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PIOT 
 

PIOT is in 1973 begonnen vanuit RKZVC maar vanaf het eerste 

nummer hebben ook andere verenigingen als handbal Pacelli, 

volleybalvereniging TOHP en jeugdvereniging KPJ (Katholieke 

Plattelands Jongeren) bijdragen geleverd. Later kwamen daar ook 

van vele andere verenigingen stukjes bij zoals van 

Biljartvereniging ’t Kevelder, Touwtrekvereniging Ketels, de 

Feestcommissie (kermisprogramma), enzovoorts. 

Alle nummers van PIOT zijn gescand en te zien via 

https://zieuwent.com/piot/.  

 

In dit overzicht staan veel stukjes er maar gedeeltelijk in. Wel 

staat er bij uit welk nummer van PIOT ze komen. Via de link 

hierboven kan het betreffende nummer van PIOT gezocht en 

gelezen worden (eventueel downloaden). Als het stukje tekst er 

maar gedeeltelijk in staat dan staat er aan het eind van dat stukje 

“Enz. ….”. 

 

Het eerste nummer is uitgebracht op de dag dat de “nieuwe 

kantine” (de huidige kleedkamers) werd geopend op 3 november 

1973. 

 

 

 

 

 

Hieronder volgen een aantal stukjes uit het allereerste nummer, Piot nr 1 (november 1973). 

 

Bij deze wil het bestuur van de voetbalvereniging R.K.Z.V.C. alle leden, supporters en 

belangstellenden, uitnodigen voor de opening van de nieuwe kleedaccomodatie 

OP ZATERDAG 3 NOVEMBER A.S. 15.00 UUR 

De opening zal geschieden door de Weledelgestrenge Heer v.d. Bastelaar, Burgemeester der gem. 

Lichtenvoorde. 

 

REDAKTIEWOORD. 

Hier dan de eerste woorden op papier in het nieuwe sportblad voor Zieuwent van de Redaktie. Dat is om en nabij 3 maanden na 

de algemene ledenvergadering van 30 juli 1973, tijdens welke vergadering vele aanwezigen meenden dat er behoefte was aan 

een sportblad. Waarbij toen een commissie werd samengesteld die dit blad tot stand heeft gebracht. 

De realisatie van dit blad is (behalve dan door de inzet van een aantal leden) voor een groot deel te danken aan de spontane 

bereidheid van bijna alle ZIEUWENTSE MIDDENSTANDERS om een advertentie te plaatsen. Wij hopen dat door de wijze 

van presentatie aan hun wensen is voldaan. Door hun medewerking is het mogelijk dat alle inwoners van Zieuwent minstens 

tienmaal per jaar gratis worden ingelicht over prestaties van Zieuwentse sportteams en over dingen die met sport in Zieuwent te 

maken hebben. De inhoud zal meestal bestaan uit o.a. mededelingen, verslagen, standen, jeugdnieuws; kritieken, rubrieken etc. 

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 geschiedenis is van RKZVC, hopen wij dat de uitgave van dit eerste clubblad dat ook is. 

Wij hopen dat er een blijvende stroom voor kopie zal zijn, we rekenen dan ook op medewerking van leden, supporters en 

geïnteresseerden en wensen U in de toekomst nog veel plezier met dit blad. 

 

De Redaktie. B. ten Bras  B. Storkhorst 

L. Venderbosch B. Berendsen 

L. Stoltenborg  G. Peeters 

B. Wensink  W. Krabbenborg 

H. Hartman 

  

https://zieuwent.com/piot/
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(Een deel van het) Voorwoord door voorzitter Jan Cuppers bij het uitkomen van de 1e PIOT 

 

Bij het uitkomen van de eerste editie van het clubblad van RKZVC heb ik het genoegen, als voorzitter van deze voetbalclub het 

comité, dat zich tot taak gesteld had te komen tot de oprichting van dit blad, van harte geluk te wensen met het uitkomen van dit 

eerste exemplaar. Als bestuur hebben wij vanzelfsprekend grote waardering voor dit werk, vooral ook omdat het door eigen 

leden op poten is gezet en ook verwezenlijkt. 

Door de medewerking van een groot aantal adverteerders zijn zij er in geslaagd een clubblad samen te stellen dat door iedere 

Zieuwentenaar gelezen zal gaan worden en waarnaar zij dan ook de volgende keer weer naar uit gaan zien om het wel en wee 

van de voetbalvereniging niet te missen, 

Een woord van dank natuurlijk ook aan onze adverteerders die dit mogelijk hebben gemaakt. Dat er bij onze vereniging van 

alles mogelijk is, blijkt wel uit het feit, dat over enkele weken ons splinternieuwe kleedlokaal annex kantine wordt geopend. 

Ook dit is tot stand gekomen door de inzet van de leden met medewerking van de Zieuwentse bevolking, maar U ziet toch dat 

er de wil is en ook blijft ……. 

 

Trainers van het 1e schreven regelmatig hoe het ging in de rubriek VAN DE TRAINER 

(Deze eerste is van Georg Peeters) 

 

Ik vind het fijn dat ik de gelegenheid heb om U het een en ander te vertellen over het eerste en tweede elftal van RKZVC. U 

weet waarschijnlijk dat, voordat ik hoofdtrainer werd, drie jaar lang de A en B junioren getraind heb met 2 successen: de A-

junioren promoveerden 2 jaar geleden naar de overgangsklasse en vorig jaar volgden de B-junioren naar de geselecteerde B 

klasse. In die tijd heb ik in Deventer het B-diploma gehaald dat recht geeft om te trainen tot en met de 4e klas KNVB. Het 

afgelopen jaar heb ik aanbiedingen gehad van Eibergen en Neede Het werd nog moeilijker toen bleek dat RKZVC ook nog 

kwam of ik de selectie wilde trainen. Ik heb gezegd: “Dat wil ik wel doen, maar dan moeten alle spelers van de selectie en het 

bestuur voor 100% achter mij staan". Dat was het geval, daarom ook heb ik het aangedurfd om RKZVC te trainen, ook al wist 

ik dat er veel vergeleken zou worden tussen Jan Kemkens met B-diploma en mij.  

De Elftalkommissie, een bestuurslid, Wim Krabbenborg en ik hebben toen een voorlopige selectie samengesteld. Met deze 

selectie hebben wij een uitgebreid oefenprogramma afgewerkt waarbij de uitslagen enigszins tegenvielen, hoewel het spel zeker 

niet minder was dan dat van onze tegenstanders. 

8 juli RKZVG 1 - Grol 1 5-2, 31 juli VIOS B 1 - RKZVC 1 1-3, 5 aug. RKZVC 1 - Silvolde 1-1, 11 aug. RKZVC – Graafschap 

0-2, 12 aug. RKZVC-Holten 0-1, RKZVC - Spcl. Overwetering 1-1, 19 aug. RKZVC-Lochem 0-1, 25 aug. RKZVC-

Mariënvelde 5-1. Bij deze wedstrijd liepen F. Zeggeling en W. Domhof ernstige blessures op. 

