


Kies voor betrouwbare
zekerheid
MASSEY FERGUSON

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 stil van te worden’! Het geluidsniveau
in deze veiligheidscabine ligt ver beneden 90 dbDeANGABEgemakken voorzien (0.a. een GRATIS door ons inge-
bouwde RADIO) en een verbluffend goed rondom-
uitzicht doorhitte-en zonwerend glas, maken deze
trekker tot het agrarische nieuwsEevoor uit. Kom kijkenbij

Wopabv
tractoren, machines en werktuigen

HARREVELD

telefoon 05443-2415
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VAN DE REDACTIEIn de eerste plaats willen we iedereen een prettige jaarwisselingen een voorspoedig 1979 toewensen, in een jaar waar iedereenhopelijk zijn draai weer kan vinden zowel maatschappelijk alssportief gezien,
Zoals ieder jaar vindt u in het nieuwjaarsnummer een overzicht vanverschenen artikelen in het afgelopen jaar. Tussen haakjes zal weervermeld staan hoevaak er in de Jaren '75, 76 en 77 over debetreffende onderwerpen een bijdrage was,In 1978 waren er 10 uitgaven (10,18,10) met in totaai 192 (148,148,160) pagina's kopie, Evenals voorgaande jaren stond in elknummer een redaktiewoord en nieuws in het kort, Van de selectie-trafndr Iyam ai, 221 bijdrage (8,8,8). De verschillendeelftallen kwamen met 2- iranus vijsrnagens

jhet eerste 5(0), het tweede | ee Kisten EEhet vierde 2 (-,0,2), het vijfde 3 EDhet zesde 4 (-,0,1), het zevende 1 {=;01het achtste 1 (-,0), net negende 1,
:

‘Het aantal ingezonden stukken was dit jaar toch wel meer dan voorgaande jaren en wel negen stuks (6,7,5)., Intervieuws werdenminder afgenomen; slechts twee keer (0,2,6). De vaste rubriekenzoals flaporen en top 15 verschenen nog vaker, Er waren 7 xflaporen (0,2,4) en 5 x top 15 (+4-,4). Het zou veel gevraagdzijn om elke rubriek of geschreven stuk op te nemen in deze uiteen.zetting, maar het nog wel vermeldingswaardig dat we verschillendeinzendingen kregen van Pacelli, KPJ, TBOP, het bestuur, de afdelingjeugd, het J.K. tournooi enz. enz. We willen het hierbij dan ooklaten, De hoeveelheid Kopie ging er een beetje op vooruit, en we
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De redaktie wil bij deze al de inzenders van kopie en al degenendie geholpen hebben bij het typen of in elkaar zetten van PIOTvan harte bedanken, Wij hopen dat we ook het komende jaar weerop uw steun kunnen rekenen en dat we daarmee via PIOT aan eenbehoefte kunnen blijven voldoen,In dît nummer verder een bijdrage van onze jeugdtrainer, waarinhij een uiteenzetting doet van wat er bij de jeugd leeft en opwelke manier ze worden begeleid. We raden vooral ouders vanjeugdspelers aan dit te lezen. Verder komt er misschien nog eennieuwe rubriek van supporters. We zijn in blijde verwachting.DEREDAKTIE

Het jaar 1978 hoort weer bijna bij het verleden enelk jaar komt men tot het besef dat zo'n jaar tochweer gauw voorbij is gegaan. Vroeger keek men werkelijktegen 'n heel jaar aan en vond men dat de tijd nietzo snel ging als tegenwoordig,Door de veelheid van indrukken die 'n mens tegenwoordigte verwerken krijgt Mgaat” de tijd ook sneller, Ookde voetbalsport draagt hier z'n steentje aan bij:Laten we hopen dat we allemaal niet te snel door zo'njaar heen geleefd worden en dat we zelf onze indrukkengoed kunnen verwerken. Het is de bedoeling dat we levenen niet geleefd worden,Namens het bestuur wens ik U daarom een prettige jaar-wisseling toe en een voorspoedig 1979,j

Namens het bestuur; J. de Marie

NIEUWJAARS WENSEN My
Alie adverteerders wensen alle Zieuwentse sportvrien=-den een zalig nieuwjaar,

=== 0 5 205 4 088 008 DE GED UNS (U CS eG GS EI 9 200 enHet kantinepersoneel wenst alle spelers en supporterseveneens een zalig en sportief nieuwjaar. *K+



De Honda Civic

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

Grote beurt elke 20.000 km. Deze beurten duren
pim. 1 uur, Na telefonische afspraak „klaarterw ijl

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.

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 i

Garage L. Voorhuis
TELEFOON 05445-319 . ZIEUWENT

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
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woningkredieten

continu kredieten

verzekeringen :

financieringen :

pers. leningen :

hypotheken :

sparen :

ook u kunt het komende sportseizoen weer op
ons rekenen met ons, nog verder uitgebreide

dienstenpakket zoals:

W.O. zeer gunstige
autopremies
w.0. autofinanciering
in één dag voor u geregeld
kondities tot 125% van de
executiewaarde

