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SPORTKLEDING

. e.a. SPORTARTIKELEN

SCHOENHANDEL

Ten Bras
ZIEUWENT - telefoon 257
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* 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

schilderbedrijf EYTING
Zieuweniseweg 52 — tel.05445-26]
ZIEUWENT
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INHOUD: 1. Vande redactie
>. Alzsmene Ledenvergadering
+, Financiëel ovcrzichtVende trainer
5 Competitieindeling senioren. °° junioren

VAN DE REDACTIE,
We staan weer aan he
en zoals U
Piot reeds
en dât het
lers,
Ook voor het
of tweede za
thuis Dezer

o
agina kunt.SEPegi:
e jaargang.Toch wel een tek-Ît bij de supporters en spe-_.

en kunnen allen de eerste
e maand Piot weer gratis

n. Dit alles is weer mogelijk
aâventeerders,die ook ditjaar weer p edewerking aen Piot Hebbenverleend, waarvoor w

en weer bijzonder dankbaar zijn,onze oproep aan allen: ,,Onze advénteerders
unen, Ons.steun ook onze adventeerders!’weekende E 5 : 5(4-5 september) beginnen de meegte elf-tallen weer aan de eerste competitiewedstrijd,na een

maand van goede voorbereiding, ddor traininsen oefen-



wi
wedsrtijden die mede mogelijk waren dankzij de
nieuwe sproeiinstallatie,;waardoor onze ve den
bijliggen.
Hoewel het tompetitieverloop natuurlijk moei voor=-
spelbaar is,zijn de verwachtingen voor ons eerste toch
wel gunstig,gezien het stijgende spelpeil en de resul-
taten in de oefenwedstrijden(zie elders in het blad).
Het eerste elftal heeft door de aanvulling van de A-
junioren en het doorstotenvan lagere elftalspelers
een bredere basis gekregen,waardoor de gezonde onderlin-
ge concurentie het elftal beslist ten goede kan komen.
Voor het gepromoveerde tweede zal het in het begin in:
de ecrste klas eerst wel wennen worden,maaer wanneer deze
beginperiode goed wordt opgevangen,voorzien we ook voor
hen een goede klassering
Het derde en vierde zullén het in hun klasse evenals
vorig jaar niet gemakkelijk krijgen, mede doordat de oude
re ervaren spelers ontbreken,die allen in het vijfde
( ouderen team ) gaan speleh,waàrdoor we en zeker het
vierde nogal jonge teams krijgen.Maar door enorme inzet
en conditie zijn er voor hen beslist ook wel goede resul=-
taten’'te behalen,om in dermiddenmoot te kunnen eindigen.
Het vijfde wordt reeds voorzichtig een kampioenschap toe
bedacht-in de vièerde klas,gezien de ervaring en kwali-
Lei van dit oi.Voor het zesde en zevende kan men moeilijk iets voorspl-
lén,hetzij dat beide zeker goede middenmoters zullen
zijn, posities die vorig jaar niet haalbaar waren,
Hoewel de resultaten van ocfenwedstrijden bij de
geen maatstaf blijken( denk aan vorig jaar ) ‚mag men van
de A-selectie gezien hun spelpeil toch een hoge Ie
sering verwachten, terwijl de B-selectie dat helaas niet
meer in de geselecteerde klasse uitkomt,het in hun pro-
motieklasse ver moeten kunnen brengen.
De C-selectie dat toch 'weer in de geselecteerde klasse
uitkomt, zal het daarentegen wat moeilijker krijgen.
Van dé reserve teams iîs weer mooilijk te voorspellen
hoe zij het.dit seizoen hoet er af zullen brengea.

-Wat de D en E pupillen betreft,was er bij het ter perse
gan van dit nummer nog nietò bekend over hun indeling
en start van hun competitie.In het volgende nummer zul=-
len zij wat mecr aan hun trekken komen.



confectie

Marijke
modern

DAMES -
HEREN- confectie
KINDER-

VRIJE TIJDS- en WERKKLEDING

Dorpsstraat 21 — tel. 44]

EN wij geven de voorzetNP u mag ze afronden
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJZEN!

