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taasud: Dz. 1. Ven de redactie.
« Belangrijke punten Jaarvergadering.Van de trainer.
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« Het zesde elftal.10. De jeugd.
11. Intervieuw met dhr. B. Helmink.
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16. Humor.

°

ANN

AN

AN

0=0-0-0-0-0

VAN DE REDACTIE,
Allereerst willen wy onze verontschuldigingen aanbiedenvoor de slechte leesbaarheid van het vorige nummer.De oorzaak daarvan was, dat vergeten word om het type-lint te verwijderen. Zo ziet U dat er ondanks een aa=tal jaren ervaring er toch nog wel eens iets üis kangean "gelukkig" wel, want wij zijn ook maar amateurs).&nkele artikelen willen wij deze keer echter nogmaalsplaatsen, omdat ze interessant en/of belangrijk zijnshet interview met Bennie Helmink en een paar puntenvan de ledenvergadering. ïiat de inhoud van dit nummerbetreft: een bijdrage van Bennie Helmink over de selek-tie en stukken van het derde en zesde is alles wat ervan de voetballers is binnengekomen. Schrijvers, har-telijk dank; maar verder is het maar matig dat er maarvan vier van de 19 elftallen iets in komt te staan.Toch blijven we hopen, want in de tijd toten met novem-ber voetballen de meeste elftallen behoorlijk veel.zodat er allicht iets is om over te schrijven valt(al is het alleen maar over de goede wedstrijden).Verder staan in dit nummer de standen van de seniorentot en met 25 september vermeld, evenals de indeling F
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en het competitieprogramma (eerste helft) voor de
pupillen D en E. De standen van de junioren en: pupillen
kunt U in het volgende nummer verwachten, evenals de
toptien. Verder is een bijdrage van TOHP- volleybal de
enigste copy van de andere sportverenigingen in Zieuwent.
Wat de voetbalresultaten betreft: de start is niet
geheel vlekkeloos verlopen maar gemidüeld genomen valt
ze toch wel mee. Het eerste staat na vier wedstrijden
zelfs mede bovenaan, terwijl het tweede vlot meedraait.
Beide teams spelen echter in een klasse met bijzonder
weinig krachtsverschil, zodat de situatie in een paar
weken tijds veel kan veranderen. Zie verder elders in
ait nummer. De resultaten van het derde tot en met
het zesde (Gel vierde heeft 4 uit 4, de andere drie
teams hebben 5 uit 4) kunnen ongeveer op dezelfde
manier ómschreven worden: ze spelen vrij goed mee,
maer verloren soms een béetje onnodig op een ongelukkige
manier een aantal punten. Vergeleken met vorig seizoen
vallen vooral de resultaten van het vierde (vorig
seizoen pas laat op geng) en het vijfde (pas gepromo-
veerd) mee. Bij het zevende en achtste wil het op het
voetbalveld nog niet zo best lukken. Toch lijkt de
verwachting gerechtvaardigd dat zij dit seizoen hier
en daar nog wel hun puntjes zullen pakken, zodat ze
niet onderaan zullen eindigen.
De start van de junioren A-selektie i un si H
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weest, zeker wanneer men bedenkt dat ze een klasse
hoger spelen als verleden jaar. Ze behaalden drie
gelijke spelen ie SDOUC, Longa en Grol.
A-&&n-junioren starten ook vrij goed met 5 uit 4.
Verwacht mag worden dat ze als goede middenmotor zullen
blijven meedraaien. let de B- en de C-selectie gaat
het minder goed. Het seizoen is echter nog maar pasc
van start gegaan, ook zij. hebben hopelijk het goede
ritme binnenkort te pakken. B2 en C2 draaien redelijk mee.
Tenslotte nog een aantal opmerkingen.
Het zesde kwam onverwachts tot een monsterscore van. 10-0.
Antoon Slot liep tegen Longa 5 een zware beenblessure
ov. 18 september was voor de lagere elftallen. een
zwarte dag: het derde tot en met het achtste verloren
alle hun wedstrijd (dit is zuiver toeval, zeker gezien
het spel van een aantal elftallen)
Helaas is in Zieuwent ook de eerste rode kaart gevallen.
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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



Elke zondag
kun je voor 7 kwartjes voor een
rijk worden gezellig partijtjein de Lotto of: BiiarienToto. EL tes}7v of een groot feest

in ’t klein

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

te spelen steunt u
bovendien CAFÉ

onze vereniging. yt Kevelder
elke dinsdagavond

H. HOLWEG

tussen 8 en 11 uur Telefoon 277
in de kantine

wij stammen uit een sterk geslacht
dat steeds door :

|

van Wijngaarden’s
MENGVOEDERS

wordt groot
en in produktie gebracht

%*
% *

tel. 200
Zieuwent
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den. Het tweede voetbalt hier goed en heeft een
oede trainingsopkomst, in Vosseveld viel dat
tegen.

