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B. Hulshof
telefoon 494

verkoop en installatie van

OLIE- en
GASVERWARMING

SANITAIR en
LOODGIETERSWERKEN

G.]. Pierik
Zieuwentseweg 71 - tel. 233
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Redactie: B: Storkhorst,

Be ten Bras.
We Krabbenborg,
B. Wensink,
H. Wopereis,
A. Meekes,

Verder werkten leden van de elftallen mee aan de
samenstelling . :
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INHOUD: 1 Van de Redactie
\ 2 Officiele opening van de Greune Weide!

Van de bestuurstafel
Van de Trainer

6 Oefenprogramma Senioren.
T De Jeugd

11 A-Selectie
13 Kernisprogranna
14 Voor het 2de Elftal van ZVC
15 Jaarvergadering ZVC
16 Sportdag op Kerniszondag
17 Het Jan Knippenborg tournooi
18 Nieuws in het kort,

O=0=0

VAN DE REDACTIE,

In het laatste nummer, wat betreft dit seizoen, staan
de voorlopige selekties plus oefenwedstrijden van alle.
senioren, junioren en pupillenelftallen. Iedereen
wordt dan ook aangeraden dit boekje goed te bewaren.
Tevens bevindt zich het complete Kermisprogramma in dit
nummer, waarbij wij U attenderen op de Kermiswedstrijd,tussen ZVC I en een Streekwlftal, welke zal plaats-
vinden op de ]ste Kermisdag, waarbij dan tevens de
hieuwe accomodatie voor het eerst in gebruik zal zijn,
bovendien nemen enkele spelers afscheid van de selectie.
Wat betreft het J. Knippenborg tournooi kuhnen we op-
merken dat dit zeer geslaagd mag heten, wij felicitereihet eomplete 4de elftal, dat na een moeizaam seizoen dit



tournooi op grandioze wijze (co een 1-0 overwinning ophet 1ste) wist te winnen. Het blijkt dat o.a. door de
spec. tourhooireglementen ook de lagere elftallen langniet kansloos waren, wat het tournooi alleen maar ten
goede kwam. Als enigste kanttekening willen we opmerkendat het geheel wat te lang duurde (méor dan een meana).Met een 2de veld kan ook dit probleem volgend jaarworden opgelost, ED : aEen minder prettig bericht betreft het C selektie-elftal.Het bezet na de competitie de één na onderste plaats,wanneer andere verenigingen promotie aanvragen bestaater alsnog de kans dat het C team moet degraderèen, watnatuurlijk niet te hopen is. fot slot wensen wij *
iedereen een geslaagde kermis en een prcttige vakantiezodat iedereen weer fris en uitgerust aan het nieuwe
seizoen kan beginnen.

im

De Redactie
©=0=0

a999agaagrsncagnaggageezegecaeassgsensssecsaacagsEEa
ATTENTIE !

OFFICIELE OPENING VAN HET. SPORTCOMPLEX

"DE GREUNE WEIDEN,
Op zaterdag 3 juli as. zal de officiele openingplaats vinden van het nieuwe sportcomplex.
De opening zal worden verricht door de loco-burgemeester van de Gem, Lichtenvoorde deheer J. Buite, !s middags om 14.30 uur,
Wij nodigen hierbij al onze leden, donateurs,adverteerders en afdere belangstellenden uit
om bij dcze opening aanwezig te zijn,

Het Bestuur
eggesanrgageessnngsenggegeceeggggagsaeggsegssggegeasea

VAN DE BESTUURSTAPEI,

Zoals ieder jjar gebruikelijk werpen wij een blik terug
op het seizoen 75/76, :

Wij mogen wel stellen dat dit seizoen, ondanks moeilijk-



BOUWBEDRIJF HULZINK & zn.
‚ NIEUWBOUW

. STALLENBOUW

. UTILITEITSBOUW

. VERBOUW

‚ ONDERHOUDSWERKEN

Zieuwent, Eisenhowerstr.4
Telefoon 05445-214

Café - Bar - Slijterij

Schutten Herman

"op de Viersprong"

Telefoon 473

waar gezelligheid
nog troef is!

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;

W. A. KEMKENS BV.

voor de elektriciteit

voor al uwschilder-
en behangwerk naar J. Holkenborg
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
BKA VC

_W. 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

axpe, KRABBENBORG telefoon 215



ee)
heden in het begin, volledig naar wens verlopen is. Het
eerste elftal wist zich in de aanvang van de competitiezelfs cen kopposdtie te verwerven die ze halverwege
door vormverlies weer moest afstaan, zodat zelfs de
onderste regionen weer moest worden opgezocht, maar juist
op tijd herstelden ze zich zodat de 4de klas ruim be-
houden bleef,
Het tewscde elftal dat bijna het hele seizoen glorieus
op kop ging moest 3 wedstrijden. voor het eind nog cen
voorsprong van 2 punten goed maken op Reunie 2, wat met
wat geluk ook lukte zodet een beslissingswedstrijd
nodig was te Ruurlo, uitslag: 1-0 in het voordeel van
ZVC, door een doelpunt van de uitblinkende T. Krabbenborg.
Proficiat tweede elftal, AHet 3de elftal speelde de eerste competitie in de 2de
klas en wist zich in de allerlaatste wedstrijd veilig
van degradatie te stellen. Het 4de had het wat moei-
lijker, zij moese een beslissingswedstrijd spelen, ook
al tegen Reunie te Ruurlo en ook zij wisten te winnen,
zodat de 3de Fiande behouden bleef. Het 5de eindigde in
de middenmoot. Van h 6de elftal dat aanvankelijk de
meeste spelers beschikbaar had kwamen ook de meeste

in
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hoofdveld, dat 'officieel geopend zal worden op zaterdag
5 ui,



Wij wensen tot slot al:c log74, donateurs .en i

suppöórters ecn prettig en gced seizoen 76/77.
Namens het ‘Bestuur

L.Stoltenborg.

