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MASSEY FERGUSON

De nieuwe MF
500 trekker serie
van 47 t/m 90 pk
(max. motorvermogen) bewijst
weer eens de grote voorsprong van
Massey-Ferguson. De vele technische nouveauté’s,
de geavanceerde vormgeving en de nieuwe super-
cabine ‚om sti! van te worden’ Het geluidsniveau
in deze veiligheidscabine ligt ver beneden 90 db
(OECD getest). De cabines zijn werkelijk van àlle
gemakken voorzien (0.a. een GRATIS door ons inge-
bouwde RADIO) en een verbluffend goed rondom-
uitzicht door hitte- en zonwerend glas, maken deze
trekker tot het agrarische nieuws 3 <2

van het jaar. Dus: trek r even tijd INvoor uit. Kom kijken bij:
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10. Felicitaties 36. Iet Negende

vAnDp raAbris“4
Onze eerste mijlpaal hebben we nu bereikt
5 Jaar achter elkaar verscheen PIX)T bijCinco puss hoch wel iets oneven bijstil te staan. Vandaar ook deze extradikke uitgave, waarin we o.a. nog eensterugblikken op 50 nummers die in deze
5 Jaar zijn verschenen en waaruit we en-kele goede, interessante, komische enook kritische stukken hebben gehaald.Gelijk met PIOT vieren we ook het 5 jarig bestaanvan onze prachtige accomodatie, wat velen inspireerdeditmaal een bijdrage te leveren aan dit jubileum-nummer. Zo ontvingen we van bestuur en kantineper-soneel een bijdrage, terwijl tevens twee oud-trainers(te weten Jan Kemkens en Wim Arabbenborg) hun steen-tje bijdroegen. Maar ook andere verenigingen zoalsPacelli, TOHP, Schietvereniging en KPJ lieten zichniet onbetuigd.

°



Gezien de vele kopy die we voor dit nummer mochtenOntvangen blijkt toch wel dat PIJT leeft oasalezers en dat we daardoor voor alle sportverenigingenin Zieuwent een bijna niet meer weg te denken infor-matieblad zijn geworden. Vandaar ook dat de redactieelke maand zich weer intensief inzet om alle lezersa var ade informatie te voorzien, ook zoals:wel eens gebeurde, wanneer bijna geen kopy van ande-ren voorhanden was, Doch steeds meer elftallen enook andere verenigingen beginnen vaker kopy te le-Monza cen ei supporters viaDE BIS! bereiken, Slechts onze jeugdafdeling,waaronder we toch een zeer groot aantal geïnteres-seerde lezers hebben, komt er meestal nogal bekaaidaf. We zouden danook de leiders en trainers van onzejeusd willen verzoeken hun spelers aan te sporenregelmatig wat te schrijven,Naast de bovengenoemde speciale inzendingen terere van ons jubileum treft U natuurlijk de actuelezaken op sportgebied aan zoals wedstrijdverslagen,standen enz,Rest ons nog allen veel leesplezier te wensen aandit nummer en verder allen die op de één of anderemanier aan VIJT meewerkten te danken. (Zie hiervoorook elders in ons blad,
De Redactie

SPURT ACTUEEL
ZVC is inmiddels weer bijna twee maanden met decompetitie bezig. Ons eerste dat tot zondag 22 okt.ongeslagen was en op een tweede plaats stond achterlijstaanvoerder Zelhem verloor toch wel onverwachtvan Witkampers met 2-0 op eiëen terrein, waardoorze enkele plaatsen op de ranglijst zakten. Misschien.waren onze optimistische geluiden in onze vorigenummers toch wel wat voorbarig, maar hopelijk isdeze nederlaag weer een extra stimulans om er weerextra tegenaan te gaan,Jns tweede maakt onze voorspellingen tot nu toewaar en staat trots met 12 punten uit 6 wedstrijdenbovenaan met 3 punten voorsprong op nummer twee vandes nons St.



Het derde draait nog niet zoals het zou willen, maarmede door hun inzet draaien ze toch mee in de kop=-
groep. Het vierde bezet eeu goede middenmoot-positieterwijl het vijfde evenals vorig jaar weer hoge ogengooit. Le lagere elftallen spelen met wisselendsucces. Vermeldenswaard is dat ook het negende in-middels zijn eerste overwinning boekte,Bij de junioren is alleen Cl tamelijk succesvol,De andere teams hebben het wat moeilijker, zeker Al
dat, mede als gevolg dat ze met moeite zaterdags 11
man bijelkaar kunnen krijgen, in zes wedstrijdenmaar liefst 85 goals moest incasseren.
Van de pupillen mocht de redactie helaas nog géén
uitslagen ontvangen.Pacelli handbal heeft inmiddels de eerste competitie-
dag achter de rug en wel tamelijk succesvol. Alleen
de damens-senioren en Bl-junioren verloren hun wed-
strijd. De Heren wonnen met 25-16 van de Gazellen-t4,
De A-junioren wonnen gemakkelijk evenals Aspiranten
A en B en de pupillen.In deze PIOT treft U verder o.a, nog de standen vanvoetbal senioren + junioren, de competitie-indelingvoor Pacelli handbal, een bijdrage van TOUP en enkele
andere rubrieken. De Redactie

VERVOLGVERHAAL; OVERPELNZINGEN OVER EET EERSTE
Was de teneur van de eerste aflevering nog in FP (van
feest) grote terts DE deze aflevering staat
in het teken van V (van verdriet) in mineur, Dit
omdat de nederlaag tegen Witkampers, nog geen 24 uur
geleden, vers in de herinnering ligt.Laten we echter eerst de draad van het vorige verhaal
weer even oppakken. Daarin stond dat de krachtsver-
houdingen in eerste instantie duidelijk zou kunnen
worden op zondag 1 oktober met de wedstrijden
Dinxperlo-Zelhem en RKZVC-Reunie. Zelhem en RKZVC
wonnen en iedereen dacht dat de verhoudingen dui-
delijk waren. Drie weken later werden de verhoudingen
nog veel duidelijk; ZVC raakt ook achterop.
Op 1 okt. namelijk gingen veel mensen, W.O. ook spe-lers, “kijken naar de wedstrijden Zelhem-Neede (3-0)
en Grol-Witkampers (0-1) en nog een week later
naar Neede-Witkampers (0-5). Velen oordeelden in de
stijl van; het valt me tegen, géén tempo etc. in-
clusief ondergetekende (die echter alleen de eerste
helft in Zelhem zag, maar toen ook opmerkte dat
volgens hem Zelhem zeker 1 of 2 klassen beter zou



4
kunnen spelen als ze te;en Neede deden). [Iet eerste
van ZVC speelde in die drie weken enkel een wedstrijdtegcn het tweede, Voor een aantal (of veel?) spelersmisschien een prestigestrijd; het belang van de wed-
strijd was echter niet de uitslag (daarom ook nietvermeld) maar het feit dat we speelden. Achteraf
kan opgemerkt worden dat deze ene wedstrijd blijk-baar niet voldoende is geweest om het wedstrijdritme
op peil te houden (meteen na de verloren wedstrijd
tegen Witkampers werd er aan herinnerd dat dit ver-
schijnsel ook al in de "tijd" van Jan Kemkens en
George Peeters bekend was: na een rustperiode zonder
of met weinig oefenwedstrijden volgde in de compe-titie vaak een nederlaag). En wat is dit wedstrijd-ritme in deze competitie?. Knokken voor elke meter
door de tegenstander (of is het overschatten van
eigen kapaciteiten? Min of meer arrogant de bal rond
spelen en trachten spelenderwijs zelf goals te maken!?)
In de vorige aflevering werd Terborg reeds genoemd.
liier kunnen Reunïe en Witkampers aan toegevoegd’*worden. De start in beide wedstrijden was identiek!
Zeg Maar ongeconcentreerd en pats, 1-0 achter binnen
5 minuten. Nou, wij wakker en reageren. Tegen Reunie
lukte dit inderdaad ook redelijk maar tegen Witkam-
pers duidelijk niet. Waarom niet? Vraagteken!?
Spelers antwoorden (praten) direkt na de wedstrijd
op (over) deze vraag inde stijl van (sterio-type
antwoorden): het wou niet; ik zat helemaal vast;die gasten hadden er ook steeds een been tussen;
geen greintje geluk gehad; hun lukte alles; etc.
Later is er ook nog aan toegevoegd: Witkampers heeft
verdiend gewonnen, we hebben het aan ons zelf te
danken. Allemaal oppervlakkige opmerkingen.
Nu 24 uur later denken sommigen er misschien iets
genuanceerder over. Sommigen zullen misschien zelfs
wel bij hun zelf fouten ontdekt hebben en er hope-
lijk van leren, In deze zin kan deze nederlaag ver-frissend werken. Na de kermiswedstrijd hadden we in
13 wedstrijden 8 maal gewonnen en 5 maal gelijk
gespeeld; dus niet verloren. Een nederlaag zat er
een keer in. Fopelijk is deze nederlaag eenmalig
geweest en komt er opnieuw zo'n lange of nog lan-
gere succesvolle serie. Tot zover.



