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REDACTIETOORD. _

Hoewel we op het moment dat dit geschreven wordt nog
maer 8 competitiedagen achter de rug hebben, blijkt nu al
weer hoe schrijnend het accomodatieprobleem in Zieuwent
is. Van het eerste is nu één wedstrijd afgelast en van
alle andere elftallen twee of meer. Vooral de lagere

. elftallen zijn nu min of meer de dupe. Het vijfde bev.
heeft nog maar drie wedstrijden gespeeld (en gewomen),
maar de toestand van de velden wordt nog steeds:erger,
Bij het begin van de competitie lagen beide velden er in
verhouding tot voorgaande jaren bijzonder goed bij. Nu
zijn ze al in een toestand, die in voorgaande jaren pas
midden in de winter werd aangetroffen.
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Já4&, maar het heeft in die voorgaande jaren ook nooit

| zoveel geregend in de herfst kan men dan zeggen. Dat
|

| kan dan misschien wel waar wezen, maar dat geldt ook
a voor andere plaatsen in de buurt en daar komen bij de

|

lagere elftallen lang niet zoveel afgelastingen voor als.
bij oris. Het gaat er veeleer om dat er te weinig velden
zijn, waardoor ze weer veel te vaak worden gebruikt,
Dat er zo weinig Eeen zijn, komt, geloof ik, niet door-
dat het bestuur niet wil of niet actief is (Denk aanB kentine, lichtinstallatie en de toch behoor-
lijk gesmeerd lopende organisatie vaù de vereniging), de
gemeee thehoort! voor een goede accomodatie te zorgen.

î Voris jaar hadden we het terrein aan de Twente-route be- !

schikbaer, maar dat hebben ze dit jaar zomaar (1?) omge- 4

ploegd. Het bestuur heeft wel geprobeerd om een ander
terrein te huren, maar dat is niet Ss Ter illustra-
tie evens in Lichtenvoorde liggen; op het longa-complex
5 speelvelden speelklaar of zijn binnenkort speelklaar,
een verharde oefenhoek, aan de Lindestraat 2 velden voor
pupillen en aspiranten en bij de sporthal ligt nog
speelveld. In Zieuwent: één goed speelveld en een veld
waarop getraind wordt en waarop, zoals tijdens de jaar-
vergadering in juli werd gezegd, als het enigszins kanDi nog gespeeld moet woèden. Vergeet dat maar!.
Naar onze mening ligt de ‘oorzaak veeleer in de traagheid
van het ambtenarenapparaat. Voorzover wij weten, was het
plan zoals het nu uitgevoerd zal worden, al ruim twee
jaar bekend. De aanbesteding voor het nieuwe hoofdveld
is nu in oktober pas in de gemeenteraad geweest en dus
door het gehele apparaat heen. Een week later is men dan
al wel met de aanleg begonnen. Nu is het echter zo laat
dat het tijdstip voor grasinzaai ongunstig geworden is

î Àl met al mag, geloven wij niet verwacht worden; dat het
nieuwe veld voor het voorjaar van.….1976 en als De tegen-

&) zit pas bij begin competitie 1976/1977, bespeelbaar zal
zijn. (Het veld moet cen jear liggen). Had men twee maan-
den eerder (augustus, september) in kunnen zaaien, da
had het veld bij het begin van de volgende competitie al

[ in gebruik kunnen worden genomen. Overigens mocven we na
tuurlijk wel in de peiling houden dat er in de
de laatste jaren op sportgebied toch wel enorm veel ge-
presteerd is.nn
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Het gaat er veel meer om dat de voetballiefhebber dit
met lede ogen aanziet en dat het geen kwaad kan als de
situatie eens op papier gezet wordt. Héhé, zo'n stukje
commentaar in zo'n regenachtige tijd lucht wel op.
Verder even de gang ven zaken bij houden. Het eerste
draait vlot in de middenmoot mee, volgens de trainer
toch nog wel wat te laag. Het tweede blijft iets onder
de top hangen, onder andere doordat ze tweemaal gelijk-
speelden en dan verliest men kostbare punten. let derde
draait iets minder dan vorig jaar, maar het heeft ook
een zware indeling evenals trouwens het tweede en het
vierde. Bovendien had het derde in de wedstrijd tegen
Grol 7 enige moeilijkheden met de scheidsrechter.
Het 4e heeft z'n eerste overwinning te pakken terwijl het
5e nog zonder puntenverlies iss
Tenslotte van de redactie nogmaals onze excuses voor het
ietwat verfonfaaide jasje en het wat verlate en dus niet
erg actucle uitkomen van het vórige nummer,

