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VAN DE REDAKTIE.

Met het nieuwe voetbalseizoen begint ook PIOT aan zijn
derde jaargang. Hopelijk hebben wij U steeds over alle
"Ups en Downs! van sportief Zieuwent goed ingelicht.
We hopen dat U ook het komende seùzoen geïnterresseerde
lezers van Piot zult zijne i

Opnieuw willen wij de Zieuwentse Middenstand bij deze
bedanken voor hun spontane steun, die het mogelijk
maakte dat iedereen gratis het clubblad thuis be-
zorgd kreeg. Tot onze vreugde kumnen wij U meedelen
dat zij ons ook voor het komende jaar hun steun hebben
toegezegd; zodat we U kumnen blijven vertellen wat er
op sportgebied in Zieuwent gebeurd.
Verder verdienen de Heren B. Venderbosch, B. Wensink
en H, Wopereis onze dank, die al het stencil- en
Litypererk verzorgden en verder alle anderen die op de
een of andere manier hebben meegewerkt aan Piot en
ve hopen dat we ook het komende jäáar op hun en Dis-
schien ook Uw medewerking rekenen.
et komende ssizoen Zal er Je soon voel be vers

>:
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6)aetellen zijn, getuige dat ZVC iE

11 jeugdteams aan de competitie dec
kunnen wij U aan het eind van het seizoe
kampioenen voorstellen.
Maar vooral het eerste team zal onze speciale aandacht
krijgen, gezien de verjonging van de selectie en de
goede inzet in de oefenwedstrijden, zijn de ver-
wachtingen van het eerste elftal bijzonder hoog ge-
spannen, We wensen trainer W. Krabbenborg en zijn
spelers veel succes in het komend seizoen en hopen dat ».
ze niet zozeer met blessures geconfronteerd worden als
in het afgelopen seizoen. Hoewel de trainingsmogelijk-
heden beslist niet veel beter zijn dan afgelopen jaar
daar de gemeente hot: trainingsveld ongebruikt wenst te
laten tot 1 mei, Hopenlijk wordt hiervoor nog een op-
lossing gevonden, Maar ook aan de andere teams en
vooral de jeugd zullen we weer volop aandacht besteden.
ook hen wensen we veel succes in het komend seizoen.

De Redaktie
O0=0-0

A13. Tedenvrergodering. RKZVC
Op maandag 4 aug. werd de jaarlijkse lcdenvergadering
gehouden. Om 18.30 uur opcnde jeugdsecrctaris Bs
Rouwhorst de vergedering voor de Pupillen en Aspiranten.
Waarna voorzitter J. Cuppers de jeugd toe sprak. Aller-
eerst attendeerde hij de jeugd op het 10-jarig jeugd-
leiderschap van W. Krabbenborg. Daarna attendeerde hij
de jeugd op de vele vernielingen aan de accomodatie en
hij verzocht de jeugd, die dit zelf natuurlijk niet
doet, er op toe te zien dat de ouderen zich hieraan
niet schuldig maken. Ook verzocht hij de jeugd om de
goede naam die ZVC bij de tegenstanders heeft hoof te
houten, alsmede voorzichtig te zijn met de busjes.
Jeugsecretaris B. Rouwhorst deelde verder mede dat dit
jaar St, Nicolaas niet naar ons clubhuis kon komen en
dat daarom deze middag de film van het W.K. !74 vroet-
bal zal worden getoond aan alle jeugdleden, Tevens zal
tegen de Kerst weer een groots zaaltournooi worden ge-
houden.
Om 19.50 uur waren DE Junioren aan de beurt. Hen werd
de nieuwe hoofdleider Cl. Knippenborg voorgesteld, die
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H, Bokkers, die wegens studic &

opvolgt. Ook hen werd verzocht zuinig te
accomodatie en ook op die van onze tegenstanders. OOk

voor hen zal de WeK. 74 film worden vertoond en met
de Kerst voor hen ook een zaalvoetbaltournooi.
Om 20.30 uur opende voorzitter J. Cuppers de Yer-. ,

