




Sportblad PIOT
BEDAKTIE: 8 ten Bras, B. Storkhorst, 8. Wensink, H Wopereis

J. vd Meij A Doppen

Jeugdredaktie: Ilse Weyers, Mark v.A. Bolscher, Stef Rouwhorst
Correspondentieadres: Dorpsstraat 23, Tel. 1267

VERENIGINGEN:

R.KZ.V.C. Veld + Zaalvoetbal
Voorziter: J. Cuppers, Oude Maat1 zel. 1281
Secretaris Th Bekken, Worenfriedstraat 9, tol 1481
Penningmeester M vh Bolscher, De Haare 69, tel 1660
Wedstrijd seer: J. Lankveld, Dorpsstraat 40, tel. 1347
Zaalvoetbal: 8. en Bras, Dorpsstraat 23, tel 1257

H.V.PACELLI:Handbal
Voorziter: H: Mooij, Staringstraat 54, Lichtenvoorde tel. 05243 73054.
Secretaris Klein Holkenborg, Hofesch 15, L voorde tel 05443-75237
Penningmeester C Befterman, Eatsdijk 40, 81 1720
Wedstrijd-secr P Klein Goldewijk, Oude Maat 3, tol 1383

TOHP: Volleybal
Voorziter H Krabbenborg, Dorpsstraat 22b, 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, tel 1649
Recreanten: A Klein Tuente, Lantherweg 43, tel 1909

ZIV:Tennis
Voorziter: J. vd Meij, De Haare 61, tel. 1629
Secretaris: R. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, tel 1591
Penningm.: J. Domhof, Churchillstraat 7, el. 1782
Wedstrijd seer: T. Kemkens, Zegendijk 28, tel 1668

'ZGV:Gymnastiek. en Jazzgym vereniging
Voorziteer L Hummelink, Mereurius 53, L. voorde tel. 05443-71953
Secretaresse Jose Wolters, Batsdijk 42: tel 1711
Penningm. M: Berendsen blankenborg, Veldweg 4 Halle tel 0545-1868
Wedstrijd-seer. L. Hummelink, Mercurius 53 L voorde tel 05443 71953

MU CHIN: Karate
voorzitter H. Ofthof, De Waareise 23, el. 1262
Secr Penningm. V Doppen, Dorpsstraat 77, el, 1982
Wedstrijd-seer H. Olthof, De Waareise 23, iel 1262

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



SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorziter A. Hoenderboom, Zegendijk 124, tel. 1324
Secretaris: K. Hummelink, Konnedystraat 10, tel. 1715
Penningm.: €. Roelofsen, Dorpsstraat 29, tel 1416
Wedstijd-secr. K. Hummelink, Kennedystraat 10, tel. 1715

ST. SEBASTIAAN: Schietvereniging
Voorziter: A. Meskes, Strausstraat15, L. voorde, tel. 05443-76506
Secretaris: L. Wopereis, Dorpsstraat 60, tel. 1652
Penningm. A Papen, de Haare 32, tel. 1970

BV. T KEVELDER:
Voorziter. 8. Hulshof, Zieuwentseweg 59, tel 1494
Secr/Penningm: G. Schurink, J. v Eiykstraat 12, tel 05443-73217
Wedstrijd secr. J. Donderwinkel, Zieuwentseweg 48, tel, 1382

Voorziter: Tijdelijke vakature
Secr./wedstrjd-seer: T. Bongers, Dorpsstraat 36, tel. 1271
Penningm: Mevr. Goldewijkten Bras, Churchillstraat 20, tel. 1653

K.S.V. DE HEMMELE:Klootschieton
Voorziter Tijdelijke vakawre
Secr./wedstrijd-secr.: P. Domhof, de Haar9, tel 1824

Penning: T. Bongers, Dorpsstraat 36, tel. 1271

Brood- en Banketbakkerij
Clemens Krabben
Dorpsstraat 91

Zieuwent
Telefoon 05445-1279.

Dorpsstraat 18, Telefoon 1209 L<9>

—
Bouwmatsrilen

Dorpsstraat 224, Telefoon 192 Doe het zeker
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Het Zieuwents sportleven heeft een succesvolle maand achterde rug. De dames I van volleybalvereniging TOP werden kam-
pioen in hun klasse en promoveren daardoor waarvoor onzefelicitaties.
Het eerste team van biljartvereniging 't Kevelder werd even-eens kampioen in hun klasse en wist vervolgens ook de dis-trictfinales winnend af te sluiten, waardoor ze zich plaatster
voor de gewestelijke finales, ook voor hen onze felicitaties.Het damesteam van tafeltennisvereniging Slagvaardig wist
klassebehoud van de 4e divisie te bewerkstelligen dankzijwinst op Litac 2.
Verder waren ook de klootschieters succesvol en hield de
karatevereniging Mu Chin een geslaagd karate weekend inZieuwent met ruim 75 deelneners. Helaas waren zij echter nietingelicht over het feit dat de douche-gelegenheid van de gym-zaal niet functioneerde, waardoor ze daarvoor naar elders
moesten.

Maar ook de ZVC-1 bij de voetballers deed het beslist nietSlecht met 3 gelijke spelen tegen koplopers Grol, Haaksbergenen SDOUC, toch breken er nog enkele spannende slotwedstrijdenaan tegen mede degradatiekandidaten Vijdo (2x) en Velpse Boys.Wij wensen hen hiermee succes en verwachten wanneer ze metdezelfde inzet blijven spelen zij hieraan beslist de nodigepunten kunnen overhouden.—.



Doch voor de voetballers ook wat mindere berichten , zo lijktfde degradatie zo goed als zeker en heeft het derde
middels een nederlaag tegen Grol 4 en een gelijk spel tegen
KSV-2 de kans op een eventueel kampioenschap gemist. Dus
helaas geen sportief adscheidskado voor hun vertrekkende
trainer Fr. klein Zeggelink.
Naast de standen van alle ZVC teams incluis die van de pupil-
len, vindt u in de PIOT verslagen van het kampioenstean van
TOHP, een grote bijdrage van klootschietvereniging de Hemele,
de deelnemers aan de open Zieuwentse biljart kampioenschappen
en verslagen van de junioren van ZVC; openings tournooi ZIV
en demonstratiegym van ZCV en de gebruikelijke rubrieken.
Wij wensen u veel leesplezier.

De redaktie.

EVENEMENTEN KALENDER.

26 mrt.  Winteruitvoering Harmonie
27 mrt.  Winteruitvoering Harmonie

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

30 apr. Jan Knippenborg Voetbaltoernooi
30 apr. Kinderspelen t.g.v. koninginnedag (Jong Nederland)
30 apr. Fietstocht voor het hele gezin12 mei Hemelvaartsdag "Harreveld on Wheels"
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)

3 juli Volleybaltoernooi voor straten/buurten/familie's
enz.

