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REDAKTIE: 8. ten Bras, 8. Storkhorst, 8. Wensink, H. Wopereis,
J: v.d. Meij, R. Doppen.

VERENIGINGEN:

R.KZ.V.C. Veld + Zalvoetbal
Voorzitter: J. Cuppers, Oude Maat 1, tel. 1281
Secretaris: W. Slot, Vragenderweg 37 c, Lichtenvoorde, tel. 05443-76950
Penningmeester: M. v.h. Bolscher, De Hare 69, tel. 1660
Wedstrijd-secr.: J. Lankveld, Dorpsstraat 40, tel. 1341
Zaalvoetbal: 8. ten Bras, Dorpsstraat 23, tel. 1257

Hi
Voorzitter: H. Mooij, Staringstraat 54, Lichtenvoorde, tel. 05443-73054
Secretaresse: L. Klein Holkenborg, Hofesch 15, L'voorde, tel, 05443-75237
Penningmeester: C. Belterman, Batsdijk 40, tel. 1720
Wedstrijd-secr.: P. Klein Goldewijk, Oude Maat 3, tel. 1383

TOHP: Volleybal
Voorzitter: H. Krabbenborg, Dorpsstraat 22, tel. 1875
Soer. J. Knippenborg, Generaalsweg 6, Heelweg West, tel. 08352-43798
Wedstrijd-secr.: P. Cuppers-IJzoroef, De Haare 29, tel. 2059
Penningmeester: G. Nijenhuis, Dorpsstraat 67, tol. 1649
Recreanten: A. Klein Tuente, Lantherweg 49, tol. 1409

ZIV: Tennis
Voorziter: J. v.d. Meij, De Haare 61, tel. 1629
Secretaresse: R. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, tel. 1591
Penningmeester: J. Domhof, Churchillstraat 7, tel, 1782
Wedstrijd-secr.: A. Klein Holkenborg, Past. Zanderinkstraat 14, tel. 1933

GV: Gymnastiek. en Jazzgym vereniging
Voorz. L. Hummelink, Oude Terborgsew. 269, Doetinchem, tel. 08340-60442
Secretaresse: José Wolters, Batsdijk 42, tel. 1711
Penningm.: M. Berendsen-Blankenborg, Veldweg 4, Halle, tel. 0525-1868
Wedstr-secr. L. Hummelink, O. Terborgscw. 269, D'chem, tel. 0834060442

Voorzitter: H. Olthof, De Waareise 23, tol. 1262
Secretaris: L. ten Have, Kard. de Jongstraat 15, L'voorde, tel. 05343-75912
Penningm.: 6. Rijnders, Kard. de Jongstraat 40, L'voorde, tel. 05443-74620

TTV DES: Touwtrekken
Voorzitter: J. Eekelder, Voshuttendijk 1, Lichtenvoorde, tel. 05443-71748
Secretaris: A Huitink, Kleuterstraat 7, tel, 2112
Penningmeester: M. Wopereis, Zegendijk 5, tel. 1374



SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzitter: B. ten Bras, Dorpsstraat

23,
tel. 1257

Secretaris: T. Peters, Dorpsstraat 46, tel. 1269
Penningmeester: E. Roelofsen, Dorpsstraat 29, tel. 1416
Wedstr-secr: K. Hummelink, Kennedystraat 10, tel, 1715

ST. SEBASTIAAN: Schietvereniging
Voorzitter: A. Meekes, Strausstraat 15, Lichtenvoorde, tel. 05443-76506
Secretaris: G. te Molder, Dorpsstraat 6, tel. 1615
Penningmeester: A Papen, De Haare 32, tel. 1970

BV. 'T KEVELDER: Biljarten
Voorziter: 8. Hulshof, Zieuwentsoweg 69b, tel. 1494
Secr./Penningm.: G. Schurink, J. v. Eykstraat 12, tel. 05443-79217
Wedstrijd-secr.: J. Donderwinkel, Zieuwentseweg 48, tel. 1362

8.8.2: Biljarten
Voorzitter: A. van Melis, Kard. de Jongstraat 1, L'voorde, tel. 05443-74584
Secr./wedstrijd-secr.: T. Bongers, Dorpsstraat 36, tel, 1271
Penningm.: Mevr. Goldewijk-ten Bras, Churchilstraat 20, tel. 1653

K.S.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorziter: H. Schoopbouwer, Dorpsstraat 63, tel. 1217
Secr.Áwedstrijd-secr.: P. Domhof, De Hare 9, tel. 1822
Penningmeester: T. Bongers, Dorpsstraat 36, tel. 1271

Brood- en Banketbakkerij
Clemens Krabben
Dorpsstraat 91

Zieuwent
Telefoon 05445-1279.
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WOUDzpag. 1.Van de redaktie
3.Van de trainer Stand ZVC 1 en 2
4.} Jaarlijkse ledenvergadering ZVe
6.lieuws in het kort
7.POHP HEREN 1 KAMPIOE:

10.Zaalvoetbal nieuws
11. Evenementen kalender
12.Sparen bij de was
13.Pacelli nieuws
14.Junioren Pacelli
15.Standen Pacelli//Slagvaardig nieuws
17.Npen Biljarttoernooi van Zieuwent
19.Standen ZVC junioren
19.Top 12 //ZVC jun.
29.Standen ZVC 3 t/m 8.

AN DE REDAKTIE.

Voor de meeste kompetitie sporten ont hun kompetitie in
een belangrijke beslissende fase.
Voor de lleren 1 van volleybalvereniging TO4P is die albeslist met een KAMPIOENSCHAP in de 3e klas.
VAN TIARTE PROFICIAT!

Voor de voetballers van ZVC-1 wachten er nog 4 belangrijke
wedstrijden tegen: Pacelli (uit), Maaksbergen (uit), Longa
(thuis) en Erica (uit). Met 1 punt voorsprong op Concordia
en 2 punten achter Longa en Pacelli zullen deze laatste
wedstrijden uitsluitsel geven welke 2 ploegen uit de 3e

desraderen. Trainer Guus Stemerdink heeft voor alle
aradatie-kandidaten de wedstrijden op cen rijtje gezet.



Voor ZVC-5 lijkt het kampioenschap niet meer voorbij te
kunnen gaan, even als de degradatie van ZVC-8, terwijl
ZVC-4 na de 2-0 overwinning afgelopen zondag op Meddo-2
nos hoop koesterd op klasse behoud.

