
BIJ SPORT EN SPEL
U WEET HET WEL
VLEES GEEFT KRACHT

Slagerij HENK BEERTEN



voor al uw

* nieuwbous

* verbouw

* onderhoud

B. Hulshof
telefoon 494

G.J. Pierik .

Constructie- en
Iinstallatiebedrijf.

LOODG IETERSWERKEN
C.V. INSTALLATIES
IJZERWAREN
ONDERHOUD

Tel 233

HISTOR verven
altijd goed

UW HISTOR VERFWINKEL
voor de doe-het-zelf artikelen

sortie EYTING
Zieuwentseweg 52 — tel.05445-261
ZIEUWENT
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TYAN DE REDACTIE.

Voor de meeste teams komt de finale in zicht, het. _-mooiste vooruitzicht. hebben wel het 5de eh de A-selectie,
die beide in hun klasse fier aan kop. gaan, en wanneer
ze de zenuwen de baas blijven zullen we:hopelijk ín ons
volgende nuftmer 2 kampioefien kunnen begroeten...
Het 1ste lijkt zich na de ruime 5-1 overwinning cp Ter-
borg wel definitief uit de gevarenzône gewerkt te heb-
ben en kan hu in de laatste: 4 wedstrijden, waarvan 3.
thuis, ontspannen voetballen. Het 24e er het 6de hebben
de aansluiting Met de topploegen verloren, maar zullen
aan het eind van de competitie Gn terug zien op: een7 seizoen.
Het 3de moet in de nog resterende wedstrijden voor alle
zekerheid 2 punten halen om het 2de klasserschap te
prolongeren.

Á



Voor 4e t e vordt amerhand toch moeilijker,
een echte goaltjes en bettje geluk kunnen zebeslist wel gebruiken. Het 7de wil zich blijkbaar vóor
de bar slechte 1ste competiëie helft revancheren en klom

5 wedstrijden van de 12de naar de 94 Ee: A-1
;ptaat zeer verdienstelijk op de 4de 7 ‚ts 1 ook

“1 tweede blijft en alleen kcplcper el
wal bereiken.
B-2 wacht na 15 weïstrijden nog ste op haar isteunt, tegen Marienvelde zit er dat be Slist in, C-1 en

—2 blijven aansluiting houden met de middenm>ct.
Ditmaal cpnieuw een interview en wel met. 2 supportersvan Zieuwent; in dit nummer ook de toelichting ep het ;

EE ippononuee, dat U in ons vorige nummer zekerheeft gezocht vanwege de aankondiging; maar het kon er
je vorige keer echt niet meer bij in.

pnieuw attenderen we U op de keuringslijsten. en wijzenallen nogmaals op de plicht hier naar toe: te gaan.oor de Pupillen opnieuw de standen -en de :tip-vijf.Cok onze touwtrekkers komen weer aan het woord en verdernatuurlijk de rubrieken: Nieuws in het kort en de
Flaporen. Zo U dus ziet weer voor elk wat wils,

De Redactie
O-0-0
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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

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

Í LOONBEDRIJF „WO PA”.
tel. 05443-2415

voor al uw varkens
groot of klein

wil

BART VOS
graag uw koopman zijn
telefoon 05443-1774

B. LANKVELD (NS
WINKEL AAN HUIS
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ZIEUWENT - MARIENVELDE

rijs
& 1% en p \olien eis!lien ij ls

. 221 (band 210)

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

voor voetbal naar
RK VE
voor RIJLES
naar

A Kolkman
Werenfriedstr. 13

Th. BERENTSEN

UW

VIVO-KRUIDENIER

&

WARME BAKKER

telef.05445-222
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S PORTKEUR ING.

op 12 me3 1977 Wit Gele Kus e= Iichtenyoorde
AANVANG: 18.30 uur. :Flesje urine meebrengen Kosten fl. 8,50 per persoon.
H., Kclkman 910559 B. Meckss 19-12-58
J. Kolkman 3-12-62 R. va Mey 27-4-62
Je Kolkman 25-165. E, te Molder 17-12-5653
U. Kolkman 10-9-58 EE. Nienhuis; 3-12-63
R. KoTkman 10-4-60 TV. kl.Nienhuis 9-3-60
S. Kolkman SEISG2K 5. Dipen- 26-4-59i KOLkman 26-10-57 R. Penterman 31-12-56
lj Kolkman 20-6-58 E., Roelofsen 11-1-62
‚. Krabbenborg 11-12-45 BE, te Roller 29-12-59

Krabbenborg.  4-7-58 ete Roir 5-10-60
H. Krabbenborg _6-4-41 B. Rouwhorst __12-6-43
H. Krabbenborg 13-2-63 E. Rouwhorst 52-64 ;

L. Krabbenborg 8-1-50: E. Rouwhorst DEED
UW. Krabbenborg 31-1-61  W. Rouwhorst 24-12-45
C. Stortelder 5-5-60 V. Wopereis! 1-10-58

op 26 mei 1977 :