gadering voor de senioren en donateurs. Na de notulen!
van de vorige vergadering, het financieel verslag;
begroting en kascommissieverslag werd overgegaan tot
de bestuursverkiezing. Hier werd aftredend bestuurs-
lid J. Hulshof weer met algemene stemmen herkozen
nadat er eerst wat onenigheid was over de gevolgde
procedure. Voor A, Stottelder werd L. Jansen gekozen
als nieuw kascommissielid. Hierna kwam de contributie
aan de beurt, de penningmeester deelde mede dat wan-
neer iedereen zijn contributie via bank of giro perio-
diek betaalde, men door besparing van de bodes niet
tot verhoging van de contributie bchoefde over te gaan.
Dit voorstel werd dan ook tot tevredenheid van alle
leden eenstemmig aangenomen, tok werd meegedeeld dat
in'het vervolg het 1ste elftal met leiders en bestuur
per bus naar de uitwedstrijden zulleh gaan; voor een
aantal supporters szhept dit de mogelijkheid om hier-
van ook gebruik te maken ( zie elders in Piot),
Nadat de donateurskaarten verdeling was geschied ging
men na een korte pauze over tot de: rondvraag; nadat
alle vragen bevredigend waren beantwoord sloot voorz,
J. Cuppers de vergadering en wenste iëdereen een
sportief en succesvol seizoen 1975/76 toe.

B. Teu Bras.
0-0-0

Van de Voorzitter.
Aan de vooravond van het seizoen 1975/76 ishet bijna
‘traditie geworden dat de voorzitter een woordje
schrijft in Piot.
Zoals velen wel zullen weten is er tussen de laatste
competitiewedstrijd en nu in onze vereniging nog wel
het een en ander gebeurd. De beslissingswedstrijd
betreffende de degradatie is in ons voordeel beslist;
er zijn nieuwe velden aangelegd; het trainingsveld is
geëgaliseerd en ingezaeid en er zijn 3 nieuwe licht-
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masten geplaatst zodat het aantal lichtmasten op 6

stuks is gekomen, Dat wil zeggen dat er niet aileen
bij de training voldoende licht is maar dat er ook
lichtwedstrijden gespeeld kunnen worden. Ons inziens
een geweldige vooruitgang. Op kermiszondag werd af-
scheid genomen van onze vaste eerste elftalspeler
Prans Kl. Zeggelink en wel in een wedstrijd tegen:
KSH. Het was cen wedstrijd met veel publiek en aan-
trekkelijk voetbal. Na enkele strubbelingen en ver-
gaderingen werd toch nog weer op de valreep: met de
volledige selestie aan de training voor het nieuwe
seizoen begonnen. Deze keer onder vakkundige leiding
van onze nieuwe trainer Wim Krabbenborg.
Daar ons trainingsveld met ingang van 1 aug. gebruikt
moest kunnen worden, moest er door veel medewerkers
gemaaid, gesproeid en geharkt worden om toch maar te
zorgen dat de training op een redelijk goede grasmat
kon worden begonnen. Het is ons inzièns goed gelukt.
Alle medewerkers hiervoor nog hartelijk dank. De af-
spraak die door ons was gemaakt met de grùndmij en
Gemeentewerken te Lichtenvoorde alvorens zij aan het
trainingsveld zouden beginnen was, dat wij er tot 1

aug niet op zo@den spelen en dat het daarna in ge-
bruik zou kunnen worden genomen. Begin auge kwamen er
nieuwe goals en wij waren dus nog steëds in de
mening dat wij het veld in gebruik konden nemen, maar
hebben toch als datum 10 aug. gesteld zodat het veld
conditioneel nog beter zou worden,
Eind juli kregen wij van de Wethouder van Sportzaken
te hoben dat wij het veld niet mochten gebruiken en
er eerst in B en W over vergadert moest worden en wel
op 20 aug. Op 19 aug heb ik met de betreffende Wet-
houder een gesprek gevoerd over deze materie en hoopte
op een gunstige beslissinge Op woengdag 20 aug. kreeg
ik te horen dat wij het veld definitief niet eerder
in gebruik mochten nemen dan voorjaar 1976 en het
nieuwe hoofdveld bij de eerste competitiewedstrijd
1976/71. U begrijpt dat dit een hard gelag voor ons
was, al heb ik ook begrip voor het besluit van BenW,
Het is alleen jammer dat ook zij op dat moment geen
ander alternatief konden bieden betreffende dit feit
om te zeggen: "Gaan jullie daar maer trainen en voet-
ballen met Uw elftallen. De Wethouder van Sportzaken
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heeft ons cchter toegezegd hiervoor zo spoedig moge
lijk een oplossing te zoeken. Door de Wethouder en
door het bestuur van RKZVC is v.v. Longa gevraagd óén.
veld beschikbaar te stellen voor één seizoen en wel
voor de wedstrijden op zaterdag en zondag. |

