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STE JAARGANG NR. 2, dec. 1973, BRedactie: B, Storkhorst Verder werkten leden vanB, Berendsen de Elftallen mee met deB. ten Bras samenstelling.
W. Krabbenborg
B. Wensink
H. Hartman
G. Peters
L. Venderbosch
L. Stcltenborg
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2. Opening Kleedacconodatie
4. Lachen en huilen.
De ZVE
Le OVC 2, VG 3
8. ZVC 4
9. Van onze special verslaggever.

19. JVC 5

14. ZVC 6, Veteranen en Jeugd
20. Pacelli-handbal.

Gezocht:
Om niet altijd dezelfde mensen aan het woord te latenen daar het blad. niet alleen vóór maar ook van Zieuwentbedceld is, zoeken wij enkele supporters uit het’ pu-btiek die zc nu en dan commentaar willen geven op eenof ander onderwerp met betrekking tot ZVC.

Deze rubriek zal dan al of niet naar wens gepubliceerdworden cnder het pseudoniem "Jan Publiek!,
C-C-0C

RECTIFICATIE !

In de vorige uitgave werd per abuis vermeld dat G.Peeters het trainers B diploma had, dit moet e:hterzijn het D diploma.
O-—-0-0
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De opening van het nieuwe kleedlokaal.
Cp Zaterdag 3 nov. vond de officiële opening plaats:
van de kantine en de kleedruimtes, om 3 uur !'s middags
opende burgemeester van Bastelaar de akkcmodatie door
de deur van de kantine te openen met de sleutel die hen

‘overhandigd werd door het jongste lid van RKZVC nl.
Nico Domhof. Tevens werden daarbij bloemen overhandigd
aan de vrouw van de burgemeester. In de kantine sprakvoorzitter J. Cuppers een woord van oprechte dank uit
aan de bouwcommissie, die cnder leiding van Frans
Domhof en architect Anton Holkenborg dit gebouw in eenhalf jaar tijds gerealiseerd hebben. Ook ging dank uit
naar het college van B en W. In verband met subsidies,
garanties, etc., met daarbij de aantekening dat ZVC
blij is met dit gemeentebestuur, tot slot dankte de
voorzitter speciaal Bernard Krabbenborg voor zijn mede-
werking welke steeds pro dec is geschied en bocd hem
daarvoor een gratis lidmaatschap aan voor heel zijnverdere leven. Na dit openingswoord sprak de burge-
meester, Hij vertelde dat 't vude groene tot blauw-
achtig verkleurde gebouwtje niks vergeleken was met dit
gebouw. Het succes voor het tot stand komen was ge- :

baseerd op het enthousiasme van zowel bestuur als leden,
Dit enthousiasme werd a.h.w, oek evergeneen door het:
gemeentebestuur, zodat tussen hen een goede relatie
werd gekweekt,
Verder feliciteerde de burgervader iedereen met de
sfeer die hier heerst en de Mentaliteit die men hier
heeft; daarbij de aanwijzing te proberen die mentali-.teit en sfeer te behouden, want dit is vooral belang-rijk om verder te komen, De sport in het algemeen kan
bijdragen tot vorming van de mens. Tot slct wenstte de
heer van Bastelaar iedereen veel plezier en veel
succes. Als tweede spreker sprak de heer Hondersln
namens de K.N.V.B. Deze waardeerde ook dat het tot
stand komen van dit gebouw is gebeurd met enerm veel„nzet. Dit nieuwe gebouw moest er komen omdat de oude
“leedaccomodatie hygiënisch niet meer aan de steeds
„oger wordende eisen voldeed. Verder dankte hij de ge-meente voor hun uitstekende medewerking. Aan het slot
van zijn betoog cverhandigde hij een enveloppe met
inhoud aan het bestuur,
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De derde spreker in de rij was pastoor van den Hengel.Deze sloot zieh volledig aan bij de vorige sprekers,wat betreft het bijzonder snel gereed kemen van hetklubhuis. Hij prees ook het gemeentebestuur, hoewel
ambtelijke molens larigzaam draaien, zetten deze Mensenzieh volledig in,
Het doel van de kantine is o.a, onm menselijke kontaktente leggen, wat ook zeer belangrijk is, Zieuwent is maareen kleine gemeenschap die nu gelukkig is, maar missschien later ook, aldus de heer van den Hengel.
De laatste spreker was de Heer B, Hcenderboon. Hijdankte ook de bouwcommissie vroor dit succes en ovver-
handigde vervolgens twee muurplaquettes aan het be-stuur. Tot slot dankte de voorzitter nogmaals iedereenvoor hun medewerking, speciaal de leveranciers van de
onderdelen voor de bouw, die allen tegen inkoopsprijsgeleverd hebben. Vervolgens werden de Burgemeester,zijn vrouw, het Gemeentebestuur en Wethouders, de Sport-raad en nog vele anderen rondgeleid door het nieuwe

‘ klubhuis. Na deze rondleiding bleven vele belangstellen-den nog lang napraten en doorfeesten ter gelegenheid
van de opening.

o-0-0
Nogmaals willen wij er de aandacht op vestigen, dat we
gaarne een naam zouden willen hebben voor ons blad.Enkele goede ideeën zijn Teeds binne, maar we hopen op
nog meer inzendingen. Vooral voor de jeugdleden lijkthet ons interresant, omdat er voor de prijswinnaar eenlederen T.V. bal klaar ligt en voor anderen natuurlijkeen aangepaste prijs.

C-C-0
Degenen die géén krantje ontvangen en deze toch graaghebben, kunnen deze toegezonden krijgen. Ook als men
familie of kennissen heeft buiten Zieuwent, die hetblad ook graag willen ontvangen, kan Men die opgevenbij een van de Redaktieleden.

O-0-0
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LACHEN EN HUILEN !

