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Verder werkten leden van de elftallen mee aan de
samenstelling.
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De competitie zit er weer op en achteraf valt het
seizoen over het geheel genomen weer mee voor wat
betreft de resultaten. Twee maanden geleden geloof-
den alleen de optimisten nog dat het eerste ín de
4de klas zou blijven. Maar zie, ze slepen er een be
slissingswedstrijd uit en na cen fantastische wed-
strijd, incl, verlenging, werd er inde kantine een '

feest gebouwd alsof Zieuwent kampioen geworden was. '

Het tweede heeft wellicht niet geheel aan de. ver-
wachtingen voldaan, al enkele jaren trouwens, maar
toch moet. men blij zijn dat ze in de 2de klas zijn
gebleven. Vooral als men de zeer jonge gemiddelde.
leeftijd beschouwt, moet men hen het volgende jaar
toch ook weer een goede kans geven. Een complimentje
voor trainer G. Peeters is hier wel op, zijn plaats,die 2 jaar lang heeft moeten werken met veel bles-
sures wat steeds een wisselend elftal tot gevolg had
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Een voorbeeld. Het eerste jaar heeft hij iú het eerste
23 of 24 spelers moetena In de laatste be-
slissende wedstrijden wist hij de spelers zoveel op

‚te peppen en te begeleiden met zijn optimisme, dat
degradatie voorkomen werd. Bovendien scoorde hij zèèr
belangrijke doelpunten, een mooi afscheidscadeautje. :Het derde heeft natuurlijk geheel aan de verwachtingen
voldaan door kampicen te worden, Wanneer men dit elf-:tal bij elkaar kan houden dan is een goede klasseringí
volgend seizoen zeer zeker mogelijk. Maar doordat er i

5 of 6. spelers mee stoppen blijft het afwachten. :

Ook van het vierde kan gezegd worden dat ze aan'de
verwachtingen voldaan hebben door na een slechte ‘start '

zeer sterk terug te komen. Een derde plaats ligt, lag,
zelfs binnen bereik. Reden om met vertrouwen volgendoc Vcgemoet te zien. Het vijfde heeft cen Vrij |

goed seizoen achter de rug voor wat betreft de resul-taten in de gespeelde wedstrijden, ze hebben echter
zo weinig gespeeld, door het slechte weer en dto. veld,
dat het toch een beetje een verloren seizoen is ge-
weest. Wanneer ze normaal door hadden kumnen: yoet-
ballen, waren de resultaten misschien nog beter ge- |

weest. Goede hoop voor volgend jaar blijft over. Het |

zesde was voor de buitenstaander een beetje een elf-
tel dat. van de ene kant wel prestaties wilde lereren
maar waarbij van de andere kant ook met de plezierige
dingen in het leven. rekening werd gehouden. Voor het |

zevende geldt dit in nog grotere mate.. De prestaties : |

vielen daarom eigenlijk nog niet eens tegen, men i |

eindigde net iets onder de middenmoot. Het achtste
elftal heeft zowaar ook nog een wedstrijd gewonnen.
Een elftal dat met veel moeite bij elkaar werd ‘gehouden,
De vraag blijft of er volgende jaar nog een achtste
val Zijn,
Ook hier past een complimentje voor trainer U Krabben-
borg voor zijn inzet en capaciteiten,
Bij de Junioren zijn de fesultaten ook bevredigend,

Van de selektie-elftallen is niemand gedegradeerd.
Verder moet men bedenken dat het A-elftal dit jaar |

V. Bokkers, W. Ivens. en H, Hummelink moest =T5 laan aan
het eerste. Een woord van dank is hier ook op z!n
plaats voor alle trainers en leiders van de jeugd. |

Wat betreft de accomodatie moeten we enorm blij zijn : |

kde
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met de kantine cn klecdkamers, maar op de velden wos
het een enorme puinhoop. Op het trainingsveld was. al-..leen conditietraining mogelijk, technische en tactische |

training was het grootste gedeelte. van het seizoen niet:
mogelijk. Wedstrijden spelen op het trainingsveld zo-
als gepland was, was onmogelijk. ‘op het hoofdveld zijn
de sporen van het afgelopen seizoen ook goed te zien,
Rust is ook hier wenselijk, bijkomende omstandigheid
dit jaar was de ‘vele regen in november, december en
februari, toch moet een goed veld dit kunnen ver-
dragen. Hopenlijk zal het nbeuwe veld dat wel kunnen.