W. Rouwhorst __

23-3-52 WU. Stortelder 26-41-58
Ae: Schutten 35-10-58 GC. Toebes 13-6-64
F., Schutten 11-5=60 M. Toebes

; 5-8-60In 4-9-59. W. Venderbosch _29-7-41
G. Slot 2-5-64 W. Waalderbosch 10-9-60
M, Slot. 24-11-57" M, Weelink 31-12-63
A. Spekschoor 45-44 W. Weyers 2-2-46
hs Sdoliehborg 2564. J. Wopereis 4-4-50
B. Storkhorst 28-2-58 RR. Wopereis 23-8-60
O. Storkhorst _-_17-10-60 R. Wopereis 19-9-65
J. Storkhorst 11-60-59  R. Wopereis 14-12-60
PF. Domhof W. Domhof
P. Bef tink F. -Eelclder
E.. Immink
Degenen die op de voor hen vastgestelde data niet
kunnen moeten dirert contact opnemen met onze
secretaris de Hr. B. Nienkuis.,

'9-0-0



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
kun je voor 7 kwartjes voor een

| rijk worden gezellig partijtjein de Lotto of biiaeesToto. ts} |

| > of een groot feest
| in ’t klein
#

moet je toch wel bij
SEDooi t Kevelder zijn!

te spelen steunt u
bovendien _

CAFÉee 't Kevelder
elke dinsdagavond Heee
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

%*
Kk *

tel. 200
Zieuwent
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J. KNIPPENBORG Tour:
Zoals op de ledenvergadering ‘werd besproken zal Let:
tournooi dit jaar niet 5 à 6 weken duren, ook-al omdat
de “competitie te lang zal uitlopen, maar in hooguit ‚2.
weken afgewerkt worden. Omdat dit. jaar Ook de A-selectie
en A-1 aan het tournooi zullen deelnemen word het voor-
stel gedaan om in. 2 pvules te spelen.
Dit stuitte echter weer op tegenstand; omdat elk teain
0.2. zeker tegen het 1ste wilde spelen en het Tde bijv.
persé tegen het 6de wilde voetballen etc,
Daarom werd besloten om dan toch maar elk team tegen
alle andere teams te laten de wat neerkomt op 56.
wedstrijden,
Nu zullen alleen gedurende 2 opeerivolgende zondaagen elk
team 4 wedstrijden spelen, tetwijl de speelduur per
wedstrijd 30 minuten zal bedragen.
Vanwege de korte speelduur zal natuurlijk de aoelpunÉén-
regeling zoals. die vorig jaar werd toegepast niet meer.
haalbaar zijn, Gedacht wordt aan. een klasseindeling van
1ste t/m 44e, waarbij den elk laagst geklasseerd teem.
zoveel doelpunten vroor krijgt als het Klasse verschil
bedraagt.
De klasse-indeling is als volgt: 1 ste ee1.57 {ste en 2de,
2de Klas, 3de en A-sel;; 3de klas, 4de en. 5des
4deklas, 6de en 7de en A-1.,

í

De speeldaúa. zijn: 22 Mei en,5 juni.
Aanvang steeds om 10.00 uur
Het reglement en het program volgens in 940s volgende
nummers

De Redactie.
0-0-0C

IeRatum 2 — ZVC 3: Ratum maakte zich tegen-ons wel waar
als een serieuze kanpioenskandidaat. Het was: voor ons
de beste tegenstander tot nu toe. Fatum had dan ook het
beste van het spel, maar ze hadden toch een misver-

’stand in onze verdediging nodig om aan het 1s%e doel-
punt te komen. Ook de 2de goal kon men afschuiven op

‘een misverstand en een ee Ea, Na deze 2-0. Yocr-
spronz wogen beide partijen goed tegen elkaar op en



bleef het 2-0 vroor Ratum,
De ozfenwedstrijd die we de zondag Gaarop speelden.
tegen Ruurlo 2 werd onnodig met 2-1 verloren,
ZVC 3 — Neede 2: Met nog maar een paar wedstrijden’ tegaan hebben we de punten nog hard nodig om boven Reuniete eindigen. Tegen Neede ‘2 werd er dan ook alles.op
lleg gezet om een zo goed mogelijk resultaat te be-:
alen. De aanvang van de wedstrijd werd verschoven naar
4.00 uur’om zodoende op het hoofdveld te kunnen spelen,

ee: bleek voor de mengen die geen zondagmiddag zonder
voetbal kunnen een welkônme verrassing, het 1steé wasnl. vrij. Vanaf het begin begonnen we zeer aanvallend:

e

z nder echter de verdediging te verwaarlozen. Het spel
was bij vlagen zeer goed, uit een ohgelukkige terug-Epeeipan van een Needse verdediger kwamen we op een