Door ons bestuur wordt gezocht naar een trainingsveld
in de buurt van onze bestaande velden. Daarbij bestaat
misschien ook de mogelijkheid dat de lichtmasten ge-
draaid worden, zodat er bij goed weer en zolang het
gras het toelaat. op het hoofdveld getraind kan worden,
spelers en trainers spaar onze grasmat zoveel mogelijk,
blijf zoveel mogelijk aan de zijkanten, ga bij: regen-
achtig weer op de parkeerplaats, waar wij een nood-
verlichting zullen: plaatsen of ga naar het gymlokaal.
Wij vertrouwen op jullie medewerking cn hopen dat U

begrip toont voor deze situatie, waarin wij nu ver-
keren, zodat wij het volgende seizoen kunnen starten
met twec nieuwe velden. Daarbij kan dan in mei 1976 het
andere veld een opknapbeurt ondergaan, zodat wij sept.
1977 over 100 % accomodatie kunnen beschikken.
Het bestuur, alsmede de trainer en selectiegroep ver-
heugen zich over het feit dat de Heer B. Domhof, na
2 seizoenen te zijn weggeweest, zich weer bereid heeft
verklaard, leider te willen worden van het 1ste elftal
van RKZVC,
Wij wensen alle elftallen, zowel Pupillen, Aspiranten,
Junioren en Senioren incl. hun leiders en trainers een
sportief en goed seizoen toe en hopen dat onze sup-
porters en donateurs van jullie spel mogen genietene

+

Voorz Je Cuppers
P.S. Voor supporters, die tegen een kleine vergoeding
met de grote bus van het 1ste elftal mee willen naar
uitwedstrijden, bestaat de mogelijkheid zich op te
geven bij het Bestuur,
Vertrek op vaste tijden vanaf de kantine,

O=0=-0

PROGRAMMA: ZVC TI,

T sept. Varsseveld-ZVC, 14 sept. ZVC-Witkaempers, 21

sept. Lochem-ZVC, 28 sept. ZVC-Winterswijk, 5 okt.
Rëunie-ZVC, 19 okt. ZVC-AD, 26 okt. Gendringen-ZVC,
2 nov. ZVC-KSV, 9 nov. Ncede-ZVC, 16 nov. Unisson-ZVC,
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50 nov. ZVC=Pax daarna volgt de return: «

CONPETITIEINDELING ANDERE SENIORENTSAMS.

3de kl. GVB=02ûe kl. GVB-K 2de kl. GVB 2-1
SDOUC 3 Rëunie 2 Eibergen 6

Concordia 3 Neede 2 WVC 3

Silvolde 3 Ruurlo 2 Kotten 3

Doetinchem 3 Ratum 2 Neede 4
Viod 2 Kotten 2 Brix 2

Terborg 2 MEC 2 Rëunie 3
VVG 2 Vios B 2 AD 4
Drempt V 2 RKZVC 2 Grol 4
Kilder 2: Longa 4 RKZVC 4
RING 5 Grol 3 Longa 5