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

tevens nog steeds Rijkssubsidie "dubbele beglazing"

SCHILDERS- en BEHANGBEDRIJF

Werenfriedstr. 37, Zieuwent, tel .452
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Dorpsstraat 30
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JOS HULSHOF Zieuwent
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na de wedstrijd jeeen bezoek
aan
3 B 39«tee de Mptel. 269

J.G.M. Peters



Ter opfrissing van het geheugen nog even het pro-gramma in de komende tijd, Als U dit jubileumummer
ontvangt is de wedstrijd Neede-RKZVC reeds gespeeld.
DON AVG — Grol ZOON VES AVG

12 nov. Zelhem- ZVC 3 dec. 2e helft competitie.19 nov. Vrij (inhalen) Bennie Storkhorst

HET ZESDE
Na twee wedstrijden met puntverlies, resp, tegenKotten en A.D. , zouden we aantreden tegen Longa.Voor deze wedstrijd is o0,a., in overleg met onze trai-ner (W.Domhof) meerdere malen gesproken over de oor-zaak van deze tegenvallende prestaties,De instelling van ons team (trainings- + wedstrijdopkomst) is wel positief te noemen, Misschien speel-den we de afgelopen wedstrijden wel te veel volgenseen vast patroon. De bal wordt dan van de achterhoedevia het middenveld naar de buitenspelers geplaatst,die dan de voorzet moet geven. Misschien zouden we
meer variatie aan ons spel moeten geven, door b.v.individuele acties vanuit het middenveld,
Met deze gemengde gevoelens en ideeën traden we aantegen Longa 8 en zoals later bleek met succes. Hetwerd dan ook een 6-0 overwinning. Er werden nog welde nodige kansen gemist, maar dat is een bekend ver-schijnsel wanneer men legio kansen krijgt aangeboden.Rust en meer overleg zouden zeker tot een grotereoverwinning geleid hebben. A

De twee zondagen na deze overwinning werd er nietgevoetbald (resp. algehele afgelasting en Vasi)
15 oktober moesten we aantreden tegen KSV 6. Door demist ging die wedstrijd de mist in. De scheidsrechterkeurde de wedstrijd af ondanks het feit dat alle an-dere aanwezigen meenden dat voetbal wel mogelijk was.(Zouden jenever-banken een rol hebben gespeeld?).Daar RKZVC 2 ook in Vragender moest spelen, wat dusook niet doorging, besloten wij in onderling overlegmet de spelers/leider van het 2e om een vriendschap-pelijke wedstrijd tegen elkaar in Zieuwent te spelen,Het was een goede oefenpartij die voor beide partijenlegio kansen opleverde. (Uitslag 5-2 in het voordeelvan het 2e elftal).



22 Oktober traden we aan tegen Bredevoort 4. Door de
regen was de voorhoede gehandicapt (brildragend),
maar vol goede moed trokken wij ten strijde en aanhet korste eind.
Een bilaterale lobachtige voor(in)zet van een Gee
van Bredevoort verraste onze keeper, die ondanks hetfeit dat hij zich weer een half uur verslapen had,niet in staat was daarop een passend antwoord te vin-
den en te geven. De bal dreigde in het doel te verdwij-
nen maar "gelukkig" stond Leo Krabbenborg daar (het
zou overigens veel beter zijn geweest wanneer Wim Kolk-
man daar had gestaan) die de bal met zijn handen uithet doel sloeg. Penalty; 1-0; begin van de ondergang;
(Esailm TU),

We kwamen nog terug tot een gelijke stand maar door
een blunder van de scheidsrechter (eigen “"home'referee)
gingen we uiteindelijk toch nog de boot in. Het min
of meer verwachte kampioensbootje dreigt overigens
hiermee definitief op de klippen te lopen.
Weer een onnodig verlies, wat ook blijkt uit de eer-ste woorden van de trainer na het horen van de uit-
slag; 'Godverdo'nkerde de dag en het werd nacht;
Rest mij nog het PIOT-team te feliciteren met hun
jubileum, Hiep Hiep Hoera! (3x)

Part-time correspondent v.h. 6e

‚ PACELLI
Op 3 nov. a.s. is er weer de jaarlijkseledenvergadering in het parochiehuis.Noteer deze datum alvast, verdere mede-
delingen staan in het kastje.
De handbalvereniging heeft momenteel eentekort aan damesjunioren; een ieder die
belangstelling heeft kan zich opgeven
bij één van de bestuursleden.

Tevens vragen wij enkele leiders(sters) die onze
pupillen- en aspirantenteams tijdens hun wedstrijden
begeleiden. Gedacht wordt aan oud-speelsters of moe-
ders van onze pupillen en aspiranten, die dan vooral _

voor het vervoer zorgdragen en zodoende het tekort
aan ee kunnen Sin Cat onze pen en
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junioren veelal tegelijkertijd moeten spelen en anders
deze jeugdteams min of meer aan hun eigen lot zijnacvergelaten. Opgave bij Hetwig Stoltenborg of Rieke
Pondes. Hieronder volgt nog de klasse-indelins van
de diverse teams voor het komende handbalseizoen.

liet Bestuur

HS3D DS1 DJC DJG
DHC 73-1 Batouwe-1 Apollo'70 Erica'76-b
Dynamo-1 HV Duiven=-1 DHV Erix-b
de Gazellen-4 Erica!76-1 Erix-a de Gazellen-b
Grol-2 HEE Minerva-a Pacelli=-b
Minerva-=2 Groessen-1 _ Pacelli-a UGHV-b
Pacelli Pacelli Reflex
Reflex VHVO-1 Vios
WVW: WWV=2 Erica'76-a
MAE MAT MAK MPFErix-a Erix-b Erix-c Erix-aFortuna Flamingo's de Gazellen-c Fortuna-aGrol-a Grol-b Grol-e Grol
Olympus '72-a Pacelli-b Grol-f PacelliPFacelli-a UGHV-b Minerva-c Reflex
UGHV-a de Vossen Pacelli=-c UGHV-a
Vios Reflex UGHV-d WWV
WWV-a Babberich-b
H = Heren; D = Dames; S = Senioren; J = Junioren;
A = Aspiranten; P = Pupillen.

Zaalvoetbal te Groenlo
Zieuwent speelt evenals vorig jaar weer met 3 teamsin de zaalvoetbal-competitie,
Het eerste ging met 7-2 tegen KSV ben onder en won
maar liefst met 9-0 van Grolse Boys. liet tweede
won tot nu slechts 1 van de 3 wedstrijden terwijlhet derde er slechts één verloor tegen Eibergen 3,Het derde wist de overige twee te winnen, waarbijeen knappe 9-0 overwinning op Eibergen 4,
Gezien de vele doelpunten en het snelle(technische)spel is het beslist de moeite waard ook eens naardeze wedstrijden in de Groenlose sporthal te gaan



kijken. U zult beslist niet teleurgesteld worden.
Elke vrijdag worden er vier wedstrijden gespeeld,
Het programma voor de maand november ziet er als
vols Gua (Von ZVC beas)

—e= eeeesooSDDS DD Oe ED ES DD ES ED
Vrijedas 3 aow ZVC | — Erix 1 Aanv. 20.00 GEn Oe Liberg. 4 — ZVC 3 20.00

Grol 3 — ZVC 2 U OIOZVC 1 — Eiberg. 2 22 U

& ee! VVG — KSV 1 1 21:30"!
D 2 Grol — ZVC 2 E ZOOO

GBolE) — ZVC 3 X AO

EECeDLELKE ZONDAG HETZELFDE LIEDJE

Dit is géén stukje van de plaatselijkezangverenising maar een zacht uitgedruktenoodkreet van voetballers van vooral dehe klasse, dus van het Ge t/m het 9e,» Da is ze uitzondering is er weleens eenofficiële scheidsrechter aangewezen doorde voetbalbond, maar 90 procent van dewedstrijden moet worden gefloten door"leken!,BiA CE onb breedt hen onoe aan voldoende vandeze sportmensen die de elftallen willen helpen bijde thuiswedstrijden, Na lang zoeken en vragen wiler tenslotte soms wel iemand van de elftallen dieal gespeeld hebben fluiten,Nu is de Hangst! om te fluiten wel begrijpelijk alsje soms de taferelen op de velden ziet, maar voormensen die geïnteresseerd zijn ben ik wel genegencens een aantal zaken die met het fluiten te makenhebben te bespreken,
WIE KOMT? (Bijv. jeugdleiders, spelers hogere elf-tellen Supporiens cuz. enz.)

Jan Wopereis
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. UTILITEITSBOUW

. VERBOUW

. ONDERHOUDSWERKEN

ZIEUWENT TEL. 05445 - 214

voor advies
aan- en verkoop

fokzeugen
fokberen
biggen
en varkens

A.W. DOMHOF

Oude Ruurloseweg 28, Zieuwent, tel. 436



trouwen?..
onze uitgebreide kollektie
trouwkaarten ligt voor u klaar
denk ook eens aan eigen foto’s
of tekeningen, erg persoonlijk
en apart
voorbeelden liggen in onzeFa winkel

drukkerij wikkerink aalten
bredevoortsestraat 23, aalten, telefoon 05437-2821

gezinsuitbreiding?‚ *
|

u vindt vast wel een leuke
aankondiging voor de nieuweOE wereldburger in onze kollectie.Ee € er zijn ook veel mogelijkheden met

eigen foto’s en tekeningen
kom gerust eens kijken

drukkerij wikkerink aalten
bredevoortsestraat 23, aalten, telefoon 05437-2821



PIOT viert éérste lustrum!ZES:Het eerste lustrum van ons clubblad "IOT!" is daar,Ter gelegenheid hiervan feliciteren wij de redactie,Na 5 jaar kunnen wij wel zeggen dat "PIOT' een grootsukses geworden is,Elke maand wordt door de leden en inwoners van Zie-uwent die RKZVC een warm hart toedragen rijkhalzenduitgezien naar de nieuwe uitgave.be meeste lezers hebben echter geen weet van hoe-veel werk door de redactie is verzet om die nieuweuitgave tot een goed geheel te voegen. Verslagen,standen en wetenswaardigheden moet bijeen gegaardworden. Hoofdredacteur B. Ten Bras mag hierbij
_ weleens extra genoemd worden als de "Boeman!" diezorg draagt dat alle copy op tijd binnen komt.Namens het bestuur en misschien wel namensleden en inwoners van Zieuwent mag ik deedactie danken voor alle werk dat ze reedsge verzet hebben en hun toewensen dat "PIOT!