SPAAR U GOEDE VOORNEMENS NIET OP, MAAK ZE WAAR BIJ DE.
NED. MIDDENSTANDS SPAARBANK,

VAN DE TRAINER.

De volgende 30-spelers zijn opgenomen in de. voorlopige
selectie. Wijzigingen blijven voorbehouden...
Benny Bokkers Jos Hulzing Tonny Krabbenborg
Herman Bokkers Hemmy Hummelink Joost vá Mey
Vincent Dokkers

“

Willy Hummelink Martin Niënhuis
Lau Donderwinkel‘Wilfried Ivens”René Penterman
André Eckelder Tau: Kolkman Antoon Slot
Joop Zekelder Jos Knippenborg Benny: Storihorst
Willy Eekelder Lau Knippenborg Paul ‘Stortelder
Jos Hegeman Paul Knippenborg Fons Stortelder
Martin Hoenderboom André Krabbenborg Jan Wolters
Martin Hulshof Hemmy Krabbenborg Jos Wolters
De spelrs van de selectie krijgen persoonlijk
een uitnodiging voor de-1ste training. Deze 1stetraining is Op Ve des 5 juli la afloop van dee
training volgt er con bespreking met trainer en bestuur
met het oog op hct komende seizoen.
Bij absolute verhindering is afmelden verplicht bij
de trainer tel. 05443-3132,
Verder wens ik bij deze alle sportvrienden cen prettige
kermis en vakantie.

We Krabbenborg,
3de t/m 7de van ZVC.

Tijdens de op 4.6. gehouden vergadering werd uitgebreid
ingegaan op de plannen voor het komende seizoen, waarbij
vooral de training, begeleiding, doorstroming en af-
meldingen de voornaamste punten waren,



voor al uw

kruidenierswaren

naar uw
VIVO-LEVERANCIER

B. LANKVELD

telefoon 259

de beheerder
van het

parochiehuis
wenst

alle sportmensen

steeds

aangename

wedstrijden

en veel succes!

KLM KLEDING

Noor DEroopD on hobby

Voorhuis
ZIEUWENT - LICHTENVOORDE



WERKSCHOENEN

voordelige
en
solide

in hoog en laag

het adres

voor een
lekker glaasje bier

Bennie van ’n
SCHOENHANDEL Dikken

Zieuwent, tel. 257

voor al uw voor
ERZEKER EVERZEKERINGEN

. NIEUWBOUW

. VERBOUW en

. ONDERHOUD
naar

ASSURANTIEKANTOOR

Stortelder
Zieuwentsew .75

Zieuwent
Tel. 227

WOPEREIS
Zieuwent — telef.209
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De training begint op dinsdag 27. juli aanv. 20.30 Uur
voor alle 5 elftallen. De donderdagtraining voor 3de en
Ade wordt gehouden van 20.15 uur tot 21.50 uur en begint
donderdag 5D aug. Vooral door fanatieke trainingsopkomstzullen het 3de en 4de garant kuhnen staan voor een goed
seizoen, om zodoende tot goede resultaten te komen, mede
omdat beide teams erg verjongd zijn omdat de geroutin-
eerde oudere spelers volgend seizoen in het 5de, eensoort 30+ team gaan vornon. Hier volgen. dan de voor-
lopige samenstellingen der teams, oôk hier zijn wijzig=-ingen voorbehouden.

3de elftal ‘5de elftal.
Eugène Hulzink André Krabbenborg
Henri Krabbenborg Wim Domhof
Jos Reukers Frans Domhof
Leo Krabbenborg Aloys Spekschoor
Bonny Holkenborg ° Wim Venderbosch:
André Hoenderboom Benny Elschot
Jan Wopereis Leo Stoltenborg
Willibrod Stortelder
Mart. kl Holkenborg

4de elftal
4 spelrs uit
selectie van
1ste en 2de
Ben Berendsen
Hemmy Hummelink
Leo Krabbenborg
Jos Kolkman (z)
Ben Hummelink
Ben Storkhorst
Stefan Bekken

Berry Wensink

6de ‘elftal
Huub Wopereis
Clemens Knippenborg
Henry Kolkman
Antoon Stortelder
Theo Wopereis
Harry Eulshof

‘Leo Donderwinkel
Henk te Molder
Bertus Geerdink
Tonny Kolkman
Huub Hummelink
Peter Kooiman
Wilfried Knippenborg

Hemny -Toebes
Herman Hartman Wim
Vincent Krabbenborg Martin Slot

Pons Sl0t
Ben

Ahtoon Rouwhorst
Benny Rouwhorst
Willy Rouwhorst
Theo Kolkman
Willy Weyers
‘Joh Verstraten .

Kolkman

ten Bras

Tde elftal
Henry Lankveld
Jan ten Bras
Willy Rouwhorst
Willy Kolkman
Benny Kolkman
Gerard Knippenborg
Aloys Beerten
Martin Domhof
Clemens Hummelink
Hemmy Kl. Goldewijk
Theo Karnebeeck
René Kl. Holkenborg
Henry Ki. H:lkenborg

—



ver. 6de clftal Terv. Jde elftal
Fried Krabbenborg André Slot
Bertus Holkenborg Gerard Gr. Zevert
Jan Krabbenborg Henk Drostenborg
Ton Kl, Holkenborg '

 . Frans Doppen
René Ketcls
‘Clemens te Molder

. Rudi Kolkman.
OEPENPROGRAIMA SEIZOEN 76/77.