-O voorsprong. Deze: stand werd ook de ruststand. De
de helft was geheel voor Neede al was in het begin
an de 2de helft de kans op De groter dan de kans op
“1. De 1-0 stand werd lang stand 'gêhouden. door uit-

verdedigingswerk. De verdiende tegengoal van
Neede kwam dan toch, een kwartier voor het eindsigieai,cen doelpunt uit een zeer omstreden situatic. Het ‘doel-
unt zelf: (een kopbal na een corner) had afgekeurdoeten worden wegens het aanvallen van de keeper binnenet doelgebied. Kort hiervoor echtcr waren we doonet oog van de naald gekropen, ecn zware overtreding

ran. een van pnze verdcdigers werd slechts bestraft ne%
en vrije’ schop, wanneer het ecn penalty was
adden we niets kunnen zeggen, Het bleef tot het

ndsignaal 1-1, waarmee beide partijen wel
waren.
De week daarop moesten wc tegen Longa 4,

cwaarvan vorig jaar ons 2de beide keren verloor.
gonnen weer erg fanatick en reeds na een kwartier
scoorde -H. Hummelink na een vloeiende combinatie be-
eerst, 1-0. Er deden zich over. en weer nog enkele

kansen voor maar de rust ging.in met een 1-0 voorsprong
De 2de helft hadden wij ‘de aftrap. en zonder dat Longa-
spelers Ge bal maar raakten stond het. 2-0 door B. Stork-horst. 5 min. later profiteerde Longa gôcd van een ofi-

;

g2 £
zorgvuldigheid in onze verdediging, 2-1 maarwe bleven
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KROON Ilevensmiddelen

KWALITEITS levensmiddelen

A. VENDERBOSCH
Dorpsstraat 28 - telef. 315

de beheerder
van het

parochiehuis
wenst

alle sportmensen

steeds

AANGENAME

WEDSTRIJDEN

en veel succes!

VOOR
BETERE

TEXTIEL

ZIEUWENT - LICHTENVOORDE



voor een goede

en moderne

haarverzorging

naar

DAMESKAPSALON

Rikkerink
Tel 311 - ZIEUWENT

het adres

voor een
lekker glaasje bier

Bennie vann
Dikken

voor al uw

VERZEKERINGEN

naar
ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER
Zieuwentsew 75

Zieuwent
Tel. 227

voor

‚ NIEUWBOUW

‚ VERBOUW en

‚ ONDERHOUD

BOUWBEDRIJF

WOPEREIS
Dorpsstraat 48
Zieuwent — telef.209



ditmaal goed doorgaan ci via goed ooorzetten van op-
nieuw B. Storkhorst werd iet 5-1 Longa wist kort voor
‘tijd nog wel op 3-2 tê komen maar de beide punten kwanen
niet Meer in gevaar. Wegeùs ee von onze vaste .

leider, Joep Íankveld, werd hij de laatste wedstrijd
vervangen door Joop Innink die zich bijzonder van EI

taak kweed,; tot grote waardering van alle spelers.
Hopelijk kan ZVC nog lang gebruik maken van De

| diensten.
| :  M, WiSnluis,

i Ô-0-0
ANC De

Het is al weer een paar maanden geleden; dat U wat van
ons gelzen heeft. Wij hebben nu nog 6 wedstrijden voor
de boeg en staan er gunstig voor. om eventueel het
kanpioenschap in onze klasse biriien te halen; Maar we
hebben nog enkele zware wedstrijden te spelen.
De afgelopen 6 wedstrijden wisten we steeds de volle
buit binnen te halen, waarvan WVC 6, wel de noeilijkste
opgaaf. wase
Tegen WVC 6 zijn we voorzicthtig begóhnnen, mäar in de
1ste helft noesten we alle zeilen bij en om een
achterstand te voorkomen, maar in de 2ûe elft ginghet
steeds beter lopen wat:15 min. “voor: Het ed ineen:
‘doelpunt werd uitgedrukt. Met deze 1-0 winst waren we
héel blij; omdat we wegens terreinomstandigheden in
geen 2 maanden een wedstrijd gespeeld hadden.’
Hierna kregen we AD 8, dit team leverde vóor ols geen
moeilijkheden op ze werden dan ook met een 5-0 neder-
laag noer huis gestuurd; mede door de invloed van het.
carnaval was onze aanvoerder deze middag ineen be-
denkelijke staat bezig zijn tegenstander te bestrijden.
Inmiddels zijn de nodige BDngelen hiervoor van
toepassing geweeste
Een week later mocsten we Yóor een uitwedstrijd naar
Bredevoort 4, we ontmoetten hier een fanatiek strijden-
de tegenstander die'het ]ste een doelpunt B wat
ons tot beter spel inspireerde.
Nog geen 3 min. later was het weer Eelde, een: voor=-.
zet van Benny Elschot werd door Theo Kolkman beheerst



in het doel getikt, 1-1. Ne de rust kwam Bredevoort er
niet Mecer aan ‘te pas, onze voorhoede speelde als een
goed geoliedé machine:en binnen 15 min. was het 3-1 voor
ZVC 5, hierna werd wat gas terug genonen en Mocht
Bredevoort nog even gevaarlijk worden maar hiervoor
werden in de verdediging de passende-maatregelen ge-
tomen. Na afloop hadden enkele heren erg veel noeite on
de weg naar Zieuwent weer terug te vinden; maar door. het

