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voor al uw

‚ SPORTSCHOENEN

‚ SPORTKLEDING

. e.a. SPORTARTIKELEN

_ SCHOENHANDEL

_

Ten Bras
ZIEUWENT — telefoon 257



voor al uw
* nieuwbouw

* verbouw

* onderhoud

B. Hulshof
telefoon 494

verkoop en installatie van

OLIE= en
GASVERWARMING

SANITAIR en
LOODGIETERSWERKEN

G.J. Pierik
Zieuwentseweg 71 - tel. 233

HISTOR verven
altijd goed

UW HISTOR VERFWINKEL
voor de doe-het-zelf artikelen

Schildersbedrijf EYTING
Zieuwentseweg 52 - tel .05445-261
ZIEUWENT



DLCEMBER NR. 4 5DE JAARGANG.

Redactie: B. ten Bras
B. Wensink
BeoStorkhorst
H. Wopereis
W. Krabbenborg.

Buiten dit redactieteam werkten leiders en leden
van de elftallen mee aan de samenstelling van dit:
nummer. IE 5 Ez
INHOUD: Bldz. 1 Van de Redactiesie Ie iaer

‚‚ 4 Schema's Zaalvoetbaltournooi
‚s 10 Competitiestanden Junioren
es 14 DI taL
zn 2 DI PupilaenKNs. 4 De Spelers

Middenpagina Nieuws in het Kort
Ee Gedachten over een bestuur

0-0-0
VAN DE REDAKTIE.

Als U dit leest zijn we al weer in december en zit de
competitie er ongeveer voor de helft op. Vergeleken
met vorig jaar dus veel verder. Toen had het eerste
tot Nieuwjaar nog maar 8 wedstrijden gespeeld, dus nu
een vlotte gang van zaken, ook als gevolg van het
mooie weer. Bs ES :

Ondanks dat zijn we toch in de tijd gekomen dat er
wat andere activiteiten zijn, denk dan met name aan
St. Nicolaas, met de film van de wereldkampioenschap-
pen voetbal, 's middags voor de jongeren en !s avonds
om 20.00 uur voor iedereen, beide voorstellingen in.
het Parochiehuis, de toegang is gratis. Denk ook aan
het Zaalvoetbaltournooi in de Hamelandhal op 2de Kerst-
dag voor senioren, 28 dec. voor junioren en 29 dec.
voor de D en E pupillen. Het gehele programma staat



elders in dit blad, supporters. zijn ook hie: van :

harte welkom, we denken dan ee name aan de ouders van
Pupillen, Aspiranten en Junioren, normaal: spelen: ze
altijd op zaterdag, nu een keer op zondag: en bovendien
overdekt, men kan er lekker warm zitten en er is een
kantine bij, dus een mooie gelegenheid om na een _

lange!! eerste Kerstdag eensfijn met hethele gezin
naar toe te gaan. Voor wat betreft het competitie-
vroetbal:vind:U verderop in dit blad meer informatie.
Dan is dit waarschijnlijk de laatste PIOT die U dit
jaar thuis ontvangt. Het volgende nummer zal waar-
schijnlijk in het eerste weekend van het nieuwe jaar
bij U in de bus vallen.
Daarom vanaf deze plaafs nu alvast

PRETTIGE FEESTDAGEN EN.EEN ZALIG NIEUWJAAR.

De Redactie
0-0-0

BECDIMECAIIn I!IL TI

Zoals elk aandachtig lezer het niet zal zijn ontgaan
had de advertentie van Assurantiekantoor AeJ.lle
Onstenk meer weg van een puzzel, doordat hetgeen
waarover dit-kantoor ons vrijblijvend wenst in te
lichten ontbrak. Inmiddels is, zoals blijkt, dit pro-
bleem weer opgelost. Zie hiervoor de betreffende
advertentie.

BEGTIPICAPIE-LI!L- ET
Tot onze spijt is er nog een fouta e niet
meer te herstellen viel. Nl. de advertentie van
Niëniuis Meubelen waar per abuis Nijenhuis Meubelen
tel. 252 is gedrukt. Maar daar ook deze zaak een
begrip voor U is in Zieuwent zal deze fout hopenlijk
voor U niet. hinderlijk zijn. i

De : 0-0-0
VAN DE TRAINER.

Zondag 2 nov. kregen wij de streekderby RKZVC-KSV, een
wedstrijd die’eindigde zoals hij begonnen was. nl. 0-0.
Deze uitslag was juist, gezien het spel van KSV en
RKZVC, technisch, tactischer conditioneel 2 ploegen
die even sterk varen. Op 9 nov. kregen wij onze 2de



VIVO, de beheerdervoor al uw van het

kruidenierswaren 22r0chiehuis
wenstnaar uw

VIVO-LEVERANCIER Sie Spor:B. LANKVELD DE
aangename

wedstrijden
telefoon 259

en veel succes!

