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Hierbij het eerste nummer onder verantwoordelijkheid van
een (ver)nieuwde redaktie. Wij bedanken (hopelijk mede
namens alle verenigingen en lezers) de vertrokken redaktie-
leden, t.w. Bennie ten Bras, Joost v.d. Meij, Bennie
Storkhorst en Berry Wensink voor al hun vrije tijd en
energie die zij "belangeloos" in dit blad hebben gestoken._—__
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Tevens bedanken wij alle adverteerders (lees plaatselijkeMiddenstand) voor het (her)plaatsen van hun advertenties.Door deze financiële ondersteuning is het mogelijk dat uallen dit blad kosteloos in uw brievenbus vindt. (De kost-prijs zou anders, in deze oplage, + Fl. 1,00 per boekjebedragen.)

Zoals u gemerkt kunt hebben is de voorkant van PIOT voor-zien van cen andere lay-out. Een atletiek figuur, eenmannelijke verschijningsvorm van de "moeder van de sport”,siert de voorkant van dit blad en staat symbool voor allesporten.
Met de familie Domhof (bezorger van de Gelderlander) zijnafspraken gemaakt dat PIOT huis aan huis wordt bezorgd.Mocht u onverhoopt PIOT toch niet ontvangen, dan kunt uhierover reklameren bij Dom hof (tel.: 1517) of de redak-tie (tel.: 1964), opdat de desbetreffende krantenbezorgerhierover kan worden aangesproken. Mocht u buiten het boven"vermelde verspreidingsgebied wonen en toch PIOT regelmatigwillen ontvangen, dan kunt u dit door geven aan de redak-tie (tel.: 1964). Tegen portovergoeding (Fl. 1,75 per nummer) wordt u PIOT per post toegestuurd.
In het voorgaande nummer is het kader van het nieuwe
beleid aangegeven. Een eerste invulling van deze gewijzigde doelstelling/benadering vindt u uitgewerkt in dit
nummer. Overigens is het &én en ander een groeiproc
waarbij pas over langere tijd een definitieve uitkristallisering plaats vindt. (O.a. wordt er nog gedacht
over een geschikte aanpak en vorm voor die berichtge-
ving die met name bedoeld is voor de jeugd.)
Uitgangspunt is en blijft om, voor alle Zieuwentenaren
met een affiniteit voor sport, een interessant en lezens-
waardig blad te maken. Hierin zal relatief weinig ruimte
zijn voor ongein en feitelijke "droge" opsommingen. Voor
nadere informatie kunt u zich ten alle tijden wenden totGén van de redaktie-leden waarna een mondelinge toelich-
ting kan plaats vinden.
Voor wat betreft dit nummer willen wij uw speciale aan-dacht vestigen op een interview met Nico Wessels, de
"financiële man" achter de nieuw te bouwen sporthal. Dat
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deze sporthal, samen met het gewijzigde woningbouw beleid
van de overheid, een esentiële positieve bijdrage kan
leveren aan de leefbaarheid (en dus toekomst) van Zieuwent
moge duidelijk zijn.
De kopie voor het volgende nummer (17e jaargans nr. 5 /
verschijningsdatum 27 januari 1990) dient UITERLIJK Z(

DAG 21 JANUARI ín het bezit te zijn van de redakti:
Wilt u hiervan goede nota nemen?!
Wij zijn niet meer van plan om iedere keer bijna iedereen
te moeten attenderen op de sluitingstermijn.
Hopende u veel leesplezier te bezorgen en benieuwd naar
uw reakties, ideeën en/of kritiek sluiten wij af met u
allen een zalige kerst en een sportief, vredig, maar
bovenal gelukkig 1990 toe te wensen.

De redakt

ZekkSEESDEDESDE
EVENEMENTENKALENDER / AGENDA

30-12 Krup" Toernooi.
06-01 Tafeltenniskampioenschap15-01 Verg. Zieuwents Belang

met bestuursleden vanalle verenigingen.21-01 Inleveren Kopie PIOT.
Uitvoering Semper Avanti
Jong Nld Carnaval
Paaspop’ 90

27-01, 28-01, 03-02, 04-02
23-02
14-04, 15-04, 16-04
30-04 Jong Nld Koninginnedag
08-06, 09-06, 10-06 Jong Nld; Klein Kamp
16-06 Jong Nld.; Kermisspelen
16-06, 17-06 Kermis
23-08, 24-08, 25-08, 26-08:Jong Nld.; Groot kamp
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INTERVIEW MI NICO WESSELS

Middels een interview met de heer Nico Wessels willen
wij trachten u wat nader te informeren omtrent de te
bouwen sporthal in Zieuwent. Enerzijds om duidelijkheid
te verschaffen wat er werkelijk gaat gebeuren, anderzijds
om een aanta] geruchten en onwaarheden te ontzenuwen.
Dat de sporthal, met name onder de sportende Zieuwentse
bevolking "leeft, moge duidelijk zijn gezien de aandacht
die dit onderwerp (terecht) krijgt in onze gemeenschap.

Onze allereerste vraag aan de heer Nico Wessels (hierna
aangeduid met N.W.) betrof natuurlijk de vraag hoe hij
op het idee kwam om een sporthal in Zieuwent te gaan
bouwen. N.W. wist dat er reeds gedurende een aantal jaren
enkele mensen aktief waren om een nieuwe sport-accomodatie
in Zieuwent van de grond te krijgen. Dit wilde echter nog
niet vlotten, omdat telkens de financiëring een probleem
was. Met name Anton Rouwhorst, Bennie ten Bras en B. Kemkens
waren hiermee bezig en met Anton Rouwhorst heeft N.W. daaron
contact opgenomen en is het balletje gaan rollen.
De redenen voor N.W. om zich in te laten met de bouw van
de sporthal zijn in principe zakelijk en hebben twee
achtergronden n.1.:-

1. Een investering in een recreatieve voorziening ten
einde niet afhankelijk te zijn van Gên soort bedrijfs"
aktiviteit (zoals velen van u zullen weten is N‚W.
direkteur van het gelijknamige afwerkingsbedrijf), dus
een soort van risico-spreiding.

2. Op basis van een uitgevoerd behoefte-onderzoek bleek
dat er ruimte was voor een rendabele exploitering van
een tweede sporthal in de gemeente lichtenvoorde.

Op het moment dat dit artikel geschreven wordt (1 december)
is reeds een aanvang gemaakt met de bouwwerkzaamheden.
Eis en weder dienende is er met de aannemer (Bouwbedrijf
Hoenderboom) de afspraak gemaakt dat de sporthal 15 juli
1990 opgeleverd dient te worden. Vervolgens zal de accomo-
datie gebruiksklaar gemaakt moeten worden (inrichten etc.)
waarna de officiële opening, gepland in de eerste helft
van augustus, plaats zal vinden.en
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Tot zover de achtergronden aangaande de bouw van de
hal. Een heel ander facet is de exploitatie van de hal.
In ons gesprek wees N.N. er meerdere malen op dat dit
puur een zaak is van de huurder/exploitant van de hal;
te weten Ronald Kruip. Op enkele onderdelen van deze ex-
Ploitatie wilde N.W. echter wel wat nader in gaan, mede
omdat deze contractueel met Ronald Kruip vastgelegd zijn.Zo is er de afspraak russen de gemeente en N.W. dat.
enerzijds de Basisschool verplicht is om tot en met 2008
gebruik te maken van de sporthal en N.W. op zijn beurt de
verplichting aangegaan is om de accomodatie voor deze
periode beschikbaar te stellen. Uiteraard zijn hieromtrent
ook financiële afspraken gemaakt, in de Gelderlander van
17 oktober jl. werd een bedrag genoemd van Fl. 25.000,=.
N.W. voegt hier aan toe dat deze financiële bijdrage van
de gemeente slechts een beperkt aandeel levert in de
exploitatie van de hal en als zodanig zeer zeker niet door-
slaggevend was bij de uiteindelijke beslissing om de
sporthal te gaan bouwen. Wel is het een welkome aanvulling
op de exploitatie, daar de Basisschool vooral op in-courante
uren de hal zal gebruiken.