: contant geld voor
verbeteringen aan/in uw
huis

: een doorlopende
kredietmogelijkheid
zie advertentie elders indit blad

onze kennis en ervaring van al dit soort zaken
staan borg voor een vakkundig advies, een
advies dat ook u geheel vrijblijvend kunt

krijgen bij:
assurantie en financieringskantoor

THEO BEKKEN
Werenfriedstraat 9, Zieuwent, tel. 461

erkend assurantieagent



3,PDE JEUGD
Als jeugdtrainer wil ìk bij deze een korte terugblik doen over deafgelopen jaren en proberen een korte uiteenzetting te gevenwat er nu, dit weizoen gaande is bij de jeuga.,Aan de A-jeugd is de laatste seizoenen leuk prestatief gewerkt,getuige wel de hoeveelheid spelers dienu in het eerste entwsede elftal zitten en de 2 spelers die naar de Graafschap zijn“getransfereera" De fout die er echter gemaakt is, is dat er 4safgelopen jaren bijna of haast eeen aandacht is besteed aan deoverige elftallen van de jeugd, Bij deze wil ik alvast vooropstellen dat dit buiten Schuid is van die Fersonen dis met dejeugd bezig varen en Dog zijn, want ze markten de tijd maar vrijOm een aantal uren in Ge week met de jeugd bezig zijn, Het idcevan het bestuur vas toy cl ”als die Jongens mear orier dak zitten”Hierop wii ir 3 jeugdtrainer niet verder ingaan, “cor jekomt or niet onderu te stellen dat de jeugù tekort i»Tro nnBOREN,

Hiorin ís mi ocbí verandering gekomen doordat het bertuur erGoor vanuit het bestunr Dhr, Hoer ee)stellen met zls grote stem je:eeGs‘enùdorg, Er in cen JevsdtzStol ATciieelftallen, resp, ierPien nu getraind door 3 « Teitot eorder, toen cr voo fta]meokt voor zichzelf dat or nu mot zi;doorstroming en overzag is van elis
Tevons is er een jeugiopleiëing op poten gazet wat wil zegzendat er zoveel mcgel jk doelgerichte oefenstof tijdens de Trailsningen gegeven wordt, wat tweemaandelijks besproken wordt,Elk elftal hoeft 2 ceiders waarvan 1 grensrechter die tevensbeluipzaam is ret andere aktiviteiten, De andere leider wordt“hoofdleider! gencend die hoofdzakelijk bezig is met de begaleisding van de jongens. Ven deze begeleiding wil ik het volgendekwijt,

5Het komt vaak voor dat jeugüleiders alleen maar willen winner,Kreten als “geen risico, weg met die bal, niet pingelen, pakhem dan en het spelen met 2 spitsen in Plaats van drie" , hooren zie je ie vaak bij de jeugi. Niet de beste voetballers maarde fysiek sterkste jongens worgen opgesteld, leuk voetbalis er vaak niet meer bij als er maar gewonnen worût,Ik gèlsof wel dst Wij met onze leider op de goede weg zijn, daarresultaat niet op de eerste plaats staat, Prestatief zal er ds—



4
komende jaren dan ook weinig 'te:behalen zijn, maar de opzet dieGT Du gaande is zal over enëele jaren zeker vruchten afwerpen,„Bet is danin mijn ogen bij de jeugd ook veel belangrijkeromte wijzen op de goede" 142 combinatie of“op de goede’ individueleactie die een speler in de wedstrijd doet dan over eengemistekans te praten, Het belangrijkste punt vanait 2lles Is dat wsals trainers on leiders i2t mosten streven &at spelvreugde!bij zowel wedstrijden als trainingen voorop stean
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Speltechnisch wo:ithier nog stevig zangewerktMet dit alles wil
mear de resulint ei

jeugd er in staat, en àwordt het gao%ook nict !

Zondag's wordt er vaak zlleen == gzemaakt", maar nooit: Mhoe vos iet voetbal,De meeste léden van onze veroniging weten wel wat het Be of geelftal gemaakt heeft, maar wat ie jeugd die dag tevoren heeftgedaan wordt niet naar gevydagd, uitgesloten sons de A-jeugd,Wanneer Á 1l met IS8-0 heeft verloren wordt dit in de kantine Vereteld en om gelachen, maar wanneer DeVe U Ì met 9-0 heeft gewonnenwordt hierover néet gepraat. Met dit wil ik zeggen dat er nietzo’n grote afstand moet bestaan tussen de senioren en de jeugden bij deze probeer ik gan ook Om een nauwer contakt te krijgen,

van af weten maar dat cok de overige leden van de verenigingen tevens de ouders van de jeugd weten wat er bij de jeugd leeft,We hopen als Jeugdcommissie dat iedereenzo positief:mogelijk in deze jeugdopbouw meeleeft en mocht U ”

eens tijd hebben, kom eens een keer op de zaterdagop het voetbalvelg kijken. E ss



CÖOP. WERKTUIGENVERENIGING

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

NIEUW:

Kom eens aan.

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

Zijn er plannen om sleufsilo’s te bouwen?

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
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VEE en VARKENS
naar

voor de aan- en verkoop van |

A.KL. HOLKENBORG
vee- en varkenshandel - batsdijk 46 Zieuwent - tel. 508 È==VNEEN” ENee 5 t° oisf . eme

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
|

È
WINKEL AAN HUIS

LANHVELD
orpsstraat 31 TEL. 05445 259
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We hopen dat in navolging van dhr. Joop Eekelder,keeper le elftal, die mnu 3 jeugdkeepers traint, nogenkele zullen volgen die zich ook op een of anderemanier willen inzetten voor de jeugd.Nu we een half jaar met dit alles bezig zijn durfik wel te zeggen dat er al enige vooruitgang is ge-boekt, zowel voetbaltechnisch als organisatorisch...We zullen ons als jeugdcommissie, leiders en trainersin het komende jaar zeker nog van ons laten horen,en als U zelf de oren openhoudt zult U ongetwijfeldveel over de jeugd horen,Tevens wil ik van deze gelegenheid gebruik maken omiedereen een voorspoedig 1979 toe te wensen en vooralnatuurlijjk 5102 285 GE jeugd.
Jeugdtrainer Z.V.C,ee8E—ono ISSISSSaRsSsSNnznsshsnmnmmmmmDE NEDERLANDSE MIDDENSTANDSBANK