De Redactie

IE

| 0-0-0
VAN DE BES TUURSTAFEL.

Aan een zijden draadje.sc..
Na een competitie waarin de spanning aan het einde te
snijden was is dan zondag 11 mei de: beslissingge-:vallen, De beEen week daarvoor was het bekend geworden dat Ionga
kempioen geworden was maar de beslissing aan derstaart
was nog niet gevallen. Op zondag 11 mei moesten ZVC en
Zelhem op neutraal terrein uitmaken wic er in de 4de
klas KNVB mocht blijven of wie moest degraderen naar
de hoofdklasse van de GVB,
Na een uiterst spannende wedstrijd waarin zelfs een
verlenging nodig was, heeft ZVC aan het langste cind
getrokken. In de verlenging waarin ZVC Zelhem volledig
overspeelde werd de uitslag 4-2 in het voordeel van
ZV. Dit succes is zeker een felbcitatie waard aan de
spelers van het 1ste die zich voor dit succes vol- |

ledig. hebben gegeven. Maar niet op de laatste plaats |

een dankwoord aan de supporters die dit jaar zijn blijven |

komen. Meestal is !t zo bij andere clubs dat in
Wslechte!! tijden de supporters weg blijven en de spelers
alleen staan om te redéëen wat er nog te redden valt.
Dit is bij ZVC niet het geval geweest. Bij thuiswed- Í

strijden was het bezoek goed en bij uitwedstrijden
waren er vaak meer Zieuwentse supporters dan van de
thuisclubs. Namens het bestuur wil ik dan ook alle
supporters hartelijk bedanken voor hun trouwe komst en ll

laten we hopen dat het volgende seizoen volop spanning



Al Uw C.V.- INSTALLATIES
LOODGIETERS- &

ELECTRICITEITSWERKEN

worden door ons
vakkundig
verzorgd.DE> bs irl £e= = ZIEUWENT Tel. 346

VOOR AL UW VERZEKERINGEN

2. IT B:U.W EN DT Dorpsstraat 77 Tel. 290

U wilt lekker eten
of een glaasje bier 7?

Dan naar cafetaria

DEIe
Zot EUWE Nen Tel. 269



iu Ge compeliiie brenst, maar dat Let lot van het |steelftal niet meer aan zo'n zijden draadje hangt.
Je de Marie
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NED. MIDDENSTANDS SPAARBANK

VAN DE TRAINER,

ZVC =— KSV O0 — 1

PAX — ZVC 1 1Witt, 2-0De laatste 53 kompetiewedstrijden zijn niet groots ge-
weest omdat de punten, hoe dan ook maar wel sportief,
gepakt moesten worden.
Tegen KSV leek het erop dat we minstens 1 punt mee
zouden nemen, tot die ongelukkige 89ste minuut. Frans |

en Jos L. vergaten mee terug te gaan. Wim D. komt tegen
2 man; Wolterink gaat buiten om en trekt de bal over
Joop heen naar Klomberg, 0-1. Onverdiend, maar geen
punt. 89 minuten goed taktisch gevoetbald: Klomberg-
Wolterink geen ruimte geven en zo opstellen dat de’ :

dieptepasses uitde Vragender ploeg niet over konden |

komen. Dat lukte door het zeer goede keeperswerk van :

Joop, door de goede opstelling van Willy E., en de |
‚straffe dekking van André K. en Wim D.

|

Het middenveld moest KSV geen ruimte laten: goed ge- .