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

kwalifteit!!

MENGVOEDERS

. och; dar wistu al
ZIEUWENT

Tel. 200 en 342
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Met de hoop uitsprekend,dat de huidige droogteen dedoor sommigen voorspelde natte najaar,onó en ook andereverenègingen hct voetballen niet onmogelijk maken ,wenstde redactig allen een sportief en succesvol sportjaarDS Ee
De redactie,

ALGEME JAARVERGADERING VOOR LEDEN EN DONATEURS.

Op maandag32 augustus werd in de kantine de jaarlijksealgemene legenvergadering gehouden.
Om half zeven werd er begonnen met de pupillen en omhalf acht waren de junioren aan de beurt,
Beide groepenkregen van het jeugdbestuur hun elftal.indeling en het voorlopige oefenprograhma voorgeschoteld.Om goeë half. negen opende voorzitter J.Cuppers de ver- _gadering voor de 'senioren.Hij toonde zich een zeer tevresden voorzitter,Hij was trots op de toestand van de velden‚mede door de schaf van een eigen regeninstallatie.
Ook toonde hij zich zeer tevreden over de ‘sfeer in devereniging en ovér dé samenwerking van bestuur met lei.ders en trainers, |

Toch bleven ook ditzitter wenstte een
voor de klcedkamer

e
a

jaar nog enkele wensen open.De voor-algemeen rookverbod af te kondigen
Ook verzocht hij iedereen rijwielen,
S

S=
auto’s e.d. te plaatsen'op de daarvoor bestemde ruimtenel, de parkeerplaats,Als laátste wens vérzocht hij voor-al de spelers vóór d e wedstrijden’ en tijdens de trainingenen zeker daar niet te gaan intrappen

van de notulen en het financiële ver-slag (zie older bestuursverkiezing aan de orde,Aangezien er kandidaten bij het bestuur wa-ren binnengekomen, werden de beide herkiesbare aftredendebestuursleden,de h .Niënhuis en J.de Marie herko-zen.
Na het verslag van de kascommissie en ‘de. pauze werd devergadering besloten met de gebruikelijke rondvraag,Tenslotte sloot de voorzitter de vergadering en verzochtiedereen RKZVC uit tc dragen als een véóreniging metveel sportieviteit en tevens wenstte hij iedereen eensportief en goed seizoen toe.

de goals te ontz
Na het voorlezen

J.de Marië;



FINANCIËELOVERZICHT 4975/1976 VAN RKZVC.

Baten: Contributies eeDonateurs. E 4564, —
Entreegelden uDiverse verpachtingen,
em a, reclameborden, subsidies,
ede BG5. 4
Kantine "  15000,,—-
Bijdrage lichtmasten gemeente '" 20.090,--
Uitkering totogelden 1 9,600 ,—=

Beginsaldi B DTOGOeeen
Lastens. Huur ‚onderhoud terrein,gas,

licht, ‚water, terreinknecht. 16Reiskosten junioren & son. #590Jeugdwerk :

m 2.840,39
“Materialen w.0. ballen,

netten e.d. NSKosten KNVB EE wobestuurskosten,porto e.d. ” 689,85
Feestavond,ledenvergadering 2.600
Aanschaf roest. lichtmasten "1 724 67

“Diversen 1.410,03
Eindsaldi ” 162

T- 1066658mm
VAN DE TRAINER.

Op 23 juli 1976 kwamen de spelers ven de selectie weer
bijeen voor de eerste training .
De training in de voorbereiding van het nieuwe seizoen
bèstaat in de hoofdzaak uit conditietraining en spelen
van verschillende EiDe sclectie voor het eerste en tweede elftal bestaat
uit 30 spelers en de opkomst is tot op dit moment 09

pO

CG



es de beheerder
voor al uw van het

kruidenierswaren paroch iehuis

VIVO-LEVERANCIER alle sportmensen

B. LANKVELD
aangename

wedstrijden
telefoon 259

en veel succes!