Een tweede aspect aangaande de exploitatie is dat tijdens
de ontwikkeling van de plannen voor een sporthal multi-
funktionaliteit steeds voorp heeft gestaan. Om cen sport-hal als deze rendabel te kunnen runnen is het noodzake-
lijk dat de hal gedurende ca. 3.000 uur gebruikt wordt
(+ 60 uur per week). De nadruk zal in eerste instantie
met name komen te liggen op het weekeinde. Men denkt de
hal dan zaterdags van 9.00 — 24.00 uur en zondags van
9.00 — 19.00 uur optimaal te kunnen gebruiken. Door de
week zal het gebruik zich in eerste instantie hoofdzake-
lijk beperken tot de avond-uren (van 18.00 — 24.00 uur)
en het gebruik door de lagere school (+ 10 uur per week).
In totaal komt dit neer op 65 uur per week, hetgeen dus
in principe voldoende moet zijn voor een rendabele ex-ploitatie van de vooraf opgezette kosten-baten analyse.
Tevens acht N.W. het niet uitgesloten dat er allerleiaktiviteiten gaan plaats vinden die los staan van de
sport beoefening en hierbij valt te denken aan beurzen,
tentoonstellingen of concerten (b.v. Paaspop). Dit allesin overleg met de exploitant.
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Het is dan ook deze persoon die in eerste instantie
een belangrijke bijdrage zal moeten leveren aan het te
verwachten succes van de hal door zich open op te stellent.a.v. mogelijke gebruikers van de hal en daarnaast zelf
ook aktief een invulling te geven aan het gebruik van de
hal (zelf organiseren van aktiviteiten). Of om de woorden
van N.W. te gebruiken: er zijn twee partijen (exploitant
en klant/sporter) en in principe zijn er wederzijdse be-
langen en dus is er een basis om samen te werken.

Hoewel er nog maar nauwelijks met de bouw van de sport-hal ís begonnen en het nog voorbarig lijkt om te praten
over plannen voor de verdere toekomst hebben we toch deze
vraag gesteld. Wat dit betreft zijn er nog ideeën om op
termijn 3 & 4 buiten tennisbanen en/of een sportveld aan
te leggen, waardoor de mogelijkheden van het complex nog
verruimd worden en er b.v. meerdaagse jeugd voetbal-kampen
georganiseerd kunnen worden in met name de schoolvakantie
perioden. Al met al lijkt ons de conclusie gerechtvaardigd
dat deze sporthal een aanwinst is, niet alleen voor
Zieuwent, maar ook voor de regio. Ook zullen sporten die
tot op heden nog niet van de grond konden komen b.v.
basketbal vanwege een gebrek aan accomodatie, nu wel een

dat en cen sportieve en dus zinvolle invulling kunnen
geven aan de steeds toenemende hoeveelheid vrije tijd
waarover men beschikt.
Ter afsluiting van elk interview willen wij de geïnter-
viewde telkens een aantal opmerkelijke, oubollige, onzin”
nige of overbodige vragen voorleggen ten einde de betref-
fende persoon op een andere manier te leren kennen.
1. Wat is je favoriete gerecht?

Stampot andievie met ne beste bolle woste en uutge-
bakken spek.

2. Wie nodig je persë niet uit op je verjaardagsfeest?
Freek de Jonge, te scherp, ongenuanceerd en soms

schokkend.
3. Wat is je slechtste eigenschap volgens jezelf?

Roken, ik kan hoog uit een half uur zonder sigaret/
sigaar.
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4. Wat is je beste eigenschap volgens jezelf?
Heb ik die wel?, moet een ander maar beoordelen.

5. Wie vindt jij de beste sportman of vrouw van Zieuwent?
Silvia klein Goldewijk (Prins). Reden: karakter, altijd
door gaan, nooit ophouden, zo is het in het leven ook.

6. Stel Zieuwent wordt morgen een zelfstandige gemeente.
Wie moet er volgens jou dan burgeneester worden?
Anton Rouwhorst, zeer aktief betrokken bij de Zieuwentse
gemeenschap.

7. Wie is volgens jou de meest ondergewaardeerde persoon
binnen je eigen sport-vereniging?
?, hiervoor te weinig bekend binnen de vereniging i.v.m.
herkomst van elders (Vragender).

o Wat is je grootste hobby?
_Gezin, werk, week-endje skiën en R.K.Z.V.C. 6.

9. Wat zou je graag 2

Een goede weg-bev:
ers zien in Zieuwent?

zering naar de sporthal toe.

lierbij willen wij Nico Wessels nogmaals bedanken voor
zijn medewerking aan dit interview.

De Redakti
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R.K.Z.V.C. DIVERSE MEDEDELING : SENIOREN

KERST-ZAALVOETBALTOERNOOI SENIOREN
26 December

Elftal 1, 2, 3 en 4 : Aanwezig: 08.30 uur
Aanvang : 09.00 uur

Elftal 5, 6, 7 en 8 : Aanwezig: 12.15 uur
Aanvang : 12.45 uur
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ZAALVOETBALTOERNOOI VELDVOETBALVERENIGINGEN

van de GEMEENTE LICHTENVOORDE d.d. 20-12-89
Het "KRUPTOERNOOT”

Wedstrijdschem
10.10 KSH 2  - KSV 2 13.20 Erix 1 — KSV 1
10.30 RKZVC 2 - Erix 2 13.50 RKZVC 1 - KSH 1
10.50 Longa 2 - KSV 2 14.10 Longa 1 — KSV 1
11.10 KSH 2  - RKZVC 2 14.30 Erix 1 — RKZVC 1
11.30 Erix 2 - Longa 2 14.50 KSH 1  - Longa 1
11.50 KSV 2  - RKZVC 2 15.10 KSV 1  -— RKZUC 1
12.10 KSH 2  - Longa 2 15.30 Erix 1 - Longa 1
12.30 KSV 2  - Erix 2 15.50 KSV 1  — KSH 1
12.50 KSH 2 - Erix 2 16.10 Erix 1 — KSH 1
13.10 RKZVC 2 — Longa 2 16.30 Longa 1 RKZVC 1

17.15 Longa'30 ZV Oud — Longa'30 ZV Jong

---De winterstop eindigt op zondag 28 januarimet een inhaal/beker-programma.
---De selektie (1+2) hervat haar trainingen

op donderdag 4 januari (aanvang 20.00 uur)

Oefenprogramma le en Ze elftal gedurende dewinterstop (onder voorbehoud i.v.m. eventuelecompetitieverplichtingen)
97-01-89 : 10.30 uur : WVC 1 — RKZVC 1

: 11.00 uur : RKZVC 2 — WVC 2

14-01-89 : 11.00 uur : RKZVC 1 - DCS 1
: 11.00 uur : DCS 2  — RKZUC 2

16-01-89 : 19.30 uur : SDOUC 1 — RKZVC 1

21-01-89 : 11.00 uur : RKZVC 1 — Sp.Gendrinzen 1
: 11.00 uur : Sp.Gendringen 2 — RKZVC 2

28-01-89 : 14.30 uur : RKZVC 1 - Sp.Graafschap 2____



Sort
04-02-89 : 11.00 uur : Vios-B. 1 - RKZVC 1

: 11.00 uur : Vios-B, 2 — RKZUC 2

11-02-89 : 11.00 uur : RKZVC 1 — Sp.Kilder 1
: 11.00 uur : RKZVC 2 — Sp.Kilder 2

18-02-89 : 11.00 uur:RKZVC 1 — AD.'69 1
: 11.00 uur:AD.'69 2 — RKZVC 2

25-02-89:10.30 uur:Sp.Reunie 1 — RKZVC 1
10.30 uur:Sp‚Reunie 2 - RKZVC 2

EEEbEELKENSSkkkJEUGDBESTUUR R.K. 7

Gedurende de winter maanden worden er door het jeugd-
bestuur en de jeugdleiders een aantal aktiviteiten
georganiseerd die niet direkt met voetbal te maken heb-
ben, maar desondanks tot doel hebben om de jeugd zinvol
bezig te houden of te vermaken dan wel de band met de
vereniging te behouden.