Op 2 september begon dan de kompetitie met RKZVC-Longa: uitslag 1-1. In deze wedstrijd, waarin Jos Kolkman (Zegendiek) 

zijn debuut maakte, hadden wij na 20 min. al op 5-0 kunnen staan 

maar na de goal van Frans misten we 2 opgelegde kansen. Door het 

gladde veld kwam het spel er niet uit zoals we wilden. 

De achterhoede speelde vooral de eerste helft zeer 

goed, op het middenveld werd goed gedekt en de 

voorhoede stoorde goed. Na de rust kon Longa bouwen 

en aanvallen omdat ze met 1-0 achter stonden. De 

verdediging hield goed stand, tot 20 min. voor tijd toen 

Longa de gelijkmaker scoorde. Ook de wisseling van J. 

Kolkman en J. Wolters door G. Peeters en L. 

Knippenborg mocht niet meer baten. Het bleef 1-1.  

Enz. … 

 

Ieder voetbalteam leverde in de eerste jaren bijna consequent een stuk kopij in. Hieronder stukjes uit het 1e nummer. 

RKZVC 2. 

Zoals onze voorzitter het al stelde in de jaarvergadering zou het toch noodzakelijk zijn om dit jaar met het tweede eens 

kampioen te worden om daardoor de aansluiting met het eerste elftal beter te maken. Hierdoor is G. Peeters een radicale 

verjonging ingevoerd. Enz. … 

 

R.K.Z.V.C. 3 

Evenals van de andere teams heeft men ook hoge verwachtingen van het derde nadat het vorig jaar op de derde plaats 

eindigde. Dit jaar werd het team sterk veranderd met o.a. enkele spelers uit de A jeugd. Enz. … 

 

R.K.Z.V.C. 4 

Voor het vierde team, dat vooral in de bekerwedstrijden van de vorige kompetitie bijzonder succesvol was (2 eerste prijzen), 

waren de verwachtingen ondanks de zware competitie indeling bijzonder hoog. Dit mede door de grote kameraadschap van 
dit team, dat zowel tijdens maar vooral voor en na de wedstrijden zeer goed tot uitdrukking komt, waarbij ook de dames van 

de heren zich niet onbetuigd laten. Enz. … 
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Het 5e elftal van RKZVC. 

Ook heeft RKZVC het 5e seniorenelftal dat nu voor het derde jaar aan de competitie deelneemt. In het seizoen 72-73 werden 

we kampioen in de 4e klasse afd. Gelderland. De promotie werd jammer genoeg niet gehaald. Ook dit jaar draait het elftal 

weer goed mee en we willen weer proberen om dit jaar in de bovenste regionen te eindigen. De meeste spelers zijn gehuwd 

zodat de vrouwen zondags wel eens een eenzame dag hebben, maar ontspanning op zondag en inspanning door de week. Wij 

hopen dat we nog lang met elkaar en voor elkaar kunnen voetballen zodat wij er nog veel over kunnen praten in sportieve 

zin. Enz. … 

 

RKZVC 6 

Dit jaar is er gezien het grote ledental ook een zesde seniorenteam bij gekomen maar of dit elftal aan de competitie zal 

deelnemen is nog niet zeker. Dit hangt af van de G.V.B. waarvan bij het ter perse gaan van dit blad nog geen bericht 

ontvangen is. 

 

JEUGD JEUGD JEUGD. 

Wij kunnen trots zijn op onze voetballende jeugd die worden begeleid door een aantal actieve jeugdleiders. Deze jeugd bestaat 

uit circa 80 junioren en 60 aspiranten en pupillen. De elftallen zijn verdeeld in:  

A-junioren in de leeftijd van 16-19 jaar, 1 elftal  

B-junioren in de leeftijd van 16-19 jaar, 3 elftallen 

C-junioren in de leeftijd van 16-19 jaar, 2 elftallen 

Aspiranten in de leeftijd van 12-14 jaar, 2 elftallen  

Pupillen in de leeftijd van 10-12 jaar, 3 elftallen  

 

De trainingsavonden worden druk bezocht, ze worden getraind door deskundige jeugdtrainers. Daarom hoopt ook de 

jeugdkommissie dat U als ouders van onze jeugd er op toe wil zien dat Uw zoon naar de training gaat en zaterdags op tijd voor 

de wedstrijd aanwezig kan zijn. En als Uw zoon niet kan spelen, moet hij zich op tijd afmelden bij zijn leider zodat wij geen 

spelers van huis behoeven op te halen. 

 

HANDBALVERENIGING PACELLI 

De handbalvereniging Pacelli zal ook dankbaar gebruik maken van het sportblad van RKZVC om alle nieuws, standen en 

informatie te verstrekken aan de Redactie van dit blad. De handbalvereniging bestaat uit ca 80 dames- en meisjes die zondags 

deze fijne sport beoefenen, De vereniging neemt deel aan de kompetitie met een seniorenteam, 1 junioren team, 1 aspiranten 

team en 2 pupillenteams, De trainingen voor de Senioren en Junioren worden verzorgt door de Hr, J. Fukkink. De Aspiranten 

en Pupillen worden getraind door Mej. M. Storkhorst en H. Donderwinkel. Enz. … 

 

KPJ- KPJ - KPJ — KPJ -KPJ 

Zaterdag 10 november organiseert de KPJ haar jaarlijkse elfde van de elfde Prinsenbal. Dit feest wordt gehouden in zaal ‘t 

Witte Paard. De aanvang is avonds om 19.00 uur, voor de muziek zorgt het orkest "The Evening Stars. 

Leden van de KPJ kunnen kaarten afhalen bij de bestuursleden en bij de leden van de Raad van Elf. Diegenen die geen lid zijn, 

kunnen zich opgeven als lid bij H. te Molder, Schoppenweg 10, tel 364 en bij B. Berendsen, Past. Zanderinkstraat 18 zodat deze 

mensen ook het grote Prinsenbal kunnen meemaken. In het weekend van 9, 10 en 11 november vindt er tegelijkertijd een 

uitwisseling plaats met de KPJ uit Workum. Deze komen dan vrijdagsavonds aan en ze worden ontvangen in de kleine zaal van 

het parochiehuis waar ‘s avonds duftig gefeest zal worden. 

Dus mensen wordt lid van de K.P.J. er wacht een prachtig weekend op jullie. 