4de kl. GVB-KZ 44e Kl. GVB-LZ

Vosserled 2
KSV 3

1de kl. GVB-MZ

RKZVC 5 RKZVC 6 RKZVO7
KSH 4 : KSH 3 KSH5
Marienvelde 3 „ Marienvelde 4 Longa 7

Longa 6 Longa 8 Neede 6

Rekken 2 Neede 5 Eibergen 12

Bibergen 7 Bibepgen 9 Noordijk 2

Eibergen 11 Gre Voys 2 Ruurlo 6

GSV 163 2 GSV 163 3 Grol 7
Ruurlo 5 Noordijk 3 Rietmolen 4

Erix 5 Erix 4 Lochuizen 4

Grol 8 Lochuizen 2 Witkampers 6

Vios. B 4 ”_ Viós B Se

0-0-0
JUNIOREN A-Overgangsklasse:
RKZVC-AD-Longa-Neede-Vios B-Witkampers-Varssevled-
Zelhem-Ulftse Boys-Steenderen.
A-JUNIOREN.
RKZVC Al-SSSM-A1-KSH Al-Diepenheim A1l-Neede A1Î-GT.

Boys Al-Vios B A1-Erix A1-SVBV A1-BGVV A1,

B-JUNIOREN Geselecteerde klasse
Grol B1-Neede B1-RKZVC B1-Reunie B1-AZSV B1 -SKVW Bl-
Longa B1-Sp.Eibergen B1-AD B1-Varsseveld B1-Lochem 1,
Zelhem B1.
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Lochem B2--RKZVC B2-SSSE B1-43H B1-Dicpenheinu Bi-
Longa B2-Rekken B1-Vios B B2-Neerl.Boys Bl-Ërix Bie
C-JUNIOREN Selectieklasses
AZSV C1-Eibergen C1-Reunie C1-Neede C1-Gro01 C1-AD Gi.
Kotten C1-Longa CI-SKVW C1-RKZVC C1-Erix C1-
Marienvelde GI
C-JUNIOREN C-klasse.
RKZVC C2-K3H C2-Longa C3-Neede C2-Eibergen C3-
Vios B C2-Ruurlo C2-Erix C2-Grol C2-Markelo C2-
Witkampers C2.

0-0=0
Geen Aspiraten en Pupillen meer,
Om landelijk voor de Pupillen en Aspiranten een over-
al zelfde benaming te krijgen heeft het districtbestuur
besloten ook de zelfde aanduiding voor onze aspiranten
en pupillen te geven zoals dat reeds praktisch overal
het geval iS.
Dit houd het volgende»ins
Aspiranten heten in het vervolg D Pupillen zodat we
geen a, bs c, Aspiranten meer hebben maar Pupillen
Di, Pupillen De en Pupillen Dis
De huidige Pupillen heten in het vervolg £ Pupillen
zodat we geen a of b Pupillen meer hebben, maar
Pupillen E1 en Pupillen E2.
Omdat we aan deze nieuwe benaming eerst nog wel wat
zullen moeten wennen, zal voorlopig tussen haakjes
de oude namen nog blijven bestaan.
COMPETITIE INDELING D Pupillen (Aspe)
1ste KIAS., Erix D1-Grol D1-KSH D1-KSV D1-Longa D1-
Marienvelde D1-ZVC D1-Vios B D1.
2de KLAS. Erix D2-Grol D2-Grol D3-Gr.Boys D1-Longa D2
Longa D3-ZVC D2-KSH D2-Vios D2.
3de KIAS., ‘Grol D4-Grol D5-Grol D6-Longa D4-Longa D5

Marienvelde D2-ZV0 D3-Vios Be D3.
COMPETITIE INDELING E Pupillen (Pup.)
Tste KLAS.Erix E1-Grol #1-Gr.Boys E1-KSH E1-KSV B1-
Longa E1-42VC E71,
3de KLAS. Grol E4-Grol E5-Gr.Boys ZB2-KXSH E5-Longa eeLonga E5-ZVC E2,
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„Ls TUDELING D en OCE
21
POP. (4e): peterMie Eric Heutink, Rudy

