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Reüsactie: B. ten Bras
B. Storkhorst
B. Wensink
W. Krabbenborg
A. Meekes
H. Wopereis

Verder werkten Leden van de elftallen mee aan de
samenstelling van dit iumnere

INHOUD: Bldz: Van de Redacsie.
Van de trainers 2

Wedstrijdschema J. Knippenbúrg Tournooi
A’ Reglenent J. Knippenborg Tournooi
5 Danes-vortbal
6 Sportkevring
7- Standen Senioreh en A&Selektie
8 A-Seclektie
10 ZVC-5
11 ZVC-3
12 Interview
15 Nieuws in het kort
16: ZVC-jeugd
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Het 5de en A-selectie Kampioen!. In ons vorige nummer

spraken we reeds de hoop uit U ditmaal 2 kampioenen
te kunnen voorstelleny. en dat .is geiukt, onze felici-
taties aan beide teams ïsdan ook wel op zijn plaatse
Het 5de won cok de laatste wedstrijden vrij gemakkelijk
en kon zich daarom reeds 2 wedstrijden voor het einde
kampioen noemen; een prestatie dieer beslist mag zijn
ondanks dat velen dit van begin af aan meenden te kun-

nen verwachten gezien de grote dosis routine die in dit
team aanwezig ÎSe j

De A-selectie heeft in de slotwedstrijden op uitsteken-
de wijze naaste concurrenten als De Graafschap; Loehen
en Varsseveld ashter zich gehouden en gezien hun spel-
vreugde, inzet en constante vorm een terechte kampioen;
een compliment aan trainer L. Knippenborg en spelers
is danook op zijn plaats. De promotie haar de hoofd-



klasse zal voor hen volgend jaareen èxtre uitdaging:
ZET = 5

Naast deze bijzonder verheugende berichten staat het
wat treuriger nieuws en wel de degradatie van het 3de
dat na een moeilijke eerste competitiehelft in de 2de
klas zich goed leek te herstellen, maar juist in de
eindsprint tegen MEC 2 en WVC 3 de laatste nodige 2

punten niet wist te behalen, vandaar dat ze het volgend
jaar een stapje terug zullen moeten doen; waardoor
ZVC volgend jaar met 3 teams in de 3de klas vertegen-
woordigd zal zijn, want wat het 3de niet lukte, lukte -
het 4de wel. Door de laatste 4 wedstrijden winnend af
te sluiten, zijn ze nu met nog 2 wedstrijden te spelen;
niet meer in te halen door Vosseveld 2 en alleen nog
door Fibergen 6, dat nogbij Vosseveld op bezoek moet,
terwijl ook Kotten 4 en AD 4 ïn hun resterende wedstrijden
eerst de punten neg zullen moeten pakken.
De overige Senioren- en Juniorenteanms speelden nog wel
hun leatste wedstrijden, maar voor hen stond niets meer
op het spel, zij kijken waarschijnlijk meer uit naar
het J. Knippenborgtournoei, waarvan U in dit nummer het
reglement en de speeldata aantreft.
Verder de laatste mogelijkheid {26 mei) voor de sport-
keur9ng, hebt U een van de voorgaande data verstek
moeten laten gaan, neem dan contact op Met secre
B. Niënhuis. EeVerder attenderen weer U op dat er in juni geen hummer
meer zal verschijnen, maar dat ons laatste nummer (10)
inde week voor de kermis uitkomt, waarin U dan het
Kermisprogranmae zult aantreffen, alsmede de selectie-
indeling en oefenprogramma !s voor het nieuwe seizoen.

De Redactie. »

SPAART U. ook al bij Uw bank,

DE NED, MIDDENSTANDS SPAARBANK



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 fel. 312
uw adres!

Tima A. M. Wapereis
RADIO - TELEVISIE

ELECTRO TECHNISCH BUREAU WASAUTOMATEN
ZIEUWENT ELEKTRISCHE en

HUISHOUDELIJKE ART.

