


Flink besparen
op gas en
elektriciteit is
voor iedereen
mogelijk! cin

de energiekosten
terug dringen
bespaart vele guldens
per jaar. Dit is zeker een vrijblijvende afspraak waard.

Bel: 05445 -666 en overtuig u van
de mogelijkheden.

Zegendijk 26

W.A.KEMKENS Du. 716626Zeuwent
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TWEEDE LUSTRUI!
inhoud:

van de redaktie
van de trainer
nieuws in het kort
schietvereniging St.Sebastiade flaporen hoorden Gat.....felicitatiesinterviews
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Herkent u de buitenkant van âit numner? Inderdaad:Al weer 5 jaar terug hebt u een soort gelijkegehad bij het eerste lustrum.De 5 is ín een 10 ver-anderd:10 jaar PIOT en 10 ‘jaar kantine en beidegestart op 3 november 1973. :
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Ter gelegenheid daarvan is dit nummer (nr.101)
op dezelfde mannier opgezet als datle lustrum-.nummer. Voor in en achterin dit "boekwerk" het
actuele nieuws en midden in het lustrum gedeelte.
Dit lustrum gedeelte geeft een overzicht van de
afgelopen 10 jaar met een aantal speciale. bijdragen
ter gelegenheid van dit tweede lustrum.Bij het
overzicht ligt de nadruk op de 6e t/m 8e jaargang
omdat enerzijds de eerste 5 jaargangen in hetlelustrum nummer zijn samengevat ent anderzijds de
laatste 2 jaren nog vers in het geheugen liggene.
Wat staat erin? Hoogte punten, diepte punten, op-
merkelijke stukken, wat leuks, van alles iets dat
een blad zinvol en leesbaar maakt.
De speciale bijdragen bestaan uit 3 dingen.
Ten eerste de felicitaties die we mochten ontvangen
van verschillende verenigingen, met name die verenigin-
gen die vaak ook kopy leverden.Deze felicitaties
op papier zijn voor ons vergelijkbaar met de feli-
itaties die verenigingsbesturen bij recepties

via een welgemeende handdruk ontvangen.VOor ons
dankwoord verwijzen we naar het lustrum gedeelte.
Ten tweede bevat deze uitgave een aantal inter-
views waarbij getracht is om via deze interviews
een zo breed mogelijke belichting van sport te
geven.De opstelling van de gemeentelijke overheid
is hierbij belicht door burgemeester Groffen.
De funktie van de sport binnen de Zieuwentse leef-
gemeenschap komt o.a. in het gesprek met pastoor
v.d. Hengel ter sprake.De fysiotherapeut (masseur)
van RKZVC is benaderd over de preventie resp.
genezing van sportbiessures.In Bennie Wopereis
(Boers) is een topsporter in Zieuwent gevonden
die topprestaties in Nederland heeft geleverd,
Nederlands kampioen met touwtrekken en deelname
aan Europese kampioenschappen.In Jan Wisselink
is een willekeurige voetbaisupporter gevonden die
passief plezier beleeft aan de voetbalsport, ook
in die zin heeft sport een grote. rol binnen de
Zieuwentse gemeenschap.
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Sportblad pIOT REDAKTIE:

Verenigingen:
RKZVC

TOHP

ZTV

B. ten Bras, B. Storkhorst, B. Wensink, H. Wopereis,M. Slot, J. v.d. Mei, W. Papen
Correspondentie-adres: Dorpsstraat 23, tel. 05445-257

Veld- + Zaalvoetbal
Voorzitter: J. Cuppers, Oude Maat 1, tel. 05445-281
Secretaris: Th. Bekken, Werenfriedstraat 9, tel. 05445-461
Penningm.: M. v.h. Bolscher, De Haare 25, tel. 05445-660
Wedstrijd-secr.: J. Lankveld, Dorpsstraat 40,
tel. 05445-341
Zaalvoetbal: B. ten Bras, Dorpsstraat 23, tel. 257

Handbal
Voorzitter: B. Wensink, de Haare 18, tel. 838Secretaris: L. Klein Holkenborg, Hofesch 15;Lichtenvoorde, tel. 05443-5237
Penningm.:A. Krabbenborg, Godfried Bomanstr. 13,
Lichtenvoorde, tel. 05443-5542 :

Wedstrijd-secr :M. Spekschoor, Zegendijk 2, tel. 972

Volleybal
Voorzitter: H. Krabbenborg, Dorpsstraat 22b,tel. 05445-875
Secretaris: A. Krabbenborg, Grobbenweg 3, tel. 05445-534Wedstrijd-secr.: A. te Molder, Kleuterstraat 3.tel. 05445-266
Penningm.: A. Hummelink, Dorpsstraat 101, tel. 724

Tennis
Voorzitter:J. van de Meij, Dorpsstraat 42, tel, 864Secretaris:H. Wopereis, Harreveldseweg 28, tel. 859Penningm.:J. Domhof, Dorpsstraat 37, tel 561
Wedstr.secr.:T. Kemkens, Zegendijk 26, tel. 668



GymnastiekverenigingZGV Voorzitter: A. Rouwhorst, Ruurloseweg 26,telefoon 05445-294
!

Secretaris: L. van Schie, Uranus 10,
Lichtenvoorde, telefoon 05443-4772
Penningmeester: J. Onstenk-Schepers,
Grensweg 8, telefoon 05445-348
Wedstrijd-secr.: L. Hummelink, Mercurius 53,
Lichtenvoorde, telefoon 05443-1953

Mu Chin Karate
Voorzitter: H. Olthof, de Waareise 23,
telefoon 05445-262
Secr./Penningm.:V. Doppen, Dorpsstraat 77,
telefoon 05445-982
Wedstrijd-secr.: H. Olthof, de Waareise 23;
telefoon 05445-262

TTV Des Touwtrekken
Voorzitter: A. Spekschoor, Vragenderweg 49,
Lichtenvoorde, telefoon 05443-3597
Secretaris: W. Kl. Holkenborg, de Waareise iltelefoon 05445-614
Penningm.:M. Berendsen, Veldweg 4,
Mariënvelde, tel. 05445-365

Tafeltennis
Voorzitter: A. Hoenderboom, Zegendijk 124,tel. 05445-324
Secretaris: T. Peters, Dorpsstraat 46, tel. 269
Penningm.: C. Reukers, de Waareise lStel. 697
Wedstr.secr.:E. Roelofsen, Dorpsstraat 29,

tel 416

Schietvereniging
Voorzitter: B. Rouwhorst, Roldersweg 17,
telefoon 05445-405
Secretaris: L. Wopereis, Dorpsstraat 60
Penningmeester: A. Schutten,

B. v. Meurstraat 10, Lichtenvoorde,
telefoon 05443-1005

Drogisterij - Parfumeriën

DOPPEN
voor de Juiste aanvulling en verzorging

bij uw sport
Dorpsstraat 77 - ZIEUWENT- telefoon 982
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want dan wordt het verschil met 4e ondersten groteren kun je vrijer voetballen" .Dus eerste:na deblack-out van afgelopen zondag gewoon weer verder(tegen VVO; de onderste).Het tweede heeft zijn draai nog niet gevonden.Debethieraan is waarschijnlijk ook het gelijktijdig uit-vallen of niet beschikbaar zijn van drie stamspelers.Iedereen in de selectie is nu weer fit en beschik-baar en hopelijk draait voor het 2e binnenkorthet tij. Als promovendus doet het derde het redelijkin de Ze klas GVB met 6 punten uit 7 wedstrijden:(3 overwinningen) Ze spelen redelijk goed maarweten dit nog niet steeds in punten om te zetten.Het vierde draait netjes in Ge middenmoot mee doorregelmatig gelijk te spelen.Voor de tegenstandersblijkkàar toch vrij moeilijk te bespelen.Het vijfde (het zesds van vorig jaar) is qua spe-lers nogal anders samengesteld en draait nog nietzo geweldig.Het zesde (de veteranen) blijken ’nklasse lager als vorig jaar zich thuis te voelenen draaien bovenin mee,Het zevende heeft mindersucces als vorig jaar hetgeen mede door 'n zwaardereindeling veroorzaakt kan zijn. Dat ze zich er bestgoed op voorbereiden willen, bleek afgelopen zon=-dag toen ze soep gingen eten bij Stoverink voor-dat ze tegen Veldhoek l aantraden.Het achtste draaitongeveer, op het zelfde viveau als vorig jaar.Hetnegende dat nogal versterkt was,draait bovenin meeen voldoet daarmee eigenlijk aan de verwachtingen.Tot zover het voetbaloverzicht:;'n volgend numnerzal wat meer aandacht aan de jeugd besteed worden.Het aktuele nieuws is vrij beperkt.Er is een bij=-drage van de trainer, 'n korte terugblik van ZTV,het programma van Pacelli,een flink stuk van TOHP envan de schietvereniging, enkele flaporen en kortnieuws.

Naast het voetballen hebben ook de dames van Pacellil een opvallende start gemaakt:3 overwinningen.Daar zij dit jaar ook weer tegen Erix 1 spelenbelooft dit dan ook een interessante competitie
__ te worden. : =



het beste vlees
komt van uw slager

SLAGERIJ
SLACHTERIJ

HENK BEERTEN
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q 7) EENí Oh fi #d U” (Ù4 JuWdAAE WAE

* tevens verzorgen wij al uw
huisslachtingen

de beheerder
van het

parochiehuis
wenst

alle sportmensen

steeds
AANGENAME

WEDSTRIJDEN

en veel succes!

voor een goede
2e hands of
nieuwe
auto

verder alle
soorten reparaties

naar een erkend
adres :

garage
T. KOLKMAN

Zieuwentseweg 44
Zieuwent
tel. 603



Doeltreffend sparen
doet u bij de NMS.

AIN
2 % Nederlandsche Middenstands

Ki) ‚7 Spaarbank

Vooralle informatie over onze spaarvormen, kunt u terecht
bij ons agentschap:

B assurantiën-financieringen-hypotheken
LGL1A



Tot slot een laatste opmerking.Via het voetbal-bestuur wordt nu zoveel mogelijk iedere week eenwedstrijdverslag in de Elna gezet.Dit blijkt byzon-der gewaardeerd te worden .Goede publiciteit is voorelke vereniging belangrijk.Nu kan dat niet voorelk elftal/team/vereniging in de Elna.Hiervoor isPIOT echter wel.Wij kunnen natuurlijk niet zoaktueel zijn als een weekblad,maar door regelmatigte publiceren bereikt u ook door PIOT veel mensen.

De
redaktie

va: de trainer
Op de eerste plaats wil ik het redaktie team feli-citeren met hun jubileum uitgave en wens hun nogveel schrijfs toe,tot in lengte van dagen,Wat betekent PIOT ?2

PIOT betekent Plezier Is Onze Troef.Na deze uitgave moeten wij de betekenis van PIOomdopen, n.1. Publiceren Is Onze Traditie,
Op het voetbal gebied moeten wij het misschienin het Italiaans zeggen n.l.PIOT = Prevedere, Imperare, Osare, Triomfare

= Vooruitzien, Heersen, Durven, Zegevieren.
Voor wat betreft het voetbal moeten wij constateren,dat we een geweldige start gehad hebben.Met goedvoetbal werd de tegenstander tegemoed getredenen heeft ons inmiddels 9 punten uit 6 wedstrijdenopgeleverd.Zoals u wel gezien heeft zijn wij collec-tief enorm sterk geworden en dit belooft voor het:bestuur, supporters toch weer een fijn seizoen teworden, om onze "jongens" te zien spelen.Eric schreef inhet vorige nummer dat de "DIESEL"wat langzaam op gang komt,misschien zal de warming-upwet fanatieker uitgevoerd moeten wor den, zodatde "DIESEL" goed warm gedraaid is om te beginnenaan de wedstrijd.We zullen er in ieder geval watextra aandacht aan besteden.



Na het verdiende gelijkspel tegen Victoria '28
moesten we naar Doetinchem tegen VIOD.Er waren dus
mogelijkheden om in Doetinchem twee punten tepak-.ken.De weersomstandigheden waren slecht, veel wind
en af en toe regen.De eerste goal die we tegen
kregen,had de wind ook een groot aandeel in,doch
voor de rust lieten we enkele goede kansen liggen.Direkt na de pauze scoorde Piet de verdiende ge-
lijkmaker.Daarna zakte het spelpeil behoorlijk
en was het positiespel slecht verzorgd.Een verdiend
gelijkspel, doch er had meer ingezeten.Tegen SML
werd er voor de rust in een bijzonder hoog tempo
gespeeid en door goed voetbal werd er 1 maal ge-
scoord door Bennie na een goed genomen vrije trapdoor Paul.SML een ploeg met individuele klasse
speelde goed tot aan de 16 mtr. lijn,daarne was
het gevaar geweken.Na de pauze zorgde Paul voor een
schitterende 2e goal,door de bal keihard in de
bovenhoek te knallen.Een verdiende overwinning.
A.S. zondag ontmoeten we de koploper van de 3e
klas,Pax te Hengelo,met een oude ZVC speler alstrainer n.1l. Jos Peeters.Wanneer wij zo blijven
werken en voetballen moeten wij hiervan zekerl punt kunnen overhouden.
2e ELFTAL
Het 2e elftal draait nog niet geweldig.Volgens
mij moeten de spelers veel meer overtuiging ten
toon spreiden, daar ze aliemaal veel beter kunnen.
Wanneer elke speler de hand eens in eigen boezem
steekt,ben ik er van overtuigd dat er nog vele
unten zullen volgen ÈEunks ne Trainer: Ruud Jansen

P.S.
Na de wedstrijd tegen Pax,welke wij verdiend ver-
ioren met 6-0, staan we weer met beide benen op de.
grond.Voor rust kreeg Pax twee kansen,hetgeen ook
omgezet werd in twee doelpunten.Ook wij kregen voor
de rust twee à drie doelrijpe kansen,docg deze werden
niet benut.

6



Kapsalon

“CECIEL”
De Haare 30, Zieuwent, tel. 797
b.g.g. tel. 707

De nieuwe Hollandia sportslips zijnspeciaal ontwikkeld voor sportieve
mannen die hoge eisen stellen aan
bewegingsvrijheid en draagkomfort.

Elastisch materiaal, speciaal
ontwikkelde pasvorm. Met een
speciale Hollandia sportband diebijelke beweging onberispelijk op zijn
plaats blijft. Hollandia sportslips,
voor sportlieden die hoge eisenstellen!

ZIEUWENT
LICHTENVOORDE



AUTOLEASING
TAXI

05445-509
Werenfriedstraat 21-7136 LZ ZIEUWENT (Gld)

IE BOUWBEDRIJF NIEUWBOUW

Hulzink& Zn. ves
‘

ONDERHOUDSWERKEN

MATERIALEN VOOR
DOE-HET-ZELVERS

ZIEUWENT TEL. 05445 -214



Na de pauze wilden we toch proberen die achterstandweg te werken, doch na 3 min. voetballen werd onsalle illusie ontnomen daar nummer 3 al in de touwenlag.Daarna lukte bij Pax alles en bij ons was hetzelfvertrouwen geheel zoek en lukte ook niets meer.We zullen deze wedstrijd snel moeten vergeten,daar er verloren werd van een ploeg, die deze zon-dag grandioos voetbalde en ook alles lukte, terwijlwe zelf een off-dayrn Ruud Jansen.

ENVVV

SINT EN PIET
Ook dit jaar heeft de Sint Zieuwent en Lichten-voorde uitgekozen om op 3,4 en 5 decemb»r persoon-lijk met zijn Pieten de Sint-Nicolaascadeautjeszan huis te brengen.Omdat natuurlijk velen de Sinten Piet persoonlijk willen ontvangen zullen zij perhuis slechts korte tijd kunnen biijven om iedereentijdig de cadeautjes te bezorgen.De Sint heeftdaarom de HV Pacelli gevraagd alles te coördineren,zodat zoveel mogelijk gezinnen van deze gelegenheidgebruik kunnen maken.Zij die dus op pakjesavond(middag( gaarne de Sint in hun midden willen hebbenkunnen contact op nemen met de HV Pacelli,Tel. 05445 — 257, gaarne voor 2 december.



nieuws in het kort
Kopy voor het volgende nummer (4) van PIOT dientuiterlijk zondag 27 november in het ee te zijnvan de redaktie. NOTEER DEZE DATUMILII!IISIiI!
Hoan l4 november is er weer een kruisjasavondvoor leden en donateurs van ZVC in de kantine.
AANVANG 20.00 uur.
Het ZVC jeugdbestuur is bezig met het zoeken naareen geschiktte binnenacconmodatie, daar de Zieuwentse
gymzaal over bezet is,voor de D, E en F pupillen
om hen. tijdens de (lange) winterstop ook zater=-
dags bezig te kunnen houden.
De Sint en Piet centrale biedt ook dit jaar weerzijn diensten aan.Verder hierover elder in PIOT.,

Het ZVC bestuur overweegt zondags smorgens 1 wedstrijd
van 10.00 u, naar 9.30 u. en Ì wedstrijd van 12.001.
naar 11.30 u. te verschuiven,.Dit in verband mei
de beperkte kleedruimte.
ZVC hout ook âit jaar op 2e kerstdag het onder-linge zaalvoetbaltoernooi voor de senioren, teLichtenvoorde.In ons volgende nummer krijgt u de
indeling en tijden.
Gedurende de week van 14 …- 21 november wordt er.achter de kerk en in de kantine gecollecteerd met
bussen t.b.v. Ze lichamelijk gehandicapten sport.
Ook de jeugû heeït een zaaltoerncoi in de kerst-
vakantie, voor de pupillen en junioren. In de vol-
genúe PiOT meer hierover.ere&



VÓÓR- TIJDENS EN NÁ
IEDER FESTIJN

KUNT UBIJ:

‚t Witte Paard”

Café „Stoverink”
HEEL GOED ZIJN!!

Al uw
B c.v.-installaties
MW loodgieters- en

elektriciteitswerken
B stalventilatie

worden door ons
vakkundig verzorgd!

JOS HULSHOF
Zieuwent - Telefoon 346
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voor al uw schilder-
en behangwerk naar J ° Holkenborg
tevens het adres voor de ’’doe-het-zelver’’

officieel Supralux-dealer
Zegendijk 4 - Telefoon 454

=J

elVOOR
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

sanne, KRABBENBORG telefoon 215



Schietvereniging St. Sebastiaan
In dit jubileumummer van Piot vind je natuurlijkook nieuws over schietvereniging St. Sebastiaan.Dit keer een verslag over het schietkonkours tussende buurtverenigingen van Zieuwent.Vanuit de buurtverenigingen kwam het idee naarvoren om eens een konkours te houden tussen debuurtver. onderling.Hier zijn we enthousiast opin gegaan en hebben besloten de organisatie vandit toernooi op ons te nemen.Na een enquete bleekde belangstelling ontzettena Groot te zijn.Paarom werd besloten om voor elke buurtver. eenoefenavond te houden.Zo'n oefenavond was meteeneen goede gelegenheid om diegene, die nog nooit meteen wedstrijd geweer geschoten hadden, ge gelegenheidte geven,met het wedstrijdschieten kennis te maken.
Op vrijdag 2 september was het dan zover.De ver-wachtingen waren natuurlijk hooggespannen, dat ergoede schutters bij de diverse buurtver. zatenwas al gebleken bij de oefenavonden.Naarmate deavond vorderde, steeg de spanning.De zeven hoogsteschutters van elke vereniging werden geteld.De eindstand was als volgt: 1, Sprenkeidérhookmet 664 punten en een hoogste schutter met 100punten.2e werd ’t Hoenderboom met 661 punten enals hoogste schutter M.v.4.Linden met 100 punten.3e werd 't Kvelder met 646 punten en als hoogsteschutters Henry Hummelink en Bart Hulshof met 98punten.4e werd de Zegendiek met 636 punten en alshoogste schutter B.Rouwhorst met 102 punten,5e werd de Ruurloseweg met 567 punten en ais hoogsteschutter Jan Wolters met 99 punten. |

Uit de standen blijkt wel hoe klein de verschillenwaren.Met name het verschil tussen de nummers 1
en twee was wel erg klein.In totaal deden aandit toernooi 60 schutters mee waarvan de resul-taten van de hoogste 35 meetelden.Al met al eengeslaagd toernooi en zeker voor herhaling vat-baar.



