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Sportblad PIOT zur.
B. ten Bras, B. Storkhorst, B. Wensink, H. Wopereis,M. Slot, J. v.d. Mei, W. Papen
Correspondentie-adres: Dorpsstraat 23, tel. 05445-257

Veld- + Zaalvoetbal
Voorzitter: J. Cuppers, Oude Maat 1, tel. 05445-281Secretaris: Th. Bekken, Werenfriedstraat 9, tel. 05445-461Penningm.: M. v.h. Bolscher, De Haare 25, tel. 05445-660Wedstrijd-secr.: J. Lankveld, Dorpsstraat 40,tel. 05445-341
Zaalvoetbal: A. Kolkman, Zegendijk 1, tel. 882

Handbal
Voorzitter: B. Wensink, de Haare 18, tel. 838Secretaris: L. Klein Holkenborg, Hofesch 15;Lichtenvoorde, tel. 05443-5237
Penningm.: A. Krabbenborg, Dorpsstraat 3,tel. 05445-442
Wedstrijd-secr.: M. Spekschoor, Zegendijk 2.

Volleybal j

Voorzitter: H. Krabbenborg, Dorpsstraat 22b,tel. 05445-875
Secretaris: A. Krabbenborg, Grobbenweg 3, tel. 05445-534Wedstrijd-secr.: A. te Molder, Kleuterstraat 3,tel. 05445-266
Penningm.: A. Hummelink, Dorpsstraat 101, tel. 724

Tennis
Voorzitter: J. van de Meij, Dorpsstraat 42, tel. 864Secretaris: H. Wopereis, Harreveldseweg 28, tel. 859Penningm.: T. Kemkens, Zegendijk 26, tel. 668Wedstr.secr.: I. Knippenborg, Dorpsstraat 59, tel. 622



ZGV

Mu Chin

[TV Des

Slagvaardig

Gymnastiekvereniging
Voorzitter: A. Rouwhorst, Ruurloseweg 26,
telefoon 05445-294
Secretaris: L. van Schie, Uranus 10,
Lichtenvoorde, telefoon 05443-4772
Penningmeester: J. Onstenk-Schepers,
Grensweg 8, telefoon 05445-348
Wedstrijd-secr.: L. Hummelink, Mercurius 53,
Lichtenvoorde, telefoon 05443-1953

Karate
Voorzitter: H. Olthof, de Waareise 23,
telefoon 05445-262
Secr./Penningm.: V. Doppen, Dorpstraat 77,
telefoon 05445-290
Wedstrijd-secr.: H. Olthof, de Waareise 23,
telefoon 05445-262

Touwtrekken
Voorzitter: A. Spekschoor, Vragenderweg 49,
Lichtenvoorde, telefoon 05443-3597
Secretaris: W. Kl. Holkenborg, de Waareise 7,
telefoon 05445-614
Penningm.: H. Kl. Goldewijk, Klaproosstraat 6
Harreveld, tel. 05443-5013

Tafeltennis
Voorzitter: A. Hoenderboom, Zegendijk 124,
tel. 05445-324
Secretaris: T. Peters, Dorpsstraat 46, tel. 269
Penningm.: C. Reukers, de Waareise 15,
tel. 697
Wedstr.secr.: G. Slot, Past. Zandrikstraat 6,tel. 693

Schietvereniging
Voorzitter: B. Rouwhorst, Roldersweg 17,
telefoon 05445-405
Secretaris: L. Wopereis, Dorpsstraat 60
Penningmeester: A. Schutten,

B. v. Meurstraat 10, Lichtenvoorde,
telefoon 05443-1005
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Van de redactie
Het derde wordt van herte. gefeliciteerd met hunpromotie naar de derde klas.GVB.Natwee jaarnet.niet is hethun nu wel gelukt, ondanks de. neder-laag van zondag(de .eerste).Nu kunnen. ze: mooi
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De spanning bij het eerste blijft en waarschijnlijkzal de beslissing vallen in de wedstrijd tegenGenderingen. De steun van de supporters maghierbij natuurlijk niet ontbreken,
Het tweede speelde hun beste wedstrijd van hetseizoen tegen Varseveld 2,het was jammer dat zedie met O - 1 verloren. Toch is er nog een kans
om op de tweede plaats te eindigen wat rechtgeeft op een promotie wedstrijd.Het vierde, zesdezevende en negende hebben geen kans meer op een
kampioenschap maar zijn hoog geëindigd.Het achtste heeft het wat minder gedaan.Hetvijfde dat volgend jaar in de vierde klasse wilspelen heeft dat zelf in de hand.Pacelli heeft de competitie afgesloten en werkthard aen de voorbereiding van een jubileum enverschillende toernooien. B

De volleybal competitie is ook bijna afgelopen,in deze Piot kunt u een verslag lezen van hun
B-adspiranten.
Het tennissen en het touwtrekken beginnen inapril met hun aktiviteiten.
De redaktie van Piot wenst u allen prettige
paasdagen.