14 t/m 19 juli  Grootkamp 't Gilde (Jong Nederland)
24 t/m 26 juli Kermis
25 juli Kermisspelen (Jong Nederland)
25 t/m 31 juli Open tennistoernooi Z.T.V. voor DI, D2 en

E-dubbels
28 aug. 2e Achterhoektocht

en 100 km.)
iets en Skeelertocht (20, 40



Knippenborg
zitje goed
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[HOTEL BONGERSDe Zaal tot30geonen

Di Keine en voraldetDe
Oud Hollandsche spellen
als groepsvermaak
Binnen en buiten barbecue
Koude bufeten, warmebuffcien,
gourmetten, diners enz
Goede hotelvoorzieningen
En alles wat U bij een ander
ook kuntkrijgen

Dus hét adres voor al Uw horecaw:

HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS
Dorpsstraat6,7136 [MZi 054

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

Zieuwent %7

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



VERF - BEHANG - SPECIAALZAAK

JAN HOLKENBORG
: Supralux, Allihol, Ceta-Bever Bijtsen,Verfassortiment
L. + TH.B, Pehalin EdelhoutSikkens1

kwasten - gereedschappen - plaklettersetc.
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.

me aroruscmoo |EN Guus Kolkman
Ruurloseweg 16 - Zieuwent

- IEDERE MAANDAGAVOND THEORIE
- WIJ LESSEN IN DOETINCHEM EN LICHTENVOORDE
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VAN DE TRAINER.

Afgelopen zondag het vierde gelijkspel op rij. Mede door
het verlies van Velpse Boys staan we nu 2 punten voor opdatzelfde Velpse Boys. Met nog 3 wedstrijden te spelen
2x Vijdo en de laatste wedstrijd uit naar Velpse Boys moet
het lukken om het’ derde klasserschap veilig te stellen.
Wanneer er met net zoveel inzet en overtuiging gespeeld
wordt als in de laatste 3 wedstrijden dan ben ik er vast
van overtuigd dat we dat redden.
Grol - R.K.Z.V.C. 0-0.
Deze wedstrijd hadden we in de eerste helft moeten beslis-
sen, als de kansen dan niet benut worden moet je achteraf
tevreden zijn met een gelijkspel.
Daarna !laaksbergen uit.
Dit was Gên van de beste wedstrijden van Z.V.C. dit seizoen,
mede door het goede tegenspel en voetbal van Haaksbergen.
De door een schitterende vrije trap van René Doppen verkregen
voorsprong met de rust, was 20 minuten na de rust omgebogen
in een 2-1 achterstand. Maar door een verwoestende uithaal
van Freddie Bokkers werd het uiteindelijk 2-2.
SDOUC thuis was een moeilijke tegenstander. Vooral voor de
rust en de eerste 15 minuten na de rust speelde SDOUC ergsterk en stond op dat moment met 3-1 voor. (Z.V.C. doelpunt
van Henri Weikamp)
Maar na die 3-1 begon het bij ons te lopen, werd er met meer
agressie gespeeld, werden er weer duels gewonnen, kansen ge-creerd en …... gemist. Tot 10 minuten voor tijd toen FreddieBokkers 2-3 wist te scoren gingen we er weer în geloven en4 minuten voor tijd wist René Doppen 3-3 te scoren.
Het tweede blijft het uitstekend doen na de winterstop. Mede
door het enorme" zelfvertrouwen van dit team blijven ze
doorgaan met het verzamelen van de punten ook al wordt er
eens minder gespeeld. Door al deze uitslagen heeft het tweede
zich op kunnen werken naar een plaats bij de eerste 4, met
echter geen uitzicht meer op het kampioenschap, dat wegge-
legd is voor D.V.C. 2.
Uitslagen van het 2e: Eendracht 2 — R.K.Z.V.C. 2 0-2

2 — Arnh, Boys 2 2-2
0-2
3

— RK.Z.V.C. 2
R.K.Z.V.C, 2 — Heeten 3

Guus Stemerdink.

—_—_____”__.__



Bijna aan het einde gekomen van het seizoen moesten we
aantreden tegen de koploper Vorden. We begonnen goed envoetbalden een prima eerste half uur, waarin we een 1-0
voorsprong namen. Het volgende kwartier was een stuk minder
en Vorden scoorde maar liefst drie keer zodat de ruststand0-3 was. De tweede helft ging gelijk op en de eindstand was
dan ook 2-4. Vervolgens moesten we tegen SSSE. ile kwamen
binnen een minuut al met 1-0 achter. Dit werd door goed
voetbal omgebogen tot een 1-2 ruststand. Na de hele tweede
helft onder druk te hebben gestaan slaagde SSSE er toch în
om de gelijkmaker te sco:en. Vijf minuten voor tijd werd
het 2-2.
De volgende wedstrijd was tegen het hoog geklasseerde Wit-
kampers. Zij lieten de eerste helft wel een handvol opge-
legde kansen liggen. Gevolg was een 0-0 ruststand. De tweede
helft kwamen we iets meer ïn de wedstrijd, maarer werd
verdiend met 0-1 verloren.
Na al deze resultaten waren we nog steeds niet uit de degra-datie zorgen. We moesten nu aantreden tegen het eveneens
onderin staande Ratum. Er moest dus gewonnen worden.
We begonnen zeer voortvarend en gaven nauwelijks een kans
weg. De ruststand was dan ook 4-0 na een prima eerste helft.Ratum kwam de tweede helft iets terug en kwam zelfs 2x totscoren. We zijn nu zo goed als zeker veilig met nog 2 wed-

den te spelen.

HOORD!

= Dat in tegenstelling tot berichtgeving in de vorige PIOT
de wedstrijd ZVC - Vijdo werd afgelast door Vijdo enniet door de KNVB, omdat Vijdo nog geen passende taktiekhad weten te vinden voor het le optreden van René Doppen.

ER ZIJN NOG STEEDS MI

Die zitten dan zonder de hoge rente van de NMS.

SEN DIE OP HUN GELD ZITTEN



Sportief en goed gekleed
door uw Modehuis

LICHTENVOORDE ZIEUWENT

TRANSPORTEEDRIJF

KRABBENBORGc:
Ruurloseweg 10
7136 MD Zieuwent

Stukgoederen - Kippervervoer - Veevervoer
Oliehandel - Tankstation



VARKENSHANDEL

NICO DOMHOF

DE Saat Oude Ruurloseweg 28
1 moetik Zieuwent Tel. 1436

ijn 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

voor aanleg en
onderhoud van uw tuin

Dorpsstraat 17A Zieuwent
telefoon 05445 1954



R-K.Z.V.C. — B-JUNIOREN.