Hier volgen nog enkele korte berichten:— de winter competitie is weer begonnen.De eerste6 kaarten dienen voor Snovember a.s. geschotente worden.

. titie werden door L.Wopereis,R.Wopereis, H.Heu-tinck en A,Schutten prijzen behaald in respectie-velijk de 3e en 4e klasse.“ tot slot wensen wij de PIOT veel succes toe inde volgende 10 jaar.

De Faporen hoorden dan7.Een supporter tegen Ruud Jansen Zei, na de neder-laag tegen Pax:"Je kunt beter ix met 6-0 verliezen,dan 3x met 2-0,
Jos Domhof een nieuw record brak bij ZVC, toen hijin zijn eerste wedstrijd,na drie jaar niet meergespeeld te hebben,het binnen 10 minuten voorgezien mocht houden van de scheidsrechter en viawisselwerking het veld werd uitgestuurd.
Toen trainer Jansen en Lau Knippenborg bij deauto sterrit van de selectie,als laatste en dus metvele kilometers binnen kwamen meteen de reactiekwam:“Je kunt zien dat ze kilometer vergoedingkrijgen.
Een- supporter aan de trainer van het zesde vroegof de spelers de laatste tijd nog weleens goalsmaakten, deze antwoordde: “Weet ik niet, ik ben erpas bwse jaar-bij, -—

Joop Immink praktijk les kreeg tijdens de autosterrit,hij had nml. pas zijn rijbewijs gehaal.
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het juiste brood voor de
sportman is brood met
energie o.a.

* tarvo
* volkoren Van bakkerij

KNIPPENBORG
UW WARME BAKKER

telefoon 255

Hotel-Café-Restaurant-Slijterij BONGERS
Dorpsstraat 36 - Zieuwent - Telefoon 05445-27]

Het adres voor: Bruiloften - Partijen  %=>\x
Droppings |

Uitstekende keuken voor diners
elke woensdagavond grote super bingo

%+

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

DORPSSTRAAT 29Z euwent Te. 05445 — 416.

trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgda



voor de aan- en verkoop van
|VEE en VARKENS

naar

A.KL. HOLKENBORG
vee-en varkenshandel - batsdijk 46 Zieuwent - tel. 508

&

REE” nd sE
aannemersbedrijf

mam HULSHOF
05445- 494 ZIEUWENT

Garage

Krabbenborg
Verkoop en reparatie
van alle merken
auto’s

Waalderweg 124 - MARIËNVELDE
telefoon 05445-777 b.g.g. 601



Ee ies e\0 :
É o 2 _Van ReKeZeVeC 20

Iengs deze weg willen we de redactie van P.I.0.T.
van harte feliciteren met het tienjarig-jubileum

_ van hun sportblad.Tien jaar lang heeft de zieuwentse Eoneeenschen,
dit Db met genoegen kunnen lezen. |

De wijze waaropde redactie dit sportblad heeft
uitgebracht, en de inzet waarmee men dit heeft

DE verdient grote lof. Daarvoor onze grotegiVoor ReKeZeVeC., als voetbalvereniginz, heeft
PeI.0.T. altijd een aparte plaats enomene
Voor de communicatie met leden, sponsors, donateurs,
supporters, en andere belangstellenden, is zo'n
biad onontbeerlijk voer elke sportvereniging, zó
Gok voor de onze.
Middels bijdragen van elftallen, individuele
spelers, trainers, supporters, bestuur e.n. heeft
ReK:ZeVele altijd in ruime mate gebruik kumen -

maken van de diensten van dit blad, en is het
mogelijk geweest gebeurtenissen, evenementen, en
belevenissen, netdat beetje luister bij te zetten,dat onze vereniging in de ve telling doet
staan, en leve houdt, bij de lezers.
Dat een sportblad, naast informatievoorziening,
berichtgeving en reclamebeoefening nog een andere
functie heeft, is ook ons niet ontgaan.Kritische beschouwingen over het functioneren
DEor se medewerkers en leden van een vereni-

gelezen artikelen.kritiek objectief, eerlijk, o bouwend.
en ge eerd is, isEe voor een vereechter een goede zaak
Met name hierin, zal er voof de redactie van een
sportblad ie be de taak en verantwoordelijk-heid w jn, wil men de naam van objectief,onafhan:EE algemeen Ssportblad, in de toekomst
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Vertrouwende op de kwaliteiten en de deskundigheidvan de redactie, wensen wij P.I.0.T. nog veelsucces toe en een lang sportief’ voortbestaan alsAlgemeen Zieuwents Sportblad.,

Het
bestuur.

VAN HET KANTINEPERSONEEL

Vanaf deze plaats willen wij de redaktie van Piotvan harte feliciteren met het 10-jarig bestaanvan het sportblad.l0 Jaar is een hele ruk,en hetis soms een hele opgave om elke maand een PIOTuit te brengen.
Voor jullie 10 jaar betekent ook voor ons 10 jaar,want 3 november was het 10 jaar geleden dat dekantine werd geopend.We willen dan ook het bestuur,de leden en de supporters van harte bedanken voorhun volledige medewerking, want zonder hun begripen medewerking was het niet mogelijk.Soms is hetmoeilijk, vanwege de grote belangstellijng, om el-kaar te bereiken, maar dankzij de prettige samen-werking heeft dit tot geen problemen geleia.De kantineheeft zijn bestaansrecht in deze 10 jaarwel verworven.Dit is te zien aan het trouwe bezoekdat zeker niet minder wordt.Sommigen beseffen pas:dat het zondagmorgen is,als Ze,nog met kötte in '

de ogen,hun eerste kopje koffie in de kantinedrinken. zE
Nogmaals iedereen bedankt voor de medewerking,
hopende dat. deze sfeer in de toekomst zo zal blijventekenen wij met vriendelijke sportgroeten,

‘t kantinepersoneel.



BESTE

Het bestuur van T.0.H.P. feliciteert de redactie van PIOT
met haar tweede lustrum. Dankzij haar activiteiten blijftZieuwent op sportief gebied steeds up to date, omdat de .

PIOT voor alle sporten open staat. In de hoop dat deze si-tuatie gedurende de komende lustrums gehandhaafd blijft,besluiten wij met vriendeli jke volleybalgroeten,

Bestuur T.OLH:P.

Omdat een sportblad sterk afhankelijk is van de door ver-
enigingen ingeleverde hoeveelheid kopij, volgt hieropeenkleine limerick: ==
“Een redacteur van een plaatselijk sportblad _

was kwaad omdathij na een jaar nog steeds geen kopijontvangenhad,hij greep strijdlustig zijn penen riep uit met vaste stem:
ik stuur ze één voor één allemaal een strafblad!"
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Ik ben ervan overtuigd dat indien bereidwillig eïke-vet-
eniging van tijd tot tijd een stuk inlevert, PIOT nooit
voor zo'n dilemma zal worden geplaatst. Binnen eigen ver-
eniging weet ik dat het schrijven van zo'n stukje meestal
op steeds dezelfde personen neerkom$: Ik zou daarom elke
sporter willen oproepen eens een verslag van een wedstrijd
of gebeurtenis in te leveren. ‘Op deze manier halen we met
gemek hét volgende lustrum van PIO.

Alfons
Krabbenborg

: TIW
Zieuwentse Tennis Vereniging
„10 jaar PIOT"

Graag wil ik de redactie feliciteren met deze
mijlpaal. Mede door creativiteit en inzet van de
redactie is PIOT niet meer weg te denkenin
Zieuwent. De bevolking krijgt maandelijks infor-
matie over het plaatselijk sportgebeuren, terwijl
iedereen die dat wil hierin zijn zegje kan doen.

Proficiat !

BIG ICIIAns
Geachte redaktie van PIOT.
Hierbij wensen wij jullie van harte proficiat
met jullie 10-jarig bestaan en wij zullen maar
zeggen, op naar de twintig.

Z.G.V. gymastiek.
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Intervieuw met de Edelachtbare Heer J.F.J. Groffen,burgermeester van de gemeente Lichtenvoorde

Red. 1 Sinds wanneer bent U burgermeester ?
Burg. Sinds 1 nov. 1976 en voordien van de

gemeente Dreumel, in het land van Maas
en Waal, sinds 16 sept. 1967.

Reù. : Heeft U daar een speciale opleiding voor |

gevolgd ? :

|

Burg.: Volgens de wet is iedere nederlander,
ouder dan 25 jaar, benoembaar tot burger-
meester, tot zijn 65 ste jaar. Natuurlijkwordt van iedereen wel nagegaan of ver-wacht worden dat hij een goed burger- -meester is. Hij wordt dan benoemd door de
koningin.

Red. : Heeft U zelf ook aan sport gedaan ?
Burg.: Ja, heel veel zelfs. Hockey was de hoofd-

sport voor mìj. Daarnaast heb ík ook wel
getennist in de zomermaanden, als het
hockey stil lag, met vrienden en vrien-
dinnen en dan meestal op particulierebanen in mijn woonplaats Middelburg.

Red. s Middelburg was Uw geboorteplaats ?
Burge: Nee, dat was Bergen op Zoom. Daarna heb

ik een tiental jaren Arnhem oond,
en vervolgens een groot aantal jaren inSe Verder woonde ik nog in Heete
Zand, De ‚ Beverwijk, Dreumel en dan nuin Lichtenvoorde.

15
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Red. 3

Burge:

Red: ä
Burge 3:

Red, 4

Burg.

Red. zt

Burges

Red. ;3

Burgas

Red. 2

In Lichtenvoorde blijft U ook na Uw
pensioenering wonen ?
Dan kun je natuurlijk terug gaan naar een
vorige woonplaats, maar daar is intussen
ook veel veranderd en hier in Lichtenvoorde
hebben we intussen nogal wat kennissen
zitten, dus ik stel me zo voor dat we hier
zullen blijven wonen. Maar ook dat kan

‘veranderen, Nu denk ik daar nog niet over,
evenmin of ik gebruik ga maken van de peGaat Uw interesse verder nog uit naar een
bepaalde sport ?
Dan moet ik zeggen wat mijn stellingnameerig met' te2&eV.e de sport is: „Dat je plezi
elkaar speelt, geen prestatie-sport.®”Dat was vroeger ook zo bij mij, zelf spelen

akkoord, maar om wedstrijden te gaan kijkenniet, tenminste niet buiten die van de
eigen vereniging.
En hier in Lichtenvoorde ?
Nee, ik ben natuurlijk wel eens naar een
wedstrijd wezen kijken, maardat ik een.
bezoeker ben van sportwedstrijden, dat niet.
Wat vindt U van sportbeoefening =vrijeti jdbesteding Zò

Bijzonder nuttig. Daar is een goed spreek-
woord voor dat zegt: “Iedigheid is des
duiveis oor kussen”. Dus ook in de vrije vijd
moet de mens een bezigheid hebben, een
hobby of wat dan ook. Bij sport denk ix dan
voornamelijk aan teamsport, niet een indi-

je leert je aanpassen aan de anderelers, je doet het met elkaar, en dat
ik zo belangrijk.

En uit medisch oogpunt ?GE tenminste wanneer de sport goed bedreven
wordt. Bij prestatiesport, m.n. het profes-
sionalisme, vind ik dat het menseiijk kunnen
vaak wordt overtrokken, men eist meer dande mens eigeriijk ken geven.
Maar als dat nu een sport is die de mensen
boeit. Dus het passieve genct, datisinherent aan de topprestatie ?
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Burge: Ja, en dat vind ik jammer en de laatstejaren zien we waar dat toe leidt, Het tevandalisme bij sportwedstrijden! Ik geloofdat dat zijn oorsprong heeft in de betaalde‚Sports ee
‚

Red. : Maar voor de jeugd is profsport een stimlans,en voorvelen passieve recreatie,Burge: Sport moet je van twee kanten bekijken; debeoefenaar en de kijker (de passieve lief-hebber). En dan moet de kijker er wel. voorbetalen en dan moet er ook watvoor ENworden, en dat vind ik de sportiviteit op
Overigens mijn passieve sport bestond daarindat ik een aantal jaren secretaris was vande Katholieke Sportfederatie en van daaruitlid van het dagelijks bestuur van de N.S.F..

Red. : Wat vindt U van de sport in Lichtenvoorde
en de kerkdorpen ? |

Burge: Nou, vind ik erg goed. Misschien in tegen-stell tot mijn eerdere uitspraak van geenprestatiesport, vind ìk dat onze sport-verenigingen het goed doen. Want ik wijsnatuurlijk een kampioenschap van een bspaaldteam niet af. Maar de sport mag geen doel
:zijn vooral als eerste aan te komen. Je moethet met plezier doen en sportief en danscoor jevanzelf punten,

Red. 1 Ziet U verschil in mentaliteit tussenverenigingen uit Iichtenvoorde en de
kerkdorpen ©?

Burg.s Voor zover ìk het kan beoordelen staat desportiviteit hier op een hoog peil. Verschilheb ik niet kunnen ontdekken. Ik vind datmen overal erg veeldoet, veel over heeftvoor die sport.Red. : Wat vindt U van het accommodatie-peil ?Burg.: We hebben een periode achter de rug, waarbijde bomen haast tot in de hemel groeiden.Men deed een beroep bp de gemeente omaccommodaties. Wu heeft de gemeente nauwelijxsgeld meer, en wat zie je, in de kerkdorvenook een behoefte gegroeid aan bepaaldevoorzieningen en ze steken zelf de handen
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Red. v
Burg. 3

Red. $

uit de mouwen, zoals b.v. de tennisbanenin Zieuwent, en men zegt de gemeente kanons wat, we leggen die banen zelf wel aan.
Was dat niet eerder, van de gemeente wildeniet wat ? DeOké, maar dan zeg ik op mijn beurt; diegemeente is niet nodig, met het particulierinitiatief kan heel veel geboren worden,
Ja, maar altijd wel in de kerkdorpen en nietin lichtenvoorde zelf, terwijl wij wel aaffdie accommodaties mee betalen?! En als wijdan eens wat willen, dan kan de gemeente erniets voor doen, want dan is het van eenparticulier, daar staat men dan gelijk mee

Burg.s

Red. £

Red. 8

klaar. KeKijk eens, ook in particuliere zaken kan degemeente subsidiëren en/of meewerken aanverbetering van de accommodatie. Wanneerdaar b.v. een beheersvorm aangegeven wordt,bev. een stichting, dan is er ook een zeker-heid voor de gemeente, wanneer daar gemeen-schapsgelden stoken worden.
Maar ondanks dat we in de kerkdorpen verschil-lende accommodaties zelf bedruipen, betalenwe toch mee aan die in Lichtenvoorde, terwijlwij daar zoals b.v. van de sporthal, bitterweinig gebruik van maken, :

‘Kijk, het gemeentebestuur stelt, dat debasisvoorzieningen in ieder kerkdorp aanwezigmoeten zijn, zoals voetbalvelden en eengymastieklokaal. Dan zijn er natuurlijkaccommodaties waarvan de gemeente er slechtséén aanlegt in de gemeente, en die eneaccommodatie is dan wel bestemd voor alledorpen, zoals b.v. het zwembad en de sporthal.
Maar de sportnota heeft aangetoond, dat erin Zieuwent behoefte is aan een beter sport-lokaal en dat er in de gemeente behoefteis aan een 2e sporthal. En door de steedstoenemende vrijetijd zal de sportbehoefteook in Zieuwent zeker niet afnemen, duswaarom die twee behoeftes niet combineren?
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Burg.s Ja, wat dat betreft ben ik hetmet U eens,

Red. 3

BW 'Zez

Red. 4

Burge:

Red. ;:

maar toch heeft het gemeentebestuur geruime“tijd geleden gezegd: grote centrale voor-
zieningen. behoren in lichtenvoorde. Daarbijspelen natuurlijk de getallen een rol:Lichtenvoorde + 12.000 inwoners en de 4 kerk-
dorpen + 5.500, en daarom zeggen we; je
moet met die voorzieningen zo dicht mogelijk
naar de mensen toe.
Ja, maar het blijkt b.v. als bij het jazz-
gym, dat voor senioren de afstand naarZieuwent ee probleem is, terwijler voor
de jeugd ín lichtenvoorde plaats genoegis,want naast de sporthal heeft Lichtenvoorde
nog acht ‘gymlokalen. De
Ja, dat wordt in de sportnota cok aangegeven. .

Maar de uitwerking van die sportnota zal nogwel lang duren, mede door de bezuinigingendie de gemeente opgelegd krijgt.
We kunnen nauwelijks meer aan alle verlangens
van de actieve sport voldoen, en daarom
zullen we zeer selectief trachten tot uit-
werking van die nota te komen.
Denkt U dat er op accommodatiegebied binnen-kort wel wat te realiseren valt?
Nou ja, dat er een uitbreiding van accommo-datie voor de zaalsport komen moet, staatals een paal boven water. Alleen, hoe is datmet name te financiëren en waer zal dieruimte dan komen.
Maar D.V. t.a.v. de tennisbanen is al bewezendat daar in de kerkdorpen behoefte aan is,terwijl het niet tot de basisbehoeftenbehoorde. Zou dat ìn principe ook niet kunnen
gelden voor een grotere sportzaal(hal)}?Ja, en daarnaast, heb je accommodatie dan
schep je daarmee eigenlijk ook weer behoefte,zoals toendertijd met de huidige sporthal.
Als we b.v. kijken naár Beltrum en Veldhoek,dan blijken die hallen ook voor kleinere Skernen íneen behoefte te voorzien. Terwijlhet kerkdorp Zieuwent groter is dan alleendat gedeelte van de gemeente Lichtenvoorde,
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en de gemeente neemt die mensen in de
beoordeling nooìt mee, terwijl b.v. Harreveld

- ook dicht bij Zieuwent ligt. En door een

BUrze £

gebrek aan een dergelijke voorziening zijnb.v. de interresses voor zaalvoetbal terug-
gelopen. Daarnaast is de samenwerking
Zieuwent-Harreveld en Marienvelde in ver-schillende verenigings7erbanden al een feit.Ja, het kan ook een kleine EE en
dat zou strakjes tocheen aanleiding kunnen
zijn voor de gemeente om ons eerste standpunt
te zaan wijzigen. Ik stel me dan ook voor,_ wanneer het tot verdere uitwerking van die

Red. 3

ee komen gaat en er financiële moge-
kheden zijn er inderdaaú wel weer over-

wogen. zal worden, waar een 2e hal gebouwd
moet worden.

het ogenblik is het uitdrukkelijk de kern
chtenvoorde, Maser straks wordt die zaak

weer onderzoent en Gan zou best kumnen dat
we zeggen: Zieuwent met achterland heeft
zoveel sportbeoefenaren en óúaardoor kan ook
de hal in Iichtenvooräe ontlast worden,
waarom die hal nieu in Zieuwent bouwen.
De gemeentelijke herindeling is die helemaal

‘Yande baan?
Burges De statencommissie heeft gezegd: Ruurlo

blijft zelfstandig en op die basis moeten
Gedeputeerde Staien dat advies wegen en dan
een advies uitbrengen aan het Minne. van

_ Bimenlandse Zaken. Maar ûat advies is nog

Red. 2

Burge 3

steeds niet naar net Ministerie toe.
Je hoort wel eens, en dat geldt dan misschien
hier ook t.a.v. Ruurlo, dat er bij de
bevolking het idee leeft, datprotestanten

een streepje voor hebben bij het rijk. Zo
zie je in het hoge ambtenaarwezen bijna geen
katholieken. Ze hebben blijkbaar minder
kansen b.v. bij de N.S. en de P.T.T. (zelfs
in Lichtenvoorde). Vindt U dat ook?
Nee, nee, misschien een aantai jaren geleden,
maar ik geloor door de oecomenische gedachte,
dat dat aan alle kanten heel wat afgezwakt is.