daan door Jos L. en Lau Kn, Wilfried en Vincent moesten
bij balverlies met&en op het middenveld terug om de
ruimte zo klein mogelijk te maken en Frans moest
zorgen dat KSV steeds moest opletten. We hebben kansen
gehad, 5-6 maal opgelegd. Maar zoals zo vaak in deze
konpe titie. geen goal. i

Deze teleurstelling kwamen we tegen PAX niet te boven,
In een zeer slechte wedstrijd was het na 10 min. al1-0 voor PAX. Het middenveld wiegerde te voetballen

de voorhoede kreeg hierdoor slechte ballen en in de
achterhoede was het onrustig. We geloofden er niet in:

7
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Toch bleek PAX bcreid on ons allen maer
er kwam totaal niets uit. Win ging in eeB en toen
kwam er een kleine opleving. Vincent zorgde er voor dat
een PAX speler hands maakte, penalty; Wim achter de bal:
1-1, Daarna kreeg André:K. een dot van een kans maarzelfs die werd gemist.
Gelukkig had Zelhem verloren zodat er nog 1 punt achter-stand was op Zelhem,
De laatste: kans tegen Witkampers grepen we met beide
handen, 2-0 winst. Zelhem gelijk dus beslissingswed-strijd. We hadden het weer in eigen hand, Witkampers
probeerde om te winnen met grote inzet, maar ditmaal
waren wij ze voor. Wij waren beter, ze moesten achter
ons aan lopen. Voor de rust met de wind mee, hoopten
we op een voorsprong maar het bleef 0-0. Tegen de wind
in was het zaak de bal in de ploeg te houden en zo snel
mogelijk te scoren. Het lukte, Na 2 min. Vincent B. 1-0,
15 min. voor tijd Jos L. 2-0, Frans kreèg 10 min. voortijd bij een sliding een liesblessure en Werd ver-
vangen door Bennie Elschot.
Toen de beslissingswedstrijd. tegen Zelhem in Varsseveld,
De eerste tegenvaller was dat Frans niet kon spelen. De
Opstelling moest gewijzigd worden. Bennie E. in de
spits, Lau rechterspits , Vincent rechter middenvelder
en Jos L. linker middenvelder. Dezelfde taktiek als
tegen KSV, wat toen niet lukte, lukte nu wel. Binnen
10 min. een voorsprong door cen geweldige knal van
Bennie E. 1-0. Maar wat toen gebeurde was onwaarschijn=- |

lijk, Jos IL, verdedigde slecht tegen zijn man, de beste íspeler van Zelhem, Wim D., begon te knoeien, Willy E. Î

bleef staan, bewoog te weinig Bennie B. kreeg steeds
2-53 Zelhemspelers bij zich. Het kon niet uitblijven. Er
moest een goal komen, Maar dank zij Joop E. bleef datuit. Vat heeft die vent gekeept. Grandioos. Iau enWilfried waren nà de voorsprong de enigen met Andrê
Kr. die bleven knokken, bleven storen, uitstekend. Deze |
4 mensen sleepten ons door de wedstrijë. En hoe! 2 min, |

voor rust gebeurde het: vrije trap. 1-1, We waren de
kluts kwijt, 1 min. voor rust: 1-2, Weer door dierechter middenvelder. In de rust wisselden Jos en
Vincent. Een succes. We begonnen weer te voetballen,
Maar wat een geluk bij onze gelijkmaker! Een Mschot!
van Bennie B. stuiterde volkomen onverwacht over de |

