
Os on LE WEN.

Vo or 2 Uw

SPORTSCHOENEN

SPORTKLEDING

e.a. SPORTARTIKELEN:

Schoenhandel

ZIEUWENT S Mel. 25



Voor al Uw

+ NIEUWBOUW

+ VERBOUW

ONDERHOUD

eN 494

Verkoop en
installatie van

OLIE- &

GASVERWARMING

SANITAIR &

LOODGIETERSWERKEN

Zieuwentseweg 71

tels 2)

TU mw

VERVEN ALTUD GOED |

SCHILDERSBEDRUE LMUNG
Zieuwentseweg 52

ZIEGHENT
Tel. 05445 — 261

UW HISTOR VERFWINKEIL |

VOOR DE DOE-HET-ZELF ARTIKELEN ee



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 samengestelâ die dit blad tot
stand hebben gebracht.
De realisatie van dit blad (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 0.2.
mededelingen, verslagen, standen, jeugdnieuws; kritiek-
en, rubrieken etc. Het eerste nummer, zal tevens in het
teken staan van de opening van de nieuwe kleedkamers
plus kantine. Evenals de cpening een mijlpaal in de
geschiedenis is van RKZVC, hopen wij dat de uitgave van
dit eerste klubblad dat cok is.
Wij hopen dat er een blijvende stroom voor kopie zal
zijn, we rekenen dan ook cp medewerking van leden,
suppcrters en geïntresseerden en wensen U in de toe-
komst nog veel plezier met dit blad.

De Redaktie. B. ten Bras
‚ Storkhorst

Venderbosch
Berendsen
Stoltenborg
Peeters

« Wensink
‚ Krabbenborg
‚ Hartman
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Bij het uitkomen van de eerste editie van het
klubblad van RKZVC, heb ik het genoegen, als voorzitter
van deze voetbalklub, 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 vanzelfsprek-
end grote waardering voor dit werk, vooral ook omdat
het door eigen leden op poten is gezet en ook ver-
wezenlijkt,
Door de medewerking van een groot aantal adverteerders
zijn zij er in geslaagd een klubblad samen te stellen,
dat door iedere Zieuwentenaar gelzen 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 adverteer-
ders, 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 ge-
opend. Ook dit is tot stand gekomen door de inzet van
de leden met medewerking van de Zieuwentse bevoiking,
moer U ziet toch dat er de wil is en ook blijft.(vervolg op blz 3)mmmBij deze wil het bestuur van de voetbalvereniging
R.K.Z.V.C. alle leden, supporters en belangstellenden,
uitnodigen voor de opening van de nieuwe kleed-
accomodatie

Op ZATERDAG 3 NOVEMBER A.S. 15.00 UUR

De opening zal geschieden door de Weledelgestrenge
Heer v.d. Bastelaar, Burgemeester der gem. Lichtenvoorde.mma nennen msnnen eee ee

Toosje zit in het bad. Op haar natte lichaam kleeft een
haar. Moeder pakt die weg. "Gelukkig! zegt Toosje.
VIk dacht dat het een scheur was",

O0—-0=0
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Beste sportvrienden en vriendinnen, supporters en
leden, ik wil hier niet het wel en wee van onze Ver-
eniging opsommen, maar dat het eerste elftal zijn
draai nog niet heeft gevonden, weten wij allen, al
zijn wij er in ons binnenste van overtuigd, dat ze ook
deze competitie, misschien niet in de bovenste; maar
wel ín Ge middelste regionen zullen meedraaien en
menigetegenstander een "sta in de weg" zullen zijn.

De andere elftallen draaien goed mee en als het bij
het vierde met voetballen niet te best wil lukken,
dan is er altijd nog een middel om teleurstellingen
te boven te komen.
Bij het vijfde elftal gaat het steeds als vanouds,
het zesde blijft het zorgenkind van de vereniging,
maar ook hiervoor zijn wij aan het zoeken naar een op-
lossing.
De jeugd, de sportieve jeugdelftallen van Zieuwent
doen het, onder de. hoede van hun bekwame jeugdleiders,
uitstekend en evenals het spreekwoord zegt:" Wie de
jeugd heeft, heeft de toekomst", staat RKZVC er zeer
goed voor.
Al met Al, beste sportmensen, botert het goed bij
RKZVC, en nu ons nieuwe klubblad uitkomt, waarin
iedere Zieuwentenaar zijn mening mag geven, zal er
een nog hechtere band ontstaan tussen RKZVC en
Zieuwent. Ieden van het comité, nogmaals hartelijk
dank voor Uw arbeid aan het ontstaan van deze spou-
tane geste.