Reè.sDe vergrijzing van de kerkdo wat denkt

Burg. 3

Als je tot huisvesting w

de gemeente daaraan te doen. Ges zaldaarminder last van hebben door steeds
grotere behoefte aan Ee E wordt
wel eens gesuggereerd enkele gemeente-
ambtenaren en wethouder puur centralistisch
denken en Ee aan decentralisatie endusde kerkdorpen?
Dat is niet helemaalwaar. Met die vergrij-
zing doelt U natuurlijk op de woningbouw.ilt komen voor

… iedereen, dan moet je denken aan w

- wetbouw, omdat dat gesubsidiëerde bouw
In het begin was het erg moeilijk tot

woningwetbouw te komen de kerkdorpen:
a. vanwege de grondprijs en b. de kosten
van het bouwrijp maken. Dus EE de klêine
complexen woningwetwoningen is het enorm
moeilijk om binnen de normen van de Minister
te blijven. Bovendien zijn voor een klein
‘complex de bouwkosten veel hoger.Sinds een paar jaar hebben we gezegd: we

> moeten ook in de kerkdorpen woningwet-

Red.
Burge:

Wo n bouwen. Dus we gaen de exploitatie-
gebieden koppelen aan andere gebieden,
waardoor eréén ; prijs per kavel uit-
DE Met de w bouwvereniging is over-En ernaar te streven bouwstromen

over alle kerkdorpen, zodat hetee e aannemers ook aantrekkelijk wordt
en dat DE op het ogenblik.
Het probleem van de kerkdorpen wordt ook
onderkent en: als grote paraplu boven dat
geheel het streekplan Oost-Gelderland met
het kleine kernen beleid. En st geldt OOK

voor Lichtenvoorde.
Dus de kerkdorpen kunnen meer EEdan voorgaande jaren?
Wat het aantal woningen betreft over eenaantal jaren, daar zal nauwelijks aan
getornd worden. Dat kan ook niet, want we

. zijn gebonden: aan het aantal toewijzingen- ûie weper jaar krijgen.



Red. : Maar het is niet mogelijk dat de Provincie
watextra aandacht gaat besteden aandie …

vergrijzing.vankleine kërnen?Burg.s Ja, en niet alleen de Provincie, maar lande-
lijk. Ik zit.zelf in de Commissie Platteland

vande Nederlandse Gemeenten,die zich -
vooral bezig:houdt metwat er gedaan moet
worden om de leefbaarheid in die kleine.
kernen te behouden.
Indie kleine kernen kon een aantal jaren È

niet gebouwd worden, terwijl er toch behoefte
was. Die gingen dan ín Lichtenvoorde wonen,
maar.nu is het wel zo dat die terug kunnen,
als zereconomisch of maatschappelijk aan die
kerkdorpen gebonden zijn. 5

Red. : Wat vindt U van het functioneren vande
Sportraad en zijn bevoegdheden?.

Burg.s Ik dacht dat de sportraad erg goed func-
tioneerde. Alle leden zetten zich behoorlijk
in voor de sport. Zijn bevoegdheden vindt
ik redelijk. EE :

Red. : Maarzijn bevoegdheden zijn eigenlijk toch
“maar beperkt?

Burg.: Kijk zo'nsportraad moet nauwelijks beslissen,
alleen-adviseren te2.V. de raad. _

Ik geloof, dat we de belangen van de sport
hetbeste behartigen door het systeem dat
we nu hebben. De sportraad is er als advies-

‘orgaan voor. het. gemeentebestuur.
Red. : Ik heb weleens gezegd dat. de sportraad meer

een verlèngstuk is van de ambtenaar sport-
zaken. Wat vindt U van zo'n gevoel?.

Burg.s. Dat mag U nooit: hebben.. Als ik hoordat de
“ sportraaù dat gevoel:heeft, dan zeg ìk dan

moet de sportraad zich anders opstellen.
Deambtenaar sportzaken kan hooguit informa-
tie verstrekken aan die raad, maar de raad
mag geen verlengstuk van hem-zijn. Hij kan
eigenlijk alleen maar doorgeven wat het

‘standpunt van het gemeentebestuur îs.
De samenstelling van de sportraad hoort zo

te zijn dat de leden vertegenwoordigers
behoren te zijn vän de sportverenigingen.
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Red.3
constant werk is voor de sportraad.

De’sportnota isopgesteld metvele adviezen,is nu hun werk eigenlijk nietaf?Nee, dat geloof ik niet. Ik geloof dat e

De recreatieve sport komt die eigenlijk nietin de verdrukking, doordat de accommodaties
opgeëist worden door de wedstrijdsport?Ja, wanneer spreek je van sport en waneervan spel? Spel is deenleuk doen cn sport daar is uitdrukkelijk‚een wedstrijdelement aân verbonden. Ik vind

Red. 3

Burges

Red.

Burg.

Red. £

ce wedstrijdsport moet wel netjes blijveneigenlijk in het recreatieve viak.
Maar de sport buiten verenigingsverband dan?Ja, die komt in de verdrukking. En dan denkik aan activiteiten als “SportREAL®, en ik _:.geloof dat het goed is dat zulks activiteitendoor de sportverenigingen zehouden worden, -buiten de accommodaties voor de wedstrijdsport,en dan zijn er mogelijkheden genoeg.
Vinät U dat de sport bevoordeeld is t.o.v.de culturele verenigingen?

:Zo uit hethoofä gezegd geloof ik dat wel,want als je ziet wat sportvelden e.d. de _

gemeente kosten, dat is bepaald niet weinigeEen vergelijkis natuurlijk nict helemaal Eete trekken, want als je de actieve en pas- -sieve sportbecefenaren samen neemt, dan valtdat per sportbeoefenaar (passief en actief):allemasl nogal mee. :

Voor se wordt over het zlgemeen heel veelgelâ uitgegeven. Culturele verenigingen zijner ook niet zoveel, mede door gebrek aanaccommodatie. daer heeft het in Iichtenvoordealtijd aan ontbroken. Gelukkig komt binnenekort de auia van de L.T.S. klaar. Dat zaleen bevordering zijn van de culturele beoe-fening, daar kunnen we gelukkig mee zijn.En dan zeg ìk als dat geld kost, dan moetGat den maar, went cultuur is in een gemeen-Schap ook geweldig belangrijk.
Wat vindt U van de subsidie-regeling iniächtenvoorde? Is die rechtvaardig verdeeld?
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Burg.: Er EE altijd onrechtvaardigheden, als die
EE n moeten we proberen die recht te

rexKens :

Red. : Wordt er in de toekomst gedacht aan subsidie9 naar draagkracht, want b.v. door het niet
hebben van een eigen kantine zijn de bimen-

- Sporten slechter af ?!
Burg.: Ja, daar durf ik weinig van te zeggen. Nu

wordt de huidige subsidieregeling gehanteerd,
maar als nu de Ed die niet goed meer

acht, dan moet die maar het gemeentebestuur
een advies uitbrengen over de wijziging van
de subsidienormen.

Reâà. : Vindt U het niet deprimerend in het kader
van de bezuinigingen steeds als gemeente
néé te moeten verkopen?

Burg.; Nee,nee, dan kom ik toch weer terug op het
voorbeeld van de tennisaccommodaties. In
Lichtenvoorde heeft de gemeente toendertijd
tennisbanen aangelegd. Toen kwam er ook in
de kerkdorpen behoeft aan, en men heeft de
handen uit de mouwen gestoken en die op eigeninitiatief op eigen kosten tot stand gebracht.
En dat is wat ik zo graag zou willen. Voor
voetbal en zo kan dat natuurlijk niet, maar
voor andere accommodaties ben ik blij dat
dat kan en ìk vindt dat degenen die het opâie manier tot stand hebben gebracht best
trots mogen zijn, die verdienen gewoon een
pluim. Het is natuurlijk erg plezierig als

alsmaar ja kunt verkopen en alle wensen
vervulling kunt laten gaan, maar ik geloof

dat een vereniging het veel meer voldoening
geeft, wanneer een voorziening met eigen

middelen en eigen krachten tot stand brengt.
Red. : Maar dan komen we toch weer bij het punt

dat dat wel in de kerkdorpen kan of moet,
maar in Lichtenvoorde zelf niet. En weer
betalen we het hunne mee.

Burg.: Ja, dat is een onrechtvaardigheid. Het is
ook een beetje wrok van "die in Lichtenvoorde
zitten dicht bij het vuur en krijgen het zo
en wij moeten er zelf voor zorgen”. Maar
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ik geloof uiteindelijk dat het een veel
grotere voldoening geeft, wanneer je hetzelf doet. ee

Red.' s Is er t.a.v. dat ook verschil in mentaliteit?
‚ Burge: Jawel, in de kleinere kernen is in het

en veel meer gemeenschapszin en jebent bereid om met elkaar iets tot stand te
brengen. Ik vind het alleen maar mooi alshet ook werkelijk gebeurd. Maer ik kan me
voorstellen dat U soms het gevoel hebt van
onrechtvaardigheid.

Red. 21 Wat vindt U van sport(club)}bladen zoals PIOT?
Burges Wanneer ik hoor dat een vereniging met een

sportblad wil beginnen, zeg ik mooi, waar
weet waaraan je begint, want er zitien veleEE aanvast en ais je het naverloop van tijd niet kunt handhaven schaadt
dat de verenig enorm, want het is sen
enorme verantwoording die je daarmee op je
neemt. Jullie bestaan al 10 jaar, mijnaller grootste waardering ervoor.

Red. 2 Heeft U als burgermeester nog bepaaldeidealen die U in de gemeente uog verwezenlijktwilt zien?
Burg.s Oh ja, en dan begin ik met de school in

Zieuwent, die moet EE worden en datis hoog nodig. Het is jammer dat dat niet
- gebe is toen de tijden nog goed waren,

maer nu moet dat zo snel mogelijk geschieden.
Het gemeentehuis heeft hoog noûig een opmap-beurt nodig. Belangrijk ís ook het centrum
van Lichtenvoorde. Ik hoop dat er zeer bimmen-
kort begonnen kan worden met de aanleg van
de structuurweg, waardoor het centrum wat
meer “body” kan krijgen.
Dan iser de consumenten-enqucte van de KNOV

lichtenvoorde, waarvan de gemeente gezegdheeft, waarom hebben jullie de kerkdorpener niet in betrokken, maar ik hoop dat dat
alsnog gebeurt, we horen bij elkaar en we
moeten het met elkaar doen.
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Red. 2 (Nog vergeten) Vindt U het dat de
“partnerschap” metBüttchen=Kaarst. eibroken is?Burg.es Ja, dat vind ik jammer en ik heb me weleens
afgevraagd of de opzet hiervan goed was,want zo'n partnerschap-moet wel door ailengedragen worden.

Red. : Tot slot enkele korte woorden, waarop U °

kort kunt reageren (Neen, dat hebben weniet van Mies Bouwman, we hebben dat al vanbegin afaan gedaan.) Ee
Red. Burgeez es
Avondureri ++... Invullen door eisen.Zieuwent sesso PI chtige gemeenschap, ik kom

er altijâ graag.Moppen over
ambtenaren veces Oh, mags
Longa css. .…. cees Goeie ciub.
Bezuinigingen .…. Niet zo erg als het wel lijkt.TOPSDOrt «e.o. Nee,
Roken en drinken. Gepast.
Diplomatie +5... Oh, dat heb je je hele levennodig.
Recepties +... Bijzonder belangrijk.Sportblad +0.::.. Heel erg nuttigGi binding

voor de club.
Tot slot wil de redactie van PIOT burgermeesterJ.FeJ. GroffenEe hartelijk danken voor de
medewerking bij dit intervieuw 't..geVe het 10-‚arigDan van PIO?T. De



INTERVIEUW MET BENNY WOPEREIS (BOERS)

Red. 3: Benny je personalia a.u.b.?
Benny: Ik ben in Zieuwent geboren op 25-04-1950,

trouwd en ook in blijde verwachting.(Bi verschijning van deze PIOT, vader,proficiat)
Red. Ie dit intervieuw voor ie een verrassing?Benny: Nogal, het is voor mij ieder geval geendagelijks werk.
Red. s Nou voor ons was het niet zo moeilijk; jebent tenslotte een van de weinigen die door

middel van de touwtreksport Zisuwent uit-draagt in den lande en ook internationaaltimmer je behoorlijk aan de weg; we kannen
rustig spreken van een topsporter; hoe
kom je zover,

Benny: Het is wel fijn om op behoorlijk hoogniveau mee te draaien in het sportcircus,maar er komt heel wat voor kijken, 3 avonden
in de week clubtraining van 20.30 uur t/m
22.30 uur, daarnaast ga ik 1 avond naar de
karate hier in Zieuwent om ook de andere
spieren die bij de touwtrektraining niet
zo aan bod komen te verzorgen en te ontwik-
kelen, daarnaast bereid ik me zaterdagsvoor op de Re van de zondagsThuis heb ik op zolder wai krachtapparatenopgesteld, waar ik de conditie ook op peilhou; eeh goede training voor de vinger-spieren is b.v. om enkele minuten lang een
gewone waskmijper tussen duim, wijsvinger,middelvinger enz. ingedrukt te houden,moeten jullie eens proberen; of met je
vrouw op de rug. zonder pauze zo'n 30 keer
heen en weer (heen en weer is een keer) de
trap op en af te lopen.
Sporten op mijn niveau is volstrekt onmo-
gelijk zonder de medéwerking van mijn
vrouw, tenslotte zitzij vaak alleen. .

Red. 1 Hoe ben je be
Benny: We zijn hier eein Zieuwent begonnen als kermis-attractie; daarna was ik een van de oprichters

van T.T.V. Ketels wat weer later SE27 zigd



werd in T.T.V. D.E.S.. 4 Jaar langhebben
we toen met deze ploeg getrokken totdatdoor een ongeluk de ploeg uit elkaar viel

‘en jk met m'n 95 kilogram te zwaar was voor
de lichtere teams; zo ben ik bij Heure
terecht gekomen. Dat was 12 jaar geleden.
De touwtreksport is een echte teamsport,

__maar zonder eigen initiatief kom je er niet.-Ikbedoel dat als de trainer huiswerk mee
geeft, je dit ook moet volbrengen. In het

seizoen, als ik zondags 36 keer moet trekken

Red. :4

Bermys

(640 en 720 kg. klasse) drink ik geen alcohol
en ga ík zaterdagavonds om 21.30 uur naar bed.
Doorzakken is voor onze sport funest, je

‘moet er veel voor over hebben.
Engeland was vroeger toonaangevend, maar
we komen er door onze inspanningen steeds
dichter bij en dat geeft je ook een flinke
stimulans om door te gaan. Zo ben ik in de
winter ook steeds bezig om mijn conditie
op peil te houden door veel kracht en loop-
oefeningen met daarnaast. karate, een sport
die alle spieren in je lichaam laat werken
en dus prima past in mijn schema. Je moet
blijven trainen want na een stilstand
duurt het erg lang voordat je weer op je
oude niveau bent.
We lazen in de krant dat de Heure inhet
kampioenschap van Nederland 1983 op een
28e plaats geëindigd is.
Ja jammer genoeg wel. Door een blessure
van een van de teamgenoten konden we de
laatste wedstrijden maar met 7 mensen
trekken en na de weging kan en mag men
niet meer wisselen; je kunt alleen aan de
tegenstander vragen of zij ook met een man
minder willen trekken, maar als dat dan
niet gedaan wordt zit je wel met een grote
handicap.
Dit is dubbel jammer omdat de winnaar
volgend jaar uitgezonden wordt naar Los
Angeles voor de Olympische Spelen enLD had daar erg
graag bij willen zijn; zelf heb ik ererg veel voor gedaan en het is dan jammer
dat het zo moet lopen.



M°n laauste grote internationale succes
was de 3de plaats met de Heure in 1981 in
Foikstone in Engeland.

Red. s Waar ben je zoal geweest?
Bermy:s Zwitserland, Ierland, Duitsland, Jersey,

Zweden, enz. en dat zijn ervaringen dietoch wel indruk maken. De publieke belang-stelling is in die landen over het algemeen
ook wat groter dan bij ons, maer langzaam
komt er hier ook wat meer velangstelling,alhoewel de Gelderlander het vergelekenmet de Tubantia en Graafschapbode slecht do:

Reè. : Doping, heeft dat in de touwtreksport z’nintrede gemaakt?
Bermys Nee, nog niet; het is nog cen echte cleane

_ Sports wel is het zo dat men wel gerichte
voeding neemt: zelf eet ik iedere dag
Yoghurt door middel van een voghurtplantjemet honing en müssli, verder weinig vet en
aardappelen en veel rouwkost; de traininge:mosten de rest doen.

Red. : Heb je nog tijd om het andere sportgebeurente volgen”
Bermys Neen, niet zo veel, maar als ik tijd over

heb, zie je me zo links en rechts nog wel
eens. Wel volg ik het hele sportgebeuren in
de krant en natuurlijk in de PIOT wat ikEE goed vind. Ook sport op TeV.
volg ik als het enigszins mogelijk is.

Red. ; Je bent nu 33 jaars hoe isng denk je dit
nog vol te houden en wat zijn je toekomst-
plannen?

Benny: Zoals het nu gaat denk ik nog wel een aanta
jaren mee te kunnen, daarna zou Ìk graagtrainer wiilen worden, iemand die het voore.
zou zoeken in de techniek.

Red. 3 Benny, tot slot ngg wat trefwoorden om kort
op te reageren;
Red. Benny
Zieuwent +0... Sport
Touwtrekken +. Touw
Trainen +000... Kracht
TOUW ssosssoses Techniek.

Red. 3 Benny bedankt.