EEN SPAARBANK VOOR ALLEN!asss—== oe 20% 2 985 ee omme Gee me en Oee ee en OE ES me en AGEee—oooooonm SmnSSSssSsmmnssmnsmzmnssssssssmnzcmnms

Daar de onderstaande bijdrage van het Vijfde in hetvorige nummer door ruimtegebrek niet geplaatst konworden volgt, zij het wat laat, alsnog plaatsing erva
HERFSTUITGAVE ZVC_5
Als we even terugkijken op de eerste helft van ditseizoen dan vinden we ons terug op een 2e plaats
op de ranglijst met 18 uit 11, hiermee kan een iedertevreden zijn,
De laatste wedstrijden werd het steeds moeilijker
om te scoren, wat het spel zeker niet ten goede kwam,de overtuiging in eigen kunnen was bij menig spelerbehoorlijk zoek, :

Maar ja voor de voetbalsport toch al behoorlijk“bejaarde heren" krijgen steeds meer last van dejaargetijden, we zijn dan ook al in de nazomer vanonze sportcarriëre beland.Sinds het bestaan van het vijfde in de huidigesamenstelling is gebleken: als het blad begint tevallen, de prestatiecurve ook langzaam naar benedendwarrelt, het zogenoemde "loofsyndroom! laat hiervan zich spreken.



6.
Maar het blijkt dat meer elftallen van RKZVC hier-onder gebukt gaan, hopelijk is het ook deze keer
van tijdelijke aard, en blijven het 1e en 2e elftalhoge ogen gooien in het Ze deel van de competitie,We vonden een beetje medeleven hier wel op zijnplaats, want ons eerste elftal is toch het vlagge-schip van de vereniging, mocht het een en anderniet goed lopen kom gerust bij het vijfde om raad
vragen, want het is "één" grote brok ervaring.Laten we terug keren naar de werkelijkheid anders
zou het bestuur nog wat van ons gaan denken, endat is nooit onze opzet geweest...
Onze beste wedstrijd was wel de 2-2 tegen Neede 3,de huidige koploper. Hoewel beide verdedigingende boventoon voerden, kwamen in deze wedstrijdgoede combinaties tot stand, maar het afronden
was nog niet de beste kant van het spel. Het uit-eindelijke resultaat gaf de verhouding in het veld
op de juiste wijze weer, al kwam Neede 3 wat ge-lukkig aan de eerste goal,Dan de keerzijde van de medaile, de trieste neder-laag tegen Noordijk-3 0-2. Tot nu toe onze enigenederlaag. Dit was wel tegen de veldverhouding in,maar geen enkele scoringskans werd benut en de
doelpunten bepalen de einduitslag helaas,Dat behalve enkele spelers" ook de scheidsrechterlast kan hebben van het vallend gebladerte, bleekmaar overduidelijk deze morgen, zowel tijdens alsna de wedstrijd werden spelregels en voorschriftender KNVB op een foutieve wijze gebruikt. Maar
gelukkig voor Mons! en iedereen is de scheidsrechterook maar een mens, en ze hebben nog steeds Maltijd'gelijk.
Na deze sombere herfstmorgen gingen we een weeklater naar Markelo i4, er was een merkbare ver-betering in ons spel waar te nemen, al werd op hetmiddenveld B. Elschot erg gemist, door een rug-blessure is hij al 3 weken uitgeschakeld. Het tegen-spel van Markelo 4 was erg zwak, zodat niet hetuiterste van ons gevraagd werd: eindstand 4-1.
Na de rust verscheen Markelo met 10 man binnen de‘lijnen, wat bleek er was een bulleken geboren, ende betreffende agrarier werd ter assistentie naarzijn veestapel geroepen, een kwartier voor tijd



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 EeC.V. INSTALLATIES riIJZERWAREN
ONDERHOUD garage

T. KOLKMAN
Tel. 233

Zieuwentseweg 44
Zieuwent
tel. 603



seuren J. Holkenborg
tevens het adres voor de ''doe-het-zelver"!

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

Zegendijk 4, tel. 454 en kwaliteit!!!

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE 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

„npc, KRABBENBORG telefoon 215

=
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EEN NIEUWE RUBRIEK 72? eN A© va voil
Vanuit de radaktie is vrij gevraagd of ik als. supporter mischieneen artikel wilde schrijven, Dat wilde ik wel, en in eerste instan-tie gingen mijn gedachten uit naar een wedstrijdverslag oÏ een aÌ-.gemene beschouwing over Z.V.Û. Later dacht ik dat het mischien welleuk zou zijn als er van de supporters iedere Keer een artikel zoukomen, Temeer daar ik van de redaktie gehoord had, dat er tot hunspijt de afgelopen vijf jaar nog nooit aen supporter in PICT iegeschreven. Een nisuwe supportsrsrubriek zou dus wel op zijn plaatskumen zijn, In zo'n nieuwe rubriek kan geschreven worden overde weest uiteenlopende dinzen: b.v, óver wedstrijden, kritiek opde spelwijze van een elftal, kritiek op verslagen in Kede Gelderlander) enz, Maar hos krijg je ieders kecr weer een supporter ber&id iets Le schrijven? Dit kan op meerders manieren.Ten eerste zou jc gewoon lamn: vechten op kopie van supportersen dit in een rubriek plaatser Tr aangezien êr de afgelopen vijfjaar geen kopie is binnenrs 1 1ijkt mij dit niet erg zinvol,Ten tweede zou je iemand kunen zánstellen die er voor zorgt datdeze rubriek elke keer vol komt, Uiteraard schrijft hij niet alleszelf, maar zoekt suprertcrs, Gie bersia zijn om te schrijven. Tenderde zou je een soort systeem kuanen niwikkelen. B.V. één
supporter begint te schr i en zoekt tevens iewand die in de vol-gende PIQT wil Gek Ô‚ Deze sohyijft, en zoekt waer iemandvoor de volgende enz, Als laatsta bóstaat nog de mogelijkheidtot het oprichten van een SuppoSd cn vanuit deze slubeen rubriek bij te houden, Het isnatuureijknietzoDe hetschrijven in PIOT de enigste en belangrijkste taak van die clubmoet worden. Ze zouden van alles kumnengaanOe en debelangen van de supporters behartigen, Ik hoop van harte datdoor dit artikel een niewe rubriek in PLOT geboren is,5)