Volgens ‘de Elna werdt: er bij RKZVC gelashen en gehuild.
Gelachen om de prachtige kleedaccomodatie en gehuild om
Cee de thuisnederlaag van het eerste elftal tegen PAX,
Lachen kunnen we inderdaad om onze accomodatie, want
iedereen is er vol lof over. De vereniging kroeg OOK
de complimenten van een K.N.V.B. official uit Zeist.Hij vond het geweldig wat er tot stand gekomen was. Ook
bij de cpening van onze kleedaccomcdatie zijn er veel
lovende woorden gesproken. Woorden die vooral duidden
op de goede geest en stemming bij RKZVC om dit alles té
kunnen bewerkstelligen, En zouden we dan zitten te janken
als het eerste eens verliest? Ik geloof het niet,
Natuurlijk is het prettig als een elftal goed draait
en op de ranglijst bij de bovenste plaatsen meedraait,
Ve moeten niet vergeten dat het eerste elftal voort-
durend te kampen heeft gehad met blessures, waardoor
er telkens van andere en nieuwe spelers gebruik moest
worden gemaakt. Wel moeten we er met zijn allen voor
zorgen, dat de goede stemning bewwrd blijft en dat
iedereen zich daarvoor inzet. Zeker ook de spelers.
Zij zijn het waar een vereniging om draait en zij moeten
tonen tijdens een wedstrijd zich volledig te kúnnen in-
zetten, voor de vereniging, voor een goed resultaat en
voor de supporters. Sommigen zien de toekomst van het
eerste niet erg rcoskleurig in. Zij zcuden te weinig
wedstrijdpunten verzameld hebben in de afgelopen wed-
strijden. Laat ik eindigen met de aloude kreet: "Dlerste
pannekook!n bunt veur de kinder!,
Bestuurslid: J. de Marie

o-n=C
ATTENTIE AL!!! ATTENTIE !i! ATTENTIE !!!

St. Nicolaas feest voor de Pupillen en Aspiranten cp
ZATERDAG 1 DEC. 1973,
Aanvang 13.530 uur in de Kantine,emee rs ene es me en me es Pe eeeeee4 DEC 1973 voor alle JUNIOREN !

DROP PING Aanvang 18.30 UUR in de Kantine
Denk aan het pakje,

KOMT ALLEN OP TIJD.



Onze nieuwste collectie in
overgordijnen en vitrages
van de "INTERDECOR'"
hebben we zo juist binnen.
Ook in VLOERBEDEKKING en
MEUBELEN steeds iets apartsen...de prijs valt echt meel!

Vraagt eens vrijblijvenaen bij
5

:Ni[ënhuîsmeubelen
Werenfriedstraat 1 Telef. 05445-252 ZIEUWENT

Voor Uw totale verzorging ip)Lt EJ IEE
ol ATD AEaeJe

:

ED
 DROGISTERIJ CaenPARFUMERIEEN

TOILBTARTIKELEN

ROOKARTIKELEN ZIEUWENT

en nog veel meer ! Telef. 290

U wilt lekker eten 72

Dan naar cafetaria

Je NMrënh1413
ZIEUWENT Tel. 269



5e
EERSTE ELFTAL.
AVC 1EDAX 1

De eerste thuiswedstrijd met de nieuwe accomodatie
heeft niet het verwachte resultaat opgeleverd, Ondanks
ons redelijke goede spel maakte PAX ddor hun inzet voorrust 2 goals. De eerste goal was een lange bal vanuit
de achterhoede naar links, waar de linksbuiten vol-
komen werd vrij gelaten door J. Kolkman (Z), De voor-
getrokken bal werd door de rechtsbuiten van PAX, die
goed meegekomen was, in het doel gegleden, tussen J.,
Kolkman en J. Knippenborg door, J. Eekelder had Agina
en daervoor stond J. Knippenborg in het doel. De tweede
goal was opnieuw een dekkingsfout, waardoor PAX Nr 8
raak kopte. Iedereen keek toe hoe de bal erin huppelde.
In de tweede helft kregen we een veldcverwicht, maar de
nauwkeurigheid van de laatste pass was zoek. FP. Zegge-
link werd gevloerd, Penalty 1-2. Daarna ging het als
zovaak, W. Eekelder mistte een drocmkans, W. Domhof
schoot keihard inhet zijnet. Eén uitval van PAX !

De PAX speler omringd door drie weifelende ZVCers kon
ongehinderd raak schieten. 1-3. Toen was het gebeurd,
endanks de zeer goede en luide aanmoedigingen van ons
publiek. De oefenwedstrijd tegen Babberich was nuttig,
hoewel Babberich niet uitblonk in felheid, Er waren
wijzigingen: A. Holkenborg weer voorstopper J. Kolkman (L)
en B. Bokkers vleugelverdedigers, G. Peeters links
middenveld en R, Damhuis linksbuiten. We begonnen zeer
overtuigend. De kansen kwamen als rijpe appels, maar
het benutten ervan was er niet bij. Zo ging het 85
min. totdat W. Dônhof doorging op rechts, scherp voor-
trok en Re Denmhuis zijn eerste doelpunt maakte, Vaar
de grensrechver vieagde, de bal zou achter geweest zijn
en scheidsrechier J, Floors keurde het dcelpunt af,
In de laatste minuut: aanval Babberich en dat betekende
C-1,
28 okt. Zelhem-ZVC,
Een wedstrijd waar velen met gemengde gevoelens naar
toe gingen, doordat ze aan vroegere ontmoetingen dacht-
ten. Dit bleek echter helemaal niet nodig te zijn, We
speelden veel sneller, en fantasierijker dan Zelhem en
we hadden dan ook de gehele wedstrijd onder controle,
De kwam mede door de uitgestippelde taktiek: B. Bokkers
schakelde de !spielmacher' van Zelhem (Kranen) volledig
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uit. Er werd zeer veel gelopen en de achterhoede vanZelhem werd regelmatig door ons uitgespeeld, Het enigstewat er nog aan ontbrak was het benutten van de velekansen. B. Elsehot maakte ons enige doelpunt na 10 min,