KLM KLEDING

voor beroep en hobby

Veerhuis
ZIEUWENT - LICHTENVOORDE



WERKSCHOENEN

voordelige
en
solide

in hoog en laag

het adres

voor een
lekker glaasje bier

Bennie vannSCHOENHANDEL Dikken

Zieuwent, tel. 257

voor al uw voor
VERZEKERINGENG

. NIEUWBOUW

. VERBOUW een

‚ ONDERHOUD
naar

ASSURANTIEKANTOOR

Stortelder
Zieuwentsew .75

Zieuwent
Lel 227

WOPEREIS
Zieuwent — telef. 209



weldig goed.
Tijdens de ocfenwedstrijden hcbben we: hct accent gelegd
op de aanval ‚wat ook wel blijkt uit het doelsaldo.
41 voor en 7 tegen in vijf wedstrijden. Met nog één oef-
enwedstrijd op dinsdag 31 augustes cn dan gean wij ont-
spannen nar de eerste competitie wedstrijd tòe DDen wel Op 5 &eptember thuis tegen Witkampers.
Spelers en trainer.hopen ook dit seizoen weer te mogen
rekenen op de volledige medewerking van de supporters.
Uitslagen van de tot nu gespeelde wedstrijden:

RKZVC 1. — Silvolde 1 ze. d.— Zelos 1 1 -Ô
7 1 — Babberich 1 2-0 7

5 1 = Concordia W 1 2 - 1

Tubanters 2 — RKZVC 1 3-4
tweede elftal:

RKZVC 2 >1aex5
HS

gen 2 afgelast
2 0-0
he 2p2r=3Û0

Competitie indeling senioren
‘4 de klas KNVB, Sd sie Mas GD,

RKZVC BSVE 2
Witkampers bBibergen 5
PAX AD 69 3
TVO (Beckum) ReTerborg : Varsseveld 2
Dinxperlo Ee  Lonsa 5
Varsseveld Zelhelm 2
Sp.Neede Gendringen 2
AD 69 ee Winterswijk 2
Gendringen —= bochen 5
Reunie Doetinchem 2
KSV ee Juventus 3"



2 de klas afd. GVB. 5 de klas GVB

RKZVC 3 RKZVC 4
Reunie 2 Eibergen 6
Neede 2 EE Kotten 5

Batum 2 AD 4.
ec 2 Grol 4

Longa 4 5 Vosseveld 2
Grol 3 !

KSV 5
Eibergen 4 Reunie 3
WVC 3 Vios.B-2
Markelo 2 E Erix-e

| Bredevoort 2

4 de klas GVB.
RKZVC 5 RKZVC 6. RKZVC 7
WVC 6 Ie Grol 10
AD 8 Kotten 6 Eibergen 11
Ratum 5 CC Longa 6

Bredevoort 4 Winterswijk 7 Grolse Boys, 5

Meddo 5 Vosseveld 6 AD 7

Vios B) Meddo # Vios B 6

KSV 5 Longa 14 Ratum 6

BEO 6 Fortuna 4 Reunie 7

Longa 12 Grol 12 Mec 4
Vosseveld 4 WVC 7 Winterswijk 6

Ratum /=--Vossevelds,
: O0-0-0-0=0

Wedstrijd programma ecrste en tweede .

29 augg ZVC 1 vrij Zelhelm 2 ZVC 2 (afgelast)
5 sept. ZVC 1 — Witkampers1--- Pax 2 ZV 22

12 sept. Pax 1- ZVC 1——- VG 2 AD 5
d) Sep. ZU 1 KSV 1 ——=ZVC 2 vrij
26 ee Dinxperlo 1- ZVC 1 —--.ZVC2 — Gendringen 2 -

3 okt + Varseveld 1 — ZVC 1 ——— Doetinchem 2 — ZVC 2
10 Ge ZVC 1 vrij ——= ZVC 2 vrij
17 okt, ZVC. 1 — Neede 1 —- ZVC 2“Winterswijk 2
24 okt, TVO.1 — ZVC 1 —-Varscveld 2-ZVC 2
31 okt. ZVC 1