VAN DE BESTUURSTAFEL VAN RKZVC

In de afgelopen winterperiode zĳn er weer een
zestal kruisjasavonden gehouden om ook in deze
rustige voetbalperiode van de kompetitie kon=
takt tussen de spelers onderling ende suppor-ters te houden. Deze avonden werden allen goedbezocht en de prĳswinnaars konden prachtige prij=
zen in ontvangst nemen. De prijzen voor de kaart-
avonden van het. afgelopen seizoen zĳn beschik=-
baar gesteld door: Supermarkt Lankveld, Bakkerij
Knippenborg, Bakkerij Holkenborg, Levensmiddelen-
bedrijf A. Venderbosch, Diepvriescentrale Helmink
in samenwerking met Fons Wieggers en Toon Karne-=
beek en door Assurantiekantoor Bekken.
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DOPPEN ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN

Zieuwent -— Dorpsstraat 77 — telef. 290

Voor
- de beste patat
-de heerlijkste schotels
- de lekkerste schnitzels
- een gezellige avond

café-cafetaria de tmp Ef

telefoon 269
José en Ton Peters

voor advies
aan-en verkoop HIE

Gar FOKZEUGEN
‚FOKBEREN

_ BIGGENen VARKENS

Oude Ruurloseweg 28, Zieuwent, telefoon 436

A.W. DOMHOF



G.J. Pierik
constructie- en installatiebedrijf

LOODGIETERSWERKEN IJZERWAREN
C.V. INSTALLATIES ONDERHOUD

tel. 233

UW KLUSJ ESMAN
G. Domhof

Past. Zandrinkstraat 10
Zieuwent
telefoon 05445-705

VOOR AL UW SCHOENEN

é EN LEDERWAREN
natuurlijk
schoenen- en sporthuis

Ten Bras
tel. 257



Als extra attractie voor de eerstvolgende wed-striĳd van het eerste elftal, de thuiswedstrijdop 10 april tegen Grol, spelen de F-pupillen eenvoorwedstrijd tegen de F-pupillen van Grol, DezePupillen dienen om kwart vour twee aanwezig tezijn,
Ook zijn &én dezer dagen twee jeugdspelers van on=-ze vereniging uitgenodigd voor de districtselsc=-tie van de G.V.B.. Voor dè B.selectie is datFrank Eekelder en voor de C.selectie is datJohnny Eekelder, Wij wensen hen nu alvast veel.sucses met hun uitverkiezing,
Verder speelt aan het einde van het seizoen hetle. elftal.nog een wedstrijd ten bate van descheidsrechtervereniging, De tegenstander is deNEC-selectie:met in het-doel onze ex-keeperBennie. Goldewijk. -Dsze:wedstrijd: vindt plaats opdinsdagavond-.10:mei-te-Zieuwent,
Het Je, elftal zit er als eerste kampiden van devereniging aan te komen, laten we hopen dat nogmeer elftallen dit Voórbegld zullen volgen.

Namens het bestuur van RKZVC.,
Be Hoenderboom.

VAN DE TRAINER

SPANNING INDE49KLASC,
Met nog 5 wedstrijden: te spelen (thuis: Grol en Varsseveld,uit: Eibergen, Gendringen en Kotten) is‘het enorm span=-nend in de vierde klas;zowel bovenin als onderin.Gelukkig hebben wij dít. seizöen alleen máar met BEvEute maken. Dinxperlo ‘en. Varsseveld”zijn inmiddels uitge- peschakeld voor de titél (7:punten achter tet DO0g 5 wed-strijden } De eindstrijd tussen Gendringen en ZVC is wéérsens losgebarsten,Het is nu onze taak om het Veeuwige!tweede zijn eens een keer van òns af te zetten,
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Hierbĳ hebben we nu massaal de steun van het Zieuwentsepubliek nodig.Zodat het talrijke publiek het enthousias-
me en vertrouwen aan de spelers kan overdragen. De "wijnvan de spelers is er wel,doch het spel verloopt nietzoals de eerste twaalf wedstrijden van het seizoen,Wi hebben ll dagen de tĳd om het zelfvertrouwen Lerugte winnen, want ‘dan staat de derby tegen Grol op het pro-Sramma.Vanneer er met de zelfde instelling wordt gevost.-vald als destijds in Groenlo,dan moet het lukken om depunten in Zieuwent te houden,
Daarna volgt nog de uitwedstrijd tegen Eibergen,anneer wij ook hier ongeschonden uit de strijd te vroor-schijn komen,kunnen wij met veel zelfvertrouwen de
VBIGMATCH! tegen Gendringen tegemoet zien.Het belangrijkste is natuurlijk zelf de punten te halenen te hopen dat Gendringen (thuis: Dinxperlo,ZVC enWinterswijk. Uit:AD en VVG) een misstap zal maken,Het tweede elftal heeft tegen koploper Varsseveld 2 eenzeer goede wedstrijd gespeeld,doch vrouwe Fortuna was onshelaas niet gunstig gezind en we verloren de wedstrijdonverdiend met 1-0. Desondanks toch een zeer geslaagdseizoen en moet de 39 plaats gehandhaafd kunnen worden,

Trainer R. Jansen,

HET DERDE --
Wat de afgelopen jaren net niet gelukt is,om te pro=moveren met het derde naar de tweede klas van de GVB.‚is dit jaar een feit geworden.Of het komt door detrainerswisseling,of dat de ploeg in zĳn geheel bèterop elkaar is ingespeeld.Dqt ie een vraag Waarop wemisschien nooit een antwoord krijgen, :

Dit Jaar ging het derde elftal zonder trainer en zon- -der voorbespreking voetballen,Het resultaat is tot nutoe dat we nog ongeslagen zijn en een voorsprong hebbenop nummer twee,met maar liefst 6 punten.In de voorafgaande jaren had het derde wel de pech, dat
_het nooit met een vast elftal kon spelen. Dat kwam door-dat de blessures bij het eerste en het tweede zo grootwas,en we zodoende spelers af moesten staan,
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’s Zomers buitenJ. WAENINK ieSCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade
WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en