Do6 SCHOOLARTIKELEN en
Telefoon (05445) 217 - 576 SPEELGOED



al uw C.V.-INSTALLATIES
LOODGIETERS- en
ELEKTRICITEITSWERKEN

worden door ons
vakkundig verzorgd

JOS HULSHOF Zieuwent

telefoon 346

DOPPEN ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN

Zieuwent — Dorpsstraat 77 -— telef. 290

breng

ze na de wedstrijd seeen bezoek
aan

cafetaria de tmp”tel, 269
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Het einde van het seizoen !76-77 is aangcbrokeni
zondag jl. hebben wij onze sportieve plieht vervult:
door met zeer goed voetbal Gendringen in higen huis
met 3-2 te verslaan, hiertoorweraTVO kampioen in onze
klasse:
Als wij nu de balans gaan cpmaken;moet ik tich con-
stateren äat wij met ons 1ste elftal te laag op de:
ranglijst zijn geëindigd, vooral Ge iste competitie-
helft hebben wij teveel punten latèen liggen en zelfs :

wedstrijden die wij volledig in de hand hadden toen
nog op Hét laatste noment gelijk gespeeld of verloren:
Over het 24e elftal mag ik beslist’ tevreden zijn; na
een voortreffelijke 1ste helft vaade competitie waar-
in de koppositie werd ingenonen sanen tet Longa 3 en.
PAK 2e zeOndanks een lichtë terugval inde 2de helft van de

competitie hebben ze zich + ch ruimschoots weten te
handhaven en zullen dsn ookop een 3de of 4de plaats
eindigen.
Zoals iedereen al bekenä is ga ik aan het eind van de
competitie de Sportver. RKZVC verlaten. Nu ik 2 sêi-
zoenen als selectie-trainer werkzaam ben geweest; wil
ik langs deze weg alle Spelers; Bestuur, Leider; ….
Kantine-personeel; Collega-trainersy Terrein=-knecht en
alle supporters bedanken voor hun hulp en steun die ik
in de af&elopen seizoenen mocht ontvangen cm.mijn werk
goed te Kunnen volbrengen. : ee
Nemens mij en mijn vrouw wens ik de Sportvers RKZVC

en mijn opvolger de Hr. B. Helmink veel: succes toe-in
het seizoen 177-178. : == se

1

W. Krabbenborg.
0-0-0

JanKaippenborg Tournooi1977

KLASSE INDELING: Klasse 1: RKZVC 1 en RKZVC 2

Klasse 2: RKZVC 3 en RKZVC iss, 56
Klasse 3: RKZVC 4 en RKZVC 5

Klasse 4: RKZVC 6 en RKZVCG 7 en RKZVC A1 June



WEDSTRIJD SCHEMA Vrijdag 13 Leì 1977

sais 190 Un: ZV SN22 20nsAV
Aanv: Veld 1 Veld 2.
10,00 uur a Sean ZIG]

| 10.35 uur DI SS ZO
| ie uur Zi 4 — ZG ZVC 4 — ZVC 6

1.45 uur LS||
2250 Gun ZIGA ZVyO SG| 2.55 uur DCLD| Oe ae 0 5 NE De GSA05 VUT AVC 2 = ZVC sr sssHe uur Ee Aeeanr: 19.50. ZVC45 3 ZV69

| ea Oe es LVZondag22mei1977
aanv: ° Veld 1 Veld 2.

| 10.00 uur … ZV0 1 — ZVG 2 MeHe uur ZVC 5 — ZVC 6 ZVC 7 — ZVC 8

el0 un ZG 1 — ZV Zu AS 79bt e45 war ZV 75-20 8 ZVC 6 — ZVC 7
19.20 uur ZVC 2 — ZVC 4 IG 3 oM
EE uur zi ZG Oe13.30uur zV6:4.= ZIT VG 2e34.05 uur: ZVC 3 — ZVC 5 ZIG134.40 uur ZVC 2 — ZVC 6 ZVG 7 — ZVC 9
ì esGeJan KnippenborgTournooi.
1) De wedstrijden worden gespeeld volgens de regles van
‘de KNVB en worden geleid door KNVB scheidsrechters.
2) De wedstrijden duren 2 x 15 minuten,
3) Het elftal dat inhet programma voorop staat heeft
‚Ge doelkeuzee.
|

4 ) Een speler die Het reld wordt uitgestuurd, is voor' verdere deelneming aan het tournooi uitgesloten,



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 „WWÔPA” B.V

tel. 05443-2415

voor al uw varkens
groot of klein

wil

BART VOS
graag uw koopman zijn
telefoon 05443-1774

| BLANKVELDD*
WINKEL AAN HUIS

—.…...

|



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

VEEVOEDERS
KUNSTMESTSTOFFEN

GO BRANDSTOFFEN
ewaliteit Ee eis! ZAAI- EN POOTGOED

elen BESTRIJDINGSMIDDELEN
BEDRIJFSBENODIGDHEDEN
enz. enz.

