

is geweest waaraan vooral de jongens hard aan meegewerkt

hebben. Waarvoor min dank.
‘Jos Wolters’ (leider 62)

STANDEN SENIOREN

le klasse
|

Eibergen 3 20-29 De DÔsL.

GSV 2 LE dinterswijk 2
_ 20-19

Varsseveld 2 lsae MVR 2 „Eg © 5

Concordia 2 21-24 Raum 2 20-17

ING 2 21-23 Rijmland 2 Ds
Gendringen 2 20-21 Des zen
3e klasse

Geie & 21-36 Tios 2 20-3ts 3

Diepenheim 2 21-30 DEO 2 91-35 Rekken 1 92-55

Noordijk 3 21-27 Kotten ON Varssevelc) 21-30

Longa 5 91-25 Neede 4 zls2! EGVV 1 GN
Vorden 3 21-25 WVC 4 A) Gr.Boys 1 22-25

Markelo 5 21-22 Reunie 5 19-20 Fortuna 1 22-25

Rietmolen 2 21-22 Eibergen) 21-18 INGE 22-19

NC) 21-20 Rietmolej 51.16 Ruurlo 5 22-19

SE) 21-18. ZVC 4 al -15 Brda 32 22-18

Witkampers 5 91-13 Fortuna 2 aiLIV 2 22-12

Eibergen Gis lsl. worden A 215 Vorden 6 20- G

Ruurlo 4 21- 5 wWinters.3 21- 9 Lochem DE=e



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

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

u wacht”. Kosten plm. f 150.- Ook zaterdags.
Benzineverbruik 1: 17, bii rustig rijden.

Loopt o5 gewone benzin:.
Acceleratie van U tot 100 in: 13 secrFinanciering :1 1 4uò

: Uit voorraad leverbaa..
Zaterdagsmorgens werkplaats geopend

van 8.30 tot 12 uur.

5 persoons
gescheiden remsysteem
rembekrachtiger
zeer geruisloos
voorwielaandrijving
radiaal-banden
3-punts veiligheidsgor-
dels
veiligheidskooiconstructie

„yeiligheidsstuur
Gewicht 680 kg.
slaapstoelen
achterruitverwarming
handremcontrolelampje
alarmknipperinstallatie
afsluitbare tankdop
wisselstroomdynamo
achteruitrijlampen
grote handschoenen-
kast

eGarage L. Voorhuis
TELEFOON 05445-319 - ZIEUWENT ë

MAAK VRIJBLIJVEND PROEFRIT!
reeds 10 jaar HONDA -dealer

wil

voor al uw varkens
groot of klein

BART VOS
graag uw koopman zijn
telefoon 05443-1774

Wa



DE

OOK VOOR DIT SEIZOEN STAAN WE
WEER VOOR U KLAAR MET:

Verzekeringen
Financieringen
Persoonlijke leningen
Hypotheken Redelijke premies
Woningkredieten Kennis van zaken

Zeer veel service
Vakkundige adviezen en een
Coulante behandeling

assurantie en financieringskantoor

THEO BEKKEN
Werenfriedstraat 9, Zieuwent, tel. 461

erkend assurantieagent
zorg dat u steeds

voor al uw wat in huis hebt
DRANKEN
even naar

SLIJTERIJ

Cchutten Herman
Wop de Viersprong"

Telefoon 473
woensdagsmiddags
gesloten
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MEC 5Erix 5 21-34 AD 8 20-31Witkamp 4 20-30 seKSV 6 20-26 Kotten 5 : 18-30Reunie 6 20-24 Grol f 19-27SVE 21-22 Mete) 5 19-24Eiberg 9 20-20 Ratum 4 20-19DEO 4 201 Vo g ; : 21-18GSV 3 21-17 Longa 13 20-17lo Vios 9 20-16 Gr. Boys 3. 20-15Vics 8 20-10 Rietn. > 20-13 Winterswijk & 19-12KSV 5 19- 9 Ionga 9 20-11 Vosseveld 5 20- 5DEO 5 20- 9 Markelo 10% Meddo.:6 : 19— 2

le malen niet geplaatst (verschenen) te zijn nuWe een intervieuw, alhoewel er in dit geval eerdersprake is van een soort opinie-peiling. We hebben namelijktijde: de wedstrijd ZVC-Dinxperlo verschillende mensenlangs de lijn enkele zlgemene vragen over ZVC gesteld,DH;zen dergelijk opirie/onderzoek zal weliswaar niet objec-tiet zijn omdat alleen dîïe, die zoncag op het Sportcomplexwaren en geintervieuwd werden zich ‘op de een of anderemanier tot onze vereniging of het voetbal voelt aangetrok-ken. Daarom hebben we later op de dag nog een enkele anti.voetballer naar zijn mening gevraagd. Als geintervieuwtenwerden de volgende personen uitgekozen: 1, Benny Wassink2. Mevr. Immink 5. Herman Storkhorst 4e Mevr. Bokkers(Bekkenboer) 5. Mevr, Lankvelg 6. Jan Wopereis (Klompen-Waker) 7. Cuido Domhof (Gemsd) S. Heen Holweg.Onze eerste vraag was: Wat vindt U van RKZVC als vereniging?En. ‘Grandioze verenigine om naar te kijken, heeftalles gepresteerd wat er te presteren valt.Mevr. I.:Oei Prima.
:

=ss ‘Kan d'r niets nacGeligs. van zeggen.evr.B.:Dat ze goed voetballen.

=4

1 4

\

3

SH

Hevr.L.iJa; wat zel ik Caarvan zeggen: Coe ik heb datbloempje ook nog. Verder goed.JW. Ik vind het nog Wel asrdij,GD: Wel goed,H.H. Vereniging wel goed, maar 't moet sport blijven.



Vraag 2:

B.W. :

Mevt.l :

H.S.

Mevr.B.:
Mevr. Les

Jas
G.D,
EH, …

…

Vraag 3:
Bows s

Mevr. I.:
HS.
Mevr.Be
Mevr: Ll.

TRT:
e Ve.

Ge De :

Hes :

Vraag 4:
BeWe
Mevr.l.:
H.S.
Mevr. Be:
Mevr. L.:

JeW.
Gie De

HH,

"0

z8-

Wat vindt U van de prestaties en met iame van
ghet Eerste? 7

Prestaties zeer goeû ondanks sen nieuwe trainer.
Prestaties goed. Alleen kampicen had ik ze graag
willen hebben. Dat vind ik wed jammer.
Prestaties wel goed dit jaar. Ze hoefden voor
mij geen kampioen te worden.
Niet gek, want ook de groten maken wel eens
Fouten: Bp
Prima. Als ik zelf maar niet kom kijken, want
wanneer ik kom verliezen ze telkens, daarom ga
ik als ze achterstaan maer naer de kantine.
Ja ik vind 't wel goed.
Als ze maar winnen vind ik het wel goec.
Goed.

Wat vindt U. van de stemming in de vereniging?
Buiten Zewoon, mo'chten alleen wel wat harder
aanmoedigen.
Vindt ik allemaal wel goeed. 'T enigste waar ik
van houd is voetbal. Ik ben er gek op/ven.
Wel goeû Zo.
Zo’ ik hoor wel goed.
Fantastisch.
Wel goeû. Echt ‘waar:
Geev mel; Uezellij:
Weet ik niet zo'veel vaù maar kan volgens mij
beter omdat er soms bepaalde spanningen heers-
sen in ûe vereniging.” :

5

Wat vinêt U van de zuwpsrtsx Supporter?
Te laks.
Ga zelf meestal wel.
Dacht dat ze wel goed was:
Moeten meer "rêhn!" (schree
Hoe meer het op winnen aan komt, hoe meer er
komen È

Wel een beetje minder.
Moeilijk goh, wel goed.
Fanatiek, doch verschillend en bij mindere
prestaties erg kritisch.

BPb: ö lu= MD 3 |
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MuizinK& Zn.

ZIEUWENT TE.

. NIEUWBOUW

‚ STALLENBOUW

. UTILITEITSBOUW

. VERBOUW

. ONDERHOUDSWERKEN

15445 -214

voor advies
aan- en verkoop

fokzeugen
fokberen
biggen
en varkens

A.W. DOMHOF

Oude Ruurloseweg 28, Zieuwent, tel. 436
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voor al uw schilder-
en behangwerk naar |. Holkenborg

de "doe-het-zelver"
officieel SUPRALUX-dealer,
de verf met de meeste pluspunten
van de consumentenbond qua prijs
en kwaliteit!!!

tevens het adres voor

Zegendijk 4, tel. 454

VOOR EEN GEZELLIG DRANKJE

tijdens de rust of na de v wedstrijd

bent u van harte welkom in de

Kantine van LNG. Ee

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

OLIE-
HANDEL

telefoon 215KRABBENBORG
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í DeIk stem 31 mei op rss restore rset T OOK? Ee 5

Jou, ik weet nit of ik wel ga stemmen zal hierop veeld worden... Waarom niet? Waarom ga je wel naar deigen voor de Tweede Hamer af de Provinciale Statten,Sensentsreadsverkiezingens Tk dende net. ant-. ezocht moet worden-bij. de: publiciteitsmedia dbij de ‘tevee, radio en Jandelijke darbladen.,-
in-op-Dläa Sel jie! problemen. Die aken. IbB het meest direct: Juist dá4r. zou je in