 

VOLLEYBALVERENIGING TOHP 

Omdat de naam TOHP de meeste Zieuwentenaren niet erg veel zal zeggen, leek het ons nuttig om onderstaand betoog ter 

publicatie aan de redactie van ons aller sportblad te doen toekomen ter verduidelijking of eventuele introductie. Om dan naar 

meteen met de deur in huis te vallen: De volleybalvereniging TOHP is ontstaan uit een groep mensen die puur recreatie 

volleybal speelden, “ter leeringhe ende vermaeck” zoals dat heet. Wat officiëler ging het in het seizoen 1965/66 toen voor het 

eerst aan de competitie werd deelgenomen met een herenteam in de 2de klas afdeling Winterswijk. Het seizoen daarop werd 

daar een damesteam aan toegevoegd. Nadat de vereniging eerst wat moeilijk van de grond was gekomen kon tegen 1970 zelfs 

een tweede herenteam aan de competitie deelnemen door de toegenomen belangstelling. Enz. …. 

 

PRIJSVRAAG: Naam van dit blad. 

De redactie heeft zitten denken hoe we dit clubblad zouden noemen. Men weet dat dit bedenken van een goede naam erg 

moeilijk is en de redactie is er dan ook niet uitgekomen. Er is dan ook beslist dat we om technische redenen de eerste vijf 

uitgaven gewoon ”Sportblad van Zieuwent” gaan noemen. We vinden dit echter een goedkope en niet erg originele naam voor 

een, naar wij hopen, origineel en levendig blad. We hebben dan ook gemeend een prijsvraag te moeten uitschrijven. Voor de 

meest originele en mooiste naam zal (al naar gelang leeftijd en geslacht van de inzender) een passende en mooie prijs(zen) 

worden uitgezocht. In de trant van een leren voetbal, een sieraad of iets dergelijks. Ideeën kunnen worden ingeleverd bij B. ten 

Bras of andere redactieleden voor 1 januari 1974!!!! 
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HUMOR IN PIOT 

Vanaf het eerste nummer werden er (flauwe) moppen in de PIOT gezet. Hieronder twee voorbeelden.  

− In Lichtenvoorde stonden twee gemeentewerkers met de rug tegen elkaar, de opzichter zag dit en vroeg: “Mannen waarom 

staan jullie met de rug tegen elkaar?”  

“Meneer de steel is van mijn schop gebroken en het werk moet 

doorgaan” antwoordde een van de twee. 

− Zegt Frank tegen z’n zusje: “Liesje, vandaag 

moeten we oppassen. De dokter heeft pa meer 

beweging voorgeschreven”. 

 

Meer voorbeelden van moppen staan niet in dit 

overzicht omdat het om voetbal gaat. De humor komt 

aan bod via ruim 30 voorbeelden van “Flaporen 

hoorden”: dat waren humoristische opmerkingen die 

op het voetbalveld werden gehoord. Op elke bladzijde 

hierna staan er twee of drie.  

 

Afbeeldingen in advertenties werden met de hand getekend door Bennie Venderbosch (kalligraaf).  

Een voorbeeld van de advertenties in het 1e nummer. 
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PIOT nr 3 (januari 1973) 

Met medewerking van verschillende leden werd er in de maand maart een fancy-fair gehouden ten bate van de nieuw te bouwen 

kleedaccommodatie. Dit werd, zoals U ongetwijfeld zult weten, een grandioos succes. Dan de 3de november toen eindelijk het 

lang verwachte clubgebouw met kleedruimten officieel door.de burgemeester van Lichtenvoorde geopend kon worden. We 

bijna 2 maand later en al weer bijna vergeten in wat voor een miserabele omstandigheden wij ons de laatste jaren hebben 

moeten behelpen. 

 

PIOT nr 4 (maart 1973) 

IN MEMORIAM JAN KNIPPENBORG. 

Na een korte maar ongeneeslijke ziekte is op 31 december 1973 Jan Knippenborg van ons heengegaan. Een man die ruim 35 

jaar, waarvan 22 jaar in het bestuur, al zijn vrije tijd en vaak zelfs meer opofferde om van RKZVC een gezonde en bloeiende 

vereniging te maken. Tijdens zijn bestuursperiode heeft hij vele ups en downs meegemaakt. Veel bestuursleden zijn gekomen 

en velen gegaan maar hij is altijd gebleven en eenieder weet met welk een grote inzet. Naast zijn functie in het bestuur was hij 

vele jaren elftalleider die door zijn bezielende leiding veel goede resultaten boekten. 

Wij van RKZVC meenden dat alles, wat hij voor ons gedaan heeft, niet alleen met dank afgedaan kon worden. Daarom is op de 

ledenvergadering van 21 januari jl. unaniem besloten om ons sportcomplex die naam te geven welke hij ons suggereerde 

namelijk “de Greune Weide”, zodat zijn naam en zijn werk onverbrekelijk aan onze vereniging verbonden zullen zijn. 

 

PIOT nr 11 (november 1974) 

REDACTIEWOORD. 

Hoewel we op het moment dat dit geschreven wordt nog maar 8 competitiedagen achter de rug hebben, blijkt nu al weer hoe 

schrijnend het accommodatieprobleem in Zieuwent is. Van het eerste is nu één wedstrijd afgelast en van alle andere elftallen 

twee of meer. Vooral de lagere elftallen zijn nu min of meer de dupe. Het vijfde bijvoorbeeld, heeft nog maar drie wedstrijden 

gespeeld (en gewonnen), maar de toestand van de velden wordt nog steeds erger. Bij het begin van de competitie lagen beide 

velden er in verhouding tot voorgaande jaren bijzonder goed bij. Nu zijn ze al in een toestand, die in voorgaande jaren pas 

midden in de winter werd aangetroffen. Enz. …. 

 

PIOT nr 12 (december 1974) 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

Sportvrienden. Zoals U allemaal weet, ziet het er bij 

RKZVC wat de velden betreft, niet zo erg best uit. Wij 

hebben daarom besloten de KNBB te verzoeken het 6de,  

7de en 8ste elftal, indien mogelijk, alle thuiswedstrijden  

uit te laten spelen. Gelukkig heeft onze voorzitter van de gemeente de toestemming gekregen dat er dit voorjaar, zo snel als het 

weer het toelaat, met de drainage van het trainingsveld begonnen zal worden, zodat wij tenminste de volgende competitie twee 

volwaardige velden hebben, zodat ook de lagere elftallen aan hun trekken kunnen komen. 

 

PIOT nr 15 (maart 1975) 

De toestand van de velden noemde de voorzitter :"Bar slecht!" Van verschillende kanten was er al gevraagd, waarom er niet 

verder gewerkt werd aan het nieuwe hoofdveld. J. Cuppers deelde daarom mee dat de firma die met het werk belast was op het 

ogenblik nog niet verder mocht werken omdat dit voor een goede bodemstructuur zeer nadelig zou zijn. Er wordt naar gestreefd 

om in mei zover te zijn, dat het nieuwe hoofdveld kan worden ingezaaid. Ook zal in het voorjaar het 2e terrein worden 

gedraineerd en door gezaaid. 

 

PIOT nr 17 (mei 1975) 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

Aan een zijden draadje ....  