Th. BERENTSEN
voor voetbal naar
RKZV;

Uw

VIVO-KRUIDENIER
voor RIJLES

&
naar

WARME BAKKER

AKolkman ele .05445-222

Werenfriedstr, 13



De
5) Klasse indeling betekend:

Elftallen die spelen in Klasse 1 beginnen ne’

achterstand van 1-0 op klasse 24 2-0 op klass
enz. Dit systeem geldt voor iedere klasse DeV.
klasse 3 begint Met een achterstand van Ie op de
elftallen van klasse .4.

6) De leiders zijn verplieht on te zorgen da$ ze hun
elftal op tijd klaar staan voor de te spelen wed-
Sorijde

T) Als er 2 of neeerdere elftallen gelijk eindigen, zal
er een beslissingswedstrijd gespeeld worden volgens
de klasse. indeling.

8) De beslissingen van de scheidsrechters zijn bindend,
protesten worden niet toegestaan.

9) Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor
zoekgeraakte eigendommen.

10) Waarin dit reglement niet voorziet beslsit de
tournooiscomissiee

B. ten Bras
WW. Knippenborg

G=0=0
°

ae— we ee ee een ee etee258 228 281 UE ee bea 0608 U vg Zea eeGeeeDose 1 ONT:
Zondag 22 Mei !s middags 15.530 uur zal er een Aa
voetbalwedstrijd gespeeld worden tussen de damesvan
de 1ste en 2de elftalspelers en de danles van de. spelers
van het 3de en 4de elftal. '

Dit op aandringen van de danes zelf; die na een oel
seizoen lang steeds hun heren langs de lijn hebbên aan-
gemoedigd nu ook zelf wel eens een Keer wilden spelen,
alle dames waren voor dit idee gelijk wild enthousiast;
hoewel men ons verzekerde dat iS spelpeil dat van de

: heren wel niet zou halen,
Dat deze wedstrijd ook anderen ie onberoerd laat,
blijkt wel uit bet feit dat Wilhelnien Beerten en
Lies Kl. Goldewijk meseen st an aanboden beide

i teams te begeleiden en te vlaggen, terwijl Anne Papen



als NUnparteidische" zal Saen
Het belooffd besl&stee te wordene

EE De Redactie
DOELPUNT If! : DOELPUNT! 1!

GEZOCHT,.enkeleSe danes.die op de
eerste plaats bereid zijn zondag mei mee te
voetbellen in een danmestean.

De vrijgezellen. van het 4de

Ds Nelen bij J. Donderwinkel
-

tel: 3824 Ee

|
niet tijdens melktijdi!

DOELPUNT !!! :
DOELPUNT! !!

0-0-0

mn:op 26 mei 1977 Wit Gele Kruis te Tichtenvoorde

Kosten fl. 8,50 per persoons
« Rouwhorst 25-53-52 W. Stortelder 26-458
‚ Schutten 3-10-58 C. Toebes 13-6-6064
. Schitten _14-5-60: M.Toebes5 S1OL 49-59 W, Venderbosch 29-17-41
. Slot 2-5-64 W. Waalderboseh:. 10-9-60.:
Slot 24-11-5T:2M; Weeliak * 31-12-63
« ‘Spekschoor 45-44 We Weyers 0 22-46
« Stoltenborg 2-6-42 J. Wopereis 44-50 -

‚ Domhof R. Wopereis 23-8-60
« Storkhorst 28-2-58 R. Wopereis 19-9-6353

‚ Storkhorst 17-10-60 R. Wopereis 14-12-60
‚ Storkhorst 11-6-59 WW. Donhof
‚ Eeftink He Eekelder
« Immink
egenen die op de voor hena data niet
nnen, moeten direct contact opnemen Net onze
ecretaris de Hr. Be Nienhuis.

: 0=0=0: i



KROON levensmiddelen Ge eleeder
van het

parochiehuis
wenst

KWALITEITS levensmiddelen

alle sportmensen

steeds
AANGENAME

A. VENDERBOSCH
Dorpsstraat 28 - telef. 315

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
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STANDEN SENIOREN t/n 1 nei.