GEE Zo maar een supporteree E

KRUISJASSEN2E Se Oee Bn we pete dees SE 00 Ze zenmnOp vrijdagavond 12 Januari 1979 Ge 20.00 Ge).is er een kaartavond in café ‘t Kevelder t,b,v, debiljartvereniging '*'t Kevelder'
thebt1+h 4344444444444Op maandagavond 15 januari 1979 is er weer een kaart-avond in de kantine van RKZVC voor leden en donateurs,

—.88885
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| het juiste brood voor de
sportman is brood met
energie 0,4.

* tarvo
es volkoren Van bakkerij

? =“  KNIPPENBORG
UW WARME BAKKER

telefoon 255

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

SLIJTERIJ

Schutten Herman |
"op de Viersprong" woensdagsmiddags

Telefoon 473 gesloten

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

DORPSSTRAAT 29 HTA3Zieuwent Tel. 05445 — 416 ee
trouw-, rouw- en :

ziekenfondsritten worden door ons verzorgd

|



aannemingsbedrijf
HOENDERBOOM BV zieuwent

voor nieuwbouw
verbouw
onderhoudswerken
utiliteitswerken

1a Dorpsstraat 27
i Tel. 05445-332

Isdelaagste
prijs intapijt

misijn debeste?
Vergeet het maar!
Want tapijt kent vele prijzen. |

Maar ook kwaliteiten. Let naast
de prijs ook op kwaliteit,
Goedkoop is duurkoop.

It Loop daarom even bij ons
leeg binnen. Wij adviseren u graag

ig. met het vakmanschap van de
echte tapijt-specialist.

B.J. STOLTENBORG & ZN. -tel. 207
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Nu het seizoen 1978-1979 er voor de helft op zit wilik als leider van het elftal een bijdrage doen voorde PIOT, Maar eerst wil ik iedereen van RKZVC, Bestuur,Jeugdbestuur, Trainers, Leiders, Kantinepersoneel,Spelers en Leden een goede jaarwisseling toewensen encen voorspoedig 1979 niet alleen in het sportgebeurenmaar ook in het dazelijks leven,Met let A-team voetbalt men nu voor het Lweede jaarin de Hoofdklasse. Nadat het A-tgam van vorig jaar eengoede eindsprint bad kon men zich dan ook handhaven, ‘4maar het eerste geluid dat toen al te horen vas Mmaar 'volgend jaar zullen ze wol degraderen” is eerlijk gëe-zegd ook niet zo'n vreemd geluid omdat het team kwali-tatief ook een stuk minder werd, Spelers als ZddyImmink {Graafschap}, Eric Bomselink, Guus Sicot, RudiKolkman, Hens Kolkman (selectie Île en 2e) Guus Kolkman,Perdinand Schutten, Ciemens Stortelder (3e en &e}vertrokken naar de senioren, Daarvoor kwamen spelersterug die lichamelijk, fysiek en kwalitatief een stukminder waren,
Na een oefenprogamma met wisselend resultaten begonnenwe toch wel met goede moed aan de competitie, omdathet voetbal in de laatste wedstrijden steeds beter |

ging. Maar zoals zo vaak blijkt is competitie-voetbalHeer anders, De eerste 2 wedstrijden gingen we danook voorgoed de boot in, Omdat we een week vrij warenspeelden we een oefenwedstrijd tegen winterswijk dat3 klassen lager speelden om Zodoende het ritme tehouden en om het zelfvertrouwen terug te krijgen, Hetteam had geen zin om te voetballen an zodoende werdde wedstrijd ook met Z={Q verloren, wat gewoon censchande was voor de vereniging en later voor de Jongenszelf ook, Na die wedstrijd zijn er dan ook harde woordérgevallen, maar het had een Positieve invloed, sinds-dien zijn de resultaten cok beter, Üet A-teäám heeftnu 7 punten uit 11 wedstrijden en dat zijn toch meerpunten dat menigeen gedacht had,Na een jaar helemaal niks aan sport gedaan te hebben(niet in Holiand) kan ik nu na een half seizoen welzeggen dat de begeleiding van een A-selectie heel watmeer van je eist dan een pupilien=-team of sen D-team,
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IE BOUWBEDRIJF

Hulzinka Zn. NIEUWBOUW
STALLENBOUW

. 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
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aannemersbedrijf HULSHOF
telefoon 05445-494

