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indeling enz.
Tournoi:

Ee DE.VaC 1949.
‚DI Dupillen

VANDEREDAKTIE.
Deze laatste uitgave van de 4° jaargang kan in drie
delen worden sesplitst. Enerzijds sluit het het voor-
bije seizoen af. Er staat cen woord in van het bestuur, een
verslag van het Jan Xnippenborgtournooi en er is afscheid
cenomen van trainer W. Krabbenborg. Ook ce redactie wil «®

hen bij deze bedanken voor zijn medewerking in de afre-
lopen jaren aan PIOT, Ten twoede begint net dit nummer
reeds het volgende seizoen. De voorlopige selekties van
alle senioren, junioren, DE en pupillen staan er
in alsnede ocfcnprogramma's en trainingstijden. Iedereen
wordt dan ook dit boekje coed te bewaren.
Tenslotte staal ait nummer het kernisprograrma verneld.
Van Fe willen wê speciaal nog even wijzen op
de sportda juli met gymnastiek, karate, handbal,
volleybal en eeEe alles wordt dan muzikaal omlijst
door harzon terij. Tot slot wensen wij iedereen e

een geslaagde en een plezierige vakantie toe,
zodat iedercen weer frank en vrij aan cen nieuw seizoen
kan beginn

De Redactie



def voetba.s-zz.en 1976/15; ls afgesloten, In deze pC-
riode van rust en stilte op de voetbalvelden wordt er
al weer vooruitgekeken naar het nieuwe seizoen.
Een nicuw seizoen waarin RKZVC ken beschikken over
twee prachtige speelvelden en cen trainingsveld. Het
traininssveld heeft een opknapbeu‚rt ondergaan en het
ziet er ondertussen weer prachtie groen uit. Er is in
de afrclopen jaren heel wat t°t stand gekonen. Alles
is nu eigenlijk klaar, Wat blijft er nog te wensen over.
We zullen als verenizing altijd wel wat te wensen over
houden , naar van de andere kant zullen we ook moeten
oppassen onze wensen en soûs zolfs eisen niet te hoog
te stellen. We Zijn ern jeede laatste jaren aan
gewend geraakt dat er in de vereniging iets gaande was.
Er gebeurde wat. Er werd ‘een prrechtige kleedaccorodatie
cebouwd en de velden zijn nu ook in orde.
Het aan de weg timmeren is nu zo'n beetje over. We zullen
een periode tegeroet gaan wa dé vereniging kan laten
zien wat zij als vereniging waa s, zonder dat aller-
lei spectaculaire gebeurtenissen in onze vereniging de
aandacht opeisen. We zaan ecn nieuw seizoen teg moet
waarin voetbal hoogtij viert en niet de franje er omheen.
In de konende weken van vakanties en ontspanning denken
we allereerst aan de keruis zet daarbij de jaarlijkse:
sportdar. Hopelijk een sportic dag voor deelnemers

je

5
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ve
en toeschouwers. Mede namens het. bestuur wens ik u van
harte cen plezierige kernis toe èn een prettige vakantie.

Ee
JAARVERGADERING RKZVC

©

Maandar 8 augustus is er weer de jaarlijkse ledenver-
gadering van ZVC voorleden donateurs en adventeerders.
Aanvang: Buiten 0,30 ur

Junioren 1950 uur
‘Senioren 20,50 uur
. Opening voorzitter
‚ Notulen
‚ Verslag penninzzeestor
‚ Kascomnissie
. Bestuursverkiezinf

aftredend L. Stoltenbors (herkiesbaar)
. Rondvraar

Kandidaten voor het bes kunnen zich t/m zondag 7

aurustus opreven bij het bestuur,

Agenda:

U
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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!

Jirma Á. M. Wapereis
RADIO - TELEVISIE

ELECTRO TECHNISCH BUREAU WASAUTOMATEN
ZIEUWENT ELEKTRISCHE en

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



aluw 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
3E na de wedstrijd jeeen bezoek

aan

cafetaria g de timp”tel, 269



Ee Lr
In de raand tistus konnen Reda f iebij u voor de ertenties in PIOT voor de 5° jaargans.
Hopelijk wilt opnieuw uw nedewerking verlenen. opdat
al onze sportliefhebbers nidlels ons blad steeds weer
op de hoogte blijven van alle sportactiviteiten te
Zieuwent. =

0:00:20

EERHIS PROGRAM ZIEUWENT 1977
Zaterdags 2 juli14.00 uur: Sterrit voor joncens en meisjes van de

en; 65 klas; die vóór-de ek in, dez
h

Pen of Potlood mecbrengen.
49.00 uur: Veteranenvoetbal RK4VC - Lonra en

_

RKZVC - SILVOLDE.
Daarna een gezellige avond in 'T Witte Paard.