Zondag 1 augustus 1976 5 Scheidsr.
RKZV6s1=2 SSilyolde 1 aanv. 14.30 uur Baakman
RKZVC 2 Silvolde 2 aanv. 11.00 uur Frenken
RKZVC 3 — Concordia 3 aanv. 10.30 uur
RKZVG 4 — _Cohcordia 4 aanv. 12.30 uur

t

Dinsdag 3 augustus 1976
Zelos 1 +: BKG 1 aanv. 19.00 uur
RKAVG 2 …= ‘4elos 2 aanv. 19,00 uur Bouwmeesters
Zondag 8 augustus 1976
Babberich 1 —  RKZVC 1 aanv. 14.30 uur
RKZVC 2 — Gendringen 2 11200 Uur S.A. KOrTOR
Babberich 53 =s:BK4VC 53 2-sanv,. 11.00 uur
Babberich 4 RKAVG 4. aenv. Lke00 Uur
RKZVC 5 — Babberich 5 11.00 uur Tr. Baaknan
Sp.Meddo 4 —+.BKAVC 6 aanv. 11.00 uur
Sp.Meddo 5 == BEN aan. 11400 Uur

i

Zondag 15 augustus 1976
Tubantus 2 — RKZVC 1 aanv. 1.155 1UE
Pabantus 53 — RKZVGa2 aanvss11.e45 uur
RKZVC 3 - Fortuha W 1 aanv. 14.00 uut
RKZVC 4 —- Fortuna W 2 aanv. 11.00 uur Pr, Baäknan
Ruurl0:3 — RKZVC 5 aanve 11.00 uur
Ruurlo 4 — RKZVC 6 aauvs:11.00 Uur
Ruurlo 5 — RKZVC 7 aanv. 11.00 uur
Zondae 22 augustus 1976

Concordis 1 — RKZVC 4 aanv 14.30 uur
RKZVC 2 - Babberick 2 44 11.00 uur Bouwneesters
RKZVC 3 - H& Ki aanv. 1100 uu LA. Korben



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. 1 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 van 0 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 880 kg.
slaapstoelen
achterruitverwarming
handremcontrolelampje
alarmknipperinstallatie
afsluitbare tankdop
wisselstroomdynamo
achteruitrijlampen
grote handschoenen.
kast

®Garage L. Voorhuis
TELEFOON 05445-319 - 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 samenzijn

beleefd aanbevelend

Amtonen Anny Stoverink  zoeteweg 20, vet oa



ASSURANTIEN
levensverzekeringen
ongevallenverzekeringen
ziektekostenverzekeringen

alle schadeverzekeringen

FINANCIERINGEN
persoonlijke leningen
hypotheken

_

huurkoopfinanciering
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‚Ja gezellig!

kom vrijblijvend kijken
en maak uw keus
uit onze

RUIME SORTERING !heá
H ROELOFSEN
Dorpsstraat 35, tel. 330

hét adres voor
EEN GOEDE AUTO

60
. MERCEDES

. GPEE

. VOLKSWAGEN

A. Kolkman
Zieuwentseweg 71
ZIEUWENT
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vervolg zondag 22 augustus 1976,
HS KD — BEV 4  gafv. 153.00 uurHak 5 — HANG 5 aanv. 15.00 iiur
Had U |= BKV 6 aanve 11.00 uur
HG KL 5 — BDKIVO 7 aanve 11.00 uur
Zondag 29 augustus 1976,
RKZVC 1 Vrij
BKZVC 2 Vrij
Sp.eMeddo 1 — RKZVC 3 aanv. 11.00 uur
RKZVC 4 — MeVoR. 3 aanv. 11.00 uur _Pr.Baakman
RKZVC 5 =— MVB: 1 aohV. 11.00 uur Vreeman
UMV.R. 5 — RKZVC 6 aanve 11.00uur
Concordia 7 — RKZVC 7 aanv. 11.00 uur
Dinsdag 31 augustus 1976,

:

RVC 4 2 ST aanv. 19.30 uur Frenken’
AZSV 2 - RKZVC 2 aanVe 19.50 Uur

0-0-
DE JEUGD,

Tijdens de Jeugdvergadering werd overcengekomen dat
Le Knippenborg de algehele leiding over de training van
de Jeugd zou verzorgen en dat de groep Junioren en
Pupillen een Hoofdtrainer en een tweede trainêr zoú
hebben die steeds in overleg treden met L. Knippenborg.
Nu volgen de voorlop

seleD

|F ige elftalindelingen en hun oefen-
kties kunnen beslist nog wel ver-0 TD,programma!s.

anëerd worden.
A SELEKTIE.

Martin Krabbenbo
#

TE Clemens Bokkers, Eric Hummelink,Hans Kolkman,
3

e Kolkman, Wido Wopereis, Jos K1,oe Fe nandneRe GuusSlot, Peter BoekeldeeA 1. — JUNIOR.
Willy Doppen{ Tonny Hulshof, Rudi Holkenborg, Marcel
Kolkman} Jos te Molder/ Marcel Imink$ Guus Kolkman,
Eddy te Roller, Clenens Stortelder, René Hulshof, Gerry
Beerten, Tonny Elschot; Vinceth kl.Niënhuis en Paula

Eeftink.



te Wolder, vreiy Do: = : DLcoppen;
Mare Iankvold, Eric waal DS. ï Ld leEyting, Erie kl.Gebbink, ïarco Kl.Goldewijk, Karel
Hummelink, Taco de Maric, Frenk Eekelder, Senne Hummelink,
Marc Vos, Ruud Donderwinkel, Maarten Domhof.
Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij de training of
bij. B. Rouwhorst, Dorpsstraat 89,
ER ZIJN NOG DIV. JONGENS DIE NOG EEN PASFOTO IN MOETEN
LEVEREN BIJ B. ROUWHORST, DORPSSTRAAT 89,
Ben lijst met namen St in het kastje bij het
"Tjitte Paard! : :

Oefenprogramma E-Pupillen.
Zat. 14 aug. Tj tournooi Zelhen
Zat. 21 zug. Rekken HM -— RKZVC 1

E2 krijgt deze dag ook een wedstrijd,
Zat. 28 alg. BNG Mi - Danio nj ee-

RKZVC E2 — Ruurlo E2.