INTERVIEUW MET PASTOOR VAN DEN HENGEL

Personalia:
Pastoor werd geboren op 8 april 1928 te Achterveld.Na de middelbare school begon hij met zijn opieidingtot priester op het klein semenarie te Apeldoorn.Na ock het groot semenarie in Driebergen doorlopente hebben, werd hij in 1955 tot priester gewijd.

sVia de benoeming tot pastoor in verschillende parochies(c.a. Mijdrecht, Terborg,Enschede) werd hij in 1972bencemd in Zieuwent.
Red. 3 Interesseert u zich voor sport?Past.s Ik ben altij: een sportliefhebber geweest.Mijn voorkeur gaat hierbij een beetje uit naarde voetballerij, wat niet wil zeggen dat deandere sporten me niet interesseren. Ik hebzelf vanaf mijn jeugd altijd gevoetbald. In1971 moest ik er om gezondhiedsredenen meestoppen. Warmmeer ik tijd heb, volg ik de meesteSportprogramma's op de t.v. en lees tevensde meeste sport uit de kranten.Red. : Leest u Piot?Past.: Jazeker, deze gaat niet eerder met het oudepapier mee, voordat ik hem gelezen heb.Volgt u wel eens een spc“wedstrijd in Zieuwent?Ik ga wel eens naar het cerste van RKZVC kijken,Vroeger was ik bij de meeste thuiswedstrijdenwel present. De laatste, tijd moet ik door o.a.doopverplichtingen wel eens verstek laten gaan.‘s Avonds pak ik dan wel de telefoon om zovan iemand de uitslag te vernemen.Red. s Wat vindt u van de “zieuwentse mentaliteit"door nooit in het openbaar op kritiek in b.v.de Piot te reageren?Past. Deze mentaliteit vind je niet alleen in Zieuwentmaar eigenlijk overal. De mensen praten eronderelkaar dan wel over, maar hebben geenbehoefte in het openbaar te reageren. De meestemensen publiceren niet graeg. Ikzelf kan memoeilijk in het openbaar uiten, omdat mijnpersoonlijke mening dan te vaak wordt verwardmet mijn functie als pastoor.
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Red. 2

Paste:

Past ef

Ondervindt de kerk geen concurrentie van de
sport? Wij herrinneren ons een uitspraak in

richting bij de opening van het temmiscome
plex. : sE

In bepaalde zin wel. Wanneer je ziet dat er
op zondagmorgen om half negen reeds verschei-
Gene mensen richting voetbalveld gaan, geeft
mij dat wel eens reden tot nadenken. Vroeger
was sport op de zondagmorgen niet mogelijk.
Door gebrek aan velden en/of finaciële mid-
delen is men vooral bij het voetbal genood-
zaakt zowel ’s morgens als ‘s middags te laten
spelen. Het komt er dan dus op neer dat veel
mensen praktisch geen enkele dag in de wcek
meer voor henzelf hebben. De zondagrust is
op die manier verdwenen. De mensen krijgen
steeds minder gelegenheid tot bezinninge
Alles moet tegenwoordig; niet alleen bij de
sport maar in de gehele maatscheppij. Op de
zondagmorgen gaat ook het gezinsverband dan
nog enigzins verloren. Ik betreur dit ten
zeerste, omiat Ge mens de kans rot rust wordt
ontnomen. De manier van godsdiernstbeleving
in het midden gelaten, zou men op de zondag
de kans daartoe moeten behouden. Sport DeVe
kan zo een afgod worden. Voetbal is wat dîìt
onderwerp betreft de grootste boosdoener, al-
hoewel het voor mij tevens belangrijk ís. Het
zou ideaal zijn om ‘zondags tot een uur of
één geen programme te hebben, zodat kerk en
sport(hobby's) weer naast elkaar staan.
Hoe ziet u de toekomst voor Zieuwent; met name
voor de vele verenigingen?
Die ziet erniet al te rooskleurig uit. De
vergrijzing begint al aardig huis te houden
in Zieuwent. Aileen vorig jaer al liep net
aantal parochieanen met 55 personen terug
Sinds 19753 zijn er nu ruim 500 minder. Het
wordt tija Gat de gemeente in Zieuwent begint
met enige sociale woningbouw, zodat er meer
jonge mensen de kans krijgen cm in Zieuwent
te blijven wonen. Direct en indirect krijgen
de verenigingen hierdoor tevens een grotere
overlevingskans. ei



Red. : Mijnheer Pastoor, tot slot nog wat trefwoorden
-om kort op tereageren:
Red. Pastoor
Zieuwenteesee.. Gemeenschap
Kerk en sport...Heel de mensPioteesvessece Leuk blad

INTERVIEUW MET DE HR. SINGH

Red. 3

Hump. :

Red. 3

Humpe:

Red. $

HUumD.;s

Humphrey, gaarne je personalia.Wil je alles weten, of zal ik *t maar
beperkt houden?
Gaarne in 't kort.
Want ik heb behoorlijk wat namen, maarhet eenvoudigst is het volgende:
mijn naam is Jainandun Singh, roepnaam
Humphrey, geboren op 29-12-1931 te Para-
maribo en de mensen hier kennen me als
Humphrey Singh, zeg dus maar gewoon Humphrey.
Je bent nu verzorger/masseur binnen de
VoVe ReKeZsViG.s Hoe is dat zo gekomen?Ik ben in januari 1955 naar Nederland
gekomen en ben toen onmiddellijk lid ge-worden van de voetbalclub R.A.P. in Amsterdam
Buitenveldert. In die tijd heb ik ook
cursussen voor sportmasságe, jeugdleideren D-licentie gevolgd, alles met succes.
Op deze manier kwam ik als leider en masseur
aan de bak. Ook zat ìk nog in de begeleiding,daarnaast ben ik in m'n Amsterdamse periode
nog 15 jaar fluitist geweest; op het laatstfloot ik 2e klas K‚N.V.B..
In juni 1974 kwam ik als ambtenaar bij de
gemeente Lichtenvoorde waar ik al vrijspoedig trainer werd van het 3de en ideelftal van Longa, met hen behaalde ik in
1977 het kampioenschap, dat was ook hetjaar waarin Joop Brevink afscheid nam van

..



Red. 3

Humpe:

Red. 3

Humpe:

Longa als masseur. Men heeft mij toen
gevraagà of ik dit op me wou nemen. Aan
dit verzoek heb ik toen graag voldaan.
Op het eind van het seizoen °79/*80 ben ìk
bij Longa vertrokken in verband met bestuur
lijke kwesties waar ik me liever niet over
uitspreek. DeIk ben bìj R.K.Z.V.C. gekomen nadat ìk was
benaderd door de Hr. Cuppers. Nu dus alwee:
het de seizoen; eerst 2 seizoenen bij
Wormgoor en nu het 2de seizoen met Ruud.
Wat zie je voor verschillen op het bestuur-
lijke vlak tussen Longa en ReKeZeV.eC?Ja, ervaringen met het bestuur van Longa en
ReKeZeVeCss Laat ik er ait van zeggen:
Bij Longa is het zo dat ailes wat niet vot
de selectie behoort en âe naam van Longa
dus niet duidelijk kan uitdragen er maar
bij bungelt; voor het eerste team moet
alles wijken en dit werkt duidelijk door
naar de lagere elftallen (voorbeelâ Longa 2
Ook zie je zelden bestuursleden die belang-
stelling tonen voor de jeugd en de lagereelftallen. Bij ReK.Z.V.C. heeft het bestuur
veel meer aandacht voor de jeugd en de
lagere elftallen: in Zieuwent zie je regei-
matig bestuursleden bij zulke wedstrijden.
Kort samengevat; de sfeer in de vereniging

.en het bestuur bevalt me hier prima, het
zijn fijne mensen om mee te werxene
Hoe verliepen je eerste activiteiten als
masseur/verzorger bij ReKeZeVoCe?
Ach, dat is een kwestie van wederzijds
begrip en aanpassing; eerst is er wat
schroom maar na een paar wedstrijden ver-
dwijnt dat vanzelf en ga je ook fungerenals klankbord waar de jongens lekker tegenkunnen aanpratens Momenteel is het zo dat
ik aan één uur voor de wedstrijd niet meer
voldoende heb. Mentaal speelt de masseur
een grote rol in de voorbereiding op een
wedstrijd en een goede masseur geeft de
spelers op het veld een gewelêige rugge-steun als ze weten dat hij hen goed heeft
ingepakt en dat hen niets kan overkomen.



Red. : Hoe ís in het algemeen het incasserings-vermogen van de spelers? £Hump.: Vaak zijn het dezelfde jongeris die eenpijntje hebben, maar de behandeling hiervanis voor deze jongens een vast gegeven dathoort in de gehele voorbereiding op eenwedstrijd, een ander moet 2 keer naar hettoilet om maar eens een dwarsstraat te_ noemen. NP |

Red. : Heb je speciale middeltjes? s

Hump.s Neen, niet bijzonder. Buiten de middelendie bij massage behoren krijgt iedereen
van mij voor de wedstrijd druivensuiker _en in de rust een drankje metveel vitamine C
en citroen; het zuurgehalte van de citroenbreekt de slií;mvorming in de mond en keel af,waardoor de ademhaling weer optimaal wordt
en het lichaam weer veel zuurstof op kan
nemen. s |

Red. : Heb je naast het voetbal nog andere hobby's:
Humpes Ja, gelukkig wels ik ben lid van het manmnen-

koor in Lichtenvoorde en behoorde tot een
van de oprichters hiervan. Ook zat ik bijde oprichting van een volkstuinverenigingin Lichtenvoorde; door dit alles ken ik
erg veel mensen en voel me er goed thuis.

Red. s 10 jaar PIOT; men zegt dat de redactie de
voetbaisport en in het bijzonder d2s selectiekritisch volgt, dit in tegenstelling tot

‚ andere sporten; wat is je mening hierover?
dIumDet PIOT is zeker niet kritisch: het is nuttigdat de PIOT de selectie goed volgt en datdit positief werkt op de seleciie.Bij Longa heb ik ook iets dergelijksopgezet maar dan meer voor Longa specifiek.PIOT is breder van opzet en geeft een goedbeeld van de sport in Zieuwent. 10 Jaar iswel een bewijs dat men op deze manier op de

goede weg is. 5

ï
ë

Red. 3 Tot slot nog even enkele trefwoorden, gaarneeen Kort antwoord.



xPrWs Vp AAG x
In het 5-jarig jubileumummer (nov. °78}) waren tweea opgenomen. Een actuele prijsvraag en
een jubileumprijsvraag.
Op de actuele prijsvraag bestaande uit 9 open vrage:betrekking hebbende op de plaatselijke sportver-enigingen, kwam toendertijd géén enkele reactiebinnen en verviel derhalve,
Op de jubileumprijsvraag, bestaande uit de vraag:Wie van de huidige redactieleden (N.B. de toenmalig:
-„kKandidaten® waren; Bennie ten Bras, Andre Meekes.
Joost van der Meij, Martin Slot, Bennie Storkhorst
en Huub Wopereis) gaat als éérste trouwen?
Op deze „brandende”" vraag kwamen 3 reactie's binnen.
Twee maal werd Huub Wopereis getipt en éénmaal
Martin Slot. Ten onrechte zoals de geschiedenis in
de afgelopen 5 jaar heeft uitgewezen. Op 8 dec.
1982 trad Bennie Storkhorst (wettelijk) in de echt
met Margriet Spekschoor en was daarmee het tetippen redactielid.
In deze ontstane situatie (géén enkel goed antwoord!
was in het wedstrijdreglement voorzien. Het prijzen-bedrag zou worden overgemaakt naar een „goed doel".
Na rijp beraad binnen de redactie is besloten het
prijzenbedrag, door rentebijschrijvingen inmiddels
opgelopen tot f 130,=, over te maken naar de
stichting peuterspeelzaal „De woelige hoek® inZieuwent.
De navolgende twee argumenten/beweegredenen hebben
bij deze keuze een doorslaggevende rol gespeeld:

=- PIOT is een zieuwents sportblad, gefinancierddoor de zieuwentse middenstand en bedoeld
voor de zieuwentse bevolking. Het prijzen-bedrag dient derhalve ten goede te komen aande zieuwentse gemeenschap.

- Er dient gestreeft te worden de schenkingte doen toekomen aan een concreet doel/doel-
groep zonder dat daarbij sprake is of het
gevaar bestaat van precedent schepping en/of jalouzie



De Schenking aan de peuterzaal te Zieuwent (draaiende
met zéér beperkte financiële middelen, zonder
subsidie en met begeleiding op vrijwillige basis)
dient uitgelegd te worden als een gift aan de
toekomst van Zieuwent. … EEHet gela zal besteed worden aan speelmaterialen,
welke sport en spel ontwikkeling bevorderend en/of
bevestigend (willen) zijn, en daarmede ook een
gezonde gedragsontwikkeling bewerkstelligen.

De redactie

NIEUWE PRIJSVRAAG

Ondanks de zeer slechte respons op de prijsvragen
b.g.v. het 5-jarig jubileum heeft de redactie toch
gemeend opnieuw een rrijsvraag te moeten uit=-
schrijven. De j

Deze prijsvraag bestaat uit een vijftien-tal
meerkeuze vragen met het zieuwentse sportloven
als onderwerp. De vragen zijn niet te moeilijk
gesteld, zodat iedereen zowel jong als oud, mee
kan doen. Tevens zit er een stukje educatie ver-
borgen in de vragen en mogelijke antwoorden.
Prijzenbedrag:
le prijs: Waardebon van f 25,=, te besteden bij

Ge zieuwentse middenstand.
2e prijs: Waardebon van f 15,7, te besteden bij

de zieuwentse middenstand.
3e prijs: Waardebon van f 10,=, te besteden bij

de zieuwentse middenstand.
Wedstrijdreglement:EEE JSrSgement

— De antwoorden op de gestelde vragen {DeVo
là, 26, 3B, 40, —==-ssos-, 15B) dienen op een
eigenhandig gemaakt antwoordpapiert je {vergeet
niet Uw naem + adres te vermelden!) voor

e En eeen

WEN
maandag 28 nov. 2.8. in het bezit te zijn van
zen der redacsieleden, of in âe copybus in de
kantine van de vovoReKeZeVel:

== Indien meerdere personen alle 15 vragen goed
hebben beantwoord en/of er anderszins meerdere
winnaars zijn, beslist het lot.

—== Per Geelnemer mag ten hoogste één antwoorden-
lijst worden ingediend.



——= Gezinsleden van de redactie, en de redactiezelf, zijn uitgesloten van deelname.
——- De jury wordt gevorma door de redactie,terwijl over de uitslag c.q. (juiste) ant-woorden niet gedebateerd behoeft te worden, Ee. daar de beslissingen van de jury bindend zijn. _== Waarin dit reglement( je) niet voorziet beslistde jury.
Vragen:

1. Wat betekent de afkorting T.0.H.P. (Naam
van de volleybalvereniging in Zieuwent) ?
A: Zevreden Over Hun Prestatie.B: Zevreden Ondanks Halve Prestatie's,C: Taktiek Op Hoog Peil, A5

2 Waarom voetbalt de v.v.R.K.Z.eV.C. in ’t wit 7
A: Witte kleding is gemakkelijk te wassen.
B: Wit is de kleur van onschuld/reinheid;

men trachc fair te spelen, zonder het
maken van grove overtredingen.

C: Omdat Real Madrid (toendertijd de europesetopclub} ten tijde van de overgang van
groene naar witte shirtjes in het wit
speelde.

3. Een zaalvoetbalteam bestaat, inclusief hetmaximaal aantal toegestane wisselspelers uitÂ: 5 personen
B: 8 personenC:11 personen

4. Waar komt de naam PACELLI (handbalvereniging)vandaan ?
â: De oprichter van deze vereniging was deHr. Pacelli.
B: Pacelli is latijns voor Handballen.
Cs Overblijfsel van de vroegere zieuwentsesportcentrale, die Pacelli heette,

5: Wat betekent de afkorting T.V. D.E.S. 7
A: ZenmisVereniging s Dubbel, Enkel SpelBs JouwtrekVereniging : Door Eendracht. SterkCs TefeltemnisVereniging : Door Effect de Slimst:

6. De plaatselijke afgevaardigde/contactpersoonvoor Zieuwent in de Sportraad van de gemeenteLichtenvoorde is
43 Bennie ten Bras
B: Hr. J.H. Venderbosch
C: Hr. Je. Cuppers



7e

8e

Ve aIKOrTINng Pele Ut. ST28T VOOr;
Äs Publiciteit In Ons Team .

B: Positief InschattenOndanks Tegenslagen
Cs Papier Is.Onze Troef”
Om goed te kumnen biljarten Gient men:

-

‚ As Goed tegen alcohol te kunnen.
' Bs Op tijâ te krijten.

_ Cs: Zo te spelen, dat men “overhoudt”.
9:

10.

11.

Wat is de naam van de sportafdeling binnen
de schutterij 9? :
A: St. Sebastiaan
B: St. Hubertus
C: St. Nicolaas
Wat is (zijn) de cluokleuren van de zieuwentse
gymvereniging ?
A: Rood
B: Wit
GC: Blauw
Wat is de naam van de zieuwentse karate vereniging?
A3 Mu-Chin
B: Oesj
C1 Banzai.
In Zieuwent staat nog steeds géén sporthal, omdat
A: Er géén behoefte voor bestaat.

_
Bs De gemeente Lichtenvoorde er (vooralsnog)

13e

14,

15.

de ’noodzaak" niet van inziet.
C: Er volgens overheidsvoorsehriften per

gemeente slechts l sporthal mag zijne.
De Zieuwentse Tennis Vereniging is opgericht op
A: 4 november 1980
B: 4 november 1981
Cs 4 november 1982
Welke kleur shirt is bij officiële tafeltenmnis-
wedstrijden absoluut verboden 7?

As Wit
B: Zwart
Cs Rood
Hoe krijgen inwoners van Zieuwent, die geenGelderlander hebben, PIOT in huis ?
As Géén Gelderlander, Géen PIOT.
B: PIOT wordt ir. Zieuwent huis aan huis bezorgd.
C: Door een exemplaar mee te nemen van achter-uit de kerk,

Veel plezier en succes ! Denkt U aan de
sluitingsrermijns inleveren voor maandag
28 novenber 4.3.



Red. >
|

Humphrey
Zieuwent vs 000. Massaal, totaal.Handen assess sa IS sport, desnoods werkenin een rolstoel,ZVC soos sosogses Mijn CliD. ee

Red. s Humphrey, bedankt voor dit intervieuw(tje)
De redactie

PIOT PRAAT MET; .i..
Jan Wisselink
vErsonalia:Jan werd geboren op 26 augustus 1951 t-

red.
Jan.

Halle (Halleheide), gemeente Zelhem.Zijnberoep is werknemer bij het DBH te Lich-tenvoorde. en zijn grootste hobsbyks zijnSport en muziek,Hij is reeds E3jaartrouw supporter van RKZVC,

Je grootste interresse asgaa uit naar sport;ben je zelf nog een actief sporter?Een aantal jaren geleden ben ik afgekeurd voorhet veldvoetbal.Momenteel doe ik nog actief meeaan zäalvóetbal, biljarten en vol 7teybal.Ik benactief lid en tevens bestuursli& van de TeCree-tieve sportvereniging "Zanddijk", Deze vere-niging is op drie avonden in een weekactiefmet zaalvoetbal. Verder speel ik volleybal bijSNarvor te Marienvelde.Hoe ben je als nietgekomen met RKZVC?
Dat is vooral gekorten door mijn buurman BennieDomhof en tevens door het feit dat de SV Hallein die tijd zo matig presteerde. Mijn vader wasSecretaris, penningmsester en elftalbegeleidervan dieverenigiging zodat ik me ook van jongsaf aan ermee verbonden voelde, Via BennieDomhof kwam ik toen bij RKZVC terecht, maar mijfavoriete club blijft altijd "De Graafschap",Ik loop nu al vanaf 1970 bij RKZVC en ik weeme het kampioenschap in Bredevoort nog goed teherinneren. De sfeer in al die jaren was altijd35

aZieuwentenaar in kontakt

\

5 niest



ce .
prima, de supporters liggen me wel. Het eerste
heeft een grote en trouwe aanhang.

red. Wat vind je van de huidige trainer?
Jan Ik vind de trainer goed. Hij weet de spelers

goed te motiveren. Dit jaar verliepen de oefen-
wedstrijden nogal stroef, maar nu in de kompe-
titie gaat het weer prima. Het scoren gaat echter
nog niet altijd even vlot.

red. Heb je nog favorieten?
Jan Echte favorieten heb ik niet. Bennie Storkhorst

valt op door zijn altijd goede mentaliteit in
al de jaren dat hij bij het eerste speelt. Jos
Knippenborg vind ik een prima keeper; de
nieuwe jongens in het eerste vinâ ik grandioos.

reä.Wat was je mooiste ervaring bij RKZVC en je
slechtste?