nog vele jaren in de belangstelling OEE ststaan zodat de redactie gestimuleerd DESom PIOT te blijven uitgeven,Nogmaals gefeliciteerd Redaktie met het eerstelustrum en veel sukses in de komende jaren.Namens het bestuur L. Stoltenborg
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PACBLLI
JLok de handbalvereniging Pacelli wil niet aan hetfeit voorbijgaan dat PI)T al weer 5 jaar bestaat.let is voor een kleine gemeenschap zoals Zieuwent
van groot belang dat men ook regelmatig informatievia PIO) Koi jst van ondere Sponteu cn activiteiten,In dit licht bezien is het dan ook niet ongewoondat PIOT steens meer een centrale functie in gaat '

nemen in het doen en laten van de verenigingen voor
wat betreft informatie, commentaar en verslaggeving.
Wij als bestuur van jacelli willen dan ook de Redac-tie van harte feliciteren met dit eerste lustrum en
wensen hen veel sterkte toe voor de komende jaren,Ket Bestuur

„

INES

De schietvereniging St. Sebastiaan feliciteert dePIOT met haar eerste lustrum en hoopt dat dit sport-blad nog lang bestaat opdat de Zieuwentenaren betervertrouwd raken met de schietsporte

VAN EET KANTINE-PERSONEEL:
Toen we hoorden dat wij de kantine onderons beheer kregen, wisten we nog niet wat

| ons te wachten stond. We wisten niet hoe
we moesten beginnen of wat er gedaan zoumoeten worden, laat staan dat we wistenwie er belangstelling voor zou hebben, Inhet begin was het wel moeilijk, we wisten
nog niet welke spelers bij welk elftalhoorden en vooral omdat we de namen van iedereen nogniet kenden. Gelukkig hadden wij ene Joop Lankveld,die ons zo stiekem de namen influisterde zodat Wijna korte tijd iedereen bij de naam konden noemen.

Op zaterdag 3 november 1973 was het dan zover: dekantine werd geopend en goed ingewijd door allen diehet samen hadden gebouwd,
Zondagssmorgens konden de spelers voor het eerst van-uit hun eigen sportcomplex vertrekken, Het was meteeneen leuk vertrek omdat het de eerste autoloze zondagwas en iedereen per fiets of met een busje vertrok,



x
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Er was zelfs een elftal dat met paard en wagen naarMariënvelde vertrok. Ze namen op de heenweg de Schop-
penweg, terug reden ze om, omdat ze dan meer cafe's
tegen kwamen, die allemaal bezocht werden, Als ze ver-loren zou bij de kerk het paard achter de wagen wor-den gespannen en de spelers zouden trekken. We konden
ze van ver aan horen komen: het paard van Drieks ach=-
ter de wagen. Toen ze in de kantine kwamen zat de
stemming er goed in, en zo is het meestal gebleven,
De medewerking van het bestuur, de trainers, de lei-ders en de spelers was en is prima. In al deze jarenhebben we gelukkig nogmet niemand moeilijkheden
gehad °

Dat het in de kantine gezellig is blijkt uit het feitdat iedereen blijft komen, ook al er er soms geenplaats meer om te zitten: we hebben nu twaalf stoelen
meer dan in het begin.
De kantine biedt de spelers en supporters de mogelijk-heid om de onderlinge band te verstevigen en als er
soms strubbelingen zijn, die uit te praten om weeropnieuw te beginnen. We dachten dat dit de sport ergten goede komt. Laten we hopen dat het zo gezelligblijft tot steun voor ZVC, en wij zullen allen alspersoneel van de kantine ons zo goed mogelijk blijveninzetten, in de hoop naar ieders wens,

Het Kantine-personeel

INGEZONDEN STUK door W., KrabbenborVijf jaar PIOT; een clubblad dat niet meer weg tedenken is in de gemeenschap van Zieuwent,In 1973 tijdens de algehele ledenvergadering, werdhet plan ontworpen om een begin te maken met hetclubblad. In deze vergadering waren enkele actievespelers die er wel wat voor voelde om zo'n clubbladte gaan organiseren, Maar het bestuur van de voet-balvereninging besloot tijdens de vergadering dathet clubblad geheel afhankelijk moest zijn van devoetbalvereniging.
Door de jongens die het idee op zich namen, en voor-al gesteund werden door de organisator B, ten Bras,werd er actief begonnen naar het zoeken van een druk-ker en advertenties van de middenstand uit de gemeen-schap die gezamelijk de kosten moesten dragen voordit clubblad.
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Toen de jongens gezamelijk een naam gingen zoekenvoor dit blad werd er besloten om dit clubblad om tedopen iu een sportblad waar iedereen en elke vereni-Sa a schrijven wat men zelf wilde en zodoendeontstond de naam "Papier Is Onze Troef! (PIOT)Alle leden van de redactie en alle verenigingen vande gemeenschap Zieuwent die thans schrijven in ditblad en hun vrije tijd geven aan een dergelijkeorganisatie hebben een doel om de mensen van het dorpop de hoogte te houden op het gebied van alle sportenen culturele verenigingen van de plaats Zieuwent.Een sportblad moet op de eerste plaats een blad zijndie voorlichting geeft omtrent de verenigingen enhet doel van die verenigingen. Tevens alle detailsbeschrijven wat er in een vereniging leeft zoalsorganisatie van sportevenementen, contactavonden eng.Door een goede opstelling van een sportblad en dejuiste samenstelling zal de bevolking van Zieuwentzich steeds nauwer betrokken voelen tot het vereni-gingsleven,
Mijn persoonlijke mening is dat het sportblad PIOTredelijk voldoet en hoop dan dat ze in de komendejaren zullen doorgaan en zelf tot uitbreiding-:zullenovergaan zodat ook verenigingen als de Notenkrakers,Harmonie en Schuttersvereniging zich zullen aanslui-ten om dit sportblad waarin ik zelf 4 jaar als trai-ner van de jeugd en selecties van de voetbalverenigingheb mogen meewerken tot het slagen van dit sportblad.
Voetbalvereniging Rik, Z;ViC:, een voetbalver, waarik met veel vreugde 21 jaar lid van geweest ben,Nu ik 13 jaar weg ben van deze vereniging kijk ikeven terug naar al die mooie jaren.Ik heb zelf de mogelijkheden gehad om als trainerzowel van de jeugd als van de senioren te helpenom de vereniging op te bouwen tot een bloeiende voet-balvereniging met een goede organisatie zowel bijde jeugd als bij de senioren, In de vereniging heersteen goede sfeer en wordt met veel vreugde het voet-balspel gespeeld.Tot slot wens ik bestuur, spelers en supporters datze mogen doorgaan op de weg die ze allen zijn inge-slagen en wens de voetbalvereniging nog veel succestoe in komende jaren,

Wim Krabbenborg



ADIDAS - PUMA - QUICK

voor al uw

. SPORTSCHOENEN

. SPORTKLEDING

ly . 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



voor een
gezellig partijtje
biljarten CAFÉ
of een groot feest 'tin ’t klein Kevelder

: E H. HOLWEGmoet je toch wel bij
't Kevelder zijn! Telefoon 277

steeds een leuke kollektie
ESTELLEN in voorraad

N
EKEETHO MERS ee tel.SLAAPK STOF Niënhuis Meuelen 25:

GORDIJN KING
LOERBE

ook in DEKENS en
MATRASSEN zijn wij
ruim gesorteerd

VOOR AL UW SCHOENEN

EN LEDERWAREN

natuurlijko|. Ten Bras
tel. 257 9 <A



13
MEDAN VINDe huidige redaktie van PIOT meent dat ze de volgen-de personen nog eens extra moet bedanken voor demedewerking die zij verleend hebben:-Alle adverteerders die het ons financieel mo-gelijk maakt PIOT uit te kunnen brengen om zoiedereen in Zieuwent gratis steeds op de hoogtete blijven houden van alle sportactiviteitenin onze gemeenschap.-Ben Venderbosch (St, Bakker) die al het sten-cil werk verzorgd en daarvoor per uitgave mi-nimaal 3400 maal de zwengel van de stencil-machine moet ronddraaien.-Jan Wopereis, onze vaste schrijver van de spel-regel rubriek.“Richard Damhuis als onze speciale verslaggever.-Hemmie Hummelink als ontwerper van de PIOT-kaft van de afgelopen 5 jaar.-Jos Hegeman, degene die de naam PIOT verzon,-Martin Niënhuis als idee-hebber van onze veelgelezen rubriek ‚de Flaporen"-De Lagere School en Rabo-bank die vele malenhun typemachine en stencilmachine ter onze be-schikking stelden,-Dhr van der Ven, die ons een typemachine schonk,-Naast onze vaste typist B.Wensink alle typersen typistes die tijdens vakanties e.d. bereidwaren het typewerk te verzorgen.Bern. Kolkman die de standen van de pupillenbijhoudt.-Allen die bereid waren te helpen met het in-elkaar zetten van PIOT.Alle copy-leveranciers

-De kantine-beheerders voor de spontane mede-werking.
“H. Hartman voor de vele technische adviezen.-Drukkerij Wikkerink uit Aalten die de laatstejaren de advertentie-pagina's op bijzonderfraaie wijze verzorgde,-Voor de nodige pilsjes die PIOT mocht nuttigentijdens hun werkzaamheden, (Had meer gekund)En verder iedereen die zich op welke manier danookverdienstelijk heeft gemaakt voor het vijf jaar langverschijnen van PIOT
HAR DE LE Je D_A_N_K RedaktieZS
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INTERVIEW MET JAN KMKENS
Red.

Red.

