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Sportblad PIOT
REDAKTIE. 8. ten Bras, B. Storkhorst, B. Wensink, H. WopereisJ vá Meij, A. Doppen

Jeugdredaktie se Weyers, Mark v.n, Bolscher. Stef Rouwhorst
Correspondentieadres. Dorpsstraat 23, Tel. 1257

VERENIGINGEN:

R.KZ.V.C. Veld + Zaalvoetbal
Voorziter. J. Cuppers, Oude Maat 1 tel 1281
Secretaris: Th Bekkon, Werenfriedstraat 9, tel 1461
Penningmeester M vh. Bolscher, De Haare 69, te! 1660
Wedstrijd seer. J. Lankveld, Dorpsstraat 40, tel 1341
Zaalvoetbal: 8. ten Bras, Dorpsstraat 23, tel. 1257

H.V.PACELLI : Handbal
Voorziter. H. Mooij, Staringstraat 54, Lichtenvoorde tel 05443 73053.
Secretaris L Klein Holkenborg, Hofesch 15, L. voorde tel. 05443-75237
Penningmeester C Belterman, Batsdijk 40, tel 1720
Wedstrijd-seer: P Klein Goldewijk, Oude Maat3, tel 1383

TOHP: Volleybal
Voorziter: H Krabbenborg, Dorpsstraat 226, tel 1875
Secretaris: J. Knippenborg. De Haare 57, tel. 1849
Wedstrijd-secr: P Cuppers ijzerreef, De Haare 29, 1e! 2059
Penningm:G Nijenhuis, Dorpsstraat 67, tel 164$
Recreanten: A Klein Tuente, Lantherweg 49, tel 1409

ZV : Tennis
Voorziter: J. v.d. Meij, De Haare 61, tel. 1629
Secretaris: R. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, tel. 1591
Penningm.: J. Domhof, Churchillstraat 7, el. 1782
Wedstrijd soer. T. Komkens, Zegendijk 28, tel. 1668

ZGV:Gymnastiek. en Jazzgym vereniging
Voorziter L Hummelink, Mereurius 53, L voorde tel. 05443-71953
Secretaresse: Jose Wolters, Batsdijk 42. tel 1711
Penningm M: Berendsen-blankenborg, Veldweg & Halle tel, 0545-1868
Wedstrijd-secrL Hummelink, Mercurius 63 L voorde tel. 05443 71953

MU CHIN: Karate
voorzitter: H. Ofthof, De Waareise 23, tel 1262
Secr Penningm. V. Doppen, Dorpsstraat 77, el. 1982
Wedstrjd- soer H. Olthof, De Waareie 23, tel. 1262

TTV DES: Touwtrekken
Voorziter J. Eekelder, Voshuttendijk 1, L. voorde tel. 05443 71748
Secretaris: R. Huitink, Oude Ruurloseweg 30, tel, 1320
Penning: M. Wopereis, Zegendijk 5, tel. 1374



SLAGVAARDIG: Tafetennis
Voorzitter. A. Hoenderboom, Zegendijk 124, tel. 1324
Secretaris: K. Hummelink, Kennedystraat 10,tel 1715
Penningm: £. Roelofsen, Dorpsstraat 29, tel. 1316
Wedstrijd-seer. K. Hummelink, Kennedystraat 10, tel. 1715

ST. SEBASTIAAN: Schietereniging
Voorziter: A. Meekes, Strausstraat 15, L. voorde, tel. 05443-76506
Secretaris: L. Wopereis, Dorpsstraat 60, tel, 1652
Penningm: A. Papen, de Haare 32, tel 1970

BV. 'T KEVELDER: Biljarten
Voorziter 8. Hulshof, Zieuwentseweg 59, tel. 1494
Secr/Penningm: G. Schurink, J. v_ Eikstraat 12, tel. 05443-73217
Wedstrijd-secr. J. Donderwinkel, Zieuwentseweg 48, tol. 1382

8.8.7. Biljarten
Voorziter Tijdelijke vakature
Seer./wedstrijd-seer.:T. Bongers, Dorpsstraat 36, tel. 1271
Penning: Mew. Goldewijk ten Bras, Churchilstraat 20, tel 1853

K.S.V. DE HEMMELE:Klootschieten
Voorzitter: Tijdelijke vakature

Secr./wedstrijd-seer.: P. Domhof, de Haare 9, ol. 1824
Penningm: T. Bongers, Dorpsstraat 36, tel, 1271

Brood- en Banketbakkerij
Clemens Krabben
Dorpsstraat 91

Zieuwent
Telefoon 0545-1279.

Se

BO WopereisUWBEDRIJF oaZES ANNEEERNA ri] $ Re?Hi Dorpsstraat 19, Telefoon 1209,of SemaDorpsstraat 224, Telefoon 192:
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VAN DE REDAKTIE

Dit is hem dan; de nieuwe PIOT. Duidelijk mooier, leesbaar-
der en met foto's geillustreerd.

ï X

Moge dit voortaan voor alle verenigingen een stimulanszijnmaandelijks of periodiek hun bijdrage te leveren, opdat de
Zieuwentse bevolking up to date geinformeerd blijft overalles wat er op sportgebied te beleven valt.



Aan te bevelen ís dat elke verenigingvoor haar bijdrage een
nieuwe duidelijke herkenbare "kopontwerpt, want door de
jaren heen zijn deze steeds vager geworden.
Toch willen wij u er nog eens op attenderen dat dit slechts
mogelijk gemaakt is door de H.H. adverteerders, waardoor u
10 keer per jaar gratis PIOT met uw dagblad thuis bezorgt
krijgt.
Dan nu weer over tot de orde van de dag.
Het jaar loopt weer ten einde. Voor de voetballers breekt
er een "rust periode" van zeker 6 weken aan als gevolg van
de geplande winterstop t/m het weekeinde van 6/7 februari.
Zij zullen echter niet stil blijven zitten, maar hun conditie
middels trainingen en oefenwedstrijden op peil houden,
zoals u in de verslagen van de trainers kunt lezen.
Daarnaast zijn er tal van zaalvoetbaltoernooien ook voor de
jeugd van ZVC. Wat de voetbalresultaten tot ny toe betreft
wisten alleen het 3° (zoals verwacht) 4° en 9° hoge positie's
in hun klassen te bereiken. De rest (ook het lste) moet
genoegen nemen met een plaats ergens in de middenmoot
Opvallend is wel dat alle drie junioren teams zich in de
onderste regionen bevinden. Bij de pupillen is dat geheel
anders. De vorige keer melden wij reeds dat D, kampioen vas
geworden, nu heeft E, zich daarbij weten aan e sluiten.
Verslagen hiervan met foto's van beide kamipoenen vindt u
bij de jeugdrubriek.

Naast de gebruikelijke rubrieken voor het eerst weer sinds
lange tijd in deze PIOT een aflevering van de Flaporen.
Verder eindelijk eens standen van andere sporten (PACELLI),
waar toch eigenlijk vooral de jeugd meestal zo naar uitziet.
De jeugdhoek is ditmaal bijzonder goed gevuld door verslagen
van ZVC, ZVC jeugdbestuur aktiviteiten, diverse zaalvoetbal-
toernooien etc.
Verder naast het senioren kerstzaalvoetbal toernooi bij-
dragen van TOHP en EHBO en Nicuwjaarswensen waarbij de
Redaktie zich gaarne wil aansluiten.
Zij wenst het sportmindend Zieuwent eveneens prettige kerst-
dagen en een voorspoedig 1988 met veel leesplezier in de PIOT.

De redaktie.

Het ZVC-bestuur is met trainer Guus Stemerdink overcengekomen
diens contract met één jaar te verlengen, eveneens met de
trainers Domhof en Klein Zeggelink.—
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DAIHATSU -EENSTERKSTAALTJE COMFORT f£ 12.499,-

Dorpsstraat 103,
7136 LJ Zieuwent
telefoon 05445-1319

E= Autobedrijf Voorhuis
DAIHATSU

BELASTINGADVISEUR/ADMINISTRATEUR

A.L.M. ROUWHORST
Ruurloseweg 26, 7136 MD Zieuwent,

Telefoon 05445-1703

Voor verzorging: Adviezen:
Complete boekhoudingen Startende ondernemers
Belasting-aangiften Eigen woning
Computerverwerking Koopen verkoop
Etc. Etc.



VAN DE TRAINER.