ZIEUWENTbijzondere beglazing TEL. 05445-45929

BESTRATINGSBEDRIJF |
|

DOMHOF |
|

ERFVERHARDING ||
|! Dorpsstraat 30SIERBESTRATING

| ZIEUWENT
|

|

Telefoon 05445 - 517

Ed WOPEREIS z.ec7r0
RADIO - TELEVISIE
WASAUTOMATENELECTRO TECHNISCH BUREAU
ELEKTRISCHE enZIEUWENT
HUISHOUDELIJKE ART.
SCHOOLARTIKELEN enDorpsstraat 63

SPEELGOED (lego si:
Telefoon (05445) 217 576

playmobile)



HODENDEREDOM BU

m NIEUWBOUW

m VERBOUW

m ONDERHCUDS- en

m UTILITEITSWERKEN

NVOE BEDRIJF

VV

AANNEMERSBEDRIJF

dorpsstraat 27
ZIEUWENT

telefoon 05445-332

voor een
gezellig partijtje
biljarten
of een groot feest
in ’t klein

moet je toch wel bij
't Kevelder zijn!

CAFÉ ZN't KevelderEm
H. HOLWEGEe 277.



Gelukkig hadden we daar tot nu toe geen last van,al-leen hebben we een paar spelers,die rijp waren voorhet derde elftal van het vierde overgenomen en een. …iipaar andere spelers naar het vierde teruggezet.De trainingen worden over het algemeen goed bezocht.De trainingen donderdag en dinsdag avond.Dinsdag traisnen we van 3 tot 9 onder leiding van een speler.Het _eerste halfuur wordt wat aan de konditie gedaan en het ielaatste halfuureen onderling partijtje. Donderdagstrainen we onder, leiding van W. Domhof. EMetnog 5 wedstrijden voor de boeg(Fêgs inmiddels al.weer twee gespeeld):hopen we dit Jaarkampioen te WOr=..den..van onze”klas, maar: het wordt steedszwaarder, EeDe tegenstaïiderä'die: we krijgen staan onder.aande rang-lĳst en die hebben de punten ook nog nodig en iederelftal wil ons de eerste ‘nederlaag toe brengen.Maar weproberen ongeslagen kampioen te worden,

HetDerde Elftal,

STANDEN ZVC (bijgewerkt t/m27 maart voor:eerste;tweede en
Ee derde. Voor de andere elftallen t/m 20 mrte)

Gendridgen 17-26 (41-15) Varsseveld 2 18-29
RKZVC 17-26 (38-12) VDZ 2 |

18-28
Dinxperlo 17-19 (16-14) ZVC 2 18-24ADE 18-19 (23-24). DVC 3 lorsVarsseveld 17-18 (lh4-11) Esca 2 17-16Grol 17-17 (23-27). Apeld.Boys 2 . 16-15Eibergen 18-17 (27-27) Drempt V. 2 DeReunie  __ 17-15 (23-29). AD2 eeKotten 17-15 (20-28): _Sprinhanen 2 18-14Zelhem 17-14 (18-31): Gendringen 2 _.16-13VVG 17-10 (27-40):- Concordia W. 217-12Winterswijk 17-10 (14-31) Rheäën 37 _ 18-12.
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ze Klas GVB

BVG 53. 19258Bredevoort 17-24
Longa il 17-19
GSV 1 15-18
WVC Lb SIEEGVV 1 16-16
Lochuizen 2 l&-14
Elbergen 5 16-13
Vorden 3 . ‘16-12
Grolse B. 2 15-11
DEO 3 160
Le Klas GVB

Erix 3 16-24
Diep'heim 3 16-21Grol 10 16-21
ZVC 6 - 16-18
Eibergen 9 17-18
Reunie 4 16-17
Wibk!pers L 16-15
SVBV 2 16-14
Longa 10 17-8
Neede 5 16- 6

Winterswijk 7 17-32
Varsseveldl0 17-24
WVC 8 17-24
ZVC 9 16-20
Vosseveld 4 16-18
AD 8 16-16Ratum 5 : 16-15
Meddo 7 16-13
Fortuna 16-11
Br'voort 5 17-11
Longa lh 17- 9
MEC 6 17- 5

Kl. Dochteren 2 17-24 Neede3KSV 3
Witkampers ‘3

Fortuna 2Longa 6Winterw. 3ZVC
WC 5

Lochem5 *.ieB
Hec de

Vosseveld 2
ZVC 7
Meddo 3
Eibergen 7
KSV &
Grol 9
Longa 9
Kotten 5.
Winterswijk5
Ratun 4

A seïectie
Kotten alSSSE Al:

‘Neede ATFortunaAL
GrolAl:
„Rietmolen 41VAZSVaZVC AL
KSH A1
Longa Al
WVC A1

17-23 MEC 216-22 Lochem 6
_ 16-21 Eibergen 416-20 Ruurlo &17-18 Longa 5

16-14 Rietmolen2
17-14 Vios 5

17-25
17-24
16-23
17-20

17-19
17-19

17-15
17-1516-12 ‘ Br'voort 3 17-15

17-12 ZVC 517-10 Grol 5li 6 Ratum 3

& 5e Klas GVB

15-26 MEC 5
16-22 Kotten 7
16-20 Ratum 6
15-16 Grol 11
16-16 Neede 7
16-16 Vios 8
16-15 KSV 7.15-12 WVC 6-
16- 7 ZVC 8
15- 4 Winterswijk 6.

Meddo 5BkDd
SB sel,

1-24 ViosB Bl
15-28 Neede Bl14-18 ZVC Bi:
14-18 Fortuna Bl
15-17 Diep'heim Bl
l4=-13 _ SSSE BE
16-12° MECEl14-11MeddoBl
Lh- 8 KSH Bl
l&- 8 Ratum Blln 7

16-11
17-11

17- 5
15-28
16-23
17-22
15-20
17-17
17-16

crl6415::
17-14
17-12
17-12.17-12ea:
13-21
13-15
13-15
13-11 .