SPAART U OOK AL BIJ UW BANK

DE NE MIDDENSTANDS SPAA NK. ee

A-selectic.
Daar ook voor ons het seizoen voorbij is, willen wij op
did boch vrij Tare ss izos, Lerugkomen eh Doge cen
verklaring te vinden voor de wijze waarop dit seizoen
zich voltrok.

|

De oefencanpagne, dit nag gesteld worden, is zeer suc-
cesvol verlopen. Waarschijje was het kontakt met
ninder DE een uitdaging om jezelf eens goed
waar tor ken; daar ieder wel wist dat de trainer, zoals
bekend Lau Knippenborg; Zeen voorkeur had voor bep.
spelers en dat de onde capaciteit niet veel ver-
schildc. Natuurlijk was ook van belang dat alle spelers
voldoende aan hun trekken kwanen. Hiervoor alle lof.
Toen het seizoen. Daar dan de een wecr niet kon en dan
de ander weer niiet, bleef de trainer maar zoeken naer
de juiste, lees te' handhaven, opstelling. Dit gaat
natuurlijk punten. kosten. Ook het feit dat de trainer
zijn eigen opvattingen niet wilde laten wijken voor dic
van anderen had tot gevolg dat er vaak spelers op de

Gi



° voor een goede HUMMELINK
en moderne

h î bouwbedrijfaarverzorging
naar

DAMESKAPSALON NIEUWBOUW

: 5
VERBOUW

Rikkerink
ONDERHOUD

Tel 311 - ZIEUWENT

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



Oefenprogra.na ‘B 2.
Zat. 14 aug Witkanpers B2 - RKZVC B2 aanve 14500 Ue
Zat. 2 aus VIG D2 — RKZ4VC B2 aanvs 14.00 u.
Nog geen datum RKZVC B2 v PAX B2
TRAININGEN: Maandags en Woensdags van 19.50 — 20.45 uur
Training voor B-Selectie begint op 28 juli 1976
Training voor B 2 begint op 2 aug 1976
De Training wordt verzorgd voor B] door P.Knippenborg
35 155 2. EE 3, B2 45 A.Knippenborg

INDELING C-Selektie:
Richard Hummelink, Joost Mollenan, Peter kl.Goldewijk,
Paul kl.Goldewijk, Eugéne Rouwhorst, Jos Kolkman, Jos
Domhof, Marcel Wopereis, Benno Hulzink, Cor van
Wijngaarden, Casper Bekken; Eric Heutinck, Henny
Krabbenborg, Rudie Wopereis (keeper), Clemens Toebes,
C-2: Peter Hummnelink, Jonny Cuppers, Ferry Boschker,
Benno Goldewijk, Gerard Slot, Harry Hamers, René
Hunmmelink, Richard kl.Goldewijk, Albert Hermans,
Emil te Molder, Paul ten Have, Eric Nicnhuis (keeper),
William Bokkers, Edwin Rouwhorst, Edwin Harbers, Marco
Weelink, Inge kl.Niënhuis, Wijnand Bekken, Jos Doppen,
Peter Pierik,
Het is waarschijnlijk dat enkele jongens van C-2 nog
haar B-2 gaan,
TRAININGEN: Maaendags 18.30 — 19.30 uur

Woensdags 18.30 — 19.50 uur C-Seclektie
TRAINERS: Tonny Krabbenborg en Jos Wolters,
Oefenprogramma C-Seclektic.
Jet. hous IVCZate 14 aug RKZVC C

1 VIOS B.C aanVe 14.00 uur
Wijianjers U 4, 11.090 uur

Wo. 18 aug lochem 6 — SKG C + 19.00 Uur
Zate 21 Dug RKZVC C — VIOD C ‚5; 12:45 uur
Wo, 25 aug H&KO — RKZVC C ‚5 19:00 aur
Ma. 30 aug PAX C — RKZVC C ss 19.00 uur
Oefenprogramma C-2
bii. | Dus BS VC 62 S VVG 62 aanve 153.00 uur
Zat. 14 aug Witkampers C2 — RKZVC C2 44 13.00 uur
Zat. 21 aug RKZVC C2 — PAX C2 ES