NE

Wat vindt U van een clubblad?Vensclupbiadnheeri veel voordelen; clubledenkrijgen meer te horen wat er in de verenigingzoal leeft en minder geïnteresseerden rakenhierdoor misschien wel meer geïnteresseerd,Je kunt er kritiek in kwijt.
Moet je wedstrijd-analyses + tactiek concepte.d. in je clubblad plaatsen.Als je dat gaat doen dan moet je wel alles mee-weken de vteelmms Ce voorbespreking, uitgangs-punt in de wedstrijd, welk concept; dan kun jepas een gaed beeld gaan geven, alhoewel jetoch een persoonlijke stempel op deze analysezult gaan drukken, dan mag je ook kritiek gaanleveren, maar dat is wel aan de trainer overtee Katona weet wel dat Dy George Peetersen krab die na mij zijn gekomen wel over huntactiek schreven,
Je moet het de mensen trouwens niet te moei-lijk gaan maken, want uiteindelijk zal het demeeste mensen niet zo interesseren, Het over-grote deel komt toch om goals te zien, om spec-takel te zien,
Leeft U het tegenwoordige eerste elftal nogwel eens zien voetballen?
Vorig jaar heb ik me laten zeggen dat ik depech heb gehad dat ik 2 slechte wedstrijdenheb gezien tegen Neede en tegen Gendringen toenhet 2-0 werd. Toen werden ze op het conceptverslagen dat Gendringen al zes jaar speelde.Cors bel His ze cdi jaan O tegen Achilles 2zien voetballen maar dat was een oefenwedstrijden tegen Vios een half uurtje. Het verbaast
me trouwens dat het zo door gaat, dat er nog
steeds goede resultaten behaald worden. Daaruit
blijkt toch wel dat er talent zit. Als je de
jongens bij elkaar kunt houden zit je de eerste
zes-zeven jaar goed. Als dit zo door gaat dan
zit er wel een derde klas in. Ik dacht ook dat
de derde klasse interessanter was, dan de vierde
klasse, met een Longa en een Lochem erin. Ik
dacht dat het vooral voor de spelers maar ook



CÖOP. WERKTUIGENVERENIGING

voor al uw loonwerk en grondwerk
ZIEUWENT - telefoon 526/511

NIEUW:
Zijn er plannen om sleufsilo’s te bouwen?
Kom eens aan.

WIJ STAAN STEEDS VOOR U KLAAR '

telefoon 05445-526/511

NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS
#

SPAARBANK
De spaarbank met persoonlijke aandacht

voor al uw spaarproblemen.
ledere nieuwe spaarder ontvangt f 7,50

als gratis eerste inleg.

Inlichtingen worden gaarne verstrekt door:

agentschap Zieuwent

TH.J. BEKKEN
Werenfriedstraat 9
telefoon 05445-461



VEE en VARKENS
naar

voor de aan- en verkoop van |
A.KL, HOLKENBORG
vee-en varkenshandel - batsdijk 46 Zieuwent - tel. 508 ==EE" a%-* ee em“

gezelligheid kent geen tijd

daarom na elke sport of festijn

moet u bij ONS ZIJN

Café - Restaurant ”STOVERINK?” Zieuwent
tel. 05445-634 Ruurloseweg 20

ZELFBEDIENING en
WINKEL AAN HUIS

LANHVELD
orpsstraat 31 TEL. 05445 259



Red.

JeK,

Red.

Je Ke

wel voor het publiek interessant was om eenstegen andere tegenstanders te voetballen en alsze dat doen willen dan moeten ze dat dit jaardoen want ze hebben nu een erg goede start ge-had. Ze hebben het zelfde elftal gehouden alsvorig jaar met nog een aanvulling uit de jeugden van een andere vereniging. Ik ben trouwensdit jaar van plan om zo veel mogelijk te gaankijken als ik vrij .ben want het trekt altijdnog een beetje,
Watis nu hetAchilles '122?
Als je het in Hengelo op dezelfde wijze zoudoen als nu in Zieuwent gedaan wordt, dan blijfje nergens. In Zieuwent is het een stuk zelf-werkzaamheid, dat is erg mooi. In Hengelo wordthet eerste elftal gewoon in de watten gelegd.Als wij zondags gaan voetballen dan liggen b.v.de shirts en broeken al klaar, Ik vind trou-wens dat dat ook wel mag. Als er dus goedeprestaties geleverd worden dan mag er ook welwat tegenover staan. Daar gaat het toch op aan,want als je een kind vraagt om iets voor je tegaan halen, dan zegt het wat kan ik ervoorkrijgen.
Wat de accomodatie betreft, moet ik zeggen datZieuwent er wat dat betreft in verhouding betervoorstaat dan Achilles. Als het een half uurvoor de training gaat regenen dan moet ik bui-ten het veld gaan trainen, want dan staan erplassen op het veld.

grote verschil tussen RKZVC en

Isvoetballen een mogelijkheid om_siviteit kwijt te worden?
Dat is natuurlijk geen goede zaak. Dat zou welkunnen als het maar binnen de pore DINEwant je kunt je agressiviteit kwijt door iemandvoor de benen te knallen, maar je kunt jeagressiviteit ook kwijt door je enorm uit tesloven in de wedstrijd zonder dat je er veelovertredingen bij maakt. Je kunt je agressi-viteit ook kwijt door een schitterende goalte maken; dat is allemaal positief, Agressiekwijt worden op een manier die niet binnende spelregels past, is natuurlijk geen goedezaak.
Het publiek; ook dat leeft zich in positiev
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Red. [Loe ervaart U het alstrainer als er erg veelmensen langs de lijn staan?Jel Nou, dit jaar ervaar ik dat enorm goed omdat

we Zo goed staan. Ik heb schijt aan het publiekt.a.v. mijn eisen persoon. Ik heb geen schijtaan het publiek als ze proberen de zaak op hetveld op de één of andere manier te stimuleren,Bij ons in de eerste klasse is men er door hetafkraken immuun voor geworden. Als trainerzijnde ervaar ik het als hot positief is, ge-woon als fijn en als het een enorme afkrakerwordt naar de spelers toe; dan zal ik nooit
reageren op het publiek maar dan zal ik welhet met de spelers erover hebben,
Dit jaar ervaar ik het als erg goed, Wij hebbendit jaar drie thuiswedstrijden gespeeld. Toen
hebben we grandisos gevoetbald en dan krijg jedus dat na de wedstrijd het publiek blijft klap-
pen voor het spel; dus niet alleen voor de goals,Hot isoleersnie e vooal im heteso alat zieWantdaar gaan Ze mee naar huis. Dat wordt onthouden.Daardoor zullen ze de volgende keer ook eerder
komen. ë

Red. Wat vindt U ervan dat de prestatie-gerichtheidvan het voetballen vooral bij de jeugd steeds
vroeger begint?J.K. Prestatie verhoogt de vreugde, Je mag in deze
maatschappij zowel in het beroepsleven als inde sport toch wel enige prestatie verwachten,biet is dus niet alleen belangrijk dat je wint
maar ook dat bepaalde facetten uit de traininglater terugkomt in de wedstrijd en dat daar-over gepraat wordt.
Ik geloof namelijk dat, wil je de Kleinere
pupillen goed leren voetballen, de scheids-rechter en leiders het anders aan moeten pakken,Je moet de leiders niet langs de lijn zetten
maar in het veld. Ze kunnen daar veel beter
aanwijzin;;‚en geven dan langs de lijn. Je zou
dus deze leiders kunnen laten fluiten zodat
Be dus  } Sclieidsrechters krijgt n.1l. 1 noofd-scheidsrechter en de 2 leiders,



merkartikelen

zijn
kwaliteitsartikelen

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



het adresvoor een goede
voor eenen moderne“: : lekker glaasje bierhaarverzorging

naar

Bennie van ’n
DAMESKAPSALON Dikken

Rikkerink
Tel 311 - ZIEUWENT

voor al uw voor

VERZEKERINGEN
‚ NIEUWBOUW

Das . VERBOUW en

. ONDERHOUDASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER|| WOPEREIS
Zieuwent Dorpsstraat 48
Tel. 227 Zieuwent — telef.209
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Rock icers U mos 1cts cdau U erLji villi iogcuoves

het Zieuwentse publiek?JK. Ik hoop dat ZVC dit jaar derde klasser wordt;
dat is van belang voor de spelers en ook voor
het publiek,
Ik heb ook nog een wens en dat is om nog eens
met de oude garde te voetballen tegen het eerste
van tegenwoordig b.v. ais kermis-wedstrijd.
Ik heb zelf ook alles, gedurende de h4 jaar, wat
met het eerste te maken had bewaard zoals bev.
de wedstrijd ZVC-Grol met al die boerenwagens.,

TERUGBLIK OVER 5 JAAR PIOT (door EEEG)Naar aanleiding van het le lustrum volgt hier een
beknopt chronologisch overzicht van de hoogtepunten
in PIOT van de afgelopen vijf jaar.
Daar de gebeurtenissen in de laatste 2 jaar nog vers
in het geheugen liggen hebben wij de nadruk gelegd
op de eerste beginjaren, tevens hebben wij geen
wedstrijd-verslagen van de lagere elftallen en juni-
oren opgenomen daar de samenstelling van die elf-tallen voortdurend wijzigd.
Om niet te veel in herhaling te vallen hebben wij
de intervieuws en de kritische stukken onder twee
aparte noemers samengevat.
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le jaargang;nummer1 (1-1)
REDAKTIEWOORD
Îierdandeeerste woorden op papier in het nieuwesportblad voor Zieuwent van de Redaktei., Dat is om ennabij 3 maanden na de algemene ledenvergadring van 30juli 1973, tijdens welke vergadering vele aanwezigenmeenden dat er behoefte was aan een sportblad. Waarbijtoen een commissie werd samengesteld die dit blad totstand hebben gebracht.
De realisatie van dit blad (behalve dan door de inzetvan een aantal leden) voor een groot deel te danken aande spontane bereidheid van bijna alle ZIEUWENTSE
MIVDENSTANDERS om een advertentie te plaatsen. Wij
hopen dat door de wijze van presentatie aan hun wensenis voldaan. Door hun medewerking is het mogelijk datalle inwoners van Zieuwent minstens tienmaal per jaargratis worden ingelicht over prestaties van Zieuwentse
sportteams en over dingen die met sport in Zieuwent temaken hebben. De inhoud zal meestal bestaan uit o.a.mededelingen, verslagen, standen, jeugdnieuws, kritiek-
en, rubrieken etc. Het eerste nummer zal tevens in hetteken staan van de opening van de nieuwe kleedkamers
plus kantine. Evenals de opening een mijlpaal in de
geschiedenis is van RKZVC, hopen wij dat de uitgave vandit eerste klubblad dat ook is.
Wij hopen dat er een blijvende stroom voor kopie zalzijn, we rekenen dan ook op medewerking van leden,supporters en geïîïntresseerden en wensen U in de toe-komst nog veel plezier met dit blad.
Opm. red.: De strekking van dit redactiewoord geldt(na 5 jaar) noe steeds,In dit eerste nummer werd tevens opgemerkt;
--liet sportblad is financieel geheel onafhankelijkvan RKZVC en de redaktie hoopt dat dit ook zo zalblijven,
-—-öm in Zieuwent een breder publiek te bereiken en
nog meer mensen van dienst te zijn zullen ook andere(sport) verenigingen in de gelegenheid gesteld worden
om een deel van het blad te vullen. (Hoofdzaak blijftwel de voetbalsport).



le jaargang; nummer 2 (1-2)==.—— —szGEZOCHT
Om niet altijd dezelfde meen daar het bladbedoeld is, zoeke

nsen aan het woord te latenniet alleen vóór maar ook van Zieuwentn wij enkele supporters uit het pu-bliek die zo nu en dan commentaar willen geven op eenof ander onderwerp met betrekking tot ZVC.