—
Terborg1 —-- ZVC 2 — Lochem 3

ZE nov. AD 69 4 — ZVC 1 —- SS VCD
44 nov. ZVC 1

—
Gendringen 1 —-—- Longa 3 = ZVC 2Ì



De Honda Civic

3 maal gekozentot 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
pim. 1 uur. Na telefonische afspraak „Klaar terwijlu 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 f9.490. Financiering in 1 dag.

: Uit voorraad leverbaar. |

Zaterdagsmorgens werkplaats geopend
van 8.30 tot 12 uur.

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

î
;

veiligheidskooiconstructie
veiligheidsstuur
Gewicht 680 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 samenzijnbeleefd aanbevelend

Anton en Anny Stoverink  seseves 2, veto



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 !

 á
H RBOELOFSEN
Dorpsstraat 35, tel. 330

hét adres voor
EEN GOEDE AUTO

0.d.
. MERCEDES

> sOPEE

. VOLKSWAGEN

A. Kolkman
Zieuwentseweg 7/1

ZIEUWENT



band met. eventuele afg
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ng Junioren

RKZVC

Graafschap
Vios B

Witkampers
Varsseveld
Zelhelm
Steenderen
AZSV

Ruurlo
Lochem
AD 69

Bejuns

Marikny
Eibergen B

Hein Bea
Neede B2
Rietmolen B

Grol Be
Markvogels B 1

Vios B B 2
Reunie B 2
AZSV B 2
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+09
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epe)

A
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Vrij
Reuniecs1 ZE T —— ZVC 2december begin EEEE helft ‚hoewel in ver-stingen steeds wijzigingen mo”

WVCB4
geselect.

Erica 3 (Juventus)

B jun.
RKZVC B1
Fortuna B 1
Ratum B 1
Mec B 1
NDSB
Bredevoort B 1
Meddo B 11

KSV B 14

KSH B:14

Winterswijk B 1

BKZVG C:1
SKVW C 14

Mariénveld C 1

Eibergen C

Kotem: 1
Neede C°1

Dejan |

RKZVC C 2
SKVW.C 3
Mariénveld C 2
ND Css
AZSU C 4
Grol C 4
Grol C:5
Viios Cs
Longa C 4
Vosseveld-C 2

47



Vd,EE ZIEMAGO ABTB w.o.
ZIEUWENT - MARIENVELDE — tel. 221 (band 210)

VEEVOEDERS
KUNSTMESTSTOEFEN

oriis BRANDSTOFFEN
\ewalitelt Se Ee ZAAI- EN POOTGOED
selen Wa BESTRIJDINGSMIDDELEN

'
 BEDRIJFSBENODIGDHEDEN
enz. enz.

Th. BERENTSEN
voor voetbal naarRK:

Uw

VIVO-KRUIDENIER
voor RIJLES

&naar
WARME BAKKER

Á 5 Kolkman telef 05445-222

Werenfriedstr. 13



voor een goede

en moderne

haarverzorging

naar

DAMESKAPSALON

Rikkerink
Tel 311 - ZIEUWENT

HUMMELINK
Benbs Ia

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

telefoon 336

veilig sparen bij de

NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS NMS
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
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DOELPUNTJE DOELPUNTJE DOELPUNTJE DOELPUNTJE DOELPUNTJE
Ve DeTe Koop Voetbalschöenen Z.g.8.n., maat 3% en maat 7%