Jan Het mooiste i. om een kampioenschap mee te maken.
De wedstrijd in Gendringen (0-2) bijvoorbeeld
vond ik geweldig om naar te kijken. De slechtste
ervaring vond ik de 5-1 nederlaag in Winterswijk.
tegen Winterswijk van een paar jaar geleden.
Hier werd hun sportieve plicht t.o.v. de andere
tegenstanders niet nagekomen, zodat ik me nogal
heb staar ergeren.

red Ken je Piot en komt voetbal er hierin volgens
jou goed vanaf?

:

Jan Ik ben een trouwe lezer van Piot maar ik vind
Gat er te weinig over voetbal in staat.

Red Ben je een zogenaamde supersupporter?
Geeft dan nog enig voordeel?

Jan Ik ben lid van de club van 200. Ik vind echter
Gat zo'n lidmaatschap wat weinig faciliteiten
biedt. Ik zou graag een grotere onderlinge band
willen zien, maar ik heb begrip voor het feit
Gat sommigen ervan liever anoniem blijven. Het
is gelukkig heel wat anders dan bijvoorbeeld de
cluh van 15 bij Longa, die zich met veel meer
&ingen in een vereniging bemoeien.

Red. Zou je nog dingen veranderâ willen zien bij:
RKZVC?

Jan De supportersvereniging zou graag zien dat men
ge kermiswedstrijd zou verplaatsen naar de
zaterdagavond i.v.m. het vaak bloedhete weer.
overdag en deze dan tegen een veel actievere
tegenstander te spelen.
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Wanneer met een profclub weet te stukken, kan
men verzekerd zijn van een volle bak. Door deentree wat te verhogen, moet het mogelijk zijnde gemaakte onkosten te dekken.
Verder vind ik dat er wat meer mensen een scheids-rechterscursus zouden moeten volgen, zodat nietaltijd dezelfde mensen hiervoor moeten opdraaien.Als laatste verbaast het me nog steeds dat :
RKZVC geen damesteam heeft,Red. Hoe zie je de toekomst voor RKZVC?

Jan Dit jaar zullen ze zich gemakkelijk handhaven.Misschien speelt het eerste over enkele jarenwel in de tweede klasse. Verder ben ik blij:daer nog een boer in het bestuur van RKZVC zitnaast een bankdirecteur, carrosseriebouwer etc.
Tot slot enkele trefwoorden:
Zieuwent: gezellige vereniging, goede sfeerPiot 3: goed, ruim blad voor alle sportenKantine : gezellig samenzijn, borrel mag niet

(ook het bestuur nit).

samenvatting eerste S jaar
ie jaergeng ; nummer 1 (1-1)
REDAKTIEWOORD

_

Hier dan de eerste woorden woorden op papier in hetnieuwe sportblad voor Zieuwent van de redaktie. Dat isom en nabij 3 maanden na de algemene ledenvergaderingvans30 juli 1013, tijdens welke vergadering vele aan-wezigen meenden dat er behoefte was aan een sportblad.Waarbij toen een commissie wera samengesteld die ditblad toen tot stand heeft gebracht.De realisatie van dit blad ( behalve dan door de inzetvan een aantal leden) is voor een groot deel te dankenaan de spontane bereidheid van bijna alle ZIEUWENTSE
MIDDENSTANDERS om een advertentie te plaatsen. Wijhopen dat door ‘de wijze van presentatie aan hun wensenis voldaan.Door hun medewerking is het mogelijk datalle inwoners van Zieuwent minstens tien maal per jaar

37



gratis worden ingelicht over de prestaties van Zieuwent-
se sportteams en over dingen die met sport in Zieuwent
te maken hebben. Et
Het eerste nummer zal tevens in het teken staan van de
opening van de nieuwe kleedkamers plus kantine.Evenals
de opening-een mijlpaal in de geschieGenis is van RKZVC,
hopen wij ‘dat de uitgave van dit eerste clubbiad dat
ook is.
Wij hopen dat er een blijvende stroom van kopie zal
zijn, we rekenen dan ook op de medewerking van leden,
supporters en geintresseerden en wensen U in de toe-
komst nog veel plezier met dit blad.
le jaargang : nummer 2 (1-2)
GEZOCHT
Om niet altijd dezel“]le mensen aan het woord te laten
en daar het blad niet alleen vóór maar ook van Zieuwent
begoeli is, zoeken wij enkele supporters uit het publiek
die zo nu en dan commentaar willen geven op een of
ander onderwerp met betrekking tot ZVC.

Opm. reâ.: Helaas moet de redaktie opmerken dat in
E . ii +9 = ade afgelopen 5 jaar nog geen enkele bij-
drage van de supporters is gekomen.

Opm. red.: Helaas moet de redaktie opmerken dat in
de afgelopen 10 jaar slechts één enkele
bijdrage van de supporters is gekomen.

le jaargang : nummer 5 (1-5) _«°

U]

“le alinea van het redaktiewoorda"
Na dit nummer zal ons sportblad een eigen naam hebben.
Uit een aantal inzendingen (door slecgts 11 personen),
wera de naam P I O T (Piezier is onze troef) gekozen
door Ge redaktie, hoewel hiervoor wel drie stemmingen
nodig waren. Maar uiteindelijk werd toch voor PIOT
gekozen omdat het een korte en originele naam is. die
ons motief om te sporten goed tot uiting brengt. Het
idee voor deze naam kwam van Jos Hegeman die dan ook
de hiervoor uitgeloofde prijs zal ontvangen.
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2e jaargang ; nummer 9 (2-9)

Degredatie-wedstrijd tegen Zelhem te VarseveldNa een verslag van de wedstrijd die na de verlengingtie 452 werd Gevonnen. 200Een mooier afscheid is niet ondenkbaar.Met zulkespelers die alles voor je willen doen, zo'n wedstrijdwinnen is geweldig.
Jongens van het lste hardstikke bedankt.

G. Peeters
3e jaargang ; nummer 6 (3-6)
De redaktie plaatst een stuk niet!Onlangs heeft de redaktië gemeenc een ingezonden stukn2t te moeten publiceren en wel omdat het voor eerovergroot deel van het publiek (waarvoor we per slotvan rekening PIOT hebben) volledig onbegrijpelijkzou zijn. Omdat het dus een stuk was dat slechts vooreen kleine groep interessant was en het bovendien
naamgevingen bevatte, die tot misverstanden zoudenkunnen leiden, wordt u dit stuk onthouden.Misschien dat het voor de betrokkenen wat teleurstel-lend overkomt, maar de redaktie heeft aan de handhiervan enkele stelregels te menen moeten opstelienwaarvoor ze in het vervolg een stuk niet zal opnemen:“Als het slechts nut heeft voor een kleine groepin onze vereniging.
—-Persoonlijke véte’s.
—-Naamgevingen die tot misverstanden kunnen leiden.--Verenigingsondermijnende publicaties.
Daarmee wil beslist niet gezegd worden dat PIOT zout-loos en kritiekloos behoort te zijn. Integendeelzelfs. Daarom blijven we hopen op ieders medewerkingopdat we een gezond sportblad blijven voor heel sport-minnend Zieuwent.



Kampioenen, feesten, openingen, etc. eerste vijf jaar
1973 5e kampioen {heette toen 4e) ‚promotiewedstrijd

verloren.
1974 5e kampioen en promoveert

3e kampioen |

1975 Ze kampioen
3 juli opening sportcomplex

1976 3e degradeert van 2e naar 3e klas
Ee promoveert van 4e naar 3e kias
A-sel. promoveert van de overgangsklasse naar
Ge hoofdklasse.

Naast de voetbalelftallen waren er nog andere kampioen-
teams die hiervan melding maakten in PIOT;

: Thop Dames (sen.})
Pacelli Dames
Pacelli Heren
Pacelli A-pup.asenee eede

INTERVIEWS
Naer aanleiding van een voorstel van Wim Sezijn er in de eerste 5 jaar een aantal interviews
afgenomen met enkele mensen binnen de voetbal-
vereniging RKZVC, deze waren Wim Domhof, Harry
Beerten, Jan Cuppers, Joop en Anna Papen. Wim
Krabbenborg, Bemnie Helmink en Joop Lankveld.
In het jubileumummer van 5 jaar geleden stond
een interview met Jan Kemkens.In de laatste 5

jaar werden de volgende interviews geplaatst:
dec.'79 Pacelli - Rieky Ponds
feb.'80 TTV DES - Willy Kl.Holkenborg/Aloys Spek-

schoor.
ju. ED VE — Wim Wormgoor -

mrt.'81 TV Slagvaardig — Antoon Hoenderboom
jun. “BI -Laurens Kolkman/Ronald Wopereis
nov.'81 Pacelli - Bennie ten Bras (uit de krant)
feb.'82 biljard - Hans Keteis
Ju] 92 ZV -— Ruud Jansen
jan. '83 Mu Chin - Hemmy Olthof
mei 183 ZVC 1 spelers en trainer.
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Kampioenen, feesten, SNieGens SL:anuari Ge) Semaart ‘80 — Pacelli heren 11 en junioren C 1
kampioen.april ‘8D -— Mu Chin vrij worstel wedstrijd met
Antoon Geessink,

mei ‘80 — ZVC 6 kampioen en Pacelli A GSD.
ten en A pupillen (veldcompetitie)
25-jarig jubileum St. Sebastiaan
degradatie A selectie.

laatste Ë aar...

Jul ‘80 - W.Wormgoor nieuwe trainer ZVC.
augustus'80 — J. de Marie treedt af als bestuurslid.
oktober '80 — Humprey nieuwe verzorger. :

april ‘81 - ZVC 3 zaalvoetbal kampioen.auustust81
november 81came 9

‘Pacelli jongens asp. kampioen.
oprichtingsvergadering ZTV.
Hans Ketels Nederlands xampioen
biljarten hoofdklasse libre.maart '82 — Pacelli jongens asp. en A jun. dames
kampioen (zaal)

i
k

mei '82 — opening tennis complex ZIV
april 182 — ZVC D 2 kampioen.juni '82 = Pacelli A jun. kampioen (velg).ju ‘82 — Slagvaardig aangesloten bij de

Ned.Tafeltennisbond. |

septembet82 - Mu Chin eigen gebouw.oktober '82 - Kemkens sponsort ZVC 1.
december'82 - Slagvaardig kampioen eerste jongens

en meisjes team.februari'83 - Pacelli dames 11 kampioen.april '83 - ZVC 3 en Slagvaardig le jongens-
team kampioen.

mei ‘83 — ZVGG en ZVC 1 kompioen:EE '83 — 30-jarig bestaan H.V.Pacelli.

edeeeennededdtdtietinddttdkitddridididdeiekieketkk kikkai
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samenvatting laatste S jaar #

oktober 1979 #

BLUNDERVAN DE MAANDBLUNDERVANDEMAANDBLUNDERVANDEMAAND

Op het allerlaatste moment,vijf minuten voor dat de
PIOT klaar was, kwam ernog een blunder bij de redaktiebinnen. Bij controle van de stencils bleek namelijkdat onze drukker de stencils verkeerd gedrukt had...Deze PIOT moet namelijk van ACHTEREN NAAR VOREN ge-lezen worden.
BLUNDERVANDEMAANDBLUNDERVANDEMAANDBLUNDERVANDEMAAND

TRAININGSKAMP ZVC-7 NAAR PALMA DE MAJORCA.
Vertrek op Schiphol 1.45 uur. Aankomst Majorca 3.45 u,Half uur vertraging doordat W. Kolkman de pas in detas had en iemand z’n ring af moest doen en omdat
Gait gefouilleerd moest worden, verder prachtig weer.
Ons gebeuren tijdensvier dagen regenNa l uur Majorca was 80% al goed in de olie.
Na 10 uur Majorca zwom Gait Menting van de discotheek
over de weg naar het hotel terug.
De tweede dag werd begonnen zoals we de eerste daàg
gestopt waren. Er werd gesurfd, gezeild, gemotorboot:gewatergefietst, gezwemd, gezuipt, geouwehoerd en
3 kwartier in een uur gelacht.
De 3e dag werd begonnen zoals we de 2e dag gestoptwaren. Er werd niet gesurfd enz. alleen gezopen.Enkele personen gingen met de schrootbus naar Palma.
Was men niet slecht, dan werd men wel slecht. (inde bus)

pe laatste dag. Een zekere H. Kniepad begon s'avonds
= 18.00 uur aan de dubbele cola-rum en hiela dit voltot eenuur voor vertrek, s‘maandags 07.30 uur in de
morgen, maar toen was hij nog goedzat, hij kwam pasbij in Barcelona tegen een zuil op de luchthaven.Verder was de rest niet veel beter in orde.
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Na 2 uur vliegen werden we afgehaald door de suppor-ters die ons donderdags ook weg hadden gebracht.s'Avonds werden we met open armen ontvangen bij cafe-restaurant Stoverink: ‘Stverink die trouwens zelfook mee naar Majorca is geweest i.p.v. B.Zegendiek,die zich op de laatste knepper heeft ESRCeroEn,Antoon trouwens als toeziend oog en die er voor zorgdedat er niets uit de hand liep.Bedankt voor het lezen.
‘’t Zevende

november 1979

SPONSOR VOOR HEREN EN DAMES HV PACELLI.
Een grote wens van het bestuur van de HV Pacelli gingzondag 21 oktober in vervulling, toen namelijk werdende heren en de dames van Pacelli officieel in nieuwe
trainingspakken gestoken door Schoenen en SPonEhuisB. ten Bras en door Assurantiënkantoor Th. Bekken.Het bestuur van HV Pacelli waardeert het zeer dat deheren ten Bras en Bekken juist deze OOSONEjonge zaalsport in Lichtenvoorde uitkozen voor hunactiviteiten. Naast deze materiële steun zullenSchoenen- en Sporthuis B. ten Bras en Assurantiën-kantoor Th. Bekken ook financiële steun verlenen Isi)de opbouw van een jeugdkader in de HV, zodat een stukcontinuïteit ingebouwd kan worden, wat de handbal-sport in zijn algemeenheid en de HV Pacelli in hetbijzonder ten goede komt.

december 1979
BLUNDER VAN DE MAAND
Zondag 24 november werd praktisch het gehele competi-tie programma voor Pacelli afgelast. Praktisch allePacelliteams moesten in de Hamelandhal spelen, zo hadde handbalbond namelijk het competitieprogramma aldaarsamengesteld, doch net op tijd kwam de bond erachterdat het vergeten was de hal te huren en deze inmiddelsbezet bleek, waardoor er niets anders bleef dan aflast:
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februari 1980

VERSLAG “ONTSPANNENDE' ZONDAGMORGEN
Om 9.00 uur zouden we samen komen en vertrekken vanuit
de kantine. Dus gingen we om 9.15 weg. De meesten
waren goed gehumeurd‘en met goede zin, een enkeling
nog met een timmerman in zijn kop van de zaterdag-
avond. We moesten die morgen naar Didam; om daar _

gezellig eenpotje te voetballen. Daar aangekomen
dronken we een kop koffie, kleedden ons om, liepen ons
warm en gingen naar het veld. En daar kwam hij dan:
De man in het zwart. Er werd geloot wie welke kant
zou nemen. Nadat iedereen gereed was floot hij voor de
eerste keer en toen... svs0 sve ss sss sessessebegon de ellende.
Dit heerschap had de Hoen van een bronsige hinde, liep
met zijn hoofd omhooog a lsof hij steeds wilde zeggen:Ik ben de Big Boss. N=Snminuten wist iedereen wat
men aan deze schoorsteenveger had. Na een vrije crap
voor DVC bewoog de bai zich richting strafschopgebied.
Daar zangekomen belandde hij op het hoofd van een
onzer spelers. Meteen ongeveer twee seconden
later, floct Zwarte Jan. Iedereen dacht aan een vrije
trap voor ZVC: daar er geen enkele reüen was om een
strafschop te geven. Doch nadat er een halve minuut
verstreken was drong het tot ons en de mensen van DVC
door dat de laatste een ietwat vroeg uitgevalienSinterklaascadeautje aan het weggeven was, it cadeautje
werd vakkmmdig uitgepakt: 1 - 0.
Nadat Blach Jack 30 minuten had rond Gehuppeie ais een
bronsige bok en de meeste spelers woedend waren van
onmacht floot hij wederom voor een 12 — l = il meter.
Reden: een koinard Schot richting gezicht cen onzerspelers. Deze dacht acuut aan zijn plannen voor de rest
van de dag (waaronder gezellig eten met zijn “allen"),die hij in het volle bewustzijn verder door wilde
brengen, en beschermde ais de sodemieter zijn gezicht.
Resultaat is gemeld voorheen. Ook âit CG werd
snel van het papier ontdaan; 2 — 0.
Tussendoor vertelde dit mens ons door de meest vreemde
handelingen wie hij was. Dit vertelde hij inde rust
aan onze aanvoerder in woorden op een zeer irriterende
manier en vanuit grote hoogte zei hij: Ik ben al 12
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jaar scheidsrechter! , Ik beslis en jullie grensrecgterdoet niets goed. De eerste de beste welke nu alleen nocmaar de lippen beweegt krijgt van mij vleugels envliegt eruit.
Ook tijdens de tweede helft Dleef hij zijn macht enonkunde bewijzen door regelmatig de grootste bokkente schieten die je kunt schieten: hij schoot met hagel.“Scheidsrechter gefeliciteerd met de overwinning.
Oh, ontspannende zondagmorgen, Raymond Meekes

maart 1980

BLUNDER VAN DE MAAND
Tijdens een wedstrijd van de A selectie raakte doelrunLouis Beerten bij het vangen van de bal in aanrakingmet de doelpaal, waarbij hij licht geblesseerd raakte,Onder toeziend oog van stopper Eugene Rouwhorst ende scheidsrechter adviseerde deze laatste de bal uitte doen, waarop Eugene de bal oppakte en over de lijngooide, waarop vervolgens de scheidsrechter zich genood-zaakt zag wegens handsbal een penalty tegen te geven.Deze had overigens weinig invloed op de einuitslag.
september 1980

JEUGD SPORTKAMP "HOEK VAN HOLLAND!
Het is al bijna weer twee maanden geleden dat 24jeugdleden van RKZVC en 4 (bege) leiders een schitteren:kamp hebben beleefd in Hoek van Holland. Door de jonge:zelf is een dagboek bijgehouden, waaruit hieronderenkele citaten volgen om u een idee te geven hoe heteen en ander is verlopen en hoe de jongens het kamphebben ervaren.le dag
— Om kwart voor negen behoorden we bij de kantine tezijn, maar aangezien de bus‘ een uur telaat kwam,vertrokken we dus door middel van de bus om kwartvoor tien. e- Dus wij hals over kop naar Hoek van Holland, een-maal aangekomen was het een groot gezeik met detenten, want in de voorafgaande nacht was er dooreen paar binnenhuisse jongens tenten besneden doormiddel van een mes.
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Ze dag
— Voj Voj wat een dag eeDoor onoverziendelijke omstandigheden werd voet-

ballen afgelast.Er werden van alleriei leuke spelle-
‘tjes neergepot. Bij ons in de tent werd getennist
met plastic rakket en plastic bailen, van dat Japanse
grei. :

- Toen dat gebeurt was gingen wij breken. Nadat het
een beetje stil was werd er twee uur over vieze
dingen gepraat. Enkelen sliepen laat. Na nog een
half uur Achterhooks plat werd hettoch rustig
en sliepen we in.