Omtrent enkele van deze aktiviteiten volgt t.z.t. nadere
informatie. Voorlopig alvast enkele data waarop een en
ander gepland

— 20 Januari Play-Back show voor alle jeugdspelers
(dus A t/m F)

= 1 Februari Sterrit voor de D, E en Fjeugd.
— Repin Febr. Droppine voor de A, B en C junioren.

Aanzaande het jeugd-zaalvoetbal toernooi (ook wel het
Norbert Kuiper toernooi genaamd) zijn de onderstaande
data en tijden belangrijk voor de Z.V.C. jeugd:

: Toernooi datum = 29 december
Plaats = ilamalandhal te Lichtenvoorde
Aanvang = 15.30 uur

El: Toernooi datum
Plaats
Aanvang

27 december
llamalandhal te Lichtenvoorde
11.00 uur_—....
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E2: Toernooi datum

=
29 december

Plaats = ilamalandhal te Lichtenvoorde
Aanvang 9.00 uur

DI: Toernooi datum=29 december
Plaats Hamalandhal te Lichtenvoorde
Aanvang = 13.00 uur

2: Toernooi datum=28 december
Plaats = sporthal De Sonders in Beltrum
Aanvang 9.00 uur

Het JeugdbestuuEDELPPSekkeTESeEkeekeeeeRK.Z.V.C. — A-SELERTIE

Wier weer een bericht van de A-Jeupd. Na de nipte neder-
laag tegen Ruurlo, in ons verre achterhoofd, zingen we
op bezoek bij Zelhem. Zelhem waseen fysiek sterkere tegen-stander waardoor we dan ook met 6-3 verloren. Dit was
trouwens geen excuus voor de nederlaag.

De week er op waren we vrij en gingen we de ontbrekende
tijd opvullen met een training. Daar konden we ons voor-bereiden op de oefen-wedstrijd tegen Reunie A. Tegen de
hoger geklasseerde ploeg werd goed tegenstand geboden ende 1-1 uitslag was ook verdiend. Na de wedstrijd zijn we
wezen "relaxen" in het sub-tropisch zwemparadijsMarveld".

De week er op moesten we weer competitie voetballen tegenAajax „…. uit Bredenbroek. let Joost als vervangendecoach werd terecht een 3-1 nederlaag geleden. was geen
pelvreusde en inzet, ondanks de aanwezigheid van enkele

B-spelers.
Op een maandag avond hebben we een oefenwedstrijd gespeeld
tegen Eibergen. De Ze helft werd Eibergen van de mat afge-
speeld en de 2-1 nederlaagwas vertekend. Het had genakke-
lijk een overwinning kunnen worden.cc‘.
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De volgende competitie wedstrijd tegen AD '69 werd wegensslechte weersomstandigheden afgelast. De middag werd op:gevuld met een partijtje zaalvoetbal, waarbij de leidersen Edwin Kroos (Waalders) werden weggespeeld.
De laatste competitie wedstrijd voor de winterstop wasthuis tegen Terborg. Door fanatiek te trainen in de week
voor de wedstrijd werd er dan ook verdiend gewonnen, met.
jawel 3-1

Ondanks deze overwinning staan we nog steeds in de ondersteregionen. e proberen in de Ze helft van de competitiedan ook beter te voetballen dan in de le helft van de com-petitie.
Daarbij kunnen we altijd nog de steun van de 12e man
gebruiken, waardoor we nog vrij hoog kunnen eindigen.
In de winterstop spelen we nog enkele oefenwedstrijden.
Dus heeft u een vrije zaterdag middag kom dan naar de

Greune Weide"!

De A-selektie.

“oee SPeeSDESSSeeee PASDASPe eek
TSPEELKEPeek— B-JUNTOREN

Hier een stukje van de B-selektie. Na met 5-0 te hebben
gewonnen van het zwakke Erix 1 gingen we ons voorbereiden
op de streektopper tegen koploper Ruurlo, dat getraindwordt door "overloper" en tevens ex-trainer Rent Doppen.
Het technische Ruurlo kon niets inbrengen tegen het
boerenkool-systeem van Willy Hummelink (onze coach). We
wonnen na een daverende wedstrijd met 2-1. Waarna de heer
Doppen het veld in gallop verliet.
Na deze flitsende wedstrijd werd Haarlo, onze volgende
tegenstander, erg onderschat. De wedstrijd was nog maar
net begonnen toen "wej de wind van veuren kregen”. Onze_—.
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linksback brak in een fel duel zijn scheenbeen. Dankzijhet toesnellen van Eric Hummelink wisten de doktoren hem
Dog net te redden. We wonnen uiteindelijk toch nog met1-0.

Tegen Beltrum werd gewonnen met 2-0, maar door de bles-sures binnen de selektie gîng het toch erg moeizaam.

Dit slechte spel werd doorgezet tegen Rietmolen, waar we
uiteindelijk met 2-0 van verloren (schande).

De B-Jeugd.TEERK.Z.V.C. — C2 JUNIOI

Moi,

Deze keer ook een sportverslag van C2. De eerste 7 wed-
strijden wonnen we gemiddeld met 10-0. Het was dus al be-
kend dat we kampioen werden (geen bloemen?)
Daarom gingen we naar een hogere klasse.
We staan nu + op de 6e plaats, met een aantal wedstrijden
minder gespeeld. Zoals u hoort gaat het dus goed. Wij (de
spelers) zijn erg tevreden als we kijken naar het resul-
taat en de trainingen.
Intussen is Jan Beerten er tot onze grote spijt tussen
uit geknepen. Reden: als ík ga samen wonen worden jullieallen uitgenodigd (aldus Jan). Dit was volgens ons de
reden dat hij ons heeft verlaten. Jan, voor de laatste
maal: COME BACK!

Tot onze grote vreugde hebben wij bijna iedere week de
steun van onze all-round (chauffeur, vlagger, tas-drager)
"Joyie Foxs" (Marc Vos).

Al met al gaat het goed met onze ploeg en de $

weer goed in.
EER zit er

€2.

HESSEEEKE PPPDDDDSRDOPSPeet—c—__”_-_
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VARKENSHANDEL

NICO DOMHOF

PT Sinar Oude Ruurloseweg 28
4 5 moet ik Zieuwent Tel. 1436

Já zijn 1860
£

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

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

voor aanleg en
onderhoud van uw tuin
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SgekkeekDit jaar hebben we voor het eerst sinds enkele jaren
weer aan de competitie meegedaan. Ook is de competitiein een ander jasje gestoken; er wordt namelijk niet meer
gespeeld met elf tegen elf, maar met zeventallen op een |

half veld. Deze nieuwe opzet van het jeugdvoetbal voorde en de F-pupillen is een zeer geslaagd experiment.
We zijn de competitie begonnen met 8 spelertjes die allen
voor het eerst aan de competitie deel namen, in tegen-stelling tot de meeste andere teams waarvan de meestespelers al voor het tweede en soms voor het derde jaar
mee deden.