Voor de Dames-1 van handbalvereniging PACELLI is de wed-
strijd op 12 april tegen Reehorst van beslissing of ze al
dan niet zullen degraderen. Ze hopen op veel steun van het
Zieuwentse publiek bij deze laatste thuiswedstrijd.
De Heren van PACELLI hebben de handbal reeds in de ring
geworpen. Met nog slechts enkele wedstrijden te spelen
hebben zij zich teruggetrokken uit de kompetitie, als ge
volg van het te geringe spelers potentie]. Toch jammer
zo kort voor het einde van de kompetitie.

Voor de zaalvoetballers zit het er ook bijna op; het eerste
heeft uit de nog 3 resterende thuis-wedstrijden nog 2

punten nodig voor klasse behoud. Dit moet kunnen!

De tafeltennissers zijn pas halverwege hun 2e kompetitie.
lier blijken zich de Dames-1 in de 4e landelijke divisie
goed te herstellen van een zwakke start en staan inniddels
op de 4e plaats. De lleren-1 hebben het na hun promotie
duidelijk moeilijker in de 2e klas afdeling.
Naast de spanning in de diverse kompetitie wacht heel
Zieuwent met spanning over het getouw trek over de Sporthal
te Zieuwent en de 2e hal te Lichtenvoorde, waarin zich
nu ook volleybal vereniging Longa schijnt te gaan mengen.
Zoals de zaken er nu voorstaan lijkt Zieuwent de grootste
kanshebber met Sporthal-kantine-beheerder R. kruip als
toekomstige huurder.

Loopt voor bovengenoemde sporten de kompetitie's ten einde.
Voor de touwtrekkers en tennissers begint het seizoen pas,
terwijl ook de klootschieters zich bij de betere weers"
omstandigheden zullen mogen verheugen op meer belangstelling
voor hun Sport.
Naast de gebruikelijke rubrieken vindt u in deze PINT bij-
dragen van de diverse verenigingen en jeugd teans.

Wij wensen u veel leesplezier!
De Redaktie.eee REEEbba



Ga voor een leuke
wedstrijd naar ZVC

Kom voor een goed
ontwerp vooreen DV AENnieuwe woning of tuin :

eens bij

André en Marieke T rrMeekes Straussstraat 15 - 7132 AP Lichtenvoorde
Tel 05443 76506langs.

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

Snackwagens vooral uw evenementen

Café "De Timp”:
(Ons Caféis uitermate geschikt voor feestjes, vergaderingen
e.d. voor max. 80 personen. Ook in de weekends.
INFORMEER ER EENS NAAR.

vooradvies
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

Ee financiering <<

Was |
uitstekende | vrijblijvende

service adviezenNE| premies

ENEN



VAN DE TRAINER

Het kan nog steeds en we hebben het ook nog in eigen hand.
Dat is de conclusie die we kunnen trekken met nog 4 wed-
strijden te gaan. Na een goede serie van 5 punten uit 3
wedstrijden kregen we weer aansluiting met de andere degra-datie kandidaten. Daarom was het ook doodzonde en onnodig
dat we tegen Reunie met 1-2 verloren. We hebben deze wed-

jd in het eerste half uur verloren, daarna speelden we
zoals de laatste weken: aggressief, op de aanval en net
veel zelfvertrouwen. Blijven we die lijn zo door zetten
dan ben ik er vast van overtuigd dat we in de 3e klasse
blijven.
Ons programma voor de laatste 4 wedstrijden ziet er als
volgt ui

— PACELLI - Uit (19e wedstrijd)
— Haaksbergen - Uit (20e wedstrijd)
- Longa - Thuis (21e wedstrija)
- Erica - Uit (22e wedstrijd)

Hier onder het programma voor de andere 3:-
LONGA: — Erica = Thuis (19e wedstrijd)

— Doesburg — Thuis (29e wedstrijd)STEN. - Uit (21e wedstrijd)
— Grol — Thuis (22e wedstrijd)

PACELLI: — R,K.Z.V.C. — Thuis (19e wedstrijd)- S.D.0.U.C. — Thuis (20e wedstrijd)
— Concordia - Thuis (21e wedstrijd)
— Reunie “TAG (22e wedstrijd)

CONCORDIA: — Reunie Uit (19e wedstrijd)
— Gendringen - Uit (20e wedstrijd)
— PACELLT Uit (21e wedstrijd)
— Doetinchen

—
Thuis (22e wedstrijd)

lloeveel reken werk je ook aan dit programma spendeert, voorons is het belangrijkste en geldt maar &&n ding: EERST ZELF
WINNEN en dan pas naar de anderen kijken.

De illusie die het tweede had om na de winterstop zo lans
mogelijk in de top mee te blijven doen is er niet uit ge-
komen. Afgelopen zondag werd voor het eerst gewonnen, uit
tegen Haaksbergen 2. Door die overwinning staat men nu in
de sub top (4e plaats) met seen kans meer op de bovenste_—_



plaats. We zullen proberen die 4e plaats te behouden net
een zeer interessant proramma voor de boeg:

— Thuis tegen titel kandidaat S.D.0.U.C. 2
— Thuis tegen degradatie kandidaat Lochem 2

-— Uit tegen titel kandidaat Babberich 2

Ste: rdin

“ekke PPPDEPPEESPeeEDePPEPEPER.K,Z.V.C, SENIOREN le EN Ze — STANDEN BIJGEWERKT T/M 19
MAART 1080

Ze Klas C Res. Je Klasse C

1. Gendringen 1827 9-4 1. Concordia2 1926 17| 2. Remie 72 379 2. SDOUC. 2 19% HU
Ì 3. Grol 182 3-% 3. Babberich 2 18-235 4718
| 4. Haaksbergen 18-19 29-23 4. Heeten 3 ]| 5. Doetinchem 1-8 25717 5. RK. 2 924 272

6. S.D.O.U.C. 1818 33 ei 180 3325
7. frica '76 1818 26% V.LO.D.2 1919 3%

1818 222 8. Lochen2 1814 11-32
1814 1623 9. Grol 2 1914 193%

10. Longa 9 1814 23% 10. Hengelo 2 1914 2243
IL. REZ. 1912 21% 11. Baaksbergen2 1913 2140
12. Concordia 11 23-% 12. Gendringen? 191 43

VERSLAG HALFJAARLIJKSE LEDENVERGADERING R.K.Z.V.C.