Zelhemse keeper, 2-2, |

ee
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+ anDennie b#, maakte plaats voor Vim D. on meer kracht ensterkte te krijgen, Hemmie H, ging rechts achter voet-ballen, met zelfvertrouwen, André E. wilde zelf uitge-wisseld worden en George P. kwan erin om voor rust te’

zorgen. We werden sterker en pakten het initiatiefterug. Met geluk haalde Zelhem de verlenging. Zij waren
vermoeid, wij moe, maar met het gevoel, wij winnen.
In de eerste verlenging bleek Jos L, weer te kunnen
aanvallen. Hij werd de 4de aanvaller, We bleven beter
voetballen. Tweede helft verlenging: vrije trap rand
16 meter gebied, Zelhem treuzelde bij de muur en George
Pe niet: 3-2. Zelhem was kapot. In de leatste minuut
schoot Vincent eindelijk goed op goal, de keeper lietde bal los en weer was het George P. die de bal door-
tikte, 4-2,
Een mooier afscheid is ondenkbaar. Met zulke spelersdie alles voor je willen doen zo'n wedstrijd winnen isgeweldig.
Jongens van het 1ste hardstikke bedankt,

G, Pe ters(9

0-0-0
5 JAAR ZVCter,

Eindelijk is het dan zover dat ik ZVC ga verlaten, Na
3 jaar voetballer.en 2 jaar trainer werd het tijd dat
er wat ging veranderen. Niet om de spelers of om ZVC
maar omdat ik gewoon wat anders wilde, Mijn eerste
plan was om nog 1 jaar te voetballen bij Spel. Neede,í jaar Yrij van zorgen die je als trainer hebt, î

spanning, moeilijkheden met spelers en bestuur, slechttrainingsveld (vooral afgelopen winter) en de tijd die
je kwijt bent, ook met reizen. eeDat alles wilde ik 1 jaar vergeten. Verschillende clubshebben mij benaderd zoals SVVN, AZSV, Hulzense Boys,
Spel. Eibergen (jeuga), Rietmolen, DEO en GPC,
Maar als je dan een goede aandieúing krijgt, ook doorhet behalen wan het C-diploma, dan denk je nog eens
na en je zegt:"Och, dat geld is nooit weg!, en je zegt"Ja", tegen de club en dat is dan GFC uit Goor ge-
worden; 12 kn. van Neede, Voor ik wegga wil ik nietnalaten om vooral de spelers te bedanken die mi j2jaar als trainer hebben geholpen en tegen gewerkt,

A
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Vant ook van tegenstanders kun je veel icren. Het be-
stuur heeft meestal achter mij gestaan, ook in moeilijke
tijdenbehalve ca. 2 maanden geleden. Br zijn harde
woorden gevallen, maar het is uitgepraat. lederen in
het bestùúr bedankt. De kantinebeheerders en de ter-
reinmensen, zeer belangrijke mensen in de vereniging,.
verdienen alle lof voor het geweldige verzorgende werk.in de afgelopen jaren. Ook U bedankt.
Tot slot de supporters, die ondanks alles toch zijn
blijven komen. Vooral aan jullie heeft ZVC, vooral des;
laatste wedstrijden, veel steun gehad. Ook hartelijk
dank, en denk erom. Blijven komen!Wi wens ik icdsrcen vYesl geluk en'meér succes dan
in het afgelopen seizoen. Ik denk dat ik wel wal
mensen vergeten ben, maar echt het is'miet met’ dpzef.

ZVC BEDANKT,

Ge Peeters.

SPAART U OOK AL BIJ UW BANK, DE WED. MIDDENSTANDS

SPAARBANK ?

EINDS TANDEN, EE |

2de Klas 3de klas: if

Winterswijk 2 1 = 26 …5 18 — 28 u

Neede 3 : 17 — 19 Grol 3 16 — 21 |

Longa 4 19 — 20 Varsseveld 4 15 — 19
Kotten 2 20 — 20 KSV 2 14 — 18
Vios B 2 iS Ig LD 13 = 14 Ù

Ratum 2 Tl Bredevoort 2 14 — 15 f
MEC 2 20 - 17 GrSl 7 14 — 9
Ruurlo 2 17 — 21 Winterswijk 3 IDz= 29

ZVC 2 19 — 15 AD 5 1659
WVC 3 20. - 14 WVC 5 158Eibergen 4 0 ee
Winterswijk 2 kampioen ZVC 3 promoveert
WVC 3 en Eibergen 4 2 degradanten. nog niet |

degraderen bekend.
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Markelo 2 15
99 4 18

Grol 5 18
ZVC 4 16
AD 4 1
Markelo 2 kampioen
Reunie 3 + nog 1 klub eel.