O=-O0-90=0
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Van de Trainer.
ZVC TI

De wedstrijd tegen Terborg moest gewomnen worden, Zoals
trouwens elke wedstrijd, om mee te draaien in de kopgroep.
Het lukte met veel pijn en moeite. De start was bemoedi-
gend: al snel werd het 1-0 door A. Slot. Daarna kwam het
oude mysterie weer opduiken 3 de ene mooie kans na de an-
dere werd om zeep giholpen. Nadat er een speler van Ter-
borg Ge klsedkamer mocht opzoeken vielen we terug. Voor
velen een onbegrijpelijke zaek.Maar, tegen 10 is moeilij-
ker voetballen dan tegen 11, went de tegenpartij compen-
seert dat men-verlies door 120% inzet en Mweg-is-weg'!.
Daar tegenover staat echter dat wij nu 1 man konstant vrij
haden. Daar is niets van terecht gekomen. Terborg groei-
de, benutte 2 dekkingsfouten en stond meteen na de rust
met 2-1 voor,
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Voor ons was het erop of eronûoer. De sne aanval na de
andere kwam op het Terborg-doel maar vcel te gehaast

n daardoor dus omnauwkeurig. Gelukkig hadden we een
kwartier voor tijd ons hoofd er wcer bij. Zuivere passes,
goed stoorwerk en 2 a kansen gäven tenslotte. de
krachtsverhouding goed wcer. Frans en Anton bezorgden ons
de winst $=2.
Toen kwam de komplete afgang in de bekerwedstrijd tege
Concordia. Het elftal was gewijzigd door het EEvan Te Hekelder, Fr. kl. Zeggelink en het uitvallen van
A. Slot. We verloren doordat we precies zó speelden zo-
als het in de voorbespreking NIET was gezegd:

© 5

1. 100% inzet  ———— 60% inzet
Pe icdor GON Md sn weinig een man
3. ‘aanval op de bal op ‘eigen speelhelft --- werd niet

gedaen
A. gen vrijheid op het middenveld —-- iedereen kon.

vrij opkomen.
Daardoor is de nederlaag verklaerbear. Tegen winterswijk
zette deze tendens zich gedeeltelijk voort.
Zr werd de “'wijkers voel te veel vrijheid gegeven.
Singadji werd te laat vaak aangepakt, Beyers werd soms
door 2 mensen gedekt, de r.buiten bleef vaak hangen en
werd slecht afgestopt, de r.middenvelder werd vooral in .
het begin slecht terùggedekt en de r.back had helemaal
eeli:vrije middag, wat zaenvallen betreft. De scheidsrech-
ter nam dubieuze beslissingen, \. Bekelder blesseerde
zich, V. Bokkers "liep! niet, A. Slot konditiegebrek,
J. Kolkman en B. Storkhorst ike passes, het weggeven
van kansen door dekkingsfouten (2-0) en het missen van
opgelegde kansen: B. Storkhorst, IL. Knippenborg, YW. Eekel-
der; A. Slot. Ook A. Krabbenborg was er niet.
Conclusies verlies!. Mear EL door EIGEN schuld.
Gedeeltelijk hotstel was er tegen Varsseveld. Vooral het
eerste kwartier had de strijd al besläást kunnen zijn,
maar pech’ (T. Domhof paal) treuzelen (Fr.sZeggelink) en
goed keeperswerk (V. Bokkers, Y. Domhof ) voorkwamen
doelpunten. Toen dat niet lukte kwam V!veld ook gevaarlijk
terug. B. Storkhorst za weg naar cen bedenkelijk laag
niveau, Frans verspeeie Coor afwachtende houding ver-
scheidene ballen. U. Eeide er opnieuw geblesseerd uite
Fn'dan de psychische druk: je hebt 1 punt, maar Oo wee
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als de tegenstander cen goal maakt!
Dus veel getrap, weinig fantasie en vooral op het laatst:
weinig overleg en fantasie. Ondanks alles toch Eeí met dat puntje.| TRAININGSBEZOEK en enkele opmerkingen.
Na de geweldig goede opkomst in het begin is de opkomst