. Hoe moet de jeugdtraining er uitzien?
tw. De jongens van 8 tot 10 jsar moet je laten voet-

ballen, dus veel pertijbjes.ov-ds trainiug. Die
van 10 tot 9/15 jaar moeten meer technische trai-
ning hebben. Bij de A-jeugd krijg je technische en
tactisshe training en verder het zelfde als bij de
senioren.

vr. Wat voor leuke voorvallen heb je als trainer meege-
maakt?

antw. Bij Vosseveld voetbalde een schoolmeester, een
echte komiek, en die gaf zoma: lemnonstratie
"hoe vang je een kip!" Bij heet weer kwam hij eens
in motorpek op de training.

vr. Moeten spelers inspraak hebben bij de trainingskeuze
Su over Ge opstelling meebeslissen?

entw. Inspraak van spelers. bij een trainingskeuze is be-
lansrijk maar oo: moeilijk. Zelf. wil ik ook serst
de spelers zien. Inspraak bij de opstelling kan
niet, de trainer is verantwoorcelijk, wel is een
zekere inbreng mogelijk. Hierbij speelt de aanvoer-
der een eerste rol.

vr. Heb je hier al wensen?
antw. Ik heb één grote wens en dat is een massagetafel,

die b.v. in de douche-ruimte kan staan. Tonnie
heeft er verstand van en daar moet meer gebruik
van gemaakt worden.

vr. Hoe vindt je vrouw het dat je veel weg bent voor
voetbal?

antw. Daar heb ik geen problemen mese. in vrouw en doch-
ters vinden het zelf ook een leuke. sport.

Heb je nog een andere hobby?
w. [Ik vind alle sporten leuk en kijk op t.v. natuur-

lijk veel naer sport. Verder ga ik wel eens vissen,
ian kan ik rustig over het. voetballen nadenken.

Je eeoordjes:

0
a

V
SES

( +

© 5 0 m RB © © 5 Mm

©

4 FH

cie
he

+



‘De trainingstijden

1
Cruyff - klasse
clubblad - goed
buizen — als het maer niet nadelig is voor het

voetbal.

DE NEDERLANDSE MIDDENSTANDSBANK,
EEN SPAARBANK VOOR IEDEREEN.

VOLLEYBAINIEUWS. *

De volleyballers en volleybalsters van Zieuwent zijn
weer actief met hun trainingen begonnen. Reeüs deze.
week beginnen de eerste competitiewedstrijden.
Voordat ik verder ga met U te vertellen over ce wed-
strijden, de teams en de trainingen, wil ik U bedanken
voor de opbrengst van de door ons gehouden balpemnen-
actie
Den nu Ce wedstrijden. Ze zullen wekelijks worden
gespeeld; soms uit, soms thuis.
Aan de wedstrijden nemen 5 teams van T.0.H.P. deel,
‘te weten: 2 senioren herenteams. Een van deze teams
is 't afgelopen seizoen gepromoveerd van de 4e naar
de Ze klasse. Het andere herenteam speelt {e klasse.
Bij de dames zijn 5 teams. gemaakt: 1 seniorenteam
spelend ín Ce 2e klasse en 2 juniorenteams die Ze
klasse spelen.
junioren van 19.50 -
väns20.505 21: 505e
van 2155055 222.505
worden door enkele
De anûere trainingen
ten Haaff.
Voor de: trainingen z2an de junioren zoeken we een trai-
ner of trainster en we hopen, dat als iemandaarvoor
belangstelling heeft, hij of zij kontakt zal willen
opnemen met mej. D. Rouwhorst (tel: 05445 - IS of
zal komen op de trainingen.
Ook welkom wijdse de trainingen zijn diegenen die
1id willen worden van onze vereniging. Opg:ve is
altijd mogelijk tijdens de genoemde trainingstijden
in de gymzaal te Zieuwent.
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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!

Tima AÁ. M. Wapereis
RADIO - TELEVISIE

ELECTRO TECHNISCH BUREAU WASAUTOMATEN
ZIEUWENT ELEKTRISCHE en

HUISHOUDELIJKE ART.
Dorpsstraat 63 SCHOOLARTIKELEN en
Telefoon (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

je na de wedstrijd zeeen bezoek
aan

cafetaria 3 de tmp”tel, 269
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hebben en dat stimuleert enorn.Tot slot nog even de uitslagen- van de oefenwedstrijden,daar deze in het vorige nummer niet vermeld stonden:iEONC= z4elos 3 — 4, HKZVC = VIG A NG ds& ©, Achilless — RESYC Ó — 2. RKZVC if Etten 4 - 0,BK/NG = AZSV 3 1 :

Het programma ziet ér vocrlopig als volgt uit:Goktsber Heunis — EKZVU (beker)16 oktober Vorden — RKZVC
25 oktoler RKZVG =Grol (beker)
30 oktober RKZVC - Varsseveld

6 november Neede …— RKZVC.