Na een competitie waarin de spanning aan het einde te snijden was, is dan zondag 11 mei de beslissing ge vallen. Een week 

daarvoor was het bekend geworden dat Longa kampioen geworden was maar de beslissing aan de staart was nog niet gevallen. 

Op zondag 11 mei moesten ZVC en Zelhem op neutraal terrein uitmaken wie er in de 4e klas KNVB mocht blijven of wie 

moest degraderen naar de hoofdklasse van de GVB. Na een uiterst spannende wedstrijd waarin zelfs een verlenging nodig was, 

heeft ZVC aan het langste eind getrokken. In de verlenging, waarin ZVC Zelhem volledig overspeelde, werd de uitslag 4-2 in 

het voordeel van ZVC. Dit succes is zeker een felicitatie waard aan de spelers van het 1ste die zich voor dit succes volledig 

hebben gegeven. Maar niet op de laatste plaats een dankwoord aan de 

supporters die dit jaar zijn blijven komen. Meestal is het zo bij andere clubs 

dat in slechte tijden de supporters weg blijven en de spelers 

alleen staan om te redden wat er nog te redden valt. Dit is bij 

ZVC niet het geval geweest. Bij thuiswedstrijden was het 

bezoek goed en bij uitwedstrijden waren er vaak meer 
Zieuwentse supporters dan van de thuisclubs. Namens het 

bestuur wil ik dan ook alle supporters hartelijk bedanken voor  



6 
 

hun trouwe komst en laten we hopen dat het volgende seizoen volop spanning in de competitie brengt, maar dat het lot van het 

eerste elftal niet meer aan zo'n zijden draadje hangt. 

J. de Marie, 

 

PIOT nr 18 (juli 1975) 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

De lichtcapaciteit is inmiddels uitgebreid tot zes lichtmasten Het nieuwe hoofdveld is ingezaaid en reeds voorzien van een 

bruikbare parkeerplaats. Op zondag 13 juli a.s. wordt op ons bestaande hoofdterrein de kermiswedstrijd van ons 1e elftal 

gespeeld tegen het kampioensteam van K.S.H. Tevens zal dit de afscheidswedstrijd zijn van Frans Klein Zeggelink die na vele 

jaren onze vereniging gaat verlaten en geheel met voetballen gaat stoppen. Enz. …. 

 

PIOT nr 20 (oktober 1975) 

Er waren ook regelmatig andersoortige artikelen zoals kritische stukken, puzzels en humor. Een voorbeeld. 

 

ONZE GEDACHTEN OVER HET BESTUUR VAN EEN 

SPORTCLUB 

− Als ze vrijgevig zijn, noemen we ze zakken. 

− Als ze keihard en zakelijk zijn, heten ze dictators. 

− Als ze ernstig zijn, zijn het zuurpruimen. 

− Als ze hard werken, zijn ze uitslovers. 

− Als ze weinig uitvoeren, zijn ze waardeloos. 

− Als ze jong zijn, hebben ze geen ervaring. 

− Als ze oud zijn, weten ze het altijd beter. 

− Als ze niet drinken, zijn het dooie pieten. 

− Als ze een glaasje drinken, zijn het drinkebroers. 

− Als ze met iedereen een praatje maken, zijn het kletsmeiers. 

− Als ze niet praten, zijn ze verwaand en lopen naast hun schoenen. 

− Als ze met iedereen trachten op te schieten, zijn ze allemans vriendjes. 

− Als ze van leden belangstelling eisen, zijn het doordrijvers. 

− Als ze zich alleen met een bepaalde groep bemoeien, doen ze aan vriendjespolitiek. 

− Als ze het niet doen, zijn ze ongeschikt. 

− Als ze hun ogen de kost geven, lopen ze te spioneren. 

− Als ze door hun vingers zien, zijn ze stekeblind. 

− Als ze ons in hun werk betrekken, zijn ze te lui om het zelf te doen. 

− Als ze het zelf doen, zijn het baantjesjagers. 

Kortom, een bestuurslid moet zo wijs zijn als Salomon, zo geduldig als Job, zo sluw als een vos, zo moedig als een leeuw, zo 

dikhuidig als een olifant, buigzaam als een riet, krachtig als een eik en gevoelig als een kruidje roer me niet. Bovendien moeten 

ze kunnen praten als Brugman, zwijgen als een graf en werken als een paard, zodat hij die hieraan niet voldoet, af kan gaan als 

een gieter. 

 

PIOT nr 25 (maart 1976) 

− Uit het redactiewoord 

Verder is het licht op trainingsveld "Schoppenkamp” weer in orde. Dit betekent dat er weer gehobbeld kan worden. Eén 

voordeel heeft het trainen daar: de omstandigheden zijn er precies nagemaakt (zo hard word er getraind) en dat kunnen niet 

alle verenigingen zeggen. Enz. … 

− Uit verslag halfjaarlijkse ledenvergadering 

Toen kwam er een nogal discutabel agendapunt. Volgens de oprichtingspapieren bestaat RKZVC dit jaar namelijk 40 jaar. 

Knelpunt hierbij was dat RKZVC bij de KNVB zich in 1945 na de oorlog “opnieuw had laten inschrijven. Een gegeven 

waarom men in 1970 zijn 25-jarig bestaan vierde. Maar volgens eigen statuten nam de vereniging reeds in 1936 deel aan de 

competitie. Bekeken zou worden of men nu een beperkt jubileumfeest zal organiseren in eigen kring. 

 

PIOT nr 26 (april 1976) 

Het eerste profiel van iemand in PIOT 

 

In de vorige PIOT stond een ingezonden stuk van Wim Domhof om een supporterskolom te maken in PIOT. De Redactie had 

er zelf ook al wel aan gedacht, maar door deze brief gebeurt het sneller, namelijk ín deze Piot en wel met Wím Domhof (leeftijd 

36 jaar). Niet omdat hij die brief stuurde, maar wel omdat hij in april 25 jaar actief lid is van RKZVC en nog steeds, al 18 jaar, 

in het eerste speelt en al die tijd zelfs geen waarschuwing gehad heeft. Vandaar. 

Red Als je opnieuw zou moeten beginnen, zou je dan weer gaan voetballen? 

Wim  Natuurlijk. 



7 
 

Red  Herinner je je allereerste wedstrijd nog en je eerste wedstrijd in het eerste? 

Wim De allereerste wedstrijd van mij was uit tegen Erix. Ik was nog niet eens lid en we verloren met 9-0 (april 1951). 

Antoon en Bennie Holkenborg (Gais) en Gert Alvers waren er toen ook bij. De eerste wedstrijd met het eerste was 

tegen Den Dam thuis. We wonnen met 7-24 waarvan 3 goals van mij. 

Red  Wat is het verschil tussen het voetbal van nu en dat van je eerste jaren in het eerste? 