KLM KLEDING

voor beroepen hobby

Voorhuis
ZIEUWENT - LICHTENVOORDE



WERKSCHOENEN

voordelige
en
solide

in hoog en laag

het adres

voor een
lekker glaasje bier

Bennie vann
SCHOENHANDEL Dikken

Zieuwent, tel. 257

voor al uw voor
EVERZEKERINGEN

‚ NIEUWBOUW

. VERBOUW en

. ONDERHOUD
naar

ASSURANTIEKANTOOR

Stort elder
Zieuwentsew ‚75

Zieuwent
Tel. 227

WOPEREIS
Zieuwent — telef.209



g zicasserern en wel in de uitwedstrijd
tegen Spcl. Neede, over deze wedstrijd kunnen we erg
kort zijn. Bij een gelijk aantal kansen wist Neede.
er 2 tot doelpunten om te zetten terwijl wij. onze.
kansen over of naast schoten, uiisise, 0. ©

Op zond. 16 nov. maakten wij een reis naar Twente,
waar wij de ee moesten aanbinden met Unisson uit
Boekelo. Met een bus vol met supporters en spelers
vertrokken wij om 13.15 uurvanaf de kantine, Goed
voorbereid en zeer geconcentreerd begonnen wij aan
deze lastige wedstrijd, waarin opnieuw aan het licht
kwam, dat de ploegen die onderaan de ranglijst staan
moeilijk te overwinnen zijn, daar deze ploeg vooral
met lange ballen speelde kreeg ons middenveld en
achterhoede geen tijd om een goede aanval op te bouwen
en zelf mee te gaan om de aanval af te maken, zij
moesten achter steeds attent zijn om die lange ballen
te onderscheppen. Einduitslag 0-0.
Gezien de stemming in de spelersgroep en de opkomst op
de training, waar elke week hard gewerkt word; ver-
trouw ik op m$jn spelers en ben er dan ook beslist
van overtuigd dat wij in de komende weken de nodige
punten zullen verzamelen om ons te handhaven in de
middenmoot van de: ranglijst.Daarbij reken ik. op de
steun van de Suppoij ik ook het 2de elftal
bij U onder de aandacht wil brengen, het 2de voert
nog steeds de ranglijst aan in hun klasse ondanks de
onverdiende nederlaag tegen MEC2.
Stand ne 10 gespeelde wedstrijden:

Gendringen 10 — 14 AD 169 10 -9
Lochem pe 10 14 Varsseveld i 19: Oss
Neede 10 — 12 . KSV 10.-8
RKZVC ‚+ TD. ica Wnisscs 40 - 6
Reünie 16-210 Winterswijk 10 -8:
Witkampers. : 10 =— 10 PAX 10 -7

0-0-0

SPAAR UW GOEDE VOORNEMENS NIET OP, MAAK ZE WAAR BIJ
DE NED. MIDDENS TANDS SPAARBANK



24e AeSporthal: HÉamelandhal te Lichtenvoorde,
Indeling ee en 4e elftal. Z

A) J. Eekelder B) W‚Eekelder C) W‚Domhof
J .Kolkman(L) P.Knippenborg H.Krabbenborg
Alf. .Rouwhorst J.Knippenborg L.‚Donderwinkel
BeBlschot Jan Wolters A.Slot
H.Hartman H.Krabbenborg(BS) L.Stoltenborg
L.Krabbenborg B.Berendsen B.Wensink
J.Wopereis Fr, Domhof A Hoenderboom

EeSTot
BaJES UH.Hummelink È)

L.Knipnenborg
A Krsbheos (U)
T‚KrabVEppTEJad.i ey
B.fouwhors
St. Be

B Bommelink
6): D.Bokkers : WiVenderbosch

WY. Hummelink J Mokkink
P.Stortelder L.Jansen
A. Krabbenborg Th. Kolkman

Vedstrijdschema:
aanv 12g45 uur. A B aanv. 14,57: uur SE

0 12,57 uur C-D ze Ke B-0CEes =D De DG
552 13521 uur AG Ee A =p
45 1755 UUE Becel) ss at 7 D-DB
‚+ 14:45 uur 6 B „En A —C
sa 15551 uuw HSG Pie BB-G
‚5 14.09 uur a -D OR C_Fssd2 SU E-GAS in Ee Deen
sy 11.4 Uu De

wij precies



De Honda Civic

3 maal gekozen tot auto van het jaar in Japan
1 maal 3e plaats in Europa
2 maal le plaats in Amerika

Grote beurt elke 20.000 km. Deze beurten duren
plm. uur. Na telefonische afspraak „klaar terwijl

u wacht”. Kosten plm. f 150.- Ook zaterdags,
Benzineverbruik 1: 20, bij rustig rijden.

Loopt op gewone benzine.
Acceleratie van0 tot 100 in 13 seconden.
Prijs vanaf f 9.490. Financiering in 1 dag.

: Uit voorraad leverbaar.
Zaterdagsmorgens werkplaats geopend

van 8.30 tot 12 uur.

5 persoons
gescheiden remsysteem
rembekrachtiger
zeer geruisloos
voorwielaandrijving
radiaal-banden
3-punts veiligheidsgor-dels .

veiligheidskooiconstructie
veiligheidsstuur
Gewicht 680 kg.
slaapstoelen
achterruitverwarming
handremcontrolelampje
alarmknipperinstallatie
afsluitbare tankdop
wisselstroomdynamo
achteruitrijlampen
grote handschoenen-
kast

©Garage L. Voorhuis
TELEFOON 05445319 - ZIEUWENT ’

MAAK VRIJBLIJVEND PROEFRIT:

voor allen die het nog niet weten
bij ons is het heerlijk eten
’n goed pilsje of glaasje wijn
verhoogd het gezellig samenzijnbeleefd aanbevelend

Anton en Anny Stoverink  gootseve2, vt co



ASSURANTIEN FINANCIERINGEN
levensverzekeringen persoonlijke leningen
ongevallenverzekeringen hypotheken

_

ziektekostenverzekeringen huurkoopfinanciering
alle schadeverzekeringen woningkredieten — leasing

laat u zich eens geheel vrijblijvend adviseren, laat uw verzekering
ónze zorg zijn!
alles wordt discreet, snel en vakkundig voor u verzorgd door

ASSURANTIE en
FINANCIERINGSKANTOOR

Th.J. Bekken
Werenfriedstraat 9, Zieuwent, tel. 461

samen op de fiets hét adres voor
. ja gezellig: EEN GOEDE AUTO

kom vrijblijvend kijken o.a.
en maak uw keusnn . MERCEDES

OPELRUIME SORTERING !