Standen senioren tot en met 25 ‘september.
fisde klas KNVB ‚klasLl. Gendringen 4-6 Ie Eibergen 5 4-7

2. RKZVC 4-6 2. VarssevelC 2 4-6
5. Colmschate 4-5 5. bijnland 2 4-54. Dinxperlo {-4 4. GSV 2 4-55. Grol 4-4 Ez 4-56. KS if NGD 4-4
T. SC Neede 154 2 NE 2 4-4
8. Varsseveld 4-4 6: ingen 2 4-49. Vorden 4-5 SE Ge 2 Á-410. Witkampers Z-5 JOS =d 4-211, AD 69 4-2 li. Raim;/> 4-212. Rounie 4-2 2 ó 4-0

se klas
Noordijk 3 4-5 Deo 2 3-6 4-7

4-5 Kotten 2 3-5 4-6
4-5 Neede 4 4-5 -64-5 Longa 6 3-5 4-64 WIC 4 B 4-6Fe B a 4-4 1 7=)
4-4 Reunie 3-5 4-5
4-4 3-2 4-525 9: 6 4-2
4-2 3 3-2 3 EI4-2 Ee 5 0
5-1 3 4-0 4-0



SE
Je klas E

Erix 3 4-7 Reunie 6 4-6 MEC. 5 4-7
GSTV-2 3-6 Erix 5 4-6 AD 8 3-6
ND 6 4-5 Witkampers 4 5-5 Grol 4-6
Eibergen 8 21 GSV53 3-4 Longa 13 = 4-6
Longa 8 3-4 KSV 6 3-4 Meddo 3 JEE

Diepenheim 5 4-4. Eibergen 9 3-3 Kotten 3 {-4
KSV 5 4-4 Vios 9 3-3 Ratum £ &-4
Markelo 6 3-3 Longa 9 3-3 Grolsche Boys 3 4-4
Vios 8 4-3 Deo 4 So 4-3
Deo 5 4-2 Markelo 7 4-2 Vosseveld 5 4-1
Ruurlo 7 3-0 Rietmolen 5 {-2 Meddo 6 4-1
Reunie 5 4-0 ZVC 7 A= Winterswijk 4-1

ZVC 3.
Het derde, dat vorig jaar uit de tweede klas degradeerde
had boze plannen. Na cen zwaar cefenprogram, waarin
goede resultaten werden behaald, begonnen ze dan ook
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8

MF

mw

0

-

+
B

ON

ee

NBD t

jaar beslist niet op de sloffen afkunnen. p
voor tijd wisten ze via een pe sli
komen. Uitslag 2-2.
Tegen Noordijk 3 zou men h
afhandig maken. llaar do
op een 2-0 achterstan
geschud en werd Noordi
gedrukt. Maar weer Db

koele afronders ontbrake -

De volgende drie wedstrijden bleken ze het ritme te
pakken te hebben en wist men ook flink uit te halen
tegen resp. Eibergen C (5-1) Ionge 5 (1-2) en Eöuris(8-0). Tegen Eibergen 6 en Ruurlo 4 waren ze een klasse
beter en konden ze via ‘goed lopende combinaties gemak-
kelijk afstand nemen. Tegen Longa ging alles veel
moeilijker, mede door de hare aanpak waardoor drie
spelers ernstig geblesseerd raakten, en vooral de
Liecsuee van 5 Slot 10 min. na rust leek bijzonder
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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 WMS
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

Ak 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
LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF „WO PA B.V.

tel.05443-2415
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ernstig. Hij moest dan ook op dokters advies 3 weken
op de stoel zitten. Dat we een kwartier voor einde van
2-2 stand tosh nog 4-2 maakte pleit toch wel voor de
goede onderlinge mentaliteit en kwam mede door de betere
conditie van ons waaruit mear weer blijkt dat een goede
trainingsopkomst beslist zijn vruchten afwerpt.

Omdat ook alle mede concurrenten punten -verspeelden,
staat het dérde nu met nog 4 andere ploegen bovenaan.
Wanneer de opgaande lijn kan worden vastgehouden en erniet nog meer bléssures vallen biedt.dat beslist goede
perspectieven voor de toekomst.

