




Sportblad PIOT
REDAKTIE B ten Bras, B. Storkhorst, B. Wensink, H. WopereisJ.vd 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 Maat1 tel. 1281
Secretaris: Th Bekken, Werenfriedstraat 9, tel 1461
Penningmeester M vh Bolscher, De Haare 69, tel 1660
Wedstrijd secr. J. Lankveld, Dorpsstraat 40, tel. 1341
Zaalvoetbal: B. ten Bras, Dorpsstraat 23, tel 1257

H.V.PACELLI:Handbal
Voorziter: H. Mooij, Staringstraat 54, Lichtenvoorde tel 05443-73054
Secretaris. L Klein Holkenborg, Hofesch 15, L. voorde tel. 05343. 75237
Penningmeester. C Belterman, Batsdijk 40, tel 1720
Wedstrijd-soer: P Klein Goldewijk, Oude Maat 3. tel 1383

TOHP: Volleybal
Voorziter. H. Krabbenborg, Dorpsstraat 226, tel 1875
Secretaris: J. Knippenborg. De Haare 57, tel 1849

Wedstrijd seer: P Cuppers-ijzerreef, De Haare 29, tel 2059
Penningm: G Nijenhuis, Dorpsstraat 67, te! 1649
Recreanten. A Klein Tuente, Lantherweg 42, te! 1409

ZIV:Tonnis
Voorziter. J. vl Meij, De Haare 81, tel. 1629
Secretaris: R. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, el. 1591
Penningm: J. Domhof, Churchilstraat 7, tel 1782
Wedstrjd-secr- T. Kemkens, 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 4 Halle tel. 05445-1868
Wedstrijd-seer L. Hummelink, Mercurius 53 L. voorde tel. 05443 71953
MU CHIN: Karate
voorziter: H. Ofthof, De Waareise 23, el. 1262
Secr. Penning V' Doppen, Dorpsstraat 77, tel. 1982
Wedstijd-secr. H. Olthof, De Waareise 23, iel. 1262

TV DES: Touwtrekken
Voorziter J. Eekelder, Voshuttendik 1, L. voorde tel. 05443-71748
Secretaris: R. Huitink, Oude Ruurloseweg 30, ‘el, 1320
Penningm: M. Wopereis, Zegendijk 5 tel. 1374



SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorziter: A. Hoenderboom, Zegendijk 129, el. 1324
Secretaris: K. Hummelink, Kennedystraat 10, tel. 1715
Penning: E. Roelofsen, Dorpsstraat 29, tel 1416
Wedstrijd-secr. K. Hummalink, Kennedystraat 10, tel. 1715

ST. SEBASTIAAN: Schietvereniging
Voorziner: 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. 7 KEVELDER: Bijaren
Voorziuer B Hulshof, Zeuwentseweg 59, tel 1494La Secr/Penningm: G. Schurink, J v. Eykstraat 12. tel 05443-73217
Wedstrijd seer. J. Donderwinkel, Zieuwamseweg 46, el 1382

£ 8.82: Bijaren
Voorzter Tijdelijke vakature
Secr./ wedstrijd seer... Bongers, Dorpsstraat 36, tel. 1271
Penning: Mevr. Goldewijk ten Bras, Churchilstrzat 20, te! 1853

K.S.V. DE HEMMELE:Klootschieten
Voorziner: Tijdelijke vakature
Secr. wedstrijd-seer.: P. Domhof, de Haare 9, el. 1824
Penningm: T. Bongers, Dorpsstraat 36, tel 1271

Brood- en Banketbakkerij
Clemens Krabben
Dorpsstraat 91

Zieuwent
Telefoon 05445-1279.

EE Ge Voor|E== Dorpsstraat 18, Telefoon 1209 Li SSPwene
Dorpsstraat 223, Telefoon 1928 9% Doe her zele
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Slagvaardig
5.Nieuws overige teams Slagvaardig6.John Krabbenborg 4e bij Gewestelijke

biljartkampioenschappen i

8.Pacelli nieuws/Nieuws in het kort10.Evenementen Kalender
11. Jeugdhoek
12.Zaalvoetbal nieuws
13.Tohp nieuws

VAN DE REDAKTIE. E4)Ondanks dat er al een maand voorbij is van 1988 willen
wij als redaktie ons alsnog aansluïten bij de vele goede
wensen die u ongetwijfeld reeds gekregen heeft, EEN
VOORSPOEDIG 1988!
Wij hopen ook op veel goeds en voor wat PIOT betreft be-
tekent dat dan, dat er veel en gevarieerde kopy binnen"
komt. U mag in 1988 dan weer 10 nummers verwachten, in
Zieuwent weer met de Gelderlander gratis aan huis bezorgt.
Wil men buiten Zieuwent PIOT ontvangen, dan kan dat tegen
vergoeding van portokosten, Verder kan PIOT in de voetbal-
kantine worden meegenomen en voor een enkele vereniging in
de gymzaal.
Wat het afgelopen jaar 1987 betreft, is de overstap van
een gestencilde naar een offset-gedrukte PIOT het meest



opvallend in positieve zin. In negatieve zin moet vermeld
worden dat voor het eerst in het bestaan van PIOT geen 10,
maar slechts 9 nummers zijn uitgekomen. Oorzaak daarvan
s gebrek aan kopy 0.a. ook door deze zeer lange voetbal-

stop vanwege de strenge winter. In 9 nummers is totaal 172
bladzijden aan kopy verschenen. Met de drukkerij ligt er
voor 1988 een afspraak voor 10 nummers per jaar met totaal
200 bladzijden, dus er is ruimte.
Hieronder vindt u het overzicht van de bijdragen in het
afgelopen jaar

