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VAN DE REDACTIE.

De meeste teams komen weer aardig in hun ritme en met
name het 1ste, 34e en 4de wisten noodzakelijke punten
te behalen, waardoor ze wat meer perspectief hebben.
Het 2de ondervond nog de nasleep van de carnaval en
moest zodoende tijdelijk wat afhaken van de top. Het
5de blijft nog steeds ongeslagen terwijl het 6âe en 7de
hun opgaande lijn hebben kunnen vasthouden: De jeugd
kwam wat minder aan zijn trekken, door afgelastingen;
zodat er bij hen weinig verschuivingen plaats vondene
Dat er wat meer gevoetbald is blijkt ook uit Net feit
dat enkele teams weer eens iets van zich laten horen,
hópenlijk is dit een aansporing voor alle andere teams,
en met name de lagere elftallen; om ook eens iets te Í

schrijven. :
:

Ditmaal treft U ook weer een interview aan; met VOOrZe

J. Cuppers; de Flaporen zijn er weer; alsmede de Top-
tien, Ook de standen van de Pupillen vind U ditmaal.
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Verder verslagen van de Jocrvergadering én een tóslichting
op het J. Knippenborg-tournooi. Helaas mochten we op
onze nieuwe rubriek de "Hobbyhoek! nog géen reacties
ontvangen, Maar wie weet komt dat de volgende keer.

De Redacties
#

0-0-0 PO

VAN DE TRAINER.

In de maand februari heeft het 1ste elftal 5 oefen-
wedstrijden en 2 sompetitiewedstrijden: gespeeld.’
De oefenwedstrijden waren tegen de volgende tegen-
standers: Uit tegen de Graafschap een wedstrijd met een
geweldige ervaring, voor het eerst speelden onze spelers
in een stadion met een verlichting waar alleen een
amateurvereniging maar van kan dromen.’ De wedstrijd
werd met 3-1 verloren maar gezien het spel van onze
spelers een zeer goed resultaat. De volgende wedstrijd
was thuis tegen Unnison uitslag: 5-1 en uit speelden
we nog tegen Zutphania uitslag 2-1 in ons voordeel.
De competitiewedstrijd tegen.Sp: Neede cindigde in een
2-2 eindstand. Dit was een wedstrijd Me“ vele goede
kansen, waarbij onze spelers te gretig waren zodat vele
Yan deze kansen onbenut blévenen wij nog gelukkig
mochten zin met een gclijkspel. Op zond. 27 febr,
kregen wij de uitwedstrijd tegen KSV.
Een streekderby die wij toeh altijd met veel angst te-
gemoet zien. Ook deze middag werd de wedstrijd be-
heerst door vele foutieve passes ‘en angst voor de tegen-
stander, zowel van de zijde van KSV als van onze zijde.

Zoals zo vaak in deze wedstrijden, de gelukkigste wint.
Deze zoudag was het geluk aan onze zijde zodat wij de.
wedstrijd met 1-0 wonnen en 2 belángrijke punten rijker
waren. De tompetitie begint voor het |ste elftal zó
langzamerhand naar het einde ‘te Lopen. We hebben hog
6 wedstrijden te spelen’4{ thuis en Wel tegen.
Dinxperlo, TVO, Reunie en ÁD!I69 uit spelen we nog tegen
Gendringen en Terborg: Wij zullen met ons allen de
komende weken nog hard‘moeten werken om de nodige punt-
ien te behalen om ons definitief veilig te stellene:
TE als trainer; heb het’ vaste vertrouwen if m'n spelers
en met behulp Yan: onze supporters-zullen we: dit. Seizpen



J. Waenink
voor al uw:
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tevens nog steeds Rijkssubsidie "dubbele beglazing"

SCHILDERS- en BEHANGBEDRIJF
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aluw C.V.-INSTALLATIES
LOODGIETERS- en
ELEKTRICITEITSWERKEN

worden door ons
vakkundig verzorgd

JOS HULSHOF zieuwen

telefoon 346

DOPPEN ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN

Zieuwent = Dorpsstraat 77 - telef. 290

breng

Se na de wedstrijd 3eeen bezoek
aan

cafetaria ie de tmp”tel. 269
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cok tot een goed einde brengen.
W‚ Krabbenborge

0-0=-0

Halfjaarlijkse Ledenvergadering.
Op maandag 14 febr. f1. werd de halfjaarlijkse leden-
vergadering gehouden. De opkomst was zeer behoorlijk,
bijna alle stoelen waren bezet.
Voorzitter J. Cuppers opende om ca. 20.45 uur de ver-
gadering waarna J. de Marie de notulen van de vorige
vergadering voorlas.
Hierna hernam J. Cuppers het woord en deelde mee dat de
bouwvergunning voor het berghok er was el dat er voor
onze regeninstallatie waarschijnlijk subsidie zou wórden
aangevraagd. Dit jaar zou er geen sportbal meer worden
gehouden, omdat het bestuur nu al een paar jaar voor
Joker was gezet.
Het J., Knippenborgtournooi werd na stemming vastgesteld
op 2 weekenden:na de competitie. Het grootste nieuws was
cchter wel dat ‘trainer W. Krabbenborg geen contract-
verlenging wenstc maar na 9 jaar als trainer van Zieuwent
te cu wel eens een keer het bij. een andere
vereniging wilde proberen. De voorzitter dankte YW,