Half december,het bekende beeld voor de voetballers:harde vel-
den;dan weer een zachte bovenlaag;afgelast;wel weer spelen
etcetc.
Er zijn danook maar twee kompetitie wedstrijden gespeeld door het
eerste en tweede sinds de laatste Piot.
Wel twe duidelijk verschillende zondagen.De eerste zondag 4 pun-
ten;de tweede 0 punten.
Te beginnen bij Velpse Boys,de rode lantaarndrager.
Die wedstrijd moest gewonnen worden wat danook gebeurde,met een
vroege achterstand en daarna vooral in de eerste helft goed voet
bal.Einduitslag 4-1
Gendringen thuis was spannend tot de laatste minuut.Ondanks het
hobbeli geharde veld werd er nog redelijk tot goed gevoetbald.
Jammer genoeg gingen 3 min. voor tĳd we onverdiend de
boot in (1-2).
Bij het tweede het zelfde beeld.Eerst Hengelo 2 thuis,veel ster-
ker,goed opgezette aanvallen,maar slecht benutten van de kansen.
Einduitslag 1-0 door cen doelpunt van Raymond Klein Goldewijk.
Daarna Voorwaarts 2.Weer veel sterker,maar het niet benutten
van de kansen brak ons vlak voor tijd op,met als gevolg een on-
nodige 0-1 nederlaag.
In de vorige Piot schreef ik dat de volgende bekerronde op
20 december zou zijn maar dit gaat weer niet door.De bond heeft
voor deze zondag inhaalwedstrijden ingelast,zodat de beker is
verschoven naar volgend jaar(febr. of mrt.).Wat voor de selec-
tie van ZVC betekend dat we bijna aan de winterstop toezi
Vrijdag 18 dec. is de laatste training en we beginnen weer op
5 januari.
Tussen kerst en nieuwjaar zijn er weer een aantal zaalvoetbal
toernooien.Verder zijn er bij Longa plannen voor nog eenextra
zaalvoetbaltoernooi,wat naar alle waarschijnlijkheid doorgaat
op zaterdag 2 januari van 20.00-24.00 uur.Er wordt dan in
Lichtenvoorde gespeeld tussen de volgende tcams:W.V.C. ;Longa:
Grol;ZVC en misschien De Graafschap.
Het oefenprogramma in de winterstop voor de selectie ziet er
als volgt ui
zaterdag 9 jan. zAZSV 1-ZVC 1 14.30 uur
zondag 17 jan.  :Erix 1 +2
zondag 24 jan. :Vios B 1 +2
zondag 31 jan. :PAX 1-ZVC 1 10.30 uur

ZVC 2-PAX 2 11.00 uur.___‘‘_„,.‚,.‘}‚}‚./__



EE
en tegen Erix en Vios geldt:vaar

zijn de velden op die zondag het best bespeelbaar.
Officieel start het kompetitieprogramma weer op zondag 31 jan.
met achterstallige kompetitie en beker wedstrijden.
Voor zondag 7 febr. het volgende programma:VIJDO 1-ZVC 1 en
PA 3 - ZVC 2.
Tot slot wil ik een ieder prettige kerstdagen en een sportief
‚gezond en voorspoedig 1988 toe wensen.

Guus Stemerdink.

EVENEMENTEN KALENDER

20 dec. Tafeltennistoernooi Slagvaardig
26 dec. Kerst zaalvoetbaltoernooi ZVC
27 dec. Kruip zaalvoetbaltoernooi
31 dec. Oliebollen-aktie Pacelli

2 jan. Flessen-aktie ZVC- jeugd
2 jan. Nieuwjaarsbal bij Holtel Bongers — Organisatie

Stichting Paaspop
Nieuwjaarsreceptie ZVC

Uitvoering Semper Avanti
Uitvoei ‚g Semper Avanti
Uitvoering Semper Avanti
Uitvoering Semper Avanti
Uitvoering Semper Avanti
EHBO distrietwedstrijd te Zieuwent
Paaspop
Paaspop
Paaspop

Grol 11-16 Haaksbergen 2 10-17 23- 7
SDOUC 12-16 DVC'26 2 10-14 24-11
ENOS 12-16 Hengelo 2 11-12 23-12
MVR 11-14 Gendringen 2 11-12 20-718
Concordia W 12-14 Voorwaarts 2 10- 2Haaksbergen 12-13 20eDoetinchem 2 11-11 20-18Gendringen 11-11 RKZYC 2 11- —
OBW 12-10 VIOD2 uh 13e
RKZYC 12-10 Eendracht 2 11- 9 13-27Doesburg 12-8 Arnhemse Boys 2 9-8 11-12VIJDO 11-6 Heeten 3 10-7 13-16
Velpse Boys 127 6 PH 2 11- 3 12-31—.
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Oliehandel -

Sportief en goed gekleed
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==PM KRABBENBORG c.IE
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VARKENSHANDEL

NICO DOMHOF

daar Oude Ruurloseweg 28
moetik Zieuwent Tel. 1436

zijn 1860

voor ONDERHOUD en VERBOUW
in en aan uw woning, schuur, stal, enz.

UW KLUSJESMAN
Aannemersbedrijf G. Domhof
Past. Zanderinkstraat 10 - ZIEUWENT - tel. 05445-1705

“ Jos Lageschaar
4.

voor aanleg en
onderhoud van uw tuin



Winterswijk 2 11-18
KSV 2 11-16
RKZVC 3 10-13
Varsseveld 3 11-12
Longa '30 3 11-11
Erix 3 11-11
Ruurlo 2 12-10
MEC 2 1-9
AD '69 3 11- 8
Grol 4 1-8
Sp. Neede 4 10- 4

Sp.Lochem 4 11-17
Eibergen 6 11-17
Zelhem 3 11-15
Rietmolen 2 9-14
Reuni 4 10-11
Diepenheim 2 11-10
Vios B. & 10-9
RKZVC 5 1-8
KSH 3 11-6
Halle 2 12-6
Pax 5 1-5
Grol 6
Grolse Boys
VIOS B. 5

Eibergen 10
Lochuizen
Erix &

3

3

Witkampers 6 10-10
Longa 6
RKZVC 7
Neede 7
Vosseveld 6

37-18
20-12
26-16
19-9
31-19
11-10
15-14
17-29
16-27
17-25
15-41

21
29-15
25-26
17-19
19-19
18-19
24-33
13-24
16-32
19-53

De Hoven 3
Reuni 3
RKZYC 4
Warnsv.Boys 3
K1.Dochteren 3
DEO 2
Ruurlo &

SVBV 2
Sp.Lochem 5

Witkampers &

Zutphen 3
Lochuizen 2

Noordijk 2
DEO 3
RKZVC 6Rekken 3
Neede 5

Vios B. 7
Rietmolen 3
Reuni 5
Mariënveld 3
KSV 5
Longa 9

Rekken 2

Diepenheim 4
Longa '30 7

Witkampers 8
GSV '63 2
Grol 9
RKZVC 8
Ruurlo 5

Reuni 6
Neede 6
Mariënveld 4

11-20
11-19
10-13
11-13
11-12
10-10
11-9
10-7
1-61-51-4
11-20
11-19
11-16
10-14
11-14
10-11
11-10
11-6
10- 4
11- 4
11-4

35-16
27-12
24-16
24-16
23-24
26-23

3-21
3-29

14-22
18-33
17-30
13-25

41-13
36-15
37-15
18-17
26-26
22-20
18-17
21-34
26-36
17-41
21-49

46-10
55-13
41-19
41-16
38-15
20-29
42-43
20-33
12-46

7-41
8-65

DE NMS VEILIG EN VERTROUWD VOOR JONG EN OUD



zéDiepenheim 5 11-20 64-12
Wolversveen 5 9-17 43-11
RKZYC 9 10-14 25-19
Noordijk 3 9-12 22-20
Rietmolen 5 8-11 31-12
Rekken 4 10-10 32-28
Neede 9 10- 7 16-29
SVBV 6 10-5 18-24
GSV'63 4 1-5 17-54
Lochuizen4 1-5 14-54
KSV 6 11- 4 11-30

TOP TWAALF (tussen haakjes de vorige stand):
1.Zesde 3,76 (1) 7.Eerste 1,85 (7)2.Derde 3,30 (2) 8.Vijfde 1,32 (11)
3.Negende 2,71 (3) 9.Zevende 1,27 (9)4.Vierde 2,67 (4) 10.B jun. 1,26 (8)5. Tweede 2,07 (5) 11.A jun. 1,17 (10)6.Achtste 1,89 (6) 12.C jun. 0,39 (12)

H.V. PACELLI,

Zoals reeds in de laatste
uitgave van PIOT aangeduid
hebben de dames-1 de opgaande
lijn vastgehouden. Dat resul-
teerde in 4 blinkende over-
winningen Op Tij, tegen respec-
tievelijk Wallner Huissen,
Udi, Erix en Trias, stuk voor
stuk tegenstanders die met
goed en gedisciplineerd hand-
bal verslagen werden, de con-
currentie in de lste klasse
is gewaarschuwd, met uitzonde-
ring van Angeren hebben alle
ploegen al punten aan elkaar
verspeeld, zodat de onderlinge

verschillen minimaal zijn. Het is nu zaak om de opgaande lijn
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Doeltreffend sparen
doet u bij de NMS.