Wim  Vroeger hadden we geen opdrachten in het veld, ze lieten je ook meer voetballen. Tactisch is het nu veel beter, maar 

als je langs iemand bent of je bent er door dan trekken ze aan je shirtje of halen je onderuit, vroeger gebeurde dat niet. 

Red  Wat is het beste team waarin je gespeeld hebt? 

Wim  Het team waarmee we in de 1ste klas kampioen werden en promoveerden naar de KNVB. 

Red  Wie was de beste trainer en waarom? 

Wim Jan Kemkens. Goed qua training, altijd alles op tijd (organisaties red.). Hij stond duidelijk boven de spelers en er toch 

weer dichtbij. Hij boezemde ontzag in zonder pardon. 

Red  Wat zijn de leukste herinneringen uit je voetballoopbaan? 

Wim De eerste goal in de 2de minuut in de Kampioenswedstrijd tegen Bredevoort en het uitstapje naar Tecklenburg in 

Duitsland na dit kampioenschap. Berucht is: het 'Reiterfest" op zaterdagavond geworden. Enz. … 

 

PIOT nr 27 (mei 1976) 

VAN DE REDACTIE. 

Allereerst willen wij het 2de feliciteren met het prachtige kampioenschap dat afgelopen zondag (2 mei) werd behaald in de 

beslissingswedstrijd tegen Reunie 2. We feliciteren dan ook alle spelers, leider en trainer met deze promotie naar de 1ste klas en 

wensen hen volgend seizoen hierin alvast veel succes. Enz. … 

 

“Gouden” Tweede 

Op zondag 2 mei was de dag van de waarheid aangebroken, 's morgens om 10.30 uur moesten we in Ruurlo aantreden tegen 

Reunie 2. Vooral in het begin kreeg Reunie enkele zeer goede kansen mede door het nerveuze spel van Laurens Donderwinkel 

en Anton Slot. Maar mede door het goede storen van Tonnie Krabbenborg en de organisatie van Herman Bokkers en André 

Krabbenborg en de goed keepende Jos Knippenborg kregen we steeds meer vat op het spel. Vooral in de 2de helft kregen we 

een steeds groter overwicht en dit resulteerde 10 minuten voor het einde in een goal van de speler die 

er eigenlijk het meeste recht op had nl. Tonnie Krabbenborg. 

Resultaat: lang verwacht toch gekomen, we waren kampioen. 

Wij willen hierbij de supporters van harte danken voor 

hun enorme steun, in het bijzonder W. Hummelink, Joop 

Eekelder en Laurens Knippenborg van wie de laatste 2 

geen enkele wedstrijd hebben gemist. 

 

Er is in dit nummer van iedere speler in het 2e een kort 

profiel gemaakt (hieronder 2 voorbeelden) 

Laurens Kolkman 

Kampioenschap magnifiek 

ZVC uitstekend 

Tweede uitstekend 

Zenuwen lichtelijk 

Korte mop H.B. (Herman Bokkers, red) 

Achterhoede middelmatig 

Training goed, regel ik zelf 

20.15 nog even een partijtje

Joost v.d. Mey 

Kampioenschap daar drink ik er eentje op 

ZVC grandioos 

Tweede hele goede vrije tijd besteding 

Zaterdag avond meestal laat 

Doelpunt  we staan met 1-0 voor 

Kantine  moeilijk weg te komen 

Supporters  daar moet je het van hebben 

 

 

Jan Knippenborg toernooi (vanaf 1973) 

Dit was een onderlinge competitie tussen alle seniorenteams van RKZVC in het voorjaar. De wedstrijden duurden 90 minuten. 

Er werd met een handicap gespeeld: elke goal telde zo vaak als het nummer van het betreffende elftal. Bijvoorbeeld ZVC 2 

tegen ZVC 5: het 2e moest 5x scoren en het 5e 2x voor een gelijkspel. Hier het schema van 1975. 

Donderdag 6 mei ZVC 5 - ZVC 7 aanv 19.30 

Vrijdag 7 mei ZVC 2 – ZVC 6 aanv 19.30 

Zondag 9 mei  ZVC 1 – ZVC 3 aanv 14.00 

Donderdag 13 mei ZVC 2 – ZVC 3 aanv 19.30 

Vrijdag 14 mei ZVC 5 – ZVC 6 aanv 19.30 

Zondag 16 mei  ZVC 3 – ZVC 4 aanv 11.00 

  ZVC 1 – ZVC 7 aanv 14.00 

Donderdag 20 mei ZVC 2 – ZVC 5 aanv 19.30 
Vrijdag 21 mei  ZVC 4 – ZVC 7 aanv 19.30 

Zondag 23 mei ZVC 3 – ZVC 5 aanv 11.00 

  ZVC 1 – ZVC 6 aanv 14.00 

Woensdag 26 mei ZVC 1 – ZVC 4 aanv 19.30 

Donderdag 27 mei ZVC 3 – ZVC 7 aanv 19.30 

Vrijdag 28 mei ZVC 4 – ZVC 6 aanv 19.30 

Zaterdag 29 mei ZVC 1 – ZVC 5 aanv 18.00 

Zondag 30 mei  ZVC 6 – ZVC 7 aanv 11.00 

  ZVC 2 – ZVC 4 aanv 14.00 

Donderdag 3 juni  ZVC 2 – ZVC 7 aanv 19.30 

Maandag 7 juni ZVC 3 – ZVC 6 aanv 11.00 
Dinsdag 8 juni ZVC 1 – ZVC 2 aanv 19.30 

Donderdag juni ZVC 4 – ZVC 5 aanv 19.30
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PIOT nr 28 (juni 1976) 

OFFICIELE OPENING VAN HET SPORTCOMPLEX DE GREUNE WEIDEN 

Op zaterdag 3 juli as. zal de officiële opening plaats vinden van het nieuwe sportcomplex. De opening zal worden verricht door 

de locoburgemeester van de Gem. Lichtenvoorde de heer J. Bulte, ‘s middags om 14.30 uur. Wij nodigen hierbij al onze leden, 

donateurs, adverteerders en andere belangstellenden uit om bij deze opening aanwezig te zijn. 

Het Bestuur 

 

GROOTSE SPORTDAG OP KERMISZONDAG 4 JULI 

Kermiszondag zal geheel in het teken staan van de Sport waaraan alle sportverenigingen hun medewerking verlenen. Reeds om 

10.00 ‘s morgens beginnen de activiteiten. Op beide velden wisselen de verenigingen elkaar steeds af zodat door de grote 

variatie iedereen aan zijn trekken komt. Harmonie en Schutterij zullen aan alle activiteiten een feestelijk tintje geven.  