Wij zijn nu in de laatste fase van de competitie gekomen.
Voordat we de laatste fase in gingen speelden we een oefen-
partij tegen een tegenstander die allen wel bekend is,nl. K.S.V, Het werd 1-2 voor ons.
Hierna kwam de competitie weer tegen K.S.H.
Na een doelpuntloze le helft kwam er een schitterende
2e helft met de ene goal nog mooier dan de andere. Het werd
jawel 1-8 in ons voordeel.
Toen kwam de streekderby tegen Longa in een volle "Greune
Weide" .Het publiek kwam volledig aan zijn trekken. fet
publiek stond steeds op de banken en zag ons 2x een achter-
stand wegwerken met fantastische doelpunten.
Uitslag: 3-3.
Met een stunt ín ons achterhoofd gingen we naar koploper
Markelo. De stunt …..... mislukte!! 4-0 aan de konte.
De week er na moesten we tegen Ruurlo (staan op de 3e plaats).
Met een zwaar gehavend team (zonder keeper en geblesseerde
Techts-back en zonder 2 spelers die verplichtingen hadden
bij de A-selectie) hebben we deze wedstrijd met 2-8 verloren.
(geen commentaar)
Tijdens het slechte weer in de afgelopen periode hebben we
0.2. met ons team en de leiders getafeltennist in de Waareise.
Winnaar werd technisch grensrechter Guus net op een sterke
2e plaats Renée Doppen. Voor dit alles willen wij de leiders
nog een keer bedanken. Verder spelen we altijd op zaterdag
om 14.30 uur. Entree blijft gratis!
Tot zaterdag!

De elec:

Andre’ en Marieke staar garant

architektuur.
Stausestroat 15 « 7132 AP Lichtemvoorde

Tet 05463 76506



6 R.K.Z.V.C. — CI JUNIOREN.

R-K.Z.V.C. = Cl JUNIOREN

Na de winterstop werd er fanatiek gevoetbald en positief
gepraat. We wilden nog wel wat punten pakken. De eerste
wedstrijden werden verloren, maar desondanks werd er goed
gespeeld. Toen kwam de wedstrijd thuis tegen Noordijk. We

dachten een puntje mee te kunnen krijgen, maar het werd 1-7.
De volgende wedstrijd was uit tegen Diepenheim. Het werd een
zeer zware wedstrijd en het vas warm. De uitslag was 5-1,
waarbij Luc de enige goal maakte, een knal van 20 mtr. hoog
boven in. De laatste competitie wedstrijd was tegen Erix.
We hadden de vorige keer met 13-1 verloren. He verwachtten
een betere uitslag. Het werd 0-1 na een goede wedstrijd met
veel kansen. We hebben verdedigend veel bijgeleerd. Aanval-
lend wat minder want we hadden zware tegenstanders.
Dankzij Pascal en Jan hebben we toch nog een leuke 2e helft
van de competitie gehad en nu hebben ze nog een paar oefen"
wedstrijdjes georganiseerd.
Daarover lees je de volgende keer (7).

De C-selectie.
VvSTANDEN PUPILLEN 2

D-3 Klasse (5) _D-6 Klasse (5) Klasse (6)
AZSV 2 4-7 AZSV 4 4-8 Grol 478
Fortuna W 4-6 Vosseveld 3-6
RKZVC 45 Longa 3-4
Meddo 43 WVC 3-4
Longa 2 4-3 Longa & AZSV 5-4
Bredevoort 40 VIOSB 2 Longa 2 3-0

RKZV 5-0

Deze standen zijn bijgewerkt t/m 19 april 1988.

TOP 12 (Tussen haakjes de vorige stand).
1. Derde = 3.82 (1) Achtste — 1.63 (6)
2. Zesde 19 (2)! Eerste - 1.49 (7)
3. Vierde — 2.61 (4) A-junioren — 1.21 (10)
4. Negende  - 2.60 (3) Zevende - LI (8)
5. Tweede = 2.35 (5) 11. Vijfde - 0,86 (il)
6. B-junioren — 1.64 (9) 12. C-junioren - 0,29 (12)



PARFUMERIEEN 7136 U ZEUWENT
DROGISTERIJ TEL -05445-1982

DOPPEN

\ KAPSALON 3 DORPSSTRAAT 77



Doeltreffend sparen
doet u bij de NMS.



Bijgewerkt t/m 18 april 1988.

Overgangsklasse H EN]1. Vorden Al 18-29 77-38 1. Sp. Neede BI
2. Witkampers A1 18-28 58-25 2. Markelo B25
3. S.K.V.W. AL 19-23 57-43 3. Ruurlo BI
4. Markelo Al 19-23 46-32 4. FortunaW Bl
5. S.S.S.E. Al 20-22 41-45 5. Diepenheim BI
6. V.I.0.S.-B Al 18-21 31-21 6. Longa '30 B2 18-15 54-62
1: Neede Al 19-20 42-37 7. Rietmolen Bl 17-14 49-56
8. Longa 30 A2 19-17 34-44 8. R.K.Z.V.C. Bl 16-13 39-47
9. A.D. '69 Al 19-15 24-35 9. Grolse Boys Bl 17-10 25-61

10. R. Al 18-12 29-53 10. K.S.H. BĲ 17-10 24-73
11, Ratum AI 18-11 25-44 11. Lochuizen Bl 16-04 13-64
Overg:

1.8 . Winterswijk 2 17-28 40-1325; KSV. 2 16-23 28-15
37 16-22 49-20
4. A.D. 69 C

5. Noordijk C

6. Erix Cl
7. Diepenheim C1
8. Haarlo 18-15 22-309. 16-14 14-19

16-12 18-29
11. Sp. Neede 4 18-07 12-46

J

. Eibergen 61. De Hoven 3
2. Reunie 3 hem 3
5 3. Rietmolen 2
4 4. Sp. Lochem &
5. D.E.0. 18-18 5. Reunie &
6. S.V.B.V. 2 18-18 6. Diepenheim 2
7. Ruurlo 4 18-16
8. Kl. Dochteren3 18-15 2

9. Zutphen 3 17-146 23
10. Sp. Lochem 5 19-13
11. Lochuizen 2 17-12 22-34
12. Witkampers 4 18-10 26-55



4e Klasse DZ

1. Sp. Rekken 2
2. Longa '30 7
3. Diepenheim &

4. Witkampers 8
5. G.S.V. '63 2
6. Grol 9
7, R.K.Z.
8
9
0
{

Ruurlo 5
. Reunie 6
. Sp. Neede 6
. Marienveld 4

4e Klasse
1. Noordijk 2
2. D.E.0. 3
3. R:K:Z.V.C. 6
4
5. Sp. Rekken 3
6. Marienveld 3
7. Rietmolen 3
8. VI.0
9. Reunie 5

10. Longa "30 9
1. KSV. 5

Je Klasse C

1. MvR.
2. Grol
3. Haaksbergen
4. E.M.O.S.

D.0.U
6. Concordia-W
7. Gendringen
8. Sc.Doesburg '65 18-16 18-23
9. O.B.H.