4 de KIAS KNVB t/n 8 Dei.
TVO 22 -
Gendringen 22 —

Witkampers 22 =
KSV 22 —

Dinxperlo 22 =
RKZVC 22 —

Reunie 22 —

Terborg 22 —

ADI69 22 —

Varsseveld 22 —

SC Neede 22 —

PAX 22 —

2de KIAS GVB

Ratum 2 18 —

Neede 2 18 -
Bibergen 4 18 -
MEC 2 18 —

Grol 3 18 -
Markelo 2 18 —

WVC 3 18 —

Reunie 2 18 =
Ldhga 4 18 —

DNGS3 18 -

4de KAS GVB
ZVC 5 19 —

Vlos) 20 -
DEO 6 18 —

Longa 12 PE
AD 8 19 —

WVC 6 19 —

Bredevoort 4 18 —

KSV 5 DS
Vosseveld 4 I=
Meddo 5 18 —

Ratun 5 18 —

Vervolg Standen op òb

32
SA

24
25
22
22
Ei
21
18
18
11
15

2
24
18
EI
17
16
16
16
IE
14

36
GE
26
24
19
D
14
ie
5
6
5

3Eda 05

Longa 5 21

Varsseveld 2 21
AVG 2 zl
PANe2 SL

Gendringen 2 21

Winterswijk 2 21

Bibergen 3 22
Zelhen 2 21
AD 3 ZA

Doetinchem 2 21
Lochen 3 24
Erica 3 SA

3de KIAS GVB

Grol 4 18
Vios 2 {8
Reunie 3 18
Bredevcort 2 19
KSV 3 18
ZVC 4 19
Brixs2 18
Kotten 5 18
AD 4 18
Eibergen 6 18
Vossereld 2 18

4deKLAS GVB

WVC 7 19
Fortuna 4 16
Grol 12 19
ZVC 6 18
Ratun 7 {8
Kotten 6 18
KSH 5 18
Winterswijk 5 8
Meddo 4 18
Dein) IE
Vosseveld 4 IT

Dd
et
26
is)
24
A
al
18
18
If
16

55
el
26
18
1
16
95
15
2
ig

51

22
za
O
£c

16
15
14
Ii
10
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ADIDAS - PUMA - QUICK

voor al uw2% ‚ 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



En

ASSE

FSA

i
;
:

Elke zondag
kun je voor 7 kwartjes voor een
rijk worden gezellig partijtjein de Lotto of PiliToto. tes} !

of een groot feest
in ’t klein

moet je toch wel bij
‘t Kevelderzijn!Door mee

te spelen steunt u
bovendien CAFÉie 't Kevelder

elke dinsdagavond
H. HOLWEG

tussen 8 en 11 uur Telefoon 277
in de kantine

wij stammen uit een sterk geslacht
dat steeds door :

vanWijngaarden’s
MENGVOEDERS

wordt groot
en in produktie gebracht

%
WH *

tel. 200
Zieuwent
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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

veragverssar |. Holkenborg
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 voetbalROAN
W. A. KEMKENS B.V.

voor loodgieterswerk

OLIE -
HANDEL

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

KRABBENBORG telefoon 215
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SI:
lers aan de senioren kwijt worden naar dit nadeel houden
we toch altijd. We hopen dan ook alleen maar dat we ons
volgend jaar kunnen handhaven al noet het ook alleen
haar lukken net vechtersmentaliteite
Hierbij willen wij de supporters danken voor de steun en
eider H. Bokkers en Jan Lankveld voor de goede bege-
teiding van het afgelopen seizoen.

trainer A-selectie.
0-0-0

EE van bldz: 7.
| 4de KIAS GVB. A-Selectie.
Eibergen 11 20 — 38 ZVC 1 = 55
onga 6 20 — 36 Graafschap 19 — 30
ios 6 20 — 28 Varsseveld 19 — 29
1D 19 — 26 Lochen D=Reunie Je 20 — 26 AZSV 19 — 20
MEC 4 op 15 Witkanpers SEVosserled 6 Ln Vios B 18 — 14
ZVC 7 20 - 14 Zelhen 18 —- 14
Ratum 6 De AD 1.Gr. Boys 3 118 Steenderen 18 — 5
Grol 10 1 Ruurlo ieWinterswijk 6 19:- 7

O0-0-0

Eeis voor het bde een goed seizoen geworden, het
anpioenschap is bereikt en dit lag ook wel een beetje in
de lijn der verwachtingen. Maar eerst noesten de punten
wel gehaald worden, en dit wordt nog wel eens vergeten.
oor een 5-0 overwinning op DEO 6 kon het feest beginnen,
et werd een gezellige niddag, mede door de aanwezig-
eid ran de meeste vrouwen der spelers.
& danken het bestuur voor hun gewaardeerde Be B

+ !
D
(g

Btelling, en niet te vergeten onze kantinebehe
09ë©ie alle noeite gedaan hebbën om er een zene e sfeer

te scheppen, uitstekend werk!
oor dit ailes kon geschieden moesten we nog 6 puntenDD hiervan was Vios 5 wel de zwaarste dobber.