J.W.Le Cuppers, voorzitter.
0-0-0

VAN DE TRAINER

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 suksessen: de A junior-
en proroveerden 2 jaar geleden naar de overgangs-
klasse en vorig jaar volgden de B junioren naar de
geselekteerde B klasse. In die tijd heb ik in



4Kroon
levensmiddelen...

KWALITEITS

levensmiddelen !

Alenderboech

Dorpsstraat 28

||Le

GEZELLIGHEID
g+

ee E
KWALITEIT { À

zijn )

onze
specialiteit !

1E] Û

Ceré orgel UL

H. Holweg
Lebs2E

Geese EEE EEE EEE EEE

VAN WINGAARDEN:s

diwólefert á

‚och, dat wist U al....:

ef
BOLEESNO EN DENN eeN TeBe ENNE SEVEN TOENE NEE e TOE SVO erge NAE

MENGVOE Dn

G euwent Tel. 200 en 342

veseeens



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 selektie wilde trainen. Ik heb gezegó,
WDat wil ik wel doen, maar dan moeten alle spelers '

van de selektie en het bestuur voor 100 % achter mij
staan", Dat was het geval, daarom. cok heb ik het aan-
gedurfd om RKZVC te trainen, ook al wist ik dat er veel
vergeleken zou worden tussen Jan Kemkens met B-
diploma en mij. Ed |

De Elftalkommissie, een bestuurslid, Wim Krabbenborg
en ik hebben toen een voorlopige selektie samenge-
steld. Met deze selektie hebben wij een uitgebreid
oefenprogramma afgewerkt, waarbij de uitslagen enig-
zins tegenvielen, hoewel het spel zeker niet minder
was dan dat van onze tegenstanders.
8 juli RKZVG 1 — Grol 1 5-2, 31 juli VIOSB- RKZVC 1

(1-3, 5 aug. RKZVOC-Silvolde 1-1, 11 aug. RKZVC-
Graafschap 0-2,-12 aug. RKZVC-Holten 0-14 RKZVC-

Spel. 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: RKZVC-Longe
uitslag 1-1. In deze wedstrijd, waarin Jos Kolkman (z)
zijn debuut maakte, hadden wij na 20 min. al op 5-0
kunnen staan, maar na de goal van Frans mistten 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 IL. Knippenborg mocht niet meer baten.
Het bleef 1-1, Op 9 september moesten we naar
Gendringen, waar we vooral de eerste 10 min, goed weg
kwamen. Daarna kontroleerden de beide achterhoedes de
strijd. Gevaarlijke momenten deden zich praktisch
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niet meer voor en het bleef bij 0-0. Het was een wed-
strijd om snel te vergeten. Tegen Neede hoopten we op
onze eerste overwinning maar we kwamen bedrogen uit.
W. Domhaf was er nog niet en FP. Zeggelink was ook nog
steeds geblesseerd een de voet. Het samenspel was vrij
aardig; we begonnen hoopvol. G. Peeters mistte na
10 min. een opgelegde kans en daarna vielen wij te ge-
haast aan waardoor er twee gaten vielen die door Neede
dankbaar werden benut 0-2. De achterhoede bleef te lief
voetballen en direkt na rust was het 0-3. We kwamen me-
teen terug met een mooie dubbele 1-2 combinatie die door
J. Wolters werd afgerond 1-3. De achterhoede wilde ook
in de aanval en prompt sloeg neede toe 1-4. Teleurge-
steld zochtten wij de kleedkamers op, Neede had zijn
revanche!
Op 23 sept. wilden wij tegen Eibergen laten zien dat
we wel konden maar een stortbui speelde ons parten,
dat resulteerde in een doelpunt voor Eibergen.
Daarna was de kracht en de inzet weg, het aanbieden
bleef onder de maat, kortom Eibergen was beter op alle
fronten. Mede daardoor was de uitslag, 3-0, dan ook
zeker verdiend,
De wedstrijd op 30 sept. begon hoopvol, wat er tegen
Eibergen niet uitkwam, kwam er hier wel uit, het liep
uitstekend. W. Domhof was er bij, maar F.Zeggeling
moest er na 5 min. al uit met een gescheurde dijbeen-
spier. Maar direkt hierna maakte Benny Elschot 1-0. De