_

Í dalende, hetgeen ook te merken is aan het spel. Zowel
in het eerste als in het tweede,
Het Ei gebeurt heel weinig, het zijn altijd de-
zelfd ie zich niet afmelden. Kwelijke zaak, want
iedereen van de selektie heeft de verplichtingen aan het
begingegesteld vrijwillig op zich genomen!
Houd je er dan ook aan !!,
De top 10 van de training. (t/m 25 okt 1974)

aanw. camel gemist
1. Le Knippenborg 27 27 Ô

2. L. Kolkmar 21 2 |
De Ve Bokkers 1 1 18 À

JJ. Hskelder 25 ZT £
he Á. Eekelier 25 21 2
6. B. Bokkers |

24 21 3
Te Je Wolters (Jan): 23 27 4
8. T., Krabbenborg 25 27 4
Oe Je HULzink 22 2 5
10 Fr kl. Zeggelink 22 27 5

0-0-0-0-0
ZVC I ZVC 2

Ie KSV, T- 12 1. Winterswijk 2 1-82. jinterswijk 8- 11 De AN 6- 8
3. Pax 7- 9 5. KOLten 2 4-6
A. Longa 6- 8 Je Vos 4-6
5e Varsseveld 8- 58 5. Neede 3 Des A

Î Ge eV, T--7 6. Longa 4 A| Terborgs T- 6 Te Eibergen 4 6-14
J 8. Gendringen 6- 55 Be VL 05 DS )Î 9. Zelhem Je 9. Mec 2 3-210 Neede 8- 5 10 Ratum 2 4-1

11 ‘itkampers ES 11 Ruürlo 2 1-0
12 Remie A
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Nesde 3 — ZVC 2,
In deze door de gastheren veel te hard Sese wedstrijd
hebben we moeizaam beide punten in de wacht kunnen slepen.
Voor de rust verliep de strijd nog vrij rustig. Over. en
weer ontstonden enkele roële kansen; vooral de doorkop-
ballen van de Needse voorwaartsen deden enkele verwarde
situaties ontstaanvoor ons doel, doch deze werden af-doende geklaard. Na ongeveer cen kwartier spelen bleef de
Needse achterhoede wegens vermeend buitenspel staan op
een lenge pass van Jos Kolkman. Jan solters kreeg hier-
door vrij spel en benutte in tweede instantie via de kee-
per deze unieke kens. De tweede helft bracht weinig goeds
voort. Vooral door grof en onbehcerst optreden van de kant
van Neede was normaal voetbal welhaast onmogelijk. Ds 1-0
voorsprong werd met hand en tand verdedigd, terwijl onze
uitvallen zelfs enkele kansen opleverden. In de laatste
minuut kroeg Nccde cen strafschop toegewezen vanwege een
nandsbal. Ook deze kans werd hen ontnomen door een goede
reactie van Jos Knippenborg.
Kotten2— ZVC2.Dit duel kenmerkte zich als cen zoutloze partij voetbal.
Op het middenveld werd veel onnodig balverlies geleden
waardoor vaak moeilijke situaties ontstonden. Ondanks het
veldoverwicht school er weinig echt gevzar in onze aanval-De Aan weerszijden ontstonden goede kansen door omnauw-
keurighedèn of door al te nadrukkelijk opdringen, maar
gescoord werd er niet. Eon wedstrijd om gauw te vergeten.A5 SVC3e
Ook nu weer bleek dat dc produktiviteit veel te wensen
ovefliet. Hoewel we de hele wedstrijd een veldoverwicht
hadcen, kwam dit niet in doelpunten tot uitdrukking. Na
bijna eenEE uur spelen keken we zelfs tegen een ach-
terstand aan, doordat een afstendschot over Jos Knippen-