Stermingsnuziek. door de boerenkapel van de Harmonie
Zieuwent.
Zondag 3 juli
11.00 uur: Eücharistievieiing ter openins van de kernis

m1... Harmonie en Schutterij.
10.00 uur: Berin sportdas (op het hoofdveld):
10.30 ur: Voetbal jeugd RK4VC A1 - KSH A

414.30 uur: Voetbal jeugd RKZVC E2 —- HSH E£

42.30 uur: Gecostuneerd voetbal KPJ.
43.15 uur: Handbal veteranen Pacelli = Marienvelde.
14.15 uur: Optreden Harmonie en schutterij.
14,30 uur; Voetbal RKZVC 4 tegen combinatie

Longa- KSV — KSH — Marienvelde
geMLD:40.00uur: Hanibal junioren en Heren Pacelli — Erix
4109. uuw Volloybal, THOP 2 - THOP 3.
142.00 uur: Deronstratie zymnastiek.
12.30 uor: Karate:
5.00 uun:- Volleybal THOP 1 dames = THOP 1 heren
Om het geplande prorrarna vlot te kunnen lateverlopen
dient elke verenigi er zorg voor te dragen precies
op Lijdste bogì te eindigen. Deelnemers dienen
een half uur r de aanvang van hun wedstrijd op het
terrein aanwezig 3

f

J. Lankveld, :

Zorg. drage!

©

t 40, zal. met een ploeg mensen
n

:

aan en afvoer van te gebruikennâteriaiëf óp nl
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44,00 uur: Rondsang door
Schutterij na pol

45.00 uns Geger vornakelijkheden
20.00 Dansgele:onbeid(t .V: sportver. ) inszaat

tt Witte Paard; Bongers, Stoverink en in
de: tent bij ‘De Tien:
Het parochiehuis en zaaal Holwes zijn open
voor een gezellig ctentje en drankje.

de Hsiuli:
vur: Keuring versiert

St: Jozefschool.
3545 oor: Afhalen schoolkinderen vanaf de St. Jozefschool

naar het sportveld, alwaar kinderspelen o0.l.V.
de leerkrachten,
Afhalen ven burreucester en echtgenote.

Op het Îeeestterrein vaandelhulde van H.H. geestelijken,
burgencester en echtgenote en verdere menodigden.
9,45 uur: Vogelschieten en VOooien op feestterrein
Voreirooien voor jongens en isjes die, de lafsrs school
hebben verlaten (tot de leef ‘van 16 Jaar).
10. OO uur: Bitteruurtje en € in 4de zalen Bongers,

‘t Witte Paard en e Let bij Ds Tip:
46.00 uur: Gezellige mnidda: jongens en meisjes '

in het parochieh ot de leeftijd van
46 jaar die de 1.5 bben verlaten.)

wacens en fiëtsen bij de.

+. Dansen in de zalen: Bongers (alleen voor
gehuwden), 't Witte Paard, Stoverink en in

de tent bij ‘5100DE E

‘Afhalen van het nieuwe koningspaar vanaf
het EErshuis door harmonie, schutterij
en majorettencorps.

9,30 uur: Zeskanp.
Hieráan wordt Ccelgenomen door 5 buurten Uit
Zieuwent. In de pauze vaandelhulde op het

E
feestterrein voor de genodigden,

10,00 uur: Bitteruurtje in diverse café's en de tent.
A4 30 use:
16.00 uur: Programma in het parochiehuis als maandag
20,00 uur

5

23.00 die Daiiesn. in diverse zalen.
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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
. gras- en gazonzaden

Hiermee zijn we zeer concurrerend, omdat wij grote partijen
vroeg en voordelig inkopen!

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

voor al uw varkens
groot of klein

wil

BART VOS
graag uw koopman zijn
telefoon 05443-1774

Gi genDoe uw
boods chappen

deur!)B. LANKVELD
WINKEL AAN HUIS



vid:ZIEMAGO ABTB w.a.

ZIEUWENT - MARIENVELDE

jsde De
e\\en SE

5

tel. 221 (band 210)

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

voor voetbal naarRKC.
voor RIJLES
naar

A. Kolkman
Werenfriedstr. 13

Th. BERENTSEN

UW

VIVO-KRUIDENIER

&

WARME BAKKER

telef. 05445-222



ADIDAS - PUMA - QUICK

voor al uw> ‚ 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
indeLottoof EeToto. tes} iljarten

