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Redactie: B. Storkhorst Verder werkten leden van
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De redactie wenst leden, donateurs, supporters en
adverteerders een voorspoedig 1974 toe.
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BIJ HET APSCHEID VAN 19735.

Nu het jaar 1973 ten einde loopt, past het zich om

enkele hoogtepûnten uit dit voorbijgaande sportjaar de
revue te laten passerelle
Na een matige start van het 1e elftal bij het begin van
de vorige competitie werd dit alles goedgemaakt met
goede resultaten in de 2e helft. Dit resulteerde in een
laatste competitie-wedstrijd tegen GROL, waarbij het
aan ZVC gelegen was een nacompetitie om het. kampioen-
schap in de 4e klasse C te bewerkstelligen. De belang-
stelling voor deze wedstrijd op 6 mei 19753 was over-
weldigend. Nog nooit zag een amateurelftal in een 4e
klasse, in één wedstrijd, zoveel publiek langs de lijn.
Er heerste rondom het veld een complete cupsfeer en
onze "tribunes! waren overvol.
Het resultaat was echter voor GROL voldoende on zich
kampioen 1972/73 van de 4e klasse C te mogen noemen.
Voor ZVC, Longa, Eibergen en Etten was hiermee een
eind gekomen aan de kampioens aspiraties. Met deze
laatste wedstrijd eindigde tevens het 4 jarige trainers-
schap van onze Vplaying captain" Jan Kenkens, die het
bij concurrent Longa Nbeter! zag zitten. In George
Peeters en Win Krabbenborg werden waardige opvolgers
gevonden.
Ook al zijn de resultaten van ons le elftal nog niet
gelijkwaardig zaan het vorig seizoen, we moeten toch met
dit elftal zeker de middenmoot kunnen halen. Dus spelers
zet hem op; en stel het Zieuwentse publiek niet ter-de 1,De lagere elftallen laten zich van de juiste kant zien.
Het 2e en 3e elftal vôeren momenteel de ranglijst aan en
het 4e en 5e elftal zijn ook nog niet van plan de
kanpioensaspiraties te laten varen. Het 6e elftal krijgt
jammer genoeg pas volgend seizoen de kans om in compe-
titie verband te laten zien, dat ze uitgegroeid zijn
tot een tegenstander waar men rekening mee dient te
houden, î

Dan onze jeugd, onder leiding van Bemny Rouwhorst
(Raben) en Herman Bokkers, met de onmisbare inbreng
van Wim Krabbenborg, heeft al bewezen, samen met een
stel enthousiaste leiders, hun mannetje te staan.
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Met medewerking van verschillende leden werd er in de
maand maart een fancy-fair gehouden ten bate van de
nieuw te bouwen kleedakkomodatie. Dit werd zoals U on-
getwijfeld zult weten een grandioos succes. Dan de
3de november toen eindelijk het lang verwachte ciub-
gebouw met klecdruinten officieel door.de burgemeester
van Iichtenvoorde geopend kon worden.
Wu bijna 2 maand later zijn we al weer bijna vergeten
in wat voor een miserabele omstandigheden wij ons de
laatste jaren hebben moeten behelpen.
Wij als bestuur hopen dan ook dat dit klubgebouw mag
bijdragen tot een hechtere band tussen de leden onder-
ling en tussen de leden en het bestuur. Iaten wij
zuinig zijn op deze akkomodatie die ontzettend veel
geld gekost heeft.
Met een klein bectje medewerking van alle leden kunnen
wij dit nieuwe en moderne gebouw ook houden zoals het
nù iss
Samenvattend kunnen wij als bestuur terugzien op een
zeer goed sportjaar 1973. Niet alleen wat betreft de
resultaten van de verschillende elftallen, maer ge-
zien de gehele gang van zaken in onze vereniging:
Wij hopen voor het komende jaar hetzelfde en zullen
blij zijn als het ons toegezegde en zo: broodnodige Ze
speelveld gerealiseerd kan worden.
Namens het bestuur wens ik hierbij alle leden, dona-
teurs en begunstigers prettige feestdagen en een
voorspoedig en sportief 1974.

M. v.h.Bolscher, penningm.

0-0-0
OPENINGSTIJDEN KANTINE.