ST0-
Er wordt nog geprobeerd om nog wat ocfenwedstrijdcn voorC-2 tec organiseren,
PUPILLEN.
Bij de D-Pupillen zal na de ìste training pas worden be-keken door de trainers wie in Dl, D2 of D3 komt, Dehoofdtrainer is Henny Hunmelink, wie de 2de trainerwordt is nu nog niet bekend, maar die komt er in iedergeval wel,
De volgende spelers horen komend jaar bij de D-Pupillen.,
Robert Boekelder, Jeroen Kolkman, Rob Krabbenborg,Joos t Rouwhorst, Guido Stortelder, Richard Stortelder,Michel Goldewijk, Janet Knippenborg, Jos Storkhorst,Reinoud Wopereis, Ido kl.Holkenborg, Albert Vos, NinoDomhof, Clenens Hulshof, René Spekschoor, Jonny Mokkink,Clemens Bokkers, Edwin Bokkers, Albert Stoverink, RenéBlankenborg, Wilfried He nens; Hans ter Horst, EricKl.Goldewijk, Marco Waalderbos, Jan Wijngaarden, RonalaNeyenhuis, Edwin Wealders, Jan Beerten, WilfriedHoenderboom, Guido Donhof, Jeff Roelofsen, Jonny teRolder, Eugéne Hoenderboon, Guido Rouwhorst, Hans tecMolder, Peter Kolkman, Wilco Harbers, Karin Pierik,Richard Rots,
EERSTE TRAINING Maandag 9 aug. aanv, 17.00 uur,
Oefenprogramma D-Pupillen.
Zat. 14 aug D2 Pupe — D3 Pup, aanv. 10,00 uurZon. 15 aug D} Pup.tournooi SilvoldeZats-21 aug. DM Pup. tournooi SDOUC

55 55 Rekken Di … RKZVC D2
voor D3 kont nog een wedstrijdZat. 28 aug Ruurlo M … RKZVC Dt aanv. 10.30 uur93 Ruurlo D2 …— RKZYVC D2 10.30 uur5 75 Ruurlo D3 … RKZVC D3 55 10.30 uur

E-PUPILLEN.
Ook bij jullie zal na de trainingen bekend worden wiein Et of E2 gaat spelen, Jullie hoofdtrainer woratJos Hulzink. De 1stc training is dinsdag 10 aus.

2anVe 18.00 uur.De volgende spelers spelen volgend jaar bij de E-Pupillen:
Ruud Krabbenborg, Jurgen ten Have, Pascal Domhof, KarelVp os EI Te eN es

ee
— Ë

3



. ZIEMAGCO:…
ZIEUWENT - MARIENVELDE tel. 221 (band 210)

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

voor voetbal naar
RK VE

voor RIJLES
naar

A. kolkman
Werenfriedstr. 130

Th. BERENTSEN

UW

VIVO-KRUIDENIER

WARME BAKKER

telef .05445-222



Dr
TRAINERS: SJU Teu Knippenborg en Joost vd MeiTRAINING: Moandegs 20,30 — 217, 30 UiT;Donderdag A-Selektie 19,00 — 20:15 uur,
Oefenprogramma: A-Selektie,
deu St JE. Zelos:A- _- REZVO A aanv, 14.00 Ur.Zate 7 aug RKZVC A = Graafschap A=, MOO,Dond.12 aug RKZVC A == WGA.

- 7 A90Zat. 14 aug DC 68 A1/RKZVG A ‘+ M500%4,Dond.19 aug RKZVC A — GFC A EeZat. 21 aug RKZVC A + DCS A 35 14000 u.Zat. 28 aug Vrij
|Va. 530: aug Wiwijk A —  RKZVO A . ToZate 4 sept Competitie,

Oefenprogramma A 1.
Zat. 7 aug Lochem -_ RKZVC aanre 14.00 u,Zat. 14 aug BKZ VC _ H&K 9 1550Wo. 25 aug PAK —  RKZVC 95 IDO. Zi4at. 28 aug. RKZVC Ee VIOD 95 osOEusVa. 30 aug RKZVC — Variënvelde ,, 2050 is
INDELING B.Se1

Be Selcktie: Clenens Stortkhorst, Martin Toebes, RenévieDoppen, Rudie De Louis Beerten, René ten Hare,Jos Hoenderboom, Stan Kolkmaon, Rob. vd Mei, Jos Heutink,Marco Heutink, Guus Hulshof en Hans Berendsen,

kiie en B 9,

B2: Wilfried Waalderbos, Peter Holkenborg, ReinoudWopereis, René Wopereis, Tonny te Roller, Henny Harbers,Eric Storkhorst, Huub Stortelder, Eric Roelofsen enenkele jongens van C 2,
Oefenprogramns A.Zat. 7 aug Ruurlo B — RKZVC B AaAnvsE14 00u,Zate 14 aug RKZVC B — Witkampers B 93 14.00 u.Zat. 21 aug Tournooi Sp, Lochen
Wo.

. 25 aug RKZVC B — PAX B 5 19:00: usZat. 28 aug RKZVC B — VIOD B IJO0Mos 1 Sch HERE _ IUC + 19:60 u,



Ee:
bank zaten, dic echt wel konden spelen. Overigens is dit
niet negatief bedoeld, want er. bleef voor hen niet veel
anders ovYer mct. een groep jongens die slechts cnkele
jaren jonger waren dan hen en al eigen mèningen hadden
omtrent trainen, bankzitten en voorbereiding. Dit alles
botste, behoorlijk: Enerzijds de min of meer professioncle
aanpakvan de trainer en anderzijds de ietwat lakoniek
optredende spelers. Halverwege het seizoen was de

