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De FlaporehVAN DE REDACTIE.
De kop van het nieuwe seizoen is er Ei weer af en het
lijkt erop dat het gaat lopen zoals de verwachtingen

:

voor de start warten
Hoewel het 1ste al wel 4 verliespunten heeft opgelopen
na 4 wedstrijden, blijven de verwachtingen toch wel
hooggespannen, Redenhiervoor is het vertoonde spel-
beeld, dat er toch punten verloren zijn vind zijn oor-
zaak voor een belangrijk deel in de jonge gemiddelde
leeftijd waardoor er te onstuimig, soms blind, werd. |

aangevallen. Echter ook het 2de t/m het 4de zijn zeer,
jong. De gemiddelde leeftijd van de eerste -4 elftallen
ligt waarschijnlijk nauwelijks op 23. jaar. Als Den dan
rekent dat een voetballer met 26 à:27 jaar. op z'n
sterkst 5 den mogen we de komende jaren nog. heel wat
verwachten. Maar dit terzijde. Het. 2de is moeïlijk aan
het voetbalen gekomen, van de eerste 6 zondagen werdeù
er 3 wedstrijden afgelast. Toch werden er van de andere
3 wedstrijden 2 gewonnen, hetgeen toch een goede
prestatie is voor een debutant. Het 3de begon sterk



‚ punten uit de eerste 2 wedstrijden, Laar oz doos
ssures in het 1ste en 2de en in eigen elftal vielenDedaarna terug, Toch valt hun start mee. Het 4de heeft

ieen moeilijke start gehad, doch de laatste wedstrijden
‘schijnen ze iets beter in vorm te komen, slechts met
‚1-0 verliezenvan de koploper en een eerste punt halen.
‘daarna (hadden er 2 moeten zijn) doet de hoop herleven,Het 5de walst tot nu toe, zoals verwacht; over zijnitegenstanders, Zij hebbem. waarschijnlijk maar Lof 22

‘echte zware tegenstanders en zullen in rechtstreekse
iûuels tegen die "zware! het kampioenschap moeten be-Vechten. Het 6de had na 2 overwinningen 4 punten en Ze:dachten al aan een kampioenschap, sommigen kregen
‘zelfs vedette neigingen in de goede zin des woords,
‘doch door de 2 nederlagen daarna staan ze weer met de
pootjes op de grond. Toch is er een positief punt bijhet 6de, vorig jaar stonden ze vaak met 6 of 7 mensen
ien moestenze er A-junioren bijslepen.Nu moeten ze om de plaats vechten, want ze zijn er

_taltijd allemaal. Het 7de gaat op dezelfde voet quaLo etbal en op grotere voet (letterlijk en figuurlijk)
‚qua kantine en verder in vergelijking met vorig jJearsi
‚Bij de Junioren en D-1 en D-2 pupillen gaat het over
ihet algemeen redelijk goed. De A-selectie draait goed,Ze verloren helaas bijzonder ongelukkig van Lochen,
Waardoor hen de koppositie ontging. A-1 heeft na 4 wed-
strijden 4 punten, hetgeen zeker niet onverdienstelijk
iss B-1 verloor slechts-1 punt uit 4 wedstrijden en
C-2 slèchts 2 punteg B-2 en C-1 doen het qua resul-täat iets minder, maar gezien het spelpeil, vooral vaJC-1 mag toch wel het een én ander verwacht woräen. Ook
bij-de pupillen zijn er redelijke resultaten, natuur-LijE ook wel minder goede, zo mag bijvoorbeeld ver-‘meld worden dat D-1 vanLonga D-1 won en dat E-2 meteen‚de eerste de beste wedstrijd al won, :

‘Vooral outsiders zullen nu al denken dat het allemaal
‘(gladjes verloopt, intem zijn er toch wel wat

:strubbelingegy met nome bij de hogere elftallen, oor-
‘zaak hieryan is waarschijnlijk de mentale instelling
‘bij een aantal spelers, er sijn er die zich bijzonder;
'zwakop wedstrijden voorbereiden en het gebeurt ook dat
‚er bijzonder veel ophef, zeg maar geouwehoerd, wordt
‘over bepaalde opstellingenof over een bepaalde tak-‘tiek. Dit kan alleen naar in het nadeel van de sfeer
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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
pim. 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.- Financieringin dag.