Krabbenborg alvast vroor het vele werk dat hij in deze
9 jaar voor de verenigins ZVC hed gedee:: en wenstte hem:
Veel succes bij zijn toekomstige vereniging, waarmee
iedereen kon instemmen. J. Cuppers vertelde dat men op
zoek zou gaan naar een nieuwe trainer die moest Íinpassen
in de vereniging, 30 à 40 jaar, goed inzicht, gewillig,
in bezit C-diploma en betaalbaar moest “ijn. lien had
oud trainer Zemkens reeds om advies gevraagi. Hierna
werd er even gepauzeerd en bood het bestuur de gebruire-
lijke comsunptie aan, :

Daarna volsde de rondvraag, hierin werd toegezegd dat de
dourhes nu werkelijk verbeterd. zouden worden, evenals
de parkeerplaats. Het voorstel om met de elftallen buurt
te gaan maken bij J. de Mariegdie nu naast ons sport-
complex woont, werd met gelach ontvangen. Het voorstel
om in het vervolg honden uit de kantine %e weren had
slechts cen tegenstemmer, waardoor men maar aahnan dat
verder iedereen hiermee akkoord ging. Nadat iedereer:
er nog op werd gcettendeerd goed în Ce gaten te houden



wanneer Men gekeur d diende ‘xe worden, werd de vrereacing gesloten,

ZT ID WAAA / 6 WAAR

Nieuwe trainer Toor ZVC.
Wu W. Krabbenborg te kennen hóeft gegeven ZVC aan heteind vandit seizoen te willen verlaten heeft hetbestuur voor het komende seizoen ecn nieuwe trainerweten aan. te trekken in de persoon van. Dht. Helminkuit. Winterswijk, FEDe Heer Helmink was 3 seizoenen achtereen Ma. vanSpec. Vossereld uit Winterswijk 5 bezit het D-diphoopt nog dit seizoen in het bezit te komnen
C-diplome, "ij ís vol&ens adviseur J. Ken
ambitieus trainer met kennis en een goed €
Cas 35 jaar oud; een trainer @ie besList bij ZG zal.passen. Voor het 5de t/m Tde heoft B, ten’ Bras wêertoegezegd ook het volgende seizoen deze elftallen onderzijn hoede te nemen,

De Redactie

De volgende kruisjasavond (contaoteronaNI
Maandag 28 MAART

De voor al onze Leden eh supporters‚Ook de dames 2 van harte LnAANVANG: 2 oC IN. DE KANTINE.



KROON levensmiddelen

KWALITEITS levensmiddelen

A. VENDERBOSCH
Dorpsstraat 28 - telef. 315

de beheerder
van het

parochiehuis
wenst

alle sportmensen

steeds
AANGENAME

WEDSTRIJDEN

en veel succes!
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BETERE

TEXTIEL

ZIEUWENT - LICHTENVOORDE



voor een goede het adres

en moderne voor een
haarverzorging lekker glaasje bier

naar

= 3

DAMESKAPSALON Bennie van ’n

Rikkerink
Tel 311 - ZIEUWENT

voor al uw

VERZEKERINGEN
voor

‚ NIEUWBOUW

. VERBOUW en

‚ ONDERHOUD
naar

ASSURANTIEKANTOOR
BOUWBEDRIJF

STORTELDER WOPEREIS
Zieuwentsew ‚75 Dorpsstraat 48| Zieuwent — telef. 209leuwent

Tel. 227



ieSTANDEN Senioren t/m 27 ‘febr.
4de KIAS KNVB 4/66 mrt. ie KAS CVB,
PVO 15 =:24 _bonga 5 1Gendringen 16 +24 B 2 12-18
DerDorg

- 17 -19 Varsseveld 2 13 - 19
Dinxperlo 5 =405s ZIG 1DWitkampers 17 '= 16 Winterswijk 2 14 — 15
RKZVC 115 Eibergen 3 14 — 14
Reunie 14 - 14 Gendringen 2 1519
AD!69 Dz Lochem 3 ‚… 14 — 13
KSV 14 11 Zelhem 2 15SC Neede 15-11. Doetinchen 2 1PAX 15 — 11 AD 3 DeVarsseveld 16 — 11 Erica 3 14 — 5

2de KIAS GVB, 3de KIAS GVB.
Rstum2 13 — 19 Grol 4 eeEibergen 4 + 14 —- 18 Vios B 2 E12 IO
Neede 2 13 — 16 Bmile 14-17
Longa 4. ED , Bredevoort ‘2 12° 16SI 1:14 15 Eibergen 6 12 = 11

Markelo 2 ::14 -12 Vosseveld 2 13 — 10
Grol-3

:

14 — 12 Erix-2 10 -— 9VO; 15 - 11 Kotten 3 12 — 9
wc 3 Ien LeReumie 2 14 — 10 ZVC 4 15 —a

AD 4 ‚12 6

4de KLAS GVB. de KLAS GVB

AVG Be 11 — 20 WVC 7. 12 — ‘00
DEO 6 j2 — 20 Fortuna 4 elS VLLOS=5 11.- 16 Grol.-42: 12-17
Longa 12 “115 16 AVG De 12:- 15
AD 8 153: 15 Ratum 7 EeHIG G- 13 — 13 Kotten 6 ia 12Bredevoort 4 11 — 12 Meddo. 4. . 11 —- 8
KSV 5 11-47 Winterswijk T . 12 — 8
Vossevreld 4 Is 26 onbSH 9 — 6
Ratum 5 13 - 4Vosgerèld 5 CeeMeddo 5 115 Erix 5 10 — 4

SPAART U ook al bij Uw Bank,
DE NED. MIDDENS TANDS SPAARBANK.