Maandag d.d. 27 februari 1989.
Aanvang: 20.30 uur.
Aanwezig: + 30 personen.

1. OPENTAG.

Om 20.35 uur opent de voorzitter de vergadering en heet
iedereen van harte welkom. De voorzitter spreekt de hoop
uit dat we dit seizoen in de 3e klasse zullen blijven.
Dit moet met de versterking van Martin Krabbenborg en de
inzet van iedereen kunnen lukken. Hierna worden de notulen
van de vorige ledenvergadering d.d. 29 juli 1988 voorgelezen
en zonder opmerkingen voor akkoord bevonden.——.



ADIDAS - PUMA - QUICK
CRUYFF. SPORTS -

RUCANOR - ROBEY

voor al uw
- SPORTSCHOENEN
- SPORTKLEDING
-ea. SPORTARTIKELEN

schoenen-en sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT -telefoori 1257

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

Buurtsuper
KNIPPENBORG
altijd

Dorpsstraat 21

en rijdende winkel

vooral uw

VERZEKERINGEN

naar

ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER
Zieuwentseweg 75

Zieuwent
Tel 1227



Ookvoor u hebben wij
een passende
oplossing voor al
uw woonwensen!

Stoltenborg
Interieurverzorging

Voor al uw vloerbedekking,
overgordijnen, vitrages,
meubelen, zonwering, Dorpsstraat 33, Zieuwent

Tel. 05445 - 1207

{ ONSTENK
3 AGENTUREN

Dames
Vooral uw: Reklameborden

en Gevelborden
VlaggenHeren Auednceiate
Stickers

tel. 05445-1797 TeOEE



2. BESTUUR: SMEDEDELTNGEN

Betreffende het aftreden van bestuursleden kan het volgen"
de worden opgemerkt:

— dhr. R. v/h Bolscher
— dhr. W. Hummelink
— dhr. A. Meekes (i.p.v. W. Slot)

Alle bestuursleden zijn HERKIESBAAR!

De voorzitter maakt bekend dat m.i.v. het nieuwe seizoen
de heer Jo van uet is aangenomen als nieuwe trainer van
de selektie. De heer van Huet is momenteel nog trainer van
sportclub Drempt V.

aftredend in 19

Iet Jan Knippenborg toernooi zal dit jaar op koninginnedag
(zondag 30 april) gehouden worden.

3 VRAAG

— B, Storkhorst vraagt of we verplicht zijn om t.a.v. het
onderhoud van de velden, gebruik te maken van de Hacron.
Dit i.v.m. de erbarmelijke toestand van het traingsveld.Volgens Jan Cuppers is de Gemeente verantwoordelijk voorhet onderhoud van de velden en heeft de vereniging hier
geen zeggenschap in.

— B. Storkhorst vraagt wat de konsekwentie's zijn als het
4e elftal degradeert en het Se elftal promoveert.
Dit zal door het bestuur nader bekeken worden,

- Pr. kl. Zeggelink vraagt of de stand t.a.v. het poulen
bij het niet doorgaan van de wedstrijd van het eersteelftal blijft staan. De standen blijven dan inderdaad
staan. Het is echter wel mogelijk om deze voor Fl. 2,00
te wijzigen.

— Fr. Domhof stelt dat de inrit van de parkeerplaats ergslecht is en vraagt of hier iets aan gedaan wordt. Jan
Cuppers zegt dat hieraan gewerkt wordt, echter de Gemeente
werkt niet zo snel.

-J. Wissink vraagt of we dit jaar weer mee doen aan het
Longa toernooi. Volgens Jan Cuppers doen we dit jaar NIET
mee i.v.m. de korte voorbereidingstijd t.a.v. de kompe-titie._.._-



— Fr. Zeggelink vraat of ZVC uren heeft gereserveerd in de
nieuwe sporthal. Volgens André !eekes is er een brief
gestuurd naar de Commissie Sporthal waarin staat dat er
belangstelling is om een aantal uren te besteden, echter
er is nog niet bekend on hoeveel uren het gaat.

4. SLUITING

Om 20.55 uur wordt de vergadering gesloten en wordt ieder-
een het gebruikelijke drankje aangeboden van de kas.

liet Bestuur

"ecsekekksPPPeeLeEEKEPP AesbesKePeSPeeNIEUWS TN HET KORT.

Kopy voor het volgende nummer (8) van PIOT dient uiterlijk
zondag 16 april in het bezit te zijn van de redaktie.
Noteer deze datum. AETijdens de Paasvakantie konen leden van de tefeltennis
vereniging weer bij u aan de deur met hun jaarli kse pennenaktie. Hopelijk steunt u ze ook deze week weer.AaOp dinsdag 28 maart wordt er voor de 2e maal het tafeltennis
toernooi voor de besisscholen van Zieuwent, Marreveld en
Mariënvelde gehouden in de symzaal aan de Zegendijk. Titel
verdediger van de "Hazima Cup" is de St. Jozef school van
Zieuwent.

HEHE
In de week van 17-23 april wordt cr weer de landel:
lecte gehouden voor de gehandicapten sport.

ke col-

AHVanaf begin april wordt er wer de Open Zieuwentse biljart
kampioenschappen gehouden voor senioren en jeugd.AEes



Bomers LxMxB x

Verkoop en reparatie van
MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 71 - TEL 05445-1620 ZIEUWENT

Weegbrug 60 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.
Verder verkrijgbaar:
Kunstmest (kas. mas) los en gezakt
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

5445-2102

Past. Zanderinkstraat 28 - ZIEUWENT



Belangrijke data Europa Cup - W.K. kwalificatie:-
Wedstrijden W.K.:
26 april Nederland — West Duitsland
31 mei Finland = Nederland
11 oktober Wales — Hederland
15 november Nederland - Finland

EuropaCup: 5 en 19 april falve finales
10 mei Finale Bekerhouders
3en 17 mei Finale Eufa Cup
24 mei Finale Europa Cup 1

TOP 12 (Tussen haakjes de stand van de vorige maand)

1. ZVC 3 1,330 A) 7. ZVC a 72,21 (7)
2. ZVCC1  -4,38 (2) 8. ZVCI -1,28 (9)
3. ZVC 3 3,50 (3) 9. ZCC2 1,25 (8)
4. ZVC 6 -2,93 (5) 10. ZVC7 -1,00 (11)
5. ZVCB — a (4) 11. ZVC 4 “0,9 (6)]22 6) 12. ZVC 8 -0,47 (12)

REN 1 XAMPTOEN!