‚ bOrg ae en in de uiterste bovenhoek verdween.
Reeds voor de rust werd deze schter weer genivelleerd door
Jan Wolters. Uit een goede pass vanuit de achterhoede
kreeg hij vrij spel om tot: hèt doelgebied op te rukken,
omspeelde hsel handig de kceper en kon6 tegen
net net schuiven. In de tweede helft werd Rene Penterma
ingezet om meer verrassing in de aanval te brengen, maar
het haalde niets uit; het tweede gelijkspel was cen feit.
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7INGZondag 29 september traden we aen tegen Ajax B. 2,

waarvoor we nogal enige angst hadden, maar deze bleck onz
gegrond ook 21 kwamen we (zoals ha: Ge) cerstmet 1-0 achter. Reeds bij rust hadden we een 2-1 voor-
sprong, dic na de rust door het duidelijk conditieverschil
gemakkelijk kon worden uitgebouwd tot 4-1.
De week daarop gingen we naar Grol, die zoals gcbruikelijkin Groenlo de nodige elant waareen vooral rou-tinier van Grol 3, Thco ak debet aan was. Toch wist de-
ze 2 gave goals voor Groenlo te scoren, wat tevens de
ruststand was. Na rust bleek duidelijk E Grol teveel
had gegeven voor de rust, want na een kwartier wist H.
Rietberg de stand tot 2-1 te reduceren. Er werd nu vanalles aangedaan om alsnog één of zelfs twee punten mee
naar huis te kunnen nemen, want Grol werd volledig terug
gedrongen. Hoewel we wel nog 2 haarzuivere doelpunten
scoorden, werden deze door de scheidsrechter om onbegrij-
pelijke reden afgekeurd, mede op advies van het typisch
Vonpertijdig'! acvics van de grolse grensrechter. Vaar on-
danks det moesten we beide punten in Groenlo laten, hoe-
wel we nu reeds gebrand zijn op de return om den wraek te
kunnen nemen voor deze onverdiende nederlaag. Dat Zieuwent
eltijd moeilijkheden heeft in Groenlo (alléén daar) blee
maar weer veertien dagen later tegen Grol 7. Ondanks de
dik verdiende 3-1 overwinning die beslist nog hoger had
kunnen zijn, waren er ditmaal door scheidsrecht erlijke
dwalingen weer moeilijkheden wat ons op twee officiële
waarschuwingen kwam te staan, die van scheidsrechters-
zijde beslist voorkomen hadden kunnen worden, hijde gevearlijke charges van onze tegenstander wat meer had
ingetoomd en zich minder had laten (mis)leiden door het
publiek. Hopelijk vallen de schorsingen nogal mee ptwe ons de volgende wedstrijden weer volledig voor het
voctbal kunnen inzetten.

O0-0-9-0-0

SPAAR AUTOM,TISCH BIJ DE NED, MIDDENSTLNDS SPAARBANK.

Jeugdleden die nog niet in het bezit zijn van de lidmaat-
schapskaart (die o.a, vrije toegang verleent voor. thuis-
wedstrijden van het ecrste) kunnen deze krijgen bij:
B. Rouwhorst Dorpsstraat 89,

“sec
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RKZVC 4.
Na cen aantal oefenpartijen met wisselene succes, Cie
voor ons van belang weren om de nieuwe formatie goed aanelkaar te wennen, zijn we vol vertrouwen aan de competitie
begonnen.
Onze cerste wedstrijd was die tegen Reunië 3, het werd een
2-1 nedérlaag, cen gelijkspel had| zeker moeten worden.
Een misverstand in de achterhoede was de oorzaak van de
1-0 achterstand, cr werd goed teruggevochten maar doel-
punten maken is het grote probleem van het 4e.
In de 2e helft waren we veel sterker, maar de kansen wer-den niet benut. Invaller H. Krabbenborg maakte het enige
tegendoelpunt, maar de hoog verdiende gelijkmaker bleef uit.
Tegen Mariënvelde 2 hebben we ook weer onnodig verloren,Uit een slecht weggewerkte bal werd het onverwacht 1-0
voor M'velde, hierna werd Mariënvelde onder druk gezet,
maar het mocht niet baten, te gehaast schieten en slordig
afgeven deden ons de das om.
Onze uitwedstrijd tegen AD 4 werd een 2-0 nederlaag. Na
de rust had AD het de eerste 20 min. erg zwaar, maar door
een uitval werd het. 1-0 en 10 min, voor het einde was het2-0. De doelman van AD had over geluk niet te klagen, MS)
moest 3x een bal van de doellijn afgrabbelen.
Tegen Grol5 hebben we cen goede wedstrijd gespeeld, alleen
wisten we geen raad met de geboden kansen. Door te na-druk!celijk aanvallen vielen er achter gaten waarvan GE2x kon profiteren. Alles ging naar voren, L. Jensen kree
de bal en wist deze te benutten met een De bal in ie
kortste hoek 2-1.
Tegen Rietmolen 2 kwam ons eerste succes in de 5e klas,Vanaf het begin werd Rietmolen zwaar onder druk gezet, heteerste kwartier hed het al 3-0 kunnen zijn, Op het midden-
veld speelde V.' Krabbenborg een grandioze partij. Na derust kwamen de 2 doelpunten tot stand, goed aangegevenvanuit het middenveld geven het duo T. Kolkman - L.Jansen
goede kansen en beheerst maakte L.Jansen er 2-0 van.
Het hele elftal toont een goede inzet en als die er DIE ELzullen we nog menig puntje vergaren. Onze cerste 5 wed-
strijden hadden met een klein beetje geluk ook 5 punten
kunnen zijn, maar we blijven ervoor knokken.0-0-0-0-0
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STANDEN. Îe