4de Muis GVB, |

Eibergen 11 … 14 — 26 Ratum 6 14 1 DE

longe 6: 5.13, — 25 ‘-VossemelesIED 15-19 Gr. ‘Boys 3 e=Vios 6 + 14 -19 Wintefswijk 7 5Reunie 7. 14 — 18 Grol IO, eeBA A4TOT genos ‘0-00ZG z Si:
Het 53de lijkt zich te herstellen: van: de slechte eerste
competitiehelft en openbaart zieh 4alsreen team dat naareen grotere eenheid is gegroeid;:dat. tevens uitblinkt
ee sen:enorme inzet, alleen het doelpunten scorenat hen nog steeds zeer moeilijk af.

wedstrijd tegen Eibergen 4 begon voor pus met goedspel en het werd danook ‘een aantrekkelijke velsvooral wat het scoreverloop betrof.
Ve kregen, vooral voor rust, enkele zeer goede
sScorinhgskansen, er werd ‘er Be voor rust maar eenbenut; Teeds in de 5de mînuut, Eibergen kwam voor rustmin/’of Meer met geluk nog langszij, ruststand EdNa rust werd het spel op het middenveld bepaald ma
voor en achter werd niet doortastend genoeg Geelwat de wedstrijd als kijkspel wel SE maakte.
Kort na rust kwamen we net 2-1 voor, doch onze voor-.waartsen: verzuimden 3 á 4 goede kansen te benutten en
zo de zege veilig te stellen ee putte2extra. moed en kon voor het
de verdediging afstraffen We

met 3-2 verloren.
In de wedstrijd tegen Grol 3 begon en eindigde Grol 3
met: 10 man. Dat had vroor ons een reden moeten zijn om
deze wedstrijd te winnen, maar de 10 man van Grol
speelden als elf mensen en door hun inzet kregen zezowaar hog enkele scoringskansen. Maar zeker in de 2de
helft. waren wij. het die het initiatief hadden. Wat we

echter ook probeerden, De Weergoden en doelpunten zaten
ons tegen. Eindstand 0-0, De week do arop moesten we.
tegen nede degradatiekandidaat Reunie. 2, waartegen we
zeker wat hadden goed te maken, In Borculo hadden we
immers met 5-1 verloren, _ ; Ge
Opnieuw was er danook een grote inzet bij beide tcans



BOUWBEDRIJF HULZINK & zn.
. NIEUWBOUW

‚ STALLENBOUW

. UTILITEITSBOUW

. VERBOUW

‚ ONDERHOUDSWERKEN

Zieuwent, Eisenhowerstr.4
Telefoon 05445-214

voor advies
aan- en verkoop

fokzeugen
fokberen
biggen
en varkens

A.W. DOMHOF

Oude Ruurloseweg 28, Zieuwent, tel. 436

8



RKZVC zorgt voor
een goede wedstrijd;

W. A. KEMKENS B.V.

voor de elektriciteit

voor al uw schilder- H Ik Dben 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 A VSC:

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

DE KRA BBENBORG telefoon 215



Ss
en gezien Ge sfand niet onlogisch, $ Td
De. 1ste-helft:hadden we’ düideligk het beste van het spel.
Dit werd echter niet geheel-in dóelpunten uitgedrukt,lat en paal:weerhielden ons vaneen grotere "roorsprong

‘dan 1-0 bij de rust.
De: 2de helft kwan Reunie sterk terug, maar echte scor
ingskahsen kwanen er niet uit. Daarbij had Reunie met
onze sporadische jitvallen wel veel moeite, dit alles
leverde echter geen doelpunten op, zodat het bij 1-0
bleef.
Hierdoor zijn we nu van de laatste plaats af waar we-—
bijna de gehele conpetitie ‘stonden,
Met nog 5 wedstrijden te spelen oa nog tegen MEC 2 en
WVC 3, waar tegen we ook onze eerste wedstrijden wonnen,
kunnen we beslist in de 2de klas:blijven,; zeker als de

inzet waarmee we in de laatste. 5 wedstrijden speelden en
waaruit we 7. punten haelen vo blijfde

Me Nienhuis,

0-0-0
ZIG 4, Ee Ee De .Het 4de dat na de 1ste conpetitiehelft troosteloos …-..
onderaan stond en door zijn onervarenheid en vele wissels
tengevolge van blessures gedoemd leek te degraderen,
heeft nu.na 3 wedstrijden weer duidelijk aansluiting
gekregen met de andere staartplaatsen en zelfs:de hate-
lijke laatste pla ats kunnen verlaten. fEr is dus weer hoop bij hen wat voor allen een extra
motivatie is, getuige de“goedeinzet en wil wazrmne de
laatste tijd gespeeeld wordt. ==
Alleen ook bij hef: &renäls bij verschillendê'ànderë” *
teams van ZVC, een enorm schromelijk gebrek aan doel-
puntenmakers: Tegen het. bovenaanstaande Vios 2 wisten

we het 0-0 te houden tot 10 min. voor tijd, terwijl we
zeker geen minder goede doelkansen hadden. Maar op: het
zware veld en onder stronende regen. ging deze conditie-
slag toch nog met 3-0 verloren, omdat het laatste kwar-
tier Beltrum toch meer lucht bezat dan wij. Tegen AD 4
werd het 0-0, in een wedstrijd wearin we be:list beter
waren, naar opnieuw geen raad wisten net ohze kansen,
Tegen Eríx 2 werd met 1-0 gewonnen, nadat we in de 1ste
helft aan elkaar gewaagt waren, hadden we de 2de helft



9 f

het betere van het spel.
Van de goede kansen die we Kregen werq er echter naa.een benut, maar dat bleek toch voldoende on beide pun t--
en mee naar huis ‘te nenen. Hopenlijk blijft deze op-gaande lijn zo en mogen we ook eens ‘wat meer geluk heb-benmet onze kansen. Dan kunnen we de degradatie be-slist ontlopen. 3 B. teri Bras,

0-0-0
DE JEUGD.