We waren ingedeeld in de F-2 klasse, wat achteraf ietste zwaar bleek. Vooral in het begin verloren we wedstrijden
kansloos met 7-0, 8-0, maar verder in de competitie ging
het al een stuk beter, ook gezien het feit dat we enkele
punten pakten. Veel wedstrijden konden we goed stand houden
tot ongeveer 10 minuten voor het einde en de meesten op-
gebrand waren. B.v. tegen Kotten hadden we de eerste tien
minuten van de tweede helft nog geen goal tegen gehad, de
laatste tien minuten vrijwel elke minuut, namelijk acht.
Dat we de laatste minuten van de meeste wedstrijden zoveel
tegengoals kregen kwam vooral doordat we meestal maar geenwissels hadden en de tegenstander een stuk of vier, met als
gevolg dat we de laatste minuten opgebrand waren.

Verder hebben we nog een oefenwedstrijd gespeeld tegenA.Z.S.V. die overtuígend gewonnen werd. Ook hebben we nog
tegen Eibergen gevoetbald. Dit was een wedstrijd voordat
de rote jongens van het eerste moesten. flelaas begrijpende scheidsrechters bij Eibergen nog niet goed wat jeugd-voetbal in houdt, want er werd nauwkeuris gelet op buitenspel.
Voor de nieuwe competitie zijn we redelijk goed gestartmet een gelijk spel tegen Vosseveld (5-5).
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Gezien het aantal kansen die we kregen hadden we duide-lijk kunnen winnen (10 seconden voor het eind-signaalstonden we nog met 5-4 voor).
We gaan de rest van de wedstrijden er met volle moed
tegen aan omuiteindelijk redelijk boven in te kunnen
eindigen, wat wel mogelijk moet zijn.

De leiders: John Krabbenborg en
ander Kol

EPSEEeeLeekakebeseFLESSEN-AKTIE FLESSEN-AKTIE FLESSEN-AKTIE.

Dinsdag 2 januari a.s. is er weer de jaarlijkse flessen-
aktie t.b.v. de Z.V.C.-Jeugd. vanaf 9.00 uur kunt u &&n

van de spelers van de B-sclcktie aan de deur verwachten
met een verzoek om lege statiegeld flessen.
De opbrengst van deze aktie komt geheel ten goede aan de
kas van het Jeugdbestuur. Met dit geld worden een aantal
aktiviteiten gedurende de winterstop georganiseerd (zie
elders in deze PIOT).

Tevens worden er m.b.v. dit geld alternatieven voor de
jeugd voetballers georganiseerd (in de vorm van b.v. zaal-
voetbal) in geval van afgelasting van wedstrijden. Dit
laatste brengt echter ook extra kosten met zich mee í.v.m.
zaalhuur en mede hierom houden wij deze flessen-aktie.
Mogen wij, evenal andere jaren op uw spontane medewerking
rekenen? Bij voorbaat dank namens de jeugd van Z.V.C.!

Het

TeEEELeke—



Ga voor een leuke
wedstrijd naar ZVC
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A.W. DOMHOF
Oude Ruurloseweg 28, Zieuwent, telefoon 1436



iis
MSC s INEservice adviezen

CeCeGES

assurantiën-financieringen-hypothekenESE



Sas =EEEESDPSS BEDEK ESDNSeSPeeSLAGVAARDIG 1 NDHOVEN 1, ZATERDAG-HIDDAG 25 NOVEMB:
13.00 UUR TE ZIEUWENT.

15:00UUROTE
ZTEWWENEIn de vorige PIOT stond een uitnodiging ("als u intere:heeft") van de TAFELTENNIS VERENIGING SLAGVAARDIG om eens
een wedstrijd van het Dames 1, uitkomend in de landelijk4e divisie, te bezoeken. Voor dit jaar kon dat nog 1 maal,
namelijk 25 november jl. tegen de dames van Eindhoven 1.
Geplande aanvangstijd: 13.00 uur. Plaats: gymzaal aan de
Zegendijk. Een wedstrijd tegen de koploper (op dat monent
53 uit 7, vgl. SLAGVAARDIG 39 uit 8).
Erg groot is de toeloop overigens nog niet om half 6én.
Alleen de coach is dan op de afgesproken tijd. Eerst moet
hij nog even wat koffie halen. Om kwart voor &&n arriveren
de eerste speelsters, de zussen Marian en Karin Donder-
winkel. "Zijn ze al kampioen? is G&n van de eerste vragen?"
Dat blijken ze te zijn. Er zijn attent bloemen voor ze ge-kocht.

Overigens zijn ze er nog niet. Afgaande op de vermelde
begintijd van 1 uur en omdat er verder ook nog weinigaktie te bespeuren is, komt ter sprake of de tegenstand-sters Zieuwent wel meteen kunnen vinden. Maakt in principeniet zo veel uit volgens de coach: "als ze binnen het uurniet bellen en er om 2 uur nog niet zijn, hebben wij de
punten", (Hooguit zijn de bloemen dan voor niets gekocht,
maar ä la). Korte meppen dus in tafeltennis land.
De bloemen zijn evenwel zeer op hun plaats want Eindhoven
heeft Zieuwent om vijf voor 1 gevonden. Felicitaties enkoffie eerst. Wat gemoedelijk gepraat, even een kijkje in
de zaal (koud overigens niet bepaald de ambiance voor een4e divisie wedstrijd). De olie was op, de gemeente doer
er niets meer aan, aldus de coach en dan weer naar de
warme koffie.
Xwart over 1 het voorstel: "Zullen we beginnen?" Akkoord.
Naast de kou, wat weinig licht in de zaal. Voor wat betrefthet licht scheelt het nog iets dat er wat bomen plaatshebben gemaakt voor de de nieuw te bouwen sporthal.



EE
3 Tafels opgesteld en daar tussen reklame-doeken van
enkele plaatselijke middenstanders als afscheiding.
Inspelen. Service, backhand, forehand, aanval, verdedi-
ging: het hele repertoire.
Teams van 3 speelsters. (Bij SLAGVAARDIG vormen 5 speel-
sters het le team. Woensdags geeft de coach aan welke 3
spelen).
SLAGVAARDIG speelt met de sterkste speelster eerst,
Eindhoven doet dit juist niet. Zij beginnen met nummer 3.
Verschillende redenenen waarom: "we willen meteen voor
komen te staan" (SLAGVAARDIG) en "dan heeft onze sterkste
speelster haar partijen er het eerst op zitten” (aldus
Eindhoven).

Als alles volgens het boekje verloopt -dus de op papier
sterkere speelster wint- zullen zeker in zo'n geval de
partijen tussen de "gelijke" speelsters en het dames
dubbel dan de sleutel-partijen zijn. Inderdaad dit ging
op. Eindhoven haalt de eerste punten. Ze lopen uit naar
een 1-3 stand. Korte meppen. Korte aanwijzingen van de
coaches ook (de dames van Eindhoven coachen elkaar).
Geconcentreerd spel. Na elke set even de koppen bij elkaar
steken in de hoek. Wat gesmoes, m.n. aanwijzingen over
hoe het spel van de tegenspeelster het best te bestrijden
is en dan weer naar de mat.

Bij de stand 1-3, het verzoek vanuit het Eindhovense team
om op 2 tafels te gaan spelen. Ér blijkt (dan pas?) later
op de middag nog cen kampioensfeest daarginds. Niet ieder-
een is even enthousiast. ("Dan is het net of alle partijen
zo afgeraffeld worden", zegt &&n van de SLAGVAARDIG spcel-
sters.)
Doorslaggevend om in te stemmen met het verzoek is uitein"
delijk dat SLAGVAARDIG hoe dan ook niet meer kan degrade-
ren. Naast de "Cor du Buy"-tafel, hij is nog steeds Neer-
lands meest legendarische tafeltennisser, nu ook spelen op
1 van de opgestelde Heemskerk-tafels.