10. R.K.Z.V.C.
11.Velpse Boys
12. Vijdo

16-30
16-26
17-25
16-23
16-21
16-17
16-113
17-10
16-07
18-07
16-01

16-30
16-25
16-22
18-21
16-15
17-15
16-14
16-13
16-12
17-08
18-07

18-26
19-24
19-23
18-21
19-21
18-18
19-19

18-14
18-14
18-13
18-10

58-13
64-29
72-27
66-25
55-21
32-42
47-57
29-49
22-66
17-64
10-79

66-16
42-21
52-22
34-31
20-26
38-40
25-29
27-30
33-51
31-64
27-65

32-18
35-19
25-20
36-22
39-19
25-28
26-23

17-23
21-29
16-42
13-37

4e Klasse EZ

1. Grol 6
2. Grolse Boys 3

Longa '30 6
Sp. Neede 7

. Witkampers 6
R.K.Z.V.C. 7

. Vosseveld 6

2e Klasse X

1. Diepenheim 5
2. Wolversveen 5

4. Fietmolen 5
5. Sp. Rekken 4
6. Noordijk 3

. Neede 9
8. S.V.B.V. 6
9. Lochuizen 4

10. K.S.V. 6
Il. G.S.V. '63 4

3e Klasse C

D.V.C. '26 2
Haaksbergen 2
Arnhense Boys

Hengelo 2

Heeten 3
Doetinchem 2
Gendringen 2
V‚LO.D. 2
Voorwaarts 2

11. Eendracht 2
12. P.H. 2

1
2.
3.
4,
5
6.
a8
9.

10

17-29
18-23
16-21
16-18
18-18
16-17
16-16
17-14
16-13
16-10
18-05

17-31
15-28
15-20
15-19
17-18
16-17
16-13
15-09
18-09
15-06
17-06

18-25
18-23
17-21
18-20
18-19
18-18
18-18
18-18
18-18
18-17
18-09
17-08

68-16
48-34
49-21
42-36
32-33
24-23
36-41
32-51
26-30
19-39
26-78

85-17
61-14
33-26
51-25
52-45
30-38
26-38
25-35
20-71
14-42
24-70

33-15
30-18
23-17
26-21
28-17
31-26
28-25
26-23
21-25
28-34
13-40
19-45



©
MASSEY-FERGUSON

WINA]
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



DAIHATSU -EENSTERKSTAALTJECOMTORT f 12.499, -

E= Autobedrijf Voorhuis
DAIHATSU

vanaf

Dorpsstraat 103,
7136 LJ Zieuwent

teleOee 1319

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

BELASTINGADVISEUR/ADMINISTRATEUR

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

on 05445-1703



9
OTE DEELNAME BIJ OPEN BILJART KAMPIOENSCHAPP!

Met ruim 60 deelnemers bij de senioren en 27 bij de jeugd
doen er dit jaar weer meer mee aan de Open biljart kampioen-
schappen van Zieuwent. Nieuw is dat bijde senioren ook 2
poules in Marienvelde spelen bij Café Ïfeutinck en Wieggers.
De jeugd en de overige senioren spelen hun poulewedstrijdenin Zieuwent bij 't Kevelder en Bongers.
Bij de senioren en jeugd plaatsen zich resp. de beste 3 en 2
voor derhalve finales, die gespeeld worden in de laatste 3
weken van mei. Waarna de winnaars daarvan om de titel strij-den tegen de kampioen van vorig jaar.Bij de senioren is dat J. Hofstede uit Beltrum en bij de
jeugd John Krabbenborg uit Zieuwent.

nioren (achter de naam het aantal te maken caramboles)
poule 1 t/m 10 (alleen namen)

Jeugd poule 1 t/m 5.

Poule-indeling open biljarttournooi.
Poule 1 Poule 2

Bij 't Kevelder bilj. II Bij 't Kevelder bilj. II
speelavond vrijdag speelavond woensdag
22/4, 29/4 en6/S 20/4, 27/4 en 4/5
D. Wisselink 25 W. Woolschot 25
B. Alves 25 G. Termaat 25
T. Duitshof 25 C. Waalderbos 27
J. v.d, Mei 25 R. Waalderbos 29
C. Holweg Pp 29 C. Peppelman 31
C. Kolkman 27 A. Lamers 29

Poule 3 Poule 4
Bij 't Kevelder bilj. IT Bij 't Kevelder bilj. II
speelavond donderdag speelavond dinsdag
21/4, 28/4 eb 5/5 19/4, 26/4 en 3/5
H. gr. Jebbink 27 U. Paul PE 65
R. Krabbenborg P 31 H. Wopereis 53
W. Hulshof 38 Ad. Schuirink 50
L. Slot 41 J. Domhof 41J. Eytink 44 Th. v.d. Wiel 38
A, Firing 59 J. Rouwhorst 50....-
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Poule 5

Bij Bongers
speelavond di. 19/4,
do. 28/4 en do. 5/5
W. te Walvaart 33
B. Wolters 33
A. kl. Gunnewiek 38
Th. Gotink 44
A. Waenink 50
A. v. Melis UE
Poule 7

Bij 't Kevelder bilj. I
speelavond woensdag
20/4, 27/4 en 4/5
G. Wentink 65
Ag. Schuirink P 62
W. Wissink 56
H. Vrieze 44
G. ten Brinke 41
Wisselink 44

Poule 9

Bij 't Kevelder bilj. I
speelavond donderdag
21/4, 28/4 en 5/5
J. Appelman P 70
J. Spiekker 70
B. ten Bras 75
H. Payers 80
Fc. Spanjaard 59
R. Spanjaard 100

Werk allen mee en kom op tijd!
SUKS

Poule 6

Bij Heutink Marienvelde
speelavond dinsdag
19/4, 26/4 en 3/5
H. te Fruchte 65
J. Donderwinkel P 47
W. Elschot 33
J. Beerten 50
H. ren Brundel 33
H. Heutinck 50

Bij Wieggers Marienvelde
speelavond woensdag
20/4, 27/4 en 4/5
B. Hulshof PelsH. Wieggers 38
W. Schutten 38
Wiegers 30
Wiegers 30
H. ter Haar 38

Poule 10

Bij ‘t Kevelder bilj. T
speelavond dinsdag
19/4, 26/4 en 3/5
P. Nijhuis 120
VW. Melgers 110
T. Hulshof 80
Th. v.d. Schoot P 80
J. Olyslager 80
A, Vroom 80



ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 0544514259

COÖP. GELDERLAND steeds totuw dienst met 0.4.
veevoeders MlndereanoedesmeinSe eva bandsolen
mteded re bed ew lriestteenDeegan plerisdetBereiden EnEEes etigdbeden

Wij stellen als eis: KWALITEIT EN PRIJS!!!
Tanken van benzine kunt wagen nacht - bij onze zelfbediening 24 uur perdag
Kontant geldisernietbijnodig - de credietkaart maakt dit overbodig

Bezit wu er nog geen??77 Vraag dan vrijblijvend inlichtingen bij:

Coöp. Gelderland
WELKOOP PatZanderskeraat 30, Ziewwen



E  AUTOLEASING
TAXI

ZIEKENFONDSVERVOER

Leo Krabbenborg
05445-1509

Harreveldseweg 36 7136 LW ZIEUWENT (Gld)

IS Hulzinke Zn.
BOUWBEDRIJF

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUDSWERKEN

ZIEUWENT Tel. 05445-1214



J. WAENINK eenSCHILDERS. en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade
isolerende en
bijzondere beglazing

voor al uw bestratingswerk
-Kuil- en erfverharding
- Sierbestrating
-Tegels 30x30 en 40x 60 cm
= Klinkers in diverse maten en kleuren
- Nieuw: T3 Steen

Dorpsstraat 30 - Zieuwent - tel. 0544541517

VOOR AL UW

INSTALLATIEWERKEN
zoals NIEUWBOUW - UITBREIDING -
RENOVATIE of ONDERHOUD
moetu zijn bij

INSTALLATIEBEDRIJF
WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 05445-1217...



voorde aan- en verkoopvan
VEE en VARKENS
naar gp <p

A.KL. HOLKENBORG
vee- en varkenshandel - batsdijk 46 Zieuwent tel. 1508

\ aannemersbedrijf

HULSHOF
054451494 ZIEUWENT

AUTOBEDRIJF
Waalderweg 12a

Verkoop en
reparaties

van merkauto’s Ge



Zij
OPEN JEUGD BILJART-TOURNOOT VAN ZIEUWENT.

Poule 1__- 10.90 uur Poule 2 _- 10.00 uur
M. Vos 35 R. Onis 27
Haareman 27 B. Wevers 23
R. Holweg 38 D. Krabbenborg 21
Je. Krabbenborg 27 A. Rouwhorst 21
R. Waalderbos 25 E. v.d. Wetering 15

Poule 3 13.00 wor Poule 4 00 uur
E, Wopereis 25 J. Hermans 15
B. Holkenborg 33 J. Nijrolder 15
P. Rouwhorst 23 M, Spekschoor 15
B. Hulshof 27 E. Rouwhorst 17
S. Rouwhorst 23 W. Krabbenborg 15

K, Hulshof 19

Poule 5 13.00 uor
R, te Roller 25
N. Kolkman 23
J. Schutten 21
M, ten Have 23
M. Schenk 2
Van iedere poule gaan er twee over naar de halve finale.
Zorg dat je op tijd aanwezig bent!
HEEL VI

.H.B,0,
Oproep aan de heren verzorgers van de voetbalvereniging
R.K.Z.V.C. Bij deze willen wij de heren verzorgers vrien-
delijk doch dringend verzoeken de E.H.B.0.-tassen op 23
juni af te geven in ZVC kantine, zodat zebijgevuld kunnen
worden. Het is in jullie eigen belang dat er voldoende
verbandmiddelen in de tassen aanwezig zíjn, zodat jullieniet onverwachts zonder spullen zitten. A15 geheugen-steuntjewillen we nog vermelden dat 23 juni de donderdag is dat de
wandelaars van de avondvierdaagse door Zieuwent komen,
Bij voorbaat dank.

Het bestuur van de E.H.B.0.
vereniging Zieuwent en
Marienvelde
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TOHP DAMES 1 - KAMPIOEN

Na een grandioze eerste helft van de competitie, gingen we
verder met een nog betere tweede helft. De winstpunten
stroomden binnen. De laatste wedstrijd was op 9 april tegen
Sparta Zelhem. Ondanks maar 3 verliespunten moesten we toch
winnen, want Wivoc stond maar 1 punt onder ons, met ook nog
1 wedstrijd te gaan. Zenuwen alom. De één had een stijve nek,
de ander hoofdpijn en meer van die onzin.
De eerste set werd er erg overtuigend gespeeld. Alles liep
lekker, zelfs de passes kwamen precies op plek. Dat resul-
teerde dan ook in 15-1. Maar de tweede set begon het. Geknoei
aan het net, een achterveld dat niet attent was. Het werd een
onrustig geheel. We kwamen achter te staan met 6-9. Gelukkig
hadden we genoeg wissels bij ons, zodat we weer terug klommen
naar 13-12. Toen was het dan ook gebeurd, we wonnen met 15-12.
De derde set was het weer een makkie, deze werd gewonnen met
15-$. Felicitaties alom, bloemen in overvloed, ook van Spart
die ze tijdens de wedstrijd nog hadden gehaald.
Na een verfrissende douche op naar Stoverink, waar de heren
van TOHP al klaar zaten om ons een serenade te brengen, die
ze helaas volgens hun zeggen, niet over de lippen kregen
vanwege hun zenuwen.

Na felicitaties, bloemen en een rondje van Annie en Anton,
begon het feest pas echt. Nog na geborreld tot ….. uur.Wij danken trainer, coaches, scheidsrechters en supportersvoor hun steun en inzet. En we zijn blij u te kunnen mede-delen dat we volgend seizoen met 2 dames teams verder gaan.

D

Dames
TOHP1.Van de zenuwen tijdens de wedstrijd.

Inge : Ik kan niet opslaan, ik heb zo'n stieve .…. nek.
Paula : Wilde weten hoe het ook al weer werkte.
Ingrid _: Kon de handen niet thuis houden wat bij Jacquelienresulteerde ín cen dikke lip.
Nicol : Sloeg zichzelf een rode kop. Ik schaam me dood.
Anita : Achterin dacht ze al aan waar ze moest staan als

ze voor het net kwam.



Bomers 2xMxBx
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

BAM. 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



wm) DRUKKERIJ WESTERLAAN

toch ook uw drukker!

* FAMILIEDRUKWERK
*  HANDELS- EN REKLAMEDRUKWERK

+ KETTINGFORMULIEREN

DIJKSTRAAT 26 - LICHTENVOORDE TELEFOON 05443-71207

AUTOVERHUUR
HOLKENBORG

Waareise 5 Zieuwent



Trudy kl.G: De engel van het team, de rust zelve.
Annie D. : Schreeuwde al &ên &ên &ên toen het nog maar 13-5

was en pleerde spontaan naast de bank.

Nà de wedstrijd van de zenuwen. |

Marieke D.: Ik vind er niks aan om kampioen te zijn.
Louise G. : Trok spontaan haar trainingspak achterste

voren aan.
Jacquelien: Gilde allemaal de shirts uit voor de foto!
Irma K. : Was haar kraam (lingerie) weer eens kwiet.
Erna, Gonnie, Nancy en Jolanda spelers voor volgend seizoen:
Oh, zo moet het dus!

Voor Jacquelien W. hebben we nog het verzoek om het contract
met het net niet meer te verlengen.
En bij Stoverink zit Vincent K. genoeglijk rond te kijken;
ja, ja dit kampioensteam heb ik ook een paar keer gecoached.

Dames TOHP 1.