SE +3- 9 :

wide
1l2- ê
l2-2



HET ADRES

voor een

lekker glaasje bier

Bennie van ’n

Merkartikelen zijn
kwaliteitsartikelen!

U koopt ze voordelig bij een
vanouds vertrouwd adres

LEVENSMIDDELENBEDRIJF
|

… : Dikken||A. VENDERBOSCH
eg Dorpsstraat 28 - Zieuwent

telefoon 315

Al uw
B c.v.-installaties
MW loodgieters- en

elektriciteitswerken
B stalventilatie

worden door ons
vakkundig verzorgd!

JOS HULSHOF :

Zieuwent - Telefoon 346



oor al hilder-Haa J ° Holkenborg
tevens het adres voor de ’’ doe-het-zelver’?

officieel Supralux-dealer
Zegendijk 4 - Telefoon 454

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE tijdens de rust of

na de wedstrijd
bent u van harte welkom
in de

Kantine van Z.V.C.
tel. 607

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 graagB KRABBENBORG telefoon 215



Res.B klasse C Klasse
Varsseveld b2 16-29 ZVC Cl

‚ 16-27Lochuizen B1 17-27 Vioa B CL 41555WVC B2 16-25 SKVW C1 17-24Longa B3 17-21 Kotten CI 15-19Srol B2 16-19 KSV C1 15-19Lochem B2 16-19 SSSE CL 16-19AZSV B2 17-19 bBrix Cl 16-18AD Bl 17=l1h Fortuna Cl 16-17Eibergen B2 16-9 Halle Cl 15-10Rs B2 IE 9 AD Cl 16- 6Z 2 16- 3 Meddo C1 17- 2Fortuna B 2 16- 2 KSH C1 lh- 1TopDERTIEN
l. C-selectie 7604 8. Zesde 2,2052. B-zelectie 5,285 2. Vierde 1,698Z.Eerste 4,696 10 Vijfde 1,540bh. Derde 4,262 ll.Achtste 1,475De Tweede 3555 > l2.Â-561, 1,3746. Zevende 3,125 15:B2. 0,2237. Negende 2475

VERSLAG C-1

Dit is dan al weer deel 3 var de sportredactie van C-1,Zal G het halen of gaan ze eraan onderdoor. Wijhebben voor U waargenomen de wedstrijden; Kotten-ZVC,Halle-ZVC, SSSE-ZVC, Erix-ZVC, ZVC-Meddo en de wed-strijd tegen hoofdklasser, ja U leest *t goed,nóôfdklasser Longa. De le wedstrijd speelden wegelijk. Hierover niet verder getreurd.Tegen Halle ging het veel beter. We wonnen met. eenmagere 2-0. Door vele afgelaste wedstrijden kwamenwe uît het ritme. Dat bleek wel uit de wedstrijdtegen SSSE. We speelden toen gelijk met 2-2, Tijdensdie wedstrijd, in de le helft, kwam er een raresnuiter (slimme jongen) op het velddie de lijnenbegon te kalken en de scheidsrechter staakte de -wedstrijd. We stonden toen al met1-0 voor. Daarnawerd het spel minder; einduitslag 2-2,
DE
_-



Toen beseften we dat we het bêèter moesten gaan aan-pakken om de titel binnen te halen. Na vele trai=-ningsarbeid verricht te hebben trokken we naarlievelde om ze daar een poepje te ten ruiken,Na een Schitterende wedstrijd ginsen we met een4-1 zege huiswaarts. ’s Avonds trainden we al voorde oefenwedstrijd tegen hoofdklasser Longa. Het„Stadion” was al wekenlang uitverkoent. We lietenLonge. voor de lol roof xomen met 1-0 en om de fspanning er in te houden maakten we eerst 3 buiten-speldoelpunten. Toen, een minuut voor het einde,dachten we; „Nu is het leuk geweest” en maaktenwe een goal. Het „stadion” stond op kop. We liezenhet toen maar 1-1 om knokpartijen te voorkomen.Daarna kwam het echte werk weer, Het was tegenMeddo: Volgens berekening een zeer moeilijke wed-strijd. Het werd dan ook maar8-0 (voor ons).Zulke uitslagenvijzelt net zelfvertrouwen op endaarom: wilt U genieten van ons zeer geraffineerdespel, kom dan alke week kijken naar ons sterren-elftal. Kom dus vanmiddag om 1 uur kijken naarZYC-SKVW, Een overwinning is niet uitgesloten.
De zoortredactie van C-1

NÏTORTNIEUWSI

Kopie ‘vroor het volgende nummer van Piot dient uitersliĳk zondag 17 april in het bezit te zijn van de redactie,Noteer deze datum!!
|

K-KoX-keX- XX
Zondag 10 april spelen de F-pupillen van ZVC eenoefenwedstrijdje tegen de F pupillen vanGrol als‘tgoorwedstrijd'? bij de derby van het eerste :Z2VC-GrolOoktijdens de ruêt van deze wedstrijdzullen deze pupil-letjes van 6 en7: jaarhunenthousiaste strijd voort- --zetten. eeaeeOnze F-pupillenworden die-zondagomkwart voor tweebĳ het sportkomplex Verain Snes 5E N95 | Le

KoeKekeX=X
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H.H. LANDBOUWERS - AANNEMERS

Voor al uw Joon- en grondwerken staan wij steeds klaar met de
modernste machines.
Verder leveren wij alle soorten

LANDBOUWPLASTIKS

GRAS- EN GAZONZADEN LOON-EN

SPUITMIDDELEN E.D. GRONDVERZETBEDRIJF

tel. 05443-24155 V/ tel. 05445-253-256

TETE
LANHVEL
GOEDKOOP EN GOED!