_

motivatie niet meer overweldigend, spelers sloegen
trainingen over en wedstrijden waren voor een deel van
de spelers niet mocr dat wat het vroeger geweest was.
De A-selectie werd danook gezien als een sanenraapsel
van spelers, die in hun gedachten al half en half bij
de senioren waren en andere spelers die al verlangend
naar het konehde seizoen uitzagen waarin ze weer sanen
zouêen kunnen spelen net lkeftijdgenotens Rest cen
teleurgestelde trainer en cen ietwat verontwaardigd
publiek, Zat dacht dat er net een dergelijk spelers-
nateriaal toch meer te: bereiken noest zijn.
We hopen dat. iedereen goe begrijpt dat de botsing, of
was het slechts een langs clkaar werken, niet de trainer
in de schoenen geschoven kan worden, want wat kan dezc,
en welke trainer ook, neer doen dan zich voor 100 % iem
zetten voor het elftal dat hij begeleidt. Al de tijd en
energie die hij gaf kan hen dan ook slechts in dank
worden afgehonen. Juist voor hen is het danook plezierig
dat hij met een alternatieve opstelling wel goede re-
sultaten wist te bocken en goed spel wist te bewerk-
stelligen, ‘Met dc resultaten kwan ook de motivatie en _de kaneraadschap weer terug. Aan het eind van de conpe-
titie viel de schade danook nog wel weer mce. De sten-.
ning nu is behoorlijk, we wisten zelfs het tournooi van
de vv Winterswijk te winnen en op het tournooi van
Spel. Eefde behaalden we een 2dc plaats. Ook. zijn wij--
net de, groep naar Duitsland geweest ter besluit van een
roerig, seizoen, dat achteraf gezien niet tegenviel voor
de spelers en trainer en dat een goede leer is geweest
voor nenigeen en zo zijn nut heeft gchad voor volen.

Spelers van de A-Selectic.
Ò—-0-0



zorg voor koelte in huis met

"DEGALUX ZONNEWERINGEN!
zowel jalouzieën als buitenschermen

maar dan geplaatst door

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

(IT) 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!

Firma A. M. Wopereis
RADIO - TELEVISIE

ELECTRO TECHNISCH BUREAU WASAUTOMATEN
ZIEUWENT ELEKTRISCHE en

HUISHOUDELIJKE ART.
SCHOOLARTIKELEN en
SPEELGOED

Dorpsstraat 63
Telefoon (05445) 217 - 578



aluw CV, -INSTALLATIES
LOODGIETERS- en
ELEKTRICITEITSWERKEN

worden door ons
vakkundig verzorgd

JOS HULSHOF  zieuwent

telefoon 346

DOPPEN
voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN

Zieuwent =— Dorpsstraat 77 — telef. 290

breng

Je na de wedstrijd 4eeen bezoek
aan

cafetaria
JH de timp”
tel, 269
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ZATERDAG 3 JELI
14.00 uur: Sterrit voor jongens en meisjes van de 5e en

6e klas. Start bij het Parochiehuis' (Pen of,
votlood meebrengen)

19400 uur: Veteranenvoetbal: RKZVC — LONGA :en
RKZVC — SILVOLDE

Gezellige avond in café Het Witte Paard"
20.00-24.00 uur: Discobal ‘met bekend ‘orkest in

Zaal Bongers.eener

ZONDAG 4 JULI

ris ter opening van de Kermis11.00 uur: Huêshe
(Medewerking Harmonie en Schutterij)

10.00 uur: Sportdag voor alle verenigingen met
van Schutterij en Harmonie _….*
programma elders in dit blaa)
der vermakelijkheden. 516.00 uur:

portver. in zaal MHet Witte19.00 uur: D

D opgroep "Jollij Gosa St in
zeal Bongers”
en zaal Stoverink zijn open voor een
en een drankje.

n der schoolkinderen vanaf de St.
zefschool. Kinderspelen op het sportter-

rein. Afhalen van de Burgemeester en cchtgen.
Opch feestterrein vaandelhulde voor H.H.ee ‘Burgemcester en echtgenote.

nieten en Vbgelgooien op het feest-
Vogelgooien voor jongens en Pijaar. Voor deze spelen kan men

09.45 uurs

even op zond, A jl in de eo
in Bong iTs > ee

10.00-14.00 uur: Bitteruursje en dansen in zaal Bongers
en Het Witte oe3mmmiddag vo

aren die



le
verlaten in het Parochiehuis,
19.00 uur; Dansen in de zalen Bongers en Het Witte

Paert. In zaal Bongers alleen voor Gehuwden,
Het Parochiehuis cn café Stoverink zijn geopend voor
een gezellig etentje en prima drankje van Is morgens
10.00 uur tot Js avonds 24,00 uur.
DINSDAG 6 JULI.

ar; vanaf (het
schuttershuis, door harmonie, schutterij en
het majorettenkorps.

09.30 uur: Zeskamp, hieraan wordt deelgenomen door ver-
schillende buurten en verenigingen uit
Zieuwent. Voor de winnaars zijn flinke prijz-
en beschikbaar.
In de pauze van Zeskamp, vaandelulde Toor
genodigden.

10.00-14.30 uur:Bitteruurtje en dansen in de dive
gelegenheden.

16.00 uur: Progranna in het Parochiehuis als op maandag
19.00 uur: Dansen in zaal Bongers en Het Witte Paard,

0-0-0
Voor het 24de Elftal van ZVC.
Op insdag 8 juni verlieten wij; dames; stieken het veld
onder de wedstr. ZVC 1- ZVC 2.
Met @e snaak van koffie nog in de mond gaan onze ge-
Jachten terug naar het afgelopen scizoene. Ondanks kou,
regen, hitte, stor&, mist; onwcer; hagel, motregen en
zonneschijn wilden we toch op het voetbalveld zijn. In
het begin beefden we vaak van de kou maar nagclang de
wedstrijd vorderde werden we vanzelf wel weer warn Oom-

‘dat. ze ons vaak in spanning hielden door op het eind van
de’wéastrijd te beslissen. 0.9. de wedstrijd tegen
VIOS 2 waer Lou Kolkman in dc laatste min. 1-0 scoorde
Drienaal hebben ze maar verloren; eennaal tegen MEC 2

en tweemaal tegen Ionga 4; en volgens ons door eigen
schuld, want ze zijn als de Ygooa!! voor Longa. Daar
staat tegenover dat ze drie wedstrijden gelijk speelden
en de rest hebben ze gewonnen. Dankzij de goede sanen-
werking tussen de spelers; leider en trainer. Na vele
moeilijke wedstrijden hebben ze het toch voor elkaar ge-
kregen om kanpioen te worden, grandioos. In de kantine
was er voor de jongens een geweldige ontvangst voorbe-