9x—Van de redaktie 4x = ZIV
Nieuws is het kort Pupil van de week
Evenementen kalender 3x - (3) jaarlijkse leden-
Jeugdredakt ie vergadering

8x — Zaalvoetbal Effe kletse (intervieuws)
6x — Pacelli 2x — Slagvaardig

Effe lagge t. Sebastiaan
5x — TOHP EHBO

Van de trainer ZIC-A
anden ZVC Pupillennieuws (met

ZIC-B verslagen van D, E en F)

volgt:-Eénmalige bijdragen waren er al
intervieuw, ZGV, Skien, Mu Chin, 't Kevelder, Overpein-
zingen bij het eerste, selectie ZVC, puzzel, De Hemmele,
Jan Knippenborgtoernooi, indelingen (spelers en competitie)
van ZVC, competitie- en oefenprogramma van ZVC, idem van
TOHP en PACELLI, trainingstijden ZVC, Kemkens-service-
toernooi, kermis-voetbaltoernooi, TIV-DES (autocross),
flaporen, kerst-zaalvoetbal, winter-oefenprogramma van
3e en 4e.

Bij de jeugdhoek waren er de volgende éénmalige bijdragen:
puzzel, minst gepasseerde keeper, topscorerlijst,
jeugdhoek (nieuws), lijst van afkortingen, ZTV-jewgd,
indelingen jeugdteams, jeugdbiljartkampioenschap.

In zijn geheel erg gevarieerd, alleen zouden er wat meer
bladzijden kopy mogen komen. Als redaktie zijn we erg blij
met de consequente bijdrage van de jeugdredaktie.



Sportief en goed gekleed
door uw Modehuis

LICHTENVOORDE ZIEUWENT

mn, TRANSPORTBEDRIJF

KRABBENBORE

Ruurloseweg 10
7138 MD Zieuwent

Stukgoederen - Kippervervoer - Veevervoer
Oliehandel - Tankstation



VARKENSHANDEL

NICO DOMHOF

GJ daar Oude Ruurloseweg 289 moetik Zieuwent Tel. 1436A zijn 1860JE Es

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
voor aanleg en
onderhoud van uw tuin

Dorpsstraat 17A Zieuwent
telefoon 05445 1954



Wat dit nummer betreft valt vooral de bijdrage van Slagvaar-
dig te vermelden. Het dam s het tweede Zieuwentse teamdat gepromoveerd is van afdelingsnivo naar landelijk nivo inde afgelopen najaarscompetitie (nog gefeliciteerd hiermeedoor PIOT). Kortgeleden heeft u nog cen intervieGelderlander kunnen lezen over Slagvaardig. Het probleembij Slagvaardig wordt nu ook de accomodatie (de gymzaal),die qua licht niet voldoet. Daarnaast moeten er afscheidingenkomen. Voor een relatief jonge vereniging als Slagvaardigis dat altijd nog weer wat moeilijker. Het is te hopen datmet behulp van wat akties o.i.d. dit opgelost kan worden.Voor de rest van dit nummer verwijs ik u naar de inhouds”opgave en wil ik u veel leesplezier toe wensen,

uw in de

Van de redaktie.

SE LEDENVERGADERING ZVC.

De halfjaarlijkse ledenvergadering van R.K.Z.V.C. zalPlaats vinden op maandag 22 februari a.s. om 20.30 uurin de kantine.

Agenda: - Opening
Notulen vorige vergadering
Bestuursmededel ingen
Aftredende bestuursleden volgens rooster i1988/1989
Mededelingen trainers
Rondvraag
Sluiting

n

ZVC 1 Nieuws

Zondag a.s. is voor het eerste van ZVCde inhaalwedstrijd te-gen Vijdo gepland,tenminste als de weersomstandigheden dattoelaten.
Bij afgelasting staat er voor de selectie volgend oefenpro-gram gepland: PAX 1 - ZVC1 10.30 uur

ZVC 2 - PAX 2 11.00 uur.



le Meisjesteam Slagvaardig kampioen en gepromoveerd naarlandelijke divisie
Het eerste meisjesteam van Slagvaardig werd afgelopen sei-zoen kampioen in de le (en tevens hoogste) klasse van de
afdeling Gelderland. Dat geeft hun het recht rechtstreeksdoor te stromen naar de landelijke competitie. Daar zullen ze

uitkomen
in de 4e
divisie,
waar ze o.a,
het Iste
team van
Groningen,
Zwolle,
Mariënheem,
Lochem en
het 2e team
van Litac
zullen ont-
moeten.
Tanja Hoen-
derboom en
Marian en
Karin Donder-
winkel zul-
len erg hard
en serieus
gaan trainen
om in deze
competitie
goed voor de
dag te komen.Tanja Hoenderboom, Karin Donderwinkel, Hesen GEtraïner Eugène Hoenderboom en Marian Ee €De Eugène HoenON derboom is
van mening

dat dit met 3 x 13 uur training in de week zeker haalbaar is.
Het feit dat Slagvaardig nu als 2e vereniging in Zieuwent
naast ZVC landelijk speelt brengt echter ook verschillende
problemen (vooral financiële) met zich mee.
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PARFUMEREËN
DROGISTERIJ 8