Uit voorraad leverbaar.
Zaterdagsmorgens werkplaats geopend

van 8.30 tot 12 uur.

ò 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

Anton en Anny StOVerink  soteseve2, vet.



ASSURANTIEN FINANCIERINGEN
levensverzekeringen persoonlijke leningen
ongevallenverzekeringen hypotheken

_

ziektekostenverzekeringen huurkoopfinanciering
alle schadeverzekeringen woningkredieten - leasing

laat u zich eens geheel vrijblijvend adviseren, laat uw verzekeringónze 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 Oak
en maak uw keus
uit onze . MERCEDES

: ERUIME SORTERING ! EI .
. VOLKSWAGEN

YP
A. Kolkman

Zieuwentseweg ZlaH. ROELOFSEN
ZIEUWENTDorpsstraat 35, tel. 330



LSL 91 in het elftal werken. Zolang er
‚rt Men een bepaalde situatieOe. weken mies Loon. volgens

Ee

issubsaten zijn aâccepee
.nbg;, maar owee als het
de verwachtingen,
Bedenk dat je bezig bent me een hobby. Bedenk dan Gi

„dat het voor die andere mensen een hobby is. Bedenk dat
je met mensen té maken het, dïe ook hin best doen, máar
ook wel eens eeu Minder-goede dag kunnen hebben en kunnen
‘falen, Bedenk tenslotte ook dat iedereen binnen de í

vereniging zijn eigen taak heeft en daarvoor dan ook |

verantwoordelijk is, Kritiek is niet erg als er iets
fout gaat, maar zeg het dán op een positieve manier,
opbouwend, of geef het daù dor, maar zit er niet over;door te zwamen. j

Nu zullen vele outsiders misëchien denken a het een;
irotzooitje is, dat valt echter toch nog wel mee want

,

‘de sfeer is nog steeds goed. Dit stukje is alleen bez!
shoorlijk scherp geschreven. om de puntèn duidelijk weer
te geven. Er zit tenslotte ook nog een positieve kant;
aan al dat. gepraat, want het betekent ook dat men er
voorleeft en er belangstelling voor heeft.
Tenslotte willen wij de verschillende elftallen en
andere verenigingen weer eens vràgen om eens iets uit’:zichzelf te schrijven, Het is voor de redactie ook vers
velend om stecds maar weer te moetenventen om kopy. En
ihoewel het al vaak geschreveh is dat supporters ook '

imogen schrijven, heeft dit tot op heden nog geen in-
gezonden stuk opgebverd. De Redactiewacht wat dit be-
itreft op beterê tijden,
iDoor;cen “out yvan de drukkerij zullen velen sen: geheel
andere kaft om PIOT ontvangen hebben, de oorzaak was
‘dat wij te weinig kaften voor het laatste nummer: over
hadden. Zij die deze hebben ontvangen maken nu reeds '

kennis met de nieuwe omslag.voor de volgende nummers;
De Redactie,

VAN DE TRAINER.

‚Nu de competitie alweer 4 weken oud is, kunnen wij al!
constateren dat deze competitieeen zeef spánherd’ vér
loop zal hebben. Als wij de uitslagen van week tot

‚week bekijkendan constateren wij elke zondag weer ver-
trassende uitslagen, bv. de 3-0 nederlaag van KSV thúis
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tegen Varsseveld en ‘de 6-0 overwinning van
Gendringen tegen AD169, RKZVC begon de 1ste wedstrijd :thuis tegen Witkampers Met een overwinning van 4-2. Dit
werd bekaald door de juiste instelling van het elftal i‚n het verdelen van de krachten over de gehele wedstrijd,odat wij vonuit een 2-1 achterstand voldoende conditie

dden om aan het eind van de wedstrijd deze achter-
‚Stand in winst om te zetten. De 2de wedstrijd in deze