Pupillen ' Voetbal|
Ê : s

E

| District Lichtenvoorde en Onstreken,ï

Geachte Sportvrienden,
Bij deze delen wij U mede dat het Polio-

tournooi welke dît jaar wordt georganiseerd door de
Sev. Grol op de volgende data!s zal geschieden;
Zaterdag 7 mei 1977 spelen de D= pupillen
Zondag 8 mei 1977 spelen de EB — pupillenVoor inschrijving e.d. krijgt U nader bericht van de
S.V. Grol, ieTevens delen wij U mede dat de jaarlijkse Studie-dagYoor onze pupillen- en juniorenleiders is vastgesteld

‚op ZATERDAG 23 april 1977 en staat evenals het voor-‚gaande jaar onder leiding van de Hr, Hans Oversteegenuit Dieren, í

Competitiestanden bijgewerkt t/n 4 dec. 76.oc

D=-1 klasse : D-2 klasseMarienvelde 1 8-13 Vios B 1 8-15Grol 1 8-13 Longa 3 8-13RKZVC 1 8 — 10 [Longa 4 S 11Erix 1 8— 8 KSH 2 8 — 10
Longa 2 8-— 8 Grol 4 T— 8
GroL 2 Se Ol 8— 6
Longa 1 8 7 RKZVÓ 2 DeKSV 1 8 — 3 Gr. Boys 1 Se)8— 2 Marienvelde 2 6— O0KSH 1



COOP. WERKTUIGENVERENIGING
ZIEUWENT - telefoon 526/511

wij verzorgen alle werkzaamheden voor uw bedrijf
zoals :

het gras
de mais
de grond woelen
egaliseren
ploegen
inzaaien enz. enz.

door de aanschaf van een klepelmaaier kunnen we
ook de sloten reinigen

WIJ STAAN STEEDS VOOr U KLAAR
telefoon 05445 - 526/511

vijftig jaar sparen bij de

NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS WIUS
SPAARBANK

iedere nieuwe spaarder ontvangt
f, 7,50 GRATIS als eerste inleg
PERSOONLIJKE SERVICE ontvangt u bij

AGENTSCHAP ZIEUWENT :

Th.J. BEKKEN
Werenfriedstraat 9
Telefoon 05445-461

Coen



voor de aan- en verkoop van

VEE en VARKENS

naar

A.KI. Holkenborg
vee- en varkenshandel - 151 - Zieuwent - telefoon 508

het is geen slagzin, maar een feitbij ons heerst er gezelligheid

AE CAFÉ STOVERINK
tel. 634

tevens het adres voor diners, vergaderingen, partijen enz.
steeds gekoelde dranken voorradig!

H.H. LANDBOUWERS!
Zoals sport de conditie van uzelf verbetert,
zo verbetert beregening de conditie van uw weilanden.
Hiervoor kunnen wij leveren: de eenvoudige buisslang-
systemen tot volautomatische hospelinstal laties
van 20-90 m3 per uur.

9LANDBOUWMECHANISAT IEBEDRIJF „WOPA’ B.V.

tel.05443-2415



H.H. LANDBOUWERS!
Voor al uw loonwerk staan wij met de modernste machines
steeds voor u klaar en verder leveren wij alle soorten :

. landbouwplastics

. spuitmiddelen

. gras- en gazonzaden
Hiermee zijn we zeer concurrerend, omdat wij grote partijen
vroeg en voordelig inkopen!

LOONBEDRIJF „WO PA”,
tel. 05443-2415

voor al uw varkens
groot of klein

wil

BART VOS
graag uw koopman zijn
telefoon 05443-1774

fi:
Geen gesjouw! &

Geen gezeur!
Doe uwis

B. LANKVELD (iT)WINKEL AAN HUIS tel. 259



ZIEUWENT - MARIENVELDE . 221 (band 210)

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

voor voetbal naar
NKZV
voor RIJLES
naar

A Kolkman
Werenfriedstr. 13

Th. BERENTSEN

UW

VIVO-KRUIDENIER

&

WARME BAKKER

telef. 05445-222



D-3 klasse, 1klasse.Longa 5 S= Grol E TSGrol 5 8 15 KKZVC 1 8-12KSH 3 Se Longa 1 8-11Brix 2 8 — 11 Viosb 1 Bis 0!Groù 6 8 6 KSH 1 "B 8
Longa 6 8B— 6 Gr. Boys 1 BS BsKSV 2 B — 3 Longa 2 8: 5
RKZVO 3 S= Grol 2 8 Se
Vios B 2 8— 3 Marienvelde 1 6— 0

H-2 klasse,
Erix 1 g 18 Gr. Boys 2 9-7Viosb 2. 9 —-13 Grol 3 9-6Longa 3 9-13 KSH 2 g 5Grol 4 Ge Jl Longa 4 9-4RKZVC 2 9-11 Longa 5 9-2