Alf. Bekken
Werenfriedstraat 19

RKAVC 5 +

Het nieuwe vijfde start dit jaar met een elftal van al-
leen gehuwde spelers;Dat er bij velen een behoefte be-
stohd aan een dergelijk toam is de laatste jaren dui-
delijk naar voren gekomen.
Enkele oudere spelers hebben danook het vorig seizoen »

een verzoek aan het bestuur gericht,om een elftal te
mogen vormen van gehuwde spelers,die als zodanig aan
de competitie zullen déelnemen in de vierde klas.
Hier was van bestuurszijde gecn bezwaar tegen,als het
maar'geen vereniging binnen RKZVC ging worden.
Er zijn enkele spelers bij die beslist wel in een hogere
klasse kunnen spelen,maar de verplichting tegenover het
gezin en de trainingen plus zondags een wedstrijd spelen
was vóor hen te veel van het goede. :

Op vrijdag 30 juni zijn wé voor het eerst bij elkaar ge
weest;om enkele bêlangrijke punten te bespreken,wat be-
hoorlijk gelukt is.
Dit waren de volgende punten’: a.Elke speler goed of
minder'goed ‚moet de kans krijgen, zoveel mogelijk aan de
wedstrijden deel te nemen,hicrvoor zal de leider moeten
zong drasen, Db, bis cr in do 100p van de competitie
in de hogere elftallen blessures e.d. vallen en deze
eén te kort aan spelers krijgèn,en er geen andere moge-
lijkheid is,zal men van het vijfde elftal bereid moeten
zijn als mèn govraagd wordt, om in een hoger giften meeo5fE afnvoerder verd gekozende hecr W.te Jen. : :Domhbfidêse zal met de leider de opstellingen samen-
stcllen. d.Prestatie en sportief gedrag, wat dit inhoud
: 5 DD KR : Eis voor een ieder dic het horen xe wilde duidelijk
gemaakt. e.Als het even kan zoveel mogelijk trainen
op de dinsdag avond,en de afmeldingen voor cen wedstrijd

ne



zorg voor koelte in huis met

“DEGALUX ZONNEWERINGEN!"
zowel jalouzieën als buitenschermen

maar dan geplaatst door

SCHILDERS- EN BEHANGERSBEDRIJF
mwJ. 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 ie. 312
uw adres!

Tirma A. M. Wopereis
RADIO - TELEVISIE

ELECTRO TECHNISCH BUREAU WASAUTOMATEN
ZIEUWENT ELEKTRISCHE en

HUISHOUDELIJKE ART.
Dorpsstraat 63 SCHOOLARTIKELEN en
Telefoon (05445) 217 - 576 SPEELGOED



aluw C.V,-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 jeeen bezoek

aan

cafetaria
Ee de timp €
tel, 269



\O

een week van tevoren bekend maken,;dit is bij ziekte of
familieomstandigheden natuurlijk uitgesloten
Deee vormen het vijfde:

mbOrg® B. BlSchot-- ASpekschoor
rst B.Rouwhorst AsRouwhorst

FP. Domhof L.Stoltenborg
H.Krabbenborg W.Weyers

| Lcider is B, Waalderbos,

0-0-0-0-0

SSsssescecssseeses sgesscocessssssssssscesessssscenresosno
[ SPAART U OOK AL BIJ UW BANK?

DE MIDDENSTANDS SPAARBANK

gesgsgeazaas---gesesessgssggegeesesggggssnsngssesesagsss

VAN ONZE SPECIALE VERSLAGGEVER.

Een Belgische moederschrijft haar zoón:

Lieve zoon,

Een paaf reg om je te laten weten,dat ik nog leef,
Ik schrijf deze brief langzaam,omdat ik weet dat je
niet snel kunt lezen,
Je zulthet huis.niet meer herkennen als je thuis komt| We zijn ve Sd,
Wat je vader betr
onder ‘zich; bij
Fn ons nie

reft; hij heeft een baan met 500 man.
maait het gras op het kerkhof.
is was er ook een wasmachine,maar hij

werkte niet zo best.Vorige week deed ik er 14 hemden
in,trok aan de trekker en heb ze niet meer gezien.
Je zus Betsie heeft norgen een baby gekregen.
Tk weet niet of het een jongen of een meisje is,dus

Bweet ik ook niet of je nu oom of tante bent geworden.
JezoomsDirk is vorige ek verdronken in een wiskyvat.-:



Ai:eeie
in de stokerij.Ben paar collega’s zijn hen n
hom te redden,maar hij vocht dapper terug.
We hebben hem gecremeerd;het heeft drie dagen Seed
voor we de brand geblust hadden.
Wat hct weer betreft:Het heeft de vorige week maar twêe
keer geregend,EBerst drie achtereen en ‘toen vier,
Maandag waaide het zo hard,d cen van onZe kippen
vier keer het zelfde ei ee gelegd!
We kregen gisteren een brief van de begrafefisondernemer
‚waarin stond,dat als we de laatste afbetaling van je
grootmoeder niet betaalden,ze weer naar boven zou komen,
Verder is cr weinig nieuws. Ee

om

== Je liefhebbende moeder,
D,E: Ik was van plan je speld +e sturen maar ik had de
brief al dichtgeplakt.

W.K,

0-0=0=0-0

sesosesssssssssseessssssssssssgsessesssssssessssssssss
DE NED. MIDDENSTANDS SPAARBANK,

EEN SPAARBANK VOOR IEDEREEN.
zessessesessssssssssesessasssscgsssesgsssssssssessssses

KPJ NIEUWS .

Evenals voor het voetballen en voor Piot is ook voor
de KPJ de vakantie voorbij.Dat viel eerst niet mee,want o

o.a. door. gebrek aan belangstelling aan de superkring-
zoskamp te Harreveld kon de KPJ van Zieuwent op

3 augustus niet deelnemen.Toaen later moesten we op stel en sprong mensen
bij elkaar trommelen omdat de biljartvereniging uit’:
Lichtenvoorde tegen ons wilde voetballen.Dit lukte wel ,
evenals het voetballen . Winst 5-3.
Weer een week later (weekend 28-29 augustus) is de uit-
wisseling met Haastrecht gowecst (bij Goudá).Op het mo-



RKZVC zorgt voor de spanning;

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

het juiste brood voor de . BANKSTELLEN
sportman is brood met . EETHOEKENenersië © 4. . SLAAPKAMERS

‚ GORDIJNENSTOF* tarvo . VLOERBEDEKKING
* volkoren steeds een leuke kollektie
5 in voorraad* tarwe

van bakkerij
EKNIPPENBOBGS

NIJENHUIS meubelen 262

= 5 ook in DEKENS enEe WARME BAKKER
MATRASSEN zijn wij
ruim gesorteerdtelefoon 255

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

maar net als RKZVC ook aan klantenwerk!



aannemingsbedrijf

Hoenderboom zeure

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

Dorpsstraat 27
Tel. 05445-332 of 627

Isdelaagste
prijs intapijt

altijd debeste?
“ia — Vergeethetmaar! Stoltenborg

Wanttapijt kent vele prijzen.

ie. ook IE Let naast
e prijs ook op Kwaliteit,

Goedkoop is duurkoop,
If Loop daarom even bij ons Nl.
il. binnen, Wij adviseren u graag UN

#& met het vakmanschap van de
*? echte tapijt-specialist.

ë



dn
ment van schrijven de verwachtingen omtrent ecn natweekend (vcel water in dis omgeving) hoog gespannen,Dan is de KPJ or moment druk bezig met voorbercid-ingen voor hct komend jaar.Op vrijdag 3 oktober zal dejaarvergadering gchouden worden dij cafë:+t Kevelder,met traditiegetrouw nadien het wijnfeest.Verschillendedingen zullen daar dan obk wel weer ter sprake komen,enkele wordef hier reeds genoemd.Allereerst zijn de bestuursvergaderingen ‚sinds het.Zwaluwennós cr issopen,dat wil. zeggen , d&t ook nietbestuursleden van harte welkom zijn en mec kunnen praten(en lahen). De eerst volgende avond is 3 septomber.Dagaan we praten over het komende winter programma, waar-onder activiteiten die in het clubhuis georganiseerdzullen worden,

r

Dan is Ket de bedoeling om vanaf nu niet meer alleendoor kaarten Ce leden te laten weten wat er te doen
is,maar veel meer door leden zelf te vragen.Dit allesonder het mo kaarten,meer praten.Op dezemannier kan beter naar buiten uittreden,