|kompetitie was tegen niemand minder dan KSV, Het was
prachtig weer, deze zondagmiddag, en met veel toe- :gchouwers die de wedstrijd bijwoonden zou het voor velen
éen spannende middag worden. Beide ploegen waren goed
Yoorbereid, zodat ze conditioneel, technisch en tak-tisch een zeer goede wedstrijd speelden, waardoor beide
elftallen kansen kregen om te doel punten.
Vaar het beslisseme doelpunt viel pas na een kwartier.
in de 2de helft, na een srote fout bij ons in de ver- :dediging. iemee gingen wij nog Meer in de aanval maar!
het mocht niet baten, zodat wij teleurgesteld het veld!
moesten verlaten, in de kleedkamer waren wij Met onsllen van mening dat wij in deze wedstrijd beslist 1

unt verdiend hadden. De 3de wedstrijd was voor ons de.
erste uitwedstrijd en wel in Dinxperlo, oùd ‘3de klasse,deze wedstrijd zullen wij maar snel vergeten, daar de

‘“gitslag in tegenstelling met het vertoonde spel en het
eldoverwicht aan de verkeerde zijde is uitgevallen,ndanks deze tegenvallers is de sfeer en de juiste in-
telling in de ploeg optimaal aanwzezig. De trainingen
orden door selectiespelers trouw bezocht en als wij

op deze weg zo door gaan en het vertrouwen dat in de
loeg aanwezig is ook aanwezig zal blijven, dan zullen

onze supporters de komende wedstrijden goed voetbal enlezier van onze spelers kunnen verwachten. Wij
Tekenen op de steun van Ùw zijde, want dat hebben de
pelers in.….elke wedstrijd hard nodig,
ot ziens bij de eerst volgende wedstrijden.
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se de beheerder
voor al uw van het

kruidenierswaren Baroch iehuis
wenstnaar uw

VIVO-LEVERANCIER alle sportmensen
B. LANKVELD Goe

aangename

wedstrijden
telefoon 259

en veel succes!

KLM KLEDING

voor beroep en hobby

Voorhuis
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
ERZEKERINGVELZESRISEN

. NIEUWBOUW

. VERBOUW en

‚ ONDERHOUD
naar

ASSURANTIEKANTOOR

Stortelder
Zieuwentsew 75

Zieuwent
Tel. 227

WOPEREIS
Zieuwent — telef.209
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4de Klas KNVB.

Gendringen
LVO
Varsseveld
Dinxperlo
Terborg
KSV
PAX
RKZV
Reunie
Witkan pers
Neede
AD!69

2de Klas GVB.

Grol Es

Ratun 2
Eibergen 4
Longa 4
MEC 2
WC 3
Neede 2
ZVC 3
Markelo 2
Reunie 2

Longa 12
AV ios=5

DE0.:6
Vosseveld 4
Bredevoort 4
Ratun 5

Meddo 5
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Longa 3
Winterswijk 2

Gendringen 2
Varsseveld 2
Lochen 3
ZVC 2
PAX 2
Erica 3
Eibergen 3
ZelBen 2
Doetinchem 2
AD!169 3

3de Klas GVB. -

Grol =4

Vios:2
Reunie 3

Eibergen 6
AD! 69. 4
Bredevoort 2
Kotten 3
Vosseveld 2
HELXs2
KSV 3
ZVO4

44e Klas GVB.

WC 7
Fortuna 4.
GroL 12
Vossevled
Ratum 7.

ZVGz6
KS 5

Winterswijk:7
Meddo 4
Kotten 6.
Longa 14
DrixSs
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4de Klas GVB,

Eibergen 11: 4 -8 Vosseveld 5 „443Longa. 6 3-6 Grol 10 kaRatum 6 4 — 6 AVG 4 — 2
‘Vios 6 5 MEC 4 SdADI69 7 3-4 Gr. Boys 3
Reunie 7 Z= À Winterswijk 6 3-0 i

: 0-0-0 iEN Ee
et oefenprogramma van het 3de bestond uit 5 wed-strijden, één daarvan was tegen Fortuna, de start van

deze wedstrijd was redelijk, er werden leuke conbi-naties, Gi en onze wedstrijdtaktiek, vmuit eengesloten vverdlediging snel counteren met 5 snelle spit-sen, werd enigzins naar behoren uitgevoerd. Dit resut-teerde Canook in een doelpunt, verviel hein een slechte vertonin184 OOK Poiis speelde sl
] s