Maandag 20:00 — 22900 uur
Dinsdag 20.30 — 00.50 uur
Woensdag geslotenDonderdág 20.00 — 22.00 uur
Vrijdag 20530 —- 22450 Uur
Zaterdag 12.00 — 17:00 uur
Zondag : 09.00 — 18.00 uur

De tijden zijn van kracht voor zover er aktiviteiten
m.b.t. de voetbalrvereniging gehouden worden.
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SINT NICOLAAS BIJ ZVC,

Cp 1 december hebben aspiranten en pupillen hun St,Nicolaas middag gehad. Er bestond grote belangstelling,de kentine was tot de laatste plaats bezet met onzejongste leden, Om 13.30 uur werd begonnen met een bingo-spel dat werd geleid door pastoor v.d. Hengel. Aan hetspel waren leuke prijsjes verbonden, er werd dan ook
zeer aandachtig meegespeeld door de kleine ZVC-ers,
De jeugdleiders willen pastoor v.d. Hengel een pluin
op de hoed steken voor de prettige manier waarop hijonze jeugd deze middag heeft bezig gehouden,
Toen het bingospel ten einde was kwan de Sint op bezoekbij de feestende meute. De Sint trof hier eon aan-dachtig gezelschap aan; waarover hij zoer verheugd was,maar dat had z'n redenen. Ondat ook Cruyff naar Spanjeis gegaan, was de Sint daar niet meer de heiligste, dit
was overigens niet te merken. Nadat enkele jongens deSint het een en ander over de voetbalsport verteld
hadden, werd door de goedheilig man de Super ZVC-crnet een onderscheiding geëerd, Hij moest nu weer ver-trekken, want U begrijpt de Sint had hoogsei zoe:
nee was de middag ten einde, iedereen Lreeg nog ee

speculaaspop mee, die de Sint had bezorgd, en daarnakeerde iedereen voldaan naar huis.
Het Zeugdbestuur.

0-0-0
DROPPING JUNIOREN,

Cp dinsdagavond 4 dec, vertrokken 2 bussen met TO
junioren en hun leiders voor een dropping in de buurt
van Doetinchem, Iedereen had een pakje meegebracht, datlater op de avond in de zaal zou worden verdeeld.
De dropping had als eïndpunt café 't Onland, dat in debuurt van de Slangenburgse bossen is gelegen. Alle
groepen kregen cen foto mee, plus een enveloppe waarin
een briefje zat met de naan van het op te zoeken café,Dat bleek geen eenvoudige opgave, want één groep isniet op de-feestavond geweest. De eerste groep was vande C junioren, maar de laatste groep ook, Deze laatste
groep werd door een van de zoekende wagens om 23,00in de buurt van Harreveld opgepikt,
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Bij aankoms+ in het café kreeg iedereen een bord snert
aangeboden, daarna gingen verschillende groepen een
kaartje leggen, waarbij men gezorsd had voor wat muziek,zoüat het een gezellige boel werd.
Maar inniddels was de Sint gearriveerd, de goeie ma
had het ecn en ander te vertellen aan onze jeugd. De
B3 boys werden geprezen als sportieve spelers en goede
kaneraden, die De wedstrijden verliczen, maar het
verwerken als een overwinning. In de B selectie achtte
de Sint het nodig de er spinazie gegeten moost worden,

fjhij vond dat ze wat aan de Kleine kant waren,klein is kan groeien, sprak hij. Hij was |

er verschiliende profs voor de toekomst bij waren. De
goed heilig nan vertrok met grote haast, want de dorst
speelde hem parten. Hierna werden de parjes4die de jongens voor clkaar maakt hadeen. Het werd
hoog tijd om de bussen weer op tec zoeken én naar huis
terug te keren.
Het jeugdbestuur hoops dat iedereen aan zijn trekkenis gekomen en dat de ouders cr begrip voor hebben €at
het wat later is geworden danSi na de training.Verder dank aan ieder die tot het slagen van deze
avond heeft meegewerkt.

Het Jeugdbestuur.

ATTENTIE !î!! ATTENTIE !il! ATTENTIE !!tr
anuarie as. alg

voor leden en donateurs in de kantine,
AANVANG: 20.00 uur.
Agenda punten 0.a.: notulen; bespreking Teestavond;

problemen i.v.m. benzinedistribuiie; rondvraag
en alle verdere problemen.