‚ VOLKSWAGEN

 á A. Kolkman
H. LOFESEN Zieuwentseweg 7/1ROE ZIEUWENT
Dorpsstraat 35, tel. 330



2de Kerstdag 26 december 1975,
Sporthal: Hamelandhal te Iichtenvoorde:.
Indeling 5e-6e en 7e elftal.

A) Cl.Knippenborg -B)H.kl. Holkenborg :C) Th.Wopereis
T.kl.Holkenborg. A.Stortelder
JEyting ‚ M,Dlot
A.kl.Teunte WeRouwhorst
JeKrabbenborg L.Donderwinkel
T.Rouwhorst(R) L.Krabbenborg
J.ten Bras A. Slot
G.gr.Zevert G.Knippenborg

D)J.Krabbenborg(J)E)H. Kolkman
BeGeerdink
H.te Molder Th. Heutink
B ‚Holkenborg H.Vopereis
R.«Ketels A luypers
B.Kolkman A.Beerten
Cl. Hummelink A.Wopereis
H.Dorstenborg

Wedstrijdschema:
aanve 9,30 uur -À =

93 9.42 99 9 Es

95 9.54 45 Ï-5 10.00 5,5 An
5 19:18. 55

TE =

9 LD939 Ae33 10.54 45 B-
Vertrek: 08,30 uur in
Zorg dat U allemaal op tijd bent, zodat wij
op tijd kunnen beg8nn

acnve
JE ]

39
99.
25
99
93

dEkHidedo

de kantine

Cele

0-0-0

P.Kooiman
A.Stoverink
H.Hulshof
W‚Kolkman
Rekl.Holkenborg
H.kl.Goldewijk
H.kl. Holkenborg

F) H.Toebes
Y.Kolkman( Len)

11.06
11.18

1150BE11.54
12.06

Fr,‚Krabbenborg
B.Waalderbos
W.Veyers
Fr.Doppen
H.eLankveld
M.Domhof
B.Smit

uur.
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Sup

par

il
Bord

D

precies



Tournooi A -JU!

Datum: 28 december 1975... Aanvang: 14:30 uur
Sporthal: Hamelandhal te Lichtenvoorde.

Indeling: e
A) YeToebes B)J. Hegeman C) R.Penterman

H.Hummelink M.Hoenderboom  P.Stortelder
J.Hulzink U Hulshof _ E.Humelink
J.Reuling W.Stortelder M.Kolkman
P.Boekelder R.Kolkman _ M‚kl.Holkenborg
B.Hulzink Huub Hummelink L.Spekschoor

E

D). J.Storkhorst E) C.Bokkers
St, Papen B.kL.Goläwijk

A.Schutten ReMeekes
‚de te Molder W‚Wopereis

zebicW. Doppen ì H.kl. Goldewijk
R.Holkenborg : T.Hulshof

Wedstrijdschema:
aanv; 15.502Uu0naanv. 14,30 uur D+E A -D

35 14.42 45 A -3 1 Della iOsrE
5 14.54 445

C —-D Ee55 15.06 445 Á —E Ja I0z00 7AE GeLeiders: Team A) -H. Bokkers 3) L. Knippenborg
5 9 ce). A. Kolkman D}) IL. Kolkman

‚9: E)  ALf.' Rouwhorst
Vettrek: 13.30 uur per fiets vanaf de

SPAART U OOK AL BIJ DE NED. ILDDENSTANDS SPAARBANK

UW SPAARBANK.



BOUWBEDRIJF HULZINK & zn.
. NIEUWBOUW

‚ STALLENBOUW

. UTILITEITSBOUW

. VERBOUW

‚ ONDERHOUDSWERKEN

Zieuwent, Eisenhowerstr ‚4
Telefoon 05445-214

Café - Bar - Slijterij

Schutten Herman

Mop de Viersprong"

Telefoon 473

waar gezelligheid
nog troefis!

weekends open tot 2.00 uur

voor

MODISCH
SCHOEISEL

voor groot
en klein

moet u bij

schoenhandel

TEN BRAS
zijn!

telefoon 257



RKZVC zorgt voor
een goede wedstrijd ;0 W. A. KEMKENS B.V.

voor de elektriciteit

voor al uw schilder- H Ik Den behangwerk naar . O en org
tevens het adres voor de ''doe-het-zelver"!'

officieel SUPRALUX-dealer,
de verf met de meeste pluspunten
van de consumentenbond qua prijsZegendijk 4, tel.454 en kwaliteit!!!

neem voor voetbal
ROK ZVC. :

BW. A. KEMKENS B.V.

voor loodgieterswerk

dat men van KWALITEITSOLIE minder
nodig heeft, dat wist u al;
maar weet u ook al dat onze BENZINE
zo goedkoop is ?
kom eens tanken en overtuig u
wij helpen u graag

ue, KRABBENBORG telefoon 215



ZAALVOETBAL Tournooi

Datum: 28 december 1975. Aanvang: 12.00 uur
Sporthal: Hamelandhal te Lichtenvoorde.

indeling:
A) R.Harbers B)J.kl. Holkenborg C)G,Slot

H.Kolkman F.‚.öchutten G.Kolkman
T.te Roller P.Holkenborg  E.Immink
A.Wopereis V.kl.Nienhuis R.Doppen
H.Berensen Rene Wopereis T.ëlschot
G.Beerten

D) R.Kolkman E) R‚Hulshof
C.Storkhorst C.Stortelder
M.KraODE E.te Roller
M. Toebe P.Eeftinka W.aalderboseh
J.Spekschoor

Wedstrijdschema:
aanv. 12.00 uur D —E aanv, 13.00 uur À —-D

0 Dn 55 Se957 2 959 C-D 9 13.24 23 B =D
os ei 7 99 De99 [2:48 ss

B -C 39 13448 93 B —D

) IL Vos D) J. Krabbenborg
B): Ci, KnippenborgE) Alf. Rouwhorst

) T, Krabbenborg

Leiders: Tesn

Verbrek: 11.00 uur per fiets vanaf de kantine
OP TIJD A! ANYEZIG ZIJN !!I! Tot ziens in, de Hamelandhal.