. (Als voorbeeld: het.is eigenlijk te gek e5
t vent ongevoer 300 van. de ruim 1000 kiesgerechtige:stemden voor de groslijst, m.a.v. een kleine minderheidoepaaalde wie Zieuwent. zal gaan vertegenwoordigen!:)Wil je méepraten over zaken en prcblenen in:de- gemeenteTie htenvoorde én met neme in Zieuwent dan: moet je dat nuie Beslis nu. STEM, . : í

oor de XPJ geldt dit nog meer omdat. KPJ-be Stuurslid Tonnie‘olknan op een verkiesbare plaats staat, (Niet verk iesbaar fnuit de KP maar vanuit het CDA). Ddee Ee storkhorst- DE toelichting: de fractie Kerkdorpen, waarin nu nogtensen uit Zieuwent in verteggenwoor digd zitten. geat in Genieuwe raad op.in de CDA-fractie
VERSLAG TOUWTREKTOERNOOT bij Stoverinck:

aantal actieve KPJ-leden besloot óp een zommige zondag-e
g ne

de is van elf uur mee te doen aan het bouwtrek- EE10° de TIV DES organiseerde, In samenwerking met ie
d rd beg! ì Satan. op te treden. De beloningE

zijn een paar kistjes bier. De nzam verdIu verband met de mogelijk Gi weers-werd een onderkomen in elkaar getimmerd,

ar het Jon bij Stoverinck, In eerstee cen g ans te asen, maar na vijf
1+ 27Gs Ee ait overes “gobruwd.

eldolala kreeg. Als mascotte werd Waldo gekozen Coberco- boy vervoerde op zaterdag 29 april de



UW MENING (ZEER GRAAG) AFGEVEN BIJ 'T ZWALUWNOS of
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_NA EEN GOEDE MAAND APRIL, DEM E TMA ND
April is voor de KPJ-Zieuwent bijzonder succesvol geweest.
Een zeer goede start werd gemaakt met de halfjaarlijkse
ledenvergadering. tt ZwaluwnOs bleek te klein om alle leden
te herbergen. Iedereen kon zijn zegje doen; de belangstelling
van de leden heeft op deze manier gezorgd vcor een geslaagde
vergadering en ook voor geslaagde activiteiten in april.
De maandagavonden in april (en ook in mei) zijn voor de trimmerre.
De leiding van deze avonden is in handen van Jos Wolters,
bekend voetballer. 's Avonds van'half acht tot negen uur wordt
cr getrimd in de Besseli nkschans. On zeven uur vertrekt men

Bij. Zwaluwnóös. Ieder lid dat meewil, ook voor de eerste
zeer, kaù peer iJGsa met de leden die in het bezit zijn van
sen is |

Op 18 april was er door het KPJ-bestuur met:behulp.van een
croot aantal leden een sterrit uitgezet voor de KPO-dames.
4. KPO-leden vroegen aan hb eind van de s*srrit bij Stoverink
>f de KPJ opnieuw een sterrit uit wilde zetten, evt. volgeid
jaar,
Aan’ creatieviteit ontbrak het niet in de aprilmaand. De creatieve
dag in het parochiehuis was een succes. Niet alleen voor Zieuwent
maar ook voor de andere KPJ-afdelingen in de kring Groenl:.
Zowel de jury als de organisatoren vonden dat Iet peil van de “

soneel stukken, cabaretteksten en liedjes goed vooruit ging.
Op 30 april in Raalte ging het Zieuwent en Beltmum niet zo goed.
Jtrecht ging hier met de eer strijken en wel verdiend. s

De Bingo-avond op 28 april en het touwtrektoernooi de dag erop
aren voor de deelnemers gezellig. Het'grote aantal leden:
‚p 28 april was niet verwacht, maar om wel fijn natuurlijk voor
degenn die de avond organiseerden.
Zeer, zeer, zeer prettig was de maond april voor diegenen die
aan het paasvuur hebben gewerkt. Het hout aan de Batsdijk is
u dan toch nog opgeruimd. "Dat is eens en nooit weer! werd sezeg



CREADE 78 IN ZIEUWENT EEN DAVEREND SUCCES

Zoals velen wel bekênd is, werd zondag23 april in Y£ parochie-
huis de Creatieve dag van de'KPJ, kring Groenlo ‘gehöuden.