3

dan door aèleen maar zo nu en den een stukje in deLina of in Piot te schrijven.Dit is de mannier om deKPJ in de belangstelling en levendig te houden,Als laatste hopen we dat alle verenigingen(niet alleende KPJ) weer aan het begin van een goed seizoen staan,
B Slombansl

0..0:0-0-0

_

SPELREGELRUBRIEK,

De uitrusting vande spelers.
s is het een speler verboden ietste dragen dat gevaarlijk is voor een andere speter,Zo is bijvoorbecld het spelen met een kunstarm verbodenen het dragen van ringen met edelstenen of een andereversiering'kan gevaarlijk zijn,

Schornen zijn ook onderworpei aan bepaalde eisen,maarin ist a i et de onderzijde van de schoen diespeciale aandacht verdient.De noppen mogen: namelijk

Op de eerste plaat

(EE) 09
Mc © © ES H u [any D



niet van cen metalen kern a voorzien.Ze moeten mas-
sief . zijn en mogen vervaerdigd ziji van zowel zacht
rubber(vaak één gehecl me zool)als van alluminium,
plastic en leêr.
Zogenaamde ‚,‚bramen" (scherpe randen) an de noppen
kunnen oorzaak zijn van vervelende verwondingen.
De scheidsrechten heeft het recht om op ieder moment
dergelijke dingen te. cöntroleren en eventueel in orde
te laten brengen door de speleren hem het directe ver-
der spclen te ontzeggen.Het is toegestaan de scheids-
rechter te verzoeken een onderzoek in te stellen naar
het schoeisel vanéén der partijen, cchter moet dit ge-
schióden voor de aanvang van de wedstrijd òf tijdens ie
rust.
De spelers zijn verplicht het costuum te dragen van de
club waarvoor zij spelen.De doclverdediger moet echter
ecn cóstuum dragen,;waardoor hij te onderscheiden valt
van Zijn ee en dic van de tegenpartij.Het deel.
nemen aan wedstrgden in training‚spak is toegestaan,
mits niet voorzien van rcclame,

J.Wopereis
0-0-0-0

De Jeugd.
De laatste jaren makèenzich met name onze jcugdspelers
het zich zo gemakkelijk wanneer het gaat om erachter te
komen hoe laat ze moeten spelen ;0of „om te informeren
of hun wedstrijd soms is afgclast.De telefoon bij de lei.
ders en met name van onze jougdsecretaris staat zater-
dags rood gloeiend,
Om dit nu te voorkomen is door het jeugdbestuur beslo-

‘Lton,dat aan iedereen die binnen 2 kilometer van het
joetbalkastje bij het Witte Paard woont geen informatie
hicrovcr meer verstrekt zal worden,maar dat deze zgn.
luilakken zelf maar de moeite moeten nemen even naar
het kastje te gaan kijken,wacr alle ee sta:
vermeld.Voor degenen die verder wonen is voortaan al-
leen nog het nummer van de kantine (607%) bete



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;

6W. A. KEMKENS B.V.

voor de elektriciteit

voor al uw schilder- H Ik Den behangwerk naar J. 0 en org
tevens het adres voor de ''doe-het-zelver'!

officieel SUPRALUX-dealer,
de verf met de meeste pluspunten
van de consumentenbond qua prijs

Zegendijk 4, tel. 454 en kwaliteit!!!!

neem voor voetbal
RK ZV i6;;

EW 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

GDL KRABBENBORG telefoon 215



avoor informatie „Elke zaterdagmorgen zal daar iemand
vanaf smorgc sen.van de jeugdbestuursleden: aanwezigzijn bij de telefoon, Bovendien blijft.er nog het verzoek
dat niemand