. een mooi schot van 20 meter. En zoals altijd: Wanneer jeniet doordrukt komt de tegenstander terug. De laatste 20
min. kwam Zelhem ( we lieten hun ook komen) 5 min, voor 4%,eind werd J., Eekelder bij een voorzet half getorpedeert,de scheidsrechter floot niet: 1-1: gebeurd, Doffe el-lende bij ons door het cnnodige puntverlies.
AD 169 … ZVC. 18 nov. 73.
Dit was de laatste wedstrijd in het nederlagentournooi
van AD. Vorige uitslagen waren: AD-KSV 2-3 en AD-Longa1-3. We moesten dus minstens met 2 goals verschil winnen
om de hoofdprijs (13 voetbalshirts) mee te kunnen nemen,Het is een vrij goede wedstrijd geweest en alles liepkehoorlijk goed cp weer één ding na: het benutten van
de zeer vele goede kansen (cndanks de uitslag). Na 10
min. maakte AD door een schot van zeker 20 meter 1-0,enhoudbaar, Verder heeft AD geen kansen meer gehad.
De doelpunten voor ong werden gemaakt door W. Domhof
30 en 60 min. , W. Eekelder 75 min, en GC. Peeters 88 min,
na een schot tegen de lat van P, Zeggelink, Verdere
kansen werden gemist door alle spelers, minstens 6 per-sonen, Alleen het laatste kwartier na de 1-3 stand bood
AD minder weerstand,
KOMPETITIE STAND.
Eibergen . . 8-15. ZVC 2 8 - 11
Longa 130 9 — 15 Witkampers 2 8 — 10
Gendringen 8 — 12 Neede 3 8 - 710
Zelhem 9 — 10 Lochem 3 8 - 10
Neede 9 — 8 Eibergen 4 8— 9
Terborg 9 — 8 Ruurlo 2 8 — 9
Varsseveld 9 — 8 PAX 3 8— 8
PAX &8— 6 Halle 2 8— 7
Reunie 8— 6 Reunie 3 B — 5
RK ZVC 9 — 6 Markelo 3 8 3

. Etten 8-— 4
i KSV 8-— 4

c-0-0
Doelpuntjes ! !

Wij vestigen er de aandacht op, dat het altijd mogelijkblijft kleine advertenties op te geven, zen. doelpuntjes.
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In de afgelopen periode heeft ZVC 2 twee competitiewed-strijden gespeeld tegen resp. Witkampers 2 en feunie. 3,eveneens geduchte kandidaten 'voor de titel. _ EeIn de wedstrijd tegen Witkempers2 hielp A, Slot ZVC2
aen de eerste goal na cen pracht voorzet van EH, Rietberg.Vlak voor rust scoorde Witkampers, tegen. Meteen na rustwas ZVC 2 opnieuw sterker en uit een voorzet op maat
van A. Slot kopte H, Rietberg fraai over de uitlopendekeeper, 2-1, dit was tevens de einduitslag. |

|Op de eerste autoloze zondag gingen we allen op de fietsnaar Reunie 3, de beenspieren waren door de fietstochtzo goed warm gedraaid dat de rust inging met een 5 — 0
voorsprong voor ons. Na de rust werd kennelijk weerrust genomen voor de thuis reis, want de stand bleef5- 0,
Hierdoor heeft het tweede de leiding genomen in zijnklasse, 3 ploegen. volgen ons echter op de voet met
een punt minder, er is.dus nog van alles mogelijk,

Lb, Venderbosch.
0-0-0

n°
De derde uitgave van ZVC, dat goed meedraait in de kop-groep, moest 28 okt. aantreden in Groenlo tegen Grol 5.De eerste helft werd er bijzonder aantrekkelijk voet-bal vertoond, maar de vele kansen bleven onbenut, tot-
dat kort voor rust de scheidsrechter ons een penaltytoekende wegens duwen; H, Hartman plaatste de bal be-heerst in de hoek en gaf de Grol goali geen schijn vankans. Na rust begon Grol steeds agressiever te voet-ballen, vooral nadat de goed mee opgekomen V, Krabben-
borg met een grandioze schuiver de keeper het nakijkengaf, 2-0, De goed leidende scheidsrechter deeldé resp.de gele eni’de rode kaart uit aantwee Grol-spelers,waarna ZVC uiteindelijk nog gemakkelijk tot 3-0 kon
uitlopen. De daarop volgende week kwam Kotten 3 op de‘bromier naar Zieuwent toe. Reeds bij de rust leidde
ZVC al met 2-0, door doelpunten van H. Hartman (penal-ty) en J. Damhuis, Na rust kwan Kotten sterk opzetten.
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Eerst wist A, Krabbenborg met een grandioze duik eenpenalty te stoppen, maar even later was hij toch kans-loos tegen een kopbal van de midvoor in de bovenstehoek, Kotter wilde nu doordrukken, maàr toen na goedvoorbereidend werk van J, Damhuis ZVC snel uitliep tot4-1 door doelpunten van'B. Wensink en W, Krabbenborgwas alle verzet gebroken en werd het zelfs nog makkelijk,door een goal van B, Wensink, 5-1,
|In deze klasse, waar nu ZVC door een beter doelgemid-delde de lijst aanvoert boven AD 4 en Fortuna 1, be-loofd het nog een bijzonder spannende competitie teworden, |

:

B, ten Bras,
O0-0-0

—
Na 5 wedstrijden gespeeld te hebben, waarvan we 5punten overhielden, 2 gewonnen, 1 gelijk en 2 verloren,werd de 6de wedstrijd op een ongelukkige manier ver-loren met 0-1 van Longa 7. ?