Wie wil weten of zaterdags de wedstrijden doorgaáan kanbellen net Be Rouwhorst; maar alleen zij die veraf -

wonens de anderen kunnen gemakkelijk even in het kastjekijken, |

Bs Geerdink,
0—0-0

Interview net Jan CupDerse
Dit interview kont eigenlijk iets te laat. Eina augus-tus toen ons sportcomplex !De Greune Weide! geopend
werd was waarschijnlijk een beter moment geweest om onze
voorzitter de Hr. Jan Cuppers eens iets op de voor-
grond te plaatsen, uiteindelijk is onder zijn voor-zitterschap. dit complex tot stand gekomen: begonnen
met Î. veld, een houten keet als kleedkamer en in de 2deklas GVB voetballend hebben we nu bijna 3 velden; waar-
van 1 veld net goede verlichting, een zeer mooie kleed-
accomodâtie, een kantine en voetballend in de 4de klas í
KNVB. Alle reden om deze drijfveer achter ZVC,en de
ideeën die daar weer achter zitten, eens op een iets
andere manier haar voren te halen. Dit is echter maar
gedeeltelijk anders geworden omdat het, zoals meestal
bij hem, in de schaarse vrije tijd moest gebeuren. Er
was slechts een.half uurtje, net voor de nis, beschik-



baar, waardoor het necr « oOrt Verhost we! as, dan dathet een echt gesprek Werd. Niettemin konhij daaruitnaar voren zoals de meesten ‘hem waarschijnlijk kennensLeest U Maar.
Reds Hoe lang ben eeen en wat is hetmooi daarvan ?. :

JeC: 14 jaar voorzitter, het leiding geven boeit me. Jeziet dat er in een vereniging werk gedaan moet wordenenals je er mee bezig bent zie je het. groeien. Je Ie)mensen kennen, :je leert er zoveel van.
Red: Waarom ben je als oud Lichtenvoordenaar juist bij
ZVC on niet bij Longa aktief.JeCe:"IK ben in Zieuwent geboren, IE ken geen Lichten-
voordenaarg, ik ben alleen maar 14: jgar uit Zieuwent
weggeweest. Mijn hart lag in Zieuwent en ik heb er òok
jaren” verkering gehad. Bij Longa voëtbalde ik in deA-Selectie en in het 2de. Eén van dé redenen dat ik bijLonga weg ging was het 1ste van toen van Longa. Het 1stestond veilig in de. competitie, een stel mensen van hèt1ste hadden toen feest en omdater riiks ‘neer. op het spelstond "mocht! ik cen: wedstrijdje in het1ste spelen, :

Red: Heb je voorbeelden gehad?
JeC: Jas Ye Bastelaar als Burgemeester en daarvoor
Broekhof van:Longa en Manschot en Wetterman van MAC,
Lichtenvoorde. eeRed: Hoe ben je voorzitter geworden ? 5eJ.C: Dat was eigenlijk toen Bernarda. Iankveld nog“ Yoôr-zitter was. Het veld moest toen ingezaaid worden. Daar-na zaten we zo bij elkaar te praten’ eh werd er gezegd‘dat Bernard wilde stoppen als voorzitter; ze vroegenwier'er voorzitter wilde worden. Ik wou:dat weleRed: Wat moet een voorzitter doen?
JeC: Een voorzitter moet delegeren en controleren. Hij
Môet zorgen dat een vereniging draait, op rôlletjes."Als er moeilijkheden zijn moet de voorzitter daarbij“Zijn. Bijv. de eerste jaren deed ‘ik alles zeIe ik gingoveral zelf achteraan. Iater heb ík pas leïen delegeren,Bij de bouw van de cantine regeldeFrans Domhof bijnaalle zaken en heb ik zelf nog géen stop aangezeRed: Hoe kijk je zelf op de afgelopen [4 Taartje nog lang door? & 5JeC: “Ik heb een geweldig moote tijd achter Ze rug. Het
wordt echter tijd dat mijn plaats wordt overgenomen.



ADIDAS - PUMA - QUICK

voor al uwss, ‚ SPORTSCHOENEN

‚ SPORTKLEDING

. e.a. SPORTARTIKELEN

schoenhandel

TEN BRAS
ZIEUWENT - telefoon 257

Wilt u GEZELLIG en VOORDELIG winkelen?

een grote sortering levensmiddelen, waaronder:
dieetartikelen — zuivelprodukten
diepvriesvlees en groenten
verse groente en fruit

ook bieden wij u planten en
snijbloemen aan

dat alles vindt u tegen scherpe prijzen bij :

KNIPPENBORG
Dorpsstraat 21 - tel. 579 -b.g.g. 544



Elke zondag
DE je voo 7 kwartjes voor een
rĲK worden elli rtijtjein de Lotto of eeEeToto. les} !