KOMT ALLEN !! KOMT ALLEN !! KOMT ALLEN !!,
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Terborg — RKZVC,

In,een natige wedstrijd, waarin alleen ’W., Eekelder ‘uit-
blonk, heeft Terborg in de laatste 5 min. via een 4f-
schuwelijk misverstand de zege kunnen pakken. Het was
een gelijk opgaande strijd: waarin wij echter opnieuw de
beste kansen hadden, vooral ‘voor rust. Maar het doel-
punt viel aan de andere kant, van Uhn doorgebroken,
speelde de bal echter te ver voor zich uit en J.' Wolters
‘kon opruimen, maar deed dit zo ongelukkig dat de bal
in eigen doel roläe 1-0. Voor de rust kwanen we nog ge-lijk na een zeer goede 1-2 combinatiewaardoor YW.

Eekelder de Terborgse doelman met een geweldige knal
passeerde 1-1.
Na de rust nog een korte opleving, maer het peil zakte.
Ons middenveld passte zwak, onze voorhoede toonde niet
voldoende inzet’ (behalve W, Dorihof) dus we. waren blijnet 1-1. Tot 5 min. voor tijd. v. Uhm. forceerde een in-
‘worp, bleef liggen en R. Darihuis en B. Bokkers keken
naer hens een andere Terborg-speler gooide snel in, de
bal werd voorgetrokken en vanaf de lijn raak gekopt 1-2,
Hierna is er niet meer gevoetbald, allen vriendschappe-
lijk, zoals tegen KSH net:10 man 1-7, Dazrna tegen |

VIOS B 3-0. En tenslotte vorige week gemixt het eerste
tegen het tweede 6-4, waarbij van de 25 spelers er
slechts 18 aanwezig waren. Redenen: NWe dachten dat het
met zo!n slecht weer toch niet doorging! MVerslapen!
Op tweede Kerstdag speelt het le elftal tegen Kotten 1.
2anvang 14.00 uur.
Op 6 januari voor de competitie: Neede — RKZVC.

‘TRAINING,

Waarschijnlijk zijn eronder de spelers uit de selektie
enkele belangrijke regels ontschoten. Vandaar dat ze
hier nog eennaal verschijnen.
-— Twee x per week verplicht, 1 dinsdag in de maand mag
genist worden.

— Geldige redenen telefonisch afmelden bij de trainer
tel. 05450 — 2314.

Het is namelijk zeer belangrijk dat de training wordt
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bezocht, niet alleen voor jezelf, maar-op de ‘ecrste :plaats voor het elftal, want het elftal. heeft jullienodig. Hoe hoger.men spcelt, hoe meer trzinias nen nodighecft, Laat je dus niet door jezelf -op de kop zitten!
Wees hard voor jezelf en kon op de training als je

-

enigszins kunt! Heel Zieuwent. rekent op jullie.
Verder wens ik het bestuur, spelerg en Hekenden prettige
fosstdagen en een succesvol 1974,

George Peeters.
Trainingsbezoek t/n 18 dec. maxinaal 43 keer.
J. Eekelder 40 W.Hummelink (Mil.Dienst) 3
W. Eekelder 36 Hernan Bokkers(Werk) 27
A, Krabbenborg (B. breuk)31 J. Lenderink (Studie) 26
A. Holkenborg (Knietje) 22 Je Wolters 35
Be Storkhorst (Studie) 30 A. Slot (Blessure) 914
B. Bokkers 29 VW. Venderbosch : 26
F, Kl.Zeggelink zB:EI 20
H. Rietberg 6 L. Krabbenborg De
Jo Wolters 42. J. Kolkman (Z) 26
B. Elsschot 31 I. Venderbosch

|
16

W. Domhof 31 IL. Kolknan (Mil.dienst) 0
L. Knippenborg 32. A. Eekelder 30 v.d. 33
Je Hulzink (Blessure) T H., Hartman 10 vid+21
J. Knippenborg 24 BR. Damhuis 10- Vod :24
T, Krabbenborg 24 P. Rouwmhorst 13 v.d. 17

0-0-0
Indien voor de senioren tear:s na het iúgZaan van de ben-
zinedistributie blijkt dat cr geen voldcende eigen ver-
voer meer beschikbaar is, zullen er ook voor deze teams
busjes. worden gchuurd, hoewel dat gezicn de slechte.DE situatie waarin de vereniging op het monent
erkeerd, voor de leden cen geringe onkostenvergoeding

Hoe dat alles geregeld zal worden, wordt
door het bestuur nog nader bekeken. llaar hopelijk zal
het er allemaal niet van komên, en gebruikt men oock nog
een litertje benzine voor zijn hobby.