B. ten Bras.
ET ZESDE ELFTAL.

Het zesde: voor menigeen de afgelopen maanden cen
begrip, een ideaal, een wens, een bestuurs"probleem',
sen trainers!probleem'. Talloze discussie!s hsbben er
over dit elftal plaats gevonden, sommige vergezeld
gaende met complete scheldkanonades. Er is zelfs een hend-
tekeningactie op touw gezet.
De leden van RKZVC kennen het probleem, maar voor de
buitenstaander (donateur, geïnteresseerde) wil ik het
zaakje even op een rijtje zetten. Het zesde elftal
(seizoen 76/77) wil(de) bij elkaer blijven: d.w.z.
-geen mensen afstaan zaan hogere elftellen voor de
broodnodige doorstroming -minder getelenteerde voet-:
ballers niet laten afzakken naar lagere elftallen -geen
junioren, die vanwege hun bereikte leeftijd bij de
senioren worden ingedeeld, opnemen -enz. "Gewoon! een
vereniging binnen een vereniging worden.
In principe een toteal verkeerde opvatting. Toch voor
de mensen van het zesde cen begrijpelijke wens. Afgezien
van enkele problemen sangeande opstellingen. tijdens
het begin van de competitie (mede veroorzaakt door te
vroege en niet gefundaementeerde kampioensinspirsties)
was het een fijn en gezellig seizoen. Echter het De:
en het Te elftal weren (en zijn voor sommigen nog steeds)
doornen in het oog van de mensen van het zesde. Waarom
kunnen en mogen deze elftallen wel bij elkcer ie.en ‘wij niet?; was een veel gehoorde kreet.
Het bestuur en trainer, die tevens de indeling van de
lagere elftallen verzorgt, wilden niet op de wensen
(voor sommige leden waeren het haest eisen) ingaan.

—
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Het gehele 6e uitte. de wens om bij elkaar te blijven,echter het waren de mensen die ook 2 seizoenen terug reedsmet elkaar speelden die de zaàk doordreven.

:Het 6e werd uit elkaar gehaald. : De "herdeg kern! kreegeehter haar zin, althans op 2 personen ne. Deze tweebleven voorlopig bij het 6e, terwijl de rest van degenoemde groep nsar het 8e verhuisde. Van het overschotvan het oude zesde ging ook nog een persoon over neerhet 4e.
De 2 "van de harde kern! die, vanwege hun voetbalkwali-teiten, in het 6e achterbleven waren het niet eens metde gang van zaken. Zij beriepen zich. op een regel dieinhoud dat elke speler ouder dan 30 jaar in principezelf mag bepalen in welk elftal (natuurlijk niet hogerdean zijn kwaliteiten toelaten) hij wil voetballen. (Dezeregel is "mede verantwoordelijk voor! het bestaen va:het De elftal, een competitie spelend veteranen-tesmHet gevolg was dàn ook dat deze 2 spelers overgnaer het 8e. Het totaal nieuw gevormde 6e (bestrest oude 6e, junioren en enkele mensen uit devan oude 4e) had nu echter mensen Lekorion,cen beroep gedaen moest worden op het 7e (de stkracht achter de kantine-omzet). iT ook het Jebij: elkaar, te blijmen. In sers instantie werd ’e&n
persoon (een achterhoede-speler, de 2 gencemde personenvan de Mharde k

jn ook ach spelers, metvoetbalkwalitei eld S Deze persoonin kwestie zag l niet zitten in het 6e enwilde het liefs l op handen en voeten) terugnâar hete. Oo ls team, wilde de genoemdepersoon. terug h e ren. Er werd tot eencompromis beslo 5 "best! getalenteerde voetbal-lers. van het 7e zullen nu. per toerbeurt meegaan met het Ge.Tot zover de stand van. zaken. Geuitte dreigementen, vende. "harde kern! indien zij niet bij elkaar bleven en vanspelers van het, fe-indien zij íin-het-6e werden ingedeeld,om met het voetbal te kappen werden niet uitgevoerd.Voorlopig? lijkt de storm geluwd.
Het nieuw gevormde 6e heeft nu een speciale. taak toebe-deeld gekregen binnen de vereniging. Het is het reserve-elftal van hèt Ze en 4e(intotale noodgevallen zelfsvan het 5e) In geval van blessure!'s en/of schorsingen(dit laatste is jammer genoeg nu £&l het geval) binnen



KRGCON levensmiddelen de beheerder
van het

parochiehuis
wenst

KWALITEITS levensmiddelen

alle sportmensen

steeds
AANGENAME

A.VENDERBOSCH WEDSTRIJDEN

Dorpsstraat 28 - telef. 315
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



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
energiëe=074; . SLAAPKAMERS