verdediging greep koelbloedig in, het middenveld
bouwde goed en viel goed aan en verdedigde ook prima.
Na de rust kwamen er kansen te over, maar G. Peeters
kon er geen van benutten, evenmin J. Wolters. Totdat
B. Storkhorst een vrije trap mocht nemen, J. Kolkman
(z) kwam uitstekend op, zette strak voor en W. Domhof
gleed de bal het doel in, 2-0. A, Krabbenborg: Kuit-
beenbreuk. Op links 5 min. voor tijd vrije trap Je
Wolters, kopstoot B. Storkhorst 3-0, eindelijk de
eerste overwinning!
Optimistisch gingen we op 7 okt. naar Vragender om

onze tweede overwinning te pakken. Maar wat een pech,
na één min. 1-0 achter. Ons taktisch plan viel in
duigen. Er werd angstig gevoetbald, we waren bang
voor 2-0. Daardoor was de eerste helft slecht! Behalve
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debutant R. Damhuis die M, Klomberg goed de baas was.
Na een donderspeech in de rust lukte het aanvankelijk
nog niet, totdat J. Wolters 1-1 scoorde, daarna liep
het wat beter. Toen hadden we door moeten drukken; de
inzet had verdubbeld moeten worden, maar het bleef
bij 1-1.
14 okt. REUNIE — RKZVC 2-1,
Na 20 min, klassevoetbal en waarbij de stand nog maar
0-1 was, begon ons middenveld af te zakken. B. Stork-
horst plaatste slecht, PF. Zeggelink kon niet sprinten.
Reunie nam het initiatief en kwam drie min. voor rust
zeer fortuinlijk aan 1-1. Wat een verschil met ons
doelpunt: een uit het boekje. |

Grandioos afgerond door B. Bokkers. Na rust, ondanks
de waarschuwing:"! Pas op voor de eerste 10 min. ",

‚ kwam na 5 min, een hoge bal van rechts en de spits
stond vrij, 2-1. Dat was een klap waar we niet meer
bovenop kwamen. Opnieuw een nederlaag, maar deze was
niet nodig.
Velen vragen zich af hoe het komt dat de prestaties,
dat het spel misschien minder wordt. Daarvoor zijn
vele redenen: 1 De zwaarste! wedstrijden, tenminste
op papier kregen we eerst. 2: De inzet laat te wensen
over bij sommige spelers, de konditie is goed, maar
de wil om te knokken, om zich voor 100 % leeg te voet-
ballen komt, er nog niet uit.
Dat het wel kan hebben we gezien tegen Etten: : 3-0.
3: Het elftal is op vele plaatsen veranderd, jonge
spelers krijgen vaker ecn kans, dat moet ook; anders
ben je over 2 tot 3 jaar nergens meer. 4: er zijn veel
blessures, drie ervan kunnen zeker niet spelen, ter-
wijl F. Zeggelink maar voor 60% en B. Bokkers en VW.

Domhof voor 80-90% kunnen spelen. 5: Het publiek,
weet U nog wat er in de EINA stond? MHet publiek staat
voor 100 4 achter RKZVC" schrecf iemand in het voet-
balblad van Varsseveld. Maar geldt dat alleen maar als
het goed gaat ?, waarom wordt er niet meer aange-
moedigd ? ook als we achter staan ? Als speler heb je
aanmoedigingen nodig, Zieuwent is een klein plaatsje
met beperkte mogelijkheden. Wij, elftalcommissie en
trainer, proberen het sterkste elftal de wei in te
sturen. Ook al gaat het iets minder goed. Wij geloven
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in dit RKZVC, de spelers zelf ook, hopelijk U OOK.

G. Peeters, trainer van
de selektie.

0-0-0

NWVoorzichtig hoor", zegt Tante, "Mmijn parketvloer is
spiegelglad", "Wees maar niet bang tante, meent Frits
Nik heb spijkers onder m'n schoenen.