O=O0=0Q
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STANDEN JUNIOREN.

A Juus ” B1 B2
AD ‚6-10 Grol B1 T-12 Winterswijk B1 8-16
Grol 6-9 AD B T-10 Kotten B1

_ 8-13
AZSV 7-8 Longa Bl 7-10 Grol B2 8-12
Viod 6-7 Eibergen 7-6 WVC B1 ° 8-12
Zelos. 7-7 Varsseveld6-5. MEC B1 6-8
Silvolde 6-6 _AZSV Bl _.7-4 Longa B2 7-8
VVG 6-5 Reunie Bi 6-3 Portuna B1 8-71
SDOUC 8-5 RKZVC B1 5-2 Ratun B1 10-7
RKZVC 6-3 RKZVC B2 7-6
HSH 6-2 Meddo B1 1-3

AB B2 8-2
|

AZSV B3 9-0
B3 ci Selcktie:

|SKVJ ei 10-20 SKVT c1 8-15 .

Vossereld 1 10-17 RKZVC C1 8-14
Bfederoort. 10-16 Kotten C1 „9-13
Grol B3 9-13 WVC C1 1-11
Vios B2 93-10 Fortuna C1 3--9
Kötten B2 9-8 AZSV: C2 6-6
AZSV B4 9-6 Bredevoort 7-6
WVC B2. 9-5 Vosseveld 10-5
Fortuna B2 8-5. MEC C1 6-4
Longa B3. 8-3 . AD C2 9-2
RKZVC B3. 8-3 WVC C2 8-0
Winterswijk B2 T-2

C-Selectie Junioren,
De grootste tegenvaller voor het C1 elftal kwan alvoordat de konpetitie begon, omdat zein de gewone C

klasse werden ingedeeld ipv. de geselecteerde klasse,waar ze recht op hadden, omdat ze vorig jaar kanpioen
werden, Maar toch begonnen ze met frissc moed aan de
konpetitie met enkele zware oefenwedstrijden vooraf.Enkele jongens kwanen van de aspiranten en de rest van
C3, dat nauwelijks het’ woord verlies kende. De eerstewedstrijden werden dan ook royaal gewonnen, maar de.
zware wedstrijd tegen WVC C1 werd verloren.
We wachten nu net z'n allen op de zware wedstrijd tegen
koploper SKVW on de nederlaag tegen WVC weer goedte maken.

Trainer IL. Knippenborg.
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A-JUNIOREN,
Nadat de konpetitie enkele weken door slechte weerson-î standigheden stil had gelegen moesten we op zaterdag
24 nov. aantreden tegen AD “uit Aalten. We hadden 2

í handicaps nl. de storn en we waren net 11 man daardoor
moest Huub Wopereis keepen en Martin Nienhuis voet-
ballen. De eerste helft hadden we de wind ‘tegen waar-
door AD furieus aanviel. Maar onze verdediging hield
stand, daardoor konden we tot enkele goede counters
konen wat resulteerde in een grandioos doelpunt van
Wilfried Ivens. De rust brak net een 1-0 voorsprong am.In de tweede helft ging AD tot onze verrassing door net
aanvallen, waarnce onze verdediging geen raad nec wisten fouten begon te maken die AD dankbaar onzette in
2 doelpunten. Een kwartier voor het einde maakte PaulKnippenborg er na. een goede combinatie 2-2 van.Vijf minuten later werd dedee gestaakt ondat het
te donker werd. Mocht hct van belang zijn voor het
promoveren of degraderen dan zullen de resterende 10
min, alsnog gespeeld worden.
Op zat. 8 dec, speelden we’ tegen Grol, dat ons thuis
met 6-0 had verslagen, door ziekte speclde Hemmie.
Humelink de tweede helft op halve kracht nee. Hij ver-
ving Jan Krabbenborg. Jos Hulzink verving Hemnie grandi-
oos als stopper. In de 2de helft viel Joost v.d. Meij
ook nog uit, Hemmie Toebes verving hen. Zodoende wer
Vincent Bokkers van het middenveld terug geroepen on
de plaats van Joost in te nemen. Dit betekende een
grote onschakeling van Ge toen nog uitstekend draaien-
de achterhoede, wat resulteerde in een Coelpunt voor’
Grol, De aftrap werd ‘gevolgd door een snelèe uitvaldie werd afgeronû door een schot van zeker 25 mn. door
Jos Hulzink, net naast. Daarop neteen cen uitval van
Grol, de rechtsbuiten ontving de bal in buitenspel-
positie en zette die hard voor maar werd door de Eesnellende Jos Hulzink in eigen doel geschoten, uitslae
voor Grol 2-0.
Verder doen. wij mee aan de zaalvoetbal konpetitie inj Groenlo, tot dusverre met redelijk. succes.
Uitsiazens S- dec. Vios Ea Zels515 dec... Marienvelde a Z.V.C.A. 2-8