Opm. red.; Helaas moet de Redactie opmerken dat inde afgelopen 5 jaar nog géén enkele bij-drage van de supporters is gekomen,

==OSIn dit nummer de eerste van de 4 komische bijdrage'svan onze speciale verslaggever Richard Damhuis, Eenvan de vele opmerkingen bij zijn verhalen:Pio Ns beveren 1 O0 te winnen,dan met 2-0 te verliezen!
(oud chinees spreekwoord)

HUMOR (Spreekwoorden)
Wie een kuil graaft voor een ander,...... graaft hemniet voor zichzelf.
Zoals het klokje thuis tiktes es... tikt het overal,
Men weet nooit hoe een koe een kat uit de boom KE
De pot verwijt de keutel dat Ba euzeaSS mSsSnssszenird4k
Om de sfeer van dit nummer aan te geven volgt hierde openingszin door de voorzitter bij de halfjaarlijk-se ledenvergadering:“Dit is de eerste alg. ledenvergadering in eigenclubhuis, maar ook de eerste die ik meemaakwaarbij Jan knippenborg niet aanwezig is", zoopende J. Cuppers om 20,45 uur de vergaderingen gaf daarmee gelijk het belangrijkste puntvan de hele avond aan,



le jaargang ;_ nummer 5_(1=5)
"le alinea van het redactiewoord"
Na dit nummer zal ons sportblad een eigen naam hebben,Uit het aantal inzendingen (door slechts 11 personen),wereaan On (eran Sone roes) Voorderedactie, papier is onze troef) gekozen door de redactiehoewel hiervoor wel 3 stemmingen nodig waren. Maar uit-eindelijk werd toch voor P I O T gekozen omdat het eenkorte en orginele naam is, die ons motief om te sporten
goed tot uiting brengt. Het idee voor deze naam kwam vanJos Hegeman die dan ook de hiervoor uitgeloofde prijszal ontvangen,
In dit nummer stond ook het verslag van de dramatische
wedstrijd longa-RKZVC (0-2). De enigste competitie-wedstrijd die RKZVC ooit van Longa heeft gewonnen.

le_jaargang_; nummer7_ (1-7)
let 5e (onder de naam van het le) werd in 1973: kam-pioen, doch gingen niet een klasse hoger voetballen,daar de promotiewedstrijd werd verloren,In 1974 werden ze opnieuw kampioen en promoveerdentoen wel. B. Rouwhorst wist deze perikelen van het 5edoor de jaren heen op smaakvolle wijze weer te geven.

De geschiedenis van het 6de
Een zinssnede uit dat artikel:"Ook het aantal leden is in korte eig [@!sterk toegenomen. In dit opzicht is onselftal dan ook te vergelijken met eenjonge maagd, die als ze eenmaal kennisheeft gemaakt met de realiteit, gaatgroeien, steeds sterker, naarmate detijd voort schrijdt. let resultaat isdan ook dat het 6de vreugdevol meedeeltin blijde verwachting te zijn van eeneeN!
In het voorjaar van 1974 hield de jeugd (B sel.) eenflessenactie om een sportkamp te kunnen realiseren,wat een groot succes werd.



‘ het juiste brood voor de
sportman is brood met
t-GNETgiëe 0.4.

* tarvo #3;
van bakkerij

KNIPPENBORG
UW WARME BAKKER

* volkoren

telefoon 255

zorg dat u steeds
voor al uw wat in huis hebt
DRANKEN
even naar

SLIJTERIJ

Schutten Herman
Vop de Viersprong" woensdagsmiddags

Telefoon 473 gesloten

Taxibedrijf
Jan Roelofs

DORPSSTRAAT 29 TTTZieuweni nee a]
trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd



aannemingsbedrijf

HOENDERBOOM BV zieuwen:

voor nieuwbouw
verbouw
onderhoudswerken
utiliteitswerken

Dorpsstraat 27
Tel. 05445-332

eeIsdelaagste
prijs in tapijt

altijd debeste? AEE
_ Vergeet het maar!

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

« binnen, Wij adviseren u graagi met het vakmanschap van de
echte tapijt-specialist. :

B.J. STOLTENBORG & ZN. -tel. 207
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Ondanks het feit dat het 2e elftal weinig bijdragenheeft geleverd hebben zij wel laten zien hoe je eenwedstrijdverslag, naast informatieve gegevens, tochinteressant kunt brengen, lier volgt een voorbeeld.
ZoVeC. 2

Zond. 16 maart speelden we tegen WVC 3 in Winterswijk.Al na 2 min. scoorde L. Kolkman na een geweldige crossyour haert pass van Toon Jennekes zodat de 0-0 begin=-stand voor de helft was weggewerkt. Daarna golfde hetspel op en neer gelijk de Noord-Zee bij windkracht 8,Maar onder aanvoering van kapitein Peeters wisten weons scheepje tot aan de rust drijvende te houden, Erdreigde muiterij aan boord uit te breken toen WVCdirect na rust 1-1 scoorde, Plotseling werd het Roervolledig omgegooid toen de scheidsrechter "wissel-werking '75" toepaste en matroos Donderwinkel aan walzette. Na deze tactische ingreep rukte Jos Zegendiekaan bakboord op en scoorde 1-2. Recruut Paul Knippenborgsoleerde over het dek, zette de mast op het verkeerdebeen en schoot tegen het wankelende zeil, 1-3. Directhierna schoot een bemanningslid van WVC in eigen Ka-juit na een voorzet van hierboven genoemde recruut,1-4. Dekmatroos Peeters zette z'n beste beentje vooren scoorde met het andere been 1-5, L. Kolkman was in-middels wakker geworden, zette de bal via stuurboordvoor waarna Honda-machinist B. Hummelink hoog in hetkraaiennest schoot, 1-6. Hierna bliezen we stoom af enkoersten richting Eibergen waar we op ZondaENaankwamen. Hier werd ons het Roer ontnomen door descheidsrechter waarna we met h-1 te pletter sloegenop rots Eibergen 4, Hier redde Toon Jennekes de eer,De bemanningsleden van het 2de,



2e jaargang;nummer9(2-9)POPODODSESSsssSsssssn
Degradatie-wedstrijd tegen Zelhem te VarsseveldToen de beslissingswedstrijd tegen Zelhem in Vars-seveld. De eerste tegenvaller was dat Frans nietkon spelen, De opstelling moest gewijzigd worden,Bennie É, in de spits, Lau rechterspits, Vincentrechter middenvelder en Jos L. linker middenvelder,Dezelfde taktiek als tegen KSV, wat toen niet lukte,lukte nu wel, Binnen 10 min. een voorsprong doorcen geweldige knal van Bennie E, 1-0. Maar wattoen gebeurde was onwaarschijnlijk, Jos L. verde-digde slecht tegen zijn man, de beste speler vanZelhem, Wim D. begon te knoeien, Willy E. bleefstaan, bewoog te weinig Bennie B. kreeg steeds 2-3Zelhemspelers bij zich, Het kon niet uitblijven,Er moest een goal komen, Maar dank zij Joop E, bleefdat uit. Wat heeft die vent gekeept. Grandioos,Lau en Wilfried waren na de voorsprong de enigenmet André Kr. die bleven knokken, bleven storen,uitstekend. Deze 4 mensen sleepten ons door de wed-strijd. En hoe! 2 min, voor rust gebeurde het:vrije trap. 1-1, We waren de kluts kwijt, 1 min,voor rust: 1-2, Weer door die rechter middenvelder,In de rust wisselden Jos en Vincent. Een succes,We begonnen weer te. voetballen. Maar wat een gelukbij onze gelijkmaker! Een "schót" van Bennie B,stuiterde volkomen onverwacht over de Zelhemsekeeper, 2-2,Bennie E. maakte plaats voor Wim D. om meer krachten sterkte te krijgen, Hemmie H, ging rechts achtervoetballen, met zelfvertrouwen, André E. wildezelf uitgewisseld worden en George P. kwam erinom voor rust te zorgen. We werden sterker en paktenhet initiatief terug. Met geluk haalde Zelhem deverlenging. Zij waren vermoeid, wij moe, maar methet gevoel, wij winnen,In de eerste verlenging bleek Jos L., weer te kunnenaanvállen., Hij werd de Ide aanvaller. We blevenbeter voetballen, Tweede helft verlenging; vrijetrap rand 16 meter gebied, Zelhem treuzelde bij deHin Coonge LD miet: 352, Zelhem vas kapot. Inde laatste minuut schoot Vincent eindelijk goed opgoal, de keeper liet de bal los en weer was hetGeorge P, die de bal doortikte, 4-2,



H.H. LANDBOUWERS - AANNEMERS

Voor al uw loon- en grondwerken staan wij steeds klaar metdemodernste machines.
Verder leveren wij alle soorten

LANDBOUWPLASTIKS

GRAS- EN GAZONZADEN

SPUITMIDDELEN E.D.

LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF
”WOPA” B.V.

tel. 05443-2415 - 05445-253

AUTOBEDRIJF

W.J. KRABBENBORG

VOOR AL UW REPARATIES
GESPECIALISEERD IN

DIESELMOTOREN

Waalderweg 12 a - Mariënvelde
elke dinsdagavondtel. 777 (05445)
tussen 8 en 11 uurb.g.g. 601
in de kantine



C.A.V.V. ZIEMACO steeds tot uw dienst met o.a.
veevoeders & kleindierenvoeders
kunstmeststoffen
vloeibare en vaste brandstoffen
ruwvoeders w.0. hooi-, stro-, bierbostel enz.zaai- en pootgoed, tuin en bloemzaden
gewasbeschermingsmiddelen
gereedschap en bedrijfsbenodigdheden

Wij stellenals eis: KWALITEIT EN PRIJ S!!!
Tanken van benzine kunt u dagennacht - bij onze zelfbediening 24 uur per dagKontant geld is er niet bij nodig - decredietkaart maakt dit overbodig
Bezit u er nog geen?777 Vraag dan vrijblijvend inlichtingen bij:

C.A.V.V. ZIEMAGO
Past. Zanderinkstraat 30, Zieuwent
Telefoon 05445-221 (bandopname 210)

voor voetbal naarRK Th. BERENTSEN

voor RIJLES
naar

A. Kolkman
Werenfriedstr, 13

UW

VIVO-KRUIDENIER

&

WARME BAKKER

telef.05445-222



Een mooier afscheid is ondenkbaar. Met zulke spe-lers die alles voor je willen doen zo'n wedstrijdwinnen is geweldig.
Jongens van het lste hardstikke bedankt.

Ge. Peeters

Naast de blijdschap over het handhaven van het 1eelftal in de He klas KNVB bestond er ook grotevreugde over het kampioenschap van het 3e elftal

SnsIedereen die onderstaande opmerkingen doorziet, waar-deert een bestuur,
ONZE GEDACHTEN OVER HET BESTUUR VAN EEN SPORTCLU
--Als ze vrijgevig zijn, noemen we ze zakken,--Als ze keihard en zakelijk zijn, heten zedictators.
—-Als ze ernstig ziju zijn Het zuurpruimen,“Als ze hard werken, zijn ze uitslovers,—-Als ze weinig uitvoeren, zijn ze waardeloos,--Als ze jong zijn, hebben ze geen ervaring.Als ze oud zijn, weten ze het altijd beter,"Als ze niet drinken, zijn het dooie pieten,--Als Ze een glaasje drinken, zijn het drinkebroers—-Als ze met iedereen een praatje maken, zijn hetkletsmeiers,
—--Als ze niet praten, zijn ze verwaand en lopennaast hun schoenen,“Als ze met iedereen trachten op te schieten, zijnze allemans vriendjes,—-Als ze van leden belangstelling CSCetdoordrijvers,-=Als ze zich alleen met een bepaalde groep bemoeiendoen ze aan vriendjespolitiek,—-Als ze het niet doen, zijn ze ongeschikt,—-Als Ze hun ogen de kost geven, lopen ze te spioneren—-Als Ze door hun vingers zien, zijn ze stekeblind,—-Als ze ons in hun werk betrekken, zijn ze te luiom het zelf te doen,—-Als ze het zelf doler Eezie)nae baantjesjagers,
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OenpensWEN Gee Wijs zijn als Salomo,OoaENIS Job, zo sluw als een Vos, zo moedigals een Feeuws zo dikhuidig als een Ollans, buig-IS ee GE krachtig als een Eik en gevoeligals een kruidje-roer-me-niet, Bovendien moeten zekunnen praten als Brugman, zwijgen als een Graf enwerken als een Paard, Zodat hij die hieraan nietvoldoet, af kan gaan als een Gieter,

de jaargang;nummer6(3-6)ODS CcDe redactie plaatst een stuk niet! °Nsyy,Onlangs heeft de redactie gemeend een ingezondenstuk niet te moeten publiceren en wel omdat het voorhet overgrote deel van het publiek (waarvoor we perslot van rekening PIOT hebben) volledig onbegrij-pelijk zou zijn, Omdat het dus een stuk was datslechts voor een kleine groep interessant was en hetbovendien naamgevingen bevatte, die tot misverstan-den zouden kunnen leiden, wordt U dit stuk onthouden,Misschien dat het voor de betrokkenen wat teleur-stellend overkomt, maar de redactie heeft aan dehand hiervan enkele: stelregels te menen moeten op-stellen, waarvoor ze in het vervolg een stuk nietzal opnemen:
—-Als het slechts nut heeft voor een heel kleinegroep in onze vereniging.—-Persoonlijke véte's,
—-Naamgevingen die tot misverstanden kunnen leiden,--Verenigingsondermijnende publicaties,
Daarmee wil beslist niet gezegd worden dat PIOTzoutloos en kritiekloos behoort te zijn. Integen-deel zelfs. Daarom blijven we hopen op ieders mede-werking, opdat we een gezond sportblad blijven voorheel sportminnend Zieuwent. bo"

De Redactie
C



voor kwaliteit

van

rund of zwijn

moet u bij slagerij
H. BEERTEN zijn

voor een goede
2e hands of

G.J]. Pierik nieuwe
auto

verder alle
Constructie- en soorten reparaties
installatiebedrijf.

LOODG IETERSWERKEN Ee erkend
C.V. INSTALLATIES :

IJZERWAREN
ONDERHOUD garage

T. KOLKMANee Zieuwentseweg 44
Zieuwent
tel. 603



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

Zegendijk 4, tel, 454

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE

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

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

Kantine van Z.V.C.
tel. 607

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

Ee KRA BBE) BORG telefoon 215

Se



de jaargang; nummer9(3-9)
Het 2de kampioen. Door dit kampioenschap werd hetne reeds jaren bestaande "gat" tussenhet lste en 2de verkleind, waar-door er een betere doorstromingmogelijk werd, Deze tendens heeftzich de jaren daarna voortgezetgetuige de stand en de speelwijzevan de huidige selectie's, (le en 2)

3e jaargang; nummer 10 (3-10)==. ==————————SSSSEBSszzsssrs=nn- ==
Door middel van deze aankondiging willen wij deofficiele opening van ons sportcomplex memoreren,
OO SeEssssssoceooseoscoooeo goossensATTENTIE }

OFFICIELE OPENING VAN HET SPORTCOMPLEX
"DE GREUNE WEIDE"

Op zaterdag 3 juli as, zal de officiele openingplaats vinden van het nieuwe sportcomplex,De opening zal worden verricht door de loco-burgemeester van de Gem, Lichtenvoorde deheer J. Bulte, 's middags om 14.30 uur,
Wij nodigen hierbij al onze leden, donateurs,adverteerders en andere belangstellenden uitom bij deze opening aanwezig te zijn.

Het Bestuur
occceescsssesessoosseoTTeoNosNnooenoss senen

ke jaargang; nummer 1 (4-1)mm —_sSsssinssss
Een Belgische moeder schrijft haar zoon:
Lieve zoon, VAA
Een paar regels om je te laten weten, dat ik nog leef.Ik schrijf deze brief langzaam, omdat ik weet dat jeniet snel kunt lezen,Je zult het huis niet meer herkennen als je thuiskomt. We zijn verhuisd,
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Wat je vader betreft; hij heeft een baan met 500 manonder zich; hij maait het gras op het kerkhof.In ons nieuwe huis was er ook een wasmachine, maar hijwerkte niet zo best. Vorige week deed ik er 14 hemdenin, trok aan de trekker en heb ze niet meer gezien.Je zus Betsie heeft vanmorgen een baby gekregen, Ikweet niet of het een jongen of een meisje is, dusweet ik ook niet of je nu oom of tante bent geworden.Je oom Dirk is vorige week verdronken in een wisky-vat in de stokerij. Een paar collega's zijn hem na-gedoken om hem te redden, maar hij vocht dapper terug.We hebben hem gecremeerd; het heeft drie dagengeduurd voor we de brand geblust hadden,Wat het weer betreft: liet heeft de vorige week maartwee keer geregend. Eerst drie dagen achtereen entoen vier. Maandag waaide het zo hard, dat een vanonze kippen vier keer hetzelfde ei heeft gelegd!We kregen gisteren een brief van de begrafenison-dernemer, waarin stond, dat als we de laatste afbe-taling van je grootmoeder niet betaalden, ze weernaar boven zou komen,
Verder is er weinig nieuws, EeJe liefhebbende moeder,P.S. Ik was van plan je geld te sturen, maar ikhad de brief al dichtgeplakt,

: (MK, )

4e jaargang;nummer9 (4-9)
++ 3de elftal degradeert van 2e naar 3e klas GVB
++ 5de elftal promoveert van le naar 3e klas GVB
++ A-sel. promoveert van overgangsklasse naarhoofdklasse (junioren)

ze jaargang ;_nymmer6, (536) .

Nadat de KPJ de eerste 4 jaargangen regelmatig eenstukje aan PIOT bijdroeg, hadden ze dit jaar in5 nummers een KPJ-insteker (k blz.). Hierna gingenze over tot een eigen clubblad.