MNASTIEK

Hallo allemaal,

Zaterdag 16 maart gingen wij met de groep van Z.G.V. naar
Erix in Lievelde voor onze spelletjes-morgen. We werden
met auto's weggebracht door é&n van onze ouders. We moesten
0.a. daar ballen gooien, touw slingeren, koprol met hinder-
nissen, verkleed spelletjes en de toren van Pisa.
We waren met acht groepen van Longa, Z.G.V., K.S.H. en Erix.
Per groep kon je punten winnen. Op het eind was Erix 3 met
1456 punten de winnaar, gevolgd door K.S.H. met 1321 punten
en Z.G.V. met 1157 punten.
Het was een HELE GEZELLIGE morgen.
Wij hopen dat we weer gauw zo'n spelletjes-morgen mogen doen.

Ilona fleutinck en Mara Beerten.—
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EINDELIJK EEN VERSLAG VAN ONZE ZIEUWENTSE

EINDELIJKEEN
VERSLAG

VANONZEZIEUWENTSE£Zoals iedereen misschien is er behalve een voetbal- handbal-tafeltennis- volleybalvereniging enz. ook nog een klootschiet-vereniging in Zieuwent.
Ik denk dat de meeste lezers even zullen moeten nadenken ofdat ook daadwerkelijk zo is. Nou ik kan u zeggen dat ze welduidelijk bestaat en hoe
X.V. De Hemmele werd 4-6-1985 opgericht en deeerste ledenwisten nog niet veel van klootschieten, maar eenmaal aan dc
slag werd er met veel enthousiasme het eerste record op eigenparcours neergezet. Na een flink aantal trainingen werd be-sloten mee te doen met de competitie en wel in de vierdeklasseA.K.F. (Achterhoekse Klootschiet Federatie), waarin +10 teams deelnamen. Na het eerste seizoen eindigde K . De
Hemmele in de middenmoot wat al als behoorlijk succes gevierdwerd. llet tweede jaar werd er aan ledenwerving gedaan en kon
men een aantal nieuwe leden inschrijven, waardoor men ineensmet twee teams in de vierde klasse kon beginnen. De strijdonder de twee teams was hevig, wat resulteerde In het eerstekampioenschap. Aan het eind van de competitie werd De Íiemmele 1kampioen en promoveerde naar de derde klasse. Team twee ein-digde in de middenmoot. Na dit onverwachte succes zat destemming onder de leden er goed in. Maar hoe moest het nuverder, want in de derde klasse was de concurrentie natuur-lijk veel groter en hoe ging team twee nu verder. Na veelwikken en wegen werd besloten dat team &ên zijn be zoudoen om boven de middenmoot in de derde klasse te eindigenen dat team twee zijn best zou doen om d> stunt die teamëên uitgehaald had (het kampioenschap in de vierde klasse)te herhalen; althans een Poging moest gedaan worden.Het derde seizoen begon.
Team 66n had het ongelooflijk moeilijk in de derde klasse,want het was maar zelden dat de heren cen goede dag haddenen de vorm van het afgelopen seizoen was behoorlijk zoek,m.a.w. het ging dus kloten.
Team twee echter was ín de vierde klasse niet te stuiten.Er werd de eerste paar wedstrijden een beetje geknoeid zo-dat het optimale resultaat uitbleef, maar na de vicrde ofvijfde wedstrijd was de vorm er en werd er goed gegooid(geschoten). Zo goed zelfs dat men na zeven wedstrijden nogmaar Gên schot (worp) achter stond op de koploper. Nu waa

©

het erop of eronder.



DOPPEN ASSURANTIËN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN En
HYPOTHEKEN,

OOK VOOR UITVAARTVERZEKERINGEN

Zieuwent Dorpsstraat 42 telefoon 05445-1290

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

Snackwagens voor al uw evenementen

(Café de Timp:
Ons Cafe uitermate geschikt voor feestjes, vergadering e.d.

voor max. 60 personen. Nu ookinde weekends.
INFORMEER ER EENS NAAR.

voor advies
aan-en verkoop

FOKZEUGEN
FOKBEREN
BIGGEN
en VARKENS

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



EISA NIET]
naar de juiste verzekering en

Ee financiering >
uitstekende vrijblijvende

service adviezen
concurrerendedn



Men voelde dat het kampioenschap binnen handbereik was enhet enthousiasme was enorm. De achtste wedstrijd was tegende nummer &ên en werd dik gewonnen met zeven schot verschil.De voorsprong was dus ineens zes schot, De daarop volgendewedstrijden werden praktisch allemaal gewonnen met als ge-volg dat men flink was uitgelopen op de rest, namelijk vijf-endertig schot.
Team &&n deed intussen verschrikkelijk zijn best om er in dederde klasse nog iets van te maken, want de heren van hettweede hadden —na alle schoten van elk team opgeteld te hebbe
een voorsprong van zes schot op het eerste. Dit zat de heren
van het eerste natuurlijk niet lekker. Het was dan ook meereen strijd tussen team &&n en twee dan een strijd tegen de
tegenstanders in de desbetreffende klasse waarin men uitkwan.Na elke wedstrijd werd er zenuwachtig aan elkaar gevraagdhoeveel schoten men had en wat bleek, team twee kon de voor-
sprong vasthouden ten opzichte van team &ên,

De laatste wedstrijd
De laatste wedstrijd was in Zieuwent op ons thuis parcours.Team &&n wilde proberen nog een plaats op te schuiven in dederde klasse. Team twee hoefde in principe de wedstrijd al-leen nog maar uit te gooien en men was kampioen. Tean tweehad nog altijd een voorsprong van zwes schot ten opzichte vanhet eerste, en ze waren ook als eerste weer binnen, maar metde 82 schot die men de laatste wedstrijd gegooid had was menniet erg tevreden. Team &&n kwam iets later binnen en nadathet tweede hoorde dat de heren van het eerste 77 schot hadden
was de vreugde zeer groot omdat me

a) kampioen was in de vierde klasse
b) het eerste team ook verslagen had met &ên schotverschilt. Totaal na alle wedstrijden 685 schot