1

omdat ze hun maan geern*eer asn de

voors ons beperkt dat 3 tegengoais,de wedstrijd tegen Fortuna was 1 spel te

ì

gende tegenstander, IBsEK 1, stukken beter, maarniet helenaal wat het zijn moet. Dat beter spel leons Yoor rust een 140 voorsprong op; Na rust kwan -beter opzetten, moar ze konden nog naar éénmaal
scoren, wat ee Can ook op een negaticve manier net demond uitdrukten, Doordat wijs de laatste 10-nin, dezaken te slap aanpakten kon H & K tot 1- 5 uitlopen,De volgende wedstrijd was tegen Meddo 1. Er bleek een .

duidelijke vooruitgang te bespeuren in ons spel en ditduurde een lange tijd voort. De Passes werden zuiver-der, de eombinaties vlott er uitgevoerd en de bal bleeflanger in de ploeg. Dat alles en nede docr snellecounters en goed stoorwerk van @e voorste gelederenleverde ons de 1ste helft een 3-0 YoOorsprong op. De 2dehelft bleven we sterker dan Medado, de oorzaak waswaatschijnlijk dat Meddo ons duidelijk onderschatte,daar ze een paar dagen tevorennog van Winterswijk 1

hadden gewonnen, naar we scoorden niet neer, Meddokwan nog wel tot een tegendoelpunt ondat wij hetlaatste kwartier nict meer zo attent speelden.De 1ste conpetitiewedstrijl tegen Markelo 2 werd af-



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



WEW. A. KEMKENS B.V.

EEE, RKZVC zorgt voores een goede wedstrijd;

voor de elektriciteit

voor al uw schilder- H ik Den behangwerk naar NE 0 en ofg
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
HKZVG

EST 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

ave, KRABBENBORG telefoon 215
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gelast vamwege de droogte, zodat wij een weok vrijafhadden, De week erop kregen we echter een geduchte te-genstander cp bezoek, Eibergen 4, [

De wedstrijd werd sterk beïnvloed door de strakke wind!
De 1ste helft had Eibergen de wind mee en konden daar-door zeer aandringen, het kwam danook tot zeer gevaar-}jke situaties voor ons doel. Maar ook waren onze zel d-ane counters levensgevaarlijk voor het doel van Eibergen,aar door falen in onze voorhoede en door enkele per-soonlijke fouten in de achterhoede werd ons spel on- ;

rustig en keken we met de rust tegen een 1-0 achter-tand aan, Mede ook doordat de scheidsrechter BibergenDE geheide penalty onthield, De 2de helft was het iSpel een evenbeeld van de 1ste, alleen de rollen waren;hu cmgekeerd, eindstand 1-1, !

Voor de volgende tegenstander WVC hadden we van tevoren al ontzag, doodgewoon door het feit dat het 3deelftal van WVC was en dus wel enige klasse mcesvu be-zitten We begonnen daarom behoedzaam, maar dit bleek ge-heel niet nodig, daar we al gauw in de gaten kregen dat
we zekor niet de mindere waren. Er kwamen zelfs reële.
Scoringskansen voor ons, die ofwel met een uitgestokenbeen ofwel door keepersgeluk verhinderd werden. WVC
zelf kwam niet tot gevaarlijke aanvallen, Na rust be-
sloten we om Meer onrust te zaaien in de WVC achterhoede
Cm zo tot scorente komen of door veel te schieten, want
de keeper bleek niet erg klemvast te zijn, hIGLdoor
bleven wij gevaarlijk maar ook de tegenstander bleek
beter op dreef te komen. Ruim een kwartier voor het
einde kregen We een penalty Mee door een grove ovrer-treding binnen de beruchte lijnen, 1-0. We konden dezestand met wat geluk tot de eindstreep brengen

M, Niënhuis,
0-00

RKZVC 5.
Door het 5de elftal is een leerzaam oefenprogramma af-
gewerkt, dat met een goed resultaat is beëindigd. In !

de meeste wedstrijden werd er goed samengespeeld, al
was het soms nog wel eren wennen omdat de individuele .

kwaliteiten in ons elftal nogal verschillen, Onze op-'
merkelijkste oefenpartij was tegen Ruurlo 35 We waren
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. 221 (band 210)