57x of een groot feest
in ’t klein

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

te spelen steunt u
bovendien _ î K

CAFÉ

onze vereniging. t eve der
elke dinsdagavond SG
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



in de scicclic voorn het Kont LZ í

de-volgende spelérs opgeno wij rbehot ) i

B. Boekelder …… 1.0 ì S ip

C. Bokkers UE elink R. Penternan
B Bokkers W., Ivens &. Schutten
H. ‘Bokkers L. Kolkman A. ieV. Bokkers J. Knippenborg B. Storkhorst
L. Donderwinke L. Knippenborg Je órst
A. Bekelder De Enippenborz Pe Stobi deer
J. Bekelder ‚A. Krabbenborg PD. Stortelder
UW. Eekelder T, Krabbenborg J. Wolters
M. Hulshof 'J. v/d Mei Jos Wolters
d; Duss U, Nienhuis
De verplichting
dq. 2x per week ttot 20.50-uu8

oor deze spelers zijn:
inen en wel dinsdass van 19.715 uur

to
5

ijdags van 19.15 tot oe uur.”
De keepertraining is dinsdags van TeMID Uur;
Afmelden voor de trainingen bij de trainerEE
net geldige reden)

2. Aan de hand ven trainingsbezoek zal bepaald wordten
of u in de basisopstelling zult’ staan.
De eerste Sims is dinsteg 26 juii:

Oefenprogranca: 4

EO 1 10. ZVC 1 ZELOS 1 18,00: uur
ZELOS - ZVC 2

7 augustus : ZVC 1---VVG 4 10.30 uur
EVC sg —= VVG 2

10 augustus : ZVC :1 — WVC 2 49.30: uur
14 augustus ; Achilles 2 — ZVC 4 11.00 uur

Bredevoort 1'— ZVC 2 40.30 uur

1
mm

20 aúgustus : 'ZVC:1 — Etten 1 #18 00 uur
ZVC -2 — Etten 2 18 „O0 Zuur

24 auzustus : :ZVC:1 — AZSV 1 IOSOSI
AZSV: B — ZVC 2 49.30 uur

Rekenend op een volledige medewerking en een goede
4sanenwerking wens :ik u allen een succesvol seizoen

77/78 toes :
:

:e De trainer, B. Helniik
:

: |AO-O=-0C-9-



de os. 14; e
:

JEE, ED Sn
n werd uitgebreid inceraan op training, »ege-

doorstrornins, sanenstelling.e.d.
training is dinsdar 26 juli aanvang 20.50 uur.
6 elftallen.

î

2
2

&e wordt gehouden van

Rekenend op de volledige uedewer
volle inzet, kunnen we er 2ect on
seizoen van naken. De voorlopige. indeling is als volgt:
33 spelers voor de selectie van 3e en 4e waarvan er later

* CG naar het Ge zullen teruzraan \ wijzigingen voorbeh,)

rking. van iedereen en
‚s allen weer cen geslaard

Leiders’ 3e J. Innink: s

4e J. Donderwinkel -

S. Bekken B. Hummelink  V. Krabbenborg :

B. Berefidsen :
_

R. Holkenborg R. Meekes
B. Ten Bras H. Hummelink J. Reukers
H. Hartnan M. Inmink Fon
A. Hoenderboon : Je Kolkman M, Slot
M., Hoenderboon M.. Kolknan B. Storkhorst
A. Holkenborg T, Kolknan W. Stortelder

‚ Holkenborg W, Kolknani ) H. Toebes
M., kl. Holkenborg H. Krabbenborg B. Wensink
T, kl. Holkenborg L. Krabbenborg(Gr) J. Wopereis
B. Muls int L. Krabbenbors(L) W. Wopereis

|

|

1 m| Ge elftal - Teetfta]l
Hastnbshof A. Beerten
F. Krabbenborz. ‘J. ten Bras
He Wopereis M. Domhof

: Kooirnan 1 3P. Kooiman H. kl. Goldewijk

Ge en IL. Donderwinke
_

H. Kl. Holkenborg
TE Re Ketels R. kl,Holkenborg

MOKKIinK £ /G Ï : E
5 G4á v/d Sel. mmeliEe 7 se Ë EE. Karnebe

B. Rouwhorst DEG. Knippenborg
B. Kolkman
W. Kolkman
H. Lankveld
WY. Rouwhorst
A. Slot
H. Drostenborg
G. Gr. Zevert
Leider: M., Kenkens

YW. Rouwhorst-:
A. Spekschoor
L. Stoltenborg -

YW. Venderbos
W., Weyers
Leider:
B. Waalderbos



RKZVC zorgt voor de spanning;

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

het juiste brood voor de . BANKSTELLEN
sportman is brood met ‚ EETHOEKEN
energie o.a. ‚ SLAAPKAMERS

. GORDIJNENSTOF
‚

* tarvo . VLOERBEDEKKING
* volkoren steeds een leuke kollektie
xt in voorraadarwe

van bakkerij

KNIPPENBORG
UW WARME BAKKER

Niënhuis meleken 22:

ook in DEKENS en
MATRASSEN zijn wij
ruim gesorteerd

telefoon 255

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

werk;

maar net als RKZVC ook aan klantenwerk!