DOPPEN

DORPSSTRAAT 77
736 U ZIEUWENT
TEL -05445-1982



Doeltreffend sparen
doet u bij de NMS.

ancieringen-hypothekenEEEN



5De belabberde toestand van de zaal aan de Zegendijk baart
de vereniging nogal zorgen. Zo werd de licht kwaliteit
door de Bond onvoldoende gevonden. Maar vooral de opvang
van eventueel veel publiek en de toestand van de kleed-
en douche gelegenheden is hun grootste zorg. Er wordt nu
reeds gedacht scheidsrechters en tegenstanders eventueel
particulier op te vangen. Daarnaast acht de Bond het wen-
selijk dat er degelijk speelveld afzettingen komen. Gezien
de financiële situatie en het feit dat Slagvaardig uit
hoofdzakelijk jeugd bestaat betekent dit dat men elders
naar financiële middelen dient te zoeken. De hoop is dan
ook gevestigd op haar sponsor Carosseriebedrijf Cuppers
en andere sponsors. Ondanks dat kan men in Zieuwent vanaf
nu genieten van top-tafeltennis. Wilt u ook eens kijken
kom dan gerust tijdens &&n van de volgende wedstrijddagen.

Speld
zat. 30 jan. Groningen 1 - Slagvaardig 1 14.00 uur
vrij. 5 febr. agvaardig 1 = Marienheem 1 20.00 uur
zon. 13 febr. Slagvaardig 1 - Litac 2 13.00 uur
zat. 27 febr. Zwolle 1 - Slagvaardig 1 17.00 uur
zat. Lochem 1 - Slagvaardig 1 13.00 uur
zat. Slagvaardig 1 Groningen 1

zat. Marienheen 1 - Slagvaardig 1 14.00 uur
zat. 16 april Litac 2 - Slagvaardig 1 13.00 uur
zat. 23 april Slagvaardig 1 - Zwolle 1

zat. 27 mei Slagvaardig 1 = Lochem 1

VERDER SLAGVAARDIG NIEUWS.

Het le herenteam heeft zich goed kunnen handhaven in de 1

3e klas. De kans op promotie was groter geweest wanneer
we de 10 wedstrijden met een volledig team konden spelen.
le Man Arno Doppen kon 3 wedstrijden niet meedoen en
Eugène Hoenderboom was 2 wedstrijden geblesseerd. Om

kampioen te kunnen worden zullen we al de 10 wedstrijden
met een volledig team moeten komen opdagen. Arno Doppen
altijd goed voor de volle winst (63 wedstrijden ongeslagen)
is hierbij onmisbaar. Eugène Hoenderboom en Karel Hummelink
vorig seizoen ieder 50Z moeten nu minimaal 65% van de volle
100 halen om te kunnen doorstromen naar de Ze klas.



—=
Ook de jeugd teams van Slagvaardig hebben goed gepresteerd.
Het le jongensteam bestaande uit Bas Hulshof, Iwan Wopereis
en Rob Waalderbos die spelend zijn in de 3e klas hopen nu,
naar de resultaten van het afgelopen seizoen, ook te kunnen
promoveren naar de 2eklas.
Het 2e meisjesteam met de speelsters Monique Eekelder,
Wendy Krabbenborg, Jannemieke Hulzink en Jolanda Rouwhorst
zijn in de Ze klas gebleven evenals het 2e jongensteam
bestaande uit Bram Peters, Simon Beerten, Merijn Hulzink
en Steve Holkenborg in de 5e klas.
Ons jaarlijkse kersttoernooi was voor de 3e maal weer een
groot succes. De aanmelding was zo groot, dat we jammer
genoeg + 10 teams af moesten zeggen, omdat onze Zieuwentse
gymzaal niet gebouwd was voor zo'n massale opkomst.
25 Teams (50spelers) streden naar de le, Ze of 3e plaats,
zodat ze de bekers in ontvangst konden nemen, die dit jaar
beschikbaar werden gesteld door Antoon Stoverink.
Voor de 3e maal won Karel Hulshof, deze keer samen met
Iwan Wopereis de le plaats. 2e Werd Edwin Waalders en Edwin
Harbers, en Cuido Domhof en Johnny te Roller vorig jaar
nog Ze moesten nu genoegen nemen met de 3e plaats.
Het gaat dus goed met de vereniging en we hopen dan ook
dat het volgend seizoen weer net zo zal zijn. Heeft u ook
zin om een balletje te slaan, dan bent u van harte welkom
op woensdag van 20.00 — 21.30 uur en vrijdags van 19.00 —

23.00 uur.
Eugène en Karel.

John Krabbenborg 4e bij gewestelijke biljart kampioen"
schappen 4e klas + promotie naar 3e klas

Het ís alweer een tijdje geleden dat John Krabbenborg van
biljartvereniging 't Kevelder meedeed aan de gewestelijke
kampioenschappen 4e klas Libre in Apeldoorn. De partij
lengtes waren 60 carambolen. John begon de eerste wedstrijd
goed met een overwinning. De tweede wedstrijd was tegen



MeerMarkKt

REYMER
ENJicht ook meer:

ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TE

COÖP. GELDERLAND steeds tot uw dienst met 0.4.
veevoeders & kleindierenvoeders
kunstmeststoffen
vloeibare en vaste brandstoffen

©ruwvoeders #0. hooistro, bierbostel enz.
zaaien pootgoed, tuin en bloemzaden xo0Beraeederaiagsnideen mewgereedschap en bedrijfsbenodigdheden

Wij stellen als eis: KWALITEIT EN PRIJS!!!
Tanken van benzine kun: 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 Pas Zanderink 30, Ziewwent



AUTOLEASING
TAXI

ZIEKENFONDSVERVOER

Leo Krabbenborg
054451509

Harreveldseweg 36 7136 LW ZIEUWENT (Gld.