Ook het 3de elftal van ZVC was te sterk voor ons, weverloren de vriendschappelijke wedstrijd met 5-1, na eenruststand van 1-1. In een fors gespeelde wedstrijd, dezondag daarop, tegen MEC 3 werd met: 1-0 verdiend ge=wonnen. Toen kwam de zware uitwedstrijd tegen Mariën-velde 3 met een grote handicap nl: de autoloze zondag.Maar H. Drieks als bekwaam voerman bracht ons met paarden wagen, vergezeld van ettelijke fotografen, veilig enwel op de plaats van bestemming. Volgens insiders wasdit ook de oorzaak van de 1-0 nederlaag. Doch na eengoed gespeelde vriendschappelijke wedstrijd tegen KSEH 5,uitslag 2-1, zien We de komende wedstrijden weer metenig optimisme tegemoet. ;Vermeld dient nog te worden dat.na üe.nederlaag tegenMariënvelde de terugreis opgewekt werd aanvaard; waar-bij bij café Heutink de nodige brandstof voor onderwegwerd ingeslagen, Om het paard wat rust te gunnen en uitschande voor de nederlaag keerden we de laatste 500 m..de rollen om en werd het paard achter de wagen ge-spannen, tot genoegen van het publiek langs de route.Cls Knippeuborg = J, Wopereis,
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Enige markante aantekeningen bij de op zondag‚18 november. 1973 gespeelde wedstrijd tussen Neder-laùd en Belgie, .

| u

(van-onze speciale verslaggever.).
Op zondag 18 november 1973 wera dan eindelijk de zo
lang verwachte wedstrijd zespeeld tussen het Nederlandselftal (of Ajax,zoals u wilt) en het elftal van onze
Zuiderburen.Vele verslagen ‚commentaren;vraaggesprekken
kritieken,opmerkingen en aanmerkinzen waren aan deze
wedstrijd,;voorafgefaan.Men kon geen radio of t.v. 2an-
zetten,geen krant of tijdschrift openslaan of: men zag
een glunderende doch enigszins bevreesde Fahrdronc of
een appelig kijkende Goethals,die het allemaal wel zagzitten met zijn drievuldigheid Piot,Vandendaele en
Lambert.

|

Men bestcedde zoveel aandacht aan Gait gebeuren dat
ondergetekende (wellicht ben ik niet de enige) er
eigenlijk Nkotsmisselijk van werd. ;

De wedstrijd moest gewoonweg,afgaande cp de voor ‘de
wedstrijd zereven verslaren enz,(zie boven)zosezeit een
knaller,spetter en wat dies meer zij,worden.Tevens
diende men daarbij de autoloze zondag in ogenschouw
te nemen,hetgeen vele landgenoten twee maal drie
kwartier voor de beeldbuis. zou doen kluisteren.
Een bekend beeld bij een dergelijke wedstrijd is,datde gehele familie voor de t.v. verzameld is,Een do-
minante rol speelt daarbij het hoofd van het gezin(Nog steeds ís dat de vader) ,die onderuitgezakt in
een Mluie stoel',een pot bier en een lading sigarettenbinnen handbereik,het schouwspel gadesla&t.Op de ach-
tergrond draait een rùstig plaatje,in afwuchting van
de dingen die gaan geèbeuren.Steekproeven die dag hebben
uitgewezen dat het merendeel van de platenspelers dieal dan nietin stereo hun lawaai uitbraken ,werden ver-kracht door de plaat(Vorige week nog alaramschijf opRadio Veronica)met de schone titel "Hup Holland Hup,laat de leeuw niet in zijn hempie staanMvan het ‘duoFrantisek en Raymond,bekend van radio en tst. Druilof=ten en partijtjes.Deze hit werd getrokken van deelpeeIn de winning mood,
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Een andere hit welke het die dag ook goed deed
was "Jongen,waarom ben jij toch naar Mokum toegegaan!
gezongen door het Bestuur van de Belgische Voetbal.
bond,
En dan,eindelijk,het grote moment, zondagmiddag om
14.15 uur,Op het beeld verschijnt een bomvol Clympisch
Stadion te Mokum.Men hoorde dat binnenkort de zilver-vloot voor de zoveelste keer het stadion weer binnen
zou varen,en,ergens verderop,achter het doel van
de Nederlanders. zat een aantal Belgen (hun aantal
werd geschat op een slordige 10.000) die luidkeels,
doch zeer onmuzikaal en vals,het Belgische volksliedten gehore brachten. (Inderdaad “Patattepatat Patatte-_patat).De vele Belgen waren voor deze zelezenheidmaar piet met de auto gekomen (Ook Belgen krijgen
geen ontheffing van het rijverbod.Discriminatie ?
Welnee. )Hun geliefkoosd vervoermiddel was dit keer
naast de in grote getalen aanwezige rijwielen,hetvliegtuig.(Onderontwikkelde volkeren noemen dit ookwel een "Stalen Vogel"),Afijn,om een kort Verhaal lekker la g te maken,de me-nigte barstte in een onwelvoeglijk gejoel en geschreeuw
uit;gebruikmakend van toeters,bellen en ratels,toende ploegen het veld betraden, (Volgens een terzakekundige commentator, wiens naam er niet toe doet ,omdathet Herm an Chuiphof was,was de grasmat enigszinshobbelig.)Allereerst was daar de toss;waarmee,zoals

Îgebruikelijk, elke wedstrijd in deze sportsector,begint.Johan Neeskens(alias Jantje Beton,ook wel genaamd de:Beul van Sofia) vroeg tussen neus en lippen door aanPol van Himst,of de Belgen geen yell hadden(U kentongetwijfeld dit vreemdsoortige gebruik bij volley-ball-en basketballwedstrijden,waarbij de spelers ineen kring gaan staan,elkaar omarmen en een,meestaâl,niet te verstane kreet uitslaken) Lambert ,die toevalligen hoorde,liep naar van Himst toe,en zei tegenee ES cen valstrik", In een interGE ef 9 strijd verklaarde Lambert (Raoul voor:

= desgevraagd ,dat hij deze opmerking had gemaaktomdat hij een tegenstander is van psychologische oor-logsvoering. :

Wel,;toen kon de match beginnen,Van beiSn San lrekkelijk voeibal waere nemenDTe



le
Nederland had echter het betere spel ‚hetwelk ook totuiting kwam in een aantal doelrijpe kansen,die echtergemist werden,Zo gingen verdiende doelpunten aan deneuzen van de Nederlanders voorbij;toen ene meneer Rep(inderdaad van die grote ploeg uit Mokum,welke naam hieruit commerciële redenen niet kan worden genoemd dit scheptongewenste precedenten) 2,zegce twee opgelegde kansencp een prachtige manier om zeep hielp. (De tanier waarophij deze kansen miste,was werkelijk uniek, Tk moet de eerstenog zien,die hem dit nadoet)Belgie, daarentezen, timmerde de goel behoorlijk dicht,het-geen onbegrijpelijk was,want zij moesten tenslotte de

|goaltjes maken,om een Snoepreis naar Duitsland te verdienenplus een bedrag aan geld,dat er niet om loog.Terwille van de duidelijkheid en objectiviteit dient ech-ter te worden zezegd,dat ook de Nederlanders een zeardigbedrag was beloofd,bij gelijkspel of winnen.Kranten spra-ken van f 65.000,=-.Van ‘dit bedrag moet natuurlijk weleen flinke hap aam belasting af,maar het restant wastoch wel voldoende voor aanschaffing van een allerautootje of een heleboel lollyt!s,Het verdere verloop van de wedstrijd zal ik u besparenomdat de kranten hiervan hebben volgestaan.Vermeldenswaardis echter ‚naar mijn oordeel ‚nog het volgende incident,In een van de laatste minuten werd een witte duivel (Denaam is mij ontschoten,maar ik dacht dat het Martens was)door mencer Rep(jawel,de keansenmisser)op een derrelijkemanier van de bal gezet, dat de scheidsrechter genoodzaaktwas van zijn eentonig muziekinstrument(in de volksmondwordt dit instrument een fluit genoemd) rebruik te maken,en Belsië cen vrije trap toe te kennen,op de rand van hetstrafgebied van Oranje.Polleke van Himst zou deze vrijeschop nemen, (Betrokkene wordt hierom in eigen land gevreesdhetgeen onbegrijpelijk is,wat hij is een rustige jongen)Door Nederlang werd een muur gebouwd in het strafschop-men u teren kon zeggen,Zoals bekend wordt8 een voetbalwedstrij veel repraat,Cnder het slaken van de strijdkreet fAyel zulle! nam vanvan Himst deze vrije bal op een zeer eigenaandipge wijze,Maar de ijlings opgetrokken nederlandse muur,bestaande uiteen aantal keien op voetbalrebied,kreeg voordat de schop

aardiest

ëwerd genomen plotseling pootjes,
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Gevolg van deze woke gedaanteverandering was,
dat een drietal ‘Belgen in buitenspelpositie kwam te
verkeren, waaruit Verheijen kon scoren,Het doelpunt
werd echter om deze reden ongeldig verklaard.
Dit betekende inderdaad geluk voor de Nederlanders en
wel hierom,dat de scheidsrechter niet bijziend was.
De man zal de vlag van zijn collega maar niet zien.
Dan zit men,om een cliché te gebruiken,mooi in EE
boot,
Resumerende kan worden gesteld: dat de inzet van de
Hollanders nu eindelijk coed ïs geweest.Ongetwijfeld
ziijn aan deze inzét het bedrag aan geld en de. snoep-
reis naar Duibland debet geweest.Cok Fahtdronc zal

ook wel eens willen zien,warunm es so schon ist am

Rhein.Dit doet echter aan de prestatie niets af.
In een land als het onze moet het gewoon mogelijk
zijnsmet een dergelijk potentieel aan spelers,om cen
behöorlijk nationaal team sanen' tert tèllenshetwelk

1974 hoge ogen kan gooien bij: de wereldkampioen-
scahppen.
Dit voor ogen Gena eindis ik dit verslag,met de
wens uit te spreken;dat Nederland nu eindelijk eens
erkende voetbalgrootheden de pan in gaat hakken,op
een dusdanize wijze,dat welke hond dan ook ‚er geen
brood meer ‘van zal lusten.

ë

R.Damhuís,

‘Heden bereikte ons het ontstellende bericht,dat
het kabinet uiteen is gevallen.
Als vermoedelijke oorzaak wordt genoemd: boutnoen,

Hersenbrekertje:
Vader is 2 keer zo oud als: zijn twee zoons.Vader en
moeder samen tien keer zo oud als de jongste zoon, _

Moeder is over 2 jaar 6 keer. zo oud als hun dochter,
de jongste van de 3 kinderen.Cuders en zoons met z'n
vieren over 4 jaar 13 keer zo oud als de dochter,
Hoe oud zijn vader, moeder, zoons en dochter 7.
Oplossing:;volgt ineen volgende editie van het

clubblad,
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135
ZVC 3 8 — 12 AD 6 8 — 12
AD 4 8 - 12 Bredevoort 3 8 — 11
Fortuna 1 8 - 11 Varsseveld 5 8 - 11
WVC 4 8-8 Longa 7 T- 10
Grol 5 8 — 8 Mariënvelde 3 38— 9
Bredevoort 2 8 — 7 KSV 3 8— 8Grol 8 8-7 ZVC 4 8— 7
KSV 2 8- 6 MEC 3 T— 4Kotten 3 8- 6 Erix 4 8 — 4
Brix 3 8 — 3 KSH 3 8— 4