„derlijk gezäg van de leider ìs alles weer in de huise-
ijke kring terecht gekomen.
e wedstrijden tegen KSV 5 en Meddo 5 werden eee

Yolgend met 5-0 en 7-0 gewonnen, als men elkaar de bal
nog meer gegund had waren deze uitslagen beslist hoger
itgevallen.
u hebben we nog Deo 6 en Longa 12, dit zijn geen ge=
inge tegenstanders en we zullen nog hard moeten werken
m hier ook de volle winst uit het vuúr te slepen.
og enkele korte wenken:

is onze nieuws aankoop Harry K; nog niet gelukt een
reffer te plaatsen. ”,

9nze teamgenoot Wim Venderbosch heeft kontakt gezocht
net een duitse club, hij woont Ge: het dichts bij de

ense

it treffen zal plaats vinden:op 11 -en:12 juni te
Leidorf, voor Limonade en broodjes zal worden gezorgd.

te veroveren
nze doelnan is bezig zich een vaste plaats in de spits

De Leider en de aanvoerder hebben besloten le vroorbe-
prekins voortaan in het dialect te houcen,

enkele vrakterlien: Plaatsen is-—— Schoerenee Storen is—————— in de neute. goan
Aanvallen igs=—------ín dé weage goan
Scilteten IssEgenia neSn
in de Spits is—----in de punte goan
Noodren is---------Cale leggen
Hoekschop is-------ttuuten bal

De ease ís door het gehele elftal zonder
schadelijke gevolgen doorstaan, zelfs onze tegenstander
gig er voor op’ de vlucht haar de D.V. Ë

Nu maer afwachten wanneer ze terug konen. .



J. Waenink
voor al uw:
onderhoud = verbouw en nieuwbouw = schilderwerk

tevens nog steeds Rijkssubsidie "dubbele beglazing"

SCHILDERS- en BEHANGBEDRIJF

Werenfriedstr. 37, Zieuwent, tel .452

super BEERTEN

. de prijzen GOED

. de kwaliteit BETER

‚ de service HET BEST

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

Tinma A. M. Wopereis
RADIO - TELEVISIE

ELECTRO TECHNISCH BUREAU WASAUTOMATEN
ZIEUWENT ELEKTRISCHE en

HUISHOUDELIJKE ART.

De 63 SCHOOLARTIKELEN en
elefoon (05445) 217 - 576

SPEE EG OED

wende,



aluw C.V.-INSTALLATIES
LOODGIETERS- en
ELEKTRICITEITSWERKEN

worden door ons
vakkundig verzorgd

JOS HULSHOF Zieuwent

telefoon 346

DOPPEN sarren
voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN

Zieuwent - Dorpsstraat 77 -— telef. 290

breng

de na de wedstrijd zeit‚mn een bezoek
aan

cafetaria n de timptel, 269



De Honda Civic

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

Grote beurt elke 20.000 km. Deze beurten duren
plm. 1 uur. Na telefonische afspraak „klaar terwijl

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

Loopt op gewone benzine.
Acceleratie van 0 tot 100 in 13 seconden.

Prijs vanaf # 10. 475, -. 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
veiliFeli goinpnstnücte
„voilisheidsstuur
Gewicht 680 kg.
sle: stoelen
achte rruitverwarmmg
handremcontrolelampje
alarmknipperinstallatie
afsluitbare tankdop
wisselstroomdynamo
ac':teruitrijlampen
grote handschoenen-
kast

©Garage L. Voorhuis
TELEFOON 05445-319 - ZIEUWENT

MAAK VRIJBLIJVEND PROEFRIT!
reeds 10 jaar HONDA -dealer

voor al uw

SCHOENEN
en
LEDERWAREN

SCHOENHANDEL

Ten Bras
Zieuwent, tel. 257

tevens het adres voor voordelige en solide werkschoenen



En

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

zorg dat u steeds
wat in huis hebt

voor al uw
DRANKEN
even naar

SLIJTERIJ

Cchutien Herman
Mop de Viersprong"

Telefoon 473

woensdagsmiddags
gesloten

voor een goede
2e hands of
nieuwe
auto

verder alle
soorten reparaties

naar een erkend
adres:

Garage T. Kolkman

Zieuwentseweg 71
Zieuwent
Tel. 683 - b.g.g. 603



ga
i en de Heren. van het. 1ste cl L is ei

afloop van de wedstrijd een. tafel gereserveerd, ‘is
ondat ze hun plaats nog niet weten?

Voor

Wij weten het wel op de ranglijst, maar voor ons en de
aanhang is het in de kantine nog wel eens zoeken na af-
loop van een wedstrijd. (te klein òfse.?)
Verder wensen wij alle elftallen van ZVC een goede: eind-
sprint toe in de competitie.