Op 2 tafels tegelijk dus. Rechts in de zaal vindt de par-tij tussen de nummers 1 plaats. Zonder meer een klasse-
partij. Josê Ormel vecht tegen de sterkste dame van Eind-
hoven.—__



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

Stoltenborg Verkoop van Nieuwe

E >
‚en gebruikte auto's

Interieurverzorging Accu's, Banden

Uitlaten gratis montage
Betrouwbare onderhoudsbeurten

Vooraluw vloerbedekking,|Ook voor APK. staan wij klaar

overgordijnen, vitrages, Tevens bouwen wij L.P.G. in

eben zonwering; ‚en Repareren wij schade auto's
rolluiken enz.

garage Elschot
Waalderweg 324 -

Dorpsstraat 33, Zieuwent 7263 Mariënvelde
Tel. 05445 - 1207 Tel. 0544/1855

champignonkwekerij [a. holkenborg\{47
voor verse champignons
ruurloseweg 28 7136 MD
zieuwent tel. O5445 1389



VERENIGINGEN:

RKZV.C. Veldvoetbal
Voorziter J. Cuppers, Oude Maat 1, Mariënweide tel. 1281
Sekretarie W. Slot, Vragenderweg 37e, L'voorde, tel. 05423-76950
Penningmoester ML v, Bolscher, De Haare 69, Zieuwent, tel 1660
Wedstijdsekr.+J. Lankveld, Dorpsstraat 40, Zieuwent, tol. 1341

RKZVC. Zaalvoetbal

Wedstrijdsekr. B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zicuwent, tel. 1257
Penningmeester B. Krabbenborg, Dorpsstraat1, Zieuwent, tel. 1591

HV. PACELU: Handbal
Voorziter 8. Wensink, De Hazre 18, Zieuwent, tel 1838
Sokrotaresse 1 Rouwhorst, Rouwhorsterik 3, Zieuwent te. 05243 73814
Penningmeesteres P. Klein Goldewijk, Oude Maat 3, Moriënveide, tel 1383
Wedstrjdoekr. A Hummelink, De Haare 30, Zieuwent, el. 1531

TOHP: Volleybal
Voorziner H. Krabbenborg, Dorpsstraat 22, Zieuwent, tel. 1875
Sokrotaris € Rouwhorst, De Haare 25, Zieuwent, tel. 1822
Penningmeester_:G Nijenhuis, Torbeckestrat 61, Groenlo, tel. 05440 63583

Wedstijdsekt. P. Cuppers IJzereef, De Haare 29, Zieuwent, ol. 2059
Recreanten A. Klein Tuente, Lantherweg 49, Mariënvelde, tel 1809

EE ZIV: Tennis
ak Voorzitter (© Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvelde, tel. 1281

js Sckrotarezse 8. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel 1691
Ze Penningmeester: J. Domhof, Churchillstraat 7, Zieuwent, tel. 1782

Wedstrijdsekt A, KI Holkenborg, Past. Zanderinkstraat 14, Zieuwent, tel 1933

Z6V: Gymnastiek en Jazzgym.vereniging
Voorzitter L. Hummolink, Oude Terborgsew. 269, D'chem, te! 09320 60442

J. Wolters, Batsdijk 32, Mariënvelde 181 1711

Penningmeesteres  T Wopereis, Dorpsstraat 229, Zieuwent tel 1928
tWedstrijd zekr Hummelink, Oude Terborgsew. 269, D'chem, tel 08340 60442

Sckretaresse

MU CHIN: Karate
Voorzater H. Olthof, De Waareise 23, Zieuwent, tel. 1262
Sokretaris ten Have, Kard de Jongstr. 15, L'voorde, tel 05443 76912
Penningmeester G Rijnders, Kord. de Jongstt. 20, ('voorde, tel 05443-74620

TTV DES: Touwtrekken
Voorzier J. Eekelder, Voshuttendijk 1, L'voorde, tel. 5443 71748
sekretaris 8 Huitink, Kleuterstraat 7, Zieuwent, tel. 2112
Penningmeester M Woporeis, Zegendijk 5, Zieuwent, tel 1374___



SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzitter 8 ten Bras, Dorpsstraat23, Zieuwent, tel. 1257
Sckretaris € Hoenderboom, Zegendijk 12, Zieuwent, el. 1324
Penningmeester J. te Roller, Verkavelingsweg 2, Mariënvede, tel. 1973

Wedstrijd sekt K. Humemelink, Kennedyscraat 10, Zieuwent, te. 1715

ST. SEBASTIAAN: Schiewereniging
Voorzitter A. Meekes, Strausstraat 15, [voorde tel 05283 76506

2kretarig te Molcor, Dorpzetraat 54, Zieuwent, tel 1615
enningmeester A Papen, De Haate 32, Zieuwent, ‘el 1970

BV. 't KEVELDER: Biljarten
Voorzitter 8 Hulshof, Zieuwentseweg 59b, Zieuwent, te! 1494
Sekr/Penningm:G Schurink. J. v. Eykstraat 12, U'voorde, Iel 05443 73217
Wedstrijdsekt 1 Donderwinkel, Zieuwentseweg 48, Zieuwent, tel 1382

BBZ: Biljarten
Voorzitter A. van Molis, Kad. de Jongste. 1, U'voorde, tel 05493 74584
Sekr Wedstr zekr T Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel. 1271
Penningmeesteres £ Goldewijk-ten Bras, Churchilstraat 20, Zieuwent, tel, 1653

KSV. DE HENMELE: Kioorschieten
Voorzater H Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent tel 1217
Sekr Wedstr zekr P Domhof, De Haare 9, Zieuwent, tel. 1824
Penningmeester 7 Bongers, Dorpsstraat 16, Zieuw 1

Brood- en Banketbakkerij
Clemens Krabben |

Dorpsstraat 91

Zieuwent
Telefoon 0545-1279.

BOUWBEDRIJF

lDopereis
Dorpsstraat 48 - 7136 LN Zieuwent
Telefoon 05445 - 1209 b.g.g. 1928

—_—_



Ouderwetse gezelligheid
midden in het dorp.

Hotel- Café - Restaurant

‚‚'t Witte Paard”
Dorpsstr. 49

7136 LG ZIEUWENT
Telf. 05445-1282

HAAL, DRINK EN EET,

WAAR MEN NOG VAN SFEER EN KWALITEIT WEET.

FAM. A. STOVERINK

Wie verder wil rekent
op VAN WIJNGAARDEN

VAN WIJNGAARDEN VOEDERS y

DDT”
Lichtenvoorde - Zieuwent__.



SiEen geroutineerde verdedigster met 2e divisie ervaring.
De spanning is van beide gezichten af te lezen. De cenverbijt zich, de ander pept zichzelf met korte kommando'
op. Een prestigeslag tussen deze nummers 1.
3 Sets zijn dan ook nodig om in deze jojo-partij een win-nares aan te wijzen: 21-19, 18-21 en 22-20. SLACVAARDIG
wint dus. de partij had hoe dan ook een "Cor du Buy"-tafelverdient. De opluchting is van alle gezichten af te lezen.
Ook op de andere tafel komt het punt. 3-3.
“We hebben nu al meer punten dan in de uit-wedstrijd",
zegt de tevreden coach.