Deelnemers waren: ‘Rekkèn, Vragender, Lisvelde, Groene, Meddo
(met de film Karel) Beltrum en natuurlijk Zieuwent.
De. optredens waren in te del. in drie categorieën: Sieg &
optreden. (20.minuten), een kort. optreden (10 minuten). en een.improvisatie. Wij de KPJ-Zieuwent nar“aan aàle. drie onderdelendeel. Dit alles werd. door. ons. vóór. de middagpauze afgehandeldi.v.m. de voetbalwedstrijd Genderingen — Zieuwent.
De vroegtijdige start van de improvisatie. kwam voor ons. nogal
onverwacht, een groot gedeelte van de-spelers was nog niet
aanwezig en de voorbereidingstijd was erg kort. De verwachte

afgang bleef echter uit en Zieuwent 5D de.eerste. wijsin de wacht, :

De grote concurent voor Zieuwent was De IBE,se een
sterk lang-optreden had en een geweldig kort- GR izden. Hier-voor behaalden zij de eerste prijs. Dit bracht voor ons toch
wel veel spanning. Het lang-optreden, gespeeld door vier.afdelingen werd ook een succes voor Zieuwent. Maar dat was
wel op het nippertje. Beltrum was, zoals al gezegd, bijzonder
goed. |

Het was een enorm geslaagde dag mede dank zij het succesvolle
optreden van de Notenkrakers. Zij stelden voor deze dag ook
haar geluidsinstallatie ter beschikking van de KPJ en twee
WNotenkrakers!! zijn de hele dag in de weer geweest om licht
en geluid te regelen. Daarvoor narens de KPJ hartelijk dank.'s Avonds was er een optreden van de groep Jolly Good Company.
Deze druk bezochte avond, waar ook de mrijzen werden uitgereikt
was enorm gezellig en geslaagd. Al met al een bijzhder leuke

dag. Siï - £Tor jWaalderbos (Tone)- Pogigsue von elasen Zien)
. Teun Wassink — is bekend Maria + Henk Krabbanborg

Grobben
Martin Grotenhuis

Bruntjes Riek
Laurens HummelinkWinterink
Tonny + Laurens Zegendiek

Ine Kolkman — Harmes Antoon
Jos Kolkman — Harmes Wim
Martin ten Have — Platen Anna
Marian Beerten — Beerten Eums
Ceciel Wopereis - Oltuus Jan
Han Kuiltjes — import
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ADIDAS - PUMA - QUICK

voor al uw

‚
SPORTSCHOENEN

‚ SPORTKLEDING

‚ e.a. SPORTARTIKELEN

TENBRAS
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-9- 544



Sjo:
* gen goede sfeer heeft
* Redelijke supporters heeft, lie het eehter ònder

- moeilijke omstandigheden snel laten afweten.
* redelijke goede lagere elftallen.heeft, waarbij

opgemerkt word4 dat plezier in 't voetballen
het belangrijkste moet zijn, wat overigens niet
inhoudt dat daarbij overmatig alsoholgebruik aan
te pas moet komen.

* een goede jeugd heefs
* eer goede kantine héeft met een goede en vlotte

bediening, maar echter 4e leng openblijft.
Conclusies Men (Zieuwent) heeft een tief oordeel over

RKZVC. Problemen en moei heden blijven
(en worden opgelost?) .bi n de vereniging.

De Redactie

STANDEN JUNIOREN

Hoofdkl. B Kl. KE A Ki 2825
AZSV 18-28 Bredev. 19336 WVC 17-32
Viod 18-23 Ratum 19-32 Portuna 15-30
Silvolde 17-21 G.Boys 17-28 Kotten 18-26
Grol 17-19 V'veld 20-27 Meddo 18-24
Eibergen 18-19 SVBV 18-23 KSH 18-21
Longa 19-19 Ve 19-18 Ratanm 18-16
Pax 18-16 RKZVC 17-12 KSV 17-153
RKZVC 19-16 Eiberg. 18-11 MEC 19-13
SDOUC 17-15 Vios B. 18-11 RKZVC. -18-10
WVC 16510 AZSV 8- 9 Wlwijk  19- 9
Gendring. 15- 2 Kotten I= G Wave ld 1/5 2

Grol 8-5
DE NEDERLANDSE MIDDENSTANDSBANK,

EEN SPAARBANK VOOR ALLEN!!!a Ef

In het J.K. tournooi zijn reeds enkele wedstrijden
gespeeld. De uitslagen weren tussen he:sken):
2-10 (7-1) 4-7 (2-0) 1-4 (20) 28 (2-0)
2-3 (1-0) 4-6 (0-1) 1-5 (0-0) 2-9 (5-0)
3-10 (5-0) 6-7 (1-1) 4-5 (1-2) 8-9 (0-4)



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

tevens nog steeds Rijkssubsidie "dubbele beglazing"