ZAALHANDBAL Toumooi C JUN

DATUM: 28 december 1975, 0550: vur
Sporthal: Hamelandhal te Lichtenvoorde,

Indeling: A) IL, Beerten B) R.v.d. Moy
Pe,kl. Goldewijk J .Heutinck
Pa,kl.Goldewijk E.Rouwhorst
H.Harbers J-Vellanen
H. Toebes H.Stortelder
W, Bekken C‚Be kken



wenst alle ieden.en su porters pretiisgc
een zalig uiteinde.

0-0-0-0-8
Het bestuur wenst alle leden, supporters en
begunstigers fijne kerstdagen en een voorspoedig
1976, ek 5

‘0-0-0-0-0
Verder wensen alle spelers en de H.H.adverteerders
alle zieuwentse sportlui eveneens prettige
kerstdagen en j arwisseling.

©0200
Nogmaals attenderen wij de ouders van onze jeugd-
spelers op het zaalvoetbal tournooi op zondas
28 december a.s. voor A,B, en C junioren en
maandag 29 december voor de D & # pupillen,
ben leuke gelezenheid om Uw zoons of dochters(2)
een keer te zien spelen,

OsOs0s0r0
Verhei we melden dat i,.Boekelder zich
bereid heeft verklaard zo nu en dan een wedstrijd
te willen leiden voor de lágere senioren. teams,
die het meestal met een eigen scheidsrechter
mosten doen, zodat we nu met Jos Hulshof en
Jan Lankveld over drie fluitisten beschikken,

0-0-0-0-0
Vanwege het korte programma dat in de afgelopen:
periode is afgewerkt dit keer geen stanuen van

a

0-0-0-0-0
Voor de statistici onder U.
Het meest produktieve elftal bij
junioren was het vijfde,
Het minst de b2 junïicren terwijl het tweede de
beste verdediging had. De keeper van het zevende
moest het vaakst die droeve zang naar het net
maken. Alle doelsaldo's: le ?, 2e 15 - 9
Se 453 15de 16 =— 99, 56 30 — 29, Gel — 30,
Te 12 = 38, A sel. 12 = 12, A1 9=14,;B Ss61. 9-15,
bi 2 521 Casel. 15 == 11;:62:8:= 15,

0-0-0-0-0

ie senioren en>



voor een goede

en moderne

haarverzorging

naar’

DAMESKAPSALON

Rikkerink
Tel 311 - ZIEUWENT

HUMMELINK
bouwbedri if

NIEUWBOUW

VERBOUW

‚
ONDERHOUD.

telefoon 336

|

veilig sparen bij de

NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS

SPAARBANK

iedere nieuwe spaarder ontvangt
f, 5,-- GRATIS als eerste inleg
PERSOONLIJKE SERVICE ontvangt u bij

AGENTSCHAP ZIEUWENT :

Th.J. BEKKEN
Werenfriedstraat 9
Telefoon 05445-461



NIEUWS IN HUT KORT NIEUWS IN HET KORT NIEUWS IN HED K

“Naar het schijnt heeft RKZVC 2 nu een soort algehele
boycot afgekondigd tegen PIOT, PIOT zal hieraan vol-
ledig meewerken

O0-0-0

-Kopie voor het volgende nummer dient uiterlijk zond.
28 december in het bezit te zijn van de redactie.
NOTEER DEZE DATUM.

O=OF=0

—-Voor de D en E Pupillen is er gedurende de winter-
pauze in de laatste 2 weken van januari weer het
traditionele N.Kuyper Zaalvoetbal tournooi. Hierover
meer in ons volgende numner,

©=050
—-De zaaltrainingen voor de D en E Pupillen zullen ge-

durende de winteee zaterdags in de Gymzaal worden
gehouden, Voor E2-Pupillensvan 10.00 Lot 11.00 uu,#1 Pupillen van 11.00 -t0t 12.00 Uur:
Voor D5 en £D2 van 12.00 tot 15.00 uur en voor
Di en 3D2 van 13,00 tot 14.00 mur.

ì

O-0-0
ZVC neemt dit jaar ook weer deel aan het Zaalvoetbal

tournooi te Groenlo net twee teans, De wedstrijden
worden zoals altijd vrijdagsevonds gespeeld ge-
durende de mnd. decenber, janusri en februari

-Tot onze spijt kon de rubriek !Nspelregels! vorige
maal niet geplaatst worden.

0-0-0
-Hiernee verwelkonen we onze nieuwe nedewerker Änûré
Meekes, die voortaan de standen van alle junioren
elftallen zal bijhouden,



DE NED. MIDDENSTANDSSPAARBANK, EEN SPAARBANK VOOR

DEREEN,

ONZE GEDACHTEN OVER HET BESTUUR VAN EEN SPORTCLUB.

—Als ze vrijgevig zijn, noemen we ze zakken.
-Als ze keihard en zakelijk zijn, heten ze
dictators.