De dubbel-partij wordt gewonnen. Daarna winnen de Eind-
hovense sames 2 enkels. 4-5.
Uiteindelijk weet SLAGVAARDIG de slotpartij te winnen endaarmee een gelijk spel te behalen tegen de kampioen (er
zijn 2 kompetities per seizoen).
Een goed resultaat. De thuisblijvers hadden ongelijk deze
middag. Zo'n 4-5 supporters (de heren van SLAGVAARDIG 1 |

en wat vrienden) zijn er (wat koffie, zelf een "rekreatief"
balletje slaan en dergelijke).
Een leuke opsteker ook voor het komende seizoen. Voor een
sympathieke kleine Zieuwentse vereniging (ca. 20 leden)
met de handicap dat tafeltennis vaak de Ze sport is, naastb.v. voetbal. (Ex-lid en huidig reserve Graafschap-goalie
Karel Hulshof is daar als voormalig jeugd-kampioen tafel-tennis van Oost-gelderland een goed voorbeeld van).
Gezien de onlangs mede-georganiseerde rommelmarkt en de
Plannen voor het komende jaar (0.a. verdere groei van de
huidige selektie, leden werving, zoeken naar een sponsor

in verband met vergoeding voor onder andere trainingspakken
en reiskosten) een vereniging die zich daar door heen slaat
en in een betere omgeving wellicht nog beter tot haar
recht zal komen. De uitslag van deze middag, de laatste
partij is om 16.00 uur klaar, namelijk Zieuwent-Eindhoven:
5-5, is hier een voorteken van.

De Redaktie.

HSPELEELNEEEEEELNEPEE PESSE—————



aNeOPEN ZIEUWENTSE TAFELTENNIS KAMPIOENSCHAPPEN — Z/

6 JANUARI 1990.
\TERDAG

Zaterdag 6 januari houdt de tafeltennis vereniging weerhaar traditionele Open Zieuwentse tafeltennis kampioen”
schappen in de gymzaal aan de Zegendijk.

Gespeeld wordt er weer met 2-tallen, waarvan er slechts
&ên kompetitie speler mag zijn. Ook is het toegestaan
met mix-teams deel te nemen. Elke wedstrijd tussen 2 teams
bestaat uit 4 enkel spelers (ieder tegen elkaar + 1 dubbel
partij). Er zal worden gespeeld in verschillende leeftijds"
catagoriën en bij veel opgave in 2 verschillende klassen.
Mocht de inschrijving erg groot zijn dan zal men ook op
vrijdag 5 januari met bepaalde groepen spelen.
Gespecld zal er worden op 5 tafels. De aanvang is 's mor-
gens om 10.00 uur.
De deelnamekosten zijn F1. 2,50 per persoon.
Voor verdere inlichtingen en opgave (gaarne vóór 31 decem
ber) bij Eugène Hoenderboom tel.: 1324 of Karel Humme-
link tel.: 1715.

Enkele jaren geleden werd bij zaal Stoverink eennieuwjaarsfeest gehouden. Voor velen betekendedit eigenlijk, dat dit dit een jaarlijks feest zougaan worden, maar... Op vrijdag 5 januari a.s, ishet echter weer zo ver. Om 20.30 uur zal het geheelPlaats vinden. tet is de bedoeling, dat alle seni-oren met hun vrouw cq vriendin aanwezig zullen zijn.Onder het genot van de muziek van de Zieuwentse bandDouble Cross Messenger kan de verenigingsgeest weeropgekrikt worden, terwijl enkele lieden zullen pro-beren de lachers op hun handen te krijgen.Komt dus allen en zorg er voor, dat het zal slagen.——.
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69TeeeeSOUASHEN IN ZIEUWENT.

Enkele maanden geleden heeft u in de PIOT kunnen lezen,dat er een squash vereniging ín oprichting is. Dit, in ver-band met de nieuwe sporthal. Op het bericht reageerdenenkele tientallen personen, waarmee in ieder geval bleek,dat er voldoende interesse voor deze sport bestaat.
Meerderen reageerden namelijk ook mondeling.
De volgende stap van onze zijde is het organiseren van
een soort "open dag" in het Tennis c.q. Squash-Center in
Lichtenvoorde. Deze da staat gepland op zondag 4 februari
1990 van 16.00 tot 22.00 uur. Op deze dag bent u dus in
de gelegenheid on kennis te maken met de Sport op een in-formele manier. U behoeft hiervoor dus nog geen lid tczijn. Gewoon kijken hoe anderen de sport bedrijven en later
eventueel zelf een balletje slaan. Op deze dag kunt u dan
ook alle informatie verkrijgen omtrent de op te richten
vereniging. Dit betreft informatie over contributie, moge-lijke vaste speelavonden etc.
Mocht u interesse hebben in het bovenstaande: neem dan
even contact op met de onder dit artikel staande personen.Ook als u niet op deze dag aanvezig wilt of kunt zijn, maarwel interesse heeft om eventueel lid te worden, laat het
dan even weten. Dan weten wij namelijk ongeveer waar we aantoe zijn. Hoe meer zielen

Jeannet van Wijngaarden 05445 — 1434
Paul Knippenbors 05445 — 1856
Vincent Doppen 05445 — 1982
René Doppen 05443 — 76772

eekeenestt ek
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Na de verslagen van Heren 1, Dames 1 en de rekreanten
nu een berichtje van Dames 2. Wij zijn in een gewijzig-de samenstelling aan de kompetitie begonnen. Enkele damesdie vorig jaar nog bij het ecrste speelden, spelen ditjaar bij het tweede. Hoge verwachtingen dus. Het enigenadeel hieraan is dat we 11 mensen hebben die allemaal
sraag willen spelen. Gelukkig grijpt ook hier de natuurweer in (zwangerschap). Dus voorlopig spelen we met 9.
De eerste wedstrijd begon goed, we wonnen met 3-0. Dit
gaf de burger moed.

De volgende wedstrijd ging niet zo best, deze ging dan
ook onnodig verloren. De derde wedstrijd speelden we
tegen Rivo. Na een achterstand van 2-0 vochten we toch
nog terug tot een gelijk spel. Dit was cen fijne wed-
strijd om te spelen. De vierde wedstrijd was tegen Erix
en was een makkie, we wonnen met 3-0.
Na een lange rustperiode moesten we er weer helemaal
opnieuw in komen. We hadden alderbastend vólle pech. Dit
kwam onder andere ook omdat onze sterspeelster Miss, X,
met haar dodelijke smash, niet aanwezig was. Zij moest
zo nodig winkelen. Deze wedstrijd moesten wij met cennederlaag bekopen.

Na een intensieve training begonnen we zaterdag 16 decem-ber aan de wedstrijd tegen de ongeslagen koploper Boeme-
rang. De eerste set wonnen we, ondanks de vele opslagfouten. Toch liep het allemaal wel aardig (158), De
tweede set stonden we met 11-14 achter. Door een goede
service; attent reageren en aangeboren reflexen wonnen
we (16-14). De derde set daar weten we al niets meer van(wel verloren). Door de supporters die langzaam aan bin-nendruppelden werden we naar de overwinning toegeschreeuwd(15-8). Kortom een geslaagde overwinning (3-1) op de totdan toe ongeslagen koploper.
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Na 6 wedstrijden hebben we 7 punten, in ieder geval al
meer punten dan wedstrijden. We houden de moed er in,
onze kans op promotie naar de derde klasse is nog lang
niet verkeken.

: Hier zou dus de beloofde foto van Danes 2 worden
geplaatst. De foto is helaas mislukt (u zult dus
toch een muizevalletje moeten plaatsen) en wordt
de volgende keer geplaatst.

Dan volgen hier de standen per 9 december jl. We zijn dan
bijna op de helft van de kompetitie.

2B Heren 4B Heren
Huevo 07-11 Avanti 07-14

08-11 Boemerang 07-11
07-10 XSI 07-11
07-10 Gemini 97-09
08-07 KSV 07-07
07-06 Tornax 07-05
07-06 T.0,H.P. 07-05
08-06 Brevoc 08-05
08-06 Bovo 07-04
07-05 Dynamo 07-04
08-04

EX] Grol 07-03



ee
4B Dames

08-13 Boemerang 06-12
07-11 Rivo 07-11
08-10 Vios 08-09
08-10 Avanti 05-07
08-09 Dynamo 06-07
07-08 1 95-05
08-07 GT 06-95
08-06 Tornax 06-04

Tornax 08-06 Erix 07-03
Dynamo 08-06 Tornado 08-01
Wivoc 08-06
Gemini 08-02

(Voor de streep het aantal gespeelde wedstrijden, na de
streep het aantal behaalde punten.)