IG Hulzinka Zn.
BOUWBEDRIJF

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUDSWERKEN

AGE
MVOEBEDRIF

Viv
ZIEUWENT Tel. 05445-1214



“7e
M. v.d. Heyden, van het district Apeldoorn. Hier ging hij
kansloos ten onder. De laatste wedstrijd van de eerste dag
werd grandioos gewonnen. John werd die dag het eerste op
de voet gevolgd door twee anderen met hetzelfde aantal
punten, maar John had beter gemiddelde. De tweede dag begon
voorspoedig met een overwinning van P. Wensink uit Brede-
voort. Wanneer hij de laatste wedstrijd zou winnen was hij
kampioen van het gewest en mocht dan naar de Nederlandse
kampioenschappen. John speelde een uitstekende wedstrijd

met een gemiddelde van 2,52, maar de tegenstander was nogiets beter met een gemiddelde van bijna drie.
Hierdoor viel John tussen wal en schip in en werd slechts
vierde. Kampioen werd M. v.d. Heyden. Maar John heeft des-
ondanksuitstekend gespeeld met cen gemiddelde van 1,88
waarmee hij nu promoveert naar de 3e klas,Proficiat en veel biljartplezier.

Foto.

John Krabbenborg zittend le van links.

_—.___

 ..



8
H.V. PACELLT NIEUWS

De dames 1 hebben in de afgelopen
periode zeer wisselvallig gespeeld.
Goede en slechte wedstrijden werden
met de regelmaat van een week op-
gevoerd. Het sprankje hoop op een
hoge eindklassering is daarmee
vervlogen. De laatste strohalm
hiervoor was afgelopen zondag de
wedstrijd tegen koploper Angeren.
Men begon erg voortvarend en stond
binnen cen mum van tijd voor met

4-0. De dames van Angeren werden
hierdoor met de neus op de feiten
gedrukt en moesten dan ook wat
ondernemen, langzaam maar zeker
werd de druk op de PACELLI verde-

diging opgevoerd, de logische foutjes kwamen vanzelf en er
werd dan ook gretig gebruik van gemaakt. Met de rust had
Angeren het heft al weer in handen 6 - 7. Na rust bleef
Angeren de druk opvoeren waardoor de voorsprong steeds groter
werd, Eindstand: 13-19 in het voordeel van Angeren.
De dames 2 hebben de laatste weken weer laten zien dat ze
in de tweede klasse thuis horen, 17 januari jl. werd con"
current Fireball duidelijk verslagen en afgelopen zondag
werd er &&n punt afgesnoept van koploper DHV uit Doesburg.
Kan men dit niveau vasthouden dan liggen er nog volop kansen
om in de resterende wedstrijden punten te pakken. A.S.
zondag al kan men revanche nemen op VIOS Beltrum, in Beltrum
werd door gebrek aan inzet onnodig verloren en aangezien
Beltrum ook in de onderste regionen vertoeft is het zaak om
deze wedstrijd ook te winnen.
Programma voor 30 jan.: PACELLI _- Groessen 16.15 uur

PACELLI 2 Vios Beltrum 17.20 uur

NIEUWS IN HET KORT.

Kopy voor het volgende nummer (6) van PIOTdient
zondag 21 februari in het bezit te zijn van de r
Noteerdeze datum. At—



HOTEL BONGERS_
biedt U meer dan u denkt Zaal tot 400 personen

Knippenborg
zitje goed

Div: kleine zalen voor alle doel
einden
Oud Hollandsche spellen
als groepsvermaak
Binnen en buiten barbecue
Koude buffetten, warme bulfetten,
gourmeien, diners enz.
Goede hotelvoorzieningen
En alles watUbij een ander
ook kunt krijgen

Dus hèt adres voor al Uw horecawensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS
Dorpsstraat 6, 7136 IMZieuwent, 0544-1271

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

Zieuwent ®

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



VERF - BEHANG - SPECIAALZAAK

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

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
bent u van harte welkom
inde

Kantine van Z.V.C.j

IE Guus Kolkman
Ruurloseweg 16 - Zieuwent

IEDERE MAANDAGAVOND THEORIE
WIJ LESSEN IN DOETINCHEM EN LICHTENVOORDE



ez
MASSEY-FERGUSON

WING]
OFFICIEEL
MASSEY — FERGUSON
ZETOR EN NIEMEYER-DEALER

VOOR AL UW TRAKTOREN
LANDBOUWWERKTUIGEN
REGENINSTALLATIES
LIPP MENGMESTSILO'S

TEVENS VERZORGEN WIJ AL UW LOON- EN
GRONDWERKZAAMHEDEN.
GESPECIALISEERD OP HET GEBIED VAN
KLAUWVERZORGINGSBOXEN EN GEREED-

OPA:,
HARREVELD
TELEFOON 05443-72415



vanaf
DAIHATSU - EENSTERKSTAALTJE COMTORT £ 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 Koop- en verkoop
Etc. Etc.