De kampioensvlag kan gehesen worden. let de overwinning op
Boemerang 3 uit Eibergen zijn we door de concurrenten niet
meer in te halen en mogen we het volgend seizoen in de 2e
klasse uitkomen.

De wer naar het kampioenschap leek gemakkelijk als men kijktnaar het behaalde aantal punten (30 uit 20 wedstrijden),
maar was het zeer zeker niet. Op 25 februari begonnen we aan
een reeks van drie wedstrijden tegen achtereenvolgens de
nummers 2, 3 en 4 op de ranglijst. let was duidelijk dat uitdeze wedstrijden de beslissing over het kampioenschap zou
vallen; we hadden slechts &&n punt voorsprong op de nummer
twee.

We begonnen de reeks in Ruurlo tegen Tornax 1. Met behulp
van het tweede konden we tenauwernood zes man opstellen.—_—



-9-
Twee belangrijke basisspelers, Henk en Andre, stonden op de
lange latten, Jos moest werken en Guus had nog voetbal ver-
plichtingen. Gesteund door meegereisde supporters begonnen
we aan de cerste set, die we tot onze eigen verbazing vrij
gemakkelijk met 157 wonnen. de tweede set kregen we echter
de kous op de kop: 0-15. Geconcentreerd pakten we daarop de
derde set, terwijl de vierde weer in het voordeel van Tornax
leek uit te vallen. let een enorne wilskracht slaagden wij
er evenwel in een 3-12 achterstand om te buigen in cen 15-13
setwinst. Met deze 3-1 overwinning hadden we de eerste klip
omzeild. Achteraf bleek dat de nummer twee van de Competitie
(Erix uit Lievelde) in Ruurlo wel averij had opgelopen en
met 3-1 aan de broek hadden ekrezen.

liet kampioensteam

bestaat uit"

— Andre te ‘folder
— Henk Krabbenborg
= Ton ffulshof
= Vincent Krabbenborg
— Rene Tulshof
- Remie te Molder
— Alfons Krabbenborz
— Jos klein ilolkenbors|
— Guns Slot
ï Willy Nienhuis (trainer/coach)

iet duel tegen Erix begonnen we op 4 maart dus met een ge-ruststellende 3 punten voorsprong. De gymzaal was uitver-kocht en de sfeer gespannen, Erix startte overdonderend enlegden met sterk spel beslaa op de eerste set: 7-17. Eenkoude douche! In de tweede set gingen we echter beter Spelenen met een sterke service zetten wij Erix onder druk. Zijkonden het niveau van de eerste set niet herhalen en lever-den de set bij ons in. Dit was min of neer het breekpunt enin hosannah-stemming werd ook de derde set veroverd. In de
vierde set kwan Prix sterk terug. Het ging gelijk op. Hetee



het beste vlees
komt van uw slager

SLAGERIJ *

SLACHTERIJ

HENK BEERTEN
* tevens verzorgen wij al uwtelefoon 1205 huisslach ngen

de beheerder
van het Voor een goede

= Ë
2e hands of nieuwe auto

BaPoChiehWiS||er ate sooren operaties
ook A.PK-keuring

wenst
naar een erkend adres:

alle sportmensen

steeds Ga rage
“mcmae||T, KOLKMAN
WEDSTRIJDEN Zieuwentseweg 44, Zieuwent

telefoon 1603
en veel succes!



HDENDERBOOM BU
AANNEMERSBEDRIJF

m NIEUWBOUW

m VERBOUW

mw ONDERHOUDS- en
u UTILITEITSWERKEN

EE dorpsstraat 27
ZIEUWENT

Ù telefoon 05445-1332
Ù

BLOEMEN me  BRUIDSBOEKETTEN|PLANTEN
f

CORSAGE'S
Dleemenboelieh GRAFWERK

Hrjkbenborg ee
Dorp at 11 tel 05445:1544

á ë

DROOGBOEKETTEN
BLOEMSTUKKEN



En
publiek was rumoerig en enthousiast. Blijkbaar kwan dit de
concentratie van Erix niet ten goede. Enkele beslissende
fouten gaven ons een voorsprong die niet meer uit handen
werd gegeven. Met 15-11 trokken wij aan het langste eind en
kwam er een eind aan het bijna twee uur durende spektakel.
Erix toonde zich een sportieve verliezer en dronken na af-
loop een glaasje mee bij Stoverink. De tweede klip was dus
ook omzeild.

Wet de wintersporterd terug van de vakantie (twee rondjes
armer wegens verloren weddenschappen) zingen we op 11 maart
naar Lichtenvoorde. Uit de thuiswedstrijd hadden we geleerd
dat Longa 4 een jonge ploeg is die vreselijk kunnen hakken,
maar wel moeite hebben om de concentratie te bewaren. De
eerste 2 sets speelden ze echter apatisch en we wonnen vrij
gemakkelijk met 15-0 en 1577. ok de derde set leek een
gelopen zaak, maar plotseling vloog bij Longa de vlam in de
pan. De opgebouwde voorsprong slonk zienderogen en leidde
tot de onafwendbare 13-15 nederlaag. Aijhoewel we wellicht
aan een gelijk spel genoeg hadden om kampioen te worden,
wilden we toch bewijzen dat we niet zo maar boven aan de
ranglijst stonden. Aldus ontstond in de vierde set een ge-
weldige vechtersmentatileit aan beide zijden van het net.
Bij 13-11 voor Longa waren de vooruitzichten somber. Ook deze
keer bleek dat we dit seizoen mentaal een stuk sterker zijn
geworden. Een goede service en een aanval die koel werd afge-
maakt betekende 15-13 in ons voordeel.
Nu alle hindernissen waren genomen kon de kampioensvlag a1-
vast uit de motteballen worden gehaald.
Bij winst op Boemerang 3 uit Fibergen zou hij inderdaad
gehesen kunnen worden en zoals ikinmijn aanhef al ver-
meldde is dat ook gelukt. flet werd op 18 maart wederom
een viersetter. Door een zakke pass van Boemerang pakten
we de eerste set vrij gemakkelijk met 15-4. In de tweede
set waren de rollen omgedraaid. Ondanks de aanmoedigingen
van het talrijk opgekomen publiek zingen we met 15-13 de
boot in. Zenuwen? De opleving van Boemerang bleek tijde-lijk. Gedecideerd pakten we de derde set met 150 en lie-
en we in de vierde set uit naar cen 14-3 voorsprong. Op
at moment kreeg enk cen publiekswissel omdat hij het

volgend seizoen in principe wil overstappen naar het tweede.
Na het beslissende vijftiende punt kon het feest bezinnen.
Na de bloemenhulde en de kampioensfoto togen wij naar café
Stoverink die inmiddels was omgetoverd in een feestzaal.
Anton betoonde zijn waardering met een badhanddoek en een