3e dag :

- s'middags na het eten gingen we naar het naaktstrand,
maar door het slechte weer was er niets te doen.
(opm. leiding:hetoeen niet bij de jongens maar wel
bij de leiding bekend was. Zwemmen was overigens
vanwege gevaarlijke stroming verboden)

‘4e dag =
= Zaalhockeyen: De Amsterdammers dachten van de “Boeren”

makkelijk te kumnen winnen.Maäar wie het hardst
konden houwen waren al bijna de overwinnaars en dat
waren wije :

Se deg
- Die nacht werd er een strandwandeling gemaakt.

Om half twee werden we gewek:, we krecen een biikje
drinken voor onder weg. :

- Toen we terug kwamen sliepen we gauw omdat we erg
moe waren. |

Tot slot willen wij de hele Zieuwentse gemeenschap
bedanken voor de financiële stèun door het laten
welslagen van de flesseacties. Zonder uw medewerking
was dit kamp niet mooelijk geweest.
november 1980
WIE DE SCHOEN PASSE TREEKE HEM AAN !Wat is dat nou, zuit u denken.Maar eindelijk neemt een
vaste supporter het lef om een stukje te schrijven.
Een kritisch stukje dan wel te verstaan. Het is mecio
maart 1971. "“Zieuwert staat op zijn kop", schrijftde
Elna. RKZVC is er in geslaagd door te dringen tot de
4e klas KNVB. Iedereen grijpt zich in de haren. Is
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dat niet tehoog gegrepen voor âit kleine dorp? Of
anders gesteld: zal RKZVC niet na 1 jaar weer terug
keren naar de le klas GVB. Dat gebeurdé nóg niet.
We kregen zelfs 4 jaar achtereen de kans om door te
dringen naar de 3e klas KNVB.Maar ja, de eindépurt. was.
Steeds tekort, heette het bij de trainers.Maar laten we
nou eerlijk zijn.Wiens schuld is dat? Van de -suppór-.
ters, nee toch? De spelers dan, ja gedeeltelijk, maar
ook niet helemaal. Van. de. trainer dan, jàzou ik zeggen.
Maar laten wereerlijk zijn,de laatste twee factoren eesamen zijn hiervan toch de schuld. Vorig jaar ginö-:
trainer Helmink weg en werû de heer Wim Wormgoor van-
Unison weggehaald. Hij zou de man zijn die Zieuwent
dan eindelijk naar de 3e Klas KNVB moest ‘brengen,s- 1Het heeft wel iets weg van het 5--jaren SEvanA:
Dat liep trouwens ook op niets uit. : :

Maar wat zien we nu. Het kampioenschap is Ges 5

al verkeken. Dus toch maar geen 5 jarenplan. Wiens.schuld is dit nu weer? De keeper toch niet,of wel
soms? Okê, hij heeft fouten gemaakt, maar moet je de.schuld niet schuiven op het hele elftal en de trainer? -:

Het eerste is groot geworden door de bal veel rond
te spelen. Veel breed, en nu we toch aan het vergelijken
zijn, dus de stijl van FC-Twente,en dan de verrassende
dieptebal waarna de spitsen moeten afronden.Maar wat
zien we: nu;de bal wordt van achteruit niet meer opge-
bouwd,maar gewoon een lel gegeven naar de spitsendie dan vaak niet aan de bal komen.
En dan nog iets, waarom worden achterhoede spelers.
omgeturnd tot middenvelders? Hebben we niet genoeg
middenvelders? Zo komen we er niet mijne heren.
Veranderen is goed, maar niet tegen de natuur in
van somnige spelers. Zondag 19 oktober speelden
we tegen Varseveld. Toen ik op het veld kwam, was
er al een leuk sfeertje. De supporters van Varse-
veld gedroegen zich niet netjes maar het werd er …
ook niet beterop toen het bestuur van onze ver-
eniging zich er mee ging bemoéien. Maar wat nu?
De beste stuurlui staan meestal aan wal. DusCdaaBOM Ee

WIEDE SCHOEN PASSE TREKKE HEM AAN

Een vaste supporter,maar
hoe lang nog



januari 1981

JagerslatijnUt zogenaamde donderjaag'n hef met jaag'n gin
donder te maak'n,wat natuurlijk neet wil zeggen

- dat jagers neet könt donderjaag'n.
De jagers bunt onder te verdelen in 4 groepen:
a) De broodjagers, dat buntwarme bakkers met ne

jachtakte. 5

b} De rokkenjagers, dat bunt hete bakkers zonder .
jachtakte.c) De zondagsjagers, dat bunt bakkers dee deur de
wekke geen tied hebt.

a) De straaljagers, dat bunt helemoal geen bakkers.

Het gewèèr van ne jager is of enkelloops òf dub-
belloops; ne jachthond is allene loop as de tied
tlr veur is. Jagers dee met ne hond jaagt, loopt
met ne fluite, jagers zonder hond ok. Andere muziek-
instrumenten bi'j de jacht bunt o.a. de jachthoormn,
en van de kante van de haze de fluitefluit en de
trommel.ne heel veurnaam ding ís ut veerke op 'n
hood van 'n jager: doaran kan hee zeen oet welken
hook de wing waait, ne zogenaamde windvêre.
Ne jager met ‘'nslecht oog kan röstig scheet'n,
want as hee richt mot hee toch ene oge dichte
kniepen; ne jager met twee slechte ogen mag ze
ok beide wal dichte doon.As ne jager zichzelf
eerder kan roeken as at ut wild datkan, dan
steet de wind stomp verkeard.Heel belangriek bi'j
de jacht buntde drievers. Dat bunt leu, dee deur
de jagers ‘ut bos in wordt éstuurt. Soms as de
jacht is af’ebloazen,dan wordt eerst ut geschott ‘n
wild ‘etela en dan de drievers, want ieder schot
is geen haaze. :

E

Angeschott'n wild kump gelukkig neet vulle veur,
angeschott'n jagers wal, dee legt te vake an.
Ne kenmerk van ne haaze is,dat 'e sprunk en van
ne knien dat ’e huppelt; ut meeste wat ter 1öp in
ne bontjas van dizze twee dat tippelt.
Bi‘j de endenjacht wordt vake gebroek ‘emaakt van
ne lok-enae; dat is ne ende, den zien hele familie
oaver löt komm'n um ze der bi'j te lappen.
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D'r bunt ne hoop leu dee ut verschil neet wet
tussen ne kleidoeve en ne holtdoeve.Ba's makkelijk
zat, 'n.enen is van:klei en den ander'n is neet
van holt.I'j hebt veur- en tegenstanders van de
jacht, de Jagers bunt t'’r veur, de haaz'n en de
knien bunt T'r tegen op ne paar beunhaaz’n noa,
want dee kan ut niks schelen want blieft toch
altied buuten schot.

november 1981

DE JEUGD BERICHT - VAN DE PLOEG D=1
De B tegen Vios B hebben we gewonnen met
2-1.We stonden eerst met 1-0 achter, toen GuusIDen actie kwam maakte hij de gelijkmaker.
Na rust knapte Wilco Wopereis de tweede goal voor
ons erin.Even later kreeg Beltrum een hoekschop,
een ander schoot op goal maar Karel dook in de
goede hoek.
De volgende wedstrijd hadden we minder succes.
We moesten tegen de bult op en tegen KSV.Het was
een zware heentocht.We Stonden de eerste helft met
1-0 achter.De eindstand werà 2-1 voor KSV.Onzegoal werd gescoord door Joris Wassink.We hebben
verloren omdat John Krabbeborg in het SEiag.
De derde wedstrijd moesten we tegen Longa.Er werd
verdiend met Ge verloren.Laten we hier maar nietteveel van vertellen.
De vierde wedstrijd werd met 5-0 verloren van Grol.
Dankzij Karel (keeper) werd het niet meer dan 5-0.
De vijfde wedstrijd werd met 4-1 verloren van. AZSW
Op 7 november gingen we naar Ad'69.
Freek Krabbenborg gooide zijn voetbaltas onder de
Biat Turbo, wonder boven wonder bleef het manderijr.tje dat in de cas zat heel.Ondanks alles werd ertoch gewonnen.Het werd 0-3.De eerste goal werd
gemaakt door Marco Spekschoor.Na veel kansen werd
er toch weer gescoord door Stef Rouwhorst{(0-2..
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Na rust maakte Marco nogmaals een goal{(0-3) de
_eindstand.We hopen dat we de volgende wedstrijden
nog meer succes hebben.Willie Weyers geeft ons
goeie training en Marco en Wim(onze leiders) doen
ook goed hun best.

Spelers D-1

december 1981

ReKeZeV.C.6 voorheen 5
Het wordt tijd dachten wij,om ook een bijdrage televeren aan het enige echte sportblad van onzeZieuwentse gemeenschap.Door de wisseling van de
korrespondenten kwam de laatste tijd het nieuws
over het elftal nie. verder dan de kantine, daar
willen we nu eens wat aan gaan sleutelen.
Schokkende feiten hebben zich voorgedaan, zo is
onze vertrouwde 5 in een 6 omgezet,maar de pres-tatiewil hebben we in onze sporttas mee genomen.In de transferperiode, werd na vruchtbaar onder-
handelen de groep verstekt met Harry Wopereis,hij was hiervoor lid van K.S.V.
Het bezoek dat onze sportvrienden uit Gleiddorf
aan ons brachten, mag ook nu weer zeer jeessgencemd worden.
Dan was er een sterrit,het was maar 50 km en hethele gezin kon hier aan deelnemen,nou de meeste
deelnemers hebben de afstand zeker mer 100% over-
schreden.
We hebben ons nog even zorgen ‘gemaakt omtrent onze
leider,daarom hadden we de grenskantoren in de
buurt maar gemeid,als het gezin aan de grens
kwam, ze maar door te sturen naarcafe Stoverink.
Maar eenmaal weer bij elkaar,was het een gezelligeboel die zeker voor herhaling vatbaar is.Ja, en toen stond de competitie weervoor de deur,
we nemen er maar Zo een wedstrijd uits
Fortuna W.2 — R.eK.Z.V.C.6
Zondagmorgen 8.45 uur,een ieder spoedt zich naar
de kantine, waar Harrydekoffie altijd klaar heeftstaan voordat aan het karwei wordt begonnen.
Met een bedenkelijk gezicht betreedt ook de aan-voerder onder vaste begeleiding van zijn zoon
John, en de rest uit Lichtenvoorde het clubhuis.
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Hij pakt een beker koffie,en verdwijnt met deleider voor een moment in de bestuurskamer, terwijlde vaste laatkomers binnen stormen en de bekerkoffie maar onder weg opdrinken.
9.10 uur.Nadat Frans het vervoer heeft geregeld,vertrekt het elftal vol zelfvertrouwen naar Win-terswijk. 4

Aankomst 9.30 uur de kleedkamer opgezocht, al na
5 minuten de geur van heilzaam werkende en spier-verwarmende middelen, terwijl de leider de waterzak
speciaal vult met nat water voor de doelman.
Terwijl de meesten zich aan het opwarmen zijn, :

en de leider zich in verbinding stelt met de scheids.rechter legt een van de oudjes zijn laatste enkel-
Steun aan en draaft met veel souplesse het oeffen-terrein op.Al was de voorbespreking kort maarJiidelijk, bij het betreden van het speelveld.krijgen enkele spelers nog een speciale tip mee
van Wim Domhof onze trainer/aanvoerder/speler,
om vooral in het begin geen misstap te begaan endan kan de strijd losbranden.
De eerste stormloop op ons doel wordt met angstigekalmte goed doorstaan,en na een minuut of Lien:
neemt onze voorhoede het doel van fortuna flinkonder vuur,maar daar staat een keeper ûie zijn _werk goed verstaat.En dan is het zover, op linkswordt onze defensie opgerold en Fortuna komtverdient op 1-0 maar dat was ook het keerpunt indeze wedstrijd.Door een tomeloze inzet krijgen westeeds meer vat op onZe tegenstander, die daardoorsteeds onzekerder begint te spelen,en dat gafons steeds meer aanvalsdrift.Het dieseleffectwordt merkbaar, langzaam maar o zo zeker begintde voetbalmotor soepelder te draaien,en neemtelke speler in zijn greep.Na goed doorzetten washet de aanvoerder zelf die ons weer op gelijkehoogte bracht,even later wordt ons een strafschoptoegekend.Wim Venderbosch, belast zich met het
nemen hiervan en merkt tot zijn grote verbazingdat het doel 10 cm te smal is, en de bal van afde paal het veld weer inkaatst.
Van deze tegenvaller maakt Fortuna goed gebruik,en weet nog voor rustde stand naar 2-1] te brengen.In de theepauze heerst er een geladen stemmingin de kleedkamer,dan wordt er afgesproken dat ernog beter gestoort zal worden, waarna we vast-
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beraden aan de 2e helft beginnen.Het lukt ons om
de tegenstander op zijn eigen helft terug te dringen,
dan breekt Hemmie Euten door op rechts,en met een
droge knal (aus spitzen winkel) is het weer gelijk.

We blijven komen,en elke speker merkt dat hier
meer te behalen valt,en dan plotseling wordt ons
weer eenstrafschop toegewezen.Deze keer zal de
baas zelf het karwei wel even klaren, doch helaas
ook nu weer moesten we toezien hoe het leder over
de dwarsligger verdween.
André onze doelwachterkan van nu af laten zien
hoe men het doel van doorboring kan vrijwaren,
totdat Willy Weyers de handen per ongeluk tegen
de bal plaatst.wat dus een strafschop tegen betekend.
Deze wordt benut,en met nog 5 minuten te spelen
2-3 dus alle hens aan dek,en met de laatste reser-
ves gooit eenieder zich weer in de strijd.
En ja hoor,de strijdlust van het hele elftal wordt
beloond met een knappe treffer van Wim, waarmee
de gemiste strafschop weer is vergeten.Het eind-
signaal klinkt, 90 minuten sportief geweld behoren
aan de toch al bewogen geschiedenis van ons team
te worcen bijgeschreven, uitslag 3-3.
Op de terug reis is de nabeschouwing al involle
gang.en deze wordt bij aankomst in het clubhuis
met de nodige pils nog verder aangedikt-Dan komt
Frans totde konklusie dat het eigenlijk eenmakkie was, terwijl de strafschoppenspecialisten
bedenkeliik om zich heen kijken.
Maar na ecn paar flesjes krijgt de tevredenheid de
overhand, en de gemiste kansen stapelen zich op
en iedereen weet wat de ander fout heeft gedaan.
Dan roept de vaderlijke plicht,voor één week ishet voetbaispel geen hoofdzaak, totdat de
zondagmorgen aanbreekt. 2 tige Ib



uni 1962

VAN DE REDAKTIE
Normaal gesproken staat nummer 9 van de jaargangin het teken van de nabesprekingen van het afge-lopen seizoen bij het voetballen.Helaas heeft de
oproep in het vorige nummer om eens wat te schrij-ven weinig gehoor gevonden.Het hele jaar is ertrouwens, behalve door Wim Wormgoor en het jeugd-bestuur, weinig geschreven, ook door ‘voetballers,enz. Hoe komt dat, zo?
De eerste jaren bestond PIOT voornamelijk uitvoetbalverslagen.Ze is geboren uit het voetbal,
echter gefinancierd door m.n. de middenstand.
Daarnaast meende de redaktie, ook al omdat PIOT.
voor iedereen gratis is,dat ook andere sport- -verenigingen hun deel in PIOT moesten kunnenkrijgen.Dat lukte in de beginjaren niet omdater nog niet zoveel interresse van en kontakt met
de verenigingen was.Zodoende ging de redaktie
(met name Bennie ten Bras) dan maar ieder voet-balelftal navragen om kopy. (Hij heeft dit redak-tiewoord niet geschreven, red.) .DalL gaat vervelen
en als je dan gemakkelijk aan kopy van andere
verenigingen komt,dan doe je dat.Logisch dat hetaandeel dan minder wordt,maar zo weinig als deze
jaargang hoeft ook niet.Volgend jaar moet het
“eigenlijk" beter worden.Een voornemen dat we
met de hele voetbalvereniging wel mogen nemen.
Sommige "insiders" zeggen dat er,na een aantalvette jaren een dalende lijn in de verenigingzit.Vraagtekens, over bijv. de verstandhouding tus-sen de verschillende selecties(trainers) ‚organi-satorische zaken en beleidszaken, bijv. *straf-
maatregelen", moeten de beste spelers in de hoogsteeiftallen spelen,planning toernooien, etc., komen
de sfeer niet ten goede.@f interresseert dat de
individuele speler niet en speelt hij alèén voorichzelf en alleen voor het groepje mensen in“zijn” elftal?'t Lijkt et wel op.Welke speler uit‘t eerste gaat nog wel eens bij een lager team …aen tafel zitten of andersom?Welke speler/suppor-ter (de goede niet te na gesproken) doet nog eenswat extra’ ?Hopelijk’is de trainerswissel '’n keer-



punt en als bestuur en leden en supporters samen
{Un kenmerk van Zieuwent) erachter gaan staan,
dat desfeeren daarmee ook de prestaties weer
omhoog gaan.

juli 1982
JEUGDBELEID R.KeZeV.Ce
Aloys Wiegers traint reeds een jaar de voetbal-
jeugd van Zieuwent.De competitieresultaten van
de verschillende teams zijn over de gehele linie
genomen erg magertjes.Links en rechts gaan stemmen
op dat het jeugdvoetbal wordt verwaarloosd,dat er
er maar wat wordt aangeouwehoerd, dat de zaak niet

. optimaal wordt opgepept en aangemoedigä,dat er
géén wil is om te winnen,dat er er kortom alles
behalve prestatiegericht wordt gewerkt.
Vroeger, zeggen dezelfde stemmen, was dat anders.
Toen durfde je bijna niet thuis te komen als je had
verloren.De donderspeechen waren niet van de
lucht, wie niet naar behoren presteerde en/of niet
de mentaliteit van de trainer volgde stond weken
soms zelfs maanden reserve,blind staren òp het
resultaat waarbij het doel veel middelen Heiligde.
Maatschappijen, leefgemeenschappen, verenigingen,
mensen,alles en iedereen is aan verandering onder-
hevige: :
De prestatiegedachte is binnen de voetbalvere-
niging RKZVC en m.n. bij de jeugd een achterhaalde
zaak geworden.