Bomers 2xMxB x

Verkoop en reparatie van
MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 71 - TEL 05445-1620 ZIEUWENT

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

Tel. 05445 - 1534PLUIMVEEBEDRIJF

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



ND) DRUKKERIJ WESTERLAAN

toch ook uw drukker!

*  FAMILIEDRUKWERK
* HANDELS: EN REKLAMEDRUKWERK

+ KETTINGFORMULIEREN

DIJKSTRAAT 26 LICHTENVOORDE TELEFOON 05443-71207

AUTOVERHUUR
HOLKENBORG

Waareise 5 Zieuwent



ADIDAS- PUMA - QUICK
CRUYFF. SPORTS -
RUCANOR - ROBEY

voor al uw
= SPORTSCHOENEN
- SPORTKLEDING

ea. SPORTARTIKELEN

schoenen. en sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - telofoon 1257

Voor levensmiddelen van
goede kwaliteit en een prima
service, slaagt u bij:

Buurtsuper
KNIPPENBORG

vooral uw

VERZEKERINGEN

naar

ASSUBANTIEKANTOOR

altijd STORTELDER
Zieuwentseweg 75

Zieuwent
Tel. 1227

Dorpsstraat 21

en rijdende winkel



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

|
KAPSALON:Ceéêcie

KW
tel. 05445-1797

GNZ Boersweg 2
7136 KK Zieuwent

Tel. 05445-1971



295
ZVC-selectie werd voor de vierde achtereen volgende keerwinnaar van het Kruip-zaalvoetbaltoernooi voor selectiesvan voetbalverenigingen uit de gemeente Lichtenvoorde,HHWij willen verenigingen er op wijzen dat voor publikatiesvan foto's in PIOT ook kleurenfoto's geschikt zijn.Natuurlijk krijgt u ze later weer terug.HEVoor toptafeltennis te Zieuwent, kom gerust eens kijkenin de gymzaal aan de Zegendijk bij wedstrijden van onsjonze damesteam. Voor tijden en data zie bij verslag vanSlagvaardig.

HHHet volgende Indoor-toernooi voor de leden van de tennis-vereniging is op zaterdag 20 februari in de tennishal teLichtenvoorde. HHDe Tennisvereniging heeft onlangs van de gemeente deofficiele vergunning gekregen voor de vervanging van haarhuidige clubgebouw.

HHDe volgende kruijasavond voor leden en donateurs van ZVCis op maandag 8 februari ín de kantine.Aanvang 20.00 uur.AAH
Maandag 22 februari is de half jaarlijkse ledenvergadringvoor leden en supporters van ZVC.Aanvang 20.30 uur.

DE NMS : VEILIG EN VERTROUWD VOOR JONG EN OUD
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Enkel belangrijke datums tijdens welke er bijzondere sporteve-
nementen op TV zullen zijn:
Olympische Winterspelen :13-27 februari
1/4 finales Europacup voetbal :2 +16 maart
Vriendschappelijke wedstrijd Ned. — Engeland :23 maart
i-finales Europacup:6+20 april
Finalas Europacup:4-11-18-25 mei
Europees Kampioenschappen voetbal:10 t/m 25 juniHe

EVENEMENTEN KALENDER.

30 jan. Uitvoering Semper Avanti
31 jan. Uitvoering Semper Avanti
12 febr. Kindercarnaval (Jong Nederland)
23 febr. Algemene ledenvergadering Feestcommissie en

Zieuwents Belang
20 mrt.  EBBO districtwedstrijden te Zieuwent
26 mrt.  Winteruitvoering Harmonie
27 mrt. Winteruitvoering Harmonie

2 apr. Paaspop
3 apr. Paaspop
4 apr. Paaspop

30 apr. Kinderspelen t.g.v. koninginnedag (Jong Nederland)
23 mei (2e Pinksterdag) Klootschiettoernooi voor

Zieuwentse verenigingen/bedrijven, buurten,
familie's enz.

27 mei Kleinkamp (Jong Nederland)
28 mei Kleinkamp (Jong Nederland)
29 mei Kleinkamp (Jong Nederland)
25 juli Kermisspelen (Jong Nederland)

Grootkamp nog niet bekend (Jong Nederland).

SPAAR BIJ EEN GOED ADRES :SPAAR BIJ DE NMS !!!



J. WAENINK eeSCHILDERS-en BEHANGEASBEDRIJF 5
schilderwerk: onderhoud

verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing 51452

voor al uw bestratingswerk
-Kuil-en erfverharding
- Sierbestrating Elegape-Tegels 30x30 en 40x 60 cm = =|
- Klinkers in diverse maten en kleuren

2

- Nieuw: T3 Steen >

Dorpsstraat 30 - Zieuwent - tel. 0544541517

VOOR AL Uw ]

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

INSTALLATIEBEDRIJF
WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 05445-1217



voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS
naar

AKI. HOLKENBORG
tel. 1508veeen varkenshandel - batsdijk 46 Ziew

\ aannemersbedrijf

HULSHOFrazen
0544514494 ZIEUWENT

AUTOBEDRIJF
Waalderweg 12a EE,

Verkoop en …tÈ ooreparaties
van  merkauto's eN es



SI:tus? DEDAKTIE
Hallo jongelui !!