RKZVC zorgt voor de spanning;

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

sportman is brood met
| het juiste brood voor de
í

Í energie o.a.
* tarvo
* volkoren

i * tarwe

van bakkerij

KNIPPENBORG
UW WARME BAKKER

telefoon 255

‚ BANKSTELLEN
‚ EETHOEKEN
‚ SLAAPKAMERS
‚ GORDIJNENSTOF
. VLOERBEDEKKING

steeds een leuke kollektie
in voorraad

NIJENHUIS meubelen ‘E:

ook in DEKENS en
MATRASSEN zijn wij
ruim gesorteerd

a

a

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

maar net als RKZVC ook aan klantenwerk!



aannemingsbedrijf

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

Dorpsstraat 27
Tel. 05445-332 of 627

Isdelaagste
prijs intapijDP

altijd debeste?
„4, Vergeethetmaar! Stoltenborg

Wanttapijt kent vele prijzen.
Maar ook EE ee naast
de prijs ook op Kwaliteit.
Goedkoop is duurkoop,
Loop daarom even bij ons Ng.

Gi

.. binnen. Wij adviseren u graag UN
f& met het vakmanschap van de

echte tapijt-specialist.
u



zi
eid. We aten ons eerst dik in broodjes met wo rst, diedoor het kantinepersoneel zorgvuldig waren klaar gemaakt,

Î zodat we een goede ondergrond hadden.
| Na een toast te hebben uitgebracht op deze fornidable
Í overwinning, werd er stevig gedronken. De hele kantine| fecstte mee. Na een uurtje rusten, begaven we ons naar
Î café N!!t Kevelder!" waar we het nog cefs dunnetjes over-deden.

3
:

De competitie is afgelopen maar met a fcesten in hetverschiet is het uitzicht niet slecht en kijken we vol
5 goede noed weer uit naar de volgende konpetitie. Nu gaan

we weer kijken wat het 2de tegen het 1ste naakt.
De meelevende damcs-supporters:van

het tweede:
O0-=0-0

JAARVERGADERING RKZVC.
MAANDAG 2 AUG is er weer de Joarlijkse Loddonverg:déring
van ZVC. Voor leden, donateurs en ndverbecrders,

18:50 -Uuun

19.30 uur
20:30 zuur

AGENDAPUNTEN: Opening door de voorzitter
NENO tuLeh
Verslag penningmeester
Bestuursverkiezing

Aftredend: J. Ge Marie (herktesb.,
B. Nienhuis 23

_-_

m3;

-

DUN

Rondvraag
SluitingOv

V1

NB:Kandidaten voor het Bestuur kunnen zich b/û zond.
1 aug. opgeven bij het Bestuur. _°

KOMT ALLEN OP TIJD.
0-0-0a de H.H. Adverteerders.

In de maand augustus komnen Redactieleden van PIOT weer
bij U voor de advertenties in PIOT voor de 4de Jaargang.
Hopelijk wilt U opnieuw Uw nedewerking verlenen opdateeEE niddels ons blad steeds op de

=-



hoogte kunnan blijvsn ‘mn sce cm Iicuwsi «
O-O-Û

Kerniszondag zal geheel in het teken staan van de Sport;
waaraan alle sportverenigingen hun medewerking verlenen.
Reeds on 10.00 !s morgens beginnen de activiteiten’ op

beide velden wisselen de verenigingen elkaar stceds afs
zodat door de. grote variatie iedereen aan zin trekken
kont. Harnonie en Schutterij zullen aon alle activiteit-
en een fêestelijk tintje geven.
Het progranmna ziet cr als volet uit:
HOOPVELD:

146:00-11.30 we Voeibal REZVC A Selectie - Districts
A Selectie

11.30-12.00 uur Harmonie en Schutterij en
12.00-12.50 uur Karate :

12.30-13.00 uur Gekostumeerd voetbal door KPJ

13.00-15.40 uur Voetbal RKZVC D1 -— Marienvelde D1

13.40-14.10 uur Karate
14.10-14.30 uur Harmonie ‘en Schutterij
14.30 uur Voetbal REZVC 1 — Streekelf tal (Longe-

KSH-KSV-Erix-Marienvelde

2e VELD.

10.00-10.45 uur Volleybal TOPH - KSH (Heren)
10.45-12.00 uur Handbal Pacelli (Asp. en Pup.)
12.00-13.00. uur Gymnastiek
13.00-13.45 uur Volleybal TOPH — AVANTI (Danes)
13.45-14.30 uur Gymnastiek.
Or het geplande. progranna vlot te kunnen Yaten verlopen
dient elke vereniging er zorg voor te dragen precies op

tijd te beginnen en te eindigen.
Deelneners @ienen een half uur vóór de aanvang van hun

wedstrijd op het terrein aanwezig te zijne
De kantine op het sportterrein zal he 15.30 uur

GESIOTEN zijn.
Kaartverkoop aan Ze poort tevens seldig voor de onSc
14.30. uur te spelen wedstrijd van RKZVC 1 vanaf 12.50 uur

O0-0=0



confectie

Marijke
modern

DAMES-
HEREN- confectie
KINDER-

VRIJE TIJDS- en WERKKLEDING

Dorpsstraat 2] — tel. 44]

u mag ze afrondenvere Ee
… Knippenborgtwijfelt u nog? KOM GERUST! Telefoon 544



plannen om een huis te voor een
kopen? gezellig partijtje
laat v eerst vrijblijvend biljarten
voorlichten omtrent:
_ HYPOTHEKEN (tegen zeer aantrek-

kelijke voorwaarden tot 1200/0)