3e Klas
Ie KSV 2 4-8 1. Markelo 2 5-10
> Grol 3 5-8 2. Markelo 4 5- 7
Da 0 5 5-6 3. Mariënveld 2 4-5
4. Varsseveld 4 5-6 4. Reunië 3 4-4

h 5. Bredevoort 2 5-6 5. Rietmolen 2 5- 4
| 6. WVC 5 6-5 6. ID 4 5- 4

Te Winterswijk 3 5-5 Tes Grol) 3-5
8, AD 5 5-3 8. Longa 5 3-2
9. Ajax B. 2 Ie g., Io Ee
10 Grol 7 4-1 10 Ruurlo 54 5d

Je Klas
4 ie 36 1. Grol © 6-11 1 6-12
2. Longa 6 3-5 2. Eibergs7 7-10 2. Eibergen 12 5-10
Sa GIO 9 5) Je KE 6-9 3. Liboergen 8 56
A. Erix 3 4-5 4. Vios 4 5-8 A. W! veen 2 5-8
5. Ruurlo4 3-4 5. ZVC 6 5- 6 5. Ruurlo 6 ‘6-6

4 6. Vios 5 3-3 6. Gr.Boys2 5-55 6. Grol 10 4- 4
Te KSV SE STe KON) 1 0e 4-2
S. slice 3 Ss 8. Woei 4 4 {Cs GLD) 4-2
Oe KOE 5 250 9, Hibere.) 5-2 9. ZI | {4-2
10 ZVC 8 3-0 10 Longa 11 4- 1 10 Halle 4 5-2

11 ris 5 LV TL Longa 10 5-2
12:Vios 7 Da Olp KSA /- 0
0-0-0-0-0

Mies
Na de 2 wedstrijden die we overtuigend hebben gewomnen
5-1 &n 3-1 moesten we door het slechte weer voor de eerste
3 weken op stal staan. laar zondag 20 okt. mochten we weer:
aantreden ditmaal tegen KSV 4. len ploeg waar menigeen
schrik voor had, want de laatste 4 wedstrijden tegen KSV

hebben we slechts 1 maal gewcmnen. Maar goed om half elf
moest het gebeuren... Al gauw was het gastspeler B. Geer-
dink die ons met een pracht schot op 1-Obracht 2. min,
later was het B. ‘olters die een doorbraak van Geerdink
kon afronden 2-0. Eén fout van onze keeper veroorzaakte
het enige tegendoelpumt. Met de rust was het dan ook 3-1
het Ze doelpunt was van B. Holkenborg.
Na de rust waren wij w.er het meest aan de bak door goed



RKZVC zorgt voor de spanning,

Het juiste brood
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OS
storen van de voorhoede en midcenveld head onze verdediging
tegen Ge verwachting ín deze morgen een makkie.
Door B. wolters werd het 4-1 en 5-1, B.Holkenborg zorgde
voor 6-1, Th wopereis voor 7-1 en voor de laatste 2 doel-
punten was weer B. ‘iolters verantwoordelijk. Tien.minuten
voor het einde werd door C. Knippenborg nog een penalty
gestopt. Met 17 goals voor en drie tegen blijkt wel dat
ZVC 5 goed op dreef is, maar de grootste vijanden!" loeren
nog op ons; Vios 5, Grol 9 en Longe 6.