In de afgelopen vief joar bunt er moar twee stukk'nin 't plat eschreefne. Namelijk van J. de Marie (2-8)en 't zeuvende (5-6). De redactie waardèdèrt dieplatte stukken wal en doarum volgt hier nog 'n kere't kortste stuk (i,v.m, reumtegebrek) wat dan hoppe-lek een stimulans is veur anderen Emo SEEplat te schrieven,

Z'owunt í +Ut leep zo tegen Sinterklaos datte wej ons trugge-vonnen baoven an de ranglieste, aj um op dop holt te-
| minste. 2 punten oet 9 wedstrieden is niks te völle,“Met de feesdage in ut vöroetzichte, Sinterklaos', debroedlagte van Mattie van de smid, Kasmissen en Nitj-jaor, hew beslotten nog us een trad vlotter an tegaon. Oppejut deur de vrouwleu en 'n groten tropsupporters ging ut d'ran, Tegen Longa 9, 2-0, Reet-NOSGine uimis 6 bj vist aut 't olde jaor,Op Ni!jjaorsdag in een bastensvol stadion "Halse Heide"in de leste minute met 2-0 winnen van onze supporters,Hospels Antoon uut de Hemmele as heerboer met de fluite,Johan en Wim van Harmes, oet ut Brook as broeders inlange slöpperieje met de viagge.Tegen GSV 3 uut Geest'rn een klinkende uitslag nl,zes-zes. Met 3-1 hew ok met Vios Oens Mariseiio 7 degrösmatte nog us anevèòègt. Toen haw uut 6 maol weide-gank 11 punten d'r bej, dat gif 13 in ut geheel. Zoozeej maor weer, dat as ie zo oon Loo cen feesjenhebt te bouwen, de punten òèvengood binnen bunt te halen,De smaak hew no te pakken, dus laow zo maor wieter gaon,

In de afgelopen 5 jaar hebben, naast de voetbalelf-tallen, de volgende kampioensteams van desbetreffendeverenigingen hiervan melding gemaakt in PIOT;Thop Dames (sen, ) i

Pacelli Dames
Pacelli Heren (sen,Pacelli A-pup.



Intervieuws
Naar aanleiding van een voorstel van Wim Domhof zijner in de afgelopen periode een aantal intervieuwsafgenomen met min of meer vooraanstaande personenbinnen de voetbalvereniging RKZVC (Wim Domhof; HarryBeerten; Jan Cuppers; Joop en Anna Papen; Wim Krab-benborg; Bennie Helmink; Joop Lankveld.)Tevens werd (te vergelijken met een intervieuw) eenprofiel van het 2de elftal en een profiel van Leo Vosgeplaatst als ook een gecombineerd intervieuw (enquète)van de spelers van Dinxperlo en (anti )supporters vanRKZVC., Hierop aansluitend vindt U in dit nummer eenintervieuw met Jan Kemkens,

Kritische Stukken
Hierop aansluitend willen we alle geplaatste kritischestukken aangeven onder een noemer, dit niet om oudekoeien uit de sloot te halen, maar om aan te gevendat niet altijd alles koek en ei was binnen de ver-eniging.
Deze stukken geven aan dat een aantal mensen kritischmee blijft denken, en ook durft te reageren, hetgeen
indien positief opgesteld, alleen maar tengoede komtaan de vereniging,Over de volgende problemen, discussie's, die zichbinnen de vereniging hebben voorgedaan, zijn artikelengeplaatst:

--bVoorstroming van spelers, die nog gerechtigdwaren om bij de junioren uit te komen, naarde selectieelftallen (m.n, het eerste)las cntis jon belioess an ecn jaarlijkse feest-avond en dienden de onkosten hiervan te wordenbestreden door een amerikaanse verkoop vangenotsartikelen (jeneverveiling)?--Het probleem van de redactie om iedere keerweer voldoende copy binnen te krijgen escaleerdein een controverse (zie vocabulair=woordenboek)tussen het 2de elftal en de redactie (2e jaar-gang) en een blanko bladzijde gereserveerdvoor het lste en 2de (5e jaargang)-—-De wens van de lagere elftallen om jaren eenvaste groep te blijven vormen ongeacht dekwaliteitsverschillen en de "noodzakelijke"doorstroming. Hierbij valt te denken aan de





aannemersbedrijf HULSHOF
telefoon 05445-494

>
* nieuwbouw

#Ka ii* onderhoud

voor goed gemotiveerde vaklieden enhulparbeiders is er altijd plaats in ons bedrijf

wij stammen uit een sterk geslachtdat steeds door:

van Wijngaarden’s
MENGVOEDERS

wordt groot
en in produktie gebracht

%* *
tel. 200
Zieuwent



"oprichting" van het 5e elftal en de Ngroeps-Vormine Ee vonslel Ge, To en Zo Slftal oen detrainerswisseling van de lagere elftallen.
Tot zover het chronologische overzicht, Misschiendat een aantal lezers inspiratie hebben opgedaandoor de gegeven voorbeelden van taalgebruik en zullenook zij eens een keer in de pen klimmen, Uw artikelenzijn (zoals reeds bekend) van harte welkom, opdatvoor PIOT een zinvol voortbestaan is verzekerd,

X
|

%k
*% ** BRIJS.VRA'AG +*

Ter ere van het le lustrum van PIOT heeft de redactiegemeend een Jubeleum-Prijsvraag te moeten uitschrij-ven. s

Ter informatie voor deze prijsvraag willen wij Umededelen dat de redactie, uitgezonderd B, Wensink,uit ongehuwde leden bestaat, Van Henk van der Meyden(Privé) hebben wij vernomen dat geen van deze ledende noodzaak voelt o nnen afzienbare tijd te trouwen,
De bovengenoemde tostand in ogenschouw genomen heeftde redactie doen besluiten U als prijsvraag de vol-gende vraag voor te leggen:

——===
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pPrijsvraagiormulierUVraag: Vie van de huidire redactieleden gaat alséérste trouwen?
Mogelijke oplossingen:antwoorden) (op alfa-betische volgorde)

Benny ten BrasAndré MeekersJoost van de MeyMartin SlotBennie StorkhorstHuub Wopereis

OOMS

Ne

Wie)

Slechts £6n antwoord aankruisen! (Eet gebruik vaneen dobbelsteen (zes mogelijkheden) is toegestaan)Inleveren/opsturen aaneen van de redactieleden
Afzender/inzender; Naam:

Adres;
Woonplaats:

Langs stippellijn uitknippenELDE PRIJS
Op vrijdag 3 november 1978 is door de redactie f100,=éénhonderd gulden) gestort oP een speciaal boekjeuitsluitend bestemd voor deze prijsvraag) bij deRaBo-bank te Zieuwent, De uiteindelijke winnaar ont-vangt op de trouwdatum van het redactielid dat alsSérStel rouwt deze f100,= plus de rente die daar(in de toep den jaren) As bijgekomen,
Z=arcnsair ===TESS DSnSsSSisss

naar oplossing,t+Aan de hand van deze selectie worden er 6 bakjesgemaakt met in elk bakje eensluidende oplossingen(antwoorden),
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++Uit elk bakje wordt door de redactie één formulier

getrokken,
++De 6 inzenders van deze uitgelote prijsvraagfor-mulieren (dit zijn dus de potentiële winnaars)

plus de namen van de bijbehorende redactieleden
worden gepubliceerd in PIOT 6e jaargang nr. 4,

++Zodra als éérste één van de huidige redactieleden
gaat trouwen ontvangt degene (van die 6 mogelijkeprijswinnaars) die op het goede redactielid heeft
gegokt de prijs.

--Per deelnemer mag ten hoogste één prijsvraagformu-lier worden ingediend.
—-Indien meerdere leden van één gezin wensen deel

te nemen aan deze prijsvraag kunnen zij zelf een
prijsvraagformulier maken aan de hand van het voor-beeld zoals deze staat afgedrukt in dit nummer.

--Gezinsleden van de huidige redactie en de redactiezelf zijn uitgesloten van deelname. :

-=-Mocht, voordat iemand van de redactie gaat trouwen,PIT worden opgeheven dan wordt het geld, dat alsprijs bedoeld was, overgemaakt naar een goed doel,
—-Mocht in de loop der jaren het prijzenbedrag der-

mate toenemen dat een eventueel huwelijksaanzoekuit financieel oogpunt aantrekkelijk wordt, houdt
de huidige redactie zich warm aanbevolen;
Eventuele huwelijksaanzoeken dienen vergezeld te
gaan van een recente pasfoto van de nieuwste tractor
plus een opgave van het aantal staldeuren,

—=Waarin dit regelement niet voorziet beslist de
huidige redactie.

ACTUELE PRIJSVRAAGZScscnnsssss
Naast de jubeleumprijsvraag (waarbij de winnaar nogwel even op zich kan laten wachten) heeft de redactieook gemeend een actuele prijsvraag te moeten uit-schrijven, waarvan de winnaar in nummer & 6e jaar-gang bekend wordt gemaakt.
U behoort op de volgende vragen een antwoord te geven.(Het aantal te behalen punten staat tussen haakjesvermeld).



DI Waarom voetbalt RKZVC in 't wit?
: Waar komt de naam PACELLI (handbalvereniging)vandaan?PEG ENG am an ee karate-vereniging?U DE Wat betekent de afkorting T.0.H.P,?5 : Iloeveel biljartverenigingen waren er per1 november 1978 in Zieuwent?6 GE Wat betekent de afkorting T.V. D.E.S.?Te Wat is de naam van de sportafdeling van deSchutterij?&. (U): Wet is (zijn) do Cm Zieuwentsegymvereniging?9. (k): Hoeveel pagina's zijn er volgeschreven (dusafgezien van de reclamepagina's) in PIOT(sportblad) jaargang 1, nummer 1 t/m jaar-gang 5, nummer 10:

(een afwijking van 5 blz, levert Bepuoneen afwijking van 10 blz. levert 2 pnt. opeen afwijking van 25 blz. levert 1 pnt. op)
In totaal zijn er dus 16 punten te behalen,
Wedstri jd-bepalingen--be antwoorden op de gestelde vragen dienen, onder

vermelding van Uw eigen naam, op een blaadje uit-terlijk zondag 19 nov. 1978 vóór 12.00 uur in hetbezit te zijn van één van de redactieleden of inde copybus.
--begene met het hoogst aantal gescoorde punten ont-vangt de prijs bestaande uit twee briefjes van(Gale deu)—-In geval van meerdere winnaars beslist het lot.--Per deelnemer mag ten hoogste één antwoordenlijstworden ingediend,
—-Gezinsleden van de huidige redactie en de redactiezelf zijn uitgesloten van deelname,
--De jury wordt gevormd door de redactie, terwijlover de uitslag c.q. antwoorden op de vragen nietgedebateerd behoeft te worden daar de beslissingenvan de jury bindend zijn.--Waarin dit regelement niet voorziet beslist de jury.