M‚Nienhuis en H.Hummelink.

re
ON
Te
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JVC 2

iIn de afgelopen periode heeft ZVC 2 twee vriendschappe-lijke wedstrijden gespeeld en een conpetitiewedstrijd.De vriendschappelijke wedstrijden werden beide verlorenresp. 4-0 tegen AD 3, J. Wolters speelde nice met AD
en speelde een zeer goede wedstrijd, Met 1-0 werd vanKSH 1 verloren.

jAfgelopen zondag, 23 dec. stond de belangrijke conpe-titie wedstrijd tegen Neede 3 in Necde op het progran.Het was een zeer harde wedstrijd, waarin voor rust eengelijk opgaande strijd. Na rust een beter ZVC dat goedekansen liet liggen. Neede kwan met een goede uitval op1-0, de strijd werd nog harder, van beide zijden werdeen speler uit het veld gestuurd, bij RKZVC was ditH. Bokkers, W. Humelink kreeg een officiële waar-schuwing. Het spel werd er door dit alles niet beter op.ZVC ging ‘in de aanval met als gevolg dat men 5 min.voor het einde gelijk kwan door IL. Kolknan. In deresterende minuten kregen we nog enkele goede kansen,Voor ons was dit gelijke spel in feite een overwinning,Weede had maar een punt ninder, we konden dus onzeleiderspositie handhaven. 5

|

A. Slot.
zyc3.
Sinds ons vorige verslag van het derde tegen Kotten
op 4 nov., heeft het derde door afgelastingen niet neergevoetbald. Wen heeft men enkele oefenwedstrijden ge-speeld en enkele extra trainingen gevolgd on het wed-strijdritme te bewaren en on straks, als de strijd weerbegint, de leiderspositie te kunnen handhaven. Voorhet nieuwe jaar wenst het derde zich danook de kanpioens-titel en wenst verder alle andere leden en supportersvan ZVC een voorspoedig en sportief 1974,

Het enige verneldingswaardige wapenfeit, volgens desinds kort aan ZVC 4 verbonden sportredacteur, is hetvriendschappelijke partijtje tegen de 6de uitgave vanZVC. Dat het zesdemet 5-1 de boot in ging is natuur-lijk geen wonder gezien het feit dat dit elftal hetvooral moet hebben van vriendschappelijke wedstrijden,
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dit in verband met moeilijkheden bij de konpetitie-
indeling. Verneldenswaardig daaron des te meer, dat dit
elftal elftal al enkele goede kweken heeft voortge-
bracht, die ter aanvulling bij het vierde zijn inge-
lijfd. Hieraan ziet nen maar weer eens waartoe grote
inzet, goede training en begeleiding kunnen leiden,
Volgende keer hoort U meer,
Namens het vierde ook voor alle sportvrienden de beste
wensen in het nieuwe jaar,