CZ



Dit komfortabele eiken bankstel! is prachtig
afgewerkt. Wat de bekleding betreft kuntu kie-
zen uit een effen stof of een bekleding met
zo'n gezellig bloemmotief.

B.J. STOLTENBORG & ZN. -tel. 207

voor al uw voor

VERZEKERINGEN
‚ NIEUWBOUW

Gai . VERBOUW en

. ONDERHOUD
ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER/! WOPEREIS
Zieuwentseweg 75

Zieuwent Dorpsstraat 48
Tel. 227 Zieuwent — telef.209



het juiste brood voor de
sportman is brood met
emergië 0,4.

* tarvo
+ vollen:2 bakkerij

KNIPPENBORG
UW WARME BAKKER

ì
telef 255eleioon}

Hotel-Café-Restaurant-Slijterij BONGERS
Dorpsstraat 36 - Zieuwent - Telefoon 05445-271

Het adres voor: Bruiloften - Partijen  %5t
Droppings 3Uitstekende keuken voor diners

j elke woensdagavond grote super bingo
j

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

ì DORPSSTRAAT 29Z Ieuwent Tel. 05445 — 410.

trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd



voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

Voor al uw PARTIJEN en BIJEENKOMSTEN
naar.

café-restaurant

Ruurloseweg 20 - ZIEUWENT- telefoon 05445-634
STOVERINK

Garage

Krabbenborg
Verkoop en reparatie
van alle merken
auto’s

Waalderweg 12a - MARIËNVELDE
telefoon 05445-777 b.g.g.11



ee ernme > ——Een adsvirante team van Pacelli behaalde zondag 27 maarttijdens voorronden voor de Provinciale Olympische Dag eenverdienstelijke vijfde plaats, wat eon reasrve plaats voordie’Olympiade: opleverde,
oe LTZoEoK- Kofax

Donderdag 21 april organiseert Pacelli haar tweede KLAVED.JAS avond bij café T’ Kevelder Aanvang 20,00 uur,Deze avondis weer bedoeld als kosten verlichting voor haar Jubileum,
X-K-K-KoXo XK

De heren van Pacelli spelen woensdag 20 april haar eerstebekerwedstrijd tegen Fireball uit Zelhelm s'avonds van 7" tot.8 uur in de sporthal te Lichtenvoorde,
LKKOKeKKge

Dinsdag 12 april speelt ZVC een oefenwedstrijdtegen AZSV thuis om 19,00 uur. Het tweede . :Speelt dean een uitwedstrijd, t z:

HV PACELLI-NIEUWS,

Nu de zaalkömpetie er -weer opzit, is het ge- abruikelijk dat wenog. 7.even terugblikken op het.afgelopen seizoen, Ô:1 cebeginnen konden we waereen trim feliciteren met‘het behalen van een xamp-ioenschap. Dit-maal varenhet de dames-2 die omge-Siagen kampioen werden inde 4de klasse en het volgend seisoen mogen uit-komen in de 3de klasse, nogmaals van harte proficiat,De dames-junioren konden het helaas niet bolwerkenin de hoogste klasse van de afdeling: en spelen.volgend jaareen klasse lager, dat het een erg

in het komende seizoen zeker van pas komen zodatmen dan weer een geducht partijtje kan meespelen,De dames-1 zijn voor het komende Seizoen ook weerte vinden in de Hoogste klasse van de afdeling,5-



ook nu weer was de laatste kompetitiewedstrijabeslissend voor het klassebehoud evenals vorigjaar, wisselvalligheid was ook afgelopen seizoenhet grootste probleem waar de dames-1 mee temaken haddén, goede wedstrijden werden op betlaatste moment nog uit handen gegeven waardoor:wen het zichzelf nog weer moeilijk maakte,De neren-1 zijn tenslotte, Da een prima eind-sprint op een 3de plaats geeindigd in de 2de klasse,Had men op de kompetitiehelft nog maar 2 punten enop het eind 14 dan blijkt wel dat men er stevig &angetrokken heeft, dat het spannend was blijkt weluit het feit dat er tussen nr, 2 en de 2de degradantmaar 6 punten verschil waren,De jongens-adspiranten hebben het het met eenjeudige ploeg erg goed gedaan en konden zich vrijgemakkelijk handhaven in hun klasse, De meisjesA en C-adspiranten haaden op een gegeven momentnog kansen op een kampioenschap in hun klasse maardoor de adspiranten van Grol werden deze kansenteniet gedaan, misschien zit er volgend seizoeniets meer in, De meisjes B adspiranten bebben zolinks en rechts hun graantje meegepikt. Depupillen hebben dit jaar niet 30 erg aan de weggetimmerd, zodat er voor het komende seizoen nogwel wat te verwachten is,