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

voor voetbal naarRK.
voor RIJLES
naar

A. Kolkman
Werenfriedstr. 13

Th. BERENTSEN

UW

VIVO-KRUIDENIER

&

WARME BR
telef.05445-222



NoE éen goede HUMMELINK
en moderne

h i bouwbedri ieaarverzorging :

naar

DAMESKAPSALON EEn
5 : VERBOUWRikkerink

ONDERHOUD

Tel 311 - ZIEUWENT

telefoon 336

veilig sparen bij de

NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS WMS
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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de gehele wedstrijd het meest in balbezit, maar de doel.punten vielen aan onze kant omdat we elkaar nog niet ©goed begrepen, Door enkele spelers een andere plaats ihte laten nemen, ging het na rust ‚ vooral in de achter-hoede, veel beter lopen; en onze voorhoede benutte 4kansen Tegen Babberich en H & K werd verdiend gewonnen,hoewel we na de rust bij H & K wat terug zakten, ditYo oral omdat te veel kansen onbenut bleven. Onze letsvonpetitiewedstrijd was tegen Longo 12, deze werd door,behoudend voetbal met 4-2 verdiend gewonnen, hoewel hetin de 1ste helft nog behoorlijk gelijk op ging. Dooreen schot van Th, Kolkman na 20 min werd de paal op deproeë gesteld, maar uit een vrije trap nan Longa deleiding, direct hierop werd de stand weer gelijk doorEoed reageren van spits Bruntjes, 1-1, met deze standwerd de thee genuttigd, Na d@e hervatting was het metde Longa-mensen gebeurd, net Myloeiende'" combinaties |

werd de verdediging van Longa opengetrokken wat resul-teerde in 3 doelpunten die gemsakt werden door FransDorhof, Aloys Spekschoor en ThecKo!knan, die hierneezijn 2de treffer produceerde,Door een zeer nooi genonen vrije trap, Cie over hotmuurtje in de uiterste borcnhoek bolande kwam Longa ;nog terug tot 4-2,
Ondat dit Longetean als een von de betere teans in onzeafdeling wordt geacht, mogen we met deze uitslag goede:hoop hebbenvoor het verdere verloop van de conpetitie.:ls aktief lid is bij ons teruggekeerd Jos Mokkink,

:12 een klein jaar afwezig te zijn geweest bij RKZVC zalhij zijn voetballoopbaan in het 5de voortzettea Eenweek later noesten we aantreden bij AD 8 thuis, hetwerd een 5-1 overwinning al was ook hier de start vanns wat moeilijk. De eerste gevaarlijke aanvallenvaren voor AD, maar geleidelijk aan werden we sterkertoch kwanen we door een nisverstand in de achterhoedenet 0-1 achter. Uit een goede een twee conbinatie Werd;joor Win Snieder de stand weer gelijk getrokken, rust-:Stand 1-1, In de 24de helft was het 5de alleen te vindeùop de helft van AD, noar het duurde nog een 15 min,voordat Bemy Elschot verdiend voor ons scoorde, Een
:gevaarlijke aanval van AD werd door een voortreffelijkeactie van And ré Krabbenborg onderschept, waarná we pas)goed los kwanen, Door Frans Donhof en Theo Kolknan we

$



confectie

Marijke
modern

DAMES-
HEREN- confectie
KINDER-

VRIJE TIJDS- en WERKKLEDING

Dorpsstraat 21 — tel. 44]

ax; Knippenborg
twijfelt unog? KOM GERUST! Telefoon 544



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

— HYPOTHEKEN (tegen zeer aantrek
kelijke voorwaarden tot 1200/0)

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

— VERZEKERINGEN

door ASSURANTIEKANT OOR

AJM. ONSTEIK

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, dat wist u al
ZIEUWENT

Tel. 200 en 342



de eindstand op 5-1 goede kansenonbenut bleven mg eindstand.
i

an ZVC.

S06e90ssdeecsssssssssessggessessssseseessesssssssssssÉ
: SPAART U OOK AL BIJ UW BANK?