O0—-0=-0

Enkele opmerkingen van de redaktie:
—— Het sportblad is financieel geheel onafhankelijk
van RKZVC en de redaktie hoopt dat dit ook zo zal
blijven.
—— Kopie kan worden ingeleverd bij een van de redaktie
leden en bij B. ten Bras, Dorpsstraat 253. De laatste
datum voor inlevering van kopie voor het december-
nummer ís 18 november,
— Wij danken de heer B. Venderbosch speciaal. voor
zijn medewerking en adviezen. bij de oprichting van
dit blad,
—— Om in Zieuwent een breder publiek té bereiken en
nog meer mensen van dienst te ‘zijn zullen ook andere
(sport) verenigingen in de gelegenheid gesteld worden
om een deel van het blad te vullen. (Hoofdzaak DIijET me 5
wel de voetbalsport).
—_ Geïnteresseerden in het blad buiten Zieuwent (be-
halve buiteù Zieuwent wonende voetballers) die ook
graag dit blad zouden willen ontvangen kunnen het
tegen portokosten thuis bezorgd krijgen of het mee-
nemen uit de kantine.

‘ C-0-0
!Tante bent U al getrouwd?! Nee, Els nog niet. Wie
zegt dan tegen U dat U iets niet mag doen?".

0=0=0



JEUGD JBUGD JEUGD.

Wij kunnen trots zijn op onze voetballende jeugd, diebegeleid worden door een aantal aktieve jeugdleiders,Deze jeugd bestaat uit + 80 junioren en 60 aspirantenen pupillen. De elftallen zijn onderverdeeld in :
A-junioren .in de Ieeftijd vam 16-19 jaan L elttalB-junioren gag BE 53. 14-16 "jaar, 3 elftallenC-junioren 479: 3 ‘947 12-14 jaar, 2 elftallenAspiranten ‘5 +5 ‚‚ 10-12 jaar, 2 elftallenPupillen 0 gi ‚‚ G-10 jaar, 2 SlitallenDe trainingsavonden worden druk bezocht, ze wordengetraind door deskundige jeugitrainers. Daarom hooptook de jeugdkommissie, dat U als ouders van onzejeugd er op toe wil zien dat Uw zoon naar de traininggaat en zaterdags op tijd voor de wedstrijd aanwezigkan zijn. En als Uw zoon niet kan spelen, moet hijzich op tijd afmelden bij zijn leider, zodat wij geenspelers van huis behoeven op te halen,
Hieronder volgen de resultaten:
Zat. 8 sept,
Jun. ZVC A — Grol A 0-641E — Eb; BI 1539

ZVC B3- Longa B3 5-1
ZVC C1- Varssev. C1 10-0

Zat. 15sept.Jun. Zat, 15sept.Asp.) ST A — Grol A 0-0ZVC B2 — Ratum Bl 4-2 B — Longa 0-2
ZVC B3 — VIOS B2 O-1 :

_—

Zat, 15sept. Pupillen
A — Ianga B ‚0-1
B — MarienveldeA 0-6

Zat. 22 sept. Jun,
A1 — SDOUC A 1-3 B3 - Sp.Kotten B2 0-5Bl — AZSV B 0-1 CG & Sp. Kotten Ci 4-3B2 — MEC B1 0-8 '

“ C2 <= Varsseveld C2 -0-2



‘Zat. 29 sêpt. Jun, Asp.— —_—
be Sp, Kotten Bl 1-4 A - ES 2-0
B3 — WVC B2 1-1 B — Grolse Boys 0-2
Ci — AZSV C2 7-1 Pup.
02 — DRIE ©€1 EO “Zat,6okt.June Aspe E
A — Silvolde A. 15 AS MSV.A … 3-0
B2 — Winterswijk B1 0-4 B — HBIX B 0-1

| B3 — SKVW B1 0-4 Pup. |

C1 — Fortuna (1 DG DOC2 — Grol C2 1-4 EL 7
Mocht U als ouders wensen of klachten hebben, dan.
kunt U zich wenden tot de jeugdkomnissie:

Junioren: YW. Krabbenborg tel. 380
Pup. en Asp.: H. Bokkers tel. 400

B. Rouwhorst tel.:476
O-0-0

RKZVC 2.
Zoals onze voorzitter het al stelde in de jaarverga-
dering zou het toch noodzakelijk zijn dit jaar het
het tweede eens kampioen te worden, om daardoor de
aansluiting met het eerste elftal beter te maken. …

Hierdoor is G, Peeters, een radicale vor jongme; in-
gevoerd.