aannemingsbedrijf

Hoenderboom zic
voor nieuwbouw
verbouw
onderhoudswerken
utiliteitswerken

Dorpsstraat 27
Tel, 05445-332

Is delaagste Eeprijs intapijt==
altijd debeste? oee

ad 7, Vergeethetmaar! Stoltenborg
Want tapijt kent vele prijzen.
Maar ook kwaliteiten. Let naast

:
de prijs ook op kwaliteit.SAN Goedkoop is duurkoop. NV2

…
MF Loop daarom even bij ons

D= | JT Beg binnen. Wij adviseren u graag LINZAL oai met het vakmanschap van deee”? echte tapijt-specialist. i



Es DeJansen Leider: L. Vos

Oefenprograrr
Zondags 31 juli

1 4977: ZVC 3 =Vio® 5 OO uur
Neudos3 == ZVC 4. 22545 Ue
ZVG 5 — Meddo 4 10.30 uur
ZVG b — Meddo 5 10,30 uur
Meddo 6 — ZVC. 8 VSO uur

Vrijdag 5 augustus: Longa 6 — ZW 7 19 OOuur
Zondag Y augustus: ZVC 3 — Etten 3 43:90 uur

ZVC 4 — Etten 4 13.00 uur
ZVC 6 — Neede 4 14,30 uur
Neede 5 — ZVC. 10.30 uur
Neede 6 — ZVC 8 10,30 uur
ZVC 5 veteranen tournooi te
Groenlo

Zondag 14 augustus: Halle 41 — ZVC 10.30 uur
Balle:2 5 4VCs! 10.30 uur
ZVC 5 — Halle 3 10.30 uur
JVC 6 — Etten 5 15.00 uur
ZVGe7 S= alie + 10.30 uur

3 Halle 5 — ZVC 8 13.00 uur
Zondag 21 aurustus: SDOUC 3 — ZVC-3 - 14 ,OOuur

;

ZVC 4 — SDOUC 4 44:00uur
NC 2 SDOUC 6 141.00 Ue

SPOUE Ln AVG S 14 00 uur
ZVC 8. — SDOUC-8 EE A5. O0 Uun

Zaterdag 20 augustus: SDOUC 5 — ZVC 5
i

18.00 uur
Donderdag 25 aurustus; Zelos 3 — ZVC 3 41950 uuE

ZVC 4 — Zelos 4 E 19.30 uur
Zondas 28 aurustus allen vrij. Zondas + septenber
competitie. |

De Trainer: B. ten Bras
0-0-9-0-0

O h 4 diein de Se week
tenber uv uiterlijk zondag 21 augustus

in het bezit te zij de redactie. Noteer deze datun.

ii

GE
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‚Liefhebbers kunnen zich

attenderen we er 1 op dat en voor ver-Lt
zi ° ee)

0 Ht

D

0
loren en gevonden voorwerpen erecht kan bij Pr,
Hurnelink (Winterink) aan dc Schoppenwez.

Denk allen aan de jaarvergadering op S augustus.

Nu we dit jaar het © senioren tesus spelen wordt Srigs®
zocht naar een leider voor ons zesde, die dan zondafrs-
morgens:bij dit team:de vlag wil hanteren en begeleiden,

even bij J. Cuppers of
B. ten Bras.

In de week van 8 tot 13 augustus komen leden van
RKZUG weer bij u aanwe deur voor de jaarlijkse dona-
teurs actie. Hopelijk steunt u onze vereniging weer net
als in voorgaande jaren.
DE JEUGD
A sclëctis: De cerste trainin savond is op donderdag
DE uli E77 en Ee voorde selectie van de A junioren
voor het seizoen 1977 =- 467
Tijdens deze eerste trainingsEe aanvang 19.00 uur,
zal tevens cen korte bespreking zijn waarbij de nodige
punten zoals training, oefenprograrma, aanpak etc. zal
worden doorgenomen. De traininzèn zijn op maandag van _

49:30:20, 30 mur Sn uordend ss 19,00 uub10t 20:45 uur,
Keèperstraining maandag oz 19.00 uur en donderdag on
18.30 uur. S.v.p. een kwatier voor de aanvang van de
training aanwezig zijn.c
Oefenprograrmna:

p

©

Maandag 1-8-77 Witkanpers à sel. — ZVC A sel.
Zatercar ZVe Ns sel5 DVG tOGTAssel;
Zaterc ZVC A sel. -— Graafschap gesel. jeugd
Woensde ZVC A sel. — Go-Ahead gesel. jeurd
Zondag .21-8-77 Achillus gesel. jeugd- ZVC A sel,
Donderdag 25-8-77 VVG A sel. — ZVC A sel.
Haandag 29-58-77 DZC 68 A1 — ZVC A sel
Schanstraining : Zaterdag 30-7- 77 vertrek 14.00 uur