Het 5de elftal.
O-0-0

Interview Het Dhr. en Mevr. Papen,
Ditmaal eens een interview met 2 van onze supporters;
voor velen bekend als Joop en Anne Papen.
Wij Kozen juist hen uit onze grote. schare trouwe sup-
porters, omdat zij niet alleen, elke zondag; op het
voetbalveld zijn, naar tevens trouwe aanhangers van
onze handbalver. Pacelli zijn en ook deze steeds ent-
housiast aanmoedigen. Het werd dan ook eenzeer. open-
hartig gesprek en ware et dat ze die ayrond ieVelle
Joops verjaardag visite ontvingen, dan hadden we.er be-
slist een hele PIOT mee kunnen vullen, wantover. sport
raken ze ook thuis naar niet uitgepraat.
Red: Welke sport boeit jullie het neest?
Joop: On te zien liever voetbal, maar toch ook wèl
handbal , vooral de heren. e

Anne: Ook voetbal; want !handbal duurt mij Meestal te
korts 3

Red: Welke sport hebben jullie zelf beoefend?
Annes Niet in clubverband. maar in vroeger gevroet-
bald met en 'Sprenkelder!" joügens; maar ik
heb al ‘zo vaak gezegd:!Ik noest 30: jaar jonger a Î
dah ging ik als Wilma meteen bij voetbal en: hand=-
bal, ik vrind dat ïk nu nog zo lenig ben t.,0.T. Leef-
tijdgenoten";
Joop: Nee, vroeger
dier gaf bij ons '’b1=n

kwan ‘je daar moeïlíjk toe, en bóren-
uits bijna niefiand iets ca sports

Red: Welke andere hobbyfs hebbei jullie?
Joop: Heel weinige
Anne: Zoveel; da koken, breien, en, elselLes. Goed ik3



wil nog zo'nhoop; ìk kon nog tijd te kort.
Red: Hoe werden jullie zo fanatiek?
Anne: Vroeger moest ik thuis in de mist altijd voor de:
thee zorgen en-in de rust haalde ik dan snel de kopjes
bij elkaar en kon zo snel naar het voetballen kijken,
eigenlijk eerst, neer als interresse voor de jongens,
maar door het vele kijken groeide de interresse voor het
‘voetballen steeds meer...
Joop: Vroeger niet maar na het frouwen agen we beide
altijd samen net de bus nee.
Red: Hoe vond je het vroeger als suppporter?
Joop: Eerst vond ik het toéh wel een nadeel dat ik zelf
nooit had gevoetbald; maar Langzaan groei je er zoen
wel in,
Anne: Ik zat vroeger, in het begin, als enige vrouw
tussen alle héren in de bus; naar ook toen vond ik het
voetbal altijd wel mooi.
Red: Zijn de supporters nu fanatieker alá vroeger?
Joop: Ook vroeger waren we wel fanatiek, vooral inde
streekderby!s tegen KSH en Erix, die vonden we altijd
Jamastisclies -

‚

‘Aúne: Ik ben zelfs tegen Erix al ‘echs een keer achter
de goal weggestuurd omdat ïk bij de vraag of het wel. 0f
geen corner was tegen de keeper en scheidsrechter zei;
dat de keeper ér hen toch zelf achter stonptes waarop:
deze reageerde:"Olde wief maak toeh da’j weg kont achter
de goal, 1
Red: Gaan jullie altijd
Anne: Ja, maar we gaan t
kaar staan, wij komnen al
gteeds een andere kant o o

hiet altijd net elkaa SeRed: Welke leuke nonent eten jullie nog.
Anne: Willy Küper ee een keer de bal op de

eigenlijk nooit bij el-
senen, ùaar we gaan elk
op: kont zeker omdat we hetINä

m
SED

PE
o=«

qm

“< MD ee
plaats, dat was een paar weken nadat hij getrouwd was 3

en met een zuur gezicht draait hij zich naar ons toe en
zegt: Goddorie ik dacht no aj e trouwt bunt, dat ow dat

- neet meer kan overkommen! en toen na het kanpioenschap
naar de 4de klas: Tonny Eekelder in de gracht dook.
Joop: Ik had pas een nieuwe bril en uit zuinigheid stak
ik hem Gaaron in nijn jaszak en pronpt kreeg ik er een
bal tegenaan waardoor hij doormidden brak. Sindsdien



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.

 Larvo
* volkoren
* tarwe

van bakkerij

KNIPPENBORG
UW WARME BAKKER

telefoon 255

. BANKSTELLEN
‚ EETHOEKEN
. SLAAPKAMERS
. GORDIJNENSTOF
. VLOERBEDEKKING

steeds een leuke kollektie
in voorraad

Niënhuis meubelen DE

ook in DEKENS en
MATRASSEN zijn wij
ruim gesorteerd

maar net als RKZVC ook aan klantenwerk!