N In de oefenwedstrijden liep alles nog niet erg besteVerloren werd achtereenvolgens van Ruurlo, A.D.,
î Longa en Vios. Hoewel '‘üs nederlagen steeds kleiner

werden werd het begin van de kompetitie met wat ge-
rechte angst bekeken.
Lochem werd een gelijk spel, zo ook tegen Bibergen en
Markelo, 3 punten uit drie wedstrijden, nog geen over-
winning nòg geen nederlaag. Maar het spel werd steeds
beter, Dit kwam helemaal tot uiting in de wedstrijd
tegen Halle 2, stecds een lastige tegenstander, die
maar liefst met 8-1 werd verslagen.
Het tweede is op de goede weg, maar is er nog lang
niet.„308



Mede moet genoemd worden, naast de goede training van
onze trainer, de bereidheid van L. Stoltenboïg en J.
Knippenborg het tweede elftalmet hun leiding te be-
zielen en hopen van de supporters van RKZVC ook ‘eens
het tweede in een thuiswedstrijd te bekijken.
Zondag 7 okt. beging het tweede een misstap tegen
Neede 3 nederlaag 2-0, maar op 14 okt. herstelde het
zich door het sterke PAX. met 1-0 te verslaan. Zondag
21 okt. gaat men. opzoek bij Ruurlo.

0-0-0
Konpetitie standen.
leelftal 2eelftal
Longa T — 13 Eibergen 4 5 — 7
Eibergen 6 — 11 Neede 3 6-7
Gendringen 6 — 10 RKZVC 2 6-7Terborg 6 6. Witkampers 2 4 - 6.
Zelhen 66 PAX 3. 5 — 5
Neede 1256 Halle 2 6-5RKZVC T 5 Ruurlo 2 4 4Reunie 5 — 4 Reunie 3 5 — 4
Etten 6-4 Lochem 3 5-35
Varsseveld 6-3 Markelo 3 6-3KSV 6-53
PAX 4 — 1

|
3e elftal
AD, 2 6 — 10 Bredevoort 2 6-5RKZVC 3 6-8 Kotten 3. 6-5Gro 5 6-8 Grol 8 6-5Fortuna 1" 5-6 KisVs 2 6= 5

WVO. 4 6-6 Brik ) hb — 2

de elftal.
DG D= 10 ‚ RKZVC 4 B =5
Longa 7 5-8 MEC 3 4:29Bredevoort 3 hb ay BRIX 4 4 — 2
Varsseveld 5 4 5 KeSeV.e 3 5-2Marienvelde 3 5 5 K.9H, 3 5-0



5e clttal,—nee
AD. 5 4 =8- BK7V0 5 4 — 4Kes5 5 — 7 Varsseveld 3 SpRatum 3 46 Koss Vs 2. 5 =2
Longa 9: 4 = 6 Longa 11 5-2
Meddo 2 56 KS, 4 5 — 1

Grol 9 4 — 5 Varienvelde 4 4-0
O-0-0

Ree ZeVe CO.3
Evenals van de andere teams heeft men ook hoge ver-
wachtingen 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.
Doch reeds de eerste wedstrijd tegen het felle. Brede-
voort 2 ging met maar liefst 3-0 verloren, maar de
week daarop tegen Portuna 1. liet men zich van de gcede
kant zien. Met goed tikwerk werd het Portuna elftal
volledig moe gespeeld, wat uiteindelijk resulteerde in
een dik verdiende cverwinning, 3-0.
Daarna volgden twee gemakkelijke wedstrijden tegen
Erix 3 en Grol 8 die met resp. 3-1 en 6-0 werden ge-
wonnen, Zondag 7 okt. volgde de wedstrijd tegen kop-
loper A.D. 4, met voor de rust bijzonder fris en snel
spel over de vleugels verraste Men A.D. volledig, wat
een ruime voorsprong van 4-1 tot gevolg had.
Na de rust nam men wat meer risico, waardoor A.D.
soms gevaarlijk bij het doel kwam, maer doelman
A. Krabbenborg wist van geen wijken. Kort voor tijd
maakte men aan alle twijfels een eind en won met 5-1,
waardoor ze mede koploper werden, Dat het derde de
favorieten rol niet ligt, kwam tegen het laagge-
plaatste K,SV, 2 tot uitdrukking, Ondanks een voort-
durend veldoverwicht gingen ze met 0-1 de boot in.