Maaridag  6-8 EE vertrek 18.45 ,,



Vsorio €

J. Heutin an CE OIL
M. Heutinck BE OI Ea GIS OCkhOnST
Js ki Holk Ä Be en CI StOrkKhOorst
B, Hummelink M. Krabbenborg M. Toebes
Be EtoInkK TY. Schutten
Bij verhindering-afneleen bij trainer 1, -Knippenborg
tel 52)
ndelins pupLon
D1: Jan Beerten, Freddy Bokkers, Guido Donhof, Pascal

Domhof, Henrico Eyting, Marco Goldewijk, Jurgen ten
‘Have, Wilfried Hoenderboor:, Benno Hummelink, Ruud

Krabbenborg, Zarc Lankveld, Karel te Molder, Johnny
te Roller, Albert Vos.
D2: Marco kl. Goldewijk, Eugene Hoenderboor:, Karel

Hummelink,
Roelofsen,

Peter Kolknan, Hans te Molder, Sjef
uido Rouwhorst, Walter Stoverink,DD

Guus Beo. Karin Pierik, Christiaan Immink.
Ds: Brick. Gebbi Brie kl. Goldewijk, Fredcy Harbers
Ton Holkenborz, Frank Lankveld, Taco de Marie, Tor Rots,

7

ÛEric Waalderbos, Äarco waalderbos, Edwin Waalc:er
Jäc, van Wijngaerdcn.
E41: Maarten Dcrhof, Ruud Donderwinkel, Arno Doppen, FrankEe Hummnelink, Edwin Kuiper, Ronny te Plate, Mark Vos

Guus kl. folkenborg, Robert Harbers, EE Hulshof,
Ronny Eermans, Udo Heutinck, Iwan IE s, Rene
Molenveld, chel Beks, Barend Wassink.

Indeling juni en het oefenprogramma kont in het
kastje te han

os,

Trainingen: |

brainingstijd Ae trainings : trainer
ee ee ate ne.A sel. 9.30-20.30 28 JUL LL. Knippeab,

EX
A1
B1
B2
Cd

19.00-20.15
20,30-21.30 4 aus, B. Hulzink
S,30-21.00 zraus. 261; Konippenb,

A

4
19.30-20.30 a

aus. CE. ;18.30-19.30 aug. P: Kaippenb.
18.30-19.30S& ON

qm

C2 aa g 17.30-18.30 IE SlGD e2 11.30-18.30 1 R.
D4 Woe Dame DP.

D dins 2 sug51 zaan GE

a



Del: aas werd-2l ween vo0n Ge Ge? keer het J. ! ë

penborr tournooi. Gehouden en icuw weer geheel anders
van opzet, zoals: u in ons vorige nuimer hebt kunnen zien.
Dit maal speelden ook de à sel. en A1 mee zodat elk tean
8 wecstrijden moest spelen, verdeeld over 2 zondagen.
Na de eerste zondlag stond ons “Gente er het beste voor
met 8 punten uit 4 Hi en na Op de hielen gezeten
doos het es en ce Á ie 7 punten uit de eerste
4 wedstrijden Gaga weten tea het zesde
met Zes punten was no/; een Zoete kanshebber. ee
De tweedé zondag moest dan ook de beslissing brengen.
De A sel. viel mede door Ce ernstige beenbleddure van
Stefen Papen wat terug, vooral ondat hierna de inspiratie
lozischerwijs ontbrak. Kantekening hierbij ís wel de vraag
of het wel verstandig is om junioren aan zo'n tournooi
te laten Geelnenen vooral omdat de strijdwijze ven sèênio-
ren zo -reheel anders is dan de junioren doorgeans gewend
zijn te:eer ondat ie zo'n tournooi net een gewel-
Giesinzzet van allen gespoeld wordt.
Het cerste dat het de eerste zondas zo goed had gedaan,teee geze:dag voorhen de toch wel moeilijker wedstrijden

ca

Se:

te verwerken en het bleek dan deit de zoals die ze
vooraf tegen hadden een haast Le zware opgave waren te
meer SE de nu wat geroutineerde tegenstnaders vanuit

zen hen aantraden, reden
earis moelijke uitgangs
gaan denken voor

envallend voetbal
hoofdzaak te maken.
routine die het

h van het lijfsat
iiend winnaar van het

Kuippenborg de wissel-
Dohof terwijl J. Cüppers
iisatie en sportieve

igende Bee insvooral voor de
: aan een andere

Ì zodoend

aan aanvoerce
alleen nos dankte voor ce

B. ten Bras.
De Flaporen hoorden . 4a dat Lel maar goe; js dit de AL Sslsesi kas

pioen geworden is. Dan kunnen de spelers dit.
overkean alvast wennen zan de slonpen bier
bij de senioren,

Soes Dat=de kantine alleen
van het 7e een oz

al Coor de klandizie
et van 20 millezou halen.