SCHILDERS- en BEHANGBEDRIJF

Werenfriedstr. 37, Zieuwent, tel. 452

BESTRATINGSBEDRIJF

DOMHOF

ERFVERHARDING
Dorpsstraat 30SIERBESTRATING
ZIEUWENT

i | Telefoon 05445 -517

NS

CE

REE

ma A. M. Wopereis
RADIO - TELEVISIE
WASAUTOMATENELECTRO TECHNISCH BUREAU ELEKTRISCHE enZIEUWENT HUISHOUDELIJKE ART.
SCHOOLARTIKELEN enDorpsstraat 63 SPEELGOED (lego +Telefoon (05445) 217 - 576 playmobile)

A

ee

z

ee

ee



aluw C.V.-INSTALLATIËES

LOODGIETERS- en

ELEKTRICITEITSWERKEN
worden door onsSTALVENTILATIE vakkundig verzorgd

JOS HULSHOF
telefoon 346

DOPPEN ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN

Zieuwent -— Dorpsstraat 77 -— telef. 290

breng
dk na de wedstrijd 3Eeen bezoek

aan

cafetaria 2 de tmptel. 269



EsE.D Afd. C3(sel) Afd. 6:34
Varsev. B2 19-35 Grol 19-32 VC 15-26
Bredevoort 19-34 Lochen 19-31 Varsseveld 17-28
Grol 19-33 WVC 29229 AZSV 18-26

Varsev. B3 19-25 Longa 18-20 SKV 16-24
SKVK 18-24 Mariënvelde 19-19 Kens

: 18-22 4

Gr.Boys 1 Varsseveld 19-18 MEC 16517 i

Eibörzen 19-18 Kotten ij-15 witkampers 11515
AZSV 19-16 Witkampers 18-13 ZVC :218=153 i

Mariënvelde 18:19 SKVW 19- 9 Kotten 16-6

Fortuna %. 19-8 Eibergen 20 Ss EE 17-3 t

RKZVC IsGt 2 19 55

Meddo 19-4 Vergeten AZSV20-28

Alle standen gelen tm. Zaterdag 15 april. Vocr ploegen
vanZVC zijn sommigen bijgewerkt: tot oD heden.

Van de A-SELECTIE |

:

Er is in deze competitie.niet veel nieuws van ons in de

PIOT verschenen. Dit komt misschien door de niet Zo beste
resultaten, waarover weinig te spreken valt.
Over kampioenschap is in de gehele. competitie nog geen
woord gevallen, Gesondanks is er toch nog spanning voor
ons in Ge competitie, n.m. er bestaat een kans cm te
degraderen. U zult zich misschien afvragen; wearon wij
dit jaar niet zo best draait. Dit komt volgens mij 0.8.
doordat voor sommigen het plezier om te voetballen in
de A-selectie er een beetje af is, weardoor de inzet iets
minder is. Een van de oorzaken hiervan is volgens mij
het te grote leeftijdsverschil. In het begin van de compe-

titie waren sommige jongens al 18 jaer terwijl anderen
pas 15 waren. Hierdoor had je een minder sterke bant 3

in de groep. Ook hebben we al 13 weken een van onze beste ij
spelers moeten missen, NeMe Ee Immink, die een nog niet

|

goed functienerende knie heeft, waardoor hij dit zeizoen
niet meer zal meespelen. Verder was en is de opkomst

bij de trainingen gering, doordat veel jongens het. te
druk hebben met €e studie. Ondanks Zet proberen We Tns
te handhaven in Ce hoofklasse en wens ik nu reeds ie.
jongens die volgend jaar in de A-selectie spelen meer
succes.
Waarin we dit jaar misschien no c» wel een succes kunnen
boeken is het tourncoi van VVG of het Jak, tournoote.

De resultaten hiervan hoort u dan nog wel.
tot danse :

! ; ) ar Ean SnAenvullen& stuk door de trainer op blz.16° Stortelder.



SE
ls wanneer dit geschreven wordt heeft de A-sel.
tig EO goor een 3-3 gelijkspel tegen Grol.

B&n wedstrijd te spelen, mag dan ook mel gesteld
worden, dat ons doel bereikt is, nel. haridhaving ín de
hoofdklasse. We hebben 16 punten verzameld en dat hadden
er zoals altijd wannee? er nagekaart wordt, misschien
wel 25 moeten zijn. sToch is Jit.gesn slecht jaar geworden,
Het elftal dat’ vorig jaar kampioen werd, werd maar liefst
7: spelers kwijt aan de senioren. Om de sölectie aan te
vullen, moesten zelfs2 jongens van B worden gehaald,

B dan ook het grote leeftijd sgverschiÂ verklaart. In de
oofdklasse Xx kzt wordt een heel ander voetbal gespeeld. in de overgangsklasse. Dit De dus een grote

omschakeling. De selectie moest weer edeeltelijk ipgebouwmê
worden, en er werd Gan ook een vr IE) elftal NEEE,
Waarbij jonge spelers om

de oude kern werden ingepast,
opgebouwd. Technisch gezien kwamen we daan ook wel mee,
maar fysiek kwamen we toch wel wat te kort.