Zoals uit het verslag van Dames 2 wel blijkt, speelt de
aanwezigheid van supporters wel degelijk een rol bij het
al dan niet winnen van cen wedstrijd. Wilt u van de
zaterdag middag een gezellige en toch nuttige middag ma-
ken, kom dan eens kijken bij de wedstrijden (in het sport-zaaltje). Misschien gaat dan over enkele jaren niet alleen
Longa naar Gorbatsjov, maar ook T.0.!
Dan nu de wedstrijden die T.0.f.P. nog thuis moet spelen
voor de eerstehelft van de kompetitie:-

6 Jan. Heren T.0.
13 Jan. Dames T.0.
13 Jan. Dames T.0.

17.00 uur
12.3uur
14.00 uur

OPRO

Alle meisjes tussen de 13 en 18 jaar die zin hebben om
te volleyballen kunnen donderdag 's avonds om 18.45 uur
een keertje mee trainen met Dames 2 (in het zaaltje aan
de Zegendijk). Gewoon doen!

Dames 2.

oekskePebeeeee eeeeess



ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 05445-1259

Q ONSTENK
5 AGENTUREN

Voor al uw: Reklameborden
Gevelborden
Vlaggen
Automagneetplaten
Stickers
enz. enz.

Dorpsstraat 85 - 64
7136 LN Zieuwent
Tel 05445 1486

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Voor uw - Tuinaanleg

- Tuinonderhoud
Partikuliere verkoop af kwekerij

Roldersweg 32
7136 KX Zieuwent

Telefoon (05445) 2133



AUTOLEASING= TAXI
ZIEKENFONDSVERVOER

Leo Krabbenborg
054451509

Harreveldseweg 36 7136 LW ZIEUWENT (Gld)

Hulzink
Bouwbedrijf

31 NIEUWBOUW

- N ZX VERBOUWPES 14 ONDERHOUDSWERKEN

ZIEUWENT



=SekkekekebekGOEDE VOORUTTZICHTEN VOOR ZAALVOETBAL LIEFHEBBERS.

Met de bouw van de sporthal te Zieuwent krijgt de zaal-
voetbal afdeling van Z.V.C. goede mogelijkheden zich uit
te breiden, zowel in rekreatief als pretatief opzicht.
Ze is voornemens de zaal zowel op de maandag en vrijdag
af te huren, waarbij vooral op de maandag avond de rekrean-
ten ruime gelegenheid krijgen. Doch ook ïs men voornemens
diverse trainings- en oefen-uren te organiseren om het
peil, maar ook het zaalvoetbal-genot op een hoger peil te
brengen.

Zij die voornemens zijn ook volgend seizoen in de zaal
een balletje te gaan trappen worden nu reeds verzocht zich
voorlopig te melden bij Penningmeester Ruud Krabbenborg
of Wedstrijd secr. B. ten Bras. Zodat we tijdig een inzicht
krijgen in het totale leden- en team bestand, waarop we de
benodigde uren kunnen afstemmen.

Wat de huidige zaal-kompetitie betreft zijn de vooruit”
zichten voor het le minder rooskleuris. Ze bezetten nl.
de laatste plaats en om die te verlaten zal er extra ge-
knokt moeten worden.

Het Ze doet het weliswaar een klasse lager bijzonder goed
en blijft mogelijkheden behouden Ze te worden. Onder de
ongeslagen koploper fluur en Kijk, welke plaats mogelijk
ook in aanmerking komt voor promotie.

Het program

5,12 en 19 Jan. Oefenwedstrijden of training
Maandag 22 Jan. Veldhoek 3 -ZVC-2 te Velhoek 18.0 ur
Vrijdag 26 Jan, ZIC-1 -Ioill te ISvoorde 19.25 uur

Rest ons nog u ALLEN PRETTIGE FEESTDAGEN toe te wen:
en een SPORTIEFen GELUKKIG NIEUWJAAR,

R.K.Z.V.C.

—
AFD ZAALVOETBAI

ekekLELLA LASNEPPEPeePeeete——_—.…__Ú



gbHEEREESSSEeeMet de kerstdagen en de jaar-
wisseling voor ons, ligt de
competitie voor de teams enkele
weken stíl, Het juiste moment
om de balans op te maken. Het
is dan ook zeer verheugend om
te zien dat de teams zich goed
manifesteren in de competitie.
Op dít moment zijn Dames 1,
Dames Junioren en de Heren Se-
nioren nog volop in de race on
het kampioenschap. De Dames 2

en Dames Adspiranten bevinden
zich op dit moment in de middenmoot.

DAMES-1

Zoals ik reeds vermeldde, draait Dames 1 goed in de com-
petitie. Na 3 gespeelde wedstrijden wat resulteerde in 5
punten, werd de competitie vervolgd met een wedstrijd tegenMinerva. Een goede wedstrijd met veel technische hoog-
standjes en goed uitgespeelde break-outs. Dit resulteerde
in een verdiende overwinning van 19-

Ook tegen Hastu uit Nijmegen werd goed gespeeld, derhalve
een overwinning van 20-13. De volgende wedstrijd was tegen
streekgenoot Erix, dat evenveel punten had dan PACELLL.
Er stond dus nogal wat op het spel. Helaas kon men het
goede spel van de laatste paar weken niet doorzetten. Erix
was vanaf het begin veel beter en won de wedstrijd met
127.
De klap die men op liep tegen Erix was men noniet hele-
maal te boven, want een week later tegen Grol liep het
nogal stroef. Ondanks dit wist men de wedstrijd toch nog
te winnen.

Tegen Blauw Wit uit Ruurlo was men weer ouderwets op dreefen won vrij simpel met 17-11.



Ook Dames 2 is tot op heden goed bezig in de competitie.Er wordt goed gespeeld met afwisselend succes. Tegen
Break 2 werd in een ietwat rommelige wedstrijd gewonnen
met 8-3.

Tegen Avanti werd nogal fors verloren, namelijk met 15-4.
Dit komt omdat men soms te veel respect heeft voor de
tegenstander. Doch met de juiste instelling moet men ook
van zulke tegenstanders kunnen winnen.

Tegen W.W.V. werd vanaf het begin goed gespeeld. Rust-
stand: 6-1. In de 2e helft ging het iets moeilijker, maar
de wedstrijd was toen al gespeeld. Eindstand: 10-3.

De wedstrijd tegen HC 87 was een goede maar vooral ook
een spannende. Na 2 x 30 minuten was het 7-7, De danes
waren de hele wedstrijd iets beter, maar konden dit niet
omzetten in doelpunten. Ook tegen Minerva had men moeite
met de afronding. De wedstrijd ging nipt verloren met
9-8.

Tegen de koploper Vios-B werd fors verloren met 6-16.
Men had te veel respect voor het forse spel van de tegenstander.
Al met al zit er cen goede klassering voor de Dames in.
HEREN.

Na een aantal magere jaren, laten ook de Heren Senioren
weer van zich spreken. Met een keurige 2e plaats en een
achterstand van 2 punten is er nog van alles mogelijk.
De Se wedstrijd was tegen Druten. Deze wedstrijd ging
verloren, doordat we in het le kwartier weggespeeld werden.
Mede door het slechte afronden van ons werd het 16-10
voor Druten.