Het programma ziet er als volgt uit: 

HOOFDVELD 

10:00-11.30 Voetbal RKZVC A Selectie - District A Selectie 

11.30-12.00 uur Harmonie en Schutterij 

12.00-12.50 uur Karate 

12.30-13.00 uur Gekostumeerd voetbal door KPJ 

13.00-15.40 uur Voetbal RKZVC D1 - Mariënvelde D1 

13.40-14.10 uur Karate 

14.10-14.30 uur Harmonie en Schutterij 

14.30 uur Voetbal RKZVC 1 - Streekelftal (Longa, KSH- 

 KSV - Erix-Mariënvelde 

2e VELD 

10.00-10.45 uur Volleybal TOPH - KSH (Heren) 

10.45-12.00 uur Handbal Pacelli (Asp. en Pup.) 

12.00-13.00. uur Gymnastiek 

13.00-13.45 uur Volleybal TOPH - AVANTI (Dames) 

13.45-14.30 uur Gymnastiek. 

 

PIOT nr 33 (december 1976) 

Er is veel gebeurd in de afgelopen jaren en in het 

afgelopen jaar, We denken o.a. aan de opening van onze 

sportvelden: “de Greune weide”. Gelukkig is het een  

greune weide gebleven in de afgelopen zomer dankzij de  

eigen regeninstallatie die we met al die hitte aangeschaft hebben. Er is veel gebeurd voor onze accommodatie en voor de velden 

en in het jaar 1977 zal “de Greune Weide" geheel gereed zijn. We zouden kunnen zeggen: nu is het klaar, het is af maar dat lijkt 

een punt van stil staan te worden. Geen enkele vereniging kan het zich veroorloven stil te gaan staan. Er blijkt altijd werk te zijn 

al hoeft dat werk niet altijd groots en uitgebreid te zijn. Enz. …. 

 

PIOT nr 34 (februari 1977) (de allereerste kruisjasavond) 

Wanneer U dit nummer ontvangt, heeft de vereniging haar eerste contactavond achter de rug en wel op dinsdag 8 februari jl. 

werd er voor alle leden en donateurs een kaartavond (kruisjassen) gehouden in de Kantine. Een initiatief van het bestuur dat ons 

inziens alle lof verdient, want hoe kan men immers beter de onderlinge verstandhouding tussen elftallen, spelers, leiders, 

supporters etc. beter verstevigen. ‘t Lijkt ons wel iets om een dergelijke avond regelmatig te houden of eventueel, zoals dat bij 

andere verenigingen soms is, tot een bv. vast maandelijks gebeuren te maken. 

 

PIOT nr 35(maart 1977) 

Interview met Jan Cuppers 

Dit interview kont eigenlijk iets te laat. Eind augustus toen ons sportcomplex “De Greune Weide” geopend werd, was 

waarschijnlijk een beter moment geweest om onze voorzitter de Hr. Jan Cuppers eens iets op de voorgrond te plaatsen. 

Uiteindelijk is onder zijn voorzitterschap dit complex tot stand gekomen: begonnen met 1 veld, een houten keet als kleedkamer 

en in de 2de klas GVB voetballend. Nu hebben we 3 velden waarvan 1 veld met goede verlichting, een zeer mooie 

kleedaccomodatie, een kantine en voetballend in de 4de klas KNVB. Alle reden om deze drijfveer achter ZVC en de ideeën die 

daar weer achter zitten, eens op een iets andere manier haar voren te halen. Dit is echter maar gedeeltelijk anders geworden 

omdat het, zoals meestal bij hem, dat in de schaarse vrije tijd moest gebeuren. Er was slechts een half uurtje, net voor de mis, 

beschikbaar, waardoor het meer een verhoor was dan een echt gesprek. Enz. … 

 

PIOT nr 37 (mei 1977) 

VAN DE REDACTIE 

Het 5de en A-selectie Kampioen! 

In ons vorige nummer spraken we reeds de hoop uit U ditmaal 2 kampioenen te kunnen voorstellen en dat is gelukt. Onze 

felicitaties aan beide teams zijn dan ook wel op zijn plaats. Enz. … 

 

PIOT nr 42 (december 1977) 

GROOTS ZAALVOETBALTOURNOOI SENIOREN 
Hier deden van RKZVC 1 t/m 4 zes teams mee, van 4 t/m 8 ook zes. Het toernooi in de Hamalandhal duurde van 9.15 tot 

17.15! 
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PIOT nr 48 (juli 1978) 

VOETBALVOOR DE ZES- EN ZEVENJARIGEN. 

Zoals reeds bij vele verenigingen het geval is, begint RKZVC nu eveneens met de F-pupillen (welpen), de zes- en zevenjarigen, 

waar reeds van verschillende kanten op werd aangedrongen. Hun trainingen (speluren) zullen zijn maandagsmiddags van 16.15 

uur tot 17.15 uur op ons sportterrein. Zij die vóór 1 augustus 1978 6 jaar zijn geworden, dus geboren vóór 1 augustus 1972, 

kunnen zich hiervoor opgeven bij B. ten Bras of tijdens de trainingen. 

 

PIOT nr 49 (september 1978) 

VAN DE REDACTIE 

Dat ZVC nog steeds een groeiende vereniging is, blijkt wel doordat we dit jaar er zelfs een 9e bij hebben. Een team dat is 

samengesteld uit Al-spelers en enkele nieuwe leden. Doordat hun samenstelling nogal aan wijzigingen onderhevig was, durven 

we van dit team nog geen prognose te geven, omdat dit jonge team nog moet wennen aan het seniorenvoetbal, maar gezien hun 

enthousiasme lijkt aanpassing snel mogelijk. Enz. … 

 

STATUTEN VAN DE VERENIGING 

NAAM EN ZETEL 

De vereniging draagt de naam van: R.K.. Zieuwentse Voetbalclub (R:K.Z.VC). Zij is gevestigd te: Zieuwent, gem. 

Lichtenvoorde. 

DUUR 

De vereniging is opgericht 28 juni 1945. Te rekenen van 1 juli 1961 is de duur van de vereniging opnieuw vastgesteld voor een 

tijdvak van 29 jaar en 11 maanden, derhalve eindigend op 31 mei 1991. 

Enz. …. 
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PIOT nr 51 (november 1978) 

 

 

STUKJE TEKST VAN 

KANTINEBEHEERDER HARRIE 

BEERTEN IN DIT NUMMER 

Op zaterdag 3 november 1973 was het dan 

zover: de kantine werd geopend en goed 

ingewijd door allen die het samen hadden 

gebouwd. Zondagsmorgens konden de 

spelers voor het eerst vanuit hun eigen 

sportcomplex vertrekken. Het was meteen 

een leuk vertrek omdat het de eerste 

autoloze zondag was en iedereen per fiets 

of met een busje vertrok. 