:
« W. A. KEMKENS B.V. doet niet alleen aan installatie-

werk;



aannemingsbedrijf

Hoenderboom zie:
voor nieuwbouw
verbouw
onderhoudswerken
utiliteitswerken

Dorpsstraat 27
Tel. 05445-332

Is delaagste
prijs intapijt —

altijddebeste?
_ Vergeet het maar! Stoltenborg

Want tapijt kentvele prijzen.
Maarook kwaliteiten. Let naast
de prijs ook op Kwaiiteit.
Goedkoop is duurkoop.

Alf Loop daarom even bij ons Na
Beg binnen, Wij adviseren u graag ZIN4 met het vakmanschap van de

#2” echte tapijt-specialist.



e=zel Ik de Dii altijd maan op. :

Red: Welke slechte of ninder prettige hefrinnering::Anhe: Van vroeger, Ue in Es Je’ Gebbink zijn been:brak |

Joop: IN een pion tieredstrijd toen keeper Wekkink zo
de bal door zijn benen liet rollen, waardoor we net verrloren en het ene puntje voor pronotie misten,
Red: Wat zouden jullie zondags doen als ‘er geen voetbal!
of handbal was? : SEJoop: Ik zou het niet weten wat we moesten doen; ik zou
ne rot vervelen. Ik ge dán.ook, weer. of :geen weer; ik

+

geloof dat ìk de laatste 10 jaar geen 3 wedstrijden genisSt
heb. sD | eAnne: Ja, alleen de familie snapt dat et; want toen E
cen keer op bezoek wilden komen.en we zeiden dat ze danalf vijf-m0esten:komen:schoa% dat bij hen.
toch wel in het. verkeerde keelgat, : |

Red: DDA jullie als EE nog wenseiLE.

$

í

overdekte 7 me was’niet. gek.
de grote posrten altijd. geaogal haast hebbenvina ik

ing ekruiSe vragen over wat jullie van bepaalde
ZVC: Anne: Je hhort er niets slechts van, dus zal’tet

wel goed zijn.
Joop: Onder elkaar een fijne ploeg, draait dacht ikverrekte goed, ; :

Pacelli: Änte: Net als voetbal ecn goete club met goede
inzet en spelers Se

F Joop: Vooral. de heren die bijna zonder tr ihing
| zo hoog kwanen ee | ee
| Supporters: Anne: Goed, alleen erger ik ne aan ejdie; wanneer de tegenstander opkoirt EZELaltijd uijjoelte |

Joop: Ja, dat. vind ik ook niet nodig, want;
EESs FP kub je inners niet voef-

PIO: Annes: den we.al veel eeerder



Joop: Nu zie en hoor je ook nog eens wat van andere elf-
tallen en: sporten.
Jeugdbegeleiding: Joop: Dacht wel goede

|

Anne: Weet er niet zoveel vanaf, maar.
tov van wat Stef in zijn elftal er-
vaart lijkt het goed georganiseerd enE actiefs

Vat is je Eos2e Elftal: Joop: Geen, als Zieuwent naar wintAnte: Vroeger Volendan (eigen volk) nu PSV

be Andere ‘sport: Anne: Rugby, de kinderen roepen salaltijd met:"Uw sport is er weer op!
ce Speler: Joop: v. Hanegen, Vod. Kerkhof vind ik ook

niet gek,
Anne: Cruyff, Tanmahata ook wel aardig.

d. Andere speler(ster): Anne: Judo; Anton Geesink.
Rea: Tot slot nog enkele korte reacties.

Joop Anne
ii

ZVC gocd prima club
H

‚ Afgelastingen Zo rot als maar kan sons wel makkelijk
| Overwinningen Jazeker ina

Supporters Goed tevreden
Slecht weer Verschrikkelijk Rot seYel Apart Waar is dat voor nodigt
Pietskettingen Waardeloos ‘Geen woorden voor
Interview _

Goed Vroeger had ik het
niet geweten.

Bestuur Goed Weet ik niet veel van.
Anne en Joop. Bij deze hartelijk bedankt voor het open
gesprek, we geloven dat jullie een goede afspiegeling

zijn van onze enorn £meelevende ::5sporters en men
al onze voetballers en handbaliex…s T:ots op
porters kunnen zijn,
Werhopen jullie dan »ok nog lang bij
menten te ziene.

BIJ DE NED. MIDDENSTANDSBANK.



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



RKZVC zorgt voor
een goede wedstrijd ;

W. A. KEMKENS B.V.

voor de elektriciteit

voor al uw schilder- Ee Ik Den behangwerk naar . Ò 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!!!

i neem voor voetbal
RK ZSV Cs.

, W. A. KEMKENS B.V.

| voor loodgieterswerk

Ù 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

En KRABBENBORG telefoon 215



DESJES.