Yopereis, Robert Boekelder, Jeroen Kolkman, on Krab-
benborg, Joost Rouwhorst, Guido Stortelder, Richard
Stortelder, Clemens Toebes, Jonny Cuppers, Perry
‘Bosschker en Janet Knippenborge
D2 PUP. (Asp.B): Benno Goldewijk, Gerard Slot, Jos
Storkhorst, H.Hamers, Peter Kolkman, Edwin Rouwhorst,
Albert . Jonny te Roller, Reinoud Wopereis;
Richard Kl. Goldewijk, Albert Hermans, Paul ten
‘René Hummelink.
D3 PUP., (Agsp.C}: Ido Kl. Holkenborg, Nico Domhof,
Clemens Hulshof, Eric Nienhuis, RenéEe,Jonny Mokkink, Michel Goldewijk, William Bokkers,
Clemens Bokkers, Marco Krabbenborg, &miel te Moider,
Edwin Harbers, Edwin Waalders.
El PUP, (Oude pup A.): Jan Beerten, Wilfr.Hoenderboon,
Guido Domhof, Jeff Roelofsen, Freddy Harbers, Ruud
Krabbenborg, Guido Rouwhorst, Jürgen ten Have, Pascal
Domhof, Hans te Molder, Karel te Molder, Freddy
Bokkers, Marco Kl, Goldewijk, Eric kl. Gebbink,
Eugène Hoenderboom.
E2 PUP,: Ronald Nyenbhuiss Jacco Wijngaarden, Marco
Waalderbos, Eric Kl. Goldewijk, Tom Holkenborg, Arno
Doppen, Marco Lankveld, Eric Waalderbos, Frank
Lankveld, Henrico Eyting, Karel Hummelink, Karin
Pierik, Hans ter Horst.

:
0-0-0

JEUGDSPORTKAMP 1975.
Na 5 keer op zaterdagmorgen statiegeld opgehaald te
hebben in Zieuwent zijn we maandagmorgen 7 juli
om 08.00 uur vertrokken.
We werden allemaal van huis afgehaald zodat we niet
‘met onze bagage moesten sjouwen. se een VW-busje
en een personenauto gingen we met z!n vijftienen
richting Hoek v. Holland.
We arriveerden daar om half één zodat we net op tijd
waren voor de officiële opening van het kamp. Nadat
we onze tenten ingedeeld hadden stond er een strand-
Loop en zwemmen in de zee op het programm. Toen we
in het kamp terugkwamen stond de avondmaaltijd al
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ienvAUiIS d
erd gemerxt&

h:fadden wantï ë ‚1 te Ge
bij de meesten niet in,ts Avonds werd er een filn gedraaid waarna er van
slapen die nacht weinig terecht kwan, De leidersmoesten het kunnen maar bleven tijdens de vechtpartijt=-jes wel de baas. Zo stond er de hele week wat op het
programma nl..een voetbal-,tennis-svolleybal- en
touwtrektournooi, waaraan door alle deelnemers (225)uit heel Nederland werd deelgenomen,

De teamsporten bracht een goede prestatie voor ons op
want touwtrekken bleek een echte achterhoekse sport tezijn en bij voetbal bleek dat ZVC nog altijd een goede
jeugd heeft want in de finale werd Terneuzen met 2-0
verslagen, zodat we geen enkel verliespunt leden en
geen enkele goal tegen hadden,
Het volleybal werd eveneens gewonnen, vooral door het
coachwerk van W. Hummelink.
ts Avonds werd ‘er door de KNVB wat georganiseerd, zo
werd er een bosspel gehouden, eenDe en alsslot een bonte avond. Woensdags was een vrije dag en zo
vertrokken we ’s morgens om 09.00 uur naar Rotterdan
waar we een excursie maakten naar het Feyenoord-stadion,
We werden Ee het hele stadion geleid en mochten zelfs
een kijkje nemen in de kleedkamer van Feyenoord en in
de prijzenkast.
Daarna vertrokken we naar de Euro-mast EE ook een
waar succes werd, hierna waren we uitgehongerd en de
Chinees en een IE. was de Giaeee oplossing
Met een volle maag gingen we daarna naar de Filn en
daarna gingen we terug naar het kamp. Zo vloog de week
om en was het zo weer meid Na alles opge-ruimd te hebben gingen we om 10, uur vanuit Hoek v,Holland. richting Lichtenvoorde waar we een afscheids-
etentje hadden met de leiders die mee waren geweest met
flessen ophalen. Zo was er een einde gekomen aan een
succesvolle week met veel plezier en sport. Hierbijwillen we aan alle bewoners van Zieuwent onze dank be-
tuigen voor het. geven van flessen onm de mogelijkheidte geven voor een geslaagde week vroor de jeugd van de
voetbalvereniging, Hierbij nogmaals onze dank,

B-5electie,
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RONDA‘emme
Ruime

4- persoons
auto.