RKZVC zorgt voor de spanning;

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

het juiste brood voor de . BANKSTELLEN
i sportman is brood met ‚ EETHOEKEN

energie o.a. . SLAAPKAMERS
. GORDIJNENSTOF

‚
* tarvo . VLOERBEDEKKING
* volkoren steeds een leuke kollektieSie in voorraad

van bakkerij

KNIPPENBORG
ook in DEKENS enUW WARME BAKKER
MATRASSEN zijn wij
ruim gesorteerd

tel.Niënhuis meubelen 25:

telefoon 255

: W. A. KEMKENS B.V. doetniet alleen aan installatie-
werk;

maar net als RKZVC ook aan klantenwerk!



aannemingsbedrijf

Hoenderboom
voor nieuwbouw
verbouw
onderhoudswerken
utiliteitswerken

Dorpsstraat 27
Tel. 05445-332

Isdelaagste
prijs intapijt —
altijddebeste?

Vergeet hetmaar! Stoltenborg
Want tapijt kent vele prijzen.
Maar ook kwaliteiten. Let naast
de prijs ook opekGoedkoop is duurkoop Nl
Loop daarom even bij ons _N /ë

ND
«<

binnen, Wij adviseren u graag In4 met het vakmanschap van deHechte tapijt-specialist.



| SeOnder zeer slechte. onstan dighede n werd aan dit karwei
begùnnen, net de. rust hadden we.een. 2-0 voorsprong. Na
de hervatting kwan Vios terug op 2-1, naar 5 min. .roor
het einde maakten we er nog 3-1 van en de zege was
voip.Ratun 5 werd net. 16-2 verslagen; dus verder geen comnen-
taar.e Ook Longa 12 kon geen vuist maken en werd net
5-1 naar de kleedkamers gestuurd, door dit resultaat
hadden we nog 1 punt nodig on het kanpioenschap. te. berreiken, wat tegen DEO dan ook lukte.
Nu we: een Klasse hogerop moeten zal er uit cen envaatje getapt noeten worden, wat voor enkele spelers
wel eens ‘’erg moeilijk kan worden. Hoe het: inde 'toe-
konst verder noet zal bestuur en trainer wel uitmaken,
naar: toch hopen wij net weinig wonemses aan. de
nieuwe conpetitie te. beginnen.
Wij willen ook nog onze A jeugd feliciteren pet hun
kanpioehschap en hun veel: sterkte toewensen in de
Hoofdklasse.

Spelers 5de elftal
- 0=0-0

IVO Îe EN:

WEG 2 — ZVC llet de wetenschap dat wij bij winst vrij
zouden zijn van de degradatie kon dit ons nieJst

WJ

spirereù on voluit te voetballen. We waren Wel de ge-
hele wedstrijd sterker naar het ontbrak er bij ohs aan
on het laatste ti! doeltreffend af te. rondeù. Wat

4e.zje
ons net een zevental kansen niet lukte, lukte diit MEC
wel net. een drietal kansen waervan er 2 werden benut.
Zindstand: 2-0. i

ü

ZVC 3-WVC 3: Cn voor de 2de klas ponsmlsnite blijven
moesten we minstens gelijk spelen, want. dan zou er esn
beslissingswedstrijd- gespeeld worden tegen Longa 4.
Op deze efdE dag stuitten we’ echter op een -
uitsteken en technische. ploeg van WVC. Zij waren bijna
op alle fronten beter, ze hadden echter wel een: beetje
geluk nodig; door toedoen van de wind; on op 1-0 te
komnen. De 2de helftEE we Met een furieus offen-
sief, dit had echter ‘een averTechtse uitwerking; ondat
WBC ie achter, sons net veel kunst en vliegwerk, alles

©
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ò



zis
kon klaren, daarbij kwanen zij voor vaak met 3 of 4Ee tegenover 2 verdedigers te staan.
De M!gchade!! bleef voor ons nog beperkt tot 0-5; waar-
door de degradatie naer de 3de klas , nadat we 2 jaar
24e klas hadden gespeeld; een feit. werde