OrO=OsO=0

DE NED. MIDDENST.NDS SPAARBLNK ZEN GOEDE EN VEILIGE
SPAARBANK.

RKZVC 6,
Ook heeft ZVC het 6e seniorenelftal dat nu voor het eerst
deelnsemt aan de kompetitie. Het 6e elftal komen spelers
voor van het oude 5e en 4e elftal met aanvulling van junio-
ren. Het oefenprogramma is erg gunstig afgelopen.
ZVC 6 — Rekken 4 4-2, VVG 6 -— ZVC 6 1-3, H& K - ZVC 6 4-3
ZVC 6 — Lochem 6 5-0, Hoewel het oefenprogramma goed was
werd het begin van de kompetitie met wat angst bekeken.
De eerste wedstrijd was al gelijk een moeilijke tegen de
veteranen van Mariënveld 4. Wat we niet verwachtten, kwam
uits we wonnen de wedstrijd met 8-2. :

De week later werd het een 3-2 zege op Eibergen-7. Zeer
goede scheidsrechter; de man was 65 en 40 jaar scheidsrech-
ter. Tegen Grol8 werd het een 5-1 ne erlaag, maer tegen
Vios 7 herstelden we ons goed en wonnen met 4-2.
De week later moesten we weer naar Vios tegen het 4e dat
nog ongeslagen was. vw“ begonnen zeer goed, binnen een
kwartier was het 0-1, maar vlek voor rust maakte Vios gelijk,
Het was een harde wedstrijd en we moesten met de rust al
een wisselspeler gebruiken, Tet werd na rust direkt 2-1
vvor Vios. Vlak voor tijd scoorde Vios het 3e doelpunt.
Verder is alles afgclast en dat zijn alle thuiswedstrijden
geweest. Maar wat wil je: Twee velden waarvan een zeer
slecht. Zodoende zullen we deze winter niet veel thuis
voetballen

OTO5OsOS0
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Nieuws in 1 SE
Kopie voor nummer 4 van Biel dient uiterlijk zondag 24
november in het bezit te zijn van de redactie.
Noteer deze datum.

i _0-0-0
Gezocht wordt een supporter of lid die zo nu &n dan cen
rubriek wil schrijven in het achterhoeks dialect over
allerlei zaken rond de:vereniging of over. zomaar iets
geinigs. 0-0-0
Voor de te pl:atsen doelpuntjes (prijs 2,500 dient men
voortaan bij opgaaf. contant te betalen.

0-0-0
Dat het plaatsen van doelpuntjes nut heeft, heeft het. zer
vende bewezen, dat zich nu reeds heeft verzekerd van een
sponsor (voor na de wedstrijden) in de persoon van H.
Holweg, die slke overwinning van dit team zal honoreren.

0-0-0
Nu 's avonds reeds voor zessen donker is doen wij het
verzoek aan de ouders van die jeugdige voetballers die ver
moeten fietsen te zorgen dat het licht van hun fiets in
orde is om zodoende ongelukken te voorkomen.

0-0-0
Indien men voor de sportkeuring op de aangegeven datum
niet kan dient men dit tijdig te vermelden aan J.de Marie
of J. Lankveld. Kan men op de aangegeven datum niet, dan
mag men O een van de andere datums naar de Ea gaan.

0-0=0-0-0" os
De. SPORTKEURING

Na vele jaren is het met veel moeite gelukt onze spelers,
voor de. door de bond verplicht gestelde sportkeuring in
aanmerking te laten komen.
Op onderstaande donderdagevonden zullen de genoemde spelers
om 18,50 2anwezig moe ten zijn in het Wit Gele Kruisgebouw
Nieuwe licet 2, LICHTENVOORDE.
EEN FLESJE URINE MOET WORDEN MEBGEBRLCHT.
Mocht door onvoorziene omstandigheden het onmogelijk zijn



Ruime
4- persoons

auto.
De auto van het jaar in Japan. Niet alleen in1972, maar ook in 1973. Voor 1974 nog even geduld!In Europa achter Mercedes op de derde plaats endat binnen 1 jaar!
IETS OM OVER NA TE DENKEN. GRATIS PROEFRIT.