Voor de zaalvoetballers zit de xompetitie er weer bijna op
‘et tweede speelde vrijdag haar laatste konpetitie wedstr
en sluit deze af net een verdienstelijke 4e plaats.
let eerste moet noz 3 thuis
Dynano (neede), Riermolen en Nredevoort. ilooguit Z punten
hebben ze uit deze wedstrijden nodis on hun 2e klass
te behouden. Wanneer ze op vollesterkte ‘kunnen aantreden
moet dit zeker mogelijk zijn tegen Rietmolen en het onder
hen staande Dynamo.

strijden spelen Legen resp.

Progr:

Zia Zl - Dyno 1 te Lichtenvoorde 19.25 uur
3l ear ZW -Riermlenl te Lichtenvoorde 19,25 ur

7April 201 -Bredevoor 1 te Lichtenvoorde 19.25 uur

ADEN BIJGEWERKT T/N 13 © ART 1999,

3e lasso B

19 07% 1. VIOS.RS 103% 109)
518 7925 AZS, 1432 12-37

52 6945 3HZV.5 17-25 10343
119 6245 746
1919 6244 6347
1818 5762 118 7169
T4 4646 1017 6571
119 51D 1413 9463
1010 3775 212 6469
1503 27% 109 3515

1-07 35%
12. Ruurlo 3 1 28114
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ER ZIJN NOG STEEDS MENSEN DIE OP HUN GELD ZITTEN
Die zitten dan zonder de hoge rente van de NMS.



REYMER
een

Geast;
badk Dok uders

ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 0544514259

COÖP. GELDERLAND steeds tot uw dienst met 0.2.
veevoeders & Kdeindierenvoeders
anstmeststoffen
vloeibare envaste brandstoffen
nawvoeders w.o. hoof stro bierboste enz. oPzaaien pootgoed, tuin en bloemzaden )Gemasbeche nlgaatddslen mengereedschap en bedrijfsbenodigdheden

Wij stellen al eis: KWALITEIT EN PRIJS!!!
Tanken van benzine kunt udsgenmacht — bij onze zelfbediening 24 uur per dag,Kontant geldis erniet bij nodig - de credietkaart maakt dit overbodig
Bezit wer nog geen??77 Vraag dan vrijblijvend inlichtingen bi

Coöp. Gelderland
Past. Zanderinkstraat 30, ZieuwentWELKOOP Telefoon 05445-12217
van Reedestraat 4, Lichtenvoorde
Telefoon 05443-72421



AUTOLEASING
TAXI

ZIEKENFONDSVERVOER

Leo Krabbenborg
0544571509

Harreveldseweg 36 - 7136 LW ZIEUWENT (Gld)

Hulzink & Zn.
BOUWBEDRIJF

41 NIEUWBOUW

X VERBOUWES 14 ONDERHOUDSWERKEN
>>

‚EB |

ZIEUWENT Tel. 054451214



J. WAENINK aeSCHILDERS. en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37
isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing TEL. 05445-1452

voor al uw bestratingswerk
-Kuil- en erfverharding
- Sierbestrating
-Tegels 30x 30 en 40x 60cm
- Klinkers in diverse matenen 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



voor Ge aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

JAECAIE
A.KL. HOLKENBORG
vee cn varkenshandel - batsdijk 46 Zieuwent- tel, 1508

\ aannemersbedrijf

mam HULSHOF
05445-1494 ZIEUWENT

AUTOBEDRIJF
Waalderweg 12a BEN,e= 1 “0

xy ©LVerkoop en Seareparaties 0 2
54 9van merkauto’s N



derverp op de dazes dicgratis rondje. Al zauw
op 8 april eveneen
resultaat voor een kleine vereniginals
ook met recht TEVR! WER ONZE PR! A

st on
ioen kunnen vorden. Fen ongekendfe zijn dan

ENERTEN KALEND:

25 fart Paaspop
26 ’flaart Paaspop
27 Maart Paaspop
23 Maart  jlazima tafeltennis toernooi voor de basisscholen1 April Uitvoering larmonie

2 April Uitvoering Narmonie
30 April J. Knippenborg voetbal toernooi4 Mei "Harreveld on Wheels" op Henelvaartdag15 Mei 2e Pinksterdag: Klgotschiet toernooi voorZieuwentse verenigingen, fanilies, straten,bedrijven enz. (leren, Dames on Jeugd)4 Juni Klootschiet marathon Jeugd (A.K.F. + vrijeklasse). Indeling in leeftijds catagoriën11 Juni Volleybal toernooi voor fanilies, straten enz.georganiseerd door TO!

3 Nov. Oostenrijkse avond van de Tarmonie
11 Nov. Open klootschiet toernooi van Zieuwent (A.£.F. +

vrije klasse). Heren en Dames.
Je Achterhoektocht: Ficts- en Skeelertocht.

EESbebeke eebkHeren en Dames bestuursleden en organisatoren, indien uhulpverlening van de E.H.B,0. nodig heeft voor een evenementwilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan:
Marie Bekken — Tel, nr.: 1265

of
fien Berendsen — Tel. nr.: 2123
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SPAREN BĲ DE WAS —

15 GELD VOOR ONZE KAS

Zonder enige moeite kunt u onze sportvereniging helpen.
Sinds kort zijn bekende soorten wasiddelen de Grote
Sportclub Spaaraktie begonnen om voor verenigingen extra
geld te verdienen.

