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REDACTIEWOORD.

Nu het einde van de competitie steeds nader komt
stijgt ook de spanning. Vooral voor het eerste elf-
tal, waarvoor de 'Moverleveringskansen! weer wat
groter lijken, zodat zelfs de grootste pessimisten
weer een beetje hoop krijgen. Laten we hopen dat ze
in de drie nog resterende wedstrijden de nodige
puntjes pakken. We kunnen met zijn allen ook het
nodige aan bij dragen door zw weer massaal te gaan
steunen met onze aanmoedigingen en tonen dat wij vol-
ledig cp ze vertrouwen.
Het tweede heeft alles nog in eigen hand, maar dient
er toch voor te waken dat het niet opnieuw tegen de
drie degradatiekandidaten, zoals onlangs tegen
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bibergen 4, de punten laat liggen.Veel spanning is er ook voor het derde, dat nog steedstrots bovenaan staat, maar ook de laatste 2 wedstrijdengeen fout mag maken, terwijl Grol 3 nog steeds eenserieuze mede kandidaat blijft voor het kampioenschap.Maar gezien het spel en de goede tactische begeleidingvan trainer W, Krabbenborg, geloven We beslist dat ereen kampioenschap inzit,Het vierde heeft zich bijzonder goed van de laatsteplaats opgewerkt naar een zesde plaats, maar dienttoch zeer attent te blijven want alle teams in hun
klasse, uitgezonderd de bovenste twee, komen nog voordegradatie in aanmerking door het bijzonder kleine
onderlinge verschil.
Over het vijfde tot en met het achste valt eigenlijkniet zoveel bijzonders te vermelden, omdat ze door de
vele afgelastingen in de afgelopen maand bijna niet
aan competitie voetbal toekwamen.
Ditmaal ziet U in PIOT ook de standen van de Júnioren,de standen van de Pupillen en Aspiranten kon de Redactiehelaas niet tijdig achterhalen,
De vorige keer konden we de aanstelling van W,
Krabbenborg als selectie-trainer meldden. Inmiddelsheeft het Bestuur ook voor de lagere tcams naar eentrainer gezocht, vermoedelijk krijgt IL. Knippenborgde A-selectie onder zijn hoede en W, Hummelink de B-
selectie, de lagere Seniorenteams zullen getraindworden door B. ten Bras. Reeds vooruit kijkend op het
volgende seizoen valt er te vermelden dat ZVC zeker
weer met zeven teams aan de competitie deel zal nemen,terwijl W, Krabbenborg voor al deze teams het oefen-
programma voor Juli en Augustus al voor elkaar heeft,zodat alle teams bij de nieuwe competitiestart op 6 en
T September goed voorbereid aan de slag kunnen,
Of er opnieuw een achtste zal komen hangt af van hetaantal leden en vooral aan de beslissing van Ge KNVB
op de Bondsvergadering op 16 April om de A-Junioren
leeftijd:met :een jaar te vervroegen.
Nog even terugblikkend op het sportfecst bij Ni tePaard mogen we naar onze mening toch terugzien op een
bijzonder geslaagd feest dat beslist in stad moet
worden gehouden. Rest ons nog alle teams veel sterktetoe te wensen bij het spelen van de laatste competitie-
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wel een langdurige zaak worden en als het wbt weer Zo
blijft valt het voor hen misschien te verwachten dat
ze op den duur ook door de week competitiewedstrijden

De Redactie.

SVG:
ZVC 1 — Neede DE
Neede dat zijn zegereeks een week tevoren ‘onderbroken
zags was er van alles aangelegen het goede ‘titme terugte vinden en startte dan ook furieus.. Doch door onze
goede mandekking, die vooral op het middenveld, Neede
zo goed als geen speelruimte boog kon niet Neede doch
wij de wedstrijd naar onze hand zetten en kregen wij
de eerste helft dan ook de beste kansen, hoewel de
spaarzame counters van Neede ook niet ongevaarlijk waren,toeh bleef het tot rust 0-0. Na rust kregen allem de
zelfde opdracht, alleen zou het middenveld de aanval
wat meer steun geven, We kregen danook legio kanser
terwijl Neede praktisch geen kans meer kreeg uit zijn
verdediging te komen, Maar opnieuw bleek voor ons wwer
het gebrek aan een afmaker.
Nadat de stopper van Neede nog juist, een misschien
wat te zachte, inzet van Fr. Kl. Zeggelink van de lijnhad gehaald, werd even later V. Bokkers doorde keeperin het beruchte gebied onderuit werd gehaald. Penalty.
Maar zoals ook wel bij het betaalde voetbal bleek ookPr. Kl, Zeggelink ditmaal zijn zenuwen niet de baas te
zijn en schoot naast. Het bleef uiteindelijk O-0. We
hadden dan wel weer een punt erbij, niet wij, maar Neede
was hier verheugd over,
ZVC-Winterswijk :

We hadden ons alles zo goed voorgenomen, maar ne een
half uur spelen stonden we reeds met 2-0 achter ‘en was
onze hoop op een redelijk resultaat eigenlijk al ver-
dwenen. B. Bokker zou Singhatti mandekking geven, ' doch
doordat deze te teruggetrokken speelde vielen er gaten
in onze verdediging ‘omdat de linker flank niet werd
overgenomen, dit resulteerde dan ook fn 2 goals voor
Winterswijk, Welliswaar hadden wij in het begin enkele
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le kansen maar ns de 2-9 tegen, was hel betere speltoch voor Winterswijk. In de 2de helft wistten zij r
gemakkelijk tot 3-0 uit te lopen,
Al met al een wedstrijd om snel te vergeten,
ZVC — Reünie