voor het tweede en 686 schot voor het eerste.
Als ik alles nu even kort samenvat betekent het dus dat wein drie jaar tijd of liever gezegd na drie seizoenen tweekeer kampioen zijn geworden en nu met twee teams in de derdeklasse uitkomen. Daarnaast nog de vele prijzen die al gewonnezijn op de verschillende tournooien (de bekerkaste is no alval te klein) plus dat we ook nog eenenthousiaste jeusdafdelihebben.
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Dit betekent dus dat we een kleine (9 senioren en 6 jeugd-leden) maar toch grootse vereniging zijn, met vooralsnogveel succes; maar of dat zo blijft??? De tijd zal het leren,He zijn in ieder geval goed bezig en met voldoende inzetwordt, dat weet ik zeker, ook het kampioenschap ín de derdeklasse binnen gehaald.
Na al deze belevenissen wil ik me tot slot (want anders wordtde PIOT vul te dikke) ook nog even tot u of jij lezer wenden.
Mocht u na het lezen van dit stuk zin hebben gekregen om eens
een keer mee te doen (geheel vrijblijvend), dat kan.
Zondag 's morgens om 10.00 uur kunt u bij caf& Bongers terecht,dat is namelijk ons clubhuis. De heren klootschieters of
dames klootschietsters (die hebbe wej binnekort ok weer) ont-
vangen u warm en u kunt rustig meegaan en vooral meedoen om
een balletje (kloot) te gooien (schieten) en na de tijd ver-tellen hoe u het hebt ervaren. Klootschieten staat bij veel
(TE VEEL) mensen bekend als domme sport, nou ik kan u ver”zekeren dat het dat absoluut niet is. De spelregels zíjn vrijsimpel, maar je gooit zo'n kloot toch niet 1-2-3 150 meter
ver weg, daar moet wel degelijk voor getraind worden. Het
Nederlands record staat om maar eens iets te noemen op 486
meter in &ên worp. Verder is klootschieten gewoon leuk omdat
je niet aan leeftijf gebonden bent, want in de competitiedoen jongens (senioren) van 16 mee, maar ook opa's van 72.
Klootschieten is dus een sport voor iedereen.
Voor al die mensen die zo enthousiast zijn en meteen lidwillen worden van onze vereniging even een telefoontje naarH. Scheepbouwer (Boer Smit) telefoonnummer: 1576.
Voor alle andere mensen zeg ik, trek de stoute schoenen aan
en kom gewoon eens een keer aan en doe mee.
Tot ziens.

Een klootschieter van het tweede

DE NMS : VEILIG EN VERTROUWD VOOR JONG EN OUD



het beste vlees
komt van uw slager

SLAGERIJ
SLACHTERIJ

HENK BEERTEN
* tevens verzorgen wij al uw|telson 1205

huisslachtingen

de beheerder
van het Voor een goede

3 zi
2e handsof nieuwe autoparochiehuis Verder alle soorten reparaties
ook APK-keuring

wenst
naar een erkend adres:

alle sportmensen

steeds Garage
AANGENAME T. KOLKMAN
WEDSTRIJDEN Zieuwentsawieg 44, Zieuwent

telefoon 1603
en veel succes!



HOENDERBODOM BU
AANNEMERSBEDRIJF

mz NIEUWBOUW

m VERBOUW

m ONDERHOUDS- en

mu UTILITEITSWERKEN

DES dorpsstraat 27
ZIEUWENTVV telefoon 0544514332

Ù

BLOEMEN 9 BRUIDSBOEKE TTEN
PLANTEN Bloemenisinkel: CORSAGE'S

njhbe,nborg7at 11 tel 054:

DROOGBOEKETTEN
BLOEMSTUKKEN
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K.V. DE HEMMELE

Zondagmorgen 6 maart 1988.
Rond negen uur komen de eerste klootschieters tesamen met
hun begeleiders aan in zaal Bongers, om zich te melden voorde negende kompetitie-wedstrijd van de Achterhoekse Kloot-
schieters Federatie afd. junioren.
De parcoursen zijn uitgezet. De ouderen gaan naar de Otters-
weg, de jongeren starten op de Harreveldseweg.
Kwart voor tien, op naar de start. Alles aanwezig? Kloten,
harken, plankjes met scorelijsten, een schrijfapparaat?
Tien uur precies. Harreveldseweg. Veiligheidsman laat ver-
keer afremmen. Starter laat de eerste teams vertrekken. En
ook De Hemmele II gaat van start, Super geconcentreerd, super
gemotiveerd. let ene schot valt na het andere en langzaam aan
komt de finish in zicht. De spanning stijgt. Wat hebben we
gemaakt? Hoeveel schoten hebben de andere teans afgevuurd
over deze twee kilometer? Op welke plaats zijn we geeindigd?
Rond twaalf uur is iedereen weer terug. Scorelijsten worden
gecontroleerd door de wedstrijdkommissie. Gespannen wordt er
gewacht, tot er om stilte wordt gevraagd zodat de uitslagen
bekend gemaakt kunnen worden. Wedstrijdleider neemt het woord;
op de zevende en laatste plaats is geëindigd .…….., op de
zesde plaats is geëindigd enz., enz. En dan op de vierde plaatstaatAan de tafel waar "kerels" van De Hemmele zitten breekt de
hel los. We zitten dus bij de eerste drie.
Op de derde plaats is geëindigd Kl. Dochteren 5 met 39 schot
en 22 meter. Op de tweede plaats staat De Hemmele II met 38
schot en 32 meter. De winnaars van vandaag zijn Onderlinge 2
met 31 schot en 23 meter.
Hè, hè, was dat even spannend De Hemmele II op de tweede
plaats. Proficiat. Knap gedaan. Nog cen paar wedstrijden ende kampioenen van 1988 gaan in de bloemen. Wie weet komen
die bloemen volgend jaar naar Zieuwent.

SPAAR BIJ EE GOED ADRES SPAAR BI DE NMS !!!
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VERSLAG VAN HET OPENINGSTOURNOOI VAN DE ZIEU
VERENIGING D.D. 10 APRIL 1988.

NTSE TENNIS-

Klokslag 11.00 uur.
Het ís heerlijk weer, het zonnetje schijnt, het is niet te
koud, alleen waait de wind iets te hard.
Alle deelnemers zitten aan een kop koffie met cake.
Het was de bedoeling dat er gestart zou worden om 11.10 uur
met de eerste partijen. llelaas kon dit niet door gaan, het
had namelijk gevroren 's nachts zodat het water niet snel
genoeg kon zakken. Na een aantal malen inspecteren werd er
daarombesloten 's middags om 14.00 uur te starten. Dit was

even een domper op het gebeuren, maar dat duurde niet lang.
De mensen gingen naar huis een hapje eten en kwamen 's middags
vol goede zin terug. De eerste partijen begonnen. Ze waren
iets ingekort, wat betekende dat de prijsuitreiking nog ruim
voor Studio Sport kon plaats vinden. De dame en heer met de
meeste gewonnen games zouden voor de prijs in aanmerking komen.
Tussen de partijen door kon er gebruik gemaakt worden van het
nieuwe clubgebouw. Deze was zo goed als helemaal ingericht
dankzij hulp van een aantal vrijwilligers. Daarom een woord
van dank aan alle vrijwilligers die geholpen hebben dit tot
stand te brengen, want iedereen was vol lof over het mu tot
onzer beschikking staande clubgebouw. Er werd dan ook dankbaar
gebruik gemaakt van deze ruimte. Het was er behagelijk qua
temperatuur, gezellig door de bloemetjes en slingers. Menig
drankje werd genuttigd, de kinderen hielpen de kantinedienst,
er werd gekaart en gezellig gebabbeld over alles en 108 wat.
De deelnemers konden loten kopen om mee te dingen naar de
prijzen. Daar werd grif gebruik van gemaakt.
Gelukkig is het die dag droog gebleven zodat alle partijen
gespeeld konden worden. Om ongeveer 18.30 uur vond de pri
uitreiking plaats.
De organisatoren dankten de deelnemers voor hun grote opkomst
(39) en goede inzet. Moge zich dit voortzetten naar de vol-
gende aktiviteiten.