Sommigen wedstrijden werden onnolig verloren ‘door. eigen!
schuld, gebrek aan concentratie, en: sommigen door onerva-
reheid ofwel door persoonlijke fouten. We staan mu 58 van
onderen en ik durf. wel te stellen tat het een nuttig jaar
was in deze hoofdklasse. :

: D
Sos

m

L. Knippenborg, trainer A-sel.

TOP VEERTIEN
Het zesde heeft mecerom
eerste. Zondag 7 mei
Het zesde mag maxima
het: zich zeker steTSE ie :

1966 23521:(53:538) 8 EL )3 Di 15 2596155) 9 (2.17)
B DI 10 (1,24)eme 5 2) If 155)
5 Ve 7 2,00 (4,70) sE (0,96)
Gi sel 1;88 (1369) 13 (0:73)
T zw05 51,84 (2509) 14Csel (0,59)
STANDEN ASPIRANTEN EN PUPILLEN TM 18
D eerste klasse

IE

Grol l 11-19 VLOS) 10- 6

Grol 2 11-17 . Longa 2 10- 4
Longa 1 11-17 KSV 1 ll- 3
RKZVC 1 11-15 M'veld 1 1i5=:3
Brein 1 10-12



merkartikelen
zijn

kwatiiteitsartikelen

u koopt ze voordelig
bij een

vanouds vertrouwd adres

_
LEVENSMIDDELENBEDRIJF

A. VENDERBOSCH

Dorpstraat 28 - Zieuwent
tel. 315

de beheerder
van het

parochiehuis
wenst

alle sportmensen

steeds
AANGENAME

WEDSTRIJDEN

en veel succes!

VOOR
BETERE

TEXTIEL

ZIEUWENT - LICHTENVOORDE



voor een goede

enmoderne
haarverzorging
naar

_

DAMESKAPSALON

Rikkerink
Tel 311 - ZIEUWENT

voor al uw

VERZEKERINGEN

naar
_ ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER
Zieuwentsew ‚75

E Zieuwent
Tel: 227

WOPEREIS
Dorpsstraat 48
Zieuwent



sis
D tweede klas E eerste klas E:dercde klas E

KOE 11-20 Grol 1 10-18 G. Boys 2 10-19
G. Boys 1:12:18 Longa 10-18 Vios B 2 11-18
Grol 4 12-15 Ionga 2 10-12 Erix 2 11-12
Longa 4 Liot BIG L 11-11 Grol 4 10- 9
Grol 3 ID 10- 8 RKZV6 2 Eo-sT ar.Vies 2 ‘Ls Kn L 9--4 Longa 6 19- 4

| REZVG 2 11 6 Gro 2 10- O Longa 5 10- 3
Longe3 ll- 4

TIP VIER 6’
ZVC d 1 heeft zich weten te handhaven op de bovenste

Ì plaats en ïs dus winnaar, nu volgens ons de competitieten einde is. D is halverwege ‘de competitie opgeheven,zodat dit elftal niet meer opgenomen is in de tip 5.
f

> ‘De tip 5 wordt dus enn tip 4;
VL DI. 3 AL
2 ZVC BE 1 1.61
SNG SD 11SZVC Dez: 1:05
DE FLAPOREN HOORDEN. ......

en

De Redactie.

‘Cat Fons Slot zondag 7 mei niet kon voetballen,omdat hij moest werken of anders ziek WES.‘dat zondag 16 april Jan Wclters uit sleur !s morgensom half. tien. met voetbaltas bij het sportveld ver-scheen, hoewel hij die zondag helemaal niet hoefdete spelen.‚Cat Marga Wolters van trainer Helmink Ge weddenschapwon (kratje bier), omdat hij na afloop ven de wed-strijd Grol-Zvc haar niet van Ce tribune wilde dregen.dat bij. noodgevallen EEn van Ce kleedkamers alsvoorlopige kantineruimtbe wordt ingeruimd. Dat onGer-vond onlangs het zevende dat bij wederkomst geenzitplaatsen kon bemachtigen.
5 ‘lat het 7e aanvankelijk overwcog om zich terug tetrekken van het J.K. Tournooi, omdat ze toch: alleenmaar de nodige. inspiratie konden opbrengen om vanhet vijfde te winnen. :‘Cat. supporters Paul Holkenborg en speler Theo Gotinkregelmatig latijnse liederen ten gehore brengen,vermoedelijk voor degenen die die zondag Ce kerkhebben gemist of om het latijn, in ere te houden.dat de naam Domhof doping is voor het vijfde,