G>T of een groot feest
in ’t klein

moet je toch wel bij
't Kevelder zijn!Door mee

te spelen steunt u
bovendien CAFÉ
onze vereniging. ;t Keve Íder

elke dinsdagavond H. HOLWEG

tussen 8 en 11 uur Telefoon 277
in de kantine

wij stammen uit een sterk geslacht
dat steeds door :

van Wijngaarden’s
MENGVOEDERS

wordt groot
en in produktie gebracht

%*
% *

tel. 200
Zieuwent



4EeEen beetje nieuw bloed in het bestuur zou geel Imaseskunnen; de samenwerking binnen. het ‘bestuur is altijdgoed geweest, in 1978 Könt Mijn plaats. in het DesVel je
Red: Wat waren je mooiste en slechtste BOS De-JeC:Het mooiste monent was het. 2de kampioenschap van het
1ste in Bredevoort. Het slechtste moment was-2 jaar ge-EE gemeente. had. toen beloofd dat de velden:op. tijdklaar zouden zijn. Dat lukte. niet en ik baalde erenor van omdat ik zelf in de raad zat.Re: Wat zijn je mooiste 5 Wagen zolangje weer in
Zieuwent: bent? s

JeÓ: Bij het voetballen was de mooiste stunt de afge- :

lasting tegen Grol:in ‘mei 173. Om:09.00 uur waren:alle.
nelkwagens besteld om ‘be komnen. Om 09.30 begon het te-”
regenen. Ik zag:geld zitten en heb meteen de wagens: af=
besteld en de wedstrijd afgelast. Ik was toen: consul,
daarna ben ik weggereden met de auto en was niet neer.bereikbaar voor 14.00 uurs Te Bolscher en Niënhuis heb-
ben toen Met bondsconsul Honderslo in het Witte Paard
gezeten. Daarna kon de wedstrijd niet meer: doorgaan. Als
inwoner van Zieuwent vond ik het een grote stunt on het

: grote kruis in de kerk te verhangen, om het kruis ‘be ver-
hangen van het middenschip naar de. zijbeuken had het.
kerkbestuur eet hoop geld gekost: Sanen met de jongens
van EBekelder hebben we:het op een zaterdagmiddag voor
een kratje :bier teruggehangen. -

ledere keer:als ìk in de kerk kom denk ik/er ‘nog aan,
Red: Hoe kont het dat zo weinig neüsen een -bestuurs-EE willen, terwijl juist druk bezette mensen, :soms
zakenlui, Beeo wel tijd vrij kunnen maken?
J.C: Zakenmensen die moeten zelf thuis ook organiseren.
anders weten ze dat de zaak in de soep loopt. Je-wect:dat'het gebeuren moet. Als ík eenmaal uit een bestuur.
staps ga ik daarin nooit Meer terug, dat is mijn er-….
varing. Ik ga DijVe Noóiïit Meer in a geueenteraad zitten.
Je weet precies hoe het gaat; je bent dan bovendien neer
vrije tijd gewend, waarin je zoveel andere mooie dingen
kunt doen. Ik-had ook willen stoppenals voorzitter van
Zieuwents Belang. naar in verband met-de mogelijkheid dat
er motorraces kunnen konen in Zieuwent deze zoner, vóel
ik Ne verplicht nog even door te gaan, Ik heb net die
jongens van Halnac gepraat; net boeren, gemeenteraad,

: Sn =x Sr ï

ez



ee22, Als iK nu stop moet een nieuwe voorzitter zich eerst
veer helenaal inwerken. Die jongens van de Halnac kun je
dat niet aandoen. llaar om even terug te komen op de ge-stelde vraag. Mensen die al ergens aktief zijn geweest,
worden wel gevraagd. Mensen die nergens ingezeten. hebben
worden ook niet gevraagd. Ze De Se worden voor
een bestuursfunetie.
Red: Wat zijn je toekomssplannen, heb je nog ideJeCs Er moeten nog ballenvangers komen en groenaanplant.

cantine.zou wel iets groeter mogen worden, maar ìk
eet niet of dat een haalbare zaak is. Ik hoop dat we

met onze nieuwe trainer de Hr. Helmink zullen eeRed: Wat vind je van ZVC?, C: ZVC is een machtig goeie Yereniging. Ze Grsagt
ieuwent op.niet zó'n kinderachtige manier uit. Het

beste van alle verenigingen in Zieuwent.
Red: Wat zijn je.favoriete clubs naat ZVC en aan welke
elLub heb je een hekel?
dsCs Ik ben ‘een Ajax-fan, eeen ik voor ZVC wel graag
had’ dat Longa en Grol bij. ons inzaten, hoop ik toen dat
Ze goed blijven draaien. Veel verschil tussen de 3de en
tide klas is er niet, je went aan het spel in een be-
paalde klasse. Als je cen beetje handig bent en doorzet,
kun je elk beroep leren.

e minst populaire vereniging vind ik Spec. Neede, we zijn
aar als bestuur; trouwens de scheidsrechter toen ook,
Ll eens op een schandalige manier ohtvangen.

Rèd: Wie is de beste voetballer ter wereld?
— JeC:Dat is er aar één: Cruyff,

Red: Wat vrind je van de huidige Pe en elftallen
van ZVC, en van DeJ.C:We hebben op het ogenblik enkele Knappe elftallen.
De lagere elftallen zijn gezellig, die hebben nooit geen
tramnelant en dat is prettië. De nMentaliteit is toeh
niet neer zoals die vroeger was. !t gif van vroeger is
er niet Meer. We hebben: veel en ook trouwe Supporters;
hun steun blijft belängrijk,; een enkeleing zie ik op
het veld liever gaan dah komen.
Red: Welke functies heb (had) je nog neer?
J.Cs Vroeger was ik voorzitter van Pacelli-sportcentrale,
ik zat 6 jaar in de gemeenteraad, zat in het KVP-bestuur,
Buiten ZVC en Zieuwenhts Belang ben -ik nu aktief in
connissies voor de paardesport:als daar iets bijzonders



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

Niënhuis meubelen =
ook in DEKENS en
MATRASSEN zijn wij
ruim gesorteerd

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

maar net als RKZVC ook aan klantenwerk!