Op de aktie-verpakkingen van de wasmiddelen:-
— DREFT 2 KX:

— DASH 3 —2Kg.
— ARIËTL, VLOEIBAAR

bevinden zich in de periode van maart t/m mei 1989 speciale
gele sport figuurtjes. Die moeten worden uitgeknipt en de
vereniging ontvangt hiervoor Fl. 2,00 per figuurtje als ze
er tenminste 50 inleveren (liefst natuurlijk veel meer!)
en dat geld kunnen we prima gebruiken.
Ons verzoek aan u allen is om deze figuurtjes van uw vas"
middelen voor ons uit te knippen en deze af te geven aan
&ên van onze leden (een tclefoontje mag ook). Gaarne voor
10 mei.

Zo steunt u ons en het kost u niets (behalve de moeite va:
het uitknippen).

Hopelijk wilt u ons helpen en stimuleert u familie en ken"
nissen dat ook voor ons te doen. Wij zijn u er heel dank-
baar voor.

TAFELTENNIS VERENIGIN SLAGVAARDIC.eeeeee
SPAAR BIJ EEN GOED ADRES :SPAAR BIJ DE NMS !!!



Sportief en goed
gekleed door uw

Modehuis

TRANSPORTBEDRIJF

KRABBENBORGcv.
Ruurloseweg 10
7136 MD Zieuwent

Stukgoederen - Kippervervoer - Veevervoer
Oliehandel - Tankstation



VARKENSHANDEL
ë

NICO DOMHOF

WIE)1/oor Oude Ruurloseweg 289 moetik Zieuwent Tel. 1436ó zijn 1860Jg

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 Lageschaarf

voor aanleg en
onderhoud van uw tuin



V. PACELLI NIE!

De Dames-1 van PACELLI moesten 4
achtereen volgende wedstrijden
thuis spelen. De eerste was tegen
Angeren die boven aan stonden. Er
werd zeer goed gespeeld door PACELLI
en het ging dan ook gelijk op.
lIelaas maakte Angeren in de laatste
7 seconden van de wedstrijd een
doelpunt, zodat de eindstand toch
nog gelijk was nl. 1-11.
De tweede wedstrijd noesten we
tegen Duiven. PACELLI speelde de
bal vooral op veilig en wachtten
de beste kansen af. Toch Duiven
deed ook wat terug en kwam door een
paar snelle aanvallen toch nog iets
terug. Ruststand: 7-4. In de 2e
helft kwan PACELLI zelfs nog met &

doelpunten verschil voor te staan.Toch speelden de zenuwen flink mee, want Duiven kon door on-
geconcentreerd spel van PACELLI terug komen tot 11-09, Dit
was tevens de eind uitslag, dus GEHOJE:

De 3e en 4e wedstrijd moesten in Gön weekend gespeeld wor-den. De le was op zaterdag tegen U-fuissen
PACELLI was in de 1e helft goed op dreef. issen bleef
steken bij 3 doelpunten, maar PACELLI ging door met goed
verdedigen en schitterende doelpunten raken. Ruststand: £
De Ze helft was veel rommeliger. 'fen kreeg 2 penalty's
tegen en W-Huissen kon zelfs nog terug konen tot 9-8. Deze
stand bleef zeker een kwartier op het scorebord sta
Vijf minuten voor tijd PLLI het verloss
punt en kon er zelfs nog 11-0 van maken.

ne
ende doel-

Zondags moesten de dames tegen de Gazellen. PACELLI
inz, ondanks dat de wedstrijd van zaterdag nog in de
benen zat, goed van start. len onderschepte een paarkeer de hreak out van de Gazellen en men kon zelf tot
scoren komen. Ruststand: 6-2.
De 2e helft begon slecht, slechte verdediging, slechte
aanval en de Gazellen kwamen terug tot 9-8. Vanaf dat
monent had PACELLI de wedstrijd weer onder controle,
maakte nog 2 doelpunten en won dus zeer verdiend met
119.



Er
Zondag 19 maart moesten de dames tegen Reehorst. Ze
moesten winnen, want dan hadden beide teams 13 punten en
zou er een beslissende wedstrijd gespeeld moeten worden.
De dames moesten uit naar Fde en kwamen daar in een hek”
senketel terecht. Geen ruimte voor warm lopen en een
houten vloer. De concentratie was dan ook niet optimaal
in het begin van de wedstrijd. De le helft ging ongeveer
gelijk op, PACELLI benutte alleen iets meer kansen.
Ruststand: 4-6. In de Ze helft kreeg PACELLI door dat je
door individuele aktie's verder kwam in de aanval. llet
werd nog zeer spannend. Reehorst kwam zelfs nog voor te
staan, maar PACELLI vocht terug. Er werd knap en verdiend
gewonnen door PACELLT met 10-11.

Dit betekent dus dat er in het weekend van 1/2 april een
beslissings-wedstrijd tegen Reehorst gespeeld moet worden.
De verliezer degradeert, de winnaar blijft in de klasse.
KONT DUS ALLEN AANMOEDIGEN EN SLE!
MOEILIJKE MAAR VAST SPANNENDE WEDS

TOT DAN!

P PACELLI DOOR DEZE
TRIJD HEEN!

De meisjes aspiranten werden 19 maart KAMPIOEN!
Zeer goed gedaan! Ze zijn de competitie doorgelopen zonder
&&n wedstrijd te verliezen. Jammer genoeg moesten ze door
Tegelementaire beslissingen enkele punten inleveren. Maar
dat was gelukkig niet voldoende om de meisjes van het kam
pioenschap af te houden. PROFICIAT MEIDEN!

Heren Juniore:

a 14 wedstrijden kan ik u melden dat we de competitiehebben afgesloten met f punten, Ik kan dan ook nietanders zeggen dan dat we in een te hoge klasse zaten.Maar het îs niet anders.
De wedstrijd tegen Erix dachten we misschien te kunnen
ennen, Maar dat liep heel anders. le kregen klop met

Ook de 2 volgende wedstrijden verloren we met 26-11 en met296. Ondanks alles kan ik wel zeggen dat we er een leukseizoen van hebben gemaakt. Het plezier stond bij onsboven aan en dat ís toch het belangrijkste.

EERSDEESPSPEPENDPkenn.



VS Gz
LIENITHN

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



Hetvervoereistmeerdanooit derne,
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- 20jaar.

BELASTINGADVISEUR/ADMINISTRATEUR

A.L.M. ROUWHORST
Ruurloseweg 26, 7136 MD Zieuwent,
Telefoon 05445-2103 Fax 05445-1703

Voor verzorging: Adviezen:
Complete boekhoudingen Startende ondernemers
Belasting-aangiften Eigen woning
Computerverwerking Koop- en verkoop
Begeleiding automatisering Fiscale adviezen
Ec. Etc.