-Als ze ernstig zijn, zijn het zuurpruimnen,.
=Als ze hard werken, zijn ze uitslovers.
—Áls ze weinig uitvoeren, zijn ze waardeloos,
Als ze jong zijn, hebben ze geen ervaring.‚Als ze oud zijn, weten ze het altijd beter,
-Als ze niet drinken, zijn het dooie pieten.
-Als ze een glaasje drinken, zijn het drinkebroers.
—Als ze met iedereen een praatje maken, zijn het

kletsmeiers.
-Als ze niet praten, zijn ze verwaand en lopen naast

hun schoenen.
-Als ze met iedereen trachten op te schieten, zijn ze
allenans vriendjes,Als ze van leden belangstelling eisen, zijn het
doordrijvers.

—Als ze zich alleen met een bepaalde groep bemoeien,
doen ze aan vriendjespolitiek,

—Als ze het niet doen, zijn ze ongeschikt.
—Âls ze hun ogen de kost geven, lopen ze te spioneren.
Als ze door hun vingers zien, zijn ze stekeblind.
—Als ze ons in hun werk betrekken, zijn ze te lui on
het zelf te doen,

—Als ze het zelf doen, zijn het baantjesjagers.
Kortom cen bestuurslid moet zo wijs zijn als Salono,
zo geduldig als Job, Zo sluw als een Vos, zo moedig
als een Leeuw, zo dikhuidig als een Olifant, buigzaana Gen ie, krachtis als cci Dik cn gevoslis SiS Cf
kruidje roer me niet. Bovendien moeten ze kunnen praten
SS brupran, zwijgen als cen Graf Cn werken als cen
Paard, Zodas Hij die hieraan niet voldoet, af kan gaano

In 56 GnLID
ci

tiHeze€



car_ZIEMACO:Wes
ZIEUWENT - MARIENVELDE

iisdit en p elalie! © eis!ienies

‚ 221 (band 210)

VEEVOEDERS
KUNSTMESTSTOFFEN
BRANDSTOFFEN
ZAAI- EN POOTGOED
BESTRIJDINGSMIDDELEN
BEDRIJFSBENODIGDHEDEN
enz. enz.

voor voetbal naarRKC;
voor RIJLES
naar

A Kolkman
Werenfriedstr, 13

Th. BERENTSEN

UW

VIVO-KRUIDENIER

&

WARME BAKKER

telef .05445-222



IS SUE, JAGEN

Twes fietsers rijden op een rechte weg maar elkaar toe.
Fietser A met ‘een ‘snelheid van 10 km/per 1uurs fieiser 1
20 km/per uur … De weg is 30. km lang. Gelijk met fietser A

vliegt er een bij met een snelheid van ZOkm/uur na=r
fietser B. Als hij bij B aankomt vliegt bij terug naar A

en zo steeds op en neer. Hoeveel km legt dé bij’af tot dat
A & B elkaar ontmoeten,

0-0-0-0-0 j

Een aap zit in cen 30 meter- diepe püt. Hij springt telekens
5 meter omhoog, maar valt dan wcer 2 meter. ‘

Hoeveel sprongen hceft hij dis om uit Ie komen.
0-0-0-0-0

Verdeel een vierkant in 7 congruente ( eveeo en zelfde)
delen.

0-0-0-0-0
Ben roeiboot kan maximaal 80 kg. dragen.
Vader(80 kg) en 2 zoons (elk 40 kg) willen met de boot naar
de overkant. Hoe 27?

Hoeveel aarde zit er in e
lang en 1.15 meter diep ?

0-0509-0=0
Verdeel een ciskel met 4 rechten in zoveel mogelijk delen.
(max 11), ’

©5050 =O5O

ar Bar i
7 ‚JAT‚ween, om Vorm Len van 94

Pi 1

en gat van 1 meter breed, 2 meter XXRE



6) R, ten Have D)

J Hoenderboom
G. Hulshof
B.Hulzink
C.v.Wijngaarden

Wedstrijdschema:
aanv. 09.50 uur

59 69.42 Hup
95 09.54 uur
zi 16,05 uur
ne 189.18. uur

Team A) I.
33

Leiders:

Vertrek:
OP TIJD AANWEZIG ZIJN. 11! To

St.Kolkian E) R.Hurmelink
H.Krabbenborg J.Molleman
JaDoppen M.Heutinck
R.ekl.Goldewijk J Domhof
J Kolkman M‚Wopereis

DE aanv. 10.30 uur A -—D
A —B „221613 , Cb
GC -D s9 10554 99 B-D
A — BE aB-C DlDonderwinkel D) B. Holkenborg
Knippenborg E) DL. Kolkman
Wolters

Datum. 29
Sporthal:

Indeling:
A) P,Hummelink _B)

E. Heutinck
B.Rouwhorst
Ray.meRi.kl.Golde:
Cl.Bokkers
I.kl.Holkenbo

horstEOL uJ ‚Rouwh
Cl. Toebes
P.Kolkmen
Be.Goldewijk
M‚Weelink
J ‚Mokkink
M.‚Goldewijk

december 1975.
Hameland

EE

hal1

N Domhof

er d

Aanvang 12.50 uur
te Lichtenvoorde.

C) J.Kolkman
R. Krabbenborg
J. Storkhorst
E.Harbers
Rene Hummelink
E.te Molder
Ci.HuLshof

se Cuppers
an.Knippenborg

Ger.Slot
P.ten Have
R.Blanckenborg
E.Nienhuis
Fr.Hui tink



confectie

Marijke
modern

DAMES -
HEREN- confectie
KINDER-

VRIJE TIJDS- en WERKKLEDING

Dorpsstraat 21 - tel. 441]

EN wij geven de voorzet
NM u mag ze afronden

ax»; KNippenborg
twijfelt u nog? KOM GERUST! Telefoon 544



plannen om een huis te
kopen?
laat u eerst vrijblijvend
voorlichten omtrent:

— HYPOTHEKEN (tegen zeer aantrek-
kelijke voorwaarden tot 1200/9)

— FINANCIERINGEN voor alle
doeleinden, auto-boot-caravan enz.