Er was zelfs een elftal dat met paard en 

wagen naar Mariënvelde vertrok. Ze namen op de heenweg de Schoppenweg. Terug reden ze om, omdat ze dan meer cafés 

tegen kwamen, die allemaal bezocht werden. Als ze verloren, zou bij de kerk het paard achter de wagen worden gespannen en 

de spelers zouden trekken. We konden ze van ver aan horen komen: het paard van Drieks achter de wagen. Toen ze in de 

kantine kwamen zat de stemming er goed in, en zo is het meestal gebleven, 

 

PIOT nr 52 (december 1978) 

Tenslotte wil ik nog even op een zeer opvallends reeks wijzen: “Het 

eerste heeft 3 competitiewedstrijden achtereen 1-1 gelijk gespeeld, het 

tweede heeft 4 competitiewedstrijden achtereen 1-1 gelijk gespeeld (alle 

4 wedstrijden met 1-0 voor gestaan) en tenslotte speelden op zondag 26 

november de eerste vijf elftallen alle 5 vijf gelijk met 1-1! 

 

PIOT nr 54 (februari 1979) 

Koning winter heeft er voor gezorgd dat onze voetballiefhebbers nu al 8 

weekenden verschoond moesten blijven van competitievoetbal, buiten 

enkele oefenwedstrijden en trainingen in de sneeuw. Dus weinig nieuws 

van het voetbalfront. Het grootste nieuws was wel de brutale inbraak in de 

kantine en nog wel 2 avonden achter elkaar. Enz. …. 
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PIOT nr 55 (maart 1979) 

Toentertijd werd er veel gekruisjast: 34 paar, 68 kaarters! Kantine en bestuurskamer zaten bomvol en er stonden zelfs een 

aantal tafels in de kleedkamers om te kruisjassen. 
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PIOT nr 58 (juli 1979) 

Uit het kermisprogramma in deze PIOT 

Voetbal RKZVC 1 – Sterrenelftal 

In dit sterrenelftal spelen o.a. mee: 

Reinier Kreyermaat ex Feyenoord 

Klaas Nunninga Ajax 

Piet Fransen GVAV en Feyenoord 

Henny Weering Cambuur en Feyenoord 

Wim v.d. Heyden vijf noordelijke profclubs 

Harry Heynen VVV en ADO 

Guus Hidding De Graafschap en NEC 

Gerdo Hazelhekke De Graafschap en Wageningen 

Roel Brinks De Graafschap 

Gerrit van Tilburg GVAV, PSV, Go Ahead Eagles 

Henk Jansen VVV 

Nico Kunst Vitesse 

Beer Wenting Haarlem 

Jan Willem Bogers Mil. elftal, Ned. Studenten elftal 

 

PIOT nr 60 (oktober 1979) 

BlUNDERVANDEMAAND BLUNDERVANDEMAAND BLUNDERVANDEMAAND 

Op het allerlaatste moment, vijf minuten voordat de PIOT klaar was, kwam er nog een blunder bij de redactie binnen. Bij 

controle van de stencils bleek namelijk dat onze drukker de stencils verkeerd gedrukt had. Deze PIOT moet namelijk VAN 

ACHTEREN NAAR VOREN gelezen worden. 

 

PIOT nr 62 (november 1979) 

VAN DE REDACTIE 

De eerste helft van de competitie zit er voor 

de meesten weer op; we kunnen daarom nu 

zo ongeveer een tussenbalans opmaken. 

Bij ZVC doen alle seniorenteams het 

voortreffelijk. Liefst alle eerste zes elftallen 

bezetten een plaats bij de bovenste drie, 

waarvan het vierde en zesde zelfs bovenaan 

staan.  

 

PIOT nr 65 (maart 1980) 

(Dit was bij het begin van PaasPop in 

Zieuwent) 

Dat de Zieuwentse verenigingen altijd weten 

te stunten blijkt wel doordat onze karate 

vereniging ter ere van het eerste lustrum dat 

ze deze zomer hopen te vieren oud 

wereldkampioen judo Anton Geesink hebben 

weten te contracteren op Paaszaterdag 5 april. 

Waar deze met nog vier stevig uit de kluiten 

gewassen vrijworstelaars van internationaal 

pluimage een grootse reeks wedstrijden zullen 

geven Enz. … 
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PIOT nr 66 (april 1980) 

En na het zo succesvol verlopen PaasPop ‘80-gebeuren met als hoogtepunt het koffieconcert waarin het Zöwents volkslied werd 

gepresenteerd, kunnen wij niet achterblijven en voor de weinigen die niet bij de doop van het lied aanwezig waren, hebben wij 

de tekst hier nogmaals afgedrukt. 

 

Zöwents volkslied 

Melodie: Over and out. 

 

1 

Zöwent dörpken in Achterhook 

Prachtigen hook 

Begunt bej ut brook 

Mooie boerderien stoat doar 

'n joar of wat al kloar 

 

 

2 

In 't dorp een prachtige kark 

machtig stuk wark 

krachtig en stark 

Toren ku’j van wieten zeen stoan 

Neugt ow um d'ren te goan 

 

Enz. (8 coupletten) 

Refrein 

Singels langs de bekke, fletterbussenholt 

s Winters op de iesbaan, hand' en veute kold (instrumentaal 2 regels) 

Of i-j in de Hemmele woont, of in ’t Brook 

't leven is hier fĳn, wi´j heb' geen slechten (instrumentaal 2x)

 

PIOT nr 81 (november 1981) 

Tennisvereniging Zieuwent een feit 

Woensdag 4 november werd in de kleine zaal van het Parochiehuis onder 

goede belangstelling de tennisvereniging opgericht. De initiatiefnemers 

hadden reeds voorbereidingen verricht. In overleg met ZVC was 

overeengekomen voor de aanleg van de tennisbanen een gedeelte van de 

parkeerplaats daarvoor te bestemmen, waarop dan 2 tennisbanen 

gerealiseerd kunnen worden. 

….  

Reeds 82 leden melden zich tot nu toe aan maar nieuwe leden zijn natuurlijk 

van harte welkom en kunnen zich op geven bij een van de bestuursleden. 

 

PIOT nr 88 (juli 1982) 

INTERVIEW Met de heer RUDIE JANSEN uit Gendringen voor het nieuwe 

voetbalseizoen trainer van de selectie van R.K.Z.V.C. 

Red.: Eerst even voorstellen: Rudie Jansen is 34 jaar oud en van beroep 

procuratiehouder, gehuwd en vader van twee zoons die beide ook reeds 

voetballen bij de F-pupillen. Enz. …. 

 

.. ps: 

RKZVC werd in dat 1e jaar van Rudie Jansen kampioen en promoveerde voor 

het eerst in de geschiedenis naar de 3e klasse. In de voorgaande 5 jaar werden 

ze 4x tweede: iedere jaar op het nippertje niet of omdat er weer een andere 

sterke ploeg bij zat. Nacompetitie bestond in die tijd nog niet. 