D
over zijn wedstrijd;dan cen uur voor datmen pij de ke: aanwezig moet zijn; Dus we bellen smor-

gens niet om uur „waneer we pas smiddags om 1 uur
behoeven te elen.Voor de D en E puppillen kan men zich voortaa h als nieuw
lid opgeven of als lid afmelden uitsluitend bij B.ten
Bras met 1 renging van een briefje van de ouders,st ‘:denaam ‚voornamen ,„gcboortedatumen het

an

adres.
Het Jeugdbestuur,

O-0-0-0

NIEUWS IN E&T KORT NIEUWS IN HET KORT NIEUWS IN HET KORT

uitlenen vanBij deze danken we de lagere school voorhet
ig voor u ge-de typmachine, waardoor we dit nummer tijd

on Bonden krijgen
0-0-0-0-0

ok dit seizoen zal er weer een top tien zijn van de
senioren en junióren teams.Deze zal weer samen. gesteld
worden uit de som van het döelgemiddelde,en het. gemid-
deld aantal punten per wedstrijd.

0-0-0-0-0
Oudere spelers die gaerne bij ZVC. zoeden willen spelen
blijven steeds van harte welkóm ‚De meeste elftallen
zijn democraties samengesteld, zodat er plaats is voorAie en ongehuwde personen.

C-0-0-00
Voor de toto en lotto kan:men elke dinsdagavond tus-
sen acht en elf uur terecht in de kantine.®

O-0-0=-0-
Dat de selectie zich serieus voorbereidt op het nieu-
we seizoen Ee wel ‚doordat men zaterdag 28 aug. eenSCS WER g hed van smorgens 9 uur tot +2 uur
met als pro schanstraining,svecldtraùning,the-
orie en opnicuw taktische veldoefeningen.

A

ee

ee

EE

ET



VS IN HET KORT NI: L5T KORT NIEUWS IN HET LOR

De kopie voor het volgende mer ( 2) dient uienzondag 26 september iù het De. te zijn van de redactie
Noteer deze datum !!Li! : ze

UDO0.

Dese: en die Piot niet met de Gelderlander ontvangen
unnen deze gratis meenemen uit de kantine .Zij die

ons sportblad toch thuis wensen te ontvangen kunnen
het per: post toegezonden krijgen tegen vergoeding van
de portokosten(+ f 9.z ).

O=0S056

Et

Voor gevonden voorwerpen (of verloren) in onze kleed-
accomodatie kan meù zich wenden tot de familie Hummelink
ecn de schoppenweg.

OO-D=Û.
qDoor de jaren heen zijn zovele gevonden voorwerpen

aniet door hun eigenaars opgehaald, dat men reeds twee
grote dozen vol heeft Gedurende Se weskenden in
september EE n déze bij onze kleedaccomodatie tei-
toongesteld worden.Mocht niet alles een eigenaar Mis
den,dan zal de rest naar een goed doel gaan. Een kleine
zreep ui onze collectie: sportbrôekch alle maten ,‚shiriùs
zwembroeken, trainingspakken etc. etc.

055-500

Doordat de te kort heeft aan jeugd-
leiders ‚zijn langs deze weg een oproep
te doen aan onzeDES vóor onze kleinste
spelertjes ontbreken enkele leiders.Zij spelen altijd
zaterdags tussen tien ‘en twaalf.2Zij die interresse hebben
en zich zaterdags smorgens een uurtje vrij willen maken
vòor onze jeugd ,kunnen. zich melden bij jeugdsecretaris
B.Rouwhorst +%el. 476 of B.ten Bras tel.257.

O-0-0-0
Door een constructiefout zullen velen de vorige maand

een Piot hebben ontvangen waarvan de bladzijvolgorde
geheel of gedeeltelijk door elkaar zat … „Daarvoor
nog onze excuses



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

wilt u over installatiewerk praten,
houd dan

WA. KEMKENS BV Mee.

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

KROON Ievensmiddelen

KWALITEITS levensmiddelen

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

DORPSSTRAAT 29Zieuwent Tel. 05445 — 416

trouw-, rTouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd
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