— VERZEKERINGEN

door ASSURANTIEKANT OOR

AJM. ONSTENK

Grensweg 8, Zieuwent (Gld.)
Telefoon 05445-348

voor een
gezellig partijtje
biljarten
of een groot feest
in ’t klein

moet je toch wel bij
't Kevelder zijn!

CAFÉ

't Kevelder
H. HOLWEG

Telefoon 277

van Wijngaarden’s

kwaliteit!!

MENGVOEDERS

‚ och; defwistu al
ZIEUWENT

Tel. 200 en 342



Wedstrijdschema:
aanv. 12,50 uur A -—B aanv... 14,506;uur A -D
3 Ne Ee3 1251 B =D 93 1450 43. B =D

LP A5 13.18. Biss f 14.545 445 DE
‚5 0D HOe LTOO ‚Ga D=55 15e 34 pp B =P

Leiders: Team A) H, Hummelink D) A,Stortelder.
52 H.v.d.Mey E) Mej. W.Papen
‚‚ C) G.kl.Holkenborg 5 W.Rouwhorst

OP TIJD AANWEZIG a ziens in de Hamelandhal.,

ZAALVOETBAL Tournooi . E PUPILLEN.

Datum: 29 december 1975. „Aanvang 09.30 uur
Sporthal: Hamelandhal ‘te Iichtenvoorde.
Indeling: u ee
A)J.Beerten : B) Wilf.Hoenderboöm C) G.Domhof

Fr.Harbers Hug .Hoenderboofì R.Krabbenborg
Fr.Bokkers HGe lolders:: K.te Molder
J. vellijngaarden B‚Hummelink zE R.Neynhuis
T.fdolkenborg H.ter Horst se A.Doppen
Fr.Lenkveld H.Eyting K.Hummelink

=S Mi.Krabbenborg -- Fr,Eekelder
D)Guido Rouwhorst E) Jeff Roelofsen

Jurgen ten Have Pascal Domhof
Marco kl Goldewijk Erie kl ‘Nienhuis
Marco Waalderbos Bric kl Goldewijk
Marc Iankveld ‘Eric Waalderbosch
Karin Pierik: f Tsco-de Marie

Wedstrijdschema:
í

aanv, :09550 uur D-+
939 09.42 ss Â —

0) 09.56 4;
99 10,09 939 Á ==

5 ie
aanve 10.35 uur A =-

et 0185
55 SM 4;

€) 1

od

Duk

U
@

1

io

iS

SMS]

SES i



Tean à) Je Voed ley
B) UH. Iankveld
C) Br, Wikart

beiders:

KOM OP TIJD!!! De ien in de Hamelandhal.

0-0-0
STANDEN JUNIOREN.

A-Selectie. A1
Loga: .

1 12 Ks 8 — 16
Sp. Neede T—12 Erix 8 — 12
Witkampers 8 9, Gr.Boys IzVios B. JE 8 SVBV 8-9AD 8-- 8 SSS —E, 8-8Ulftse Boys 7 je RKZVC ea 6
RKZVC JE 5 Diepenheim T —5
Steenderen 1 4 EGVV 8-5Varsseveld 8 4 Sp. Neede T— 2
Zelhen 6-3 Vios B, 8-2

B-1 Be2
Longa 8 16 Erix 6 — 12
Sp. Lochem. 8 14 Diepenheim T — 12
Zelhem 8 155 Sp. Rekken 7-9Varsseveld . 9 12 SS5-D T- 7
Remie 9 8 Neerl.Boys 3— 6
AZSV 8 6 KSH 7-6AD 8 6 Sp. Lochem 6-5RKZVC 8 6 Longa 6-2Grol 9 6 RKZVC 6Sp. Neede 5 Vios D, 5-0SKVW 8 5

Sp. Eibergen 9 —2
Oe |

Sp. Hibergen 8 — 15 Sp. Kotten 8-—
Grol 8 - 13 Erix T—
SKVW 8 — 10 RKZVC 8-Marienvelde 8-9 AD 8 -
Sp. Neede [ 8 AZSV Bas
Longa T 7 Reunie T=

OPO

NON



zorg voor koelte in huis met

"DEGALUX ZONNEWERINGEN!
zowel jalouzieën als buitenschermen

maar dan geplaatst door

SCHILDERS- EN BEHANGERSBEDRIJF
mÏ. Waenink Werenfriedstr. 37, Zieuwent, tel 452

(CD) super BEERTEN

. de prijzen GOED

. de kwaliteit BETER

. de service HET BEST

ook voor het maken van
leuke fruitmanden is dit tel. 312
uw adres!

irma A. M. Wopereis
RADIO - TELEVISIE

ELECTRO TECHNISCH BUREAU WASAUTOMATEN
ZIEUWENT ELEKTRISCHE en

HUISHOUDELIJKE ART.
Dorpsstraat 63 SCHOOLARTIKELEN enTelefoon (05445} 217 - 576 SPEELGOED



aluw C.V,-INSTALLATIES
LOODGIETERS- en
ELEKTRICITEITSWERKEN

worden door ons
vakkundig verzorgd

JOS HULSHOF zieuwen

telefoon 346

DOPPEN
voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN

Zieuwent - Dorpsstraat 77 -— telef. 290

brengje na de wedstrijd jeeen bezoek
aan

cafetaria 4 de tmp ki

tel. 269



C-2
Markelo Te 15 Reunie 7 — 6

Sp.Neede S= 125 Brie ‚anGrol 6 =11 5. ViossBe 6-2Witkampers 6-8 RKZVC 6-2
Sp.Bibergen 8-7 KS T — 2
Ruurlo 6-6