KROON ievensmiddelen

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

het adres

voor een
lekker glaasje bier

Bennie van ’nDAMESKAPSALON
Dikken

Tel 311 - ZIEUWENT

voor al uw voor
VERZEKERINGEN

‚ NIEUWBOUW

. VERBOUW en

‚ ONDERHOUD
naar

ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER
Zieuwentsew ‚75

Zieuwent
Tel 2227

BOUWBEDRIJF

WOPEREIS
Dorpsstraat 48
Zieuwent — telef.209



Vilas on
ĳ

s aan Helzink vroeSS Wolter S1-Dij vooreen nieuwe pingeldoos had.
©ers van het eerste en twecte tegenwoo_ OBdig‚ige reden moeten bedenken om niet: te

De de lagere elftallen hét bijna zoverGe. trainer. de boetes’ zou betalen,NE jeugdbestuur net opzet heel toevalliget hoofdbestuur heen praatSi 2e cen dag is uitgeweest or eens inte geen slape
f een pour i

volgend seizoe
d erbij gevraagd wordt

n met de A selectie riee

wintertoernooien envn werden er bij erna‘tbalwedstrijden gespeeld en wel tegen

zee 7, aa t plezier was er niet Ons
Zaterdazavond 23 april was er een gezellirzar jin in

neck. De opkonst was zee ed.clubhuis ‘cafe Stoveri
Bijna iedereen was
doen. 0,a. sjoeler
den ook veel ;

en muziek was
Op .50 april Hield we voor de tweede "aal het touwtrek-
kaupioenschep van Zieuwent. Er hadden zich 15 ploegeninreschreven waer 5 jeugdploegen, De ploecen bestaandeit teans van en, cafe's, b.urten enz. zorzden
voor een goed aad toernooi. Verder dite worden dat van alle bedrijven in de zenevoorde alleen an? Roeraat uit eee iet 2
ploezen deelne zonder succes. Uitslas:

TI 18pnt.
Bende Dan.

14pnt.Es PDN.
S: 1) wopereis 12 pEs Jozefschool3) D 0}

Men kon aan veel
gooien, bingo e

onder het genot va
snel ten einde.

werd
drankje

De uislag van de jeurd we



acser 9/Y Ë or Hereider
5D kg. Verder was ervoor L berimnerin:

vaantje Cie nog niet eiderèeen ontvangen heeft. Deze an
men afhalen bij café Stoverink.

V. DES Cn Ges JGurzdA1a
nst is een bekend ge-
rt. Nu is het echter
l jeugdlid hebben.
nrens zijn die graag
n

Wie de jeugd heeft, heeft d9 toeko
zegde en zo ook bij de touwtrekspo
zo dat:wij op dit moment ze nke
Toch hebben wij het idee dat er jo
lid willen worden. Hiervoor

er

café Stoverink, Ruurlozeweg 2 “Zieuwent, tel. 634,
Enkele gezevens betreffende de jeugd. Een jeugd ploeg
Bestaatuit 6 personen. Tot 16 jaar behoort men bij: de
jeugd, hierna gaat nen over naer de 560 kg. of 640 kg
klasse. Een minimun leeftijd is er niet doch wij vinden
dat er niet al te jong beromnen moet worden. Het ligt
in de bedoeling om de jeugd op een aandag of dinsdag-
avond ven half zeven tot half Ö te trainen zodât ze
weer vroeg thuis zijn. Mochten er DReers zijn die graag
Meeriere inlichtingen willen ‘boen dan kan men. zich

voor wenden tot Jan Hul eins) Ruurloseweg 1

:couwent tel. 549. Uiteraar: iT oudere leden ‘ook
E [0]

Jrg

te
van welkon.
Het canpioenschap dat we bben aangevoerd
he tenslotte net niet In de allerlaatste
besl ncswedstriid het oenschap en hiermee
de be naar SE WL zeer. Wij werden tweede

unt achterstand.
met een beker-

gezien het
e wedstrijd niet neetelt

we niet mee.
en tot 17,. zodat we

ie meedoen. Het 11

in de D klasse.
onpetit ie in Drempt, in

DO pd

Me

DS

Dc

) 5
ieu “ew.chtsklassen op een dan

aan zomen (vros : de ene zondas de
720 en catch zondag de 640 kg.
en de wedstrijd indelingNa reworen

eken begonnen we voorzichtis aan de eerste
overwinning voor: het
tweede tea.

rncoi in Langeveen bij
dat men de 1e pinkster-

5 plaats voor
nksterdag was het 2e

Duidebijk was te Eg



BOUWBEDRIJF HULZINK & Zn.
‚ NIEUWBOUW

‚ STALLENBOUW

ee ‚ UTILITEITSBOUW

E:De ‚ VERBOUW
p EEdt EN ‚ 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

enveragwernaar |. 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 voetbal
RK 4. ViC;