Os O0
Zegt Frank tegen z!n zusje: MIiesje vandaag moeten we
oppassen. De dokter heeft pa meer beweging voor-
geschreven.



Van het vierde team, dat vooral in de bekerwedstrijd-
en van de vorige kompetitie bijzonder succesvol was,2 eerste prijzen) waren de verwachtingen, ondanks
de zware konpetitie indeling bijzonder hoog.
Dit mede door de grote kameraadschap van dit tean,dat zowel tijdens, maar vooral voor en na de wed-
strijden zeer goed tot uitdrukking kont, waarbij ook
de dames van de heren zich niet onbetuigd laten.
Maar ondanks het grote enthousiasme wearnee men aan de
kompetitie begon, is men tot nu toe slechts een goede
middenmoter met twee overwinningen op KSH 3 en
Varsseveld 5 resp. 6-1 en 3-1, een gelijkspel tegen
K.S.eV. 3 en twee nederlagen tegen A.D. 6 en Brede-
voort 3 resp. 0-2 en 1-2.

Het De elftal van RKZVC.

Ook heeft RKZVC het 5e seniorenelftal, dat nu voor het
derde jaar aan de konpetitie 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 cenzane dag hebben, maar
—_— ontspanning op zondag en inspanning door de
week. Wij hopen dat we nog lang met elkaar en vocr
elkáar kinnen voetballen zodat wij er nog veel over
kunnen praten in sportieve zin.
En'dit gebeurd dàn ook vaak na de
klubhuis, onder het genot van een
paar frikandellen. ant dit is niet weg
een elftal dat uit gezonde heren
Vé wensen geheel RKZVC nog een goed
nieuws iú de volgende uitgave van
Uitslagen : RKZVC 5 — K.S.H. 4

RKZVC 5 — K.D.H. 5
RKZVC 5 — Ratun $

0-0-0

mn
__
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Doelpuntjes !!

In de volgende nummers van ons klubblad zal er ookde mogelijkheid bestaan on kleine advertenties teplaatsen, de z.g.n. Mdoelpuntjes',de prijs van deze advertenties zal fl. 2,50 bedragend
Hier volgt een voorbeeld:
Wie heeft na de wedstrijd van zondag 15 sept. de ver-keerde fiets meegenomen? Terug te bezorgen tegen be-loning bij A. Vergeetneniet.

RKZVC 6,

Dit jaar is er gezien het grote ledental ook een zesdeseniorentean bij gekonen, maar of dit elftal aan dekonpetitie zal deelnemen is HOE Dic: Zeker, Dit Danplaf van de G.V.B. waorvan bij het ter perse gaan vandit blad nog geen bericht ontvangen is.
Os0-0

In het gezin De Groot is er blijdschap over een ge-boorte, Nadat binnen vijf jaar vier dochtertjes dekinderbijslag op een behoorlijk peil hebben gebracht,doet Jan Theo zijn intrede in deze schone wereld.
Op een morgen is moeder bezig de jongste spruit teVerListen, De Vier meisjes staan er met hun neusbij « Plotseling heeft de oudste van het klaverbladblijkbaar wat ontdekt, Ze zegt: "Man, dat dingetjegaat toch zeker nog weg, he °!,

O=0=0

Truusje wil graag een zusje hebben. !s Avonds legt zeeen suikerklontje op de vensterbank. Vraagt haarvriendinnetje:"Is er nog niet 6én gekomen?"
Truusje treurig:"Nece, nog.niet, en we doen toch zoons best!!,