 

 

 

PIOT nr 96 (april 1983) 

VAN DE REDACTIE 

Na het grandioze voetbalspektakel afgelopen zondag in Gendringen zijn de kansen op het kampioenschap voor het eerste van 

ZVC toch wel bijzonder groot geworden (volgens optimisten kan het niet meer mis). Dankzij die twee nul overwinning in die 

geweldig spannende wedstrijd, waarvoor beide teams en trainers zeker een compliment verdienen, heeft het eerste aangetoond 

het meeste aanspraak te maken op de titel in de 4e klasse C. Want ondanks dat de inzet bij beide teams even groot was, toonde 

ZVG toch meer intelligentie en variatie in haar spel waardoor zij duidelijk de betere kansen kregen en dit uiteindelijk met twee 

doelpunten verschil uitdrukte. Met nu nog de twee wedstrijden te gaan tegen Varsseveld thuis en Kotten uit zou het toch moeten 

kunnen lukken, zeker als het Zieuwentse publiek ons elftal weer zo massaal steunt als in Gendringen. Mocht het lukken, dan zal 

dat (als we luisteren naar de woorden van voorzitter J. Cuppers) een grootse happening worden in Zieuwent. Enz. … 
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PIOT nr 97 (mei 1983) 

VAN DE REDACTIE 

ZVC 1 KAMPIOEN !!! Zondag 1 mei behaalde ZVC 1 het al zolang begeerde kampioenschap in de 4e klas KNVB en 

promoveert zodoende naar de 3e klasse. ZVC 1 heeft weer eens aangetoond dat ook een kleiner dorp tot grootse dingen in staat 

is. PIOT heeft dan ook in dit nummer ruimschoots aandacht hieraan besteed, middels een interview met spelers, trainer en ander 

betrokkenen (ruim 20 blz.). 

..ps 

Er is een apart plakboek van Rudie Jansen over dat kampioenschap. 

 

INTERVIEWS MET TRAINER, SPELERS EN ANDERE BETROKKENEN VAN KAMPIOEN RKZVC 1 

Red  (vooraf) Rudie, wat heb je de spelers voor opdrachten mee gegeven?  

Rudie Voetballen zoals ze elke week doen! Proberen het spel te maken. Ik heb vertrouwen in de jongens, ik zie het vandaag 

wel zitten. 

Rudie (tijdens de rust bij een 0-0 stand) Ze moeten meer agressie tonen, ze moeten willen voetballen, moeten drukken en 

niet afwachten. 

Na afloop van de wedstrijd 

Red (aan Bennie Storkhorst) Je hoeveelste kampioenschap is dit? 

Bennie Mijn derde, en met handbal erbij de vijfde 

Red Jij bent de enigste die ook de vorige kampioenschappen mee 

maakte of niet en is er verschil met die andere? 

Bennis Ja de enigste. Ik denk dat ik wat bewuster speel. 

Red Komt dat door je leeftijd en hoelang speel je al in ’t eerste? 

Bennie Al zestien jaar, hoe dat komt? Ik denk getrouwd 

Red Je was jaren aanvoerder. Waarom dit jaar niet? 

Bennies Geen tijd meer voor. (Red. door de trouwerij en bouwerij?) D’r 

zijn nog meer redenen. 

Red Andere jaren vielen spelers nogal eens in prestaties terug door de 

voornoemde oorzaken. Heb jij daar geen last van gehad? 

Bennie Dat is niet aan mij omdat te beoordelen maar ik ben er geen één 

keer uitgehaald, dus wat dat betreft! 

Red Geen wedstrijd gehad dat je zei: Verdomd ja! 

Bennie Ja, één keer dat ik me er op betrapte tijdens de wedstrijd steeds aan 

andere dingen dacht. Anders nooit. 

Red Wat vond je van de wedstrijden dit seizoen en de invloed van de 

trainer op het spel?  

Bennie Poeh, moeilijk. We hebben gewoon veel geluk gehad. De stemming 

is dit jaar veel beter dan voorgaande jaren 

Red Ben je volgend jaar zelf ook weer van de partij, denk je? 

Bennie Ik heb altijd een keer de derde klas mee willen maken. 

Red Andere jaren was je weliswaar aanvoerder en als zodanig het  

 aanspeelpunt, dit jaar niet meer, maar toch wel de dirigent op het middenveld of niet? 

Bennie Dit jaar veel minder omdat er meer mensen zijn die het spel kunnen bepalen en omdat je 4-4-2 speelt, krijg je van 

achter uit meer vrijheid om de gaten op te vullen, 

 

Vervolgens met aanvoerder Jos Knippenborg 

Red Je was dit jaar voor het eerste aanvoerder. Hoe ben je dat 

geworden en heb je er voldoening mee gehad? 

Jos Nou, ik dacht toch zeker wel. Ik vond het op zich wel leuk. 

Ik ben jaren in het tweede aanvoerder geweest en heb daar 

nooit concurrentie gehad. Toen ben ik dan door gestroomd 

en tot aanvoerder gekozen. En ik had prima contact met de 

jongens. Was prima. 

Red Ik geloof dat je wel mag zeggen dat dit seizoen tot één van je 

beste seizoenen mag rekenen. 

Jos Nou, het ging wel lekker dit jaar, maar in het 2e heb ik ook 

altijd goed gekeept, maar dit werd nooit gezien. 

Red Maar in vergelijking: vorig jaar was je dus minder in vorm? 

Jos Ja sowieso. Ik voetbal bij een stukje stemming en die was dit 

jaar prima. 
 

Enzovoorts. In totaal 20 bladzijden! 
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VAN DE REDAKTIE 

Herkent u de buitenkant van dit nummer? Inderdaad: al weer 5 jaar terug 

hebt u een soort gelijke gehad bij het eerste lustrum. De 5 is ín een 10 

veranderd: 10 jaar PIOT en 10 jaar kantine en beide gestart op 3 november 

1973. 

Ter gelegenheid daarvan is dit nummer (nr.101) op dezelfde manier opgezet 

als dat 1e lustrumnummer. Voor in en achterin dit "boekwerk" het actuele 

nieuws en midden in het lustrum gedeelte. Dit lustrumgedeelte 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 het 1e lustrum 

nummer zijn samengevat ent anderzijds de laatste 2 jaren nog vers in het 

geheugen liggen. Wat staat erin? Hoogtepunten, dieptepunten, opmerkelijke 

stukken, wat leuks, van alles iets dat een blad zinvol en leesbaar maakt. 

 

Kampioenen, feesten, openingen, etc. eerste vijf jaar 

1973 5e kampioen (heette toen 4e)‚ promotiewedstrijd verloren. 

1974 5e kampioen en promoveert 

 3e kampioen 

1975 2e kampioen 

 3 juli opening sportcomplex 

1976 3e degradeert van 2e naar 3e klas 

 5e promoveert van 4e naar 3e klas 

 A-sel. promoveert van de overgangsklasse naar de hoofdklasse. 

 

 

 

 

 

 