M. Niënhuis.
0-0-0

INTERVIEW.
Hij is jaren aktief voetballer geweest waarvan enkele
jaren als Keeper ‘in het 1ste. Hij is 6 jaar jeugdleider
geweest; waarvan 5 jaar ook jeugdsecretaris.e 3 Jaar
was hij trainer van de lagere elftallen. De 1ste twee
jaar werd het 4de kampioen, na het 2de kanpioenschap
promoveerde het 4de naer de 3de klas. Het derde jaar
werd het 3de kampioen waardoor dat elftal promoveerde
naar de 2de klas,
Na die drie jaar werd hij trainer van de selectie. In
het 1ste jaar werd het 2de kanpicen en pronoveerde
naar de 1ste klas. Onder zijn leiding werd het vroegere
succesvolle 1ste verder ongebouwd (verjongfl zo men wil)
naar een nieuw tean dat op dit nonent redelijk vlot
in de 4de klas kan meekomen en waarvan, door de jonge
geniddelde leeftijd, de toekonst er redelijk gunstig
uitziet. Aan het eind van dit seizoen verlaat hij ZVC

en wordt trainer van SC Etten. Alle reden on hen vlak
voor zijn afscheid nog eenmsal naar voren te halen via
een interview. Zijh naan: Win “SeRed: Waarom ben je trainer geworden?
Wim: Jan Kemkens vroeg of ik een jeugdleiderscursus
wilde volgen. Die heb ik sanen met Bennie Stórkhorst
gevolgd in de Longa-kantine, dt boeide nij zo, dat ik
daarna de andere jeugdleiderscursussen en de
trainingscursussen C en D ook gelopen heb. Ik zou heel

. graag het konende jaar de B-cursus willen volgen. Het
A-diploma hoeft voor nij niet, want ik wil geenfull-
tine trainer worden. Verder maakt het nij niet veel uit
welke vereniging of welk elftal ik train,
Red: Wie is je grote voorbeeld?
Wins Jan Kenkens, hij heeft me ook enorm gestimuleerd.
Verder zou ik graag een jaar stage willen lopen bij
Michels,



COÖP. WERKTUIGENVEREN IGING
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 05445-46]



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

An 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 „WOPA B.V.

tel.05443-2415



EN

Ss:
Red: Je hebt bij ZVC veel succes
wensen vervult ? -

|

Win: De wensen zijn op één na vervult, ik had de se-lectie graag 3 jaar getraind, de eerste twee jaar onhet op te bouwen, waarna we het 3de jaar kanpioen zouden
worden. Het 3de jaar ging niet door ondat het te eigenworden. Ook organisatorisch noet je alles alleen doen.
Red: Hoe was de sanenwerking net het bestuur?
Wim: Altijd goed mee sanengewerkt, nooit ernstigenoeilijkheden gehad.
Red: Hoe vind je de trainingsonstandigheden?
Win: In goede accomodatie, goed veld, goed lieht,
Alleen het noet wel op tijd worden
aangevuld.
Red:Hoe was de sanenwerking et de spelers?
Wim: Bij de jeugd, de lagere en de hogere elftallenaltijd ideaal. Ik heb het altijd net erg veel plezier
gedaan ondanks dat er sons enkele moeilijkheden waren.
Red: Wat vind je van de ZVC supporters?
Wim: ZVC mag wel trots zijn op zijn. trouwe supporters,verder kan ik er niet zoveel van zeggen. Ik praat nietzoveel met supporters, ook al ondat iedereen zijn eigen
nening heeft en iedereen de dingen vaak weer anders
heeft gezien, Ee
Red: Heb je favoriete spelers en clubs, buitenZVC?
Wim: Cruyff is en blijft voorlopig’ de beste voetballer
In nederland heb ik op het ogenblik geen favoriete EI,buiten Nederland is dat Borussia M'gladbach,
Red: Met welke club heb je slechte ervaringen?
Wim: Met Grol, berucht is de wedstrijd Grol 3 — ZVC 3:
2 jaar Ein net hooglopende ruzie op het:veld. Grol
is in het algeneen (Gen) tegen ZVC vrij onsportief,ik geloof dat dat een bectje een Grolse mentaliteit is
zo van:"Daar konendie boeren uit Zieuwent ook weer aan!,
Maar ZVC is een sportieve, gezonde:rereniging.
Reds Aan welke club heb je goede herinneringen over-
gehouden?
Win: Dat is mnoeilij
eie less derDe

c18e ijnal jezoSv

03

09

0

igenlijk heb ik geen voorkeur
ren we overal altijd welkom,GE, zowel in oefenwedstrijden

geziene. club,Ee in Zieuwent?