0-0-0
5DE ELFTAL,

JAMIER
Het is ronduit jammer te moeten zeggen, dat wij Id, de
laatste 3 wedstrijden, waarvan 2 tegen de koplopers,
op zijn minst gelijkwaardig aan deze tegenstanders
speelden en toch maar 1 Dt op. onsee o konden bij-
boeker. Twee overwinni EEnu Seon op hotSe te wed: be. ko

degelijk in de ngen,stukje zelfvertrouwen in de ploeg
Op donderdag :20 nov, was wel een. dieptepunt: bereikt
met een opkomst van 2 spelers (dinsdag- en vrijdag-
gangers niet meegerekend). De training werd afgelast! !

WSchluss Damit' en er opnieuw GeScoreverloop der wedstrijden: :

SDOUC. 3 — RKZVC 5: W‚Venderbosch 0-1. B.WVensink. 0-2,
SDOUC 1-2, Rust, SDOUC 2-2 en 3-2,

HEZVO 5=-VVG 2: Diplo 1-0, VVG 1-L ien2 rust
JeVva q.loy 2 LeKrabbenborg 5-2,
WG 3-3 (laastste minuut)

Concordia 3 — RKZVC 3: Rust 0-0, D.Wensink 0-1,
Concordia 1-1 en 2-1, 2

5 mas cen voorsprong die verloren ging, jarmier OE
0-0-0

iehtje van het 6de,
9-wedssrijden Nu



GOV 5 — RKVO 6, Voor de gevoeïbald
en gingen wij de rust in met een. 2=0 voorsprong, na
rust ging het bergafwaarts en kwömen we niet Ke olscoren; wel GSV, eindstand 1-2,
Vios DS, Nien was geen scheidsrechter, een van onze
eigen Gn moest fluiten. Deze. wedstrijd werd on-
nodig verloren.
Marienvelde, Marienvelde had met de rust een 2-0 voor-
sprong. Direct na rust werd het 3-0 door een zeer
rare beslissing van de scheidsrechter. Hij gaf ‘een in-
directe vrije trap in het strafschopgebied. De bal
werd direct op goal geschoten, niemand raakte de bal
aan, maar wel goal,
Door deze tegonslag kwamen wij pas op gang, in de
nog te spelen tijd scoorden wij 3 keer, einduitslag
5-5 ED)

Heel anders ging het in Neede, waar Neede over ons
heen raasde, 9-0, Hierbij wil ik nog iets aantekenen.
Het 6de bestaat uit ca. 17 man, we gingen naar Neede
met precies 11 mensen, waarbij 2 a en één die
geen pas had. We hadden dus oock gecn leider. Ik weet
niet wie voor alles moet zorgen, maar als je in de
kantine komt on 09,30 uur en je moet maar zorgen dat
je’ voetballers en cen leider ziet Ee krijgen E

geeft dit blijk van een slechte organisatie, je hoort
dan later ook nog dat iemarid van jouw elftal met een
ander elftal is mee geweest. Hierbij wil ik de scheids-
rechter van Neede nog bedanken dat hij de speler zonder
pasje mee liet spelen en ook nog voor een grens-rechter zorgde, we hadden anders niet kunnen spelen.Hier dan het verzoek om er voor te zorgen dat een
ieder op tijd in de kantine is de problemen zijn
anders niet van de lucht.

0-0-0
DlPUPILLEN.
Varienvelde-RKZVC, Toen de scheidsrechter het begin-
signaal gaf kwam Marienvelde direct in de aanval. Na
een kwartier kreeg larienvelde de 1ste corner, maar
die werd niet benut. Even later kwam Clemens Toebes
in de aonval en trok voor maar Peter Wumnelink kon
net niet scoren. In de 2de helft moest RKZVC aftrappen



RKZVC zorgt voor de spanning;

í W. A. KEMKENS B.V. voor de centrale verwarming

het juiste brood voor de
sportman is brood met
energie 0,4.

* tarvo
* volkoren
* tarwe

van bakkerij

KNIPPENBORG
UW WARME BAKKER

telefoon 255

‚ BANKSTELLEN
. EETHOEKEN
. SLAAPKAMERS
‚ GORDIJNENSTOF
. VLOERBEDEKKING

steeds een leuke kollektie
in voorraad

NIJENHUIS meuieen ‘6
ook in DEKENS en
MATRASSEN zijn wij
ruim gesorteerd

W. A. KEMKENS B.V. doet niet alleen aan installatie-
werk;

maar net als RKZVC ook aan klantenwerk!



aannemingsbedrijf

Hoenderboom Zieuwent

voor nieuwbouw
verbouw
onderhoudswerken
utiliteitswerken
tevens levering van alle
hout- en bouwmaterialen

Dorpsstraat 27
Tel. 05445-332 of 627

Is de laagste Dprijs in tapij>altijd debeste? aieen

siaVergeethetmaar! Stoltenborg
Want tapijt Kent vele prijzen.
Maar ook kwaliteiten. Let naast
de prijs ook op en Jz: Goedkoop is duurkoop,

Î Loop daarom even bij ons NZ.lg binnen, Wij adviseren u graag iNle#. met het vakmanschap van de“ echte tapijt-specialist. E



IES WN °

Toen wij 10 min. hadden gespeeld kwan Merienvelde
met een snelle counter: uit de verdediging. deze 2ar
werd afgemaakt door.rugnr. 3, onze keeper, Rudi
Wopereis, was kansloos. De stand. was dus 1-0. 5 mins

‚later kwam Zieuwent nog in‘ Ge aanval maar het bad.
‚niks geen nut. De eindsbaond bleef 1-0 woon de thuis-:
club.