. GORDIJNENSTOF
*tarvo . VLOERBEDEKKING

* volkoren steeds een leuke kollektie
xt in voorraadarwe

van bakkerij

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

Niënhuis meulelen 25:

telefoon 255

|

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

maar net als RKZVC ook aan klantenwerk!



aannemingsbedrijf
B.VHoenderboom zicuwex

voor nieuwbouw
verbouw
onderhoudswerken
utiliteitswerken

Dorpsstraat 27
Tel, 05445-38332

prijs intapijt
ltijd de beste?altijd de beste:

Maar ook kwaliteiten. Let naast

} Loop daarom even bij ons

ee echte tapijt-specialist.

f4— Vergeethetmaar! Stolfenborg
de prijs ook op kwaliteit,

Bs 5
JE] a N « binnen, Wij adviseren u graag DM NN

2 >

& GJ|Wanttapijt kent vele prijzen.

Ny
Goedkoop is duurkoop,en

Sesemet het vakmanschap van de
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de selectie worden mensen van het 6e toegevoegd zaan
het 3e en/of 4e elftal. Meestal zal echter dit toevoegen
bestaan uit "bankje zitten", zodat in princip e steeds
andere personen van het 6e meegaan met een selectie-
team. Tevens zijn mensen die b.v. vanwege hun. werk
(weekend- diensten) niet elke zondag kunnen voetballen,
ingedeeld bij hei 65.
Door deze voortdurende veranderingen binnen het teem
zullen goede competitie resultaten (een kampioenschap
bijvoorbeeld) waarschijnlijk niet in het verschiet
liggen, ondanks de talenten van enkele spelers en de
niet al te zware competitie-indeling.
RESULTATEN j ie Ee
Oefenprogamma: redelijk voetbal: ongeslagen.
Competitie: |

Ruurlo7 - ZVC6 0-3 20-20 zou de veldverhouding
beter weergegeven hebben.

ZVC6 — GSV!63: 2 :0-1 :onnodig verlies
Oorzaak: missen van karisen
en pech.

ZVC6 — DEOS : - ’10-0 :goede wedstrijd. :

W. Toebes scoorde 6 maal.
Markelo6 -— ZVC6 1-1 sle helft uitstekend voetbal

2e helft grote puinhoop
EE à : . Afbraekvoetbal van Markelo.

ZVC6 - Eibergen8 0-2 :ongelukkig gespeelde wedstrijd
tegen een sterke tegenstander.

Trainingsopkomst, inzet en sfeer: ‘goed tot uitstekend.
Huub Wopereis (oud en nieuw speler van het 6e elftal)

SPAART U OOK AL BIJ UW BANK,
DE NED. MIDDENSTANDS SPAARBANK

Eigen typmachineé.
Mocht ons vorige nummer weliswaar erg onduidelijk zijn,
de vraag naer eèn typmachine met brede be werd toch
wel gelezen. Dé heer van de Ven had nog zo'n machine
en bood ons deze aan, wearvoor we hem hartelijk danken.
Nu zijn we tenminste ook van det probleem af en kunnen
we voortaan waarschijnlijk nog sneller ons boekje uit-
brengen. We zijn er bijzonder blij mee vooral omdat



is:
er enkele leuke snufjes opzitten en een mooi letter-type heeft. Maar dat kunt U zelf constateren went dit
nummer werd er reeds mee getypt. :

De Redactie.
DE. JEUGD.
Zaterdag 10 september speelden de pupillen allen huneerste wedstrijden, doch doordat er in het programmazoveel fouten zaten en later weer elftallen erbijgekomen waren vervallen deze uitslagen.
De nieuwe indeling en programma volgt hier nu voorzowel D als E pupillen voor de eerste competitiehelft.Indeling D pupillen

‘24 sep

ZVC3- Grol6
AVGLvrij

t. ZVC1l-Longa2
Longa4-ZVC2
ZVC 3-KSH2

le klasse 2e klasse 3e klasse
Brix 1 Grol53 Hrix 2
Grol 1 Grol 4 Grol 5
Grol 2 Grolse Boys l Grol 6
KSV] Longa: 3 Grol 7
Longa 1 Longa 4 Ke Oi 2
Longa 2 KeS Hi . Longa 5
Marienvolde 1 R.K.Z.V.C. 2 Marienvelde 2
Rek ieVe6s Vios 2 Rake ZeViG 5
Vios 1 Vios 3

Indeling EB pupillen
le klasse 2e klasse Ze klasseBrise Grol 3 Erix 2Grol Grolse Boys 1 Grol £
GrOols2 KSV. Grolse Boys 2Ke longs 3 Longa 5
Longa 1 Longa 4 Longa 6
Longa 2 Varituold TI E51. 2Rek ZV SD Vios 1 Vios 2

Programma
D pupillen B. pupillen

17 sept.Gro13-ZVC2 Longeal-ZVC1
ZVC2-GrT.Boys2

ZVCI-KSHI
Brix2-ZVC2



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

‚ landbouwplastics
‚ spuitmiddelen
. gras- en gazonzaden

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

LOONBEDRIJF „WO PA”.
tel. 05443-2415

voor al uw varkens
groot of klein

wil

BART VOS
graag uw koopman zijn
telefoon 05443-1774

Geen gesjouw!
Geen gezeur!