8
O

ai in de
Red: Wat



145Win: Van de jeugd weet ik niet zoveel, bij de Seniorenis die op een enkele uitzondering na goed. Sommigen
mogen er wel iets meer aan denken dat ze met voetbalbezig zijn. e=
Red: Leuke voorvallen of. goede acties? EeWin: In het seizoen !75-!T6 yond ik het sensatió dateen scheidsrechter in de 4de klas KNVB een half uur delaat kwam bij Witkampers —ZVC. Eén van de beste voet-balacties vond ik de kampioensgoal van TonnyKrabbenborgin de beslissingswedstrijdZVC 2 — Reunie 2,Red: Heb je nog andere hobby!s. ?
Win: Nu Diet, ja ib de toekomst. hoop ik iets neer tékunnen tennissen of tafeltennissen, eeRed: Vertel eens iets van SC Etten, wat verwacht je enwaarom ging je er nsar toe?
Wim: Verwachtingen kan ik moeilijk zeggen want dan trapik er misschien een paar op de tenen, Ik’ wilde een clubvan buiten de streek waarin ZVC voetbalt, Je hebt danmet een andere mentaliteit te maken, met een anderestijl van voetbal, met cen ander 'Mgóort! ensen. De
accomodatie ig er goed, de sfeer is, voor zover ik weet,uitstekend. Van de verdere opbouw van. de verenigingweet ik niks, Het 1ste seizoen benoei ik ne uit-sluitend met de eerste twee elftallen, ikza me dan al‚wel oriënteren op de jeugd, bestuurlijk lijkt het welgoed georganiseerd o.a. doordat er enke e fanatieke

een paar maanden
draaien in de 4deenschap.

C SHE

) nG ( Iek© +Heer van. zeggen. Ik hoop go:klas en gok een beetj VD

mensen zijn. Verder: kan ik er vas
ent

D

Ooramp
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5 ccRed: Heb je nog an e seWin: Ja, een half j

Op: voetbalgebied;
c
p

succes. Een kampioens
de kwaliteit van de spelers, voor 20% van de trainer envoor 30% van het geluk, ‘

Red: Moeten spelers inspraak hebben bij het aantrekkenvan een Nieuwe trainer? E

Wim: Eigenlijk wel, maar dan zouden ze ook een profielnoeten geven van de gewenste trainer. In de praktijk isdat erg moeilijk, vooral bij vreende trainers, Nienandkan een ander na één of twee gesprekken volledig be-oordelen, tenzij hij in de buurt goed bekend is,
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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
plm, 1 uur. Na telefonische afspraak „klaar terwijl
u wacht”. Kosten pim. f 150.- Ook zaterdags.
Benzineverbruik 1: 20, bij rustig rijden.

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

Es vanaf # 10. 475, -. Financiering in 1 dag.
Uit voorraad leverbaar.

Zaterdagsmorgens werkplaats geopend
van 8.30 tot 12 uur.

5 persoons
gescheiden remsysteem
rembekrachtiger
zeer geruisloos
voorwielaandrijving
radiaal-banden
3-punts veiligheidsgor-
dels
veiligheidskooiconstructie
„veiligheidsstuur
Gewicht 680 kg.
slaapstoelen
achterruitverwarmmg
handremcontrolelampje
alarmknipperinstallatie
afsluitbare tankdop
wisselstroomdynamo
achteruitrijlampen
grote handschoenen-
kast

eGarage 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



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
5 voor een goedewat in huis hebt 9

2e hands of
nieuwe

voor al uw auto
DRANKEN

verder alle
soorten reparaties

SLIJTERIJ naar een erkend

( | Î H
adres :

"op de Viersprong" Garage T. Kolkman
Telefoon 473

Zieuweniseweg 71
woensdagsmiddags Zieuwent
gesloten Tel. 683 - b.g.g. 603



D=
Red: Wat vind je van inspraak ven spelers op de op-stelling?
Win: Suggesties Kan ik wel aanvaarden; maar dat wil‘niet
zeggen dat ik ze (neteen) ‘toepas,
Red: Hetty (Win!s vrouw) hoe vindt je het dat Wim zo-
veel weg is ondat hij trainer is?
Hetty: Dat is geen punt, ik sta er volledig achter.Rec: Hetty, interesseert het voetballen je? DeHetty: Vroeger helemaal niet, nu wel wat neer; maar ik
ga lang niet altijd nee, ee
Tenslotte zoals gewoonlijk eenSe ‘stopwoordjes.
ZVC: Uitstekend, leerschool.
Keeper: Mooiste plaats.
Goal: Tegen of voor?
Michels: Uitmuntend.