De auto van het jaar in Hepar: Niet alleen in1972, maar ook in 195 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.

Garage (004Voorhuis
HONDA-SKODA-Dealer voor de Achterhoek. Tel.319
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Oe al Uw uCafé-Bar-Slijterij
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bnHeraaan
JE BANKET

Nop de Viersprong"!naar E

ïTel, 473SE 7 6 WaarLA. Zeritijzch gezelligheid
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Mel. 202 ‘ OIE

15!Ruurloseweg 13
5 |ZIEUWENT Weekends ‘open tot 2,00 uur
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Kopie voor Nr, 2 van PIOM dient uiterlijk zondag 21
sept. in het bezit te zijn van de Redaktie,Noteer deze datum! |!!!

++++++4+
Ve doen een dringend verzoek om alle machtigingen voorautomatische overschrijving van de contributie perbank of giro zo spoedig mogelijk bij het Bestuur of inde kantine in te leveren. Ook indien men van deze
mogelijkheid geen gebruik wenst te maken moet men zeinleveren en de contributie contant voor het gehelejaar voldoen bij de penningmeester,

+it+tt+4t
Nogmaals vestigen wij Uw aandacht op het feit dat het
mogelijk is om bij uitwedstrijden met de bus mee te
gaan tegen een vergoeding van fl. 2450Alleen bij uitwedstrijden van het {ile elftal.

++tt+ttt
Voor Toto en Lotto kan men nog steeds terecht in de
kantine, dinsdags tussen 20.00 en 23,00 uur,

+httittt
Voor verloren of gevonden voorwerpen dient men zich
nog steeds te wenden tot Fr, Eummelink (Schoppenweg)

+tttttht
5zondags e kantinekontant te betalen. Volgens de 1 er5 rs wordt mendan sneller bedient. Door de week kan eventucel wel

met een rekening worden gewerkt,

Iedereen wordt gevraagd om zondass d
he e7 Ò a

Ook het komende jaar is het we
railing on het veld te gaan zi

NIEUWS IN HET KORT NIEUWS IN HET KORT NIEUWS IN HET K
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Zorg voor koelte in huis met GL
"DEGALUX ZONNEWERINGEN" E

|> EE

zowel jalouzieën als. buitenschermen
Maar dan geplaatst door

SCHILDERS- & BEHANGERSBEDRIJF

TG :

ee Werenfriedstraat ST/ E46SPETIE ZIEUWENT. Tel.452JEL
Bij VIVO V48EZE7? zijn

sE Ge prijzen GOED

‘ede kwaliteit BETERX
M- de service HET BEST 6)

: | eeeOok voor het maken van leuke Mel, 12)fruitmanden is dit Uw Ne
Wilt U over voetbal praten,

dan kunt U zich in de cantine’
| vermaken;Wilt U over installatiewerk praten,

| Houd dan



Ju we aan het begin van het nieuwe seizoen staon, is
er nog het een en ander te vertellen over de voorbe-
reiding ban dit seizoen.
De training moest worden uitgesteld in verband met de
toestand van de velden, sinds kort is de: training met
veel improvisatie begonnen. Br zijn wat oefenduels ge-
speeld, met behoorlijk Succes, maar door de droogte
ging menig duel niet door. Nu wij maar over één be-
speelbaar veld beschikken, noet in dit seizoen het
weer heel goed meewerken onm alle thuiswedstrijden te
kunnen spelen. Wat hiervan de oorzaak kan zijn, dat we
nog geen goede bespeelbare velden hebben ís wel te
raden, maar onze vereniging heeft door zelfwerkzaan-
heid steeds stand gehouden, wat niet kon werd mogelijk
gemaakt. Wat er nog steeds ontbreekt is een goede
oefenhoek, het lijkt nu meer op een gemeente zonder
raádhuis, hopenlijk zal onze raad hier nog wat aan
willen doen. Want alleen door goede trainingsmogelijk-
heden kunnen goede prestaties geleverd worden. Ook dit
jaar rekenen wij op onze jeugdleiders, zonder jullie
medewerking is geen jeugdvoetbal mogelijk, wij reken-
en op Uw sportieve plicht. Jongelui geef gehoor aan
wat de leiders jullie opdragen, blijf sportief, dan is
voetbal een mooie sport, die veel plezier kan ver-
schaffen.
Veel succes in de competitie,