Doe uw
B. LANKVELD
WINKEL AAN HUIS tel.



car” SIEMAGO :B.
ZIEUWENT - MARIENVELDE

rijsjpen Ds \aNEien NIN sE

. 221 (band 210)

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

voor voetbal naar
BKZV
voor RIJLES
naar

A Kolkman
Werenfriedstr. 13

Th. BERENTSEN

UW

VIVO-KRUIDENIER

&

WARME BAKKER

telef .05445-222
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es
D pupillen E pupillenbokt: Viosl-ZVCl Grol1-ZVC1
ZVC2-Vios2 ZVC2-Longa5
Merienvelde2-ZVC3

8 okt. ZVC1-Grol2 ZVCl-Erixl
Longa3-ZVC2 ZVC2 vrij
ZVC3-Erix2

15 okt. KSV1-ZVC1l Longe2-ZVCl
ZVC2-KSH1 Vios2-ZVC2
ZVC3 vrij

22 okt. ZVCl-Erixl ZVC1l-Grol2
Gr.Boysi.-ZVC2 ZVC2=Grol4
Grol7-ZVC3

29 okt. LonsalsZy6L Longa6-ZVC2
ZVC2-Grol4 ZVCL vrij
Grol15-ZVC3

5 nov. ZVCl-Groll VCE vei)
ZVG2 vrij ZVC2 vrij
ZVC3-Vios3

l2 nov. Marienveldel-ZVC1 ZVOlL vrij
ZVC2 vrij
Longa5-ZVC3

ZVC2 vrij

INTERVIEW MET DER. B. HELMINK
Door reeds eerder genoemde oorzaak waren ven ons vorige
boekje de eerste 11 bladzijden moeilijk leesbaar en op
verzoek van velen plaatsen we daerom nogmaals het
interviey met trainer B. Helmink.
Bennie Helmink, 38 jaar, getrouwd en heeft 2 dochters.
Van beroep voorwerker in een montagehal van verwarmings-
installaties, wonende te Winterswijk.

vr. Kun je iets vertellen over je eigen voetballoopbaan?ait. Vansft i2e jaar 101 26 Jaar heb:1k bijde Winters-
wijkse Boys gevoetbald, waar ik op 17 jarige leef-
tijd, als noodgreep, in het eerste kwam dat Ze
klas KNVB speelde. Mijn plaats was achter de voor-
hoede. Daarna heb ik 3 jaar in het eerste van
Vosseveld gevoetbald. Toen werd de zin om 's zon-
dags te voetballen minder, en ging ik naar SKVV
om !s zaterdags te voetballen.

vr. Ben je door dat voetballen wel eens eerder met
Zieuwent in contact geweest?
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antw. Heel vroeger ben ik met Vosseveld hier geweest.Ook een keer met Winterswijkse Boys, thuis tegenZieuwent. Zieuwent kon toen degraderen en we

hebben met 1-0 gewonnen. DE
vr. Hoe is het eigenlijk gekomen dat je Lee bent

geworden?
entw. Bij SKVV trainde ik de A jeugd. Toen die kampi

werden ben ik de amateur-spelleiderscursus geanvolgen, en daarna de E-cursus. Toen kwam Vosse-veld om een trainer voor het eerste en dzar ben
ik 5D jaar geweest. In die tijd haalde ik ook de
Den C diploma's. Voor het B diploma moet ik
eerst. één jaar KNVB trainen; enik Heb de toe-
zegging dat ik volgend jaar: op de. B-cursus kan
komen.

vr. Wat wareri je mooiste en je slechtste wedstrijden?antw. De mooiste wedstrijd was met Winterswijk A — Ajax A
Het was de finalewedstrijd van tournooi in
Bussum. De eindstand we
strafschoppen verloren. De sletja, daar heb ik zo geen antwo

vr. Ben je tevreden over je periode

© Se

Dim ù
oo

b sev
vas de samenwerking daer met spel n be

cntw.e Zelf ben ik tevreden over die ti

sn Vo
ook want dat bleek uit de afscl cadea
van de spelers en het bestuur kreeg.king tussen de spelers en de trainer
maar met het bestuur had ik i

E

stellen ven 1twoord enzelf-heb ik Sichitins
: stallsaie mm

Vr Nais Je
RKZVC in
spelers,

antw. Over d

het isArer
Ikm
zoucd
Jeug

Vr. Wai ve



De Honda Civic

3 maal gekozentot auto van het jaar in Japan
1 maal Ze plaats in Europa
2 maal le plaats in Amerika

Grote beurt elke 20.000 km. Deze beurten duren
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.