+di e=* verbouw
* onderhoud

voor goed gemotiveerde vaklieden en
hulparbeidersis er altijd plaats in ons bedrijf

wij stammen uit een sterk geslacht
dat steeds door:

van Wijngaarden’s
|

MENGVOEDERS

wordt groot
en in produktie gebracht

%*
* *

tel. 200
Zieuwent
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De junioren, aspiranten en pupillen draaien ook goedmee in de competitie, Vooral de drie aspiranten-teamsdie allen een trotse eerste plaats bezetten, Prsstatiesdie er beslist mogen zijn en een teken zijn van eengoede onderlinge band en inzet, Maar ook de pupillendoen het goed gezien hun tweede plaats,P.S, Het zou erg leuk zijn als jullie zelf een verslagschrijven van een wedstrijd, zodat wij die ookin de PIOT kunnen plaatsen, :

STANDEN VAN ALLE TEAMS VAN PACELLI PER 17 DECEMBERa ede6 00 gain WIN mene AK Moe en Mae Ge ere Gee ien Dae DER Aan GA Te DG En Ze Bee We NE GE Ge TE GeeeDe En B ee
Dames sen.ki. 7} Heren sen.kl. 3D Dames „One Kl.Duivenst B=12 Pacelli 7=11 Minerva 7-13Erica'76-1 7011 ReïIert 5-10 Reflex - 59Erix Te 3 MinervasZ 7=10 DUV T- B
Batouwe} 6= 7 DHC'73}=-1 6-9 Erixsa g8- B
Groessen-1l 6- 5 Gazellenl 7 & Erica '76-a 5-6Pacelli T- & Yv... Te 4 Pacelli-a T- &
VRVOrT” 7= & Dynamo-1 6 2 YIos°° 7% bh

WiVeg Ee à& Grolle? T= 2 Apollo'70 &= D

Dames jJun.kl. G Meisjes ndsp,kl.H Meisjes adsD.kl.IErica '76-h 7-12 Pacellisa 7=10 Pacellish TetiErix-b G- B TGHTLa" TT 6 9 ETI79Pacelli»b 7- 8 WWV-a 8- 9  Grol-b 6-8UGEV-B Tm 6 Grol-a 7 8  Babberich=-b 6- 6Gazellen=b 7 0 Erix=-a T- 6 UGHVeb Te 6
Vios 7= 6 de Vossen G- &
Fortuna To O Refiex G- 3

Flamingo's 5- 5

Pacellisc Teil GrolGrol-s 7.12 UGHV-a
Minervasc T- 8 Pacelli
UCHVed Te 6 Poriunasa
Erixsec T- 5 Reflex
Grol=-f : Ge d& WHY
Olympus72-b 6- 3 Erix=aGazellen-d . 7= Û



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



Ee het adres
voor een goede

voor een
en moderne 8 lekker glaasje bier
haarverzorging

naar

Bennie van ’n
DAMESKAPSALON 1 |

_ Dikken.

Rikkerink
Tel 311 - ZIEUWENT

voor al uw voor

VERZEKERINGEN ‚ NIEUWBOUW

seer . VERBOUW en

‚. ONDERHOUD
ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER WOPEREIS
Zieuwentseweg 75

|

Zieuwent Dorpsstraat 48
Tel. 227 Zieuwent -— telef.209
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: VOLLEYBAL MEDEDELINGEN
Het einde van de eerste helft van de competitie ziter weer bijna op, behoudens enkele inhaalwedstrijden,welke nog gespeeld moeten worden in Januari 1979,De defenitieve datum van spelen wordt medegedeeld onde training vrijdagsavonds, :in het vorige PIOT-nummer hebben wij de stijgendelijn van spelen al kenbaar gemaakt, maar de puntenkwamen toen nog niet binnen, Het resultaat is nu datde dames TOEP-1 van de 3 gespeelde wedstrijden er2 hebben gewonnen en uit GS wedstrijden nu 6 puntenhebben behaald. Heren TOHP-1 hebben uit 3 wedstrijden.ook weer 2 winstpunten weten te behalen en wel tegenLonga-6, hierdoor zijn uit 9 wedstrijden 7 puntenbehaald, De heren TOHP-2 zijn helaas op 1 rinstpuntblijven staan,
Dames TOHP-2 hetben uit 9 wodstrijden 3 punten behaaldMeisjes junicre TOHP-3 7 wedstrijden 2 punten,TOUP-4 8 wedstrijg 6 punten,z n van de competitie hebben wij {het bestuurdà of het wel mogelijk was en bleef oninte schrijven voor de competitie enTr teams, dit i,v.m., het aantal leden ondat moment. Op dit moment kunnen wij alleen maar Diizijn, dat aangedurfd te hebben, omdat er zowel bijde heren als :bij de dames nieuwe leden zijn bijgekomenwaardoor het vereiste aantal Per team voldoende grootis nu. Voor het eerste team moeten minimaal 6 personenbeschikbaarTot slot willen we alle leden bedanken voor de saamshorigheid die er heerst binnen de vereniging om be-paalde geschilpunten op te lossen en een ieder een

zijn en voor het tweeds minimaal Q persone:

voorspoedig 1979 toe te wensen,
Bet Bestuur TOHP

:

5
| DIEFSTAL Y BegLen gen ries |

+

= -_ EE EPPDep
Nogmaals een waarschuwing aan alie spelers, met name |jeugdspelers, om vooral s'avonds (bij de training) |de fiets op Slot te zetten, Ook in december is weer |

een fiets medegenomen van een jeugdspeler die z'nfiets niet op slot gezet had, Geef geen gelegenhsidtot diefstal!
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eOu dejoars overpeinzingen ven het {
Enkel overpemzmgen waal daar ts het ole fiel Vor Bykaarslicht en een pilsje. Of met een sheet Weinacht stolzmet koffie. ied daags Aà het artsvapje naar Teunis Rerrd inhet wil broek. Nog een boete Kopf schmerzen. lo slapeng.Det: is:aan het schryven te merken. Nog nie} af Vrt envan die korte zinnen. Het egon gheich gut. GerontBartels hac een nie paspoort ‘ekree ‘nÛ ate oa!war vroog 'e an /n choeffeur 7] Kom Cb zelf tiea) maine-teade late. ea vroegd ze of cdh meen dát alles mm Lemmdat arj deogs-Aebeurn Aoevallig woarn Jel metzaalvoetbal.” Kaa Ze Aocf ol. ISL aa döon dale gatregel’n mos veur nh. Spren kelder hook ea clat Aat tedbanger duur 'n dan ak eotach Aad. Dat hrie'j met negezellige buurte. flo as goa wij Ywintrg minuten deAeale toch ‚ tiene veur zeuVen, Met eta bussie anBex de Noervélseweg op richting karke. Stoppen ep etekijnkers an [ont mia Sok Jan chaaffear de bodeAichting KLechenvoare neel Zu een kere Junn's haal nl!Hee mot he kere achierntud stekken €n Gelieke ne file inZwet, €7 Ef Bertels Aadd'a zeker olafAge verkeersbord an Ae andre kaste Vas ola weg Ano heef‘ezaene Jederslees DN SEEas toen wij noar Zelhem mossen voetballen .T.Sen Pe.‘EL  Öaren Reurle, ne alderbastend ende ijme. Oakeu men denken aa Veurig joar toen UA im Dina pentsmossen voetball 'n (op dst half harde veld, Act lewona'nom eA 2), ad was med ne catoren cÁniu te pn Bare.Den Aad Un rds tan Ae  bolse neef olrchie UAL Aenchauffeur bij de Toenler vais terug - schakef'n , moor heePorts mien Hoch de bindende dbi mec. Ze tr eneachlenin de basse EE, en chauffeur deui ok U ritsdlvekte f No. ja, dl d'r efen duisen deur, ÚU/íeien met

Gd See Van eed. 27 dec, Komme oy anÏj de dgrenze is 4 wilbroek. “ Ca rs gn nt auffewSi ui wad effen Pegil/óa ned de ie caä Lane, ‚ toad Uumdien un + de enze dichte en ij UrlE Uem elf un7 Je tpas ween wp khaodt oteen. Reirin k "og geen ‘Zoometen Oever de grenze. Un ef van zalt basse Ande Nederlandse teanjie wa chen 4 terij toopt ctDaudt stakke wak. Te minie, “rig hap4 cet tog de.mm
SE



voor al uw

. SPORTSCHOENEN

. SPORTKLEDING

. e.a. SPORTARTIKELEN"1,

schoenhandel

TEN BRAS
ZIEUWENT - telefoon 257

ADIDAS - PUMA - QUICK

Wilt u GEZELLIG en VOORDELIG winkelen?

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

een grote sortering levensmiddelen, waaronder :

JL



voor een
gezellig partijtje
biljarten CAFÉ

f t feestfate:  't Kevelder
H. HOLWEG

moet je toch wel bij
't Kevelder zijn! Telefoon 277

steeds een leuke kollektie

BANKSTELEN
in voorraad

KEgTHOE SAPRA Niënhuis MeuÜelen 255
RDINSTINGGO

RBEvLO
:

ook in DEKENS en
MATRASSEN zijn wij
ruim gesorteerd

VOOR AL UW SCHOENEN

EN LEDERWAREN

natuurlijkoorTen Bras
tel. 257 g Â
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bij Aa tecd um Veer un liv) en ud & scheidt bikunstleeh. n keld weer, Seminste cm fe kielen, zj snapt udat onder dee umstanousgheden neef al te best 4e voetballa was,al konn'n wij ut wal tm beiter as Alinderswiek. Rast I-1,uuteind elijk Vz veur Deze volk, moar clat Aad ck nog wat
meer kunnen mèzen, Tot Zo uiet ua @ mes U. (U/at
kump Ur} lagoar in leeter gevad iks mesr 25 Meg énTraining. Volgend Zoor Sp 7 ganueri spulle Wij 4egenDeure kem (Doetinchem), Zondag 4 meddag Es olaf um datfArte dn Zéwent. Deureken spul Aemee hiassen hogen as ui:Li deed moi dan 3 mons (3 mor gens} Ompelitie tnkalen 4ezen
Vroagender 2, U det afelast wordt, lan mot ze ot 4 mefoags
degen Deurekem 2, Zonctag 14 januari mo’ (moeten “gj,
geleuf ik, tegen Vorden. Lat Ae Zonolzge dAocaraod kump
cs neel dz veurspellen deur at Ace a elastngen cn dlecember,

Al ui zoo wiet in zaad iid ok wal jn de Krante kommn, Aan
mo't dear moer Aieken. Tof Zo wiet. hal dr Ait Oaven
sechdt, i de hoppe ciat ieder one ct Joar goed tied kump en
at hi je gear good en geet Zo da't bn ut vol uc Aus meh
mei dz ovenpelazingen hieer Lut goan. Loaf e& if etdoar moar Op Aollen.