DE NED. MIDDENSTANDS SPAARBANK

Goocssessssnsssssesssssssesesssssegnes:ssssessesssgasg
O0-0-0

JEUGDVOETBAT.
De kop van de competitie is er weer af, we konen weer’in het nornale spelritme ondat we elkaar wat beter lèerenkennen, zijn tot nu toe uitstekend,Alle juni hoog op de r. slijst;<gi heeftClzelf let: zeer zware tegenstanders,baar ook:hier eerste punten binnen en dat zij:stellig niet lag Cc; ondat ook zij cen grote inzettonen. Onze pupillen zowelde D als de B teans hebbengoede resultaten geboekt, dit is.voor onze kleinstenplezierig on op terug te zien, al is‘hier het neespelenhet voornaamste, E

Het succes hangt voor.een.groot gedeelte af vra:
itrainers en begeleiders die door hun sportieve inzet '

een tean zelfvertrouwen ncegeven en een goede mnentalidteit. De laatste tijd iser tet de leiders nogal heen!ien weer geschoven, dit was onvernijdelijk omdat enkeleleiders soms moeten werken op zaterdag, of geen.rij=bewijs bezitten on bij uitwedstrijden een busje te be-sturea Graag wil ik de leiders op hé volgende attentmaken, kijk voral goed wat in Het kastje staat, ga zelfde moeite nemen on te kijken en verlaat je niet‘op eeùander, Als we allen onze sportieve medewerking verlenénzal ook. deze conpetitie &en prettig verlbop hebben, :

B. Rouwhorst jeugdsecr.
i 0-0-0
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RKZVC zorgt voor de spanning;

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 neuelen “2:

ook in DEKENS en
MATRASSEN zijn wij
ruim gesorteerd

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

maar net als RKZVC ook aan klantenwerk!



aannemingsbedrijf

Hoenderboom zeuren

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

Dorpsstraat 27
Tel. 05445-332 of 627

Is delaagste
prijs intapijt_
—debeste?

‚ Vergeet het maag! Stoltenborg
Want tapijt kent vele prijzen.
Maar ook kwaliteiten. Let naast
de prijs ook op DE NIGoedkoop is duurkoop,
Loop daarom even bij ons N L.…/| Le

| &eg binnen. Wij adviseren u graag \#. met het vakmanschap van de AN
echte tapijt-specialist.



Wij hebben nu al weer sinds enige tijdEen katthe die er kwan ondat nen behoefte haû a

ruinte waar nen na sportactiviteiten kon gaan ziaae <6desnoods tegen matige prijzenYersnaperingeg GzanE en:andere benodigdheden kan kopen,
De vorige zin duidt er. al opdat een kantine geencaîé is, naar een clubgebouw. De kantine is dus nietalleen voor die leden waaraan veel Yerdient kan worden.
‚De kantine noet er voor alle leden zijn en dus bij alle
sportactiviteiten open zijn, maar dit schijnt nog nietmogelijk te zijn, on enge voorbeelden te nosnen: i

Bij de training van de D en E-pupillen is de kantine
gesloteg zaterdags als de. jongeren moeten voetballen ísde kantine alweer gesloten, Je vraagt je af waaron dat
bij ons ‚niet kan en bj andere verenigingenwel. Ligt dátaan het bestuur of aan de beheerders van de karitine.
Bij navraag bleek het niet aon de beheerders te liggen,Hét blijkt dat de openingstijden hoofdzakelijk zijn af-gestend op de tijden waarin de ledendie het Deeste geldin het laatje brengen, aanwezig ‘zijn,
Zou het bestuur ook niet eens aan de jeugdige ledennoeten gaon denken. s

In nijn ogenis dit. een vroage waarop zo gauw nogelijkeen antwoord zou moetenwo rden SD wil de kantinévoorzien in de behoefte van alle leden.
O-0=-0

jK gebleken on (een reglement te naken, waar-
n uit sportief oogpunt elke leider en jeugdtrainert houden. Dit is van belang voor U en Uw ver. :

fe

goed verloop van het jeugdvoetbal ïs het’
j e

e

deg niet als leider nee kunt gaan,zelf een vervanger te vinden; ‘is dit
dan pas voor een vervanger naar de

ider ‘op tijd aanwezig. te zijn voorijd staat duidelijk aangegeven in:

|

iki



4.Bij zowel uit- als thuiswedstrijden noet dé leider:

==]