23
MIN

Spaarbank



7-vast te houden, want puntverlies kost onmiddellijk een aantal
plaatsen op de ranglijst. Jammer was het dan ook dat men afge-
lopen zondag voor niets naar Dieren reisde om tegen Erica te
spelen. De wedstrijd was wegens plotselinge ziekte van de
scheidsrechter afgelast. Dit jaar speelt men op 20 december nog
uit tegen Duiven. Daarna is men vrij tot 17 januari 1988.

De dames-2 hebben inmiddels 6 punten vergaard en verkeren
daarmee in de onderste regionen yan de degradatie zône, de
doelstelling, handhaving in de 2° klasse is nog steeds van
toepassing omdat de onderlinge verschillen hier ook erg klein
zijn. Te hopen is dat een aantal langdurig geblesseerde speelsters na de winterstop weer fit zijn, zodat men wat meer even-
wichtigheid in het team krijgt.
In deze uitgave is ook de stand opgenomen van de andere teams
van H.V. PACELLI.

Op oudejaarsdag, donderdag 31 december, houdt PACELLI weerhaar jaarlijkse oliebollen-aktie huis aan huis ten behoeve van
de jeugdk:
In de laatste uitgave van de PIOT in 1987 is het gebruikelijkdat iedereenelkaar fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling
toewenst, wij willen hier als Bestuur van de H.V. PACELLI danook graag gebruik van maken en wensen iedereen prettige kerst-dagen en een gelukkig Nieuwjaar,

T/M 5—6 DECEMBER 198

TOREN K 1 DAMES SENIOREN KLASSE 2A

Angeren-1 7-11 DHV-1 8-16Groessen-1 9-11 BlauwWit-1 8-12Udi-1 8-10 UGHV-1 8-10Pacelli-1 9-9 Arnhemia-3 8-8Athomic-2 8-8 Apollo '70-1 9-8Erix-l 8-8 Hastu-1 9-8W. Huissen-1 8-8 WWV-2 9-7Duiven-1 8-6 Fireball 8-6Erica '76-1 JES Pacelli-2 9-6Trias 8-4 Vios-1 8-3______.



MEISJES PUPILLENKLA:

Grol-a Erix-a 7-14
Breek '74 Reflex 7-10
Brummen Minerva-b 6-8
Minerva Pacelli TEErica '76 WUV 5-4Erix Fortuna 6-4Pacelli Blauw Wit 7-3
Erica/EHV-a Flamingo's 7-2
Apollo '70

ME: AD: MEISJES ADSP. KLAS

Blauw Wit-b 5-9 Fortuna-a 6-9Minerva-b 5-8 UGHV 6-9
M. Gazellen-b 5-6 WAV 6-8
Brummen-b 6-6 Pacelli-a 5-7Fortuna-b Sis} Erica 6-5Pacelli-b 6-4 Reflex 4-0Erixb 6-0 Goldstars 5-0
Hi UNTOREN K HE

M. Gazellen Grol-4 7-13
UGIV Erix-2 7-1WWV-b Blauw Wit - 1 6-10Grol Dynamo-2 6-8Pacelli Breek '74-2 6-4Vios Minerva 4 7-2Pacelli 7-2

Vios-2 6-2

SPONSORS VOO! V.PACELLI

Sinds de aanvang van de kompetiie beschikt heteerste dames team van Pacelli over een tweetalSponsors:Brood en Banket Bakkerij KNIPPENBORG
schonk het team prachtige trainingspakken terwijlSchoenen en Sporthuis Ten Bras het team van nieuwesportshirts voorzag.
(voor foto e.d. zie volgende pagina.).



COÖP. GELDERLAND steeds tot uw dienst met 0.3.
veevoeders & kleindierenvoeders
kanstmeststotfen
vloeibare en vaste brandstoffen °Tuwvoeders w.o. hooi stro”, bierbostel enz.
zaaien pootgoed, tia en bloemzaden ooBenaes dieen engereedschap en bedrijfsbenodigdheden

Wij stellen als cis: KWALITEIT EN PRIJS!!!
Tanken van benzine kunt udagen nacht - bij onze zelfbediening 24 uur per dag
Kontant geldisernietbijnodig - de credietkaart maakt dit overbodig

Bezit u er nog geen??7? Vraag dan vrijblijvend inlichtingen bij:

Coöp. Gelderland
WELKOOP Toon OSSIEnen
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NIEUWS IN HET KORT.

Kopy voor het volgende nummer (5) van PIOT dient uiterlijk
zondag 24 januari in het bezit te zijn van de redakt
Noteer deze datum.——
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Op donderdag 31 december —oudejaarsdag- houdt PACELLT
weer haar jaarlijkse Oliebollen" huis aan huis
eveneens ten behoeve van de jeugdkasHeDe volgende kruisjasavond voor leden en donateurs van ZVC is
op maandag 11 januari in de kantine.HEHE
Zaterdag 2 januari houdt de jeugd van ZVC weer haar jaar-lijkse f waarvan de opbrengst ten goede komt

voor de jeugd. Stel de ophalers niet teleur.HtZondag 3 januari houdt het ZVC-bestuur haar Nieuwjaars-
receptie voor haar leden, donateurs en supportersin dekantine van 12.00=14.00 uur.AHA
20 December a.s. organ seert de tafeltennisvereniging
Slagvaardig een kerst tafeltennistoernooi in de gymzaal
aan de Zegendijk. HEZondag 27 december doet ZVC weer mee aanhet Kruip zaal-voetbaltoernooi te Lichtenvoorde waar het 1° en 2° spelen
tegen de selecties van Longa, KSH, KSV en Erix. De drie
voorafgaande jaren wist ZVC dit tgernooi te winnen.Het 2° speelt 's-morgens en het 1° 's-middags.HtMocht u PIOT niet via de krant ontvangen dan kunt u deze
gratis meenemen uit de kantine of sinds kort (voor de
volleyballers) uit de Tohpkast in de gymzaal. Of u kunt

PIOT per post toegezonden krijgen tegen vergoeding van de
portokosten.
ZVC_ AKTIVITEITEN SSIE:

Afgelopen zaterdag 12-12-1987 organiseerden wij voor de
D.E.F. pupillen een spellenmorgen met veel spektakel, vat
een groot succes werd. Voor de A B C junioren is er midden
januari een wandelsterrit door Zieuwent; verdere berichten
hierover volgen. Het ligt verder in de bedoeling om te
proberen voor de jeugd een ruimte te creëren om na de trai-
ningen en na de wedstrijden op zaterdag na te praten of
verder te spelen. Hierover t.z.t. n08 Meer,——



Bij bakker
Knippenborg
zitje goed

leeHOTEL BONGERS
Din Heine aen voor all doelSeOud Hollandsche spellen
als groepsvermaak
Binnen en buiten barbecue
Koude buffetten, warme bulfetten,
gourmetten, diners enz.
Goede hotelvoorzieningen
En alles wat U bij cen ander
ook kunt krijgen

Dus hét adres voor al Uw horecawensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS
Dorpstraat361

Taxibedrijf
Jan Roelofsen
22 Jä

trouw-, rouw-, en ziekenfondsritten
worden doorons verzorgd
Vanaf heden speciale trouwauto „witte Chevrolet” old-timer—



VERF - BEHANG - SPECIAALZAAK

JAN HOLKENBORG
Verfassortiment 0.a.: Supralux, Allihol, Ceta-Bever Bijtsen,

SikkensTG.L. + T.H.B, Pehalin Edelhout
kwasten - gereedschappen - plakletters etc.

Tevens uw adres voor alle glas, verf- en behangwerk.

Zegendijk 4, telefoon 1454

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE tijdens de rust of

na de wedstrijd
bentu van harte welkom
inde

Kantine van Z.V.C.
tel. 1607

AUTORIJSCHOOL

IE Guus Kolkman
0054451939
Ruurloseweg 16 - Zieuwent

- IEDERE MAANDAGAVOND THEORIE
- WIJ LESSEN IN DOETINCHEM EN LICHTENVOORDE
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Zaterdag 2 januari is het weer zover dan gaat de jeugd u

van de lege flessen verlossen, dit ten bate van het jeugd-voetbal. Hopende dat u de jongens niet met lege handenlaat rekenen wij op uw steun.
Bij voorbaat hartelijk dank.

|SgtOeh‚D.
TOHP-volleybal Heren Van het Tweede

Na een moeizame start van de nieuwe competitie beginne:
we langzaam op gang te komen. Het spelniveau is dit seizoen
vergeleken met vorig jaar duidelijk gestegen. Maar helaas
is op de beslissende momenten in de wedstrijden onvoldoende
vertrouwen in eigen kunnen. Daarom stonden wij tot 12
december op 0 punten. Op 12 december stond de streekderby
tegen KSH-2 (Harreveld) op het programma. Deze wedstrijd
bevatte alle elementen van een derby. In de eersteset
ging het tegen elkaar op, maar wij konden toch uitlopen
tot 14-10. Het spel werd toen echter rommelig van onz
kant. Ongecontroleerd werd de bal gespeeld en in plaats
van 15-10 werd het 14-16 voor KSH. In de tweede set kwamen
wij weer tot goed spel en werd er wel doorgedrukt 1574.
In een poging om de derde set te winnen ging het mis 7-15.
De beslissende vierde set leek simpel naar KSH te gaan.