Op vrijdag 5 febr. jl zijn we naar Nijnsel in Brabant.
| geweest. Hier werd een gewichtswefistrijd gehouden, een

ploeg bestaande uit 3 mah ‘noest binnen 1 min. een zo |

groot nogelijk gewicht 2.50 m. haar boven trekken. Hier
had nen een-5Schakelaar + lanp bevestigd. zodat. je. Kon:
zien dat je boven was. We hadden met 6 teans ingéesthrety-
en, 1 jeugdploeg t/m 18 jaar, 1 damesploeg en 4 sen.
ploegen. :

On 20.00 uur ee de ede Wien, eerst met de. kl.
jeugd, beneden 15 jaar, waarna de grotere. jeugd aan
de slag kon. Onze jeùgdploeg deed het bijzonder, goed en
werd 4de in hun poule net een gewicht van 200 ke. De
dames trokkeh ook hun best. er moesten een beslissings-,
wedstrijd trekken on de 3de plaats, ze werden 4de Met |

een gewicht van 135 kgs E : ES i

Bij de senioren klasse, waar naar liefst 24 teans hadden
ingeschreven, deden we dus net 4 teams nee, 2 teams

|

| van DES en 2 teams van café Storverink, ze begonnen net
een gewicht van 175 kg, waarbij alleen het 2de tean van
café Stoverink strandde (jeugd brok 200-kg). Per ronde.

| werd het gewicht det25 kg verhoogd tot en net 225 kg
| daarna kwan er iedere ronde 10 kg:bij. Bij 225 kg was

ongeveer de helft afgevallen naar wij deden nog steeds
nee; Het 2de tean van:DES viel af bij (235 kg en toen
waren er nog 3 teans over, het 15ste tean van café

:

StoVerink werd fraai 3de mét cen gewicht van 245 kg,
2de werd de ploeg uit Rijnsel en 1ste werd TTV DES met
255 kgs Met enkele fraaie: bekers rijker werd de terug-
tocht aanvaard en om 02.30 uur waren wé weer bij
Stoverink.
Op 30 april as. (koninginnedag) houder wij weer let
kanpioenschap van Zieuwent, hieraan kan door iedereen
worden deelgenomen, Din NMB. leden. Er wordt
in 2 poules DE Jeugd t/m 18-jägr en DeEenploeg bestaat uit 6-nan + coach.
Opgave. hiervoor is mogelijk bij vafe Stoverink tot en
met715' april as.. Het inschrijfgeld. bedraagt voor-de
jeugd 21. 5,-- Pei ploëèg en voor: fe- Senioren fl. 10,--
per ploeg. a ER
Deraanvang is 15.530 uur Terrein bij café Stoverink.,



Se
3de indoortournooi te Hengeio
Op 19 febr. werd het 3de indoortournooi gehouden in
Manege de Gonpert! te Hengelo (G14).
In tegenstelling tot.de 2 vorige tournooien, waar we

1ste werden, moesten we nu genoegen nenen met een 3de.
plaats. Een klein geluk voor. ons was hierbij dat ook
Sportzicht 3 punten verloor zodat we nog wel boven aan
staan. . : ee
De volgende weastrijd wordt dus erg spannend. Deze
wedstrijd wordt op. 19 mrt ín Bathmen gehouden.
Supporters die nee willen om ons aen te noedigen dienen
voor 18.30 uur bij café Stoverink te zijn...
De stand na 3 wedstrijden is nu:
ED DES 39 punten t} Eibergen 18 punten

2) Sportzicht 36 4; 5) Lido 12 “1
3) Octopus 24 ‚‚ 6) Bathoen Ge

Gve TINSDES.

: O-0-0
STANDEN JUNIOREN T/M 12 MRT,

A-Selectie iL <

RKZVC 14 — 25 Gh. Dos. 12 — 22
Graafschap 14 — 24 KSH 12 2]
Varsseveld 14994 Unlersmi ks. “12 — 20
Sps Loeheu-- 2 “145-220 RKZVC 15AZSV 13-15 Longa 2 19
Witkampers 14 — 14 SSS-E 14 8

Zelhen 3 —"::9 Grol DeYios B. °° 13 — 8 AZST Tos
AD is == Sp. Meddo DDRuurlo LsSteenderen 13-44

1) AD j53 - 86" 7) 0 14 - 11

à RKZVC 14 - 22. 8) Sp. Meddo 14 — 9

3) KSV is Sol SK Ie4) Fortuna W. 14 — 16 10) Bredevoort a43% <14: 14): Winterswijk. 15e6 Rebun 13 - 13



COÖP. 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 WWIUS
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



voor de aan- en verkoop van

VEE en VARKENS

naar

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

het is geen slagzin, maar een feit .…...
bij 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 haspelinstallaties
van 20-90 m3 per uur.