S.llen moet ook ec Spelers er op attent mnakengoed in het:kastje ‘te kijken, ‘zodat hierdoor. te laat komen niet nenogelijk is,
ISò

7
EE

Servoor zorgen dat de kleedkaner wordt a gesloten tijdede wedstrijd,Bij thuiswedstrijdenis de sleutel te verkrijgen bij deikontinebeheerder(s), de sleutel noet na de wedstrijd@irect weer aan de beheerder worden teruggegeven.
Vena

eeen

ee

B Bij gebruik van een busje wordt er niet gerookt. of'|EE dit om omnodige vervuiling in het busje tegen)te gaan.
6. Als er thuis gespeeld wordt, mogen per elftal tenhoogste 2 ballen gebruikt worden welke door de leiderbij aanvang van de wedstrijd weer op de plaafs van be-Btenning dienen te worden teruggebracht (ballenhok),

ì
t

4

T.De leider noet er
pnnotdig lang aan blijven staan, water en gas kosten devereniging veel geld

i

B. Zorg ervoor dat het wedstrijdformulier goed wordt ingevuld, dit on boetes te voorkonen, de pasjes moeten-on verlics te voorkonen- na de wedstrijd weer in dekast worden’ teruggezet.  °
S.De leiders van de D en E pupillen noeten de wedstrijd-formulierenna afloop va de Wedstrijd bijde jeugd-secretaris inleveren,
10.Bij de door-de-weekse trainingen noet de trainer er.ee
‘voor zorgen dat ballen en verdere benodigdheden weersteop de plaats van bestenning konen, Willen de trainersde doelen zoveel mogelijk ontzien DE :

11.Bij een thuiswedstrijd staat op het opstellings-fornulier op welk veld gespeeld dient te worden;(hoofdveld of 2e veld) Dit i.v.m. de oanvangstijdenvon de opvolgende wedstrijden, i

3

12.De leiders moeten zorg drogen voor de ontvangst vande scheidsrechter en deze zijn kleedkamer aanwijzen,
Als aan het hierboven gesteld sportieve medewerking |wordt verleent, zal het jeugdbestuur zorgen voor cen
goede sahenwerking voor elk en iedereen,



zorg voor koelte in huis met

“DEGALUX ZONNEWERINGEN!
zowel jalouzieën als buitenschermen

maar dan geplaatst door
SCHILDERS- EN BEHANGERSBEDRIJF

=Ï. Waenink Werenfriedstr. 37, Zieuwent, tel 452

CIT) super BEERTEN
. de prijzen GOED
. de kwaliteit BETER
. de service HET BEST

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

Firma A. M Wopereis
RADIO - TELEVISIE

ELECTRO TECHNISCH BUREAU WASAUTOMATEN
ZIEUWENT ELEKTRISCHE en

HUISHOUDELIJKE ART.Depsstat 6 SCHOOLARTIKELEN enTelefoon (05445) 217 - 576
SPEELGOED



aluw C,V.-INSTALLATIES
LOODGIETERS- en
ELEKTRICITEITSWERKEN

worden door ons
vakkundig verzorgd

JOS HULSHOF  zieuwen f

telefoon 346 4

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN

|

Zieuwent - Dorpsstraat 77 -— telef. 290

|
breng

2e na de wedstrijd ze 4
een bezoek
aan

cafetaria
ED de tmp &

tel. 269



werk sanen Mee. aan een gezond .l.ZeT.0, UI]
DE JEUGDSECRETARIS.

| 0-0-0
|

|

NIEUWS IN HET KORT NIEUWS IN HET KORT NIEUWS IN HET 'K:
'Kopy voor het volgende nunrier van. PIOT dient. uiterlijk
£531 okt bij de Redactie te worden: ingeleverd.
iNOTEER DEZE DATUM,

0-0-0Ook dit jaar neent RKZVC deel aan de Zaalvoetbalconpe-titie te Groenlo en wel net2 de teans en 1