Verder heeft Tonny Krabbenborg, na 7 ‘jaar als trainer tehebben gewerkt, te kennen gegeven dat hij per 1 aug. asonze vereniging als trainer gaat verlaten, wel blijft nijals speler en bestuurslid actief, In de 7 jaar die hij werk.zaan was als trainer van;eerst de Damessenioren en Juniorenen de laatste jaren van de Dames I en II, wist hij In die pe-riode, diverse malen een kampioenschap te berëiken, voorhet laatst afgelopen seizoen Loen de Dames II ongeslagenkampioen werden in de 4de klasse, in deze periode wisthij steeds de Dames I in de hoogste klasse van de afdel-ing te houden, beslist een goede prestatie, Wie zijn op-volger gaat worden is op dit moment nog niet bekend welhoopt het bestuur binnen niet al te lange tijd een ge-schikte kandidaat te hebben gevonden, -g
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ADIDAS - PUMA - QUICK

voor al uw

- SPORTSCHOENEN

. SPORTKLEDING

- e.a. SPORTARTIKELEN

schoenen- en sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - telefoon 257

voor
|

planten enk
voor goede voeding Snij bloemenj

grote sortering droogboeketten
lage prijzen bloempottenin levensmiddelen

sierpotten
Â bloembakjesZ.B. Knippenborg bloemstukkenDorpsstraat 21. telefoon 579

bloemenzaak
Dorpsstraat 11 - Telefoon 544



ENaEEeeCOÖP. GELDERLAND steeds tou ww dienst miei ca.
voervedirs & kitindiergm ocders
kunstmeststoffen
vloeibare en vaste brandstnffen
ruwvoeders w.o, hooi-, stro-, bBierbostel euz.
zaai- en pooigaed, iuin en blosemzadoi
gewasbeschermingsmiddeien
gereedschap en bedrijfsbenodigdheden

Wij stellen als eis: KWALITEIT EN PRIJS!!!
Tanken van benzine kunt udag en nacht - bij onze zelfbediening 24 uur per dagKontant geldiser niei bij nodig - decredietkaart maakt dit ov erbodig

Bezit u er nogeN)? Vraag dan vrijblijvend inlichtingen bij:

oöp. Gelderland
Past. Zanderinkstraat 30, Zieuwent
Telefoon 05445-221 (bandopname 210)

VOOR UW RIJOPLEIDING NAAR:

AUTORIJSCHOOL

Kolkman
Werenfriendstraat 13
ZIEUWENT
telefoon 226

SCHAKELWAGEN EN
AUTOMAAT



naar Duiven,
d eóOp 20 april as. spelen. de Heren hun eerste bekerwedstrijdin Lichtenvoorde tegen Fireball-Zelhem, aanv: 19.00 uur,

O=C-0



Uit ONbetrouwbare bron isvernomen dathet tweede heren-
team de koppositie :inneemt. De zaken worden hier wel va-
ker op zijn Kop gezet dus ik-wil geen voorbarige conclu-
sies trekken. IS :

EDe prestaties van. de junioren. en adspiranten stemmen in
sportief. opzichttot tevredenheid. De junioren worden in .

hun dadendrang vooralsnog gestuit door Sparta Â De adspi-
ranten kunnen:vandaag (zaterdag 2 april) middels winst
op Dynamo D nog :een plaatsje stijgen. Be:

In het slotoffensief wens ik de troepen veel sterkte toe.

Namens het hoofdkwartier: A. Krabbenborg.

TOHP - VOLLEYBAL

Op zaterdag 19 maart stapten we vol goede moedin de auto, op naar Neede, > |Alhoewel sommigen de slaap nog niet uithadden,wonnen we de eerste set met15 - 8. ==Wat waren we blij en gelukkig. De trainster vanons, Louise Eijpe heeft-onseen slagroomtaartbeloofd, dus aankomende weensdag.... ‘smullen maar.
De laatste punten van het le.set werden“gemaaktdoor Ingrid Spexgoor, door haar goede, bovenhandseopslag. Ook de opslagen van de anderen waren een …PBE WSAio inee eeZo:zie je:maarweer. We hopen dat we nog:vaker: is:een set; of:-eens-een:hele-wedstrijd wimmen ‘nz:dater dan»weer:een-:slagroomtaart voòr :ons klaar::staats ans isapag zi:EeWe hebben wel mét, 3-1 verloren, maar één set winrien,beMeMierde. 5 io os816 De6 15



Voor een haarverzorging naar uw zin,

kapsalon CECIEL”
:

De Haike 30, Zieuwent, tel. 797

goed passende jeans broeken
koopt u natuurlijk bij:

oe
ZIEUWENT - LICHTENVOORDE



. |
Firma Jan Lamers en 509-343
Leo Krabbenborg

hebben een samenwerkingsovereenkomst aangegaan om u in de
toekomst te verzekeren van een nog betere service op het gebied
van ziekenfondsvervoer en normale taxiritten.

Tel. 509 of 343

GARAGE ELSCHg,
VOOR GOEDKOPER AUTORIJDENa

accu's, banden en uitlaten (gratis montage)
in en verkoop gebruikte auto’s
betrouwbare onderhoudsbeurten
ook voor tectielbehandeling
snelle en vakkundige reparatie

« ALLES TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN »
05445 Waalderweg 41 ‚ 08342

*

HK

Kk

garage zes # 7963 RV MARIENvELDE * Prive



DE TOUWTREKKER

Om de winterperiode enigzins te overbruggen werder door enksle teams deel genomen aan de gewicht-trekwedstrijden, Bovendien werd er deelgenomen aaneen indoortoernooi te Lochem in een manege, datwerd georganiseerd door de TTV Heurne,Gewichttrekwedstri jen zijn gebonden aan een teamvan 4 personen, die zittend en door inpalmen vanhet touw proberen binnen 60 sec. een gewicht 2,20meter omhoog te trekken. Hiervoor is een specialestellage ontwikkeld met een rem om het gewichtweer te laten zakken.De ploeg met de meeste kilo's zijn natuurlijkwinnaar, s
Deze in Brabant populaire manier van touwtrekkenis door TTV DES jaar geleden voor het eerst inde achterhoek georganiseerd, 5 seinmiddels worden er al een vijftal wedstri jderi :gehouden en dit zal ongetwijfeld nog meer worden,