0=0-0



Geen Zorg,
boodschappen bij

knigpenbeEe
De zaak voor al Uw

— KRUIDENTERSWAREN

— GROENTE & FRUIT
|

—— ENIGE HUISH. ARTIKELEN

— SPEELGOED

— SCHOOLATTRIBUTEN

Tot ziens bij Ons. 1

99 E 5?TN ee 997 }CC]4 / 7) sdSI 22JJjkGd 0 © ad r-n

. KONPEETIE

D Do B o) n

HerenKina.
Vrije tijds-& werkkleding
DORPSSTRAAT 21 Tel. 441



Ons _Yervoer
Wij zijn van. mening dat dit een van de voornaaeedingen is on onze jeugdspelers goed en vVellig na de
plaats van bestemming te brengen.
Hierbij hebben wij grote medewerking van onze parti-culiere busbezitters, altijd zorgen deze mensen voorvervoer van onze spelers.
Als deze mensen gevraagd wordt on een busje beschik-baar te stellen, dan zal dit nooit geweigerd worden.
En daarom is het van groot belang, dat onze jeugd er
van doordrongen wordt, de busjes tijdens het vervoerniet te beschadigen, wat door hun grote enthousiasme
natuurlijk kan gebeuren.
Moar wij twijfelen er niet aan dat onze jeugdleidershier ook aandacht aan zullen besteden.
Vroeger ging alles per fiets, door weer en wind, en
dan was men vaak moe voordat de wedstrijd begonnen
was. Daaron willen wij onze busjes graag voor de toe-
komst behouden. Dus Jose wees er zuinig op, zodat
de eigenaars kunnen zeggen: MHij staat gereed!,
Verder heeft de jeugdcommissie nog plannen on eenSinterklaas-avond te organiseren. Op deze avond zal de
jeugd wel wat later thuiskonen dan op de trainings-
avonden, maar wij hopen dat dit geen bezwaar zal zijnvoor de ouders. :

Verder wensen wij de jeugd nog veel sukses in de
konpetitie.

0-0-0
JEUGDLEIDERS GEZOCHT

is er nog stcoe een aanDe a
tallen zaterdags !s middags kunnen begele
de uit- en thuiswedstrijden,
Een ieder die hiervoor interesse heeft kan zich
nelden bij een van de jeugâleiders,

e
ie de elf-
idJG
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PRIJSVRAAG.

Naam van dit blad.
De redaktie heeft zitten denken hoe we 4it klubbladzouden noemen.
Men weet dat dit bedenken van cen goede naam erg moei-lijk is en de redaktie is er dan ook niet uitgekomen.Er is dan ook beslist dat we on technische redenende eerste vijf uitgaven gewoon '"Sportblad vanZieuwent! gaan noemen.
We vinden dit echter een goedkope en niet erg orginelenaan voor een, naar wij hopen, een orgineel en leven-dig blad. |

‘Je hebben dan ook geneend een prijsvraag te moeten
uitschrijven,
Voor de meest orginele en mooiste naan zal ( al naargelang leeftijd en geslacht van de inzender) een
passende en mooie prijs (zen) worden uitgezocht. Inde trant van cen leren voetbal, een sieraad of ietsdergelijks,
Ideéën kunnen worden ingeleverd bij B. ten Bras ofandere redaktieleden voor 1 januari 1974 !!!!,

0-0-0
De koe is een zoogdier cn ook een huisdier. Hij isoveral met rundleer bespannen. Achteraan heeft hij eenstaart met een pluin, waarnee hij de vliegen wegjaagt,die anders in de melk zouden vallen, Vooraan zit de
kop, waaraan de horens groeien en waarop een mond be-
vestigd is. Aan de onderkant van de koe hangt de melk,Deze. is ingericht on aan getrokken te worden. De koeiruikt bijzonder goed. Een iens ruikt hen al op groteafstand. Hij leeft van afval, gras en boterbloemen,Als het weer goed is, produceert hij goede melk, alshet weer slecht is slechte melk en als het onweer is,wordt de melk zuur,
Dan krijg je yoghurt.