99
LANDBOUWMECHANISAT IEBEDRIJF „WO PA B.V.

tel.05443-2415



6:Vervolg Standen Junioren t/n 12 nrt. 77.dE De ë5 28 7) Bietmolen 52) Grol 14 24 8) VaioSseB, El3) Sp. Neede PL 13 9

€ Sp. Eibergen’ 15 — 20 10) Eeunie NE5) Neerl. Boys 12 - 13 11) Marienvelde Ie6) Markvogels e=[E s a]: Sen, :
U Le ae |DCS Moge Grol C4 13 —.18

Sp. Iochen “ ja LD le - 17
SKVW B 9 Lisa & on 2eSp. Eibergen 14 — 18 SKVW eeGrol 14. 14 RKZVC De 5 - 15
Marienvelde 12 — 10: Marienvelde 3-9AZST 13 — 10 Grol C5 IOREZVC 1 IÙ Vosserled. 12 &

Longa De NI Uen Vion &

Sp. Neede s : ee
STANDEN. PUPILLEN ‘t/o 5‘MRT, .

fDe 2deKlas DdIeGrol S-1b Vios | ES IS 10-17ZI Eon OO "9-16
Mariehvelde 8-13 £SH 2 10-13 'KSH 3" 9-15
Longa. … 11-13. Longa 3 LI SIC

SE
GEO1 2 10-10 Grol 4 OSGo IeDein 10-10 Grol 3 lois OGmoge 2510-8 ZVO 2 Io Vo 10-5
KSV 12-11 Varïenrelde2 7-0 “TST 2 11-5
KSH 1 O=2 GrsBOyS | 2 1-0 ZVC 5 1055,

E-Pup. 11ste Klas.

H-Pupe
2deKlass...

Grol1 DS DbEE 17 Lota 5 : eeoa2eiSL2 ZI 2 :9 Io : 1212Gr.Boys 1 sG GO Se 2Longa 2 ISG Gr. Böys :2 T2 =10
Groza. eg 5 95 E

KSH 2 Ee k 5 en 6
Warienvelde t …: 8 -—

O
. Ionga 4 If5



6:WIEL.3 IU HD KORT NIEUWS (IN HET KORT NTEUWS IN HET ‘KOR

=kopic voor het volgende numner dien, uiter Kk zond:
1 Dez in het bezit te zijn van de Redacties
NOTEER DEZE DATUM.

Joep Lankveld is zijn paraplu verloren, Btegen Delonins Lerls B Dezons6H, 5

-Ondat klaverjassen. in de kantine steeds meer deelneners
rijes, lijkt het wel iets ‘om na de 2 geslaagdé kruis-
jasavonden, voor de liefhebbers eens een klaverjas-
ávona te houden. .

:

-Dat de vernbelzucht in onze kleedkaniers eveneens hoog-Ee viert, blijkt wel uit. verschillende verbogen kap-_
Stokken. Let allen op Gat dit niet meer gebeurd en‘geef:rernielingen door:aan de leiders.

NIEUWS IN HET KORT NIEUWS IN HET KORT NIEUWS IN HET KOR

0-0-0
DE FIAPOREN HOORDEN, ++

ĳ

Joe. dat U. Nienhuis, keeper van let 3de; een krat bierVoor het 3de had gewonnen door het” stoppen vaan een
benalty, genonen door zijn vader.
jesc. dat het 3de in de competitie nog nooit zoveel
publiek had getrokken dan toen tegen Neede 2 SEZondagniddag.
+. dat het bestuur zelfs een Ge géf aan De spelers
Yan de selectie toen hen de nieuwe trainer, de Hr,
Helmink, werd voorgesteld.
Jee. dat enkele spelers van het 7de niet neer trainen
ômdat ze bang zijn dat hun persoonlijke prestaties daar-
door zoveel beter worden en daardoor het ee jaar
in een hoger elftal moeten spelen.

0-0-0
fop-tien.

1) (1)ZVo5={6592) 6.86 2) (2)-A-S01 515.55) 5.25
3 Ef (5) 10) 5.21 4) (4) ZVC 6 (2.84) 3.08

5 zo 2 (Z.69) 2D 6) (6625DE (2:24) 2504 8) (8) Zo 1 (1.71) 1598
Zy 3 (9) (1 48) 1,54 10) (10) C-sel, (112) 119

<14) (41) ZVC 4 (0.93) 0498 12) (12) ZTO 7 (0,77), 0.9:
13) B-2 (13) (0.04) 0.03. S

TipsSEE Ti H=î -_ Ge TÛ 2 A-1 En Ze 7 E-£ see 221— Le1.65 5D
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|

ai

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 geten:

VOOR EEN GEZELLIG DRANKJE

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

Kantine van Z.V.C. ee 07

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

DE DORPSSTRAAT 29{Z1euwent Tel. 05445 — 416

trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd

B



ern

ienst met :Tot uwd
sparen (tegen hoge rente) . financieringen
persoonlijke leningen . verzekeringen
hypotheken . beleggingen . bewaargeving

98589

nd
geldvreemdvakantiereizen

eere

9

Rabobank
ZIEUWENT - telefoon 561/562

er

bijkantoor:
‚ telefoon 573Waalderweg 10, Mariënvelde

4 00 0% oe oe
dje je ode cfr ode