Bij een stand van 7-13 lukte het ons echter de wedstrijd
in Gén keer uit te serveren 15-13.
Eindstand: 2-2.
Daarmee haalden we net voor de winterstop de hatelijke 0
weg.
Rest ons om heel sportminnend Zieuwent fijne feestdagen
te wensen en een sportief en gezond 1988.

®

Namenshet Tweede
G. Nijenhuis.

TORP Spanje 5 december 1987.

TOHP is tevreden over haar prestaties
dat komt door de vele goede relaties—
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Bovenaan houden we ons staande
ja, ja wat is er in de gymzaal toch gaande
Door de nieuwe aanwinsten
is TOP sinds kort dus niet meer de minsten
De Iste ronde van de bekerwedstrijd tegen Erix zijn we

goed doorgekomen
het publiek is door onze prestaties nog niet toe komen

stromen
De 2° ronde tegen Orion oh jee
we liepen van de zenuwen hele dagen naar de w.c.
Verloren hebben we dus deze wedstrijd wel
want we reageerde dus niet zo snel
De ballen vlogen ons om de oren
je kon ze zelfs bij St overink nog horen
We hebben ons "verdriet" bij Stoverink weggedronken
en hebben op die wedstrijd dus meerdere malen geklonken
Maar met de competitie gaat het met ons dus heel goed
Dat houdt Annie tenminste zoet
Met 5 wissels op de bank is erg veel
Daarom nicuwe leden, kom op, dat vinden we reeël.

Groetjes TOP Dames T.

se A MKerst en Nieuwjaars- Hewensen (Abia)
Uk |

De H.H. adverteerders wensen alle PIOT-lezers este. Wat
# kerstdagen en een voorspoedig 1988. 6)NEEEEEEESSSEESSEEEEs

Het kantine personeel wenst alle leden en supporters
prettige kerstdagen en een voorspoedig en sportief
Nieuwjaar. HH

ER ZIJN NOG STEEDS MENSEN DIE OP HUN GELD ZITTEN
Die zitten dan zonder de hoge rente van de NMS.



ug DEDAKTIE
Hallo jongelui! !!!!!!
Aangezien wij nog geen aanmeldingen hebben gekregen van
nieuwe jeugd redaktieleden, hier nogmaals een verzoek.
Heb je interesse en waarom niet???
Bel dan naar &&n van de redakt ieleden.
Zoals jullie waarschijnlijk al wel gezien hebben heeft
de PIOT een nieuw "JASJE". Het is toch wel de moeite
waard om voor zo'n prachtig blad zo af en toe een stukje
te schrijven. We hebben weer allerlei berichten en foto's
van de kampioenselftallen van ZVC en moppen voor jullie om
een koude decemberavond mee door te komen.
Nu de sneeuw en ijzel toe slaat en vele buitensporten stil
liggen kunnen jullie genieten van de schitterende nieuwe
uitvoering van ons Zieuwents sportblad.

Prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar namens de
gehele jeugd redaktie! !!!!! !

VAN HET ZVC JE!

Namens het jeugdbestuur wensen wij alle jeugdtrainers;leiders
spelers;kantine personeel supportes en sponsors Prettige
Feestdagen en een Voorspoedig 1988 en hopen verder op een
goede samenwerking voor het komende jaar!

VC JEUGD IN

a.s. Zaterdag 19 december begint voor de pupillen het tradi-
tionele HAZIMA-toernooi in Harreveld.Zie hiervoor in het
voetbalkastje.Het vervolg van deze wedstrijden is in januari.

[HAL

Donderdag 31 december voor de A;B en C junioren Zaalvoetbal
c.q.spelmiddag in de Hamelandhal te Lichtenvoorde.s'Morgens
van 9.00-12.00 uur voor de C junioren.Van 12.00-17.00 uur
voor de A + B junioren.Organusatie:Trainers Jos Heutinck;
René Doppen en Pascal Domhof.

Norbert Kuyper Zaalvoetbaltoernooi op 28;29 en 30 december
voor de en Fpupillen van ZVC.

OUDERS EN SUPPORTERS KOM EENS KSKEN NAAR DEZE JEUGD ZAALAKTI-
VITEITEN. (voor tiĳden en plaats zie volgende schema's)._...
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ZVC E-JUNIOREN KAMPTOEN

Zaterdag 5 december jl. zijn de E-junioren van ZVC (groep
5 en 6 van de Basisschool) kampioen geworden in de herfst-
competitie van de E-klasse.
Dit houdt automatisch in dat ze straks in de lentecompetitie
uitkomen in de hoogste E-klasse.
In de herfstcompetitie, die bestond uit 10 „wedstrijden,
hebben we tot de laatste wedstrijd op de 2° plaats gestaan;
&ên punt achter Longa Ey+
De laatste thuiswedstrijd moest toen de beslissing brengen.
In een onderlinge strijd, met veel ouders aan de kant als
toeschouwers, werd Longa E, met maar liefst 9-0aan de kant
gezet, na een ruststand vafi 4-0.
Met veel gejuich, en onder het toeziend oog van 2 zwarte
pieten, werd hierna het behaalde kampioenschap gevierd.
Hiermee kwam een einde aan de herfstcompetitie, die voor
ons slecht was begonnen, na 4 wedstrijden hadden wij nog
maar 3 punten. We toonden ons tochde sterksten van deze
competietie, door de laatste 6 wedstrijden te winnen.
In die 6 wedstrijden, werd met af en toe erg goed voetbal,
maar liefst 30 keer gescoord, wat ons uiteindelijk op een
doelsaldo bracht van 34-10.
Bij deze wil ik de E-junioren nogmaals van harte feliciteren
met het behaalde kampioenschap.

En voor de lezers; heeft u zaterdag ’s-morgens nog eens
tijd over, komt u dan even kijken. Hlet is zeker de moeite
waard. De aanvangstijden zijn altijd om 11.00 uur.

UITSLAGEN KOMPETITTEPROGRAIMIA E-JUNIOREN RKZYC

12-9-1987 Winterswijk E — RKZVC E tes19-9-1987 RKZVC E, — Fortuna W Ey DE26-9-1987 SKW E. — RKZVC E, 3 0
3-10-1987 Longa m

— RKZVC E ij =32
10-10-1987 RKZVC E2 — Ratum El 3-024-10-1987 RKZVC Ë, Winterswijk E 1 sg31-10-1987 Fortuna RKZYC E 1-37-11-1987  RKZNC E, — SKW E, 1-028-11-1987 Ratum El - RKZYC É, 1-95-12-1987  RKZYCEl - LongaE} 9-0

Eric Hummelink.—____—_—___



KAMPIOENS ELFTAL ZVC E 1

Staand vlnr. ;Freddy Bokkers(leider);dennie Wopereis;Ernst
Domhof ;Erik Hummelink(trainer);Dirk-Jan Wessels;Marc krab-
benborg;Rob Hoenderboom;Willy Gr.Kormelink(leider)
zittend vlnr.;Rolf Spekschoor;Han Rouwhorst;Sander Eekelder;
Dennis Gr.Kormelink;Dave Boomgaars;Toby krabbenborg

PUPILLEN VAN DE WEEK

Ik mocht zondag 1 november mee als pupil van de week met het
erste.

We gingen eerst naar de bestuurskamer overleggen.
Daarna gingen we balletjetrappen met de jongens.Toen moesten we weer naar de kleedkaner.
Na dit gingen we het veld weer op.Ik moest de scheidsrechter
een hand geven.
En toen begon de wedstrijd.
RKZVC moest aftrappen.In de pauze kregen we thee,
Het was jammer dat RKZVC verloren had van Grol.
Maar ik vond het wel leuk om pupil van de week te zijn.

Han Rouwhorst.

—_——..

——___…_…_--
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Zondag 2november was ik pupil van de week.
We moesten tegen Velpse Boys.
Ik was vroeg aanwezig.De trainer heeft eerst met ons gepraattoen moesten we omkleden en in spelen,
Tijdens de wedstrijd moest ik inhet hokje zitten,In de rust kregen wij thee,
Ya de wedstrijd zijn we naar de kantine gegaan.Ik heb heel veeldrinken en snoep gehad.
Iedereen bedankt voor de leuke middag.Misschien tot de volgen-de keer.

Groetjes,
Dennis Groot Kormelink.