Terwijl Zieuwent enerzijds vergrijst en een. begin
van cocurentie tussen verschillende sportvereni-
gingen anderzijds ontstaat heeft dat tot gevolg
gehad dat het aantal jeugdspelers per leeftijds-
categorie op een dusdanige getalssterkte is gekomen,
dat er per leeftijdscotegorie of nét één elftal
of net twee elftallen kunnen worden samengesteld,
waarbij zelfs noodgedwongen links en rechts spelers
twee wedstrijden in een weekend moeten spelen
en/of in een voor hen niet geschikte leeftijs=-
categorie moeten worden ingedeeld.
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HOovengenoemae tendensen nepben voor ae jeugarral-ner,begeleiding en bestuur geleidt tot het na-..
volgende beleidsuitgangspunt:
(Voetbal) plezier voor iedereen is belangrijker .dan het voetbalresultaat.Elke speler heeft recht
op spelen, wat inhoudt dat men in grote lijnen
per circulatiesysteem reserve staat.De sfeer
binnen een elftal,de aanpak van de begeleiding
daarop aangepast, wordt voornamelijk door de
spelers bepaald.De bedoeling is dat zij zich
thuis voelen en vermaken bij de vereniging.
Het feit dat in het afgelopen seizoen het verloop
van spelers minimaal is moge getuigen van een
goede beleidsopvatting.
Het enige wat ik beoog is u een beetje meer in-
zicht té verschaffen in datgene wat reilt en zeilt
binnen de jeugdafdeling van RKZVC.Er wordt niet
met de pet gegooid en maar wat aangeklungeld.
Trainer, begeleiding en bestuur hebben het beste
voor met uw kind en RKZVC,moge dat duidelijk
Zijn.
Opbouwende, beargumenteerde ktitiek, ook van u,is van harte welkom! Huub Wopereis

Jeugd(bege) leider A-sel.
september 1982

WEEKEND-KUST-A. SELEKTIE
Vrijdagmiddag 15 juli vertrokken wij met de’ trein
richting Hen Haag.Na een wandeltocht arriveerden
wij bij camping “Duinrell*, alwaar wij de nacht
doorbrachten.s'Avonds gingen we naar de discotheek.
Na eerst nog de buurlui te hebben bezocht kropen
we in onze slaapzakken.Met stijve ledematen ston-
den we s'morgens op.De tocht ging die dag naar
Noordwijkerhout.Onderweg hebben we nog lekker in
de zee gezwommen.In Noordwijkerhout kwamen we op
een redelijke gezellige camping met ook een disco-
theek.ITedereen kwam aan zijn trekken.De volgende
dag gingen. we naar eind-station Zandfoort.Er werd
flink doorgelopen.We hebben nog een poosje gezel-
lig op de boulevard in Zandfoort gezeten, waarna
de thuisreis werd aanvaard.Een heerlijk etentje :
bij de Timp was de afsluiting van dit weekend.
Tot zover. + Gerard Slot& & Guido Stortelder



Ne mei 1983
INTERVIEW MET DE KAMPIOENEN!!11i!l!1!
Red; (aanJan Storkhorst}Je hebt vroeger Se_in het tweede gespeeld en toen..
Jan;Wat zei je?,in het tweede?Ach jong. vroeger

speelden Wij bij ons achter op d'n brink, daar
hebben wij het voetballen geleerd.

Rea; In IJselstein speelde je le klas afdeling en
nu meteen kampioen in de 4e klas KNVB.Hoe hebjij dit seizöen ervaren? :

Jan;Ten eerste had ik nooit verwacht in 't eerste
te komen.Laten we eerlijk zijn,ik had daar-
ginds de kantjes een beetje afgelopen, ja
kwalitatief was dat nogal wat minder.Nou kom
ikin Zieuwent met gelijk een andere trainer.

Red;Is deze trainer goed bevallen?
Jan;Sowieso wel (2x)‚toffe kerel, eerlijk waar.Nou

ik had niet verwacht in het eerste te komen,
maar kwam er toch in.Ik heb heerlijk gevoet-
balddit jaar.

Red;Je hebt dit jaar op het middenveld veel sloop-
werk moeten doen,heb je daar ook je blessure
en gele kaarten aan te danken?

Jan;Ja, ‘low êrluk wen'n', die twee gele kaarten
was denk ik een overmaat aan energie en die
blessure zal een te kort aan energie geweest

- zijn,dat kan natuurlijk ook.Maar laat ik het
zo zeggen:Sloopwerk wordt altijd goed betaald,
slöpen dat kun je goedkoop en je kunt het
meestal duur verkopen!Dat zie je wel, kampioen
gelijk.Inordet

Red; {aan Adje Schutten)Je hebt een paar seizoenen
niet gevoetbald en dan toch weer in het le.
Hoe zie je dat zelf?

Ad :Gewoon, ik weet het niet.Wat moet ik daarop
zeggen?Kwaliteit Of Zo?

Red;Heb je een goed seizoen gehad?
AG ;Nou,gaat.Niet zo best.
Red;Je wordt wel eens vergeleken met Wim Jansen

van Feyenoord, eer soort stille werker, die verder
niet opvalt maar enorm veel werk verzet.

AA ;Ach, zal wel,ik kan zelf niet beoordelen hoe
ikvoetbal. .

S6 :



Bovengenoemde tendensen nepben voor ae jeugaTrrai-
ner,begeleiding en bestuur geleidt tot het na-volgende beleidsuitgangspunt:
(Voetbal) plezier voor iedereen is belangrijker |

dan het voetbalresultaat.Elke speler heeft recht
op spelen, wat inhoudt dat men in grote lijnenper circulatiesysteem reserve staat.De sfeer
binnen een elftal,de aanpak van de begeleiding
daarop aangepast, wordt voornamelijk door de
spelers bepaald.De bedoeling is dat zij zich
thuis voelen en vermaken bij de vereniging.

_
Het feit dat in het afgelopen seizoen het verloop

= van spelers minimaal is moge getuigen. van een
goede 3scoopJane:
Het enige wat ik beoog is u een beetje meer in-
zicht. te verschaffen in datgene wat reilt en zeilt
binnen de jeugdafdeling van RKZVC.Er wordt niet
met de pet gegooid en maar wat aangeklungeld.
Trainer, begeleiding en bestuur hebben het beste
voor met uw kind en RKZVC,moge dat duidelijk
Zams
Opbouwende, beargumenteerde ktitiek, ook van u,is van harte welkom! Buus Woneidie

.Jeugd(bege) leider A-sel.
SsprembsceiCs>
WEEKEND-KUST-A . SELEKTIE
Vrijdagmiddag 16 juli vertrokken wij met de’ trein
richting Hen Haag.Na een wandeltocht arriveerden

: wij bij camping "Duinrell", alwaar wij de nacht
doorbrachten.s'Avonds gingen we naar de discotheek.
Na eerst nog de buurlui te hebben bezocht kropen
we in onze slaapzakken.Met stijve ledematen ston-
den we s'morgens op.De tocht ging die dag naer
Noordwijkerhout.Onderweg hebben we nog lekker in
de zee gezwommen.In Noordwijkerhout kwamen we op
een redelijke gezellige camping met ook een disco-
theek.Iedereen kwam aan zijn trekken.De volgende.
dag gingen we naar eind-station Zandfoort.Er werd
flink doorgelopen.We hebben nog een poosje gezel-lig op de boulevard in Zandfoort gezeten, waarna
de thuisreis werd aanvaard.Een heerlijk etentjebij de Timp was de afsluiting van dit weekend.
Tot zover. Gerard Slot& & . _ Guido Stortelder

oo
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mei 1983

INTERVIEW MET DE KAMPIOENEN! !!1i111
Red; (aan Jan Storkhorst)Je hebt vroeger a1tija_in het tweede gespeeld.en toen..
Jan;Wat zei je?,in het tweede?Ach jong.vroeger

speelden wij bij ons achter op d'n brink, daar
hebben wij het voetballen geleerd.

Red; In IJsselstein speelde je le klas afdeling en
nu meteen kampioen in de 4e klas KNVB.Hoe hebJij dit seizoen ervaren? Ë

Jan;Ten eerste had ik nooit erach. in ’t eerstete komen.Laten we eerlijk zijn, ik haddaar-ginds de Kont jcssscn bostje otcelopen jakwalitatief was dat nogal wat minder.Nou kom
ik in Zieuwent met gelijk een andere EeRed;Is deze trainer goed bevallen? 5

Jan;Sowieso wel (2x) ‚toffe kerel, eerlijk waar.Nouik had niet verwacht in het eerste te komen,
maar kwam er toch in.Ik heb heerlijk Dobald dit jaar.Red;Je hebt dit jaar op het middenveld veel sl0op-
werk moeten doen,heb je daar ook je blessure

en gele kaartenaan te danken?
Jan;Ja, 'low êrluk wen'n',die twee gele kaarten

was denk ik een overmaat aan energie en die -blessure zal een te kort aan energie geweest
zijn,dat kan natuurlijk ook.Maar laat ik het
zo zeggen:Sloopwerk wordt altijd goed betaald,
slopen dat kun je goedkoop en je kunt het
meestal duur. verkopen!Dat zie je wel, kampioen
gelijk.In ordei

Red; {aan Adje Schutten)Je hebt een paar seizoenen
niet gevoetbald en dan toch weer in het le.
Hoe zie je dat zelf?

Ad ;Gewoon, ik weet het niet.Wat moet iX daarop
zeggen?Kwaliteit of zo?

Red;Heb je een goed seizoen gehad?
ad Nou, gaat. Nietzo best.
Red;Je wordt wel eens vergeleken met Wim Jansen

van Feyenoord, een soort stille werker, die verder
niet opvaltmaar enorm veel werk verzet.

Ad ;Ach, zal wel,ik kan zelf niet beoordelen hoe
ik voetbal.

& 6 E
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Red;Hoe vind je jezelf in de rol als puur aan-Vollr |A4 ;Nou goals maken niet zobest hé. peRed;Maaraanvallen is toch óok een kwestie van
‚ gaten trekken voor een ander?Ad ;Dat ookwel. | DeRed;Is. je dat goed afgegaan?Ad ;Af en toe wel. DERed;Je benteen enorme muziek- en fotoliefhebber.

Wat vind je de betrekkelijkheid. van voetbal?
AG ;De betrekkelijkheid, oh, wat het belangrijkstevoor me is,misschien toch wel voetbal, maarmuziek ook. EeRed;Ben je volgend jaar weer van de partij?Ad ;Als het werk doorgaat in het buitenland niet.Red;Heb je nog een boodschap aan je evt, opvolger?Ad ;Opvolger?Hoe kan ik daarover oordelen?Het

moet er in ieder geval een zijn die Slotkan verdragen, Hé. :

REACTIES VAN ENKELE SUPPORTERS  - 5

—- Wanneer gebruiken ze eigenlijk die geluids-instalatie? =- We wilden na afloop eigenlijk wel klappen,maar aan die l-l hadden ze toch niet genoeg.—- Als er een auto verkeerd staat op de par-keerplaats, dan schreeuwen ze dat het heleveld over,maar als ze kampioen worden.s..........r= Ze wisten toch hoe de stand in Gaanderen was,waarom dat dan voor je houden, verdomme.

De flaporen hoorden dat... ® ee
Fons Slot naar aanleiding van de oproep als banen-
veger op de ijsbaan al was wezen oefenen, maar erwas geen beginnen aan. Het water liep terug.°. Hermen Bokkers tegen Martin Slot zei:"Neem is)Ge volgende keer maar een mes mee, dan ben js ii ZeSpits tenminste nog een keer een beetje gevaardlijk.
‚- dat Rinada het wereldrecord kaarten wou verbete-
ren.Op de vraag of ze ook kon klaverjassen antwcor-de:"Nee, alleen Pietje trekken". se
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«. dat Jos wolters Tiss meer Smals maar combi-
neert met z'n linker en rechterbeen.. Joost bij een late handbalwedstrijd zijn scheer-
apparaat en tandenborstel meeneemt dat hoeft hij
niet meer naar huis om zich op te knappen.
Dat heeft Tinus onlangs van hem overgenomen.
.. Hunphrey het ook redt om Leo SI) met een
geintje de: mond te snoeren.
.… Henk te: Molder tijdens de le helft van een wed-
strijd werd opgebeld om thuis te komen, er moest een
koe kalven. Hij ging pas bij de rust:'t is ne olde
koo, 't völt vanzelf! Hij had gelijk nog voor het
begin van de tweede helft was hij terug © ‘t was
Cr cremot cen zokskn dT on. Joost opmerkte dat hij zo druk was (rond opening
tenniscomplex) dat Fij het werk er eigenlijk niet
bij moest hebben.
.. meeer Pastoor opmerkte dat hij.hoopte det.
het tennissen. geen &xcuus zou zijn omde kerk:te
missen.. 2 dames van spelers van het eerste elftal zondag
na 10 minuten in Zutphen langs de lijn te hebben ge-
staan- hen opviel dat er zo weinig Zieuwentenaren
wareni!! Dat kon ook niet anders, de wedstrijd waar

‚zij naar keken was Be Quick-Ettenit!
.. Nedat Paul Knippenorg zijn superlichte nieuwe
en dure voetbalschoenen vergeleek met die van Peter
Bcekelder (maat 46) Jan Storkhorst opmerkte: "Piet
Gan zijn die van jouw per:kilo goedkoper I!!'.

DE REDAKTIE VAN PIOT DANKT IEDEREEN DIE ZICH
OP WELKE MANIER DAN OOK VERDIENSTELIJK HEEFT

GEMAAKT VOOR HET TOT STAND KOMEN EN VERSCHIJ
NEN VAN TIEN JAAR LANG PIOT,

HARTELIJK DANE



H.H. LANDBOUWERS - AANNEMERS

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

LANDBOUWPLASTIKS

GRAS- EN GAZONZADEN LOON-EN

SPUITMIDDELEN E.D. GRONDVERZETBEDRIJF

tel. 05443-2415B V/ tel. 05445-253-526

UUTIEIIG
LANKVEL
GOEDKOOP EN GOED!
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die uitnodigende
Becorama gordijnen-
presentatie.
Kiezen uit de fantastisch
mooie Becorama-kollektie.
Met uni- en streepweefstoffen,
stoffen met ingeweven en
gedrukte dessins.
Een weelde van mogelijk

(Baan heden; keus uit vele
breedte ontwerpen, overzichtelijk

‚3 NV
120cm- bijeen in de unieke Becorama

prijzen vanaf 115.90 p.m.) Presentatie.

STOLTENBORG
voor een complete woninginrichting

Dorpsstraat 33 - ZIEUWENT- telefoon 05445-207
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voor al uw voor

VERZEKERINGEN
‚ NIEUWBOUW

MAT ‚. VERBOUW en

‚. ONDERHOUDASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER WOPEREIS
Zieuwentseweg 75 ,

Zieuwent Dorpsstraat 48
Tel. 227 Zieuwent — telef.209



Hallo sportvrienden,
Wij 'ZGV gmn.bestaan uit een groep aktieve gym-nasten, waarvan ong. 55 jeugäleden en. 18-dames..De leiding is erg trots op de inzet en opkomstvan de meisjes.Dat is ook erg belangrijk want indecember doen wij weer mee met het Arnhemia-toer-nooi en in januari met de vaardigheidsproeven,waar Zo goed als iedereen aan mee kan doen.Tot één van onze aktieve leden behoort ookErika Immink,die elke week assistentie verleenten sinds kort behoort daar ook Christine te Rollerbij. Je weet maar nooit,misschien is dit eensprinkplank om ook later gymles te geven, ‘t isin iedergeval een ervaring waar je vast nog weleens wat aan kunt hebben.Momenteel is één van onze leden t.w. JagquelienCuppers, bezig met de opleiding voor verenigings-leidster.Wij zijn daar best een beetje trots open we hopen dat ze er nog heel veel plezier aanmag beleven,
Zoals we al eerder hebben genoemd bestaat onzevereniging ook uit een dames groep.Jammer genoegis dit een vrij klein groepje,Graag zouden wij dituitgebreid =ien, De leden variëren in leeftijdvan 20 tot 45 jaar.Denk nu niet omdat: er. ouderenopzitten,dat het er wel slapjes aan toe zal gaan,want dan vergis je d'r wel in, vele jongeren kunnener nog wat van leren.Voor de inzet van ailen neemik het petje af.Zelfs op de brug-ongelijk of kast-Springen staan ze hun “mannetje” Niet dat Geprestatie het belangrijkste is,de gezelligheidkomt op de eerste plaats.Jemoet bij ons niets, jemag alleen alles.Voel jeer iets voor,kom dan maandagavond eens aan en doegeheel vrijblijvend eens mee. Het {is van half 8tot half 9.
zeg je, nee dat is niet wat ik zoek,ik vind hetfijner te bewegen op muziek,dat kan ook,dan ismisschien de jazzgym iets voor jousVoor tijden:en plaats, zie eld rs in dit blad.

fe: namens Z.G.V.
& & Lucie Hummelink.
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. Zieuwentse Tennis Vereniging

Het tennisseizoen loopt (is}) ten einde. Achter-
om kijkend kunnen we zeggen dat het een gunstigjaar is voor Z.T.V.. We hebben een prima accom=
modatie (2 prachtige banen + clubgebouw), en ook
‘Ss avonds konden wij bij de verlichting een
“balietje® slaan.
Enkelen nemen reeds dze aan de competitie (voor-al in het voorseizoen). Zowel voor de jeugd als
voor de overige leden zijn clubkampioenschappen
gehouden. Dat na een uurtje tennissen nog even
een drankje kan worden genoten is prettig ensfeervol (komt de clubgeest ten.goede). De jeugdheeft deel kunnen nemen aan enkele toernooien in
omliggende plaatsen. Ook voor het volgend jaarwillen we extra aandacht geven aan de jeugd.
Op 19 nov. + 18 febr. a.S. hebben we ons jaar-lijks binnentoernooi, terwijl ook voor de jeugd
e:C.e8. NOg op stapel staat.