0-0-0

ZVC 5.me e=
Tegen Meddo 2 leed het vijfde zijn tweede nederlaag enwel met 3-2. Nadat het aanvankelijk een 2-1 voorspronghad gencmen, wist- de jórige Meddo ploeg in de 2de helft
goeù terug te komen; nadat ze gelijk kwamen bleven zedoordrukken en 2. min, voor tijd wist het mo de
verdediging te cmspelen, 3-2 voor Meddo,
Tegen koploper AD 5 werd taktisch zeer goed gespeeld,
we lieten ze komen en-trachtten hen te verrassen met’snelle uitvallen yanuit een gesloten verdediging, watresulteerde-in een 3-0 overwinning,
Op de eerste autoloze zondag werden de fietsen vanMstal! gehaald en ging het naar KSV 44 waar een zeergemakkelijke crverwinning werd behaald, na een rust-stand van 4-0 werd het uiteindelijk 8-0, Tegen Longa 9
werd er voor rust een grandioos spel vertoond, wat ons
een 3-0 ruststand opleverde, na rust werd het pet
kalmer aangedaan, waardoor Ionga 2 tegengoals kon
scoren, maar de 3 goals voorsprong wisten we te hand-
haven, eindstand 5-2, Door deze reeks overwinningendingt het vijfde nog steeds zeer goed mee naar de kan-picenstitel, |



Het zesde, dat nog gehoopt had in. de conpetitie teworden ingedeeld, heeft zich nu erbij neergelegd datdit niet mogelijk bleek, Desondanks gaat men steeds metgroot enthousiasme naar de vriendschappelijke wedstrijd-dhe W, Krabbenborg telkens weer voor hen weet te orga-‘niseren, Ondanks de wat grote nederlagen, blijft menvol enthousiasme voetballen, wat er dan ook toe bij- .draagt dat het ledenaantal van het zesde blijft stijgen.
O0=0=0

ZVC Veteranen,
Sinds 1 nov. 1971 heeft Zieuwent ook zijn veteranen- éclub, die momenteel uit ruim 30 leden bestaat. Buiten.verschillende oefenwedstrijden nemen ze jaarlijks met!een of twee teams deel aan speciaal voor veteranengeorganiseerde toernooien, waarbij tot nu toe slechts,wisselende successen werden behaald. De trainingenOele. Ie Stoltenborg vinden om de veertien dagenplaats, te samen met de veteranen van Longa, op woens-dagavond in de sporthal te Lichtenvoorde van 21.30 tot22.50 Wij, Ais leider treed de heer J. Knippenborg op.De veteranen kunnen roemen op een gezellige club; waar-bij een ieder die zich bij de zgn. NBuikjesclub! wilaansluiten van harte welkom is,

Th. Bekken, voorzitter,

DE JEUGD,

Op 5 nov. hebben we voor het eerst vergaderd in. hetnieuwe clubhuis. Deze bijeenkomst werd geleid door hetjeugdbestuur, die ook het initiatief hadden genomenvoor deze vergadering. Eerst werd van gedachten ge-wisseld met de jeugdleiders omtrent het gebruik van dekleedkamers, Hierbij werd de jeugdleiders op het hartgedrukt in de kleedkamers geen onnodige rommel te mak-
en, wat erop neerkomt dat iederc speler vooral buiten!zijn schoenen dient schoon te maken, zodat er minder



VDmodder naar binnen wordt gedragen. Hierna kwam de op-enstelling van de kantine voor de jeugd ter sprake. Al.len waren het erover eens dat, op zaterdagen de kantineIs morgens om 10.00 uur open moest zijn, tot. !s avonds18.00 uur,Dit was een punt dat later met het gehele ZVC-bestuuris besproken, Het was een moeilijk punt, dat heel watstof deed opwaaien, maar het gezonde verstand heeft hettoch weer gewonnen. Tot slot willen de jeugdleiders hetbestuur en de medewerkers een pluim op de hoed stekenvoor hettot stand komen van het prachtige clubgebouw,dat voor alle spelérs en supporters geopend is,
Het Jeugdbestuur,

0-0-0
A-Junioren.—_—

Onze A-selectie bestaat mus in tegenstelling met anderejaren, uit 15 spelers, De leeftijd îs 16 à 17 jaar. Vanhet A elftal van vorig jaar zijn slechts 5 spelers over,de rest werd aangevuld met A2, B1 en B2 junioren.Daar er + 20 spelers voor het A team in aanmerkingkwamen, Konden er net geen twee elftallen gevorma worden,waardoor er enkele spelers naar het 64e elftal konden,en daar werd door enkele spelers dankbaar gebruik vangemaakt. Nu we nog maar met 15 jongens over zijn, wordtde training toch door velen bezocht, De training is ingoede handen van de heer W, Krabbenborg die veel aan-dacht en zorg aan ons besteedt, samen met B, Storkhorst,die ons bij de wedstrijden leidt.Ook de sfeer is goed, dit komt vooral ondat we al sindsde pupillen met elkaar voetballen en elkaar bijna blinde-lings kunnen vinden, aan de techniek ontbreekt er nietveel, maar wel aan lichaanskracht en doorzettingsvermogen,De meeste spelers zijn klein en licht; waardoor we vaakworden overklast door de tegenstanders, Dit kwan zecrgoed tot uitdrukking in de wedstrijden tegen: Grol,Silvolde, SDOUC en Viod,
Naast enkele minder goede resultaten. zijn er ook noghoopvolle wedstrijden geweest nl. tegen KSH en Zelos, Deslechtere resultaten waren enigzins te wijten aan bles-sures van enkele spelers van de basisopstelling en die



‚ 16,
is: Doel: Martin Niënhuis-aanvoerder, wisselspeler:Huub Wopereis,
Achter: Henrie Humielink, Joost v.d. Meij, Hemmie
Humnelink, Clemens te Molder, wisselspelers: Clemens
Bokkers, Jan Krabbenborg, Ee 5

Midden: Jos Hegeman, Jos Hulzink, wisselspeler: HemnieToebes.
Voor: Wilfried Ivens, Paul Knippenborg, Vincent Bokkers
en Stef Bekken, ‘

Uitslagen: EVOA - n= Grol A 0-6
ZVC A = Zelos A 3-1
SDOUC Á — ZVC A 3-1
Silvolde A -ZVC A 5-1
ZVC A - KSH A 2-2
ZVC A - Viod 4-6

Namens de A junioren danken wij de redaktie dat We ecústuk hebben mogen schrijven en wensen hen nog veel suc-ces in de ‘toekomst.
u. Viënhuis en H. Hummelink.

O0-0-0

Het elftal van B1; jongens van 14 t/n 16 jaar is goed
voorbereid de competitie ingegaan, Die voorbereidingbestond uit ecn aantal vriendschappelijke wedstrijdenen een toernooi in Winterswijk, Deze wedstrijden warenwat resultaat betreft teleurstellend, G:w.z. 5 wed-
strijden 1 punt en in het toernooi uitgeschakeld in de
voorronde, maar om het elftal te laten inspelen envoor te berciden op dc geselecteerde B-klasse waren ze
erg nuttig. Men moet wcten dat het elftal van Bl vorigjaar met dezelfde jongens op 4 na nog €1 was, leeftijdvan’ 12 t/m 14 jaar. Dit betekent cen enorme onschakeling.In de geselecteerde B klasse is het tenpò veel hoger en
komen meer taktische elementen naar voren: Ook zijn de
tegenstanders dikwijls een jaar ouder, vaak groter ensteviger, dus hebben ze meer lichaamskracht. Dit is nujuist het probleem bij’B 1. Vooral in de aanval kont
nen lengte en fysieke kracht te kort. Dit houdt in dat
de middenvelders noodgedwongen kort en laag moeten
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spelen. Dit beheerst men goed en men voert de actiesdikwijls met hoge snelheid uit, wat veel verwarringschept in de vijandelijke defensies. In de competitiegaat het niet slecht, men heeft dan wel 4 wedstrijden
en slechts 2 punten, maar als men weet hoe sommige uit-slagen tot stand zijn gekonen, verloren door pech ofdoor een fatale fout in de achterhoede, biedt de toe-
komst nog wel enig perspectief. Wanneer dit tean erinslaagt dit jaar niet te degraderen, wat zeer zeker
nogelijk is, dan hebben ze volgend jaar het voordeel datzij dan, het gehele team, een jaar ouder zijn dan de
meeste tegenstanders en een jaar lang met hetzelfde tcan
wedstrijdervaring hebben opgedaan in de geselecteerdeklasse,
Wanneer iedere speler beseft dat alleen wanneer icder-
een 100 % inzet toont tijdens de wedstrijden, dit was
de laatste tijd nogal eens zoek bij somnige spelers, het
behoud van deze klasse kan worden verkregen, dan kan dittean nog menig tegenstander Min de zak stoppen!,
De jongens van B1 willen via deze weg nog alle mede-
werkers die gcholpen hebben aan het tot stand konen vande nieuwe kleedaccomodatie van harte danken, Ze hebben
met plezier de kleedkamers, heerlijke douches, en de
kantine in gebruik genomen.

Het B. Hlftal.
0-0-0

STANDEN, . A, Asp. Be ASD.
ZVC A 6 — 10 Gros 5-3Grol A 6-9 Grolse Boys A 6-8Longa A 5-7 Longa C 6-7Erix A | 5 — 7 Erix B Bz 6
Mariënvelde A 6-7 Grol C 5-6Vios B: A, 6-— 4 Longa B 5D 5KSV A 6-2 ZVC B 5-2KSH A 6-— O0 Vias B, B, 5-0
Als laatste inzenddag van copieën voor de derde uit-
gave van het clubblad is zondag 23 december vastge-steld.
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A. Pupillen B. Pupillen
Grol A 6 — 10 ‘Grolse Boys A 5 — 19
Variënvelde A 4 — 8 Mariënvelde B D= 8
Longa A 4 — 7 KSVB Di 0
KSV A 6 — 7 ErixB 6 — 6
Longa. B 5 — 5 Longa C 4 — 4
Drix À 5 — 4 Grol C 4 — 4
Grol B 6 — 2 Grol D 5— 4
ZVC A 4 — 1 ZVCB G-— 4
KSV A 4 — 1 Longa D DS 0

0-0-0
Ook dit jaar organiseren wij weer een St. Nicolaasfeest
voor onze jeugd. En wel op dinsdag 4 december voor de
Junioren en zaterdag 1 december voor de Pupillen en
Aspiranten. Dit houdt in; dat zaterdag 1 december een
bingospel gespeeld wordt, waarbij verschillende prijzente winnen zijn, die door St. Wicolaas worden uitge-
deeld.
Dinsdag 4 december beginnen wij met een dropping, waar-
bij ook St. Nicolaas op bezoek kont. De Junioren dic aan
deze avond mee willen doen moeten een pakje mcebrengen
van + f1. 2.00 tot + fl. 2,50. Verder willen wij de
ouders erop wijzen dat die avònd de jeugd + 25.00 uur
weer thuis is. e®

Het Jeugdbestuur.
0—-O0-D0

WIE WEET ER EEN GOEDE NAAM VOOR ONS SPORTCOMPLEX 79°.

Wanneer in het voorjaar een begin zal worden gemaakt
met de aanleg van het nieuwe hoofdveld en de ver-
betering van de beide huidige velden, zal ZVC over

‘ongeveer een jaar de beschikking hebben over 3 goede
‚speelvelden. Ondat we dan samen met de nieuwe kleed-
accomodatie beschikken over een voor Zieuwent grand-
ioos Sportconplex, is het bestuur van mening, dat dit
complex dan cen passende naan behoort te hebben.
Daarom verzoeken wij eenieder, die wat de naamgeving
betreft een goede suggestie heeft, dit aan het bestuur
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of de redaktie mee te delen. Denkt U or ess over na,
en help ons zoeken naar een leuke passende naan,

Het Bestuur.
Nagekomen bericht ZVC 5,
STAND : Meddo 2 8 - 12

Ratun 3 BZVC 5 T — 10
AD 5 T — 10
KSH 5 T — 10
Longa 9 8 — 10
Grol 9 T— TT

Varsseveld 3 7 — 5
KSV 4 6 — 4Longa 11 8 — 4
Mariënvelde 4 7 — 2
KSH 4 T — 1

0-0-0
Twee kinderen willen een dure nachtklub ingaan, tot
verbazing van de portier, die vraagt:!" Maar wat willen
jullie hier dan?" Nou het staat hier toch buiten!',
zegt een van de twee, "Diner en Dansen, 8 tot 12, en
we zijn allebei negen!

O0-0=-0

Pa ziet tot zijn stome verbazing dat zijn zoontje
een plasje doet in de prullebak.
'Waarom doe je dat?" roept hij woedend. VMHet ritselt
zo lekker", antwoordt het knaapje.

O0-0-0

Neef Jan vraagt aan oon Engbert die zo kaal is als eenbiljartbal: "Oom, waaraan merk je nu bij het wassen,waar je gezicht ophoudt!!,

O0-0-0
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Handbal PACELLI.

De Pacelli-senioren zijn het nieuwe seizoen met wissel-end succes begonnen.
Van de twee vriendschappelijke wedstrijden die voor deconpetitie werden gespeeld werd er een verloren en eengewonnen. Tegen Erix-Lievelde verloren de dames met
maar liefst 15-9, Daarentegen wonnen ze van Trias-Wijmegen (1 klasse hoger spelend) met 16-12, Ook in deconpetitie was er wisselend succes. In de eerste wed-strijd tegen Brunmen werd verdiend verloren net 10-8.,De volgende tegen Raak-Swift werd gewonnen met 11-10,maar weer werd de volgende wedstrijd verloren en welvan Huissen met 14-9, De wedstrijd op de dag vanNederland-België bracht een ommekeer, Pacelli speeldeeen goede wedstrijd over alle linies en won verdiendmet 15-6 van Gr.Glory uit Nijmegen.
De senioren spelen in Ge verdedèging nog niet door-tastend genoeg en willen een aanval al te vlug af-sluiten. Daar kont bij dat er een aantal speelsters nietop de training kunnen komen vanwege studie of werk, watnatuurlijk niet bevorderlijk is voor het sanenspel. Dedames toonden in het begin van de conpetitie weleens teweinig inzet, hetgeen niet gezegd kan worden van delaatste wedstrijd, daarin werd er door Pacelli cen Losein handbal gegeven aan de Nijmeegse dames. Er werd snelgespeeld, goed gecombineerd en stevig verdedigd, Daarbijkwan dat de keepster, die enkele matige wedstrijden hadgespeeld, een uitstekende vorn vertoonde en enkelezeer goede reddingen verrichtte, dit inspireerde de ge-hele ploeg en men liep Gr, Grory onder de voet, 15-6,Cndanks de lange reizen (Arnhen — Nijmegen), vanwege deautoloze zondag, met openbaar vervoer, waardoor men al-vorens te spelen omtrent 2% uur noest reizen toondePacelli karakter. De Senioren lijken de draad weer op-gepakt te hebben die ze het vorig jaar bijna de titelbracht. Wij ensen ze heel veel succes,

0=-0-0
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Dames-junioren,

Wedstrijd uitslagen: Athomic — Pacelli 10-6
Pacelli - R. Swift 5-11
UGHV — Pacelli 5-4

Deze uitslagen liegen er niet onm. Pacelli heeft het
moeilijk, maar daarbij moet men rekening houden met hetfeit dat enkele goede speelsters van de junioren over-gingen naar de senioren in het begin van dit seizoen.De opengevallen plaatsen werden opgevuld door Aspirant-en. Deze jonge meisjes hebben nog weinig wedstrijder-varing en on dan al neteen mee te draaien in een 1 steklasse is erg noeilijk.
Aan karakter en inzet ontbreekt het niet naar wel aaninzicht en taktiek, De laatste wedstrijd tegen Ulftwerd gespeeld met vier aspiranten en er werd bijna eengelijk spel uitgesleept. De Verwachting is dat dit teansteeds beter zal gaan draaien en daardoor nog veel.puntjes zal pakken,

W, Papen.
0=0=0

Pietje vertelt thuis dat de meester de klas een ogen-blik moest verlaten. VMEn toen hebben we keet geschopt!""Deden ze allemaal mee?! vraagt vader. Nee," ant-woordt Pietje, "Jan ILeugs stond op de gang on ons te
waarschuwen dat hij weer in aantocht was",

O0-0-0

"Het varken is een nuttig dier", zegt de meester, "Van
zijn kop maakt de slager hoofdkaas. Uit zijn billenkonen de schenken. En zijn haren worden gebruikt voorde fabricage van borstels. Wie kan nog een voorbeeldnoemen?!
"Zijn naan wordt als scheldnaan gebruikt", roeptKlaas.



NLAGEDE

W.A KEMKENS
& ZIN. BV,

Voor al uw

LOODGIETERS- &

EBLEKTRICITEITSWERKEN

Gespecialiseerd in
CENTRALE VERWARMING
gas en olie gestookt

Speciaal voor doe-het-zelvers
C.V.-BOUWPAKKETTEN COMPLEET

Vraagt vrijblijvend offerte.

‚Met onze scherp concurrerende;
iprijzen, deskundige voorlich-:!
‚ting en blijvende service.
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Ue kunt zoveel mccr doer met onze banen.

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

FINANCIERINGEN

hypotheken, autofinancieringen,
persoonlijke leningen.

VERZEKERINGEN

via diverse bekende maatschappijen.

REISBEMIDDELING

De bank
voor iedereen

Bijkantoor: Waalderweg 10 Mariënvelde