aannemingsbedrijf
BVHoenderboom zeure:

voor nieuwbouw
verbouw
onderhoudswerken
utiliteitswerken

Dorpsstraat 27
Tel. 05445-38332

Isdelaagste
prijs intapijt —

altijd debeste?
— Vergeethetmaar! Stoltenborg

Wanttapijt kent vele prijzen.
_

Maar ook kwaliteiten, Let naast
de prijs ook op Kwaliteit,
Goedk ís duurkoop.

ik Goedkoop duurkoop. Sk
Veeg pinnen. Wij adviseren u graag UNEe 4 met het vakmanschap van de

echte tapijt-specialist. E



gebeuren moet. Daarbij boeit mij ook waer let Spegeven. In verband met! OE zaak heb ik ook Hes een:
paar funkties,
Red: Welke hobby!s. heb jé nog ‘mêer?

: JeÛ: Paarden, Voetbal, In. beetje boeren. Zeg naar
paarden’en schapen. Faase:
Stopwoordjes: ZVC — Goed, Jeugdbestuur - niet slecht,
prima. 4 inzet — goed; prestaties — altijd
De Greune Weide — göeie neSe PIOT _ geweldig De eegrote mond — altijd. 5Jan Cuppers bij deze me Gel: voor ait interview.
Wij hopen dat je nog een poos zo aktief blijft. =

De Redaktie

SPORTKEURING.

ODEntOT Wit Gele Kruis te Lichtenvoorde
AANVANG: 18.530uur.biesje Urine meebrengen Kostenfl.8,50 per persson.
R. Holkenborg 12-9-58 H., Hummelink ‚ 9-9-57
D: Holkenborg

‚
20-8-66 K, Huanelink -26,2.67

J. Kl Holkenborg - 12-565. P. Hummelink. 17-1564
Je KL Holkenborg 16-11-59 R.Humnnelink 12-12-63
R. Kl Holkenborg 11 -3-56 E, Immink 25m 9-60
Ge iilshof 10 6-65. M, Immink: 25m 7-59
M. Hulshof: 6 -8-57 VW. Ivens 29- 8-57
U, Hulshof T —1-60 Th, Karnebeek.8- 5-54 _

T, Hulshof 11658 B, Ketels + 11 B5:G. Hulshof. 8 2-62 U. Kl Holkenborg 6- 7-58
Be Hulzink 5. —3-63 I, Kl Nienhuis; 18- 4-64:

NI Huiaimk 30 -5-58 G, Knippenborg  6-11-54
| B. Hummelink 57-67 VW. Knippenborg 11- 1-57

\ E. Humelink 31 3-60 G. Kolkman 18-11-59
FP. Hummelink 23 -8-68| C. v.Wijngaarden 25 7-63
Zij die in de maand mei moeten worden gekeurd, komen
in het. volgende nummer van PIOT. De anderen die reeds
in maart moesten hebben dit op het publicatiebord
unhen zien .

| 55 nnenzie ee,



lat LEEvoor het begin van de wedstrijd
tegen de Graafschap had gezegd, dat het ecn makkie
zou worden, want de Graafschap stond toch onderaan,
—dat een bestuurslid op de vraag. wat de agenda-punten
van de ledenvergadering me antwoordde: "Dezelfden
als vorig jaar!,
__dat de voorzitter PIOT erbij moest Halen on de
agenda-punten van de lédenvergadering te bestuderen.
—dat op het voorstel om honden voortaan buiten de
antine te houden één voor was en geen hond ertegen !7?

dat een speler van het 2de tegen de trainer zei dat
hij zaterdags !s avonds een pilsje had laten staan. Hij
kon het met alle geweld niet meer op!

Bromstenme.

O0—0-0

PACELLI-Heu:sken,
Danmestean Kanpioen!
Het is eindelijk een feit, na 5 jaar wachten en net
niet kampioen worden is het damèsteam v. Pacelli nu
dan toch kanpioen geworden. Het afgelopen weekend werd
in Duiven gewonnen van koploper D..V. met 8-2.
Het was een.sfeervolle wedstrijd, veel ZVC supporters
waren mMeegekonen, waarin Pacelli toonde de enige echte
kanpioen te zijn, 5 :

Door tactisch sterk spel en'een geweldige inzet werden”
de daïes van D.V.V. onder de zoden gespeeld, zoals dat
in voetbalternen heet. Zondegs daerop speelde nen de °

laatste kompetitiewedstrijd’ tegen Athonic uit Arnhen.
Tegen deze reeds gedegradeerde en futloos spel
tegenstander werd het een waar toelpunten fe
uitslag: 14-3. Bloenien. werden uitgedeeld enz
drankje gehesen op het kanpioenschap. De Kor
noeten de dames nog pronotiewedstrijden
in de 3de divisie, 2.495. zondag 15 maart
hun 1st4e pronotie wedstrijd in Apeldoorn
kanpioen van @e IJsselstreek, Nieuw Heeten, Mensen die
belangstelling hebben voor deze wedstrijd kunten in-



De Honda Civic

3 maal gekozen tot auto van het jaar in Japan
1 maal Ze 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.