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



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

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

het is geen slagzin, maar een feitbij 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,

9
LANDBOUWMECHANISAT IEBEDRIJF „WO PA 7

B.V.

tel.05443-2415



GE 5 Pas)
Seocd verbrand Coor de zon! Z-t 1.
werd toch winnasr, Het 2e @

C coed. Ze werden
weer je met. 1 punt eer dan de eerste keer. OP zondag12 juni gingen we naar Beltrun waar de Bizons het zetournooi organiseerde. Mede door een blessure van JanDonderwinkel &raa:de het eerste slecht. We werden door
Ge routine toch noz 2e maar verspeelde 3 punten aan onzenaaste belager OctcDE Het 2e tean behaalde wederom een.je plaats èn hun klass
De stand na 3 etn iss
B klasse: 1. DES $%1 punten D- klasse

j :2aOckepuss 3927 lc
‚ Okia Si9 534

7? puntenee 3 punten
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RKZVC 1949.
Ditnaal eens
wedstrijd. RKZVC
we krezen :

er verslar en wel een verslar van de
srswijk van bijna 30 jaar terüg, dat
link (Stienenan) toendertijd eveneens

een van de ie aan deze wedstrijd deelnamen. DePi ’ kunnen wij hier helaas niet tonen oncatce kwaliteit daarvan niet goed Se necr was or op sten=-cil de eta enkele van de namen die aan deze
wedstrijd deelnau Y. Hummelink, A.Bokkers, Fr, Bokkers,B: OE is, J. Knippenborg, A. Bekken,
JE Bekken, J. en F. Gebbink.
Mochten == miss ‘n0oz meerdere mensen zin
ZVC of and
hebben uit

©

OVEr
tverenigingen van Zieuwent nog iets

‘tiid, dan houden wij ons aanbevolen.
Wedstriid van de week: IN ZIEUWENT SPANDE H4T, zoals het

bij GVB-ers maer kan spannen!
Zven na de eerste speelhelft pikte de vlus en slar-vaardi nt idcenvoor Nienhuis op het middenveld
een a op, dribbelde lanss enkele spelers,
wrong haast niet te passeren rechtsbéck
Meas,
stekend a
rechtsbui
de honder
vroes ils l

Roeterink o;7

genoeg aan, dat

uit zijn heilizdon, hetze
de bal door naar Ds ie

die naer De



A

anvalaanvalop aat
aitstedende Wint

AS
j: backs en miikafi sd ie

brachten. Hoewel + RKZVC niet ‘äan doorze tUINEs=
’en ontbrak, konden zij de kleine veldneererheid,

die zij verover hadden, niet in een doelpunt omzetten.
Overigens gaf het gelijkspel de verhouding goed weer;
één punt bleef in Zieuwent, precies genoeg voor de groen-
witten hn het onreslagen record te handhaven!
HOOG TEMPO
Ofschoon er zich geen noenendswaardig opgelegde. kansen-
behalve ‘hierboven onschreven voordeden, kennerkte zieh
de match door nervositeit aan beide zijden; het beslis=-
sehde schot bleef uit. Van lemeet af aan werd-er fiks
aanrepakt. Beide plèegen zetten een uiterst hoog tempo
in, Hetgeen haast ‘tot de rust werd volgehouden,
Nadat de eerste vekenninssaanvallen van Winterswijk
door de zoed sluitende RKZVC Se waren afgeslagen,

RKZVC aan bod. De lansbenige linksbuiten Knippen-
die opviel door zijn tsiekensie balcon4rö.e en

handeling, bracht kes r Kanersmand met een verra-
‚elïk boogballetje in een ket. Ten koste van
sen corner wist hij er terne! te redden.

a Geze periode ving Ce zwoe ende en hard werkende
ZZVC-spil ij Gebbink bijna olle ballen en voedde hij de

met ferme schot Joch deze wist hiervan niet
fiteren. Over. het 8. ‘een wer er te laag geconbi

zodat Ce backs st es als spelbrekers konden:
ns Zij giders Hen slke aanval en retourneerden
rossi} es Keeper ”a.ers. and behoefde zelc:en hen-

ì
oa collega aan de andere kant

fde slechts sporac ‚ zin talenten te tonen.
: : Geel van de ploeg,

È 5 G

n
Jinsnt stonien er voor Ze rust nog enkele hachelijke
:S, Winterswijks “ijCenvoor schoot uit een doel-
inz rakelings over, verwijl even later de Zie-
ar zin doel wist schoon te houden, door ver uit

helft speeliäe het uithoudingsvermogen een
1 ijkers begonnen tekenen van

aren fleurde hun spel nog
verbeten door, en beukte

interswiik los, naar deze wist van geen kri!
Maas viel hierbij op. Zen-fende kopwerk: van

sal leek Kot.er nog op dat Jinterswik de volle buit



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 voorr:aad 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
achterruitverwarming
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
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

Schutten Herman
Vop 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



i tinaal Dist.
Vlak voor het einde verzamelden beide ploegen nlaatste restje uithoudingsvernogen en een stevige eind-
spurt werd ingezet, echter zonder resultaat.