De wedstrijd tegen Vios Beltrum werd verdiend gewonnen,
ondanks een moeizaam begin.



volgend:
Groesbeek:
staan we du

e wedstrijd spelen we op 28 januari tegen
Glorie, dit is de huidige koploper. Bij winst

weer gelijk. Komt dus allen kijken.
Dar unioren

Op 22 oktober begon voor de Dames Junioren de competitie.
Ondanks dat ze een betrekkelijk nieuw team hadden, bezon-
nen ze goed. Appollo, Flamingo's en Minerva werden ver-
slagen met resp. 20-12, 20-3 en 9-22. Op dat noment ston"
den ze ongeslasen aan kop, samen met Babberich de volgende
tegenstander.
Door een goede verdediging werd er vrij gemakkelijk ge-
wonnen met 5-11.

Op 19 november moesten ze tegen U.G.IL.V., altijd een las-
tige tegenstander. Na een spannende wedstrijd wonnen
nipt met 16-15.

Vervolgens was Brummen aan de beurt. De wedstrijd was
ronduit slecht, maar toch wisten de Dames te winnen met 116.

lleel anders was de wedstrijd tegen Erix. Ook zij waren
nog ongeslagen en het beloofde een zeer spannende wedstrijd
te worden. Dit werd het ook, maar dankzij een zeer slechte
scheidsrechter werd er ongelukkig verloren met 14-10.

Op 7 januari moet men opnieuw tegen Frix, dit belooft
weer een spannende pot te worden.

Dames Aspiranten

Ook de Dames Aspiranten presteren naar behoren in de com
petitie. Men moest 2 nieuwe speelsters inpassen in het
Team en men was ingedeeld in een vrij zware klasse. men
zag de competitie een beetje somber in. Doch dit was niet
nodig, want in de le wedstrijd werd gewonnen net 9-3 van
de Gazellen.
De Ze wedstrijd tegen Apollo was een spannende. Gedurende
de hele wedstrijd ging het gelijk op, wat resulteerde in
een 6-6 eindstand.

__”/
 .„;‚ôÔôÓ“‚..ÔÓÔÓ‚._…_…



Bomers LxMxB x

Verkoop en reparatie van
MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop ‘KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 71 - TEL 05446-1620 ZIEUWENT

WEEGBRUG
B.A.M. KRABBENBORG
ZIEUWENT

Tel. 05445 - 1534
ALTIJD GEOPEND Fax. 05445- 2085

Zeer goed bereikbaar voor alle combinaties.
Aangegeven vanaf de weg Zieuwent-Ruurio

Tevens kunstmest verkrijgbaar los
en gezaktte leveren,
in samenwerking met

GUNNEWICK
MENGVOEDERS BV

te Vragender Tel. 05443 - 71330



GOEDE RAADIS NIET DUUR!
Ook uw Adviseur voor:

Dn
APK keuringen

N Onderhoud en reparaties
GEMAN - Schade- en spuitwerk

Onderdelen en Acc.
ADVISEUR voor:  Tectyl en ML beh.

Aan-en verkoop van personenauto's
P.S. Deskundig advies kan U veel geld besparen !!
Dorpsstraat 93 7136 LJ ZIEUWENT
Telefonisch bereikbaar tijdens werkdagen t
onder tel.nr. 0544-1542

18.00-19.00 uur,

NIEUW. Ook voor banden, uitlaten en accu's bent U bij ons beter af,
Dit alles wordt verkocht onder volledige gerantie. Bel eens
voor een vrijblijvende prijsopgave of cen afspraak!

w) DRUKKERIJ WESTERLAAN

toch ook uw drukker!

* FAMILIEDRUKWERK
*  HANDELS- EN REKLAMEDRUKWERK

* KETTINGFORMULIEREN

DIJKSTRAAT 26 LICHTENVOORDE TELEFOON 05443-71207
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Ook tegen Blauw Wit ging het gelijk op. Helaas werd er
verloren met 4-2. Tegen Minerva kon je pas goed het
klasse-verschil zien. Er werd fors verloren met 17-4.

Door een goede aanval en verdediging werd er tegen Reflex
terecht gewonnen en wel met 10-4.

Vervolgens de streekderby tegen Erix, altijd een moeilijke
tegenstander. Na een gelijk opgaande le helft met een
ruststand van 3-3, werd het verschil in de 2e helft duide-
lijk zichtbaar. Door een paar goede aanvallen kon Erix
uitlopen en won uiteindelijk met 6-11.

Over de wedstrijd tegen U.G.H.V, valt weinig te vertellen.
De Dames werden volledig overklast en verloren met de
alles zeggende cijfers 21-1.

Al met al toch een prima begin van de competitie.

…. Denkt u er aan dat PACELLI op ZATERDAG 30 DECEMBER

weer haar jaarlijkse Oliebollen-Aktie houdt. Evenals
voorgaande jaren staat men met de oliebol lenkraam
weer op de parkeerplaats bij de Timp. De kraam is
geopend tot 14.00 uur. Tot dan!

…. De uitslag van de trekking van de Grote Clubakt
aat elders in deze PIOT vermeld. Misschien bent u

ên van de gelukkigen!

… Handbalvereniging PACELLI wenst IEDEREEN PRETTIGE
KERSTDAGEN en een VOORPSOEDIG NTEUWJAAR,

PACELL]

er)

\
keken Ee



ESPLLPESSEeeeEN AVOND KARATE TRAINING

Het ís donderdag-avond 20.15 uur, enkele mensen spoeden
zich naar het gebouwtje naast caf& 't Kevelder, het club-
huis van Schietvereniging St. Sebastiaan en {arate-vereni-
sing 'Mu Chín'. De leden van de Karate-vereniging komen
voor hun training en begroeten elkaar met "oesh", Gên van
de vele Japanse woorden die in deze Oosterse vechtsport
gebruikt worden. Alvorens de echte training in de "dojo"
(trainingsruimte) aanvangt zien we de karateka's zittend

op hun knieën met de ogen dicht enkele woorden in het
Japans spreken en buigingen maken. Voor de leek lijkt het
wel op yoga, maar het is een soort "inleving" (trance)
voor de training. Daarop volgend begint een grondige
“warming-up” van ca. 20 minuten waarin vele algemene oefe-
ningen gevolgd door rek en strech oefeningen gericht op de
karate training gedaan worden.
Het eerste onderdeel van de training bestaat uit een serie
stoottechnieken die synchronizerend uitgevoerd worden en
waarbij luidruchtig geschreeuwd (kiai) wordt.
De groep karateka's die zich inmiddels hevie in het zweet
staan te werken, worden getraind door een zwarte band leider
(sempai) die ze uitvoerig demonstreerd hoe de verschillende
technieken in elkaar zitten.

Na de stoot en afweer technieken wordt de training vervolgd
door vele trap-technieken zoals: "mea geri" naar de maag,
de "mawashi geri" naar het hoofd of borst en de "yogo eeri"
die weer zijwaarts wordt uitgevoerd. Een ander onderdeel
die in de training voorkomt is de "ippon-kumites", een
serie afgesproken gevechten die met een bepaalde afgespro-
ken aanval en een afgesproken verdediging met tegenaanval
worden uitgevoerd. Deze combinaties van technieken zijn
een lust voor het oog om te zien, vooral omdat dan te zien
is hoe de technische vaardigheid, zelf-contrôle en timing
door de karateka goed uitgevoerd wordt.

Veel van de traininssinhoud wordt aangeleerd omdat deze
voorkomen in hun examens voor de te behalen banden (kyu's
Het laatste onderdeel van deze training bestaat uit ver-schillende gevechtstechnieken die door de "leider" en eenandere karateka geconcentreerd worder voorgedaan, waarna de
rest deze uitvoert en waarbij een enkele keer wel eens_—



iemand onder uit (niet expres) gaat. Ook aan het eind
van iedere training volgt weer hetzelfde "ritueel" als
aan het begin. 1} Uur intensieve training zit er op en
de karateka's gaan voldaan onder de