= FINANCIERINGEN voor alle mest je ied el bij
doeleinden, auto-boot-caravan enz. À | E

_ VERZEKERINGEN t Kevelder zijn!

door ASSURANTIEKANT OOR

of een groot feest
in 't klein

CAFÉ

AJM. ONSTENK|t Kevelder
Grensweg 8, Zieuwent (Gld.) H. HOLWEG

Telefoon 05445-348 Telefoon 277

van Wijngaarden’s
MENGVOEDERS

kwaliteit!!
‚ och, dat wist u al

ZIEUWENT

# Tel. 200 en 342
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S/S
Het Jan Knippenborg tournooi.Dit jaar is het 2de Jan Knippenborgtournooi georganis-eerd, echter wel geheel anders als vorig jaar. Toen was.het een tournooi op 1 dag voor de 5 hoogste Sen.teans,het wedstrijden die 2 x 15 min, duurden, Nu was het eenhalve conpetitie net volledige wedstrijden, waarbijelke goal zo vaak telde als het hummer van het betref-fende elftal, hierover zo dadelijk neer, eerst de wed-strijden zelf. Of het kwan door het nooie veld, of door-dat er veel !s avonds gespeeld werd of'door de riyali-teit weet ik niet naar het niveau lag n.i, Ei) heop,Zn on dan naer net de deur in PIOT 4e vallen, het 4dewon het tournooi, en terecht: Als de prestaties van alleteans. in het tournooi vergeleken worden net de pres-taties in de conpetitie dan is het 44de het meeste uitz'n slof geschoten. Zij verloren slechts één punt door’een 0-0 gelijkspel tegen het 3de, Zij wonnen zelfs net1-0 van het 1ste en de 1-1 tegen het 2de was ook vol-doende voor een papieren oyerwinning van 4-2. De wed=strijden tegen Ge la ftallen werkten ze "normaal!af. Opxde 2de plaats c ie het derde, zij kregen1 vorliespunt van het en verloren van het 246Naar Verder wonnen ze alles, ook van het 1ste, op papier,Dan kwan het 24e net 4 verliespunten, door een 1-1 (opPapier 2-4) tegen het 44e en ecn 2-0 verlies tegen het1ste, de rest wonnen ze. Een gedcelde 4de plaats voorhet 1ste en het 2de, zesde werd het Tde net 2 puiten enop de 7de plaats eindigde het Ôe, De laatste twee warencchter wel aan elkaar gewaagd getuige de IL mitslag.De grootste overwinning was op papier 9-0 = 27-0 voorhet 3de tegen het 6de. Evenals vorig jaar overhandigdeMevr, Knippenborg de trofee aan de aanv. Aloys Spekschoorfial Tot slot nog enkele kantteken-

04

q
©

Rm

D

van het vierde el‘ingen, Het tournooi duurde 5 wekon en dat is net langgenoeg, 5D weken lang aanvallen of verdedigen gaat ookvervelen de notivatie raakt zoek net als gevolg datcnkele spelers in 3 of 4 verschillendo elftallen heb-ben wegcns gebrek aan vaste spelers, :Het lijkt DBij muttig on nu reeds te gaan denken a0n eenwat andere opzet, misschien een tournooi Val 250 5dagen of 2 of 3 weken; want voor een tovrnooi traditie‘is geworden is het goed dat men een juiste en vaste'opzet heeft. Maar hier zal nog wel cens over gepraatae Be Storkhoretug
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De voor het volgende nuriner (N#1 $de Jasrgais),
dient Diore zondag 22 aug. in het bezit te zijn van
de Redactie, Noteer deze datun!!—De verenigingen die deelhmmen aan de Sportdagg dienen
tijdig een opgave te doen van benodigde materialen Bij

de Hr. J. Cuppers. —In de woek van 4 t/n 11 aug. komen leden van RKZVC

weer bij U aan de deur voor de jaarlijkse donateurs-
aktie. Hopelijk steunt U onze vereniging weer net als
‘in voorgaande jaren. —Onlangs slaagden 5 jeugdleiders voor de Anateur-spel-
leiders-cursus. Den trainerscursus waardoor ze alleEE in de Afdeling nogen trainen, de geslaagden
zijn: Henny Hunnelink, Joost va Mei, Tonny Krabbenborg
Clenens Knippcnborg en Ben ten Bras,

Zaterdagavond voor de Kernis spelen 2 teans von de
RKZVC-yeteranen tegen Longa en $ilvolde.
tegen Longa spelen de veteranen van 30-35 jaar en tegen
Silvolde spelen de ouderen.
Aanvang 1ste wedstrijd 19.50 uur.
Na afloop gezellig nababbelen bij het Witte Paard.—De A-selectie speelt eveneens tijdens de Kermis tegen
een selectie tean van spelers uit de gen. Lichtenvoorde,

—_—

DE NED. MIDDENSTANDS SPAARBANK,

EEN SPAARBANK VOOR IEDEREEN.



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

wilt u over installatiewerk praten,
houd dan

W.A. KEMKENS BV in de geten:

KBOON i1evensmiddelen
voor een
GEZELLIG DRANKJE

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

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

KWALITEITS levensmiddelen

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

DORPSSTRAAT 29 fZieuwent Tel. 05445 416: Ds
trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd

ie
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verzekeringen

vreemd geld°

hypotheken . beleggingen . bewaargeving
persoonlijke leningen .
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ZIEUWENT - telefoon 561/562
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