J. Wopereis.

Zaalvoetbal.
Zoals de afselopen twee’ jaar neent ZVC ook nu weer net
twee senioren en een junioren tean deel aan de zaal-
voetbalkonpetitie in de sporthal te Groenlo.
Zaalvoetbal onderscheidt zich aanzienlijk van het veld-
voetbal en is door het sterk wisselende spelbeeld een
zeer aantrekkelijk schouwspel nede doordat lijflijk
contact verboden is, zodat techniek, snelheid en goed
combinatiespel de grondslag zijn voor goed spel. Het
eerste team, samengesteld uit spelers van het derde,
en het Junioren tean, sanengesteld uit A Junioren,
waren in de eerste wedstrijden bijzonder succesvol. Het
tweede tean (spelews van het vijfde) leed een kleine
nederlaag.
Uitslagen: ZVC 1 -— Vios 1 5-4

ZVC 2 — Marienvelde 2 1-2
ZVC a — Vios a 3-3
ZVC a — Marienvelde a 8-2
ded

RKZVC Veteranen nieuws.
In tegenstelling tot eerder gemaakte afspraken; kan de
training in de sporthal wegens plaats gebrek geen door-
gang vinden. Alle leden die interesse hebben kunnen nu,
tot het voetbalterrein weer bespeelbaar is, trainen
net de gymastiek club in de gynzaal aan de Zegendijk,
elke woensdagavond van 21.30 tot 22.50 Uur.

Th. Bekken
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‘Volleybalverenieine TOHP.
Cmdat de naan TOHP de neeste Zieuwentenaren nietergveel zal zeggen, lcek het ons nuttig on onderstaandbetoog ter. publicatie aan de redactie van ons allersportblad te doen toekomen ter verduidelijking of eventuele introduktie, :

Om dan naar meteen met de deur in huis te vallen: Devolleybalvereniging TOHP is ontstaan uit cen groennensen die puur recreatie volleybal speelden, terleeringhe ende vermaeck;, zoals dat heet. at officiëleging het ïn het seizoen 1965/66 toen voor het eerst aade competitie werd deelgenonen met 66n herentean in de2de klas afdeling Winterswijk. Het seizoen daarop werddaar een danestean aan toegevoegd. Nadat de verenigingeerst wat moeilijk van de grond was gekonen kon tegen1970 zelfs een tweede herentean aan de competitie deelnenen door de toegenomen belangstelling. Na 1970 kreegde vereniging het echter noeilijk. Door onvoldoendebelangstelling viel het danestean weg en bij de herenkon met noeite één tean worden sanengesteld dat uit-kwan in de 3de klasse afdeling Oost-Gelderland, eeneen nieuwe afdeling door fusie ontstaan uit enkele oud:afdelingen, Tot 1972 bleef het behelpen o.a. door ge-brek aan leiding. In 1972 groeide de vereniging weerenorm en er werden 3 teams op poten gezet, twee heren-teans, uitkomend in de aan het district Oost-Gelder-land toegevoegde 4de klasse en een dames-team uit-konend in de 3de Klasse, Wu, in het seizoen 191514,nemen door iets teruggelopen belangstelling 1 heren-en 1 damesteam aan de competitie deel. Beide teansdraaien zeer goed nee in de kopgroep van hun afdeling.Ter voorlopige afsluiting een kort verslag van delaatste wedstrijd van de heren, irOp Zaterdag 22 dec, speelde het tean vande heren inde hanelandhal een uit-wedstrijd tègen de naaste coh-‘current Longa 3. In de spannende en aantrekkelijke wed-strijd ging het allereerst gelijk op (elk een set).In het tweede deel van de wedstrijd liet Longa het ninof meer afweten, -daardoor wist TOHP vrij gemakkelijkde twee volgende sets te winnen en veroverde daarneede voorlopige derde plaats in 4B.
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De stand in de heren- en danesvolleybalkonpetitie was
op 11.12.1975 als Tolst:

Heren Danes
NeVoBo 4e Klasse B ‘NeVoBo 3e Klasse A

Sparta 2 7-11 Longa 2 7-14Favorita 2 6210 TGHB-1 8-13TOHP 1 6-8 Tornado:3 7-11Longa 3 6-8 Genini 2 7-9Vios 2 T- 8 WIVOC 4 T- 8Oldenkotte 6-7 Genini 3 T- 4Tornax 4 T- 6 Orion [0 T- 4Halle 1 6-3 Boenerang 4 6- 3Bovo 1 6- 1 Orion 7 T- 35

Vollverijs 3 5 O0 Avanti 3 651

J. Hulzink en H, Döppen.

0-0-

DOELPUNTJES DOELPUNTJES _DOELPUNTJES
Te koop aangeboden:

Zo goed als Dios voetbalschoenen.
Pune Porto naat 8%,

Tegen elk aannenelijk bod.
We Papen, Boekelderweg 3.