Bis 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
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
“op 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
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Oek ket volsend seizoen Dio.
Dankzij de grote bereidheid van onze adventeerders zijn
we ook het komend seizoen (tot nov. 1978) verzekerd
dat Piot met de krant bij U thuis bezorgd krijgt. Ïe.
zijn onze adventeerders weer bijzonder dankbaar en
hopen dat U onze leuze: "De adventeerders steunen ons,
steun daarom ook de adventeerders" ook honoreerd..

De Tedáctie.
Enkele belangrijke punten van de jaarvergadering.
— Bij thuiswedstrijden van het eerste dient men leden-

of donateurskaart bij zich te hebben.
- Wees zuinig op onze accomodatie
- Zaterdags is de kantine vanaf 1

er wedstrijden zijn.)
- Leo Stoltenborg werd herkozen in het bestuur (geen

tegenkandidaten).

dà uur geopend (manneer

- Dug outs werden aangeboden door de firma foenderboon.
- Een EH30-tas werd aangeboden door de firma Nienhuis.
- (Jeugd)leiders kunnen zich opgeven voor cen EH

cursus.
- De geluidsinstallatie zal verbeterd worden.
- De zitbanken langs het veld zijn bed voor mensen die grat

komen kijken naar het voetbal, maar ie anderhalf uur
staan bijna te leng vinden.

— De heer Wassink dankte ZVC namens de supporters voor
het goede en sportieve seizoen (goedkeurend applaus).

Vans de Lrainer,
Wegens tijdgebrek was trainer Helmink ditmaal niet in
de gelegenheid een goed verslag van de gespeelde wed-Ed te schrijven, vandaar ditmaal slechts een
schematisch overzicht. De volgende keer zal er echterbeslist diever op de gespeelde wedstrijden worden
ingegaan. Redactie.
RKZVC IL —= AD IT uitslag 5 - 2

le helft redelijk voetbal. 2e helft een kleine terugval.
Ruststand ras 2 -Û
Witkampers I - RKZVC I
Dit was geen beste wedstrijd, doordat de scheidsrechter
geen van 2 partijden liet voetballen.
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Ruststand was O - 1 Eindstand 1 - 1.
Witkampers maakte 10 min. voor tijd gelijk. :

RKZVC I * Reunie I
Ook hier een redelijke le Gs maar ook in de 2e
helft geen goed voetbal. De 2e helft te verdedigend.
Eindstand 3 -— 3

Colmschate I - RKZVC IDe le helft werd er goed gevoetbald. Rust O - 0.
De 2e helft bleven we goed voetballen en toen maakten
we ook, 2 doelpunten. Bindstand © - 2.

Llgemeen:
Er komt behoorlijk lijn in, maar het Kan mos veel Dier.

B. Helmink,
Het Eerste.
tt Is nog cen beetje vroeg om de stand ven het ee
in dit jaar definitief te beoordelen. eevorig jaar is de start in ieder geval veel beter.
Toen hadden we nae 9 wedstrijden pas 5 punten, terwijlhet puntentotaal nu na 5 wedstrijden al op T staat.
Nu moet er wel bij gezegd worden dat Vrouwe Portuns
ons begin vorig jaar behoorlijk in-de-steek die.EE en dat is misschien net het verschil met vorig

ste
et

jaar, ee men het koppie een beetje bij houdt
en het ir Ì TL

de es d
kan gebeur e
hebben €
speeld. raelkaar met d n W

het redelijk goed, a
het minder goed of maar ec

met elkaar over gepraat en
met voetbal) waarschijnlijk
Genoemd werd 0.a. verslappen van de concentratie, pech
gebrek aan lef en/of ervaring en te weinig conditie.
Wat het: m0u precies is, is niet duidelijk. De zondss
nadat er met elkaar over gepraat was, ging het in
ieder geval wel behoorlijk goed (Colmschate). Feit is
wel dat we na 5 competitiewedstrijden nog niet verloren

N



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

envenagwernaar |. 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
RITA VC.