28
25
IEI
16
16

4de klas
Rie molen 2
Marienvelde 2
Longa 5

Ruurlo 3
Reunie 3

16
IE
16
5
16

14
14
Ie2
12

Voor de 4de klassers zijn de standen praktisch gelijk
gebleven. Terwijl geen van de 4 Zieuwentse teans nogin aanmerking komen voor promotie. Het is daaron
waarschijnlijk dat de kompetitie zal worden stopgezetzodra de kampioenen en degradanten bekend zijn.
STANDEN JUNIOREN T/M 19 APRIL

A Overgangsklasse
AZSV
Silvolde
Longa
SDOUC
ZVC
AD

Viod
Zelhem
Zelos
Neede
VVG

Doetinchem
B Selectie

AZSV
Longa
ZVC

Grol
Neede
Reunie
SKVW

Eibergen
WVC

20
IS
18
18
21
20
19
16
17
17
18
19

H
12
14
LE
14
14
12
14
13

5e
530

28
25
21
20
6
14
10

002

00

Lo

A-Normaal
Rietmolen A1

Vios B Al
Grol A1
DEO A1
KSV A1
KSH A1
HalidssAl
Kl. Dochteren Al
ZVC Al
Marienvelde A1

B-Normaal
MEC B1
AZSV B2
Portuna B1

_ Meddo B1
Kotten B
Winterswijk B1

Longa B2
KST B1
AD B1
Erix B4
ZVC B2

5
12
12
11
15
15
11
12

15

DD

12
14
15
14
12
14
11
1e

22
21
18
18

Wp

UI

AO

VI

24
24
21
16
14
ES

ONION
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Eibergen ijs 55 Ratun 01
Kotten 16 … 25 AD C92
AD 1555525 AZSV C3
Varsseveld 15 = 18 MEC C1
AZSV 16 - 18 Gro1:C3
SKVW 16 — 17 AZST C4
Neede 16 — 15 Kotten. 'C2
Grol 17 — 15 SKV C2
Reunie 18 — 11 WVC C3
ZVC 14 — 9 ZVC C2
Longa 15 — 6
Zelhem 16 -— 5

A Aspiranten B Aspiranten
Grol A 6 — 12 Longa B
Longa A Le Grol C
ZVC A 9 — 9 Grol B
Erix A LE — 7 KSH B
KSV A 6— 6 Longa C

Marienvelde A 4 — 4 Brix B
Vios BA 4 — 4 ZVC B
Go: Boys.A 8 — 3 Vios BB
KSH A 5 — 2

C Aspirante A Pupillen
Longa D 8 — 16 Grol A
Grol D T-— 12 Marienvelde A
Vios BC T— 7 Gr. Boys A
Grol E 9:97 Brie A
Longa ZE 6 — 6 Longa Á
Grol B 1 = A4 ZVC A
Marienvelde B 6— 2 KSH A
VCC 8 — 2

B Pupillen
KSV A 6: 12 Grol B
Longe B T — 12 ZVC B
Grol 6 [2 KSH B
Longa C Let

0-0-0
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FAOE LOE VEL | Sel zOen,
Sinds ons vorige verslag moesten we nog 2 wedstrijden,en wel tegen Ajax B 2 en KSV 2, Eerst werd er ge-makkelijk in Breedenbrùek gewonnen met 5-0. En toenkwan dan voor ons de laatste, zeer belangrijke, wed-strijd tegen KSV 2, Na een nerveuze eerste helft,waardoor we op een nogal ongelukkige wijze met 1-0achter kwamen, bleek na rust ecn duidelijke herstelwat ons in de 2de minut reeds op gelijke hoogtebracht. Hierna volgde een grote stormloop op het doelvan Vragender, maar zonder resultaat, terwijl ook de
enkele counters van KSV 2 niet zonder gevaar waren.Het bleef uiteindelijk 1-1, Nu was het nog slechtshopen dat onze enigste concurrent voor het k mpioen-
‚schap, Grol 3, in de nog vier te spelen wedstrijdenmininaal 1 punt zou verliezen om in aanmerking tekomen voor een beslissingswedstrijd, of meer puntenwaardoor we automatisch kampioen zouden Zijn Grol)liet ons niet lang wachten, want nog diezelfde dagverloren zij hun thuiswedstrijd tegen Ajax B met 2-0,Het kanpioenschap was mu een feit, Meteen werd over enweer gefeliciteerd .en geklonken. Ook het bestuur enandere elftallen lieten zich niet onbetuigd enbrachten hun felicitaties over aan trainer, leider enspelers en deelden in onze vreugde voor het kampioen-schap, hetgeen tot laat in de middag dòorging. Het 3deheeft dit jaar het kanpioenschap beslist verdiend, na-dat het 2 jaar achtereen op een haar na dit kanpioen-schap had gemist. Ook het doelsaldo was dit jaar veelbeter dan van al onze concurrenten nl, 66 — 19 tegenbv. Grol 3 57-20, EST 2 50-20 en Ajax B22 27-21,Het 3de was dit jaar door de goede technische entaktische begeleiding van trainer W, Krabbenborg ernechte eenheid, waar iedereen zich voor elkaar opofferde,getuige het feit dat slechts een speler geen-doelpuntnaakte, terwijl alle anderen 1 of neer goals scoorden.H. Rietberg scoorde de meeste doelpunten nl, 184! ge-volgä door J. Damhuis 15 en W, Venderbosch 12 en
B. Wensink 5 goals. laar ook de achterhoede verdient
een compliment daar het in de klasse de ninst ge-passeerde achterhoede was. Met in het doel aanvoerder
A. Ktabbenborg en als gelegenheidsstopper H. Hartman
en backs F, Rouwhorst en H. Krabbenborg waren ze voor
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IE
de. tegenstanders ecn bijnes niet te nenen vesve, Mienook het middenveld met als voorstopper B. Berendsen,EE, Damhuis), spelverdeler H, Krabbenborg en sjouwers .

We Venderbosch en B. ten Bras, waren ook zeer ver:dienstelijk voor het team, Maar ook de steun van deA-selectie die ingeval van blessures de opengevallenplaatsen moesten opvullien;heeft ons mede geholpen ditkampioenschap te behalen. Daarvoor dank aan P.Stortelder, H, Hummelink, J. v.d, Meij, J. Hulzink envooral P. Knippenborg die tegen Ajax B het mooistedoelpunt van de hele competitie scoorde. Maar evenals.het 1ste heeft ook het 3de zijn vaste supporters diealle uit- en thuiswedstrijden ons stonden aan temoedigen en wel de fan. J. Iankveld.,
Na de wedstrijd ter gelegenheid van het kampioenschap
op zat. 3 mei lieten ze zich opnieuw horen ‘en wel dooreen leuke voordracht van Iuciene en Linda welkeiedereen zo geweldig vond dat we menen U de tekst‘hiervan niet te mogen onthouden,
Met nogmaals onze dank,

Lieve Kampioenen
Al zijn wij nog wel een beetje te kleintoch vinden wij het hardstikke fijndat we vanavond hier ook mochten komen
we hadden dat van z'n leven niet durven dromen,
Op de eerste plaats gefeliciteerd kampioenen
we zouden iedereen wel willen zoenenen bedanken, omdat we altijd mee mochten rijdenal was het soms op de gekste tijden,
Ook namens mama, heel hartelijk dankal kwan ze soms wat aan de drank
maar dat mag ons de pet niet drukkenwant nog cens kampioen, zal zo gauw niet neer lukken,
Papa zegt, dat hij ophouden wil net leidenmaar wij zullen hem wel onpraten, met ons beiden,Hij zegt dat wel, maar wij geloven er niet inwant hij heeft het bij jullie, veel te goed naar

zijn. zin



Ruime
4- persoons

auto.
De auto van het jaar in Japan. Niet alleen inWi daar col in 1975. Toor 1974 nog even geduld!In Europa achter Mercedes op de derde Pe) endat binnen 1 jaar!
I&TS. OM OVER. NA TE DENKEN. GRATIS PROEFRIT.
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HONDA -SKODA-Dealer voor de Achterhoek. Tel. 319
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We moeten zo naar huis on te zaan slapenwant ons kleinste kniepatje begint al te gapen
nog veel plezier vanavond en nog één keer hoezee! !

woor Lot dcrde clfial van ZV .0,

@DE NED. MIDDENSTANDS SPAARBANK, EN SPAARBANK VOOR

IEDEREENmeseVOT,
Na een reeks van afgelastingen trad het 7de op zonde
13 apr. te Eibergen weer de wei in, En wel tegen een
van de koplopers Eibergen 12. In de eerste helft wist
ZVC nog goed stand te houden, met een 1-0 achterstand
werd de thee opgezocht. Na rust begonnen we optinis-tisch aan de tweede helft. Maar al gauw waren alleillusies weg want het regende goals it leidde onher-
roepelijke naar een grote nederleag. 1150. Op 27 apt:trad het 7de voor de eerste ! e konpetitie aan,iu cijcn stadion, maar ook dito ‚niet baten, deze
wedstrijd had het zelfde spelbeecld als de vorige wed-
strijd, alleen was nu de eindstand 0-7 in het voordeel
van Gr, Boys 3, 5Na deze twee, zware, nederlagen werd besloten tot een
andere taktiek en wel neer bier en minder spelers. Met
deze instelling werd nu. zond. 9 mei niet 10 spelers naarRuurlo getrokken. Het resultaat was verbluffend, eenkwartier voor het einde stonden wij nog naar met 2-0
achter, maar in tegenstelling tot andere keren bleven
we deze keer voetballen waardoor zelfs nog tot eensterk slotoffensief gekomen kon worden, wat leidde tot
een gelijkspel 2-2. Te hopen nu dat we op dit spel-en bierpeil'door kumnen gaan, zodat we dit jaar vast
nog wel gunstiger resultaten te melden hebben.

:0=0=0
EVC 2 =— VIGS.B 2 0-0
In een. gelijk opgaande strijd kwamen er over en weer

:kansen. Deze werden niet benut, daar de defensies goed
ingrepen. Zo eindigde deze wedstrijd zoals hij begonnen

was.



Zorg voor koelte in huis met NEenVDEGALUX ZONNEWERINGEN! ee De) ZE
| eezowel jalouzieën als buitenschermen _ À
Maar dan geplaatst door
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Ook voor het maken’ van leukefruitmanden is dit Uw adres!

Wilt U over voetbal praten,
dan kunt U zich in de cantine

vermaken;Wilt U over installatiewerk praten,
Houd dan

WA.KEMKENS BV in de gaten !
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HuUUrLos2 AVS 2 EA.
In deze wedstrijd, van belang voor Ruurlo, kwanen eraan beide kanten kansen, waarvan Ruurlo vlak voof rustprofiteerde door een foutje van onze rechtsback, 1-0,
Na rust kwamen wij flink opzetten en dat resulteerdeal spoedig in een goal van 1t hoofd van Tonn
Krabbenborg. Daarna verzuimden wij de boel af temaken door vele fraaie kansen onbenut te laten. Eind-stand 1-1,