[Ente

AN



12 AART 1999.

Klas D
Reflex 1 1-3

"linerva A

DVZ reball AA

Minerva 3 Erix A

Dynamo 1 1-19 frica "75 A

Grol 2 16-16 TA
M. Gazellen 1 Breek '74 2
Rechorst l 1713 WN4PAH1 IF Apollo 02 1707
Hrica 761 IAD MOW4 143

Dees Jm. B Klas C eisjes aop, Klas B !feren Jhnioren Klas A

Grol A 1532 PWA 1% EsaA 1%Frix A 1523 Apollo TOA 159 Svift A 1329
Avanti A 1519 ErixA 1316 Duiven A 1317
WWA 1619 WVA 1315 1316Fortum A 14-16 Forma A 1415 1-11VLOS. A 149 Avanti A 1349 1-10PACILI A 1509 Minerva A 14% 10%anita 1597 BawWitA 140% 140'g7A 1602

Vu de helft van de najaars competitie er op zit, kunnen
we concluderen dat het bij de dames nog niet erg voort-varend verloopt. Vooral bij de eerste drie werden te veel



216-
partijen verloren. Een goed voorbeeld was de wedstrijd uit
tegen Kracht en Vriend die onnodig met maar liefst 9-1
verloren werd. Dit was vooral te wijten aan de uit vorm
zijnde Karin Donderwinkel en Tanja Hoenderboom. Er is te
veel ontzag voor de tegenstander en in beslissende sets
ontbreekt er veelal de durf on door te gaan.
De laatste vier wedstrijden werd het wel beter, vooral
tegen de Toekomst is er goed gespeeld. !let werd daar 5-5.
Een overwinning van 6-4 zat er bijna in, maar Karin verloor
in de laatste partij in de derde set met 26-24.

Ook een gelijk spel was er tussen Arena, dat toch wil zeggen
dat we in de kop van de ranglijst kunnen meedraaien. Voor
degradatie moeten we nog oppassen (1 team degradeert), maar
gezien de stijgende vorm die er nu is, hopen we toch nog een
paar plaatsen te stijgen.
STANDEN:

1. Treffers 1 (Arnhem) 7-51
2. De Toekomst 1 (Lochem) 7-38
3. Arena 1 (Berg en Dal) 6-35
4. Kracht en Vriend 1 (Renkum) 6-34
5. SLAGVAARDIG 1 7-27
6. Stuiterd I (Wageningen) 7-23
7. TIOS 1 (Arnhem) 7-18
HEREN 1.

De heren van SLAGVAARDIG zijn in de problemen gekomen.
Vorig jaar nog kampioen in de 3e klas en nu op de een na
laatste plaats. Deels heeft dit te maken door het vertrek
van Henry Bonnes, die wegen werkzaanheden in Leeuwarden
zit. Maar hij is nog altijd lid en kan ons straks misschien
nog redden van degradatie, als hij weer eens in de buurt
komt.

Verdere teams doen het redelijk, de meisjes die vorig jaar
kampioen werden en nu in de le en tevens hoogste klasse
spelen draaien in de middenmoot mee en dat geldt voor de
jongens 1 en heren 2 net zo. Opvallend is dat Bram Peters
zo sterk speelt. Hij is al bijna 30 wedstrijden ongeslagen
en speelt met veel overtuiging en wilskracht zijn partijen.
Tot zo ver het verslag van SLAGVAARDIG en willen wij u
PRETTIGE PAASDAGEN toewensen.

Het Bestuur—_



Bij bakker

Knippenborg
zitje goed

i 5 die iets extra's van
uw besteling maaktEEETRP,ili = eeHOTEL BONGERS

biedt U meer dan u denkt: Zaal ot 400 personen.
Div. kleine zalen voor alle doel-
inden
Oud Hollandsche spellen
als groepsvermaak
Binnen en buiten barbecue
Koude bufetten, warme bulTeuen,
gourmetten, diners enz.
Goede hotelvoorzieningen
En alles wat U bij een ander
ook kunt krijgen

Dus hét adres voor al Uw horecawensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS
Dorpsstraat 36, 7136 LM Zieuwent, 5445-1271

Taxibedrijf
Jan Roelofsen
2 WS

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 Bijtsen,

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

Tevens uw adres voor alle glas-, verf- en behangwerk.
NIEUW: VERHUUR TAPIJTREINIGER, ZONDER NATTIGHEID.

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.
tel. 1807

AUTO- en MOTORRIJSCHOOL

EN Guus Kolkman
0544541939
Ruurloseweg 16 - Zieuwent

- IEDERE MAANDAGAVOND THEORIE
- WIJ LESSEN IN DOETINCHEM EN LICHTENVOORDE
- SCHAKELWAGEN + AUTOMAAT



N BILJART-TO! a
Met toenemend sukses en steeds groter wordend aantaldeelnemers hebben wij de afgelopen 5 jaar het open toer-nooi van Zieuwent georganiseerd. Ook dit jaar zullen wijtrachten hieraan een vervolg te geven.

(OOIT VAN ZIE

Onderstaand vindt u enige informatie over de opzet vandit toernooi, alsmede een inschrijfformulier voor zowel
jeusd als senioren.
De kampioenen van vorig jaar zij : JEUGD: John Krabbenborg

SENIOREN: Dhr. VW. |

Deze worden gespeeld tussen 10 april
en 6 meí 1989 in poules van ca. 5
personen. Ieder speelt op 2 nader aan
te geven speel-avonden 1 maal tegen
iedere poule-genoot.
De jeugd speelt zondag 's morgens.

ssink
Voorronde

felve finale: Deze worden gevornd uit de 30 hoogst
geplaatsten uit de voorrondes. Zij
worden verdeeld in 5 poules van 6
spelers welke op 3 speel-avonden 1
maal tegen elkaar uitkomen en wel
tussen 15 mei en 2 juni 1989.

Einale De finales worden gespeeld op woensdag
14 en donderdag 15 juni 1989 en wel op
2 biljarts bij caf& 't Kevelder, Zij
worden gevornd uit de 5 halve-finale
winnaars tesamen net de huidige beker-
houder de heerU. Wissink uit Zelhem.

Inleggeld: Het inleggeld bedraagt FI. 9,50 perae persoon. Deze te voldoen op de eerste
speel-avond aan de heer J. Donderwinkel.