IE Ue A ae oee nr rennnmennns Sijtje46 Ruurlo1. Penterman 1 650 ee2 Stoverink 1 625 kilo zeJe Iosse Flodders St5kilos 54. DES 2 550 kilo + 128 om,5. DES 1
E: 550 kilo 4 127 om.Uitslagen 4maart CaféTenminkteHolterhoekLl. Penterman 1 . 700 kilo2. Stoverink 1 700 kilo 161 en,3e OKIA 700 kilo 156 cm.4. DES 2 650 kilo 165 cm.5: Iosse flodders 650 kilo 121 cm,Indoortoernooi Try Heurne 26 februari.OE Ce 9 CED on weesTmmnSi tS9rua

teams, waarvan de nummers 1 en 2 over gingen.naar definale, DES 2werd verdienstelijk derdein hun poule, DES 1 werd tweede în hun poule enzodoende naar de finale,Uitslag; 1, Eibergen 4. Bussloo2. Vorden 3. Hofboys3. Brilsum 6. DES

13ee



Op koninginnedag 30 april worden wederom touw-.
trekwedstrijden georganiseerd voor recreatieveteams om het kampioenschap van Zieuwent.Inzet is een fraaie wisselbeker.
Inschrijving is mogelijk door teams bestaandeuit 6 personen + coach. Ook dames- en jeugdteamszijn van harte welkom.
Inschrijving bij café Stoverink. Tel. 631,
Op zondag 17 april gaat de kompetitie voor gewestOost weer vanstart. De TIV DESheeft dezekeerde eer om de spits te mogen afbijten en organi-seerd dit eerste toernooi în Zieuwent.
DES neemt zelf met 2 teams deel aan de 649 kilo-
gram klasse.
Mocht U geinteresseerd zijn in de touwtreksport,kom dan gerust-eens kijken of meld je aan als lid.Iedere dinsdag en donderdagavond wordt er getraindbij café. Stoverink:van 20,30:uur tot 22.00 uur.Op zondäg.28 augustus. wordt. :voor de tweede maal
een autocross te Zieuwent verreden ín samenwerkingmet de-Stichting’ Autöspört: Oost Nederland-öp hetterrein van de heeríStoverink.. (ismTa5ns5 +Begin september wordt deelgenomen:á&n de openwereldkampioenschappen, gehoudéú”in de republiekIerland. … rc iaHet adres vandé. permingmeester is gewijzigd in:

M. Berendsen+ int: “5
Veldweg 4 Ln1025 DE HAiLsBankmummer 16,09.15.383 ten.V. Rabobank Zieuwent

NZV DES 6
HERINNERINGEN VAN-EEN KARATEGA, …

Het begon allemaal stilletjes aan: EERSTE BIJEENKOMSTTER INLEIDING TOT DE‘ KÁRATE-las ik ergens:opeen pla-kaat,en:-Aanmelding en Iiformatie ui4
14



het beste vlees
komt van uw slager

SLAGERIJ
SLACHTERIJ

‚| HENKBEERTEN
* tevens verzorgen wij al uw

huisslachtingen

voor een goede
de beheerder
aa Ïe 2e hands of

nieuwe
| parochiehuis DE

verder alle
Î soorten reparatieswenst

alle sportmensen naar een erkend
adres :steeds

AANGENAME garage
WEDSTRIJDEN T. KOLKMA

Zieuwentseweg 44
Zieuwenten veel succes!
tel. 603



Ergzijn,nog ziee
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Gá Mm5 Seimn. MiddenstandsenWiidslide 5a ;

È
VoorEEinformatie De onzeB kuntu terechtbij ons agentschap:

assurantiën-financieringen-hypothekenES



Ik was altijd nogal onder de indruk van prestaties vanene James Bond sn andere soortgelijke figuren, Toe ten=-minste Koelbloedig mn kwaaie buurman 'n trap in zijnbuik verkopen;de meest doorwinterde vechtjassen met
En zo ging ik met het beeld van macht wat ik zou gaenkrĳgen, een aanmeldingsformulier voor Karate halen,Karate is een harde vechtsport,die van ieder het uiter.ste verlangt" stond er geschreven en:”Alleen met 'n on.vermoeibare inzet en met een uitgesproken doorzettings.vermogen valt er iets te bereiken!, eeDa!s duidelijk, dacht ik en ik zag me al baden in-hetgucces-,

En daar was ik dan,op de ‘plaats waar het allemaal zou.

de trainer,We moesten in een Japanse houding gaan zit.ten,geknield en naar de grond toe gebogen. Verdomd lastigin zo'n ongemakkelijke houding;temeer omdat de trainerons nogal een tijdje in die houding liet zitten,Dat was DOg maar het begin,maar toen Zing het ér op los;Rompbuigen, cirkels draaien, lichaamsdelen losgooien’, hoelenig kan een mens toch zijn, "dieper! wat een gebeul,
Zonder tussenpozen ging het steeds maar door.De specia.list in Karate en konditietraining sprintte naar vorenen daar ging het:springen en huppen door de zaal;totdatje erbij neerviel,. Degene die stopte, moest het alleenoverdoen. Dan moesten onze buik. en rugspieren eraan ge=-loven;op de bank en buigen,42 keer achter elkaar Meteendaarna;plat op de grond liggen en de gevorderden in Ka.rate mochten me daar even over onze buik lopenen sprin-gen.Alleluja! 55 B 90 8:"Twintig keer je lĳf opdrukken op je vuisten", Efi gandie wijsvingers;mensen, kijk maar niet zo benepen, ik kom jeecht niet helpen, Tien keer je 1ĳf Opdrukken met gestrek-te vingers;heb je geen kracht meer??? Mien keer je lĳf-opdrukken op je handen”.En zo maar door, en. zo maardoor,Dat waren de eerste óefenonget ensteeds waarweer: méér,’totdat elke spier en elk deel tot het uiterste gerekt was,