De
‘dat Harry Kleins vond dat het Be het eerste tijdens

het J. Knipnenborg tournooi wel zóu pakken. We lopen
ze. aan alle kanten voorbij. 'Spielmacher" Storkhorst
is: weliswaar in de lucht beter, maar dan houden we
de bal gewoon laag.ee Theo Kolkman op de training dinsdagavond van
het vijfde zei: -"I$’het niet betterum zondag tegen
EGVV een koare gips met te nemmen of misschien hef
Frans (Domhof) zien olde gips-been nog wal."

daw bier drinkt
most. etten
dan=moar 20.a i.ûat Joost zeï:-"!t ismaar

want: as ik nôa go wat ik
un de neudige calorien te

….. dat Jos Wolters
king op vrijdag
Vragender vroeg
namen van de t
lijk tegen.!!

de voorbespre-
‚g-Guel tegen

proken werd over
moeten ve eigen-

“dat tijdens
voor Zieuwent

le KSV bij een
We Hummelinkt

gevraagd werd, terwijl Cere as mêt de
wedstrijd, naar de eind-uitslag. Jos Wolters ant-
woordde:!We winnen met 2-1!

WERELDKAMPIOENSCHAP VOETBAL TE ARGENTINIE.
Voetballen is een mocie sport. Vcor hen, die het sportief
spelen en voor hen die er sportief nádar kijken. Dus zijn
er heel wat die halsreikend uitzien naar de wereldkanmpi-
oenschappen.in Argentinie. Eú daaT is heel wat over te
doen.
Voor-.en tegenstanders hebben vèel argumenten."

Uit verschillende publikaties bijv. van iemand lie
daar lO jaar gewerkt heeft, staat wel vast det degenen
die president Videla niet toejuichen, Ce schulcd zullen
krijgen van een eventueel niet doorgaan. Wel doorgaan is
dus waarschijnlijk het beste??? Maar dan wel meedoen,
luisteren en kijken met ons verstand erbij.
Er zal. daar, om het voetbal heen, een show opgevoerd wor-
den, om Argentinie zo mooi mogelijk te doen uitkomen.
Daar wordt 50 miljoen gulden aan uitgegeven.
Wat niemand te zien krijgt, is het volgende:
Ll. Ce 75 procent arbeiders met een lcon beneden het be-

staansminimum. e=



AUTOBEDRIJF

W.J. KRABBENBORG

VOOR AL UW REPARATIES

GESPECIALISEERDIN UW WARME BAKKER

DIESELMOTOREN H. Holkenborg
_

Werenfriedstraat 23 Dorpsstraat 91
tel. 279

tel. 601



ca_ZIEMAGO :Ee
ZIEUWENT - MARIENVELDE

á en prijsae eis!
elen wij als
s

‚ 221 (band 210)

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

voor voetbal naar
BR NG:

voor RIJLES
naar

Akolkman
Werenfriedstr. 13

Th. BERENTSEN

UW

VIVO-KRUIDENIER

&

WARME BAKKER

telef .05445-222



15:
de 8000 tot 10.000 politieke gevangenen.

3. de vanaf 1976 zeker 15.000 vermisten:
Door Amnesty International wordt een brochure uitgese-.
ven: "Argentinie 1978". Wij hopen dat velen deze brochure
zullen bestellen en lezen.

:

Werkgroep Amnesty International te Aalten.

CEERREINZINEENAIKEKXKEIEXEETER

@aeceeaaeaedesceeeeeÎaÎee e-

OVERPEINZINGEN VANAF ELF METER

Tekst: Wim Hoogendoorn
Uit: Voetbal International
Op zichzelf. zou de strafschap BAX eigenlijk helemaal
geen punt van discussie moeten zijn. En toch is de

arbitrage het onderwerp van een heleboel kritiek in
de media, juist met de witte stip als heet angijzer.
Daar is, zoals gebruikelijk, weer de nodige onzin bij
(ik kan het ook niet helpen, maar elke máend is er weer
nixmeuws op dat gebied te melden van het ver j

front). De prijs voor de Oen van de maanû lij
deze keer weggelegd voor de heer Ruud ter Weyde van
Studio Sport voor het navolgence sterke staaltje van
voorlizchting: We zien beelden van de UEPA-cupwecstrijd
tussen Grasshoppers uit Zurich en Eintracht Frankfurt. De