ADIDAS PUMA QUICK
CRUYFF. SPORTS -
RUCANOR- ROBEY

voor al uw
SPORTSCHOENEN

- SPORTKLEDING
-ea. SPORTARTIKELEN

schoenen-en sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - telefoon1257

Voor levensmiddelen van vooral uw
goede kwaliteit en een prima
service, slaagtu bij: VERZEKERINGEN

Buurtsuper naar

KNIPPENBORG ASSURANTIEKANTOOR

altijd STORTELDER
Zieuwentseweg 75

Zieuwent
Tel, 1227

Dorpsstraat 21

en rijdende winkel



Ook vooru hebben wij
een passende
oplossíng voor al
uw woonwensen!!

Stolienborg
Interieurverzorging

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

Boersweg 2
7136 KK Zieuwent

Tel. 05445-1971



-19-
SLAGVAARDI NI

De dames van Slagvaardig hebben dan nu eindelijk eens kun-
nen juichen. De degradatie-wedstrijd tegen Litac werd ge-wonnen met 6-4, waardoor ze nu met nog 2 wedstrijden te gaan2 punten op het Lichtenvoordse drietal voor staan,Het was een erg spannende wedstrijd met veel boeiende par-tijen net als de le wedstrijd die thuis in 5-5 eindigde.Het was net of alles lukte in een duel datwe moesten winnen,aldus Tanja Hoenderboom. We hebben er erg hard voor geknokten nu eindelijk eens het geluk gehad, dat we in andere duels
misten. Van de 21 derde sets werden er maar 8 gewonnen.Zeer sterk hebben de zusjes Marjan en Karin Donderwinkel ge-speeld. Ze wonnen elk 2 partijen en Tanja 1. Het dubbelspel
waarin Karin en Tanja uitkomen leverde geen enkel probleem
op, en werd met 21-15 en 21-8 binnengehaald.
Met deze overwinning ben ik erg blij. Het moest er ook wel
een’ keer van komen, we hebben de laatste wedstrijden veel
Pech gehad enkonden de beslissende partijen in de laatstefase door gebrek aan lef niet binnen halen.
We hadden daartegen Litac gelukkig niet zoveel last van, wel
was er een kritisch punt waardoor het er wel op begon telijken. Bij een 4-1 voorsprong kon Tanja tegen op papier de
zwakste speelster van Litac alles naar onze hand zetten,maar de wedstrijd ging verloren. Litac kwam terug op 4-3.Maar gelukkig waren het Marjan en Karin die het hoofd koelhielden en de resterende 2 punten binnen bereik haalden.
Een week later moesten we thuis aantreden tegen het le dames
team van Zwolle, In onze vorige ontmoeting "uit", zijn wedaar met een kater naar huis gegaan. Er werd met 7-3 verloren,en er werden wel 6 derde sets verspeeld die in ons voordeelhadden moeten uitpakken. Het leek er dit keer weer van tekomen. Tanja verloor 2 derde sets met 21-19 en 21-18. Karin
verloor 1 derde set met 21-19, en de dubbel partij ging ook
met 21-19 naar de gasten uit Zwolle.
Drie wedstrijden werden met een minimum van verschil in 2
sets beslist. De conclusie was dus weer dat Zwolle ons weer
met 7-3 klopte, en wij met lege handen achter bleven.
Toch hebben we voor het volgende seizoen dat in september
weer van start gaat betere veryachtingen; &&n van de beste
speelsters uit de regio heeft zich bij ons drietal gevoegden komt een jaar voor onze vereniging uit in de competitie.



ee
Josë Ormel uit Varsseveld speelt al een jaar in de 3e divisie
en scoorde daar het eerste seizoen op 80Z. Dit is voor onsteam natuurlijk een grote aanwinst en we hopen dan ook dat wedan boven in mee draaien.
De stand: EFFECT 1 (Marienheem) 8-15De Toekomst 1 (Lochem) 8-13G.T. (Groningen) 8-8Flits 1 (Zwolle) 8-8Slagvaardig 1 (Zieuwent) 8-3Litac (Lichtenvoorde) 8-1
Verder is er dan natuurlijk voor iedereen de gelegenheid omeens een keer te komen tafeltennissen. Onze trainings-urenzijn op woensdag van 20.00 — 21.00 uur en vrijdags van 19.00 -23.00 uur. Zaterdag 7 mei speelt Slagvaardig haar laatstewedstrijd thuis tegen De Toekomst uit Lochem.

Eugène Hoenderboom.

NIEUWS IN HE KORT

Kopy voor het volgende nummer (9) van PIOT dient uiterlijk
zondag 22 mei in het bezit te zijn van de redaktie.
Noteer deze datum.

Ae
Géén J. Knippenborg tournooi dit jaar, vanwege het feit dat
koninginnedag op zaterdag valt en praktisch alle teams dat
weekend verplichtingen hebben voor de competitie. Een uit-
wijk mogelijkheid naar een andere dag is er helaas niet ondat half mei de velden dicht gaan en verschillende teams
zelfs door de week inhaal wedstrijden moeten spelen.

dte
Frans klein Zeggelink stopt aan het eind van dit seizoen
als trainer van de 2e selectie n werk. Ondanks
dat het bestuur reeds middels een advertentie een oproepdeed voor een nieuwe trainer is het bestuur daar tot nu toehelaas nog niet in geslaagd.

Het



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. 05445-12826 Wie verder wil rekent

op VAN WIJNGAARDEN

VAN WIJNGAARDEN VOEDERS

Lichtenvoorde - Zi



Verkoop van Nieuwe en gebruikte auto's

Accu's, Banden

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

Tevens bouwen wij L.P.G. in Waalderweg 322 -
7263 Mariënvelde

en Repareren wij schade auto's Tel, 05445/1855“ Ì

Hetvervoereistmeerdanooit derne, uiterst efficiënt 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
een ijzeren garantie door mo- 20 jaar.

champignonkwekerij

a. holkenborg ë

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



Mooi spijt verdient Toom
vande te worden ge

leg het toont beter en
ft ook langer mooi.

Datis éen vande plus-
puntenvan het Kopen

à van tapijt bij ons als|A voorlichting
en schiftelijke ga-
rantie ná de koop.

TJAAR
GARANTIE

IENHUIS interieurverzorgingEE 1, 7136 LZ Zieuwent.
Tel. 054451 desso



U houdtniet van stilzitten. De Rabobank
evenmin. Ook wij blijven hetliefst volop inEs Omonze dienstverlening op peil te

En om hetunog makkelijker te maken.

DD iederGs reden om aktiefbezig