VOLLEYBAL t.9,
Jan Domhof

hp.
Het volieybalseizoen is al weer enkele maanden oud. De
eerste competitiewedstrijden zijn gespeeld alsook de be-
kerwedstrijden in de voorronden. De recreanten hebben 21
enkele toernooiavonden achter de rug en hun aanwezigheid
bestond niet slechts uit in het veld staan. Door het goe-
de spel zijn al meer sets gewonnen dan ze ooit gewend zijn
geweest. Rekreanten ga zo door al blijft het rekreatieve
aspect natuurlijk de hoofdmoot voor deze groep.
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ADIDAS - PUMA - QUICK

voor al uw

. SPORTSCHOENEN

‚ SPORTKLEDING

. e.a. SPORTARTIKELEN

schoenen- en sporthuis

TEN BRAS |
ZIEUWENT - telefoon 257 U

ee) U |= =d Û
voor 4planten en a

snijbloemenvoor goede voeding
| grote sortering droogboeketten

lage prijzen bloempotten |
in levensmiddelen sierpotten |

1 ì bloembakjes uZ.B. Knippenborg bloemstukken ÛDorpsstraat 21 - telefoon 579
| |

bloemenzaak uDorpsstraat 11 - Telefoon 544
|

:



COÖP. GELDERLAND steeds tot uw dienst met 0.2.
veevoeders & kleindierenvoeders
kunstmeststoffen
vloeibare en vaste brandstoffen E

ruwvoeders w.0. hooi-, stro-, bierbostel enz. o®
zaai- en pootgoed, tuin en bloemzaden Ogewasbeschermingsmiddelen NELgereedschap 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 geldiser niet bij nodig - de credietkaart maakt dit overbodig

Bezit u er nog geen??? Vraag dan vrijblijvend inlichtingen bij:

Coöp. Gelderland
Past. Zanderinkstraat 30, ZieuwentWELKOOP Telefoon 05445-221 (bandopname 210)

VOOR UW RIJOPLEIDING NAAR:

AUTORIJSCHOOL

Kolkman
Ruurloseweg 16
ZIEUWENT
telefoon 939

SCHAKELWAGEN EN
AUTOMAAT



Ondanks de goede opkomst op de trainingen van alle teaus
is helaas het adspirantenteam ter ziele gegaan wegens een
te gering spelersaanbod. De adspiranten hebben enkele ja-
ren leuk getraina en ook in competitieverband verdienste-
lijk gespesld. Hm hoogtepunt bestond uit het wimmen van : —
een adspirantentoernooi in Mariënvelde. De beker die zedaar veroverden staat uiteraard in de bekerkast en daar-
op zijn we als vereniging zeer trots. Des te groter is
derhalve de tegenslag die het bestuur heeft moeten incas-
seren maar ze zal in de toekomst wederon proberen een ad-
spirantentean op de heen te brengen. _

‚
De competitiewedstrijden worden met veel inzet gespeeld
door zowel dames als heren. Helaas heeft P,0.H.P. II he-
ren nog geen mmten behaald, maar de inzet en spelkwali-
teit is in belangrijke mate toegenomen in vergelijking
net het vorige seizoen. Dus heren 11. blijf zo doorgaan
ez wanneer eermaal een wedstrijd gewonnen ís, zullen er
ongetwijfeld meer punten te vergaren zijn.
De dames die bet vorige seizoen nog in de juniorenklasse
speelden deden aangevuld met enkele nieuwe sterke speel-
sters lun intrede in de seniorenklasse. De opslag — wan-
neer die goed lukt —- is bij sommige meisjes keiharà en
wenig tegenstandster heeft sr het ontzettend moeilijk mee
on de bal onder controle te krijgen. Afgelopen zaterdag
{29 oktober} heb ik als teller de daneswedstrijd tussen
T.O.H.P. I en ASV I (Velgwijk) goed kunnen volgen, Eet
wedstrijdelement werd duidelijk bepaald door zeer goede
en harde opslagen {âit gold voor zowel T.0.H.P. als AST),

Omdat onze dames de wedstrijd toch iets beter beheersten
en enkele keren zeer fraai een aanval afmaakte mag ik zeg-
gen dat ze deze wedstrijd verdiend met 3-ì hebben gewon-
nen. In totaal hebben de dames tot m toe vit dier wedsirij-
den evenzovele punten behaald. Al met al toch geen slecht
resultaat in de seniorenklasse van deze damesgroep.
Heren I hebben dit seizoen de bekerwedstrijd tegen A55 2
met 3-1 verloren. Hist was de eerste wedstrijd van hest nieu-
we seizoen waarbij echt gestreden verd voor de punten maar
waar de sfrvonding nog haperde. je week daarop hadden we
onze eerste conpetifievwedstrijd in Boreulo.T.0.H.P. won
overtuigend met 3-1. Het spelzijes kwam oer stoeds meer
in te ziiten en zodoende werd een week later cok Orion 6
pit Doetinchem in Zieuwent verslagen. U moet namelijk wer
ten dat ve de laatste jaren nooit van deze oude roniiniers
hebben kunnen vinen. Door dezs geweldige opsteker traden
we zon veel. later met goede moed aan tegen Longa 5 in Licn-
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tenvoorde. In deze wedstrijd lukte ons niets, zowel deeerste bal brengen, afwerken van de aanval als het verde-digen in het achterveld was zo slecht dat het erop leekof we nog maar pas met volleybal waren begonnen. De uit-slag laat zich gemakkelijk raden: 3-0 voor Longa 5. Erdient wel bij vermeld te worden dat we in de regel in eenkleinere zaal beter spelen dan in een sporthal, omdat daarde ballen wel hoog aangegeven kunnen worden en er wel ex-tra ruimte naast de lijnen over is. Wanneer in Zieuwent
een sportaccomodatie zou verrijzen met een hoogte en eenruimte naast het speelveld als in een sporthal, dan zou-den wij onder gelijke omstandigheden kunnen trainen. On-
danks alle tegenwerkingen vanuit lichtenvoorde voor eennieuwe sportaccomodatie in Zieuwent, blijven wij vol goe-de moed de volleybalsport beoefenen in deze gymzaal inhoop in de toekomst een bc‘ere accomodatie in Zieuwentte kunnen begroeten.
Geen gezeur meer verder, op 29 oktober jongstleden speel-den we thuis tegen Grol II hetgeen wederom een spektakelbeloofde in verband met de onderlinge rivaliteit. On 13.30uur begonnen we de wedstrijd zeer gemotiveerd en met voor-al hard werken in het achterveld groeiden we naar een spel-ritme en snelheid zodat de cerste set gemakkelijk met 15-7werd gegrepen. De tweede set startten we ook furieus en
we kwamen al snel op een 11-5 vVOOrsprong. Toen kwam ech-ter Grol inzijn ritme en rondde de ene na de andere aan-val met succes af. Twee time-outs mochten niet baten.
Wij zwakten iets af enhet spelritme werd niet tijdig ner-vonden zodat de tweede set met 15-12 alsnog verloren ging.
Normaliter mag zo’n grote voorsprong nimmer meer uit han=-
den gegeven worden, maar u ziet het, de bal is rond en
de set is verspeeld voordat men het weet. In de derde set
mosten we toch laten zien wie er werkelijk recht had ophet goede spel en de overwiming van deze wedstrijd tus-
sen T.0.H.P. I en Grol II. Mede door een zeer goede opslag
van onze kant was deze set snel beslist en wonnen we met
15-5. De spelvreugde was weer helemaal terug en de vier-
de set moest de beslissing brengen. Aanvallend en verde-
digend werd door beide partijen sterk gespeeld. Het aan-
wezige publiek kon genieten van veel spannende rallys.
De spanning steeg met de miruut naar een climax en het
vormde een mooie revanche oor het zwakke optreden tegen
longa. De bekroning was een 15-9 setwinst en een einduit-
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J. WAENINK
SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade
isolerende en
bijzondere beglazing

’s Zomers buiten
’s Winters binnen

WERENFRIEDSTRAAT 37
ZIEUWENT

TEL. 05445-452

BESTRATINGSBEDRIJF

DOMHOF

ERFVERHARDING

SIERBESTRATING
Dorpsstraat 30

ZIEU WENT
Telefoon 05445 -517

# WOPEREIS =.ecrr0

ELECTRO TECHNISCH BUREAU
ZIEUWENT

Dorpsstraat 63
Telefoon (05445) 217 - 576

RADIO - TELEVISIE
WASAUTOMATEN
ELEKTRISCHE en
HUISHOUDELIJKE ART.
SCHOOLARTIKELEN en

SPEELGOED (lego +
playmobile)



HDENDERBDODOM BU
AANNEMERSBEDRIJF

m NIEUWBOUW

m VERBOUW

m ONDERHOUDS- en

m UTILITEITSWERKEN

dorpsstraat 27
NVOB BEDRIJF ZIEUWENTVIV telefoon 05445-332

[|

voor een
gezellig partijtje CAFÉ
bilganten EE Keveldeof een groot feest

H. HOLWEGin ’t klein
Telefoon 277

nsPiel Dj
|

fl 1 le

—ESE

moet je toch wel bij
‘t Kevelder zijn!



slag van 3-1 in ons voordeel. In totaal hebben de heren
van het eerste uit vier wedstrijden zes punten behaald.
Tot slot nog dit. Nieuwe leden zijn altijd welkom en kun-
nen ten alle tijden zonder enige verplichting een kijkje
komen nemen op een van de onderstaande trainingsavonden.
Voor jeugdige leden ligt een leuk boekwerkje klaar zodat
men de volleybalsport snel onder de knie heeft.
TRAININGSSCHEME T.,0.H.P.
— maandagavond 20.30-21.45 uur Recreanten de + heren)
— maandagavond 21.45-23.00 uur Recreanten (

dames)
—— donderdagavond 21.30-23.00 uur Heren senioren
— vrijdagavond 20.30-22.00 uur Dames senicren
Bij voldoende deelname hervatten we de adspirantentraining
op de woensdagmiddag van half zes tot half zeven.

Henk Krabbenborg
speler T.0.H.P. 1

H.V. Pacelli nieuws
De eerste klappen zijn een daalder waard zullen
de dames l gedacht hebben toen de eerste wedstrijd
van het nieuwe seizoen met 10 - 9 gewonnen werd
van het gedegradeerde Brummen, een overwinning
die opmerkelijk te noemen was omdat de afgelopen
seizoenen steeds de eerste wedstrijd verloren
werd, de dames waren er zo beduusd: van dat men
vergat te juichen bij het eindsignaal, lange tijd
had men tegen een 9-6 achterstand aangekeken toen
ineens wel alles lukte en men in een mum van tiic
op 10-9 stond.
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Daarna volgde de uitwedstrijd tegen VHVO Velp,
een tegenstandster bij wie men nooit weet hoe het
af zal lopen, lange tijd hield men elkaar goed in
evenwicht waarbij men van beide kanten vergat om
doelpunten te scoren, vlak voor rust was de stand
zelfs nog maar 3-3,maar toen was het ook wel goed
raak,in korte tijd hadden de dames de zaal vol-
ledig onder controle door een confortabele stand
van 8-3 wat tevens de eindstand was.
Hierna volgde zaterdag 29 oktober de eerste thuis-
wedstrijd tegen Trias uit Nijmegen, vorig seizoen
een van de koplopers in de eerste klasse.De dames
gingen er vanaf het begin voortvarend tegen aan,
de balcirculatie was prima verzorgd en het bal-
tempo stelde de dames van Trias voor grote prblemen.
Met de regelmaat van ‘le klok werd er gescoord
en konden de dames gaan rusten met een 6-2 stand,
na rust een zelfde beeld tot de stand 8-4,daarna
was het plotseling gebeurâ.Trias kon in deze
periode terug komen tot 8-7 en 6 minuten voor tijd
was de wedstrijd weer geheel open, toch hád deze
tussensprint de Nijmeegse dames te veel lucht
gekost want ze kwamen niet meer tot scoren,2 minuten
voor tijd werd aan alle onzekerheid een eind
gemaakt, eindstand 9-7.
6 Punten uit de eerste 3 wedstrijden geven een
flinke opkikker voor de dames,het is lang geleden
dat dit gebeurde en schept vertrouwen voor het
verdere verloop van de competitie.
De dames ll hebben hun debuut in de 3e klasse
ervaren met twee nederlagen, velen zullen zich dit
anders voorgesteld hebben,maar de waarheid is niet
anders, toch zullen er ongetwijfelä weer betere
tijden komen als men awt meer gewend is aan het
hogere spelpeil in de 3e klasse.De heren moeten
gewoonte getrouw eerst weer in hun ritme komen,
dat zal nog wel enkele wedstrijden duren,maar
misschien is dit al wel het geval op 13 november
a.5. wanneer men moet aantreden tegen het gede-
gradeerde Erix,vroeger altijd wedstrijden vol
spanning en sensatie,wie weet.
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DOPPEN
_

ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN

Zieuwent - Dorpsstraat 42 - telefoon 05445-290

Voor
- de beste patat
- de heerlijkste schotels
- de lekkerste schnitzels
- een gezellige avond

café-cafetaria 77de timp 33

telefoon 269
José en Ton Peters

voor advies
aan- en verkoop

FOKZEUGEN
- FOKBEREN

BIGGEN
en VARKENS

A.W. DOMHOF
Oude Ruurloseweg 28, Zieuwent, telefoon 436



G.J. Pierik
constructie- en installatiebedrijf .

LOODGIETERSWERKEN IJZERWAREN
C.V. INSTALLATIES ONDERHOUD

tel. 233

voor ONDERHOUD en VERBOUW
in en aan uw woning, schuur, stal, enz.

UW KLUSJESMAN
Aannemersbedrijf G. Domhof
Past. Zanderinkstraat 10 - ZIEUWENT -tel. 05445-705

VOOR AL UW SCHOENEN

:
EN LEDERWAREN

natuurlijk
schoenen- en sporthuis

Ten Brastel. 257



Op maandag 17 okt. heeft Pacelli haar jaarlijkseledenvergadering gehouden in het kleine zaaltjevan het Parochiehuis.De opkomst was helaas weer niet
geweldig en speciaal de senior leden lieten het
behoorlijk afweten.Na de opening door de voorzit-ter B.Wensink werden de notulen van de vergadering,
4.10.1982 voorgelezen door secr. L.Kl.Hoikenborg
aansluitend bracht zij verslag uit over het af-
gelopen seizoen met als hoogtepunten het 30-jarigbestaan en het kampioenschap van de dames 11.
Aansluitend bracht de penningmeester T.Krabben=
borg verslag uit van het afgelopen boekjaar,hieruit bleek dat het afgelopen seizoen niet geheel
naar wens was verlopen,een en ander werd mede
vrroorzaakt door de kosten verbonden aan het
30-jarig bestaan, voor het komend seizoen zal dit
geen gevolgen hebben voor de leden in de vorm
van een contributie verhoging.De aftredend maar
herkiesbare bestuursleden, mevr.L.Kl Holkenborg
en mej.M.Spekschoor werden met algemene stemmen
herkozen, terwijl mevr. T.Venderbosch ook met
algemene stemmen werd gekozen inhet bestuur ter
opvulling van een vacante plaats zodat het bestuur
weer uit 7 leden bestaat zoals is voorgeschrevenin de statuten.Hierna volgde van bestuurszijde diverse medede-
lingen betreffende het seizoen '83-'84 en de
komende club aktie.
In de rondvraag kwamen weinig schokkende dingen
naar voren, wel vroeg B.Ten Bras de leden om de
lotto en toto te promoten bij ouders, familieleden
etc.De voorziller was het hier roerend mee eens,de gelden die door het werk van B.ten Bras en zijnophaaldienst de vereniging ten goede komen zijn
onontbeerlijk voor het goed functioneren.
Na dit pleidooi kon de voorzitter de vergadering
om 22.30 u. sluiten met eef dankwoord aan aliendie ervoor gezorgd hebben dat Pacelli een bloeiende
vereniging blijft in Zieuwent.
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PROGRAMMA H.V. PACELLI

Zondag13november: AanYe!
D.S. Fortuna 1 - Pacelli l izeUun
D.S. De Vossen Ì - Pacelli 2 15,00 uur
Dude Pacelli == Ue GeHeVa 19.35 Uur5: Fortuna a — Pacelli a Ji 20 arL.P. Fortuna a “ Pacelli a 10.45 uur4.5, Dei » Pgoelli EeHas Pacelli …_- U GeteVe 18,40 uur
Jaâs Avanti — Pacelli 10.90 uur

TAS 1g november:men ae ur TOE ZEIL AAE BU DE KN IE Bie

Pacelli ÌÀ - Reflex 20.10 uurPacelli - Dynamo 1 21,20 uur
20 november:ee aesilie - Biverva 2 OVO Gr

3 1 & WoW. 82 18.30 uursli D - Grol b 17.00 uur
EL6 = Grol € 15.15 uur

Pacelli a = BLWit 15:30 uePacelli b - Fortuna b 14.85 uur
Pacelli mn Hees 2 ILS UID
‘Pacelli - Grol 17.45 uur

13.453 uur
13.00 uur
12.30 uur

D .-
EPied ©

ee “ Pacelij a
Flamingo's b - Pacelli b

IE Brummen a 15.55 uuracelli a 14,15 uurET b 12:00 uurPacelli 17.20:uurPacelli 15.090 uur



U stelt hogeeisen aan uw kapsel?
Wij doen dat ook!

DAMES- en HERENKAPSALON

DOPPEN
Dorpsstraat 77 - Zieuwent- tel. 05445-982

wij stammen uit een sterk geslacht
dat steeds door:

van Wijngaarden’s
MENGVOEDERS

wordt groot
en in produktie gebracht

%
* x*

tel. 200
Zieuwent



GARAGE ELS
% accu's, banden en uitlaten (gratis montage)
% in en verkoop gebruikte auto’s
* betrouwbare onderhoudsbeurten
% ook voor tectielbehandeling
% snelle en vakkundige reparatie
« ALLES TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN »

05445 Waalderweg 41 iyé 083429099 g55 # 7963 RV MARIENVELDE % Pé SS

NIENHUIS
interieurverzorging
Werenfriedstraat 1 - ZIEUWENT
telefoon 05445-252

Groot in kleine en grote meubelen.
Uitgebreide kollektie overgordijnen en vitragesuit voorraad, zoals:
Hatema gordijnen en Ado vitrages.
Tapijten in vele kleuren en prijzen,

vanaf f 60,— per mtr. gratis en
vakkundig gelegd.



ïwer 4

Zondag4 december:am vas esa Tan 1
DeS. Pacelli 2 = Avanti 17.40 uur
Dede UeGeHeVe 2 _ Pacelii &ä 14,00 uur
MoÂe Pacelli & iz, UeGeHeVe a 16.00 uur
M.P. Pacelli a w ETix ‚14.30 uur
M.P. Pacelli b: —- B.Gazellen b 15.15 uur
H.S. Pacelli - Atnomie 3 18.50 uur
JeÂs Pacelli == WoWeVe & 16.45 uur |

Zaterdag10 december: | 4
DeS. Pacelli 1 - Erix 1 20.15 uur |

Zondag11december: ee
D.J. Vios - Pacelli 15.40 uur |

M.A. Dynamo =- Pacelli c 12.00 uur Î

Hede Ue GoHoVa Pacelli 16.47 uur |

|

Zaterdag17 december: Aanve:
D<S. Minerva 1 - Pacelli i 20.55 uur |DS. Pacelii 2 = Quintus 21.00 uur
DeJe Pacelii - De Vossen 20.00 uur
Zondag18 december:
M.A, Reflex = Pacelli a 13.00 uur fe

M.A. Erix b - Pacelli b 11.30 uur
MePe SDZZ b + Pacelli b 16.20 uur
H.J. Dynamo = Pacelli 11.00 uur
JeÂs Erix =— Pacelli 12.15 uur



ZAALVOETBAL

Ondanks een matig begin gaat het beide ZVC teams
steeds beter.Het eerste bezet een plaats in de
middenmoot terwijl het tweede zelfs in de kop
van het klasserent mee draait.ä
Het programma van november ziet er als volgt
uit: vrijdag 18 nov. te Beltrum

JVE 1 = Longa 3 22,00 u.
ZVC 2 =— Rietmolen l 22.45 u.

maandag 21 nov. te Lichtenvoorde
Longa | S JVC 1 755maandag 21 nov, te Neede
Dynamo 2 <= ZVE 2:19:00 u.

STANDEN
ie klas & le klas B

l Rietmolen l 6-12 l Halfweg ì 6-10
2 Eibergen i B-10 2 Vios B 5- 8
3 SSSE 1 5- B 3 Longa 3 5- 9
4 EVE 6-8 4 AZSV 2 G- B
5 Noordijk 1 5- 8 5 Grol 2 6-5
G Grol 3 T- 7 6 ZVC aL 7- 6
7 Pavanda 5- àè 7 Polacei D= 5
& Dynamo 2 5=- &á 8 Grol á 5- 5
S Eibergen 3 Gm 3 3 Longa ì á- á

10 Peters l 6 2 iO AZSV 3 5 3
11 Internio 1 5- 2 il Brasil 3 522 VOV 1 5- 2 12 Eibergen 2 3- Û

ITS ONLY LIMIT IS THE NUMBER

WE’RE MAKING
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Bekken wijst u de weg
naar de juiste verzekering en

S>- financiering g>
met:

m uitstekende service
m vrijblijvende adviezen
m concurrerende premies



’n goedestar
Een goed begin is 't halve het behartigen van eenwerk en dat gaat ook in het effektenportefeuille en wat
gewone leven nog altijd op. allemaal al niet meer.Neem sparen bijvoorbeeld. Geen beter begin dan erOf het boeken van een eenvoudig even voor
vakantiereis, de ontvangst binnenstappenbij de
van uw salaris en het Rabobank. Met 3000
verzorgen van betalingen, vestigingen overal en altijd
het afsluiten van een gemakkelijk dicht in uw
verzekering, het regelen buurt. Vooralles waar u
van financiële transakties, maar een bank voor nodig

hebt in uw persoonlijke of
zakelijke leven …

Rabobank
de bank voor iedereen

ZIEUWENT/
MARIENVELDE