:

Na de teleurstellingen van de laatste wedstrijden werd
door de trainer een selectievergadering belegd. Hier
werden alle problemen en grieven uit de wereld ge=
holpen. !t Effect was duidelijk te constateren in de
eerste helft, toen iedereen zich voor elkaar wilde op-
offeren. Dit resulteerde al direct in een sterk veld-
overwicht van ZVC. Nadat eerst enkele goede kansen ‘om

zeep werden geholpen brak Jos Kolkman op links goed
door en scoorde vanuit een bijna onmogelijke hoek. In
tegenstelling tot andere wedstrijden, toen de instel-
ling niet optimaal was, was de mentaliteit er nu wel
cm door te gaan. Na een arbitrale blunder, die ons dit
seizoen al vaker parten heeft gespeeld, kêurde de
scheidsrechter een glashelder doelpunt af, omdat hij
dacht dat L. Knippenborg buitenspel stond, maar er
stond nog een tegenstander op de doellijn. Door een
misverstand in de Reünie-defensie werd het even later
toeh 2-0. Dit gaf ons vleugels. Ons aanvalspatroon,
met een hardwerkende. Fr, Zeggelink, die in de 2de helft
terugviel, schiep vele kansen waarvan er slechts een
werd benut door IL. Khippenborg. In de 2de helft werd W.
Hummelink vervangen door Jos Wolters, hetgeen de ver-
dediging niet ten goede kwan. Hierdoor kreeg Reünie
meer vrijheid om op de aanval te spelen. Het mocht
echter niet baten, Een kwartier voor tijd redde
Reünie de eer door een ongelukkige botsing. in de ZVC

verdediging waardoor VW. Domhof de bal in eigen doel
schoot. Deze overwinning geeft ons hopenlijke het
nodige zelfvertrouwen zodat we ook de laatste wed-
strijden vol vertrouwen tegemoet kunnen zien.

Spelers ZVC I

z0cde
5 O 02

ZV6 2.
Zond. 16 maart speelden we tegen WVC 3 in Winterswijk.
Al na 2 min. scoorde IL. Kolkman na een geweldige cross
your haert pass van Toon Jennekes zodat de 0-0 begin-

a
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spel op en neer ge:ijk de NWoord-Zee bij windkracht 8,
Maar onder aanvoering van kapitein Peeters wisten we
ons scheepje tot aan de rust drijvende te houden. Er
dreigde muiterij aan boord uit te breken toen WVC,
direct na rust 1-1 scoorde. Plotseling werd het Roer
volledig omgegooid toen de scheidsrechter Mwissel-
werking !75!! toepaste en matroos Donderwinkel aan wal
zette. Na deze tactische ingreep rukte Jos Zegendiek
aan bakboord op en scoorde 1-2. Recruut Paul Knippenborg
soleerde over het dek, zette de mast op het verkeerde
been en schoot tegen het wankelende zeil, 1-3. Direct
hierna senoot een bemanningslid van WVC in eigen Ka-
juit na een voorzet van hierboven genoemde recruut,
1-4. Dekmatroos Peeters zette z!n beste beentje voor
en scoorde met het andere been 1-5. IL. Kolkman was in-
middels wakker geworden, zette de bal via stuurboord
voor waarna Honda-machinist B. Hummelink hoog in het
kraaiennest schoot, 1-6. Hierna bliezen we stoom af en
koersten richting Eibergen waar we op Zond. 6 april
aankwamen. Hier werd ons het Roer ontnomen door de
scheidsrechter waarna we met 4-1 te pletter sloegen
op rots ïibergen 4. Hier redde Toon Jennekes de eer,

De bemamningsleden van het 2de.
0-0-0

STANDEN.

Longa 130 19 — 2 14 — 22
ASV 19 — 14 — 18
PAX 19 - 15 -— 18
Gendringen 19 — 13 — 16
Reünie 19 19 Kuurio 2 15 = 17
Neede 19 … 18 Ratum 2 16 — 16
Winterswijk 19 — 18 Kotten 2 15 — 15
Varsseveld 19 — 17 ZVC 2 14 == 12
Terborg 19 — 16 Eibergen 4 18 — 11
Witkampers jg — 15 WVO 5 16 — 8
Zelhem 19 — 15 MEC 2 12 —=Y
RKZVC 19 — 12

0-00
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vervolg standen. 5de Klas
NGE s 16 = 25 Markelo 2 12 — 22
Gro 3 13 — 19 Markelo 4 13 — 20
KSV 2 1 ND +14: 95
Varsseveld 2 Rietmolen 2 14 — 15.
Ajax B 2 11 — 12 Longa 5 14 = 12:
Bredevoort 2 11: 9 ZVC 4 Ees 14 — 12
Grol 7 13'- 59 Grol 5 14 — 11
AD 5 15 -.9 Ruurlo 3 2 10
Winterswijk 3 15 -_9 Marienvelde 2 190-.9
WVC 5 14 — 8 Reünie 5: 12 —.8
4ZeKlas DE .

# 09
Longa 6 15: 253 Hibergen 7 18 — 28Bi 12 — 21 Grol 8 E 17.27
Grol 9 9 — 15 Vios B 4 12 — 20
AVG 5 TT 9 KSH 5 14 — 18
Vios B 5 18 — 8 Gr. Boys 2 16 — 18
Ruurlo 4 10 — 8 Eibergen 9 14 — 10
Halle 3 11l.- 10 ZVC 6 10 - 39
KSV. 4 10 -— 5 KSV 5

|

11 — 9
KSH 3 SS 55 Longa 11 14 — 9
ZVC 8 10 — O0 Marienvelde 4 13 — 8

Mn 5Ee DD SN 14 — 35

KSV 3 14 — 27 Wolversveen 2 12 — 10
Eibergen 8 16 — 27 Longa 10 13 — 9

Eibergen 12 13 — 22 Gr. Boys 3 iS]Ruurlo 6 13 — 16 Vios B 6 11 ===6
Grol 10 153 — 12 ZVC 7 10 — 5
Halle 4 12 — 11 KSH 4 ! 153 — O0

0-0-0
ZVC 3.
Het derde is (tot nu toe) het enigste team dat alvoorzichtig aan een kampioenschap durft te denken,
hoewel er nog twee, volgens papier, sterke tegen-
standers te bestrijden zijn nl. Ajax B 2 en KS® 2,
beide wedstrijden uit. En bovendien kan Grol 3 op ge-
lijke voet komen als het geen fouten maakt in de
voor hen nog 5 te spelen wedstrijden,

[9]
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CfDe afgelopen 5 wedstrijden wist het ierde, met uit-
zondering tegen het altijd lastige Bredevoort 2 Gtmet overmacht te winnen, waarbij vooral de wedstrijd
tegen AD5 (13-1) wel met enorm groot overwicht werd
gewonnen... Cp zond. 9 maart werd. ruim gewonnen van
Grol 7; met 5-1,' waarbij vooral J. Damhuis, 3 goals,
een uitstekende wedstrijd speelde, maar dat was Ook
te danken aan het goede taktische spel van zijn mede-
spelers,

De week daarop liep de doelpunten-machine pas goed,
Ad 5 werd op alle fronten overklast en maar liefst 8
van onze spelefs namen 1 of meer doelpunten voor hun
rekening. De Ad-spelers verlieten dan ook na afloop
hoofdschuddend het veld. Met de wedstrijd van AD nog
in ons achterhoofd gingen we de week daarop naar
Bredevoort, altijd een lastige tegenstanden, wat ook
nu weer bleek, ondanks een 1-0 voorsprong bij rust wilde
het niet lukken, vooral op het middenveld ging er veel
mis. En opeens bleek er het gebrek aan een koelbloedige
afronder, want kansen kwamen er genoeg. Dit leidde
dan ook tot steeds nerveuzer spel, waarvan Bredevoort
in de 2de helft wist te profiteren; door een nisverstand
in de verdediging wist een Bredevoortsneler gemakke-
lijk door te gaan en te scoren, Daarbij bleef het en
we hadden een kostbaar punt laten liggen. Tegen KSV 2
traden we weer erg gemotiveerd aan, ondanks enkele
blessures, H. Krabbenborg, B. ‘ten Bras en B, Wensink
(50%) speelden we met 5 vervangers H.Hummelink,

PF, Stortelder en P. Stortelder een zeer goede wedstrijd.
Ondanks goed samenspel van de jeugûige KSV-ploeg was
ons spel toch veel directer en actiever waardoor we
verdiend met 4-1 als overwinnaar eindigden. De laatste
wedstrijd tot nu toe was tegen Winterswijk 3, deze
wedstrijd werd gemakkelijk met 3-1 gewomnen; ‘hoewel
het spel niet zo geweldig was et en ander kwan mede’
door het ruwe spel van onze tegenstanders. Zoals reeds
gezegd.zit er voor ons nu nog alle kans in om kampioen
te worden en dat hebben we vooral zelf in de hand en
we hopen dan ook in de ons nog resterende wedstrijden
geen fout te maken, tot nu toe gaat het nog steeds
goed, ondanks enkele blessures, waarbij vooral nog wel
vermeld mag worden dat ook de A-Junioren, die nood-
gedwongen bij ons moeten spelen, het zeer verdienstelijk

doen,EE
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VEEG DIE O0. bi LEN BOUTEN
Dat er cok bij de redactie Ee cens-wzt misgaat bleek
voor onze enthousiast begonnen dislectschrijver "Jan",
Nadat wij in verschillende vorige nummers een oproephadden geplaatst voor iemand die een rubriek in hetdialect wilde verzorgen. was "Jan" mede geïnspireerd doorhet carnevalsfeest eens in de pen geklommen en had
hierover een leuk stuk in het _chterhoeks dialect gc-schreven ‘Isar door cen communicatiestoornis tussensamensteller en typist werd het stuk tot "Jans" en
ook onze teleurstelling niet opgenomen. Doch omdat we
het verhaal bijzonder de moeite weard vinden menen wij
het alsnog te moeten plaatsen, waarop wij het verzoek
aan U doen weer even aan de goede carnevalssfcer terugte denken. Ln tevens hopen wij hiermee te bereiken datJan’ vaker een stuk in het dialect zal verzorgen enook anderen eens zal inspireren wat te schrijven.