ZAALVOETBAL TE_GROENLO BIn de afgelopen maand kwamen alle 3 teams slechts
één maal in het strijdperk.
Het eerste overklaste Grol-1 met maar liefst 11-3 enblijft daardoor gelijk met Eibergen-1 op 2 punten
van Eibergen-2,
Het derde behaalde een benauwd 2-2 gelijkspel tegen
medekoploper Grol-2. Alleen het tweede verloor met’
ruime cijfers (7-1) van Eibergen-3.
Verder liet het bestuur voor de tweede maal (van de
drie keer) weer eens verstek gaan tijdens de verplichte
corvee=-dienst die ze 1 keer per twee maanden dienen
te verzorgen.Het programma voor de maand januari voor de Zieuwentse
teams is als volgt:
5 januari 12 januari
Sp.Eiberg-5 - RKZVC-2 RKZVC-3 - Sp.Eiberg-3
Sp.Eiberg-3 =— RKZVC-3 Grolse B.=1 = RKZVC-1
19 januari 26 januari
RKZVC-1 — Sp.Eiberg-1 Erix=st =— RKZVC=]
Sp.Eiberg-4 =— RKZVC=2 RKZVCe2 =— RKZVC=3



H.H. LANDBOUWERS - AANNEMERS

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

LANDBOUWPLASTIKS

GRAS- EN GAZONZADEN

SPUITMIDDELEN E.D.

LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF
”WOPA” B.V.

tel. 05443-2415 - 05445-253

kun j kwartjUn Je voor Jes
De Kia rijk worden
ë SP in de Lotto of

Toto. eeAUTOBEDRIJF Z
W.J. KRABBENBORG

Door mee

GESPECIALISEERD IN ien

_DIESELMOTOREN ging.
12 4- 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 0.24.

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 stellen als eis: KWALITEIT EN PRIJS!!!
Tanken van benzine kunt u dag en nacht - bij onze zelfbediening 24 uur per dag
Kontant geld is er niet bij nodig - de credietkaart maakt dit overbodig

Bezit u er nog geen???? 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 FInaar
VIVO-KRUIDENIER

&

A. Kolkman WARME BAKKER

Werenfriedstr. 13 telef _05445-222



DI :
HET, ZAALVOETBALTOURNOOI 2E KERSTDAG

Evenals afgelopen jaren werd er ook dit jaar weer eenzaalvoetbaltournooi gehouden in de Hamalandhal teLichtenvoorde, Van dit tournooi kan gezegd wordendat het aïÏs zeer geslaagd mag worden beschouwd. Datdit tournooi in de belangstelling van zowel de ledenals de overige Zieuwentenaren staat vlijthet feit d
publiek al t de opkomst weer Eroot was var

: snmiddags «

net feit dat in beae laatste wedstrijd de beslissing moest LreSM 4 e slftallenDe ingedeeld on
E iDit bleek uitwedstrijd won lijk groep E te zijn date 2

gevolgd op de 2e
2ardoor winnaar werd merlaats door groep C met 3 pun Sn ernop cen gedeelde 3e plaats door groep B, groep D engroep G. ee

hier werd in de laatste wedstrijd beslist wie winnaarwerd. Dit werd groep B, dat de laatste wedstrijd wonvan groep F door een goal in de laatste minuut, Opde 2e plaats eindigde groep C met 7 punten en op eengedeelde Je plaats groep À en groep F.
A ® Gn Tr rar .AFGELASTINGE - : sf ĳ

DRM Beate Aaen ee oe en es Le _— PE 1 3 ? .

- Zaan Es tes UH OEDe tijd dit d>or weersomstoandigheden wedstrijdenzullen worden afgelast breekt Weer aan, Waarom £e-ven we hieronder de mogelijkheden aan op welke ma-nieren en tijdsti»pen we dit via nieuwssmedia ge-waar hunnen worden,Vij algehele afgelastingen betaald en zondag-amatourvoetbal wordt bet gehele amateurvootbal van de KNVBafgelast, |

Nu komt het: liet al dan niet doorgaan, van wedstrij-den in de afdelingen der KNVD (wij svelen afdeling
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Gelderland) is ter bevordeling vin elke afdeling
afzonderlijk! Bij gedeeltelijke TE zijn
die wedstrijden afgelast die met name zenvbemd zijn,
waarbij weer geldt dat elke afdeling afzonderlijk
hierover beslist. Lus als de KNVB district vost
(voor one eerste) afgelast wil dat niet zeggen dat
de afdeling Gelderland is afielast.
Meldincen van afgelastingen:
Vrijdags: Radio PRS 1 20m 12,30, 13.00-en 18,30 Î

Hilversum 24+J:0m 18.30 uur.
B.00 ourZaterdags- ©” i 2435 &

morge U i : 9.00 uur
Zaterdags=- ! 5 1 :12.30, 19,00 en 15.30 Uunee D 5 24+3:18.30 uur

3 : 8.00 en 9.00 uur
5 & 2 1900 un(Zondags dus niet via

Vilversumsum3)
Wvvs

Ge
en zaterd 5,

Ê on 4 1)1, nr. O2Ds214214

we hier een overzicht
> rop internationale wedstrijden ge-lc worden. Bijv. gemakkelijk om rekening mee te

nouden vour planning van verg:deringen c.s
0

25 feb. Neee te 26 feb.)
7 mrt. [Europa- en finales}

21 mrt. Europas en finales}
28mrt, Nederland
11 apr. Europa- en Uefa-cup (1/2 finales)
25 apr. Euroya- en Uefacup (1/2 finales)

2 mei Polen » Nederland
3 mei Uefa-cup finale

16 mei Europa-cun IE finale
23 mei Uefascup finale
39 mei Zurojascup I finale 524 mei = ktemelvaartsdag; Finale KNVDeBeker,



voor al uw:

SCHILDERS- en BEHANGBEDRIJF

j. Waenink
onderhoud = verbouw en nieuwbouw - schilderwerk

tevens nog steeds Rijkssubsidie "dubbele beglazing"