Zwitsers kwamen in de halve finales docr met 0 es
. winnen en dat ene Ccelpunt kwan tot stand uit ‘n penalty

waarover alle Duitsers, op en buiten het veld "sonende"
riepen. Heer Ter Weyce kon zich cat best voorstellen;
niet dat de overtreding werd aangevochten (een doorge-
broken Zwitserse aanvaller wert volgens alle regelen
der kunst gehaakt toen hij op weg was naar een leeg
doel), maar het punt was det het incident zich voordéed

precies op de ranc van het zestienmetergebied, zozdet
‚er Cus geen sprake kon zijn van een DenaLe
Over dat scort encrmiteiten kun je je schoudêrs ophalen,
maar aan de andere kant: wie in Zierikzee of Munténcam
in de onderste regionen van het amateurvöetbal de bal
Sn Ge „tin lest, onder het motto: "ds Tand hoórt er

eeen



ze
bij! en dus een juiste en consequente beslissing neemt,loopt een kwaaie kans op heise met de plaatselijke bevol-king, want de televisie heeft altijd gelijk. Of. niet soms?Als eervolle tweede in televisielana kwam in maart KeesJansma binnen, die de befaamde strafschop van ‘Siem Wellingabij Feyenoord-AZ niet zag zitten (nota bene ondanks zijneigen televisiebeelden) en de goede Siem vroeg of hijsoms .een "goedmakertje" in de zin had gehad, omdat deAlkmaarders, op onduidelijke gronden overigens, nogal’verontwaardigd waren geweëest over eentreffer van Feye-noord, kort daarvoor.
Ik wacht nog steeds met spanning op het moment dat einde-lijk eens een scheidsrechter met het antwoord kont dathij persoonlijk niet aan Cat soort krentenwegerij doet,maar dat alleen al uit zo'n vraag weer eens de waarheidblijkt van de zegswijze dat de waard pfecies zo is ‘alshij zijn gasten vertrouwt. Als die scheidsrechter gelukheeft, knippen ze zo'n opmerking niet uit âa gesprek
weg, want hoe gaat dat? |

Helemaal onbegrijpelijk is overigens al dat gedoe over de
strafschop nou ook weer iiet, went, even los: van de onkunde
van zo!n Ter Weyde en de insïnuaties van Jensme en consor-ten: er is wel eens sprake van verschil in opvattingentussen de ene scheidsrechter en Ce andere, waarbij hetbeginsel dat iedereen op de cursus leert: je moet een
directe vrije schop binnen de zestienmeterlijnen in eenpenalty vertalen, dikwijls het locdje legt. En dat heefteen dusdanig effect van. gewenning dat de arbiter die zicher wèl aan houdt (denk eens aan de affaire Bart Rem, des-tijds bij Utrecht-Telstar) er op mag rekenen dathij zelfsde voorpagina!s van de kranten haalt. De beructte Nscorings-kans" speelt daar trouwens ook een niet geringe ‘rol bij -en niet alleen, ‘denk ik soms, Coordat veel voorlichtersniet weten waar ze het over hebben. Er worct ook zo heteen en ander weggewuifd waar Ce stip eigenlijk de enig

moeten zijn en die dingen werken de
als zou alleen het verstoren van
M

misverstanden in de :

een, riante mogelijkheid op een doelpunt in die zin '"'straf-baar" zijn. En dat is wel iets om over na te denken. Wie
de overtreding constateert en de opzet aanwezig acht, moetdoen wat hij niet laten kan (en mag): die strafschop geven.En de persboeren laten dorsen.

(van redactiewegen ingekort)



INSTALLATIEBEDRIJF

W.A. KEMKENS BV

Zieuwent
Zegendijk 26, tel. 05445-666*

voor al uw NIEUWBOUW
SANITAIR VERBOUW
GAS- WATER-, ONDERHOUD
ELECTRO- RENOVATIE
TECHNIEK REPARATIE

GESPECIALISEERD IN
CENTRALE VERWARMING

zowel hete lucht- als warmwatersystemen

SPECIAAL VOOR DOE-HET-ZELVERS:
C.V. BOUWPAKKETTEN, kompleet
vraagt vrijblijvende offerte
enorm assortiment sanitair

in wit en vele moderne kleuren
BOILERS - DOUCHE-MENGKRANEN enz.
uitgebreid onderdelenmagazijn
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SLA MUNT UIT UW SPAARGELD

Daarom heeft de Rabobank een uitgebreidassortiment spaarmogelijkheden.
Verder adviseren wij u gaarne over:

FINANCIEREN: hypotheken, persoonlijke
lening, autofinanciering
e.a.
BELEGGEN
VERZEKERINGEN
BEWAARGEVING
VAKANTIEREIZEN
VREEMDE VALUTA
REISVERZEKERINGEN

Rabobank
GELD EN GOEDE RAAD :

Zieuwent - telefoon 561 /562
Bijkantoor:
Waalderweg 12, Mariënvelde, telefoon 573
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