De Jeugdsecr,

B-SHDECTIE,

Uitslagen oefencanpagne.
Keijenborg — ZVC B1 1-16
ZVC B1 — Lochen 1 O=4
ZVC B1 — Varienvelde Bl 3-0
Tournooi Wlwijk: 1ste prijs.

De resultaten lijken tot nu toe vrij aardig; toch moet
er aan ons elftal nog het een en ander gebeuren willen
wij zonder kleerscheuren door de competitie komen.
Maar daar voor hebben wij een heel seizoen voor onse



ee

Confektie

DAMES-
;, HEREN- en

KINDER-confektie.

Vrije tijds- & werkkleding

DORPSSTRAAT 21 Tels5441

; JJ 1 de |

Se UN i

Wij geven de voorzet,GE. |

U mag ze afronden ...G&G
|

£
HOGE KWALITEIT … LAGE PRIJZEN !

Dit kan bij Khigiaen/ bor
Twijfelt U nog ? KOM GERUST ! Tel. 544
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De Trainer,
‚DE

ZVC-5.
Na met veel ontroering afscheid genomen te hebben van
onze trainer WV, Krabbenborg en cnkele spelers
A. Hoenderboón, B. Wolters, B. Holkenborg, F. Slot
en B. Storkhorst zijn wij met onzenieuwe playing-
captain B. ten Bras aan ons nieuwe oefenprogramma be-
gomnen en min of meer met succes:

Babberich 5 AVG a5 3-5
Keijenburg. =— ZVC 5 : D=
ZV6 5 — GSV 5 G 1

Hopend op een blijvende stijging van onze vorm onder
begeleiding van onze nieuwe trainer, die wij overigens
veel succes wehsen, zullen wij ook dit jaar weer pro-
beren bij de top mee te draaien,

0-0-0
NIEUWS IN HET KORT NIEUWS IN HET KORT NIEUWS IN HET K

Het verdient aanbeveling on de fietson op slot te doen
bij het voetbalveld, vooral !s avonds wenrieer nen gaat
trainen. Uwce roûacticleden, ni, D. bras on B.
Storkhorst, hebben dat op donderdag 14 aug. ook niet
gedaan en toen ze Is avonds naar huis wilden gaan
waren ze hun fiets kwijt. Wanneer iemand meent hun
fietsen gezien te hebben, ga2orne berichte.deIngezonden stukken, meningen en/of ideëen van sup-==
porters zijn nog altijd welko,

+++++++

Het 5de-64e en 7de zullen in het vervolg hun thuiswed-
strijden in de competitie voortaan te Lichtenvoorde
spelen, achter de Haneland-hal.,

+tttd tt—
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OVERZ c LASTEN

Contributies
Donateurs
Entreegelden
Div. verpacht.
opb. reclame,
subsidies ed.
Kantine
Beginsaldi

fl. 9653,95
482725
464842

13974584

14000; —-

44364172

1

Île44964,18_

Reiskosten
Advert. kosten
Huur, onderh,
gas, licht
Mat.kosten
Kosten KNVB

Bestuurskosten
Drukwerk ed.
Feestavond ed,
Lonen
Kosten Iichtn.
Eindsaldi

_

1

n

_
_—

_—

‚deugdtoumn ed.f. 994758
4555415
28,50

1059539
4972444
4755412

810,57:
143936
5363;30
9334,77
2137,42

f1.44964,18
BEGROTING 1975/76.