Buijs vanaf # 10. 4175, - . 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
verligheidskooiconstructie
.veilisheidsstuur
Gewicht 680 kg.
slaa: stoelen
achterruitverwarmimng
handremcontrolelampje
alarmknipperinstallatie
afsluitbare tankdop
wisselstroomdynamo
achteruitrijlampen
grote handschoenen-
kast

©Garage L. Voorhuis
TELEFOON 05445-319 - ZIEUWENT

MAAK VRIJBLIJVEND PROEFRIT:
reeds 10 jaar HONDA -dealer

voor al uw

SCHOENEN
en

| DEAN SCHOENHANDEL

Ten Bras
| Zieuwent, tel. 257

tevens het adres voor voordelige en solide werkschoenen



ASSURANTIEN FINANCIERINGEN
levensverzekeringen persoonlijke leningen
ongevallenverzekeringen hypotheken
ziektekostenverzekeringen huurkoopfinanciering

alle schadeverzekeringen woningkredieten - leasing

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

ASSURANTIE - en
FINANCIERINGSKANTOOR

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

zorg dat u steeds
: voor een goedewat in huis hebt g

2e hands of
nieuwe

voor al uw auto
DRANKEN verder alle

soorten reparaties

SLIJTERIJ naar een erkend

( h Ì H
adres :

“op de Viersprong" Garage 1: Kolkman
Telefoon 473

Zieuwentseweg 71

woensdagsmiddags Zieuwent
gesloten Tel. 683 - b.g.g. 603

Î : Ez



Snslichtingen krijgen bij let bestuur, Iangs deze weg willen
de danes de“supporters hartelijk danken voor de enorne.steun, hopenlijk zijn jullie ook weer: present bij de
pronotiewedstrijden. Sanenstellirg kanpioenstean:
Trainer/Coach: Tonny Krabbenborg.
Reepster: Hedwig Stoltenborg.
Speelsters: Linette Gebbink, argrief Storkhorst, Ria
Storkhorst, Angelo He. Mevr. Wensink-Stoltenborg;.Varian ee. Maria Spekschoor, Hernien Donder-
winkel, Anny Gunhewick, Diny Rouwhorst, Mevr. Ponds-
Donderwinkel en Wilna Papen.
De kanpioensreceptie zal worde gehouden in
Gais 1 Kerelder op 25 rt, van 20400 =— 22.00 uur;::U
bent van harte welkon DESpeciaal willen wij de Redaktie van PIOT bedanken voor
de bloenen die wij afgelopen zondag noehien ontysngen,noghaals dank voor deze geste,

We Papeén..

0-0-G = Ge DE a

NIEUWS IN HET KORT NIEUWS IN HET KORT NIEUWS “IN HET KO
-Kopy voorhet volgende men en. uiterlijk zondag
27 Dàart' bij de Redakktie ingelererd te: worden.
Woteer deze ‘datun!!
De kopy kan natuurlijk ook in de. ideeënbus in de hal
vah de kantine gedaan worden. :

—Onlangs slaagde W. Rouwhorst, ‘speler van het 5de, voor
het scheidsrechterdiplona,; waardoor ZVC nu naast Jan
Wopereis een 2de gediploncerde scheidsrechter heeft.
-De lijsten voor de Sportkeuring hangen reeds op het
publicatiebord., Kijk goed of je ook noet, want ook bij
niet opkoten is iedereen toch verplicht f1. 8,50 te be-
talen, afgezien vanhetfeit dat het Ee altijd
goed is te weten dat het Nedisch verantwoord is dat je
gaan sport doet.
-Het aangenckhen voorstel on voortaan honden uit d
kantine te weren heeft €

hondemliefhebbers, voo:



Het 5de wil cok aan intermtionaal contact doen; ze
hebben het plan opgevat on na afloop van de conpetitie
tegen een duitse club te:spelen en er zo ook een week-
endje uit van te naken,
_Kantinebeheerder H. Beerten zoekt ienand die voor de
cassetterecorder in de kantine bandjes wil opnenen. De-
gene die dit serieus wil kan de recorder en bandjes van
de kantine hiervoor gebruiken.
NIEUWS IN HET KORT NIEUWS.IN HET KORT NIEUWS IN HET KO

0-0-0
TOP- tiene
Nu er weer door de meeste teans enkele wedstrijden zijn
gespeeld heeft dit natuurlijk ook weer zijn invloed op
de Top-tien. Zo zakten ZVC 5 en B-1 weer in punten en
kwan de A-sel. enorm opzetten. Tussen: haakjes de vorige
plaets en het puntenaantal. :

1 4) ZI 5 698 ee Te IN A! 2,24 ai)55) Adel 5,55 5,56) 5 (5) MOT5 DD 510 (1,15) 9: (0)5alek ms 2,84 (zm). (GE5.5) mic 2 2,69 (260 1. Ga Dj 4 0,95 O0)1) 228 GO(ae 7 0;TT (Oy)
° 13. (13)B=2 0;04 (0,11)

doordat de uitslagen van de laatste wedstrijden van de
pupillen nog niet binnen zijn; ditnaal nog geen Top-5

DE NEDERLANDSE UIDDENSTANDSBANK,

EEN BANK VOOR IEDEREEN.



TRE”

Vens

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

wilt u over installatiewerk praten,
houd dan

B WA. KEMKENS BV noen

VOOR EEN GEZELLIG DRANKJE

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

Kantine van Z.V.C. el 60

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

7 DORESSIRAAT?9 IIZieuwent Te. 03145-116 Eis
trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd
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ienst met :Tot uwd
sparen (tegen hoge rente) . financieringen

verzekeringenpersoonlijke leningen .

bewaargeving. beleggingen .hypotheken
vreemd geldvakantiereizen

ZIEUWENT - telefoon 561/562

bijkantoor :

lde, telefoon 573Waalderweg 10, Mariënve