Helemaal leeggepompt begonnen we met de eerste techniek,Mai-geri;voetstoot naar voren, steeds weer opnieiw. Dan weerwas de voetstoot fout,dan weer was de-:houding niet juist,Niemand zei er iets meer;alleen de doordringende Komman-do's schreeuwden me in de oren;'stoot, stop, stoot, stcp, eren=wicht,stop,niet zo traag, êên, twee, &ên, tweelt,
‚ Dat moet dan karate zĳn;de hardste zelfverdediging ter we-reld?"Eôn,twee,ê&&n, twee, &&n, twee!! Wij stonden tegenoveronze denkbeeldigé tegenstander, ruilden met elkaar en stre-den met hen. Ee £

+099
|

Op de een of andere mannier ben ik thuis gekomen, en de volegende keer,0 wonder,was ik er weerltil Weer die trainin-gen van Karate, got-ogot!! es: nTEN IK BEN ERBIJ GEBLEVEN!

Overgenomen ‘uit het karateyakblad.

 Zieuwéntse Tennis Vereniging
Het tennisseizoezou 1 april beginnen maargezien de weersomstandigheden is het nietmogelijk om de banen op deze datum speel-klaar te hebben.Dit zal zo;snel mogelijkgebeufen en zoûräde netten op. het veld. iofstaan kan er op &gêöSpeeld worden.De vereniging telt mofüienteel 190. leden en: == ::

| het bestuur“heeft besloten om nu weer een”:# ledenstop intevoeren, ass!Omdat de banen in de avond uren waarschijn-lijk erg drukbezet zullen zijn komt ereen verlichting op beide banen die hetmogelijk maakt .om tot 23.00 uur te tennissen.Aan de accomiódatie wordt momenteel:;hardgewerkt enhetisde. bedoeling dat: diewsjiaop 9 äpril geplaatst word. Gebruiksklaar ig.*:-hij dan nogniet maar. we.kunhen dan wel aat”de afwerking beginnen, …-. EeAlle leden hebben intussen Gé nodige infor-matie’ gekregenom dit seizoen voorspoedig telaten verlopen.Ook namens hetbestuur wensik iedereen een plezierig en=sportieftennisseizoen, DnJoost van der Meij,



aannemersbedrijf

mam HULSHOF
05445- 494 ZIEUWENT

wij stammen uit een sterk geslacht
dat steeds door :

| van Wijngaarden’s
MENGVOEDERS

wordt groot
en in produktie gebracht

%*
* *

tel. 200
Zieuwent

| Ee
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E BOUWBEDRIJF NIEUWBOUW

Hulizink& Zn. verso
ONDERHOUDSWERKEN

MATERIALEN VOOR
DOE-HET-ZELVERS

ZIEUWENT TEL. 05445 -214

NIENHUIS
interieurverzorging
Werenfriedstraat 1 - ZIEUWENT
telefoon 05445-252

Groot in kleine en grote meubelen.
Uitgebreide kollektie overgordijnen en vitrages
uit voorraad, zoals:
Hatema gordijnen en Ado vitrages.
Tapijten in vele kleuren en prijzen,

vanaf f 60,— per mtr. gratis en
vakkundig gelegd.

_



Ook wij zitten niet stil.
U houdt niet van stilzitten. De Rabobank

evenmin. Ook wij blijven het liefst volop in
beweging. Om onze dienstverlening op peil te
houden. En om het unog
makkelijker te maken. Zo 37heeft ieder een goede reden WS N
om aktief
bezig te zijn.

Jz“Fabobank7ij Jense,>Blijft aktief.



Kemkens
Installatiebedrijf
te Zieuwent

Onderhoud
Het is zomer!
Maar de winter komt, datis zeker.
Bent u ook zo zeker van uw c.v.?
Laat Kemkens uw c.v. onderhouden.
Dan zit u straks niet in de kou.
Goed onderhoud betaalt zichzelf:

U verbruikt minder gas, het aantal
storingen neemt af.
Kemkens heeft onderhouds- en
storingsabonnementen.

Zoals met alles: wij zijn goed en niet duur.
Vooreen gewone c.v. kosteen

_onderhoudsabonnement f 59, — per jaar.
En wilt u helemaal zeker zijn:
neem dan een onderhouds- +
storingsabonnement voor f 94,50 per jaar.

Kemkens: - betrouwbaar
- Steeds te bereiken
- goede service en kwaliteit

Directe verkoop uit ons magazijn
Wij hebben een gemoderniseerd magazijn.
Dat hebben wij nodig voor onze projecten.
Een magazijn vol eerste klas
installatie-materialen.

Daar kunt u ook van profiteren.

En bovendien: u krijgt 20% korting
maar dan moet u wel contant betalen.

Daarnaast gratis
deskundige adviezen.

Kemkens geeft service.

Tot ziens aan de balie!

Ook vrijdagavond en zaterdags geopend!

Kemkens Installatiebedrijf
(aan de weg van Zieuwent naar Beltrum)
Zegendijk 26, 7136 KN Zieuwent, telefoon 05445-666