Opgave: U kunt zich opgeven door onderstaand
inschrijfformulier ingevuld in te zenden
aan dhr. B. Hulshof, Zieuwentseweg 59b,7136 LA Zieuwent of in te leveren bi
een van de 4 hieronder genoemde biljart-lokaliteiten,

Speellokaliteiten: U wordt ingedeeld bij een van de volgende
speellokaliteiten:
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Speel-avondent

Aanvangstijd:

Prijzen:

Jeugd:

Naam:
Maresi igePostcode en Woonplaats:
Laatst bekend gemiddelde:
Voorkeur-speelavond(en):

7.
8.5
9, Ruurlo Al

10. Vosseveld Al
IL Longa 3 A2

= cafê 't Kevelder, Zieuwent
— café Bongers , Zieuwent
— café Heutink , Mariënvelde
— café Wieggers , Mariënvelde

De speel-avonden zijn van maandag t/m
dag. Een voorkeurs-avond kunt u op

het inschrijfformulier invullen.

De aanvang der speel-avonden ís bepaald
op 20.00 uur. Voor de jeugd is dit
zondag 's morgens om 10.30 uur.

Naast de fraaie wisselbeker zijn nog
diverse andere prijzen te winnen.

Zij die op 1 januari 1989 nog geen 20
jaar waren kunnen zich opgeven voor het
jeugdtoernooi. Het inschrijfgeld be-
draagt hier Fl. 4,00. Op het inschrijf-
formulier duidelijk JEUGD vermelden!

TOERNOOT VAN ZTEU:

TANDEN BIJGEWERKT T/M 15 MAART 1089.

B-Junioren
Overgangsklasse D

1527 4012 1. GroleboysB 15% 4315
52 56% 2. Erix Bl 1523 28-16
152% 5823 3. Noordijk BL 150 4571
1516 2925 4KS.BL 118 3328
1616 428 5. Brefevorr BL 1416 433
1515 3531 6. Vosseveld BL 1616 3843
1614 2341 CB 55 #3
1512 3-6 8. KEV, B 14 1617
1410 164 9, Kotten BL 1409 31-54
15-10 31-51 10. Ulftse Boys BL 16708 2243
15405 1454 11. Sp. Rekken BL 1601 1368



KAPSALON
PARFUMERIEEN

DROGISTERIJ

interkreatief
nederland

N

A DORPSSTRAAT 77
7136 U ZIEUWENT
TEL -05445-1982



Wij spelen u met onzehoge
spaarrente graag de bal toe.

A -financieringen-hypotheken
Los 7EEE



-19-C-Junioren C- Junioren
Klasse Klasse C14

12-21 4511 1. AD. '69C2 16-32 126710
1420 72% 2. Vorden C2 1-27 8-28
1520 5518 3. WVC. C2 16% 13928

4. GrolsePoys CL 14-19 45-21 4. Longa '9) C3 1-2 448AZS. C2 18 5323 5. S.KV.W, C2 IFM 61-32
SH. Cl 1310 4%) 6. Sp. Neede 3 160 4-5

Kotten C1 1410 99 1715 5351
Sp. Rekken CL 1348 2246 1612 35-70
KSV. C1 145 2790 R 1-09 29-51
D.E.0.Cl 13 277 1. s C2 1-8 4072

a u. 1504 1998POULEN VOOR DE ZVC-JEU@D. li & PeReeds 3 keer ís er nou gepould voor de ZVC-jeugd en wel
de thuiswedstrijden tegen Grol en Reünie en voor de uit-wedstrijd tegen SDOUC. telkens hebben er + 100 personenmeegedaan, wat dus best een succes genoemd mag worden.
De opbrengst is respectabel en iedere zondag blijkt weerdat er graag aan meegedaan wordt, zonder dat het te duur
zou zijn. We hopen natuurlijk, dat de medewerking op dezevoet zal blijven en we dus nog meer voor de ZVC-'jeuga kun-
men betekenen, wat zeker geen overbodige luxe is met het
oog op de nieuwe sporthal (!).
De respectievelijke winnaars zijn: Jos Knippenborg, Stefan
Papen, Edwin Waalders enRené Doopen tegen Grol ( 0-0 ).Eric Hummelink, Raymond kl. Goldewijk en Amo Doppen voorde wedstrijd tegen SDOUC ( 2-3) en tegen Reünie hadden
Mark penterman, Kitty Bekken, Harry Wopereis en Martin
Toebes de juiste uitslag voorspeld (1-2).
Hallo, hier is ZVC Cl weer met het (goede) nieuws

We zijn goed begonnen na de winterstop, daarom staan we
nu nog steeds bij de eerste vijf. We zijn weer begonnen
tegen KSH. Daar werd het 0-3 voor ons dankzij 2 goals vanEric en een hele mooie goal van Nomen een lopje over de
keeper. de volgende prooi was rekken en die werd ook ver-slagen met 1-0 door een doelpunt van dennis Krabbenborg.
Zo hadden we al 4 punten uit 2 wedstrijden. tegen Grolsche
Boys werd een nederlaag geleden waar we toch een punt kon-
den pakken. de volgende 2 wedstrijden tegen DEO en Kotten
werden met respectievelijk 0-7 en 3-0 gewonnen.Door de goede organisatie hebben we altijd iets te doen,zoals oefenwedstrijden, film, zwemmen.
En een keer een spelletjesavond geha, dat was zeer geslaagd.We bedanken onze leiders Frank en Jan en onze trainer Pascal.
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En daarom is er
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Wie verder wil rekent
op VAN WIJNGAARDEN

VAN WIJNGAARDEN VOEDERS
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Lichtenvoorde - Zieuwent
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1. Varsseveld 3 1627 5512 1. Vorden 3 1-%
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a. holkenborg
voor verse champignons
ruurloseweg 28 7136 MD
zieuwent tel. O5445 1388
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vakmanschap
Is niet overal te koop.Toch kan de één niet zonder de ander.
Het tapijt is zo goed als de manier waarop het gelegdis.
Onderscheid is er en zaleraltijd blijven.
Kies voor het beste tapijt en vóór de vakman. Uw meevalleris.
datunieteens duurder uit bent!

gimension|Niënhuis
gegarandeerde interieurverzorgingkwartet Werenfriedstraat 1

van slaapkamer 713612 Zieuwent
tot suite Telefoon 0544514252