De Honda c

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, bij rustig rijden.

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

Financiering in 1 dag.
‘ Uit voorraad 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.
slaapstoelen
achterruitverwarming
handremcontrolelampje
alarmknipperinstallatie
afsluitbare tankdop
wisselstroomdynamo
achteruitrijlampen
grote handschoenen-
kast :

Garage L. Voorhuis
TELEFOON 05445-319 - ZIEUWENT

MAAK VRIJBLIJVEND PROEFRIT:
reeds 10 jaar HONDA -dealer

voor al uw varkens
groot of klein

wil

BART VOS
graag uw koopman zijn
telefoon 05443-1774



ook u kunt het komende sportseizoen weer opons rekenen met ons, nog verder uitgebreide
dienstenpakket zoals:

verzekeringen : w.o. zeer gunstige
autopremies

financieringen : w.o. autofinanciering
pers. leningen : in één dag voor u geregeld

hypotheken : kondities tot 125% van de
executiewaarde

woningkredieten : contant geld voor|

verbeteringen aan/in uw
huis

continu kredieten : een doorlopende
kredietmogelijkheid

sparen : zie advertentie elders in
dit blad

onze kennis en ervaring van aldit soort zakenstaan borg voor een vakkundig advies, eenadvies dat ook u geheel vrijblijvend kunt
krijgen bij:

assurantie en financieringskantoor
. THEO BEKKEN

Werenfriedstraat 9, Zieuwent, tel. 461 _erkend assurantieagent
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T.9.H.Press
In augustus van dit jaar zijn we vol
goede moed begonnen aan ons elfde volley-
bal seizoen, Onze vereniging telt nu 45
leden, waaruit 6 teams zijn gevormd:
2 herenteams en 4 damesteams.
De heren zijn dit seizoen begonnen met
een volleybaltoernooi te Groenlo op 16
september. Door goed samenspel wisten
ze de tweede prijs te behalen, wat de
noodzaak van een prijzenkast alweer ver-
hoogd.

De competitie is volop aan de gang en we hopen ditjaar weer tot redelijke prestaties te komen en met
veel plezier te spelen. Natuurlijk is ieder enthou-
siast Zieuwentenaar van harte welkom om zijn of haar
energie in 't volleybal te steken als lid van onze,
nog steeds groeiende, vereniging. Aanmeldingen kun-
nen jullie doen in de gymzaal iedere vrijdagavond
van 19.30 = 22.30 uur en op alle andere tijden bijNSK penbons Ne bonpsSsSt aar IN eN sEliet spreekt vanzelf dat alle toeschouwers die zon-
dags in "de greune weide" staan te kleumen, héél
hartelijk welkom zijn om ook eens zaterdags bij onze
wedstrijden tegen de muur van de gymzaal te komen
leunen, Het Bestuur.

4444444444444 AAA HAA AAAAAAAT1 Wij, alle leden van de volleybalvereniging
T.O.H.P betreuren zeer 't verlies van onze
enthousiaste sportvriend

MARCEL STORTELDER

die nog lang in
onze herinering zal blijven,
Via deze weg willen we ons medeleven betui-
gen aan familie en vrienden.

IR OS EDS
HettttAH
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VE FLAP-)REN HOORDEN,
‘…... dat Al bezig is een record van ZVC te breken,Im 6 wedstrijden moesten ze tot nu toe reeds85 doelpunten incasseren; een enkeling waszelfs al moe van het aftrappen,
ce. dat het zevende zijn reputatie wel waar maaktwant nog voor er gedoucht wordt, wordt er nawedstrijd eerst een vol krat bier aangesleept.
‘.... dat Wilfried Doenderboom (uit de jeugd) vanzijn wel bijna twee hoofden grotere tegenstan-der kreeg te horen: 'Je moet meer Dambix etenJO
…. .. dat Zieuwent na 6 november met een gerusthart kan gaan slapen, want die dag Saanredactielid Joost in 't leger,
….. dat de vorige keer de Flaporen door typistB. Storkhorst werden gecensureerd,

kopie voor het volgende nr, van FrOT dient uiterlijkzondag 26 november in het bezit te zijn van de redac-tie. Noteer deze datum!

ZVC houdt ook dit jaar op 2e kerstdag het onderlingeZaalvoetbal-tournooi voor de senioren in de sport-LHNNcende none volgende nummer hiervande team-indeling en tijden,

Voor het jaarlijkse jeugd-zaalvoetbal-tournooi tijdensde kerstvakantie wordt nog gezocht naar een geschikteaccomodatie, omdat de sporthal te Lichtenvoorde waar-schijnlijk bezet is. In ons volgende nummer hopenwe positievere berichten hierover te hebben.
—eeen.Ter herrinnering; maandag 13 nov. kruisjasavond voorleden en donateurs, Aanvang 20.00 uur,



De standen van de senioren (computer-uitdraaien) staan
op het publicatiebord in de kantine. Die van de jeugd
staan in het jeugdkastje op de parkeerplaats.

KRUISJAS-AVOND
< SnsMaandag 13 november 1978 is er weer een kruisjas-

avond voor leden en donateurs in de kantine met
3 prijzen. AANVANG 20.00 uur.

SCHORSINGSSS"ZVC heeft zijn eerste schorsing; weliswaar niet op-
gelegd door de bond maar als een soort disciplinaire °

maatregel van bestuur en trainer van de lagere elf-
tallen.
Toch roept deze schorsing enige vragen Ope. De be-
treffende speler is speler van het zesde. Nu werd
hij voor zondag 15 oktober bij het negende opgesteld,
waar hij beslist begrip voor had. Toen echter die
zondag het zesde te weinig spelers had, ging hij mede

op het verzoek van het zesde toch maar bij hen spelen,
tenslotte is dit zijn eigenlijke team. (Een berichtje
van betreffende speler en/of elftal aan de trainer
en/of leider van het negende was overigens wel op
z'n plaats geweest).
Het gevolg was dat hij niet in het negende kon spelen
en toen voor aanvang van hun wedstrijd bleek dat ze
maar 7 spelers hadden wekte dit de nodige wrok. Met

bijelkaar getrommelde jeugdspelers konden zij alsnog
spelen.

Ons lijkt dat die spelers die onafgem j

ee in aanmerking behoren te DEVerder lijkt het ons billijk dat een spelerwordt, eerst gehoord wordt en boven-
ËA van zijn schorsing op de hoog-Ee wordt en zoiets niet behoeft te vernemen

at zijn naam bij de opstellingen is doorgestreept
De Redactie
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xiinJa, cindeli jk is bet dan zover gekcmenpÀ PO/dat wij (ZVC 9) zijn opgericht, oftewel
AP zijn ontstaan door een overmaat aanvoetballers bij onze vereniging ZVC.Maar ook niet-voetballers proberen meete spelen wat nogal eens leidt tot; zéér verrassend spel,In de eerste vriendschappelijke wedstrijd welke wasgepland om de gebruikelijke SDE SpA Ione Be doen,(is nu nog vaak ee speelden we potverdoriegelijk en wel tegen ZVC 6,be tweeie vriendschappelijke wedstrijd verloren wedoor zuiver pech met 5-1 tegen Vios Beltrum, maarja wat Lon ons dat verrekken, het waren toch maarvriendschappelijke wedstrijden. We zouden in decompetitie wel eens laten zien wat voetbal was, nouen dat deden we, Tegen Bredevoort-2 verloren we almet 8-0 en teren Vosseveld-3 verloren we slechtsmet 18-1, hetgeen in onze ogen net zo goed andersomhad kunnen zijn. Om kort samen te vatten. Ïlet vielons toch wel wat tegen om een zooitje punten te ver-zamelen in de competitiewedstrijden,Volgende tecenstander was aartsvijand nr. 1 en wêlLonga-10. Deze club meende de 2 winstpunten al bin-nen te hebben maar daar zijn ze achter gekomen, Metde rust was het 1-0 in ons voordecl. De tweede helftwaren vok wij steeds weer in de aanval maar mede doorCHIC NEEe noen verdediging werd het 1-2 voorLonga. Jammer maar helaas; in ieder geval haddenwij weer moed voor de volgende wedstrijd n.1. Win-terswijk-5. Deze wedstrijd zal ons nog lang heugenomdat: a.Wij deze wedstrijd wonnen met, jawel oons1-0

b.Ben bijna complete veldslag op het veldheerste,
ceÉen buitenlandse voetballer, Harry Smol1,meespeelde welke binnen 5 minuten na hetccrste fluitsignaal al een speler vanWinterswijk-5 onder de zooien had geknald.d.EËn dat onze rechtshalf zorgde dat het sup-portersaantal van ZVC 9 drastisch werdvergroot door een jonge dochter, waarmeeVOOaVele. feliciteerd,

TIS VOLL 1!



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



’n goede start
Een goed begin is ’t halve werk en
dat gaat ookin het gewone leven
nog altijd op.
Neem SPAREN bijvoorbeeld
Of het boeken van een VAKANTIE-
REIS, de ontvangst van uw
SALARIS en het verzorgen van
BETALINGEN, het afsluiten van
alle VERZEKERINGEN, het
regelen van FINANCIËLE
transakties, het behartigen van een
EFFEKTENPORTEFEUILLE en

wat allemaal niet meer.

+

Geen beter begin dan er eenvoudig
even voor binnenstappen bij uw
plaatselijke RABOBANK

Altijd gemakkelijk dicht in uw
buurt, voor alles waar u maar een
bank voor nodig hebt in uw
persoonlijk of zakelijk leven...

Rabobank
de bank voor iedereen

Rabobank FE)
GELD EN GOEDE RAAD

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