Te koop :Voetbalschoenen merk Lotto maat 35/36

inl. :Dirk-Jan Wessels tel.1866.

VERSLAG VAN D 1 — het KAMPTOENSTEAM.

Deeerste wedstrijd die we moesten was tegen Mariënvelde,
We hebben goed gespeeld.We hebben met 3-1 gewonnen.De tweede wedstrijd moesten we tegen AZSV D3.We hebben daar ook
van gewonnen met 6-O(makkie).
De derde was tegen Grol D2.We hebben die gewonnen met 4-0.Het was een goede wedstrijd.
De vierde was tegen KSV,die hebben we gewonnen met 1-0.Een mooie goal van Ferdinand.Het was een goede wedstrijd maarde goals kwamen niet.
De vijfde was tegen AZSV D2.
We hebben gelijk gespeeld.We stonden met 2-0 achter,maar wespeelden verdiend gelijk met 2-2.
Toen moesten we weer tegen dezelfde ploegen.Die hebben we allemaal dik gewonnen.
We hebben een leuke periode gehad.
Na de winterstop spelen we in de D 3 klasse,
We hopen dat jullie vaak komen kijken op de "greune Weide".
De topscoorders zijn:Normen Rouwhorst met 15 en dan Mark Kemkens
met 9 en dan Mathieu Wopereis met Ferdinand Massop met 4.
En we bedanken de leiders Hemmie en Richard voor de leuke ijd.

Normen en Mathieu.—



KAMPIOENS ELFTAL ZVC D 1

ichard K1.Goldevijk(leider);Maike Rouwhorst;Joris Beerten;Jelle Vosters;Jeroen Niënhuis;Ronald te Fruchte;
Staand vlnr
Martijn Rouwhorst ;Edmond Woperei
zittend vlnr.Normen Rouwhorst;Sander Penterman;Luc Domhof ;
Mathieu Wopereis;Ferdinand Massop;Marc Kemkens

INDELING RKZVC NORBERT KUYPER ZAALVOETBALTOERNOOT PUPILLEN

sHemmie Hummelink(trainer);

Voor teamindeling en vertrektijden zie in het voetbalkastje!!
RKZYC

RKZVC

RKZVC

RKZVC

RKZVC

RK2C
RKZVC

__“_
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maandag 28 dec. te Lichtenvoorde Aanvang

woensdag 30 dec te Beltrum Aanvang

dinsdag 29 dec. te Beltrum Aanvang

dinsdag 29 dec. te Lichtenvoorde Aanvang

woensdag 30 dec. te Beltrum Aanvang
di ag 29 dec. te Lichtenvoorde Aanvang

maandag 28 dec. te Lichtenvoorde Aanvang

12.30
12.30
09.00
15.30
15,30
09.00
14.45

uur

uur

vur

uur
uur

uur
uur
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en C JUNTOREN 3

:Zaalvoetbaltoernooi vanaf 19.00 uur te Lichtenvoor-
de.Indeling en vertrektijd zie in het kastje!!!

A+B JUNIORENAanvang 12.00 uur
Aanwezig 11.30 uur

12.00-14.00 uur Zaalvoetbal
14.00-15.00 uur Basketbal
15.00-16.00 uur Volleybal 41]
TEAMINDELING

A Team B Team C
5 Wassink(x) Joim Ekelder(x) John Krabbenborg(x)

Mark v/h Bolscher Angelo Domhof Jürgen Weijers
Ard Wissink Taco Voster: Jürgen Hulshof
Raymond Niënhuis Raymond Spexgoor Guido Nobbenhuis
Mathieu ter Morsche Jürgen Ponds Dolf v/h Hooft

Wilco Wopereis

cam D.

Stef Rouwhorst(x) Spekschoor (x)
Roy Kolkman Erik Rouwhorst
Sander Kolkman Peter Rouwhorst
Jelle Krabbenborg Mark Karnebeek
Dion Rouwhorst Martin Wopereis

Martijn Kemkens
(x)=de aanvoerder,die er voor dient tezor gen dat zijn team tel-

kens op tijd bij de te spelen wedstrijden aanwezig is.

R.K.Z.V.C. A-JEUGD

De laatste wedstrijden van ons team werden vooral geken-
merkt door blessures en ziektes. Dit is jammer, omdat onzeleiders dan genoodzaakt zijn om spelers van de B-junioren
mee te nemen. Echter we lieten ons niet ontmoedigen en
trokken, na het succes van de week daarvoor, naar Laren om
daar aan te treden tegen de nieuwkomer in onze klasse,
Witkampers. Het was een wedstrijd die, na een hoopvol begin,terugzakte naar een laag niveau.
Resultaat: een 5-0 nederlaag.



ADIDAS- PUMA - QUICK
CRUYFF. SPORTS -

RUCANOR - ROBEY

voor al uw
- SPORTSCHOENEN
- SPORTKLEDING
-ea. SPORTARTIKELEN

schoenen en sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - telefoon1257

Voor levensmiddelen van
goede kwaliteit en
service, slaagtu bij:

Buurtsuper
KNIPPENBORG
altijd

Dorpsstraat 21

en rijdende winkel

vooral uw

VERZEKERINGEN

naar

ASSUBANTIEKANTOOR

STORTELDER
Zieuwentseweg 75

Zieuwent
Tel. 1227



Ook voor u hebben wij
een passende
oplossing vooral
uw woonwensen!

Stoltenborg
Interieurverzorging

Voor al uw vloerbedekking,
overgordijnen, vitrages,
meubelen, zonwering, Dorpsstraat 33, Zieuwent
rolluiken enz. Tel. 05445 - 1207

Ceciel
m te 5445

Boersweg 2
7136 KK Zieuwent

Tel. 05445-1971

GNZ
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Dit was typisch een wedstrijd waarbij sommige spelers een
Voff day" hadden. Jammer, maar dat komt bij iedere voet-
baller wel eens voor. We gingen teleurgesteld naar huis,
maar zagen alweer uit naar de volgende wedstrijd: Vios
Beltrum. De wedstrijd werd afgelast.
Na Beltrum kwam de return tegen Ruurlo (thuis).
De 1° helft gaf veel inzet en goed voetbal. Na + 25 minuten
drukten we ons overwicht uit door de eerste goal te scoren.
Ongeveer 10 minuten later werd voor de tweede keer de bal
achter de keeper "geploft". Na een werkelijk vloeiende aan
val, waarbij een strakke bal over een afstand van25 meter
door een speler met het hoofd werd verlengd en terecht kwam

bij een andere speler die de bal beheerst in de verste hoek
deponeerde: 2-0.
Na de rust begon Ruurlo iets beter te voetballen; hetgeen
hen een doelpunt opleverde. De schade bleef echter beperkt
tott&&n goal zodat we, dankzij deze 2-1 overwinning, twee
punten bij ons totaal van 7 kunnen optellen. Opvallend bij
deze wedstrijd was dat er aan het eind van deze wedstrijd
6 spelers in het veld stonden die nog bij de B-junioren
mogen voetballen!
Op dit moment zitten we in de winterstop, zodat we gaan
"hamsteren" om de winter door te komen. Waarschijnlijk
kunnen we de voetbalschoenen nu wel opbergen, omdat zowel
op het veld als in de zaal de sportschoenen noodzakelijk
(zullen) zijn. We hopen na de winterstop goed van start te
gaan om ons naar boven te werken.

De A-selectie.

Stand bijgewerkt t/m 9 dec,
Vorden Al 54-23 Neede Bl 10-19 60- 2
Vios B Al 10-14 20-10 Markelo Bl 10-19 45-7
SSSE Al 11-13 24-25 Ruurlo Bl 11-14 36-25
Markelo Al 11-12 30-22 Diepenheim Bl 10-12 37-33
SKVW A1 11-12 31-25 Longa BI 11- 9 37-41
Witkampers Al 7-11 24-8  KSH Bl 9-8 14-30
Neede Al 11-11 28-27 Grolse Boys Bl 10- 8 18-34
AD '69 A1 11-9 14-19 Fortuna B 11-8 26-35
Longa A2 10-8 18-24  RKZYC BL 11-7 37
RRZVC Al 10- 7 16-34 Rietmolen BL  11- 7 28-43
Ratum AT 9-3 Lochuizen BL  11-7 28-43
Ruurlo Al 9-1—



SKVW CI
AD 69 CI
Pax C1
SSSE C1

Noordijk C1

Diepenheim C1
Haarlo C1

Erix C1
RKZVC CBSELECTIE ZVC TEGAST Bij DEEAGLES

Geachte lezers.
Zondag 6 december zijn wij,de B-selectie van ZVC naar GO-ABEAD
EAGLES - NEC geweest,om de ballen op te rapen (ballenjongens)
Na cen lange rit van zo'n drie kwartier vonden wij het stadion.
We moesten naar een kleedkamertje,waar we ons moesten verkle-
den.We kregen trainingspakken van de sponsor.
Toen we ons verkleed hadden moesten we ons opstellen op het
veld.
Nadat de spelers onder luid gejuich van eenpaar duizend toe
schouwers het veld opkwamen moesten we ons langs het veld en
achter de goals opstellen.
Iedereen had het koud,want de wedstrijd was slecht(kom dus
naar de B-junioren kijken).
De ruststand was 0-0 en we'vlogen” naar de warme kleedka-
mer,waar thee klaar stond,zonder koekje.
Nadat we weer warm waren stelden we ons weer langs het veld
en achter de goals op.
De tweede helft was betre.Het gevolg hiervan was &&n doel-
punt voor GO-AHEAD FAGLES.
De wedstrijd werd door de goal beter en er kwamen meer kan-
sen en meer gejuich.We werden er warm van.
Toch vielen er geen goals meer,en GO-AHEAD hiled de punten
thuis.
We gingen weeer terug naar de kleedkamers waar we de trai-
ningspakken weer moesten inleveren.
Toen gingen we gezamelijk dineren in een snackbar.
Zo werd de gezellige middag smaakvol afgesloten.
Namens de gehel B-selectie nog bedankt voor de gezellige
middag.