0-0-0-0-0
Da pup llen
wegens plaatsgebrek kon dit er de vorige maal niet in.
Daaron dit nu alsnors.
Even een berichtje van D1. Het seizoen draait roed Bij
ons. De laatste vier wedstrijden moesten we tezen Erix,Mariënvelde, Lonre en KSH.
Eerst speelden we Legen E-ix., We stonden sl in de eerste
minuut al achtermet 1 - O. 5 minuten later maakte Rob
Krabbenborg 1 — 1. Weer een poos later maakt René
Blankenborg 1 - 2. Va de pauze makte een speler van Erix
2 - 2.10 minuten later stonden we met 3 — 2 achter,
We dachten dat we geklopt waren. Zelfs kwan er een speler
van Erix alleen voor goal te staan, maar door Jan Beertenreflex tot corner gewerkt. 5 minuten later werd het net
4-3 door Rob Krabbenborg vlak voor de eind van de wedstrijd
nog 4-4, We hadcen allemaal zeer goed gevoetbald. We

waren blij met cen 4-4 stand,
De volgende was eende. We waren gehandikept want
2 goeie spelers deden niet mee, de laatste man den de

co

mt

spits. En Marienvelde stond bovenaan en wij erde. Na
onzeveer 20 ten oe stonden we iet 1-0 achter
GOOr cen vriíe Sca te thee kwaren we ter’; door een
pass ven Jeanette zoenborg op Robert Boekelder en
Robert schoot op oel en werd aangeraakt door een speler
van Marienvelde, dus 1-1. De volzende was Longa DIII.
We stonden meteen met 1-0 voor door Jeanette: Kninoe:

5-Ô door Rob Krabbenborsz. Na de rust
canette KGpe. Door een

Even later werd
werd het 3 en 4 j

zoeie aanvà van
het 5-1 door Renee B ankkenborg. ee hadden een goede
achterhoede v Joost en Wilfried en Richard en Jos.
We staan È netitie. We hebben teren KSE
met 2-0 gewonnen. ‘Te hebben nog 2 wedstrijden voor de

Dit is zedaan door Jan en Rob en Jeannette.



me

wente is cen zich snel u:tbre
bal-bo! Lhakker&bedrijf in het cos

2

ED end voet-
zen van het

an

Wii vraren voor onze verdedig
‚ENKELE. ERVAREN SCHAV3RS

bezit van rode en gele keerten vereist.
Ook kunnen wij in onze aanval ‘en op het mid-
denveld plaatsen:

GLROUTINEERDE BREK"25

rleggen van
n het slopen

uren. #

hun taak zal bestaan uit
te opdringerige tegenstande
van (te) solide verdediging
Kennis van he Tukkersdialect (en rùige Seiaonde)
strekt tot aanbeveling.
We bieden:
x 90 minuten durende werkweek.
(Soms !corter bij onsportieve arbiters)
* Opname in het dodenfonds (wij regelen gratis

uw begravenis).
Uitsteken WwerkYklinaat (wij nebe n goede kollega'sx
zoals Overweg).

2 cede beloning
x Hoge prenies (kan oplopen tot f 500,- per

gevloerde tegenstander).
x Fanatiek meelevend publiek, dat niet schroond te

assisteren met het werpeù van blikken etc.
Solicitaties (met referenties-b.v.
scheidsIen) worden ingewacht

le manager,
Dien Stadion DIEKMAN

Enschede

enDE

SPREUKEN

Vrouwen zijn net padd estoelen, als je de verkeerde
hèbt ce je er aan kapot!
Vrouwen zijn net kachels,
dampen en uitgaan!
Vrouwen zijn net sipels,
als je cr nee ongaat, er incen je de tranenin de ogen!J



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

wilt u over installatiewerk praten,
houd dan

WAKEMKENS BV in de weten

VOOR EEN GEZELLIG DRANKJE

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

Kantine van Z.V.C. te 607

Taxibedrijf
Jan Roelofs

7 DORPSSTRAAT 29 anZieuwent Te 05445 116 utrouw-, rouw- en s

ziekenfondsritten worden door ons verzorgd
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Tot uw dienst met:
sparen (tegen hoge rente) . financieringen
persoonlijke leningen . verzekeringen
hypotheken . beleggingen . bewaargeving
vakantiereizen . vreemd geld

ZIEUWENT — telefoon 561/562

bijkantoor :

Waalderweg 10, Mariënvelde, telefoon 575
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