redactie

vrouwe bunt van 't jcar noar
Twas 'n Xanneval veur
leu. Moar d'r

. Donar zak ow straks wal me

Kanneval
getrouwden,
later or Jonge Ls
vertel'n,
vood en wal noa melkenstieû zuierd'n wej met nog wat
leu uut de buurte 't car in met in d'n wieten veur
ons d'n karktoarn, ier den koj neet zeen want 't was
duuster en dat is d'n heeln oavend zo eblevene tot
d'n anderer: morgen an, too.
Too wej bie Giezen waarn hew eerst d'n jas uut etrok-
kene, want 't was d'r alderbarstend heet. lĳj verdreug’nd'r zj d'r good en wal binnen waarn en doarumme hew
d'r moar 'n paar ekocht zodaj neet verdreug'n konnen.
Moar den angst veur 't verdreugen is mej d'n helen
oavond bij eblevene en de meeste leu issut zo vergoene,
Affĳn, Giezen willie hed. d'r wal grei veur en dat
brachten wat keals rond met '’n zwat pak an. vat d'r
met dee Leals an de hand was wet ikke neet, messchien

‚l narigheid in Ce familie of zo. Ik wol d'r neet
noa vroag'n. Uwas messchien wal slim genog.
Insd'n hook vam de Zele zaal ieu dee mezisk maek'n



konnen. Hard en mooi en das 'tL.veurnaamste op zo'n _

fcest. Iĳ mot neet können zeen wa't owwen buurman zeg.
Zej’Zaat'n achter 'n bord en doar ston op: "The
Moodchers*, Ik zèè tegen miennen buurman: ‘we betekent
da?" "Zoo heet dce leu", zeg hé, moar ik gleuve d'r

ì niks van, want eene van dee keals kennen ik nog en
‘den was van Waanders uut Borkelo.
zo tegen 'n uur of B (ik wol net noar huus hen
goan, want mej doch da'k =l genog ehad hadde) doar
kump mej deur dse grote deur'n 'n spul binnen zo ak
nog nooit ezeene hebbe. liet völle gebater en meziek
kwam d'r 'n vligmesjiene binnen met 'n zechlampe
veur op de snoete. Hee kon neet m-er vleeg'n. Da’
was natuurlijk zienen pech. 'n Stuk of wat van dee
opschöttelinsen mossen 't ding schoeven. Jan van
Lummelink Herman was d'r ok bej. Den hadd'n ze Zeker
EE an ehollene too hee van 't ping-pongen

el want Jan hsd de plenkskes
iene d'n heeln tied met.

iel u ze 't SD ‚1

d'r eene oet van schoppen
Den begon te preskn zo mooi
heur’n könt. Wej heb ons te
ok nog dat 't niije Ho©: dvsee kon word'n veur
voetballers !t wal met Domhof
Doar he'k gleuve nog 't hards
Noa 'n peusken was Eenarik uute
en gin Amen mo=r !tis ok neet
had ’t trouiens ok nog oaver
umdat ik miene grond mooi un
ik doar gin doon met en hek ok
Doarnoa begon'n d'r 'n stels jonge
ze iu 't begin al) te dansen, Sr:
vat mooi. Ze probear!n met de s £
an te trappen dee ánne of Willie zolder hadd'n
vasteknupt. Ik zeg nog teegn miene vrouwe: "Dat moj
thuis ok ‘Ss probearn want zo 010 bij ok nog nes.
Too zeg z:e: "da dok ncet, want wej heb gin ballons
an't zolder." Dee vrouwleu wilt ok altied wat te
nöl'n herm'n. Ik ging d'r moar neet wieter op in,
want ik wol noar dee vrouwleu kiek'n, 't vas jammer

ene P-

Cy

tegen de ballonsa



Hs
dat 't zo gauw afelopene was en too mossc wej de bane
op. Ik mos nog hacder zweten as op 't wark. Poi, foi
wat 'n hette. Ik heb d'r moar gauw weer wat deur de
strotte loaten lopen en zodoonde wet ik van de rest
van d'n oavend neet zovöll meer van, Ik bun nog wal
heelhuuds in huus ekommene, mo=sr de leu in de buurte
zekt dat doar miene vrouwe veur ezorgd hef. Kiek, en
dan is 't toch mooi daj cetrouwd bunt!

Jan,
CEROEP AN OUDL2S EN SEELERS.
Zoals re ds eerder gezegd, wordt er door de meeste
spêlers nogal nonchaiánt met hun spullen omgespr ongen.
we dringen er nogmzals op aan dat een ieder goec op
zijn eigen spullen past. [et kont namelĳk nog al cens
voor dat b.v. een kleinere speler bij thuiskomst cen
Shirt heeft meegebracht, dat hem veel te groot of te
klein is, en bij latere informatie blĳkt dan dat nie-
mand zĳn (soms zelf nog nieuwe) shirt, broek of kousen

arin’ zelfs de naam stond, per ongeluk heeft meege-
nomen. Daarom ook het verzoek aan de ouders ‘en 'voóral-
degenen die de spullen wassen indien U ontdekt dat
Uw zoon iets verkeerds in zijn tas heeft, dat ook hj die
spullen wcer met zijn eigen spullen tracht te ruilen.

te. Lichtenvoorde wordt er sen grootse zeskamp georga-
niseerd, wzaraan alle verenigingen uit de gemeente deel-
nemen, om Zo eens op een andere wijze met elkaar te
strijden. Ook ZVC doet hieraan mee. De zeskamp wordt
behouden op zondag 11 mei s'morgens van 10 tot 12 uur.
Elke ploeg dient te bestaan uit 6 heren en dames
waarvan enkelen de zwemkunst mcester dienen te zijn.
Een ieder die hieraan wil deelnemen kan zich opgeven
bij B. ten Bras,

PROBOTIE EN DEGRA DATIE REGEL.
In: de 4e. klas ENV5 promoveert Le, Len degrade
nummer laatst (en niet zoals onlangs in de Ge
lander de laatste twee).



inde zfdelingCelderland.
Hoofdklasse: 1,2 en 3 promoveren en laatst en voorlaa&tst

degraderen. :

1e klasse standzard: nrs 1 promoveren naar hoofdklasse
en laatste degradeert,

1e klasse reserve: De 4 kampioenen spelen om 3 plaatsen
nzar LNVB., Laatst + voorlastst
degraderen.

Ze klasse standaard en reserve klasse. nrs 1 promoveren
en laatst + voorl:atst degraderen.

se: nrs 1 promoveren, lsatst:+ voorle:tst degr..
SSe: nrs 1 promoveren, ené

Bij het zaterdag voetbal voor de jeugd is allcen de
overgangsklasse van belang wi2rin de nrs 1 kurnen
promoveren en de latste + voorlaatste degraderen.
Terwijl in de normale a en b klasse de kampioenen naar
wens kunnen promoveren.

ze
Ae k

De.DI KD JJ;
In het nu volgende stuk hoop ik duidelĳĳkte maken, dat
de £.t.J. in Zieuwent nog steeds recht van bestaan
heeft. t!nerzijds doordat ze gemiddeld iedere 2 à 3
weken wel iets op het programma heeft staan, ander-
zijds door de opkomst die sr dan is. Bngrijk punt is
in dit verband ook, dat er contacten gelegd worden,-niet alleen met mensen uit Zieuwent maar ook met men-
sen uit andere plaatsen, dit dan door middel van uit-
wisselingen of eeee van toernooien w:arna men
met elkaar praat.
Als laatste wil ‘ik dan nog opherken dat alleen het
feit al, dat de K.P.J. bĳjna 150 leden heeft, al wel
bewijst dat ze rccht van bestzan hceft, sterker nog,
ze voorziet in cen behoefte, De behoefte an ontspan-
ning, gezelligheid, crestieviteit en aktiviteit. Het
is dn ek duidelijk d<t nieuwe leden vn harte welkon
zijn, niet lleen om mese te doen zan contactsvonden,
sportevenementen (26 “pril tafeltennis- en badminton-
kampioenscheppen te Lichtsnvoorde:27 april prov. kam-
pioenrechapnen volleybal in áutphen)22an uitwisselingen
(september) an droppingen (9 mei) e.d. Maar 00k. om
dit nog verder uit te bouwen. BE! ‚ :: Be: DLOTKHOMST,
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NJ: Wij geven de voorzet,

U mag Ze afronden ...
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJZEN !°

= ee
Dit kan bij Kpigpenborg

Twijfelt U nog ? KOM GERUST ! Tel. 544
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1[) mon rustpauze van 3 md, moesten we opitreden tegen Longa 6, van oudsher al eensde cgenstander, van de 3 wedstrijden konden

ce slechts één punt pakken.iet werd nu dan ook een 4- 5 nederlaag, waarbij we.even moeten aantekenen dat deze uitslag duidelijk ge-flateerd is daar er diverse kansen door onze voor-waardsen om zeep werden geholpen.
Op 23 feb. was onze 2e concurrent aan de top onzetegenstander Grol 9,
In een zeer goede en vooral faire wedstrijd van 2 ge-.lijk opgaande ploegen kwamen we nict verder dan een1-1 gelijkspel. In de 23e min, scoorde B. Wolters 1-0,Na een sterk begin in 2de helft was het in de 29enin A, Hoedrierboonm die: onder de bal door kopte waar-door Grol op gelijke voet kon komen. Beide partijenxregen hierna nog kans on de 2 punten binnen teholen, maar het lukte niet meer. Op 2 maart kregen wehet als 5e geplaatste Vios B 5 op bezoek. Cok dit werdweer ecn partijtje vroetbaL7 hoogstaand niveau. 2min. Voor rust was het H e DD DEok n
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solo 1-0 voor ons lieer geknokt worden om i:
behouden totdat F, Slo
voor rust H. Kolkman 2-0
kon VIOS de stand nog op
nog kans op het kanpioens
geknokt moeten worden.

de. In de laatste min,
—1 verkleinen, Ve hebben

1aar dan zal er wel

O0-0-=0

PORTRET VAN EEN LEIDER.
Naams Leo Vos.Sport: Voetbal,Punctie: Leider cq. grensrechter,Elftallen: AVO 5 en ZV6 Bl;Uiterlijk: Kort, dik en sportief,Leeftijd: 436 weken.Getrouwd: Met Alfa Sud TI
Bijzonderheden: Altijd goede bui, vooral wat $ befreft,

Vlagt scherp, Rijdt bijzonder hárd enhoudt van sterke verhalen,EE
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disl: 1) Alfa Von.2) Grensrechter bij ZVC 1

Dit ís de leider zoals de spelers van ZVC 5 hem zien,
een geweldige leider die alles voor zijn elftal over
heeft zelfs 13 kratten bier en 1 krat cola, mits ze
kampioen worden. Al 3 jaer loopt hij met ons mee, en
heeft zo ook enkele km. pro deo afgelegd, voor ons en
snele ED E
Iedere leider, van welk elftal of club danook; kan aan
deze man een voorbeeld nemen, Bedankt Leo voor al deze
fijne en Mnatte! dagen. Wij hopen dat jouw ideaal nog
een paar jaar op zich laat wachren, zodat we ons elf
tal met zo'n fantastische leider nog lang sanen zullen
zien,

Het bde Hiflal:

B-Selectie.
Nu de competitie weer volop aan de gang is valt er dan
ook het een en ander te vermelden van de B, Junioren.
Het elftal, bestaande uit spelers van 14 En 16 140,
wordt eveneens geplaagd door blessures en wel met
name Adriaan Schutten die aan z'n meniscus werd ge-
opereerd en Stephan Papen met rugklachten. Doordat
deze 2 spelers voor het gehele seizoen zijn uitge-
schakeld viel er een stuk snel-heid en rust in het elf-
tal weg. Deze opengevallen en worden nu inge-
nomen door R. Kolkman van B2 en in overleg met de goed
samenwerkende trainer van C1, W. Hunmelink, speelt E.
Immink ook vaak mee,
Deze wisselingen in het elftal kostten ons wel enige
punten. Zo werd noodgedwongen E. Hummelink van het
middenveld gehaald en op de links-back plaats neer-
gezet, wel met succes, en R. Meekes, na een teleur-
stellende noodgreep ín de voorhoede, als lastste man
voor de nodige rust zorgde,
‘Verder heeft het elftal een paar belansrijke steun
pilaren in J. Storkhorst, aanv, Cl. Bokkers en aB. Kl. Goldewijk. Verder de nodige inzet van spelers
als BP, Schutten, J., Reuling, G. Kolkman en G. slot,
Na deze positieve punten in het elftal heeft de trainer
ook nog wel eens kritiek. Na enkele goede prestaties

g
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Se Ia Ee A SESoL Ge INST LINS OD de urelnIn SCN Ge:
strijden nog wel eens wat klachten, waarbij echter wel
verneld moet worden dat het brainingsbezoek bij geen
enkel elftal zo goed is. Verder denkt men wel eens te.
gemakkelijk over een wedstrijd en pas na een speech inde rust wordt er dan weer gevoetbald. Zo werden er on-
nodig wedstrijden verspeeld tegen Neede, 3-1, AZSV 1-0,
en Eibergen thuis, 2-0, terwijl de week daarop in.
Eibergen werd gewonnen met maar liefst 4-0. Er werden

NTOSEN SU

bx:

)

ook enkele wedstrijden net goed voetbal gelijk ge-
speeld, o.a. tegen Longa en Grol en werd er gewonnen
Yan SKVW, Grol en Neede. Dan moet er nog gemeld worden
dat we afgingen als een gieter in een oefenwedstrijd
tegen SDOUC door enkele fouten van B. kl. Goldewijk,
die door nonchalance reeds meerdere fouten heeft ge-maakt o.a. tegen Reünie 3-3, maar het staat weer een
zeer goede wedstrijd tegenover en wel tegen de Graaf-
schap B-Selectie die nog ongeslagen zijn,
Deze wedstrijd werd met 1-0 verloren maar door de
geweldige inzet van het gehele elftal bleef de neder-
laag minimaal, B. Kl. Goldewijk zal worden uitgenodigd
voor een proefwedstrijd bij de Graafschap,
In competitieverband valt er nog een 2de plaats te
halen, dit zal wel erg moeilijk worden maar de derde
plaats geven we in geen geval meer uit handen,
Met-dit schrijven kunt U als een neutraal lezer toch
wel opmaken dat af en toe een wedstrijd van de junioren
bekijken niet altijd verloren tijd is. Wij hopen dan ook
dat de jeugd niet altijd alleen voor de leiders be-
hoeven te voetballen.

Trainer BI,
o-0-0

TOURNOOLEN
Longa 30april C1 Jun. 5 mei B1 Jun,
Winterswijk 25 mei A-Selectie
H& K 31 nei A en B Pup. 14 juni A-B-C Asp,
Babberich 1 jus Olen 5Jun,vv Unitas Veenendaal 1juni A1 Jun,
vv Sallandia Deventer A Sel,B Sel, Jm. A £&sp.,

| A Pups1juniDV Da inci|Linj C Sit, JE,
vv Vorden 28juii D1 en B2 Jun:
vv Lochem 24aus. A en B elftal Jun.



RKZVC zorgt voor de spanning,EiB
: WA. KEMKENG BV voor de Centr. verwarming.7
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maar net als

:enKEMKENS BV doet niet alleen aan
installatiewerk,

RKZVC ook aan klantenwerk !
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15.
SDOU0 UIEL 16 aus. A Pup:
PAX Lengelo 5] nei B2 Jm,

O=O0=0

NIEUWS IN HET KORT NIEUWS IN HET KORT NIEUWS IN HET K

—Kopie voor het volgende nunmner (9) dient uiterlijk .

zondag 4 mei in het bezit zijn ván de Redactie.‘Noteer deze datum.

“Als nieuw redactielid meldde zich Huub Wopereis, dietevens reserve-typist zal zijn en het volgende sei-
zoen de penmningneester-functie van B. Berendsen zal
overnemen, die ons volgend seizoen waarschijnlijk(trouwplannen) zal verlaten,

0=0=0
-4Zaterdag 2 mei worden er weer lege flessen opgehaald
voor het Jeugdsportkanp. Hopenlijk kunnen we weer op
Uw rekenen,

0-0-0
-Onlangs behaalde de heer W, Krabbenborg te Zeisthet C diploma voor trainer,

Onze welgemeende fel&citaties,
0-0-0

Het zaalvoetbal tournooi te Groenlo is ook weer ten
einde. Evenals de voorgaande jaren wisten de
Zieuwentse ploegen geen ereplaatsen te behalen.

ORT NIEUWS IN HET KORT NIEUWS IN HET KORT NIEUWS IN H.

ZVC 4,
Het 4de had een moeilijk begin ín deze competitie, erwerden eerst 3 nederlagen geslikt, met allemaal 1 doel-

o voorteken.punt verschil, dit was toch wel een goed o
Het 4de duel tegen Rietmolen 2 werd ons eerste succes,het werd een 2-0 overwinning. De grote inzet waernmee
wij steeds speelden werd in deze partij eindelijk be-
loond, want in geen enkele wedstrijd waren we de
nindere, alleen de afwerking, dat was het noeilijkepunt. De uitslagen geven duidelijk aan dat de ver-c>
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OO BS:1u1t, if CO Ic5kro,en we naar 3 doelpunten teger,Eén ding is zeker, wij willen in de 5
en als we met dezelfde inzet verder saan 5lukken, Tegen Warkelo 2, de ongeslse:vS wil

Ss blijven,t het best
oper, werder een goede partij gespeeld, na 10 ni we net1-0 vroor na goed doorzetten van A, Spe Ve

waren op het niddenveld zeker zo sterk als Markelo,naar helaas, na 30 min, een diepte-pass vanuit het
_middenveld, V. Stoltenborg kon de bal niet onder con-trole krijgen en de spits van Markelo faalde niet, 1-1.In de 40 min, werd een corner van Markelo goed ingezeten doordat de verdedigers elkaar in de weg liepen konMarkelo gelukkig aan een voorsprong komen 2-1,Na rust werden we steeds sterker en kwanen we steedsgevaarlijker voor het Markelo doel, onze conditiewas beter zodat we konden blijven drukker

Maar 45 min. waren niet genoeg on nog veranderingenin de stand te kunnen brengen, enigzins gelukkig wonMarkelo met 2-1,
De uitwedstrijd tegen Marienvelde wert een regelmatigeoverwinning, over alle linies waren we de neerderen.De eerste goal was wel een neevallertje, de laatsteman van Marienvelde mistte de bal, waar I. Jansen opzijn Meigen manier" van profiteerde 1-0, Bij eer:corner op links werd LI. Krabbenborg + de bal persoon-lijk door Th, Kolknan het doel ingewerkt, 2-0. Na derust kwan Marienvelde nog even goed opzetten, maar uitcen afgeslagen aanval van hen scoorde onze aanval, 3-0dit was tevens de eindstand,
Tegen Longa 5 was het harde bevroren veld vooral voorrust moeilijk te bespelen, wat door ons het best werd
aangevoeld, zodat we steeds eerder bij waren,5 de Longa-speler bangMen kreeg de indruk dat
waren voor de harde bodem, maar hiervan
goed geprofiteerd. Bij de rust was hot aanval enverdediging zaten goed in elkaar zodat Longa weinigkans kreeg om wat terug te doen. In de 24de helft werd
Longa wat ‘sterker, maar echt gevaar kwan er niet uitvoort. fet laatste kwartier was weer geheel. voor 045,we konden de einduitslag bepalen op 5-1, dus weer 2
punten. Thuis tegen Rietnolen 2 ging het met neermoeite, de combinaties kwamen er niet goed uit, zodat

Wij
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4- persoonsauto.
De auto van het jaar in Japan. Niet alleen in
LOT maar ook in 1973.:Voor 1974 nog even. geduld!In &Huropa achter Mercedes op de derde plaats en
dat binnen 1 jaar!
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Garag7GE Lou Voorhuis
HONDA- MDNelen voor de Achterhoek. Tel. 319
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‚nog terugkonen tot 3-
‚We hebben nu 12 punten uit

werd er niet gemaakt, dit kwan ook

we vooral na rust veel balverlies leden, Na 35 minwerd het 1-0 door goed doorzetten van onze aanval. Inde 2de helft werd Rtetnolen sterker, onze verdedigingkwan onder constante druk, fouten bleven danook nietuit.' Een foutieve terugspeelbal door B. Rouwhorst werd
ons bijna noodlottig, naar door onbehe st schieten vande Rietmolen-spits H

5Ge de bal ver naast. Het laatstekwartier kwamen we weer wat neer in ons ritme, eenvrije trap, 5 min. voor tijd, genomen door P,' Domhof
werd door Th, Kolknan goed afgerond, eindstand 2-0,In de thuiswedstrijd tegen Rúurlo 3 ging het niet best,er was geen samenspel. De ballen bleven in de noddersteken, of werden achter de nan gespeeld, hierdoorwerd erg veel balverlies geleden, maar ook Ruurlo kongeen vuist maken, ruststand 0-0.Na de hervatting werd er aanvankelijk wat beter ge-combineerd, wat dan ook resulteerde in eel doelpunt,Nog geen minuut later was het al weer 1-1, Hierna
was alle kruit verschoten en was de eindstana 1-1
Tegen Markelo 2 ging het wat beter, maar een sterkewedstrijd werd het niet. Door een verrassend schotals voorzet bedoeld) van LI, Krabbenborg kwamen wemet 1-0 voor, deze voorsprong xonden we behouden tot1 min, voor het einde. Door wat te lang treuzelen inde achterhoede kon een Markelo-speler de bal be-machtigen, maar deze werd op zùjn beurt neergelegdwat een penalty opleverde, 1-1,
Op bezoek bij Markelo 4 werd er netBij een corner werd de bal rechtstreeks in 1 doelgeplaatst, 1-0. Wat we daarna ook 4d

3

van de Markelo achterhoede.
Longa 5 kwan bij ons
lijke partij, missch
hierdoor werden we wa

Buis:
de niddennoot opgeklommen,
moeilijk begin.
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Ook voor het maken van leuke’
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fruitmanden is dit Uw adres! .

‚Wilt U over voetbal praten,
dan kunt U Zich in de cantine

vermaken;
Wilt U over installatieverk praten,
Houd dean

WAKEMKENS BV in de gaten EE



UGCESTIE EN INFORMATIE RUBRIEK,

© de Toto en Lotto kan men altijd dinsdagavondsen 20.00 en 23.00 uur in de kantine terecht enisdags bij Venderbosch++++1++De gevonden voorwerpenstapelen zich bij Fr, Humelink nog steeds op; aa,een ieder die iets mist hier eens gaan kijken+++++Op 13 maartbehaalde het derde, een voor de 3de klas,werkelijk grote monsterzege op AD 5s het werd maarliefst 13-1+++++0nze felicitaties gaan nog naarHenry Krabbenborg en Lucy Hulshof die 4 april Inheihuwelijk traden+++++Er gaan geruchten dat onze trainerGe Peeters in onderhandeling is net een derde klasserKNVB. Wij hopen voor hen dat het lukt+++++De Bloeddrukvan B. Storkhorst nadert weer het normale. peil, alsdit de konende 5 weken stabiel blijft kan hij waar-schijnlijk weer gaan sporten. Wij hopen het, althansvoor hen+++++B. Kl. Goldewijk speelde bij de B-Selec-tie, ondanks een lichte hersenschudding, tegen LongaB ecn wist zijn ploeg op grote wijze voor cen neder-laag te behoeden+++++Sinds maart volgen Cl; Kuippensborg en B. ten Bras te Groenlo een alg. opleidingvoor Jeugûleider++1+++Hoewel we hopen dat het nietnodig is, heeft zich nu reeds een kandidaat aange-meld die evenals toendertijd bij pronotie van het1ste naar de KNVB net als A, Eekelder, nu een duikin de Zieuwentse gracht zal nemen als ZVC zoudegraderen, Hij wenst echter nu nog annoniem te blijv-en on zodoende geen nadelige invloed uit te oefenenop het conpetitieverloop+++++++Dat niet alleen devoetbalsport risicols met zich meebrengt blijkt weldat ook bij het gymmen blessures kunnen ontstaan, on-langs brak-een van de meisjes een arn, maar ook depaardesport brengt zijn risicols mee, getuige onzevoorzitter die bij een val van zijn paard zijn sleutel-been brak. Wij wensen hen spoedig beterschap++++++Tijdens het N Kuypertournooi wisten onze A Pupillen enB Aspiranten, die zich geplaatst hadden voor de halvefinales op 31 naart, helaas niet door te dringen toteen finaleplaats+++++De Puhillen en Aspiranten diezaterdags willen weten of hun wedstrijd is afgelastkunnen eventueel H, Bokkers tel: 400 bellen.
0-0-0°°8585858358588
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Voor Uw sport naar de Zieuwentse sportver.,
: NS# voor het kopen van ELECTR. & HUISH. ARTIKELEN

in zeer uitgebreide
sortering, alsook

“  KANTOORBEHOEFTEN

Je KLEIN SPEELGOED
“  GERBEDSCHAPPEN & IJZERWAREN

bent U gced uit bijEE ieeUi MJ £ |16GEE Wet PIT ZUWIND
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5 KELE] Delevensmiddelen .…. Eeveljg

5 77KWALITEITS rankje
levensmiddelen ! Hi tijdens de rust

of na de wedstrijd
A4Debat/ | bent T van harte
5 welkom in de
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i

/ De EeDorpsstraat 28 haptine 4 Ee
Tel. 31

9ee Tel. 607
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ONS DON SL NDE
SPAARBANK:

Vele spaarvormen met aantrekkelijke
hoge rente.
Tdeaal spaarplan DE ZILVERVLOOT voor
jongens en meisjes vaat 15 aans
Bedrijfssparen met belastingvrije premie.
Termijnsparen met opzegtermijn van
3 maanden - 5 jaar.

Iedere nieuwe spaarder cntvangt een GRATIS inleg
VEB ie 54.
OVERIGE BANKDIENSTEN:

Bedrijfskredieten Persoonlijke leningen
Bewaargeving Rekening-courant
Buitenlands geld Salarisrekening

i Bffekten Vakantiereizen
Financieringen Verzekeringen
Hypotheken

De bank
voor iederéén
MeL 5561 62

Bijkantoor: Waalderweg 10 . Mariënvelde Tel. 575