De B-Selectie.

—____Y_….



J. WAENINK Bead
SCHILDERS on BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENERIEDSTRAAT 37
isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing TEL. 054451452

voor al uw bestratingswerk
-Kuil-en erfverharding
- Sierbestrating
-Tegels 30x 30 en 40 x 60 cm
- Klinkers in diverse maten en kleuren
- Nieuw: T3 Steen

Dorpsstraat 30 - Zieuwent - tel. 0544541517

INSTALLATIEWERKEN
zoals NIEUWBOUW - UITBREIDING -
RENOVATIE of ONDERHOUD
moet u zijn bij

INSTALLATIEBEDRIJF
WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 05445-1217



voorde aan- en verkoopvan
VEE en VARKENS
naar

ce

A.KI. HOLKENBORG
vee en warkenshandel - batsdijk 46 Zieuwent tel. 1508EN
. aannemersbedrijf

mama HULSHOF
05445-1494 ZIEUWENT

AUTOBEDRIJF
Waalderweg 12a 9eNeo<>

x
SE

Verkoop en ee 03 iereparaties
van merkauto’s

sag veer ed



_21-
LAPOREN HOORDEN DAT...

— Wilfried Hoenderboom op de eerste winterse voetbaldagtijdens de rust koukleumend zei: "als het volgende week
weer zo koud is om te voetballen, dan trek ik mijnmotorpak aan",

Het 5° haar elftal uitstapjes de laatste paar jaarniet geregeld kan krijgen, vandaar dat ze cen gedeelte
van het kasgeld investeerde in 100 staatsloten.En nu maar hopen op de hoofdprijs.
Op de vraag van Guido Domhof waarom hij al wel weerspeelde en zijn broer bij het eerste nog niet,
Hij antwoordde: "Och bij het Iste duurt een blessure
gewoon langer".

= Henri Weikamp bij het zien van de teamsindeling van het
kerstzaalvoetbaltoernooi opmerkte: "Dat wint mijn team,
let maar eens op!"

— ZVC 4 haar eigen supporters blaadje heeft met een oplage
van 15 stuks. Zoveel supporters hebben de meeste lagere
teams bij lange na niet.

KERSTZAALVOETBALTOERNOOI van ZVC 2e KERSTDAG le t/4e elftal

In de Hlameland sporthal te Lichtenvoorde
Aanvang 09.00 uur
Aanwezig 08.30 uur
Scheidsrechters:T.Ebbers en B.K1.Goldevijk
Tenue:Voor overgooiers en shirts (qdiv.kleuren) wordt gezord.

Iedereen dient het witte tenue meetPrijs:Voor de toernooiwinnaar iS er een pri
winnaar is het team met de meeste punten.Bij gelijke standtelt het onderlinge resultaat.Is dît ook geliĳk,dan telt
het aantal doelpunten vóór.Is dit ook gelijk dan wordt
er geloot.

—_—_____
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Verdere spelregels en reglementering wordt kort voor deaan-
vang mede gedeeld.

Teamindeling
Team 1

Jos Knippenborg
Joost Rouwhorst
Fred Bokkers
John te Roller
Martin Hulshof

ard Stortelder
Maarten Bokma
R

Team 4
Fr ‘ank Rensen
Pascal Domhof
Barend Wassink
Wido Wopereis
Arno Doppen
Ed K1.Holkenborg
Mark Penterman

Wedstrijdsche

09.14 uur
TIJD

09.00 -
09.14 - 09.28
09.28 - 09.42
09.42 = 09.56
09.56—10.10
10.10 - 10.24
10.24 — 10.38
10.38 — 10.52
10.52 = 11.06
11.06 = 11.20
11.20 - 11.34
11.34 — 11.48
11.48 - 12.02
12.02 - 12.16
12.16 - 12.30

Team 2
Maarten Domhof
Frans K1.Zeggelink
Guus Stemerdink
Clemens Bokkers
Benno Stoverink
René Penterman
Willy Nijenhuis

Team 5

Eugène Hoenderboom
Cor v.Wijngaarden
Jos Heutinck
Bein Westerlaan
Benno Hummel ink
Marco K1.Goldevijk

Wedstrijd

Team 3

Jan Beerten
Stefan Papen
Eddie Immink
René Doppen
Tonnie Kolkman
Martin Toebes

Team 6
Peter Boekelder
Henri Weikamp
Frank Wolterink
Willy Slot
Tonnie Krabbenborg
Raymond K1.Goldevijk

‘hei

T.Ebbers
T.Ebbers
B,K1.Goldevijk

rechter

TiEbbers

B.K1.Goldevijk

T.Ebbers”

B.K1.Goldevijk

TiEbbers

B.K1.Goldewijk
Het eerst genoemde team inhet wedstrijdschema heeft de veld
keuze Het
Er wordt niet van speelhelft gewisseld.
Er wordt gewerkt met eendoorlopende klok (zie boven).

laatst genoemde team heeft de aftrap.—
.c-___‘.…_…



DO PPEN ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN En
HYPOTHEKEN,
OOK VOOR UITVAARTVERZEKERINGEN

Zieuwent - Dorpsstraat 42 - telefoon 0544514290

Café-Catetaria "DE TIMP“
tel. 05445 1269
ZIEUWENT.

Snackwagens voor al uw evenementenELRERCafé de Timp:

Ons Cafe uitermate geschikt voor feestjes, vergadering e.d.
voor max. 60 personen. Nu ook in de weekends.

INFORMEER ER EENS NAAR.

voor advies
aan-en verkoop

EOKZEUGEN
FOKBEREN
BIGGEN
en VARKENS

A.W. DOMHOF
Oude Ruurloseweg 28, Zieuwent, telefoon 1436



EEEeAe
naarde juiste verzekering en

Ee financiering <
|

us |
uitstekende vrijblijvende

service | adviezen
concurrerende

ä premies

‚A assurantiën-financieringen-hypotheken
es EESTE



De organisatie hoopt dat U er een sportief en gezellig toer
nooi van maakt.Komt op tijd en neem behalve een goed humeur, zaal-
voetbalschoenen(gé&n zwarte zolen) en een wit shirt mee.
Verder wenst het bestuur van RKZVC ieder prettige kerstdagen
en een succesvol en gelukkig 1988 toe.
Op zondag 3januari @

tine van 12.00 uuar-
van EKZ

5. is er een nieuwjaarsborrel in de kan-
4.00 uur, voor Leden;Donateurs en Supporters

KERST TOERNOOI 5e t/m 9 e ELFTAL

Reglementen en voorschriften zie bij le t/m 4e elftal.
Aanwezig 12.00 uur
Aanvang 12.30 uur.
Duur der wedstrijden 15 minuten(doorlopende klok)
Leiders:B.Waalderbos;V.Rondeel en A.Kolkman

wedstrijdschema;
12.30 1-2 13.45 3-5 15.00
12.45 3-4 14.00 1-4 15.15
13.00 5-6 14.15 2-5 15.30
13.15 2-4 14.30 3-6 15.45
13.30 1-6 14.45 1-3 16.00

TEAM 1 TEAM 2 TEAM 3

R.K1.Holkenborg W.Waalderbos(a.v. )G.Stortelder
W‚Venderbos(A.V,) H.Krabbenborg A.Spexgoor(a.v.)
B.ten Bras H. berendsen R.Donderwinkel
Leo Donderwinkel Jos Wolters J-Hoenderboom
P.Eefting U.Kl.Holkenborg H.Wopereis
H.Stortelder A.Beerten L.Slot
TEAM & TEAM 5 TEAM 6

R.Dijkstra W.krabbenborg(a.v.) G.Hulshof
H.Wopereis(Gr.V) F Domhof G.Domhof
M.Slot T.Hulshof W.Domhof(a.v.)
W‚Bekken P.Kolkman N.Wessels
G.Rouwhorst R.Hogenelst tortelder
L.Stoltenborg(a.v.) P.Hummelink Jan Wolters
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OGRAMMA WINTERSTOP _3_e_ en 4 _e_ ELFTAL

Leatste speeldatum vóór de winterstop is zond
Dinsdag 22-12

is
de laatste training voor 1987.