O0-0-0 —_



Zorg voor koelte in huis met aee. a"DEGALUXZZONNEWERINGEN!

zowel jalouzieën als buitenschermen.
i Maar dan geplaatst door

SCHILDERS. & BEHANGERSBEDRIJF

LWaenink| LWaenin Werenfriedstraat 37a
‘ZIEUWENT Tel. 452

Het juiste brood
| voor de sportman - Ee Voor

is brood met ENERGIE Uw

SD C.V.INSTALLATIES
” PARVO De |

VOLKOREN "Goed en goedkoop!"
TARWE

isvan bakkerij
7 Le : =S S E5igeenborg7 GED|Glshof(REUW WARME BAKKER HET ADRES !



Hendbalyereniging Pacelli
De handbalvereniging Pacelli zal ook dankbaar gebruik
maken van het sportblad van RKZVC om alle nieuws,
standen en informatie te verstrekken aan de Redaktie
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 ver-
zorgt door de Hr, J, Fukkink, de Aspiranten en Pup-illen worden getraind door Mej. M. Storkhorst en H.
Donderwinkel,

De Senioren en Junioren trainen in de 'MHamelandhal!
te Lichtenvoorde op woensdags avonds van 20.30 uurtot 21.30 uur, De Aspiranten en Pupillen trainen
dinsdagsavronds in de Gymzaal te Zieuwent.
De vereniging kampt Met een dreigend tekort aan act-
ieve senioren, dames van Zieuwent doe wat aan sport
en meldt U als lid van Pacelli,
U kunt zich opgeven tijdens de wekelijkse trainings-
avonden in de Hamelandhal te Lichtenvoorde, junioren,
aspiranten en pupillen kunnen zich natuurlijk ook op-
‘geven. Ook kunt U zich opgeven bij Mevr. Ponds-
Donderwinkel, Zieuwentseweg.

De kompetie Ls òp 28 oktober begonnen met een uit-
wedstrijd voor de senioren, zij speelden in de
Hanzehal te Zutphen. De junioren speelden uit tegen
Arthomie uit Arnhem in de Rijnhal aldaer, De aspir-
anten speelden in Varsseveld tegen KSH, verslagen en
uitslagen zullen in het volgende nummer opgenomen
worden, deze keer is het helaas niet mogelijk vanwege
ruimtegebrek.

O-0-0
In Lichtenvoorde stonden twee gemeentewerkers met de
rug tegen elkaar, de opzichter zag dit en vroeg:
Mannen waarom staan jullie met de rug tegenelkaar?!

NMeneer de steel is van Mijn schop gebrhùken en het
werk moet doorgaan! antwoordde een van de twee,
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KPJ- KPJ KPJ — KPJ - KPJ.
Zaterdag 10 november organiseerd de KPJ haar jaarlijkseelfde van de elfde Prinsenbal,
Dit feest wordt gehouden in zaal It Witte Paard.
De aanvang is Js avonds om 19.00 uur, voor de muziek
zorgt het orkest "The Evening Stars!,
Leden van de KPJ kunnen kaarten afhalen bij de bestuurs-
leden en bij de leden van de Raad van Elf.
Diegenen die geen lid zijn, kunnen zich opgeven alslid 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 tegelijk-ertijd een uitwisseling plaats met de KPJ uit Workum,
Deze komen dan vrijdagsaronds aan, ze worden ontvangen
in de kleine zaal van het parochichuis, waar !s avonds
duftig gefeest zal worden.
Dus Mensen wordt lid van de K.P.J. er wacht een prach-
tig weekend op jullie.

O=0-0

INHOUDSOPGAVE,

Redaktiewoord
Woord v.d. voorzitter
G. Peevers spreekt
Jeugd + uitslagen
Bericht RKZVC 2
Standen
Verslagen RKZVC 53-4-5,
Bericht RKZVC 6
Vervoer jeugd
Prijsvraag
Handbal
KPJ
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gas en olie gestookt
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C.V.-BOUWPAKKETTEN COMPLEET
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ZIEUWENT - ZEGENDIJK 26

Tel. 05445-236 b.g.g. 541



U kunt zoveel méér doen met onze bank .....

3 ALLE BANKZAKEN

sparen, rekening-courant,
salarisrekenins,
aan- en verkoop vreemd geld,
safeloketten, nachtkluis.

3E FINANCIERINGEN

hypotheken, autofinancieringen,
persoonlijke leningen.

JE VERZEKERINGEN

via diverse bekende en
M-  REISBEMIDDELING

met ARKE, GTW, FIT, Hotelplan e.a.
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