: Erix-RKZVC, De scheidsrechter floot het begginsignas]
: In het De gebeurde er niet zo veel maar na halver-
'

wegs de 1ste. helft liet Edwin zijn man los en toen
kwan Joost en Re bal ín de struiken. Toen de
bal opgehaald was bleek dat de bal lek was, verder
gebeurde er in ie 1ste helft niets meer, Toen de 2de
helft begonnenwas duurde het niet lang of Robert

_Boekelder scoorde de 1ste goal uit een hoekschop. De
stand was 0-1. Vijf min. later kwam Erix in de aanvál.

‚Het was meteen een goede aanval want Erix scoorde,
de stand was weer ‘gelijk. Een kwartier later schoot
nr.11 op goal. Iedereen. dacht dat hij er naast ging en
Joost -dacht dat hij erin Birig en hij kwam eraan en
schoot in zijn eigen goal. Daariiee was hij de ‘onge
lukkigste man van het veld. De stand was 2-1 en zo
bleef het, Wu. gaan wij ee over de training schrijven.

‚Wij Lebben op 8.15751 og een extra training gehad.
Ve hebben die extra B gekregen omdat wij’ 2

zaterdagen vrij waren en niet hoefden te voetballen.
Die extra training stond o.l.v. Hennie Hummelink. We

' hebben maandag de 17de Van de 11de de laatste train“
ing van dit seizoen buiten gehad. We hebben nu altijd
de training !s middags in het Gyn-lokzal ‘te Zieuwent.

‚val

Eric Heuting — Edwin Rouwhorst ‘en

Joost Rouwhorst.

RKZVC 4, /

' De 4de uitgave van RKZVG heeft er al 9 wedstrijden
opzitten, waaruit wij 7 punten behaalden. De eerste
6 wedstrijden werden er maar 2 punten behaald, wat
‘er: zeker 5 moesten zijn. Tegen WVC 3 werd verdiend

' verloren, Evenals tegen Eibergen 6; maar tegen KSV 3

en Grol 4 werden onnodig punten verspeeld, Ook tegen
‘ Vossevreld werden:we' met cen onverdiende nederlaag
t naar huis sestuurd. Er waren grote verschillen in

IN)



spelopvatting, wat. voor een groot gedeelte te wijtenis aan de slechte opkomst bij de training. Na een paarhevi Ei de standpunten Ee wat dichter
bij kaas komen te liggen, wat in de laatste:3 wed-
strijden zeer. goed ee was.
tedereen toont êen behoorlijke inzet, en al zijn we
technisch niet volmaakt, onze strijdlust maakt een.
hoop goed. In de 2de helft van de competitie zal
blijken of wij ons in de 3de klas kunnen handhaven.”
Tot. slot willen wij de trainer nog een pluim op de
hoed steken, voor zijn goede begleiding, want waar en.
wanneer het mogelijk is:staat hij paraat, ì

O-0=-0

De Spelers,
Een ploeg mag maximaal uit 11 spelers bestaan, waarvan
er één de doelverdediger moet zijn. Tijdens de wed-
strijd is het toescestaan twee wisselspelers in het
elftal op te nemen. Dit wisselen moet als volgt ge-
beuren. !e Voordat de wissel plaats vindt, moet dit
aan. de schéidsrechter worden medegedeeld. 2e Alvorens
het speelveld te betreden dient de wisselspeler een
teken van de scheidsrechter af te waehten en moet de
speler die hij gaat vervangen het speelveld reeds ver-laten hebben. 3de De speler mag alleen gedurende een
oponthoud in het spel het speelveld betreden en wel
ter hoogte van de middellijn.Verder mag ieder van de spelers de plaats van de doel-
verdediger innemen,’ mits daarvan vooraf. aan de scheids-rechter nededeling is gedaan terwijl ook deze ver-
andering in het elftal-alleen ‘tijdens een oponthoud in

et zpel mag plaats vinden. Een wedstrijd kan niet
worden begonnen en een begonnen wedstrijd moet worden
beëindigd als één van de ploegen uit minder dan acht
spelers bestaat. Bij elk elftal moet één speler als
aanvoerder worden aangewezen, De taak van de aanvoerder
begint reeds bij het opgooien van het geldstuk voor de
aanvang van de wedstrijd. De aanvoerder vertegen-
woordigt het elftal en hij is de men tot wie-de scheids-
rechter zich richt als er een opdracht verricht moet
worden. Verder tekent hij de wedstrijdformulieren en
wordt hij op de. hoogte gebracht als mede spelers een
waarschuwing ontvangen.

0-0-0



wilt u over voetbal praten,
dan kunt u zich in de kantine vermaken;

wilt u over installatiewerk praten,
houd dan

WA. KEMKENS BV 4 de gaten!

voor een
GEZELLIG DRANKJE

tijdens de rust
of na de wedstrijd
bent u van harte
welkom in de

A. VENDERBOSCH kantine van ZVC.
Dorpsstraat 28 - telef. 315 telefoon 607

KROON Ievensmiddelen

KWALITEITS levensmiddelen

Taxibedrijf
|

Jan Roelofsen
DORPSSTRAAT 297 Ieuwent Tel. 05445 — 416:

trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd
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met1enstTot uwd
sparen (tegen hoge rente) . financieringen
persoonlijke leningen . verzekeringen
hypotheken . beleggingen . bewaargeving

vreemd geldvakantiereizen

ZIEUWENT - telefoon 561/562

bijkantoor

ETTEN

Waalderweg 10, Mariënvelde, telefoon 573
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