5 / ieGeroge Lou Voorhuis
HONDA-SKODA-Dealer voor de Achterhoek. Tel. JO

|

Café-Bar-SlijterijVoor al Uw

sz Î 7 4 Ss)
i3E LEVENSMIDDELEN
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Gn De E ÎAKiertisichEsa
Del. 202

Ruurloseweg 13
ZIEUWENT

Tel. 473
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nog
troef| js!

Weekends open tot2,00 uur
|



de genoemde avond aanwezig te zijn, dan
Ie

gelieve U kontakt
op te nemen met Ge onderstaande personen:
SEN.: Je Lankveld tel. 341

J. de Marie tel. 484
JUN: penny Rouwhorst tel.476

Herman Bokkers.
De kosten van deze keuring bedragen f 7,50 per persoon en
dienen op de avond van de keuring aan de begeleider worden
afgedragen.
Degene die vóór 9.1.1975 niet aan deze verplichte medische
keurings heeft deelgenomenzal na deze datum niet meer ge-5 ©

rechtigd zijn aan wedstrijden deel te nemen,
Het Bestuur.©5050=0=0

DONDERDAG 14 nov. '74
Willy Roumhorost
Leo Donderwinkel
Harry Hulshof
Bertus Geerdink
Henk Spekschoor
Henk te Molieor
Martin Domhof
4naré Slot
“illy Kolkman
Villy Rouwhorst (R)
G. Groot Zevert
Henri Lankveld
Jan ten Bras
Jan Krabbenborg (Jams)
Clemens Hummelink
Benny Kolkman (Z)
Stef Bekken
Ben Smit
Henk Drostenborg
Bertus Holkenborg
Leo Krabbenborg
Antoon Stortelder (Z)
Tonny kl. Tuènte
Gerard Knippenborg
Tonny Beerten
Aloys Beerten
Gerard. Krabbenborg
Marcel Doppen
Peter Kooiman

DONDERDAG 28 nov !74
Vincent Bokkers
Cl. Bokkers
Jos Hegeman
Martin Hulshof
Jos Hulzink
Eugeen Hulzink
Henny Hummelink
Paul Stortelder
Herry Hummelink
wilfried Ivens
Paul Knippenborg
Rene Penterman
Joost ved. Mey
Clemens te Moläer
Martin Niënhuis
Martin Hoenderboom
Mertin Slot
Jilly Toebes
Huub Hummelink
Rudie Kolkman
Martin kl. Holkenborg
Tonny Kolkman
willibrord Stortelder

Herry Bongers
wim Kolkman
Pried Krabbenborg
Hemny Toebes
Me Doppen



Confektie

E R - confektie

Vrije tijds- &
|

werkkleding
DORPSSTRAAT 21

Tel. 441 .
|

Wij geven de voorzet,
U mag ze afronden .….

ea IS

HOGE KWALITEIT -— LAGE PRIJZEN !

OO |

Dit kan bij Agpetberg/—
UE á

Twijfelt U nog ? KOM GERUST ! Tel. 544



5JUNIOREN BD1.

Het B1 elftal komt dit jaar weer in de selektieklasse uit.
Trainer Laurens Knippenborg had bij het begin van het sei-
zoen 16 spelers, waarvan overbleven:
B. kl. Goldewijk;. S. Papen, R. Meekes, G. EL C. Bok-
kers, J. Storkhorst, J. Reuling, E. Hummelink, F. Schutten,
J. KL. Holkenborg, H. Kolkman, â. Schutten en G. Slot, tef-
wijl H. Bongers bij de selektic is toegevoegd.
Voor de kompetitie speelden we de nodige oefenwedstrijden
die we allen met goed resultaat efsloten.
Met goede moed zagen wij onze cerste wedstrijd uit tegen
WVC tegemoet. Hier begonnen we erg goed. Door een nisver-
stand in de achterhoede van WVC scoorde G. Slot al in het
eerste kwartier. Hierna zekten we terug en zodoende wist
VC gelijk te meken. Door dit doelpunt werden we tot nieuwe
aanvalslusten aangespoord, waardoor resp. Ge òSlot en Je
Storkhorst dé score tot 3-1 wisten te brengen.
In de 26 wedstrijd tegen Reunië thuis werd er wederzijds

ruw gespseld. De einduitslag was 3-3 door EE, Humme
k, B. kl Goldewijk (strafschop) en A. Schutten.
Ce Ze wedstrijd tegen AZSV werd er aanvallend zeer

slscht gespcelè. Door een foutje in de achterhoede werd
het winnende doelpunt voor AZSV gescoord.
In de Le wedstrijd. tegen Nvede begonnen we erg onvoor-
zichtig: De achtermensen kwamen te veel hee op, zodoende
kwamen er kansen voor Neede, die deze met 3 doelpunten
goed benutte. De rest van de wedstrijd voetbalden we niet
slecht, maer de 3-0 achterstand ek te veel. H. Bongers
scoorde onze enige treffer.
In de tot nu toe laatste wedstrijd tegen Grol werd er
goed gevoetb.ld. Door een prachtig doelpunt van H. Kolk-
man kwamen we al gauw op 1-0. We bleven sterker, maar toel-
punten bleven uit tot ver in de 2e helft toen J. Reuling
een doorloopbal goed benutte, 2-0. Dit was tevens dé
uitstand. Wij hopen dat we in het verdere verloop van de
kompetitie veel succes zullen hebben en op een goede
plaats. zullen eindigen.

0-0-0-0-0 Het B1 elftal.
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JE
JEUGD._
Op zaterdag 26 oktober vierde de heer H. v.t. Mey en
zijn gezin hun 25 jarig huwelijksfeest. Wij wensen hem
en zijn vrouw en kinderen nog veel gelukkige jaren in
een goede gezondheid. [n we hopen Herman; dat je nog
vcel jaren voor de jeugd ven ZVC klaar kunt staan.

0-0-0
Jeugdleden denk aan de sportkeuring. Wie niet gekeurd is
mag niet meer voetballen. Op het bord in de kantine kun
je zien op welke avond je aanwezig moet zijn.

0-0-0
Jullie weten allemaal dat onze velden zeer slecht zijn
en daaronRE er wel wedstrijden afgelast worden,
omdat we maar één veld beschikbaar hebben.
Dus kijk 1EI verwonderd op als-het weer. goed is en de
wedstrijd afgelast wordt.

O-0-0-0-0We
Dat het zevende reeds begint te wennen toonde het na, in
de erde wedstrijd tegen het sterke fZibergen 8 te hebben
verloren met 6-0, hun 4e wedstrijd tot hun eerste grote
succes wisten te maken. Ze wonnen verdiend met 3-0 (en de
uitslag had beslist nog groter kunnen zijn) van KSH 4.
Toch wel sen goed resultaat det toch nog wel perspec-tieven vceft op cen redelijke klassering in de migêen-
moot, want veel meer zal er dit cerste jaar voor hen
nog wel niet inzitten,
ZVC8.
Het achtste kon tot nu toe nog gcen puntje pakken drie
achtereenvolgende wedstrijden werden verloren waardoor ze
nu de laatste plaats innemen. Maar wol mag gezegd worden
dat ze in een bijzonder zware klasse zijn ingedeeld,
waardoor hen dit jaar zeer zware wedstrijden te Face
staan alleen tegen enkcle mede onderaanstaande ploegen
als KSH 3 en KSV 4. kunnen aai enkele punten
worden hae, wat gezien hun goede spel er be-
slist in zal zitten.
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ONS PI SEN
SPAARBANK:

Vele spaarvormen met aantrekkelijke
hoge rente.
Ideaal spaarplan DE ZILVERVLOOT voor
jongens en meisjes vanaf Den.
Bedrijfssparen met belastingvrije premie.
Termijnsparen met opzegtermijn van
3 maanden = 5 jaar.

Iedere nieuwe spaarder ontvangt een srabiss inies
Vane ine
OVERIGE BANKDIENSTEN:

Bedrijfskredieten Persoonlijke leningen
Bewaargeving Rekening-courant
Buitenlands geld Salarisrekening

j Effekten ‚Vakantiereizen
Nissan Verzekeringenee

bank
toor iederéén!
del. 561 -— 562

|

Bijkantoor: Waalderweg 10 Mariënvelde Tel. 573