Junioren tean, verder deelnenende verenigingen zijnGrol, Gr, Boys, Vios B, Erix en Eibergen,
i EE 0-0In E naand nov. zal voor de D en E-pupillen a train-‚ing weer verschoven worden naar de zaterdagnorgen inde Gymzaal. De tijden zullen in het kostje EE Witte 4Paord vermelt worden, e= Í

i 0-0-0 i il

Die Kerstdag zal er opnieuw Toor alle senioren eenzaaltournooi zijn te Lichtenvoorde. Ook zullen tijdensde Kerstvakantie alle junioren en pupillen een tour-nooi krijgen, De juiste data vroor hen zijn echter riog‘niet bekend, :

0-0-0
De Sint Nicolaas viering voor de jeugd zal dit jaar”neer in het teken van sport en spel komnen te staan,Hierover in het: volgende nunner neer,0-0-0Dit jaar gdat voor de ‘pupillen TE Kuyperzaaltour-

‚nooi wel door en wel: op 8-9-15 ‘en16 januari.0-0-0
iop 29 de 20.00 uur, speelt ter gelegenheid van de *

opening van de sporthal te Weele een selectie van dein Groenlo spelende zaatteans eêèn wedstrijd. Hieraan
zal ook van RKZVC ‘ienand deeïnener, wie is nog niet

‚bekend, ‘ Ei : ‘

NIEUWS IN HET KORT NIEU#S IN HET KORT NIEUWS IN HET K'
DE PLAPOREN.

‚------ dat nevr, Lankveld (de vrouw van Joep, leider‚vanhet‘3de een 'nagische invloed! heeft op het -3de.. |



DE
elftal. Telkens wanneer zij op het voetbalveld ver-‚schijnt en het 3de staat achter of gelijk dan wordt
deze achterstand of gelijke stand alras weggewerkt
‘of ongezet in winst. ìaDat Lichtenvoorde De zonder bloetencorsogeen kermis te kunnen vieren. Künnen ze dat met |
ibloemencorso dat dan wel?iiDat: bij een eventueel Ea van let 4i6de en/of 5de dit wel eens ten koste van het 4de zou '

‘kumnen gaan,ir-Dat misschien het 56; toch wel eens een ver-eniging binnen een vereniging zou kunnen zijn, on-idanks tegenbeweringen van de leden van het 5de.SeDat bij de laatste uitwisseling van de KPJ
enkele ledende boel een beetje hebben zittenterrori-
iseren, '

De (f)luistervink fluisterdiniDat tegen deze KPJ-leden maar eens maat-
‚regelen genomen moesten worden, daar zij de goedenaan die de KPJ heeft opgebouwd niet moeten schaden,

Ee 0-0-0
(TOP TIEN,
Dit jaar dus ook weer een top (der)tien,' voor de pup-.‚illen komt er dit jaar een top-yrijf ZVC Bl en het
5de voeren nonenteel met groot verschil op de rest de,
iranglijst aan. Dit grote verschil kont mede doordat ze
‘beide nog praktisch geen tegengoal moesten incasseren,Verder valt er uit de stand af te lezen dat allen die’'beneden de 1.00 zitteneen natige start hadden en die,’idie tussen 1.00 en 2.00 goede nidlennoters kunnen. zijn,itussen haakjes de doelsaldols : 1 ZYC B1 14.75 (1522. ZVCE# 10,00 (24-3), C2 3.00 (T-4) 4, Ipel, 200%(128) 5. ZIG © 2,58 (5-1) 6. ZVÓ 1 2,00 (CG TD |Izro 6 1.98 (13-11) 8. A-1 1,47 (6-9) 9. ZVC 3 Td5 A0, AOT ij 60) |2 25ES) OE (2-27 1
?ece0soooesesosesssegegssssesseesessessssssssseeseee|
‚

DE NED, MIDDENSTANDS SPAARBANK, i

EEN SPAARBANK VOOR IEDEREEN,

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

wilt u over installatiewerk praten,
houd dan

WA KEMKENS BV in de gaten!

VOOR EEN GEZELLIG DRANKJE

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

Kantine van Z.V.C. ie 607

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

7e DORPSSTRAAT 29 MIN &ZIeuUwent Te 93445416 Ee se
trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd
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Tot uw dienst met
sparen (tegen hoge rente) . financieringen

verzekeringenpersoonlijke leningen .

beleggingen . bewaargevinghypotheken .

. vreemd geldvakantiereizen

telefoon 573

ZIEUWENT - telefoon 561/562
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Waalderweg 10, Mariënve
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