‚ Ajax: Klasse.
Huwelijk: Geweldig. .

B-Diploma:. Wens. :
:

Uitgaan: Vroeger veel, tegenwoordig minder,
PIOT: Uitstekend, veel werk voor nij.
Bij deze bedankt de Redactie Win voor zijn erg. regele
natige. bijdragen aan. PIOT. Ook bedankt voor hètWewat je voor ZVC. gedaan hebt.
Tenslotte Hetty en Win, bedankt voor het gezellige
praatje en de ontvangst. Wij wensen je bij. SC Etten '

| veel succes.
_ e

De Radactie.'
0-0-0

1 TEUTS IN HET KORT NIEUWS IN HET KORT NIEUWS IN HET KO

-Kopie voor het volgende Nr 10), het Kernishumer,
dient uiterlijk 12 juni in het bezit. van de Redactie
te zijn. NOTEER DEZE DATUM, :

-Bij deze zoeken we iemand die in de week van 12 tot
19 juni een dagje het typewerk kan verzorgen voor PIOT

| (typemachine aanwezig); typeduur ca. 5 à 6 WIE,
Maak Uw vakantie nuttig voor ZVC en meldt je bij
De Lel DEES



16: EE
—-Na het weekend van 22 nei zullen de laatste trainingen.
gehouden worden; hierna krijgen de velden 2 mnds Tuste
Nao IN HET KORT NIEUWS IN HE? KORT NIEUWS.Im HET KO

ionD- ©

VO-d : de |
seizoen hebben wij er flink aan gefrokken,. wat

oor. zesao het kampioenschap opleverde, nog-aals Eet. fnze verder jeugt heeft zich goed weten
e handhaven, mef. de capaciteiten die in de elftallen.
ahwezig waren, Ôns B-2 elftal verdient een pluimpje;
oor edn enkele wedstrijd te kunnen winnen naar steeds
eer yol goede moed naar de volgende tegenstander uit te
ijken. Het B-1 elftal kwan enkele punten tekort 0mDe te kunnen worden en C-1 eindigde in de nidden-
noot. Het A-3 elftal heeft zichzelf overtroffen, door
p een dde te eindigen, geen gek resultaat.et C-2 elf al was erg wisselvallig naar ‘heeft het niet
zo slech gedaan, Bij het einde van deze competitie.-Kui-
en we térug zien op een goede en vooral sportieve

die] ie. ,In he t: [uses hu komt enige wijzigingen. Antón

De r wordt de nieuwe jeugdsecretaris en B. ‘tenIe ee f bedankt E or het jeugdbestuur, maar deze manals fraiher van de lagere elftallen.al druk genoeg
nZV [ roordje mee te laten spreken, Verder vraagtet Ge dbestuur dringend enkele nieuwe leiders, die de
eugd o zaterda wil begeleiden bij de wedstrijden.nmeldèn Ge Stortelder, Rouwhorsterdijk 24, tel:218.

bn UW Go YOORm:EMENS NIET OP, MAAR MAAK ZE WAAR

| : BIJ DE NED. MIDDENSTANDSBANK,
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wilt u over voetbal praten,
dan kunt u zich in de kantine vermaken;

wilt u over installatiewerk praten,
houd dan

KWA. KEMKENSBV ao

ee

gee

VOOR EEN GEZELLIG DRANKJE

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

Kantine van Z.V.C. 7
Taxibedrijf

Jan Roelofsen
7. DORPSSTRAAT 29{/1euwent Tel. 05445 — 416

trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd
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sparen (tegen hoge rente) . financieringen

verzekeringenpersoonlijke leningen .

beleggingen . bewaargevinghypotheken .

vreemd geldvakantiereizen

en
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ZIEUWENT - telefoon 561/562

bijkantoor :

nvelde, telefoon 573Waalderweg 10, Marië
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