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

KRA BBENBORG telefoon 215
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“Tot slot wil ik via alle leden de hoop. uitspreken,’
dat de belangstelling voor volleybal niet-beperkt zal:
blijven tot 't leze 'vän dit stukje, maar dat U cens
komt kijken naar de wedstrijden die iedere zaterdag-
middag worden gespeeld. eeTot dan.

:
C. Stortelder.

NIEUWS IN 'T KORT.
Co voor Aa volsende nr: dient uiterlijk zondagDy € J a30 oktober in bezit te zijn van de redactie. Noteer
deze datuu.
DE PLAPOREN HOORDEN. °

‘Cat J. Cuppers tijdens de rust tegen bestuur
3van Colmschate zei dat het jammer was voor hen,

maar ZVC zou de punten meenemen (ruststand 0-0)

… Cat B2 in zijn eerste wedstrijd al meer goals
scoorde dan het gehele vorige seizoen.

… dat Jos Wolters midalgan. als tandpasta gebruikte.

‘Martin Slot op de versiertoer: Mission Impossible.
KePed. — NIEUWS.
Nu op vrijdag 30 september de algemene ledenvergade-
ring weer is geweest, begint de KPJ nog aktiever te
worden daar ze beginnen aan het winterprogramma.
De interessantste aktiviteiten voorafgaand aan die
vergadering maren: een excursie naar het Vragender-
veen met nadien pannekoeken eten bij Beneman, de
uitwisseling met Wijk bij Duurstede en een berbecue-
avónd i.v.m. het 55-jarig bestaan van de KPJ.

_

[n het programma tot let eind vandit jaar zit 0.4,creatieve avond kring, creatief. weekend in Berg en
Dal, uitwisseling met Wijk bij Duurstede, dropping
met alle afdelingen van de kring, excursie naar
Gouden Handen te 's Heerenberg, bestuurskursussen,
kerstviering, oliebollen bekken. Eind november. starten
de voorbereidingen voor de culturele dag meer. Verder
wordt er een cursus voor komend voorjaar voorbereid
en willen we de komende winter regelmatig boesken
meken om het paasvuur in stand te blijven houden. ..O0p

de vergadering zijn er nog een aantal interessante
ideen uit de bus gekomen die in een verdere toekomst

5 ——
— —
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aan bod kunnen komen. Tenslotte nog even de namen vande mensen in het nieuwe bestuur: Marion Kl. Holkenborys,Maria Spekschoor, Merga Wolters, Henk ten Dan, HenryLankveld, Tonny Rouwhorst, Tonny Kolkman, Theo Engel-barts en Guido v.d. Meij.
Jongens en meisjes die interesse in de KPJ hebben kun-nen gerust op de aktiviteiten komen kijken (contributiewordt in het nieuwe jaar pas weer opgehaald) of zekunnen om inlichtingen vragen bij genoemde mensen.
HUMOR,

:

Een Belg kont 'g meandags op z'n werk met verbrandehanden. Hij blijkt tijdens het weekende kaas-fondueuit het vuistje te hebben gegeten.
Komt een Belg met een klein morsig ezeltje bij dedouane. Die heb je zeker op de rommelmarkt gekocht’,vraagt díe douane. Ja, zegt het ezeltje.
Het toppunt van optimisme?
Een Belg een studiebeurs geven.
Hoe vangt een Belg een muis?
Hij. jaagt hem onder de kast en zaagt dan de poteneronder vandaan.

Zoals alle landen kent Belgiebord: een rond bord met eenzwarte en rode auto naast elIn Belgie staat er echter oo 8 iets onder"Geldt voor alle kleuren auto!s.,

q

Zen vliegtuig van de Sabene cirkelt boven Amsterdam.De piloot vraagt toestemming om te landen. De verkeers-toren van Schiphol vraagt: "What is your hight endwhat is your position', De piloot antwoordt: "Ik benl meter.62 en ik zit voorin.!
Een Hollander zit in een trein en zegt tegen zijnoverbuurman: "Ik weet nog een goede Belgen-mop!!.zegt de overbuurman: "Pardon, ik ben cen Belle.""Dat geeft niet, vertel ik hem wel twee keer.'
Wat valt het meest op als je de Belgische grenspasseert? De intelligente blik van de koeien.



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 acten!

VOOR EEN GEZELLIG DRANKJE

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

Kantine van Z.V.C. Ee

Taxibedrijf _

Jan Roelofsen
7; DORPSSTRAAT 29 ZT 2ZIeuwent Ter 05445 116 me Ban

trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd



ee ns e ee En SER *je je de die we ole ie dje Ze we de de de sle wle dje de fe de do oe de fe de de de ole de de de we oZe do we de de ole Ge de de de de Ale Go sie ole Ge Te de ole de de ale ole We de Te oe dede ale de de

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 573

eo o% #
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