Contributies
Donateurs
Entreegelden
Reclameborden
Subsidies
Bet. gemeente
Lichtmasten
Kantine

EI, 10500,
5000, —
4500, —
3200,--
200
20009,==
10000,==

Vervoerskosten f£, 7000;=-
Onderh, geb.ed.— 15000;=—-
Materialen
Kosten KNVB

Adm.porto ed.

Peestarond ed,
Loonkosten
Lichtmasten
Batig’ Saldo

1

5000;-—-

5000;--
1000,--

1500;--
T500,--
17000, ==
2700 Ee



Voor
een goede
en moderne
haarverzorging NIEUWBOUW
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_ ONDERHOUD

Tel. 311 ZIEUWENT. SLS
Veilig sparen bij de

NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS SPAARBANK NIG7 Ë

HH Vil
‘ Iedere nieuwe spaarder & NIMIJ
cutvanst f55 GBATIS
als eerste inleg.
PERSOONLIJKE SERVICE ONTVANGT U BIJ

Agentschap ZIEUWENT:

Ze,EJAEeWerenfriedstraat 9’
Tel. 05445-461"



Wa een behoorlijk goede plaatsing in het vorige sei-
zoen, is het ook dit jaar weer hard werken om in de 3de
klasse GeV.eBs mee te draaien.
We hebben een goed en succesvol oefenprogramma achter
de rug, hierin werden een flink aantal doelpunten ge-
naakt. Geen enkele wedstrijd werd verloren, wat dus een
goed voorteken is aan het begin van de competitie,
Onze ploeg is op wat plaatsen wat gewijzigd, er zijn
jongere spelers bij gekomen, wat goed is voor de op-
bouw van de ploeg.Onze leider is ook in deze competitie
Je Donderwinkel die nu al 4 jaar ons elftal begeleid en
verzorgd, de vlaggestok hanteerd hij met steeds meer
overtuiging.
De verwachting is dat wij dit jaer in de kop mee
kumnen draaien, cen kampioenschap kan er in zitten.
maar is niet direct net belangrijkste.
Wel van belang is een zoede samenwerking in het elf-
tal, tegenover elkaar een sportief gedrag en dankomen de prestaties er ook wel.
Vorig jaar is er geen enkele speler gestraft, ook dit
jaar willen wij die schone lei behouden, Wij wensen
pok alle andere elftallen veel succes, en het publiek
veel plezierige voetbaluren.

0-0=-0
Nu B. ten Bras uit het 3de elftal vertrokken is,
zoeken wij een vaste verslagzerer, die zowel de uit-
als thuiswedstrijden voor het 3de elftal in PIOT wil
verslaan. Hij of Zij kan zich zondags bij de wed-
strijden van het 3de aanmelden.
Diploma's e.d. zijn niet vereist.

Spelers ZVC 3.
0-0-0

H.V. Pacelli kan nog enkele senioren gebruiken die
zaterdags handbal willen spelen in competitie-rerband,
Mensen die interesse hebben kunnen zich opgeven bij
Mevr. Ponds-Donderwinkel tel, 382 of bij BD. Wensinx
tele 05443-14053. E



Voor Uw sport naar de Zieuwentse sportver.,
Maa eevoor het kopen van ELECTR. & ee ARTIKELEN
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ON DLENSDEN DEN
SPAARBANK:

ele spaarvormen met aantrekkelijke
oge rente.

1

deaal spaarplan DE ZILVERVLOOT voor
ongens en meisjes vanaf 15 jaar.
edrijfssparen met belastingvrije premie.
iermijnsparen met opzegtermijn Van
maanden - 5 jaar.

Iedere nieuwe spaarder cntvangt een GRATIS inleg
van f 5;-.
OVERIGE BANKDIENSTEN:

Bedrijfskredieten Persoonlijke leningen
Bewaargeving Rekening-courant
Buitenlands gel Salarisrekening
bffekten Vakantiereizen
Financieringen Verzekeringen
Hypotheken

ENILSn / :
| Se UVie UJLLT \)!
Je Iik
Toor iederé é
Tel. 56 6e

U!

Bijkantoòr: Waalderweg 10 Mariönvelde Tel. 573