Werenfriedstr. 37, Zieuwent, tel .452

BESTRATINGSBEDRIJF

DOMHOF

ERFVERHARDING

SIERBESTRATING
Dorpsstraat 30

ZIEUWENT
Telefoon 05445 - 517

Jirma A. M.
ELECTRO TECHNISCH BUREAU
ZIEUWENT

Dorpsstraat 63
Telefoon (05445) 217 - 576

Wopereis
RADIO - TELEVISIE
WASAUTOMATEN
ELEKTRISCHE en
HUISHOUDELIJKE ART.
SCHOOLARTIKELEN en

SPEELGOED (lego +
playmobile)



aluw C.V.-INSTALLATIES

LOODGIETERS- en
ELEKTRICITEITSWERKEN

worden door onsSTALVENTILATIE vakkundig verzorgd

JOS HULSHOF Zieuwent

telefoon 346

! DOPPEN ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN

Zieuwent - Dorpsstraat 77 — telef. 290

breng
na de wedstrijd zieen bezoek

cafetaria 4 de timp 33

tel. 269

J.G.M. Peters
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DE FLAPOREN HOORDEN. ........
.…... dat Martin Toebes met twee rechtse voetbal-schoenen op de training kwam: daar hij tweelinkse voeten heeft paste geen van beideschoenen.
‘.... dat, gezien de geestelijké toestand CeGe welzijnvan enkele selectie-spelers bij terugkomst vanhet gezamelijke (winterse) diner, er tijdensbedoeld etentje ook (veel) kleine glaasjeszuurkool en "Zauberkrauft" werden geserveerden genuttigd.

‘eee dat, Andre (redactielid) tegen een anderredactielid (Joost) zei: "Voel jij je ookgepasseerd?"(P.S. zie onderstaand ingezonden stukje)

JUBILEUMPRIJSVRAAG
Hierbij wil ik als redaktielid de vele inzenders(het waren er 3) bedanken voor het feit dat zij hetop hebben kunnen brengen om een blaadje papier tepakken en daarop de naam van het redactielid te schrijven waarop zij stemden. Dat zij dat briefje ook nogbij één van de redactieleden af konden leveren iseigenlijk helemaal te gek. Ik bedoel, het is nogalgeen afstand waarover dat briefje getransporteerdmoet worden. Eigenlijk zouden deze mensen een onder=-scheiding moeten krijgen, maar helaas voor het feitdat iemand uit zijn stoel stapt, een briefje schrijften dat nog weg brengt ook, krijg je nog geen onder-scheiding. Misschien dat het nog zover komt.Dus hartelijk bedankt alle lezers van PIOT. { zijn- dat er ook drie 7777277) Andre Meekes

ZESme za ve ne ee ee ae en
_ ZSmeea ==

MAAK ZE WAAR BIJ DE NEDERLANDSE MIDDENSTANDS SPAARBANKmms oe oe ee a ee a en==EEZmm



20,
NIEUWS_IN HET_KORT

Kopie voor het volgende nr. (6) van PIOT dient uiter-lijk zondag 29 januari 1979 in het bezit te zijn vande Redactie. Noteer deze datum!
Onze kleinsten van ZVC, de F-pupillen hebben middelseen onderling zaaltournooi op donderdag 28 decemberhun eerste wedstrijdervaringen kunnen opdoen, nadatze eerst reeds met het verenigingsleven hadden kennis=gemaakt tijdens de spelmiddag in het parochiehuis.
Door een ongelukkige val tijdens de St.Nicolaas-vieringbrak onze kleinste speler van ZVC Jelle Krabbenborgzijn been, We wensen hem spoedig beterschap en hopendat hij weer snel met. zijn vriendjes kan mee trainen,
Dat onze sportvereniging niet enkel alleen aan sportdoen maar tevens verschillende nevenactiviteitenorganiseren blijkt wel zoals onlangs het 7e een auto-sterrit voor hun leden en supporters hield, die zeergeslaagd was.
Piannen zijn in de pen om de B-junioren. tijdens dezomervakantie deel te laten nemen aan een sportkamp,Hopelijk kunnen we er L de volgende maal wat concretersover vertellen,

GE a 7 CED OS LES 2 Ze LES TS 2
%De selectie van het le en 2e ging woensdag 27 decembergezamelijk een avondje uit(eten),

Handbalver, Pacelli houdt zaterdag 20 januari eenkegelavond voor al haar seniorenleden,
Tevens is er eenouderavond voor alle jeugdleden vanPacelli in voorbereiding. Hierover krijgen de ouderste zijner tijd persoonlijk bericht,
Yoor verloren kledingsartikelen kan men (zoals altijdhet geval is geweest) nog steeds terecht bij Fam,Hummelink Schoppenweg 14, Er ligt daar voor een kapi-taaltje aan (tijdens voetbalactiviteiten verloren)goederen variërend van trainingspakken tot onderbroeken,

“ot volgens 1a0eGed nd



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



’ngoede start
Een goed begin is ’t halve werk en Geen beter begin dan er eenvoudig |

dat gaat ook in het gewone leven even voor binnenstappen bij uw
nog altijd op. plaatselijke RABOBANK

_

Neem SPAREN bijvoorbeeld Altijd gemakkelijk dicht in uw

Of het boeken van een VAKANTIE- DUUt, voor alles waar u maar een
REIS, de ontvangst van uw bank voor nodig hebt in uw
SALARIS en het verzorgen van persoonlijk of zakelijk leven...
BETALINGEN, het afsluiten van
alle VERZEKERINGEN, het GEN}
regelen van FINANCIËLE Rabobank
transakties, het behartigen van een OE
EFFEKTENPORTEFEUILLE en

wat allemaal niet meer.

GELD EN GOEDE RAAD

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