Dit maal is er slechts een zeer kleine bijdrage vanuit deJeugdhoek.
Alleen de C-junioren van ZVC leverden een bijdrage aan ditnummer.
Toch wel jammer,want ook op ons herhaaldelijk verzoek omnieuwe jeugdredaktieleden kregen we tot nu toe nog geen enkelereactie.

ZVC C-Junioren
Het seizoen ging slecht dankzij een verkeerde indeling.
We verloren op én wedstrijd na alles!!!
We hebben 2 maal in de week training (voetbal).
Volgens Pascal(letje) hadden we altijd een goede inzet
(10.000%). In het begin werd er nogal veel gekankerd,
maar nu is het al heel wat beter volgens Pascal en Jan
(Slager). Wij doen ook altijd met de training (LUL) vande week. Leon en Jeroen waren vaak de lul. Deze lullenkrijgen nu concurrentie van Barry H. Hij is ook eenserieuze kandidaat voor lul. Kortom we hebben altijd veel
plezier en dat staat voorop.

Barry, Luc en Coen — Cl.

Donderdag 31 december was er een voetbaltoernooi.
Godmijoh het ging bar slecht. Alles hebben we zowatverloren. Na de wedstrijden zijn wij naar Stoverink
gegaan waar Pascal oliebollen gebakken had en die gingenwij opeten, Godmijoh wat een bikken!!!!Pascal en Beerten hadden zelf een hele toete. Wat cen
pinne. We hebben zelfs twee keer cola gehad.

en Domhof en Barry Hulsehoven.



zaalvoetbal
De zaalvoetbal kompetitie nadert haar beslissingen.
Voor het eerste team van ZVC blijft een plaats in de
middenmoot het hoogst haalbare. Het tweede team zal de
beslissende wedstrijden tegen Gonemo 3 en Veldhoek 2

moeten winnen om degradatie te kunnen afwenden.

Programma:

Maandag 1 febr. ZVC

Vrijdag 5 febr.
Maandag 8 febr.
Vrijdag 12 febr.
week 15 = 19 febr.

Stand bijgewerkt t/m 18 januari 1988

1. Markelo
2. Grol 3
3. E.G.V.V,
4. Ruurlo 2

5. RKZVC

6. Dynamo

8. Dynamo 2
9. ZWV Meilink

10. Pavanda 4
SE. 2

alvoetbal Senioren 2e kl

1. Z.V.0. '81 2 12-20
ZV, 2 11-17

3. F.C. Gonemo 2 12-16
4. Brasil '77 4 09-13
5. Bredevoort 10-13
6. Grol 2 12-12
7. Halfweg '78 4 11-09
8. F.C. Gonemo 3 11-04
9. Veldhoek 2 11-04

10. RKZVC 2

1 Ruurlo 2 te Ruurlo
2 Gonemo 2 te Beltrum 21.00 uur
1 E.G.V.V. te Ruurlo 2:

2 W.Z.V. 2 te Beltrum 21.00 uur
Beide vrij

Zaalvoetbal Senioren 2e kl

p. Eibergen 5

22.00 uur

00 uur

14-24
14-22

11-02



DOPPEN ASSURANTIËN

voor al uw.
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN En
HYPOTHEKEN,

OOK VOOR UITVAARTVERZEKERINGEN

Zieuwent Dorpsstraat 42 - telefoon 05445-1290

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

Snackwagens voor al uw evenementen

Café de Timp:

(Ons Cafe uitermate geschikt voor feestjes, vergadering ed.
voor max. 60 personen. Nu ookin de weekends.

INFORMEER ER EENS NAAR.

voor advies
aan-en verkoop

FOKZEUGEN
FOKBEREN
BIGGEN
en VARKENS

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



‚Bekken wijst u de weg
naar de juiste verzekering en

RD financiering w-

SEEe vrijblijvende
service adviezen

concurrerendeen
ingen-hypothekenEEKE



TOHP-volleybal Heren.

Van het Tweede.

Na cen paar weken niet getraind te hebbe:
in de gymzaal moest worden opgeknapt,
weer begonnen met trainen.
Zaterdag 9 januari, de wedstrijd TOEP 2 Dynamo 5 (Neede)
stond op het programma. De eerste set was nog maar net be
gonnen of we stonden al met 0-7 achter. De time-out die
trainer Sander te Spenke benutte, om ons wakker te maken,
had in ieder geval effect op ons spel; 7-15 voor Dynamo.
In de tweede set kwam Dynamo ook tot 7-15, omdat zij minder
fouten maakten dan wij. In de derde set dacht Dynamo dat
zij wel even de wedstrijd zouden beslissen, gevolg: 14-4
voor ons. Je vraagt je misschien af waarom geen 154; welnu
dit is het "15e punt syndroon".
Wat is dit nu dan wel? Dat zal ik proberen uit te leggen.
Zoals iedereen misschien wel weet, wordt er by volleybal
gespeeld in setten. De ploeg die het eerst 3 setten heeft
gewonnen is winnaar van de wedstrijd. De winnaar van cen
set is de ploeg, die het eerst 15 punten heeft gescoord
(met minimaal 2 punten verschil). Je kunt alleen puntenbehalen bij een eigen opslag. Welnu, komen we tot het
Vi5e punt syndroom”. We hebben regelmatig ver voor gestaanbv. met 14-3 of 14-4 en waarbij het 15e punt maar nietwilde komen, door: zenuwen, "dat doen we effe", verkeerde
Passes, te mooi willen spelen, foutieve opslagen, slechte
aanval, enz., enz.
Met het gevolg dat de tegenstander wint met 16-14