Het Zde Elftal heeft. voornenens n. half februari eentrip te maken naar Zweden. Ze hebben reeds 2 gpionnenvooruit gestuurd voor de voorbereiding.Nader bericht volgt.
0=0=0

Als nieuwe leden hebben zieh de laatste maanden
gemeld:

G.J. Groot Zevert,
H, Kutner,

Wij wensen hen een plezierige ti
0-0-0

jd bij ZVC,1
U

eeeeee
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(Van onze speciale verslaggever)
Thans, beste lezers konen wij ‘tot het laatste hoofd-stuk van het sprookje "Doornroosjel,
De prins zoekt vertwijfeld naar zijn Lisvelins: Hijweet, dat zij daarboven in het kastcel ligt. Maarwelke kaner, dat is de vraag. Hij doet zijn kleren uiten neemt een ferne duik in de gracht rondon het kasteeMet krachtige slagen zwent hij naar de ovsrkant:Plotseling realiseert hij zich, dat hij iets heeft vergeten, Hij neent weer een duik en zwent terug on zijnportononnee op te halen, Hij denkt, je kunt nooit weteHij duikt weer in de gracht, hij dondert er zogezegdin, en zwent net een nog steeds krachtige slag weernaar de overkant. Daar aangekonen kijkt hij cerst inhet rond, waaron weet hij ook niet. In zijn schaarsekledij, welke bovendien nog nat is, klint hij over hethek van de kasteeltuin. Schoorvoetend loopt de prinsdoor de tuin, ervoor oppassend de aldaa aanwezigepetunia's, azaleals en paardebloemen niet te ver-nielen, Thans is hij aangekonen bij de muur van hetkasteel, Nu naar boven, denkt hij, naor hoe? Een trapis niet aanwezig. Hij werpt een blik naar boven onte zien hoe hoog hij moet klimmen, Als gevolg van dezwaartekracht kont het blik evenwel net zo vlug terug,wat resulteert in een flinke buil op zijn nobele hoofdHij bijt echter op zijn kunsttanden en Klin langs deregenpijp omhoog. Bij de kaner van Doornroosje’ aan-gekomen (Hij heeft haar kamer intussen gezien) klinthij over de vensterbank, Nadat hij enkele bloenpottenonver heeft gegooid ziet hij zijn lieveling op haarbed liggen, Hij denkt, wat is zij toch nooi en aardig.Hij loopt niet zijn blote voeten over het koude zeilnaar haar bed toe, Doornroosje ligt heel erg tesnurken, naar dat geeft niet, Hij kijkt haar aan enkust hoar op haar bloedrode lippen. Doornroosje slaathaar ogen op, en kijkt de prins aan en zegt met wel-leidende sten:" Ga je wegs viespeuk", De prins ziethet niet meer zitten en neent een snoekduik uit hetraan, ‘zich niet realiserend, dat hij zich op de 4deverdieping bevindt, Hij stort dan ook neer en over-lijdt ter plaatse, Volgens de dokter is de doodsoor-
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zaak, gebroken nekwervel en ernstige inwendige kwetsure:Een tragisch einde voor een edelman,

O0-0-0
Het is beter net 1-0 te winnen, dan met 2-0 te

verliezen,(Bekend Chinees spreekwoord)
O-0-0

NIEUWS IN HET KORT,

Zieuwent heeft nu ook een officiële KNVB scheids-rechter, Onlangs slaagde Jan Wopereis voor het scheids-rechterdiplona (Proficiat). Daar Wij zelf nog actiefvoetballer is zal hij voorlopig uitsluitend zaterdagszijn fluit gebruiken voor jeugd en. zaterdagseniorenvoetbal. Hopenlijk inspireert 4it ook anderen on descheidsrechtercursus te gaan ‘volgen.Inlichtingen hierover bij het Bestuur,
Het vijfde "Getrouwden tean! nadert zijn voltooiing.Vrijdag 21 dec. trad Theo Kolknan in de huwelijksbootnet Mej, Truus Poelhuis. Cp twee na zijn nu allespelers getrouwd, maar ook deze twee hebben recdsserieuze plannen genaakt.
De Redaktie voelt zich een beetje teleurgesteld in onzelezers wat betreft het zoeken naar een geschikte naanvoor ons klubblad en het sporteonplex. Tot nu toekwanen slechts een vijftal nanen binnen,Laat Uw gedachten er nog eens over nagaan en stel onsop de hoogte,
Denkt allen aan de ledenvergadering op 21 jan as,in de kantine,
Diegenen die de contributie nog niet voldaan hebben,worden hierbij vriendelijk verzocht dit alsnog. zospoedig nogelijk te doen, gelieve dit bedrag testorten op onze rekening crt, bij de RABO-bank,

Het Bestuur,
PeDe Dit betreft slleen de Veteranen,
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PACELLI-NIEUYWS,

Na een gezellig St, Nicolaasfeest zijn de handbalstersvan Pacelli weer. met frisse noed aen de conpetitie be-
gonnen, De Senioren hebben de droad van Vorig jaar weeropgepakt en staan nu. op een gedcelde tweede plaats op dehelft van de competitie.
Uitslagen: O.B.ï. — Pacelli 2-13

R.eSwift- Pacelli 11-4
Pacelli- Brummen 1-3

Met de Junioren gaat het steeds beter. Het tean raaktaan elkaar gewend en het samenspel gaat steeds beter,Dit tesn, waarvan het in het begin van het seizoenvreesde dat het moest degraderen, is duidelijk beterdan aan het begin van het seizoen.
Uitslagen: Arnhenia -— Pacelli 1-7

R.Swift — Pacelli 8-6
Pacelli — Egca 8-5

Ook de aspiraten en pupillen zijn met de konpetitiezaalhandbal begonnen, net wisselende successen,De uitslagen konen in het volgende nummer,
Wij willen vanaf deze plaats Marsriet Storkhorst vanharte beterschap wensen. Wij hopen haar spoedig terugte zien op het handbalveld. !De Senioren

Pacelli-Handbal.
0-0-0

Het Onze Auto.
Onze auto die over de wegen rijdt,Uw wegemnet worde geheiligd,
Uw nieuwe snelweg kone,
Evenals Uw parkeerplaatsen en toeristische routes,Geef ons heden onze dagelijkse benzine
En vergeef ons onze aanrijdingen
En laat ons ninder wegenbelasting betalen,Verlos ons van de naxinun-snelheid,In olle eeuwigheid, AMEN,

0—=0-0
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Die
U weet natuurlijk, lezers, dat onze oosterburen nogalchauvinistisch zijn en sommige zaken schronelijk kunnenoverdrijven.
Hieronder volgen enige definities van begrippen, waar-voor de Duitser een naan heeft weten te vinden.Wisselwachter: Einen Bundesbahnknotenpunktenhinundher.

schieber,Lolly-ijs: Wassereis nit Holzangriff,PFluitketel: Ein Haushaltküchengerät mit eintönige
Danpfpfeiffe,

O0-0-0

Spreekwoorden,
Wie een kuil graaft voor een ander, ...s-graa1 Den

niet voor zichzelf,
Zoals het klokje thuis Vite ge oe VIRG het overal.
Men weet nooit hoe een koe een kat uit dc boon kijkt,
De pot verwijt de keutel dat hij bruin ziet.

O-0-0
OPLOSSING HERSENBREKER VAN DEC.15,

Dochter 4 jaa
Jongste zoon 7 jaarOudste zoon 11 jaaMoeder 34 jaar
Vader. 36 jaa
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gas en olie gestookt

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

raast vji vend otters.
iMet onze scherp concurrerende;
‚prijzen, deskundige voorlich-:
ting en blijvende service.

ZIEUWENT — ZEGENDIJK 26

Tel, 05445-23536 b‚g.g. 541



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

Me ALLE BANKZAKEN

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

SK FINANCIERINGEN

hypotheken, autofinancieringen,
persoonlijke leningen.

JE VERZEKERINGEN

via diverse bekende maatschappijen.

A REISBEMIDDELING

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

UtSeaaaDe bank : 2 EEvoor iedereen IE! ENT
Bijkantoor: Waalderweg 10 Mariënvelde