Tweede kerstdag 26-12 zaalvoetbal in de Hamelandhal te Lich
tenvoorde.
Dinsdag 5-1-1988 is de eerste training voor 1988.Uitgaande
van het feit dat er inde maanden januari en februari vrijwel
zeker geen kompetitie gespeeld zal kunnen worden:
De volgende oefenwedstrijden onder voorbehoud:

3e ELFTAL 4_e ELFTAL

20-12-1987,

3-1 ZVC 3 - Witkampers 3 09.30 u. 10-1 ZVC5 — ZVC4 9.30 u.
17-1 Mariënveld 1-ZVC 3 10.00 u. 24-1 ZVC4 - Kilder 3 9.30
31-1 Meddo 1 - ZVC 3 10.00 u. 7-2 Meddo 2-ZVC 4 10.00 u.
142 ZVC 3 - Kilder 2 09.30 u. 21-2 ZVC 4-Kotten 3 9.30 u.
Zowel voor het 3e als ook het 4e dient U in alle gevallen zon-
dag s'morgens tussen 8.00-8.30 uur te bellen naar de kantine
of dit inderdaad doorgaat. (tel.1607).

ZVC 3 speelde voor de kompetitie 5 oefenwedstrijden en deze
werden allemaal met klinkende cijfers gewonnen.

C 3-ZVC 4 5-2
ZVC 3-VVG 3 41
ZVC 3-AD 3 5-2
ZVC 3-Witkampers 3 4-3
DNC 3-llaaksbergen 3 9-0
De vooruitzichten voor de komende kompetitie leken dus erg
goed en het begon ook erg goed.
ZVC 3 - Ruurlo 2 3-2.De eerste wedstrijd gelijk een overwinning
met doelpuntenmakers R.Blankenborg en 2x P.Boekelder.
De tweede wedstrijd uit tegen Varsseveld 3 Uitslag 4-4.Een erg
mooie en zeker ook goede wedstrijd,met een zeer aantrekkelijk
score-verloop.P.Boekelder scoorde 3x en E.Hoenderboom 1x.

De derde wedstrijd was regen Neede 4.Uitslag 4-0 voor ZVC 3.
Doelpuntenmakers weet ik niet,omdat ik dat weekend met het
zesde uit was.(overigens iets dat voor elk elftal is aan teDE wedstrijd ZVC 3-Grol 4 uitslag 6-0.Grol & stond na
3 wedstrijden op een derde plaats met nog 0 doelpunten tegen
en 5 punten uit 3 wedstrijden.Om 11.15 die zondag had Grol 4

plotseling 6 doelpunten tegen.me



het beste vlees
komt van uw slager

SLAGERIJ
SLACHTERIJ

HENK BEERTEN

telefoon 1205
* tevens verzorgen wij al uw

huisslachtingen

de beheerder
van het

parochiehuis
wenst

alle sportmensen

steeds

AANGENAME

WEDSTRIJDEN

en veel succes!

Voor een goede
2e hands of nieuwe auto

Verder alle soorten reparaties
ook APK-keuring

naar een erkend adres:

Garage
T. KOLKMAN
Zieuwentseweg 44, Zieuwent
telefoon 1603



HOENDERBODOM BU
AANNEMERSBEDRIJF

a NIEUWBOUW

u VERBOUW

m ONDERHOUDS- en
u UTILITEITSWERKEN

ES dorpsstraat 27
NVOE BEDRIJF ZIEUWENT

telefoon 05445-1332

BLOEMEN BRUIDS
PLANTEN

BOEKETTEN
CORSAGE'SBloemenwinkel

Hijbenborg
Dorpsstraat 11 tel 054451544

DROOGBOEKETTEN
BLOEMSTUKKEN



De vijfde wedstrijd was tegen Longa 3.Een moeilijke wedstrijd -25:
die wij na 90 min. voetbal toch în winst wisten om te zetten
voor ons (1-0) door een doelpunt van P.Boekelder.
De zesde wedstrijd speelden we tegen Winterswijk 2,die op dat
moment op kop stonden met 10 punten uit 5 wedstrijden.Hela
kon P.Boekelder die wedstrijd niet spelen,omdat één van zijn
beste koeien moest kalveren en de bevalling niet geheel vol-
gens de verwachting verliep.Om 12.00 uur komt hij alsnog ín de
kantine en hoort dat wemet 4-1 gewonnen hebben.Ér wordt spon"
taan door hem direkt een rondje ingedaan.
Doelpuntenmakers die wedstrijd:H.Hummelink ;W.hummelink en b.
Westerlaan 2x.
Na zes wedstrijden stonden wedus bovenaan en alles leek voor-
spoedig te verlopen,maar onverklaarbaar volgden daarop 4 wed-
strijden waarin we slechts 2 punten wisten te behalen.
Mec 2 ZVC 3 2-1 voor Mec.
De cerste nederlaag van het derde sinds 19 april van dat jaar.
We wisten slechts Ix te scoren door P.Boekelder.
ZVC 3 - KSV 2 2-1 voor KSV.
Na een goede eerste helft speelden we een abnormaal slechte
tweede hel{t.Doelpuntenmaker :R.Blankenborg.
AD 3 -ZVC 3 3-6
Deze wedstrijd mopesten we spelen met enkele geblesseerde spelers

en wonnen achteraf tochzeer eenvoudig. Doelp.makers:T.Krabben-
borg Ix;W.Wopereis 2x;V.Bokkers lx en narust E.Hoenderboom 2x.
Zondag 15 nov. speelden we tegen ZVC 6,uitslag 5-1 voor ons,
maar een uitslag van 9-3 was gezien de kansen beter geweest.
Scheidsrechter van deze wedstrijd was L-Stoltenborg,de eerste
wedstrijd waarin hij geen kommentaar op de scheidsrechter had.

De tiende wedstrijd moesten we uit naar Ruurlo 2 en het is h:

ongelooflijk dat zo'n wedstrijd dan met 1-0 verloren wordt.
Ruurlo had inde hele wedstrijd slechts 2 ‘kansjes en ZVC 3 fad
zeker 8 tot 10 nagenoeg opgelegde kansen,doch we kwamen niet
tot scoren.
Op de helft van de kompetitie heeft ZVC 3 dus 7 verliespunten
terwijl Winterswijk 2 slechts 4 en KSV 2 slechts 6 verliespun-
ten hebben.We geven de moed echter niet op en zullen alles in
het werk stellen om de laatste 10 wedstrijden alsnog alles uit
de kast te halen om het beoogde kampioenschap binnen te halen,
maar dan moeten wel de kansen die we krijgen benut worden.

Het vierde elftal staat er ook goed voor en in de volgende
Piot hoop ik een verhaal over het vierde te kunnen schrijven.
Wel moert worden gezegd dat de trainingsopkomst van het vierde
aanmerkelijk beter dient te worden. Vorig seizoen was die op-
komst nml. wel goed en dit seizoen zijn het steeds dezelfde per-
soen die wel komen._—……….



De trainingen voor het derden vierde zijn op dins dag van
20.00 tot 21.00 uur en op donderdag van 20.00

=
21.50 uur. _Ook nu wij de winter ingaan en het weer en de velden niet altijd

prettig zijn is dertaining niet te verwaarlozen.eve

De Trainer.
ESAVOND SELECTIE ZVC.

De activiteitencommissie had naoverleg met de trainer en de se-lectie besloten om op dinsdag 8 dec.een spelletjesavond te orga-niseren in de eertse achterhoekse oud Hollandse spellenzaal bijHotel Bongers dus.
De dames moesten op last van de organisatie thuis blijven,alleenHumphrey had dit niet gehoord.Hij had zijn vrouw meegenomen ;dieechter meteen weer de gezellige huiskamer opzocht.Zoals gewoonlijk was Paul Stortelder nog niet aanwezig.Toen hijbinnen kwam werd er besloten om te beginnen.Paul had de uitlegvan de spelletjes ook niet nodig,omdat hij 'n graag geziene gastis in de spellenzaal.Hiĳ was ook duidelijk de torenhoge favoriet.De uitleg geschiedde,de groepen werden ingedeeld,we konden begin-nen,Op dat moment kwamen Eddy Immink en Renee Doppen pas bin-nen-Renee had niet ‘zo snel een fiets kunnen "lenen", vandaar devertraging.
Vervolgens werd 23 uur lang,op 't scherpst van de snede gestre-den het beste resultaat te verkrijgen.Dat bleek ook wel uiît al dierode hoofdjes,die zo langzamerhand door al die inspanningen ontStonden.Omhalf twaalf kwam dan eindelijk de uitslag.Vol spanningzat men stil voor zich uit te kijken,toen Tonny Bongers met dePrijzenkwam aangelopen.
Erik Hummelink kreeg de poedelprijs,maar dat wasniet zo verwonder-liĳk,want hij had de hele avond moeten spelen met verekte enkelbanderDe verdeling van de prijzen:
Op de derde plaats eindigde Paul Knippenborg met 618 punten.Tweede werd de favoriet Paul Stortelder met 632 punten die alvoor de 3e keer probeerde de hoofdprijs te pakken,Winnaar werd verrassendervijs Clemens Bokkers,die geconcentreerdelend tot het geweldige aantal van 688 punten kwam,Tot slot een dankwoord aan Hotel Bongers en de organisatie voordeze leuke avond.
Rest ons nog alle leden en supporters van ZVC pretige feestdagenneen voorspoedig 1988 toe te wensen namens de gehele selectieen zijn staf.

De selectie van ZVC.

—___,‘_…__
_.



Bomers LxMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop {|
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 71 - TEL 05445-18620 ZIEUWENT

Weegbrug 50 ton, 7136 KM ZIEUWENT
15.00 x 2.90 meter Grobbenweg 4

Tel. 05445 -1534
PLUIMVEEBEDRIJF

B. AM. Krabbenborg
Openingstijden werkdagen 24 uur.

Zat. tot 18 uur
Vanaf Feb/Maart 1988:
Kunstmest (kas. mas) los
Diverse overige soorten kunstmest en
landbouwzout gezakt

Dit in samenwerking met: MENGVOEDERSBEDRIJF
WILLEMSEN

LICHTENVOORDE



m) DRUKKERIJ WESTERLAAN

toch ook uw drukker!

* FAMILIEDRUKWERK
*  HANDELS- EN REKLAMEDRUKWERK

* KETTINGFORMULIEREN

DIJKSTRAAT 26 LICHTENVOORDE TELEFOON 05443-71207

AUTOVERHUUR
|) HOLKENBORG

Waareise 5 Zieuwent
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KATHOLIEKE NATIONALE BOND VOOR
EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN
onder bescherming van de Souvereine en Militaire Orde van Mala

Elke keer staat er in PIOT vermeld dat
er weinig verenigingen een stukje in het
blad schrijven.
Deze keer wil de EHBO verenigingafd.
Zieuwent-Mariënvelde hier gehoor aan ge
ven.
Demeeste inwoners van Zieuwent en Mariën"O velde kennen de EHBO ver. alleen maar van
de jaarlijkse collecte en de pleisteraktie.
Wat’ de meeste mensen niet weten is dat veel

evenementen en wedstrijden niet zouden doorgaan als er geen gedi
plomeerde EHBO'ers bij aanwezig zoudenzijn.Dat is n.l. éên van
de eisen voordat burgermeester en wethouders een vergunning af-
geven.
Ook bij ongevallen zie je vaak dat EHBO'ers helpen tot er een
dokter of ambulance komt.Verder zijn EHBO'ers inzetbaar bij rampe:
Dit alles gebeurt echter onopvallend,zonder speciale witte jas"
sen of borden met daarop EHBO.
Alleen bij evenementen en wedstrijden kun je aan de vlag zien waar
de centrale EHBO post is en aan de stickers die de aanwezige
EHBO'ers op hebben weet men op wie ze een beroep kunnen doen.
Nu bestaat de EHBO vereniging afd.Zicuwent-Mariënvelde in 1988
veertig jaar en om nu een beetje uit de anonimiteit te treden or-
ganiseren wij in 1988 de districtswedstrijden.Deze wedstrijden
houden in dat na een voorselectie elf EHBO afdelingen uit het
district Gelderland op 20 maart 1988 strijden om de beste plaat-
sen in de hulpverlening.De twee beste ploegen van deze dag wor
den uitgenodigd om aan de nationale wedstrijden mee te doen
Er worden cchte ongevallen uitgebeeld door de LOTUS(Landelijke
Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers)en het publiek zal
kunnen zien wat er allemaal komt kijken bij hulpverlening.
Om het geheel nog aantrekkelijker te maken proberen we de nieuwe
rampenwagen van de Lichtenvoordse brandweer te krijgen en ook een
ambulance.
Enkele andere zaken zijn nog niet helemaal rond,maar daar komen
we te zijnertijd op terug.
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Wij van de EHBO vereniging hopen dat veel inwoners van Zieuwent
en Mariënvelde de kans waarnemen om toch iets te zien van wat
er allemaal bij komt kijken,zodat U met cigen ogen kunt zien dat
EHBO'ers vaak al de eerste hulp hebben gegeven voordat de dok-
ter ter plaatse is.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur EHBO vereniging
afd. Zieuwent

—
Mariënvelde.

zaalvoetbal
GGn winterstop voor de zaalvoetballers van ZVC, voor hen gaatde kompetitie gewoon door.
Wat de resultaten van beide teams betreft is er weinig ver-anderd ten opzichte van de vorige keer,of het moet zijn dat het
tweede haar puntentotaal wist te verdubbelen middels een gelijk
spel (2-2) tegen Gonemo (is overigens nog niet in de stand
verwerkt.
Het programma:
van 21/12 tot en met 2 /l beide teansvrij
Maandag 4 jan. Markelo 1-ZVC 1 te Neede aanv, 19.00 uur
Vrijdag 8 jan. ZVU 2 G2te Dinxperlo 21.25 uurMaandag 11 jan. ZVC 1  -SSSE2 te Ruurlo 22.15 uurVrijdag 15 jan. ZVC 2 -Halfweg 4 te Beltrum 21.00 uur
STANDEN bijgewerkt t/m 4 dec

Grol 3 12-18 WZV 2 9-14
Markelo 1 10-17 Gonemo 2 9-13
EGWV 1 10-16 zu 2 812
Ruurlo 2 11-11 Bredevoort 1 8-10
RKZVC 1 10-10 Grol 2 10-10
Dynamo 1 12-9 Brasil 4 7-9
Eibergen 5 9-7 Halfweg 4 8-7
ZW Meilink 1 10- 7 Veldhoek 2 9-4
Dynamo 2 10-7 Gonemo 3 72,
Pavanda 4 9-6 27-42  RRZYC 2 Tad
SSSE 2 11- 4 32-54

SPAAR BĲ GOED ADRES PAAR BIJ DE NMS 11!



Vroeger ondoordringbaar houtgewas
Met hier en daar een modderplas
Rust thans de toerist onder de linden
En kan erzijn fijnste borrel vinden

Hotel - Café - Rest.

‚„’t Witte Paard”’
Dorpsstr. 49

7136 LG ZIEUWENT
Telf. 05445-1282

# - Wie verder wil rekent
=> op VAN WIJNGAARDEN

VAN WIJNGAARDEN VOEDERS

Lichtenvoorde - Zieuwenta



Verkoop van Nieuwe en gebruikte auto's
Accu's, Banden

Uitlaten gratis montage
Betrouwbare onderhoudsbeurten
Ook voor A.P.K. staanwij klaar

Tovens bouwen wijl P.G. in Waaldemeg 322 -
7269 Mariënwelde

en Reporeren wij schade autos Tet osaes/185

* *ppersrrosserieën bx.
ichtenvoordeENHetvervoereistmeerdanooit derne, uiterst efficiënt gebouw-

specialisatie en kwaliteit, ook de produkten, die hun naam
op het gebied van carrosse- danken aanbeproefd vakman-
rieën. Cuppers biedthiervoor schap gedurende meer dan
een ijzeren garantie door mo- 20 jaar.

champignonkwekerij

a. holkenborg =
voor verse champignons
ruurloseweg 28, 7136 MD
zieuwent. tel. 05445-1389



Da MET TAPIJT
legd: het toont beter en

blijft ook langer mooi.
Datis éénvan de plus-
punten van het kopen
van tapijt bij ons als

tapijtspecialist Net
zoals goede, eerlijke
voorlichting vóór,
en schriftelijke ga-
antie ná de koop.
Als u Desso kiest,
tenminste!
Welkom.OMS TOT

7 JAAR GARANTIE!
NIËNHUIS interieurverzorging
Werenfriedstraat 1, 7136 LZ Zieuwent.
Tel. 05445-1252 desso



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

evenmin. Ookwij blijven het liefst volop in
beweging. Omonze dienstverlening oppeil te
‘houden.

En omhet u nog makkelijker te maken.
Zo heeft ieder een goede reden om aktief bezig
te zijn.eeBóBljftaktef.