n, omdat de vloer
jn wij op7 januari

ER ZIJN NOG STEEDS MENSEN DIE OP HUN GELD ZITT
Die zitten dan zonder de hoge rente van de NMS.
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Om terug te komen bij de wedstrijd, bij 14-4 was het dus
weer zover. Via 14-4 werd het 14-9 en 14-13 en kwam Dynamo
tot verschrikking van het publiek zelfs voor met 15-16.
Dit werd zelfs ons te gek. Met al onze krachten, inzet,
durf, agressie, lef en enthousiasme, wat we nog over hadden,
sleepten we er een 18-16 winst uit. De enige opmerking die
Sander durfde te maken was "nog een paar zulke sets en
iedereen heeft het aan zijn hart”. In de vierdeset lieten
wij al het goede uit de 3e set weg en verloren met 4-15.
Eindstand: 1-3.
Op zaterdag 16 januari moesten we tegen Marvo 4. Dit was
een slechte wedstrijd waarin onze opslag volledig faalde.
Uitslag: 3-0 voor Marvo. Setstanden: 1577, 1575, 15-9.
De volgende wedstrijd was tegen Grol 5 en met die hadden
we nog een appeltje te schillen. Bovendien wisten we dat
Annie Stoverink zou komen kijken. In de eerste set maakten
wij veel fouten, via 3-9 en 4-14 gingen we de boot in met
5-15. En toen kwam Annie Stoverink binnen. Vol enthousiasme
vuurde zij ons aan met het gevolg dat de tweede set vlot
door ons gewonnen werd met 15-9. De derde set ging iets
moeizamer, maar 15-12 is genoeg. Wij blij, alweer Gên punt,
maar we konden vandaag winnen. De vierde set begon slecht,
0-4. Dankzij eendrachtig samenspel kregen we de opslag
terug en bleck deze keer een sterk wapen. Omdat Grol niet
meer zo goed speelde wonnen wij met 15-10.
Eindstand: 3-1. De volgende competitie wedstrijd is op
zaterdag 6 februari 13.30 uur în de gymzaal tegen Wivoc 6.

KOMT ALLEN KIJKEN! !1
(bijgewerkte stand: TOHP 2 heeft dus nu 3 punten)

Ee
€. Nijenhu

TOHP 1 DAMES REKREANTE

Woensdag 16 december jl. was het dan zover. Wij gingen
voor de eerste keer dit seizoen naar Ruurlo om in poule M

samen met Marvo, Longa en Dynamo te strijden om de taart.
Deze keer werd ons team versterkt door enkele colleg:
volleybalsters uit het andere team en &&n vaste invalster,
omdat ons team anders met slechts 3 man sterk zou moeten
aantreden. Zoals de meeste keren werden we gesteund door
onze trainer en coach Vincent, die door zijn aanwijzingen
de tegenstanders vaak overrompelde. Helaas bleek er in
het Longa-team, waartegen wij het eerst moesten spelen,

__‘_‘“___

 --



het beste vlees
komt van uw slager

SLAGERIJ *

SLACHTERIJ

HENK BEERTEN
* tevens verzorgen wij ai uw|

huisslachtingen
telefoon 1205

de beheerder
van het Voor een goede

2e hands of nieuwe auto
PaPOChiChUiS ||aio oort

ook A.PK-keuring
reparaties

wenst
naar een erkend adres:

alle sportmensen

steeds Garage
AANGENAME T. KOLKMAN

WEDSTRIJDEN Zie wersewg 44, Zieuwent
telefoon 1603

en veel succes!



HDENDERBOOM BV
AANNEMERSBEDRIJF

u NIEUWBOUW

u VERBOUW

a ONDERHOUDS- en
u UTILITEITSWERKEN

ee dorpsstraat 27
NVOEBEDRIJF ZIEUWENT

Ä telefoon 0544541332
&

BLOEME Nl == Ï Ï
BRUIDSBOEKETTEN

PLANTEN CORSAGE'SBloemenwoinkel

Fnijgbenborg
Dorpsstraat 11 tel 05445-1544

DROOGBOEKETTEN
OEMSTUKKEN



ook een dane te zitten di6 Zich qua stenvolune met Vincent
kon meten. Daarom speelde we slechts gelijk. In de tweede
wedstrijd ging het beter. Door rustig te spelen, goede
smashes en af en toe een prikbal langs de lijn, waarop
wij elke maandagavond fanatiek trainen, wonnen wij gemakke-
lijk van Mervo. Om nog in de race te blijven voor de taart,moesten wij ín elk geval winnen van Dynamo. De cerste set
wonnen wij dan ook vrij gemakkelijk. Door allerlei ingewik-
kelde berekeningen kwamen wij tot de conclusie dat wij de
tweede set met minstens 16 punten verschil moesten winnen.
Hierdoor werden we enigszins zenuwachtig, waardoor we wel
wonnen. maar dat was op het nippertje (1 punt verschil).
Nu moesten we wachten op het resultaat, dat Longa zoubehalen tegen Marvo. Wij moedigde Marvo vurig aan, want
zij moesten &ên set gelijk spelen, zodat wij met de taart
naar huis konden. Vincent, die deze wedstrijd moest fluiten,floot alles van Longa af, dat maar enigszins fout was (maar
het bleef toch eerlijk). In de tweede set leek het er opdat Marvo gelijk ging spelen. We waren slechts 2 punten
verwijderd van de taart. Maar ondanks onze aanmoedigingen
ging het feest niet door. Longa won de tweede set, waardoor
wij als tweede eindigden, verslagen op doelgemiddelde,
Als troost trakteerden wij ons zelf maar, want dat hadden
wij wel verdiend. Want we hadden in geen tijden meer zo
goed gevolleybald, dankzij de steun van de invallers.
Zo kwam er een einde aan een sportieve en gezellige avond.