MEC 2 — ZVC 2 1-0
In deze zeer matige wedstrijd trok MEC aan het langsteeind door vlak voor rust een 1-0 voorsprong te nemen,Na de thee probeerden wij de balans te verzetten dochde defensie van MEC sloot goed.
Winterswijk 2 — ZVC 2 5-0
Kanpioenskandidaat Winterswijk begon overweldigend endit resulteerde reeds na enige ninuten in een 1-0
voorsprong voor Winterswijk, Na 10 min was het al 3-0door onoplettendheid van de verdediging, na rustbouwde Winterswijk de Stand uit naar 5-04 wat tevensde eindstand was. Na afloop bleef er voor ons nietsanders over dan de Kampioenen een bloemetje te over-hondigen.
ZVC 2 — MEC 2 3-3
Na een zeer goede start, wat resulteerde in 'n doel-punt van IL. Kolkman zakten we erg terug. MEC kreegdaardoor meer vat op het spel en scoorde nog Voorrust 2 tegendoelpunten. In de 2de helft hadden we hetbetere spel, maar door een foutiere ingreep werd heteerst nog 3-1, Hierna werd DT, Krabbenborg gebles-seerd) vervangen door G. Peeters. Dit resulteerde alspoedig in 2 fraaie doelpunten van hen, Er kwanen nogenkele kansen maar die werden gekeerd door paal enlat. Eindstand 3-3,

Spelers van ZVC 2

0-0-0
NIEUWS IN HET KORT NIEUYS IN HET KORT NIEUWS IN HET K
Kopie voor het volgende nummer dient uiterlijk zond.22 juni in het bezit te zijn van Ze Redaktie. In hetvolgende nummer wordt het oefenprogramma bekend ge-maakt voor alle elftallen, tevens de samenstelling



Confektie:

DAMES- , HEREN- en
KINDER-confektie.

Vrije tijds- & werkkleding

DORPSSTRAAT 21 Tel: 441

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

HOGE KWALITEIT … LAGE PRIJZEN !

PE - De :Dit kan bij AH#I!JeOOGG|Twijfelt U nog ? KOM GERUST ! Tel. 544



van de selectie, alsmede het kernisprogranms,
0-00

Zaterdag 7 juni worden er weer lege flessen opgehaaldvoor het Jeugdsportkamp. Hopenlijk ís Uw bijdrageweer net zo royaal als de vorige keer,
0-0-0Evenals W, Krabbenborg behaalde ook G. Peeters teZeist het C. Diploma voor trainer,
0-0=0

In het seizoen !75-!76 wordt G. Peeters trainer van de
VeVe GSC uit Goor, Wij wensen hen veel succes bijdeze vereniging.

0-0-0
De redaktie feliciteert Longa en trainer J. Keukens
met het behalen van het kampioenschap in de 4de klas C,

O0-0-0
De laatste trainingsweek is hoogstwaarschijnlijk vanSel 11 Juni, De aanvang van de training voor hetae Dsvolgende seizoen half juli. De precieze datum in het
volgende nummer,

0-0-0Helaas kwan er van het 4de, 5de, 6de en 8ste elftalgeen kopie binnen voor dit nummer, Hopenlijk een
volgende keer wel.

0-0-0
De Toto gaat door evenals de Lotto, Dinsdagsarvondszit daarvoor B. Venderbosch in de kantine van 20.00 —

23.00 uur. Woensdagsavonds kunt U hiervoor terecht bijB. Venderbosch aan huis (Stegas Bakker)
O=9=0

Belangrijk!! van half juni tot half juli is de kantinegesloten. Voor Lotto en Toto gedurende deze tijd bijB. Venderbosch aan huis.
0-0-0

B. Storkhorst is voor zijn bloeddruk inmiddels ver-wezen naar een specialist. Hopenlijk is hij volgendseizoen weer van de partij.
0-00
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ONES DL NS DN
SPAARBANK:

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

Iedere nieuwe spaarder ontvangt een GRATIS inleg
NEMe
OVERIGE BANKDIENSTEN:

Bedrijfskredieten Persoonlijke leningen
| Bewaargeving

_

Rekening-courant
Buitenlands geld Salarisrekening z

Effekten Vakantiereizen
Financieringen Verzekeringen
Hypotheken

voor iederéén !

| Tel. 561 == 562

Bijkantoor: Waalderweg 10 Mariënvelde Tel.