Dames TOHP 1.

olleybalvereniging TOHP t/m 17 januari 1988.

Heren _- Kla: - Klasse 5A

1. BVC 4 10-20
2. Dynamo 5 10 - 18
3. Sen01 10-14
4. Wivoc 6 08-10
5. Marvo 4 09 - 09
6. Grol 5 10-07
7. Avanti 3 10-07

Tornax 3 09 - 05
2 10 - 05

10. TOHP 2 10 O1

1. Volga 1

2. Grol 2
3. Boemerang 2 12
4. Wivoe 2 10
5. VV 3 12

Bovo & 12
Gemini 3 11

. Dynamo 3 12
Tornado 2
Wivoc &

11.

TOHP 1

12. Favorita 2



Halle 2
Tornax 6
Mevo 2
voy 5

Sparta 7
KSH 3
Avanti 5

TOHP

30 jan. SA
DSC
H3B

6 febr. H5A
DSC

13 febr. D5C

24 febr. H5A

27 febr. H3B
D5C

2 mrt. D5C

4 mrt. H3B

5 mrt. HSA

12 mrt. H5A
H3B
D5C

19 mrt. H5A
H3B
D5C

26 mrt. ISA
H3B

9 apr. ISA
H3B
D5C

16 apr. ISA
H3B
DSC

Klasse SC

09

rogramma 2e hel

Zieuwent

16-

13.30
Winterswijk 13.00
Winterswijk 17.00

uwent
Lochem

Varsseveld

13.30
15.30
12717

uur
uur
uur
uur
uur

Bredenbroek 21.00 uur
Neede
Zieuwent
Ruurlo
Laren
Barchem

Zieuwent
Zieuwent
Zieuwent
Harreveld
Groenlo
Meddo

Zieuwent
Neede
Eibergen
Zelhem
Zieuwent
Zieuwent
Zieuwent

22072007?
16.15
19.45
20.45
12.30
13.30
14.45
16.15
14.15
16.00
16.30
13.30
14.45

13.30
14.45
16.15

uur

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
vur
uur
uur

ompetitie1987/196

TOHP
Wivoe
Wivoc

2 £

6 E
Ä 5

TOHP 2 -
Avant

vv 5

Sen
Dynam
TOHP

Torna:

Tornat
BVC 4

TOHP 2
TOHP 1

TOHP

KSH 2

Grol
Mevo

TOHP
TOHP

Dynamo
Boenme:
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01 -osi 2
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do2 -
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2 n
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2 E
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5 is

rang 2 -
Sparta 7TOHP
TOHP
TOHP

ZZ: Wedstrijden tellen NIET mee voor de

2 ”
ï ä
1 5

Avanti 3 2
TOEP 1

TOHP 1

Wivoc 6
TOHP 1

TOHP 1 2
TOHP 2

TOHP 1

Halle 2

TOHP 1

TOHP 1

TOHP 2

3

3

Tornax 3

Favorita 2
vo 5

TOHP 2
TOHP 1

TOHP 1

Avanti 3
Bovo 4
TOHP 2
TOHP 1

TOHP 1

BWC4 ZE
Volga 1

Avanti 5 2
kompetirie!



Vroeger ondoordringbaar houtgewas
Met hier en daar een modderplas
Rust thans de toerist onder de linden
En kanerzijn 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

ABTT
Lichtenvoorde - Zieuwent



Verkoop van Nieuwe en gebruikte auto's

Accu's, Banden

Uitlaten gratis montage
Betrouwbare onderhoudsbeurten
Ook voor A.P.K. staan wij klaar garage Elschot

Tevens bouwen wij L.P.G. in Waalderweg 329 -
7263 Mariënvelde

en Repareren wij schade auto's Tel. 0545/1855

eNHetvervoereistmeerdanooit derne, uiterstefficiënt gebouw-
specialisatie en kwaliteit, ook de produkten, die hun naam
op het gebied van carrosse- danken aan beproefd vakman-
rieën. Cuppers biedt hiervoor schap gedurende meer dan
eenijzeren garantie door mo- 20 jaar.

champignonkwekeri

a. holkenborg £

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



Nee:tapijt verdient 't om
vakkundig te worden ge-

het toont beter ea
ft ook langer moo.

Datis én van de plus-
x punten van het kopenvan tapijt bij ons als

à OD. Net

Ee

AAR
interieurverzorgingee 1, 7136 LZ Zieuwent

Tel, 05445125 desso



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

evenmin. Ook wij blijven het liefst volop in

DE ‚ Omonze dienstverlening oppeil te
n-

En om het unog makkelijker te maken.

2ee ieder een goede reden om aktief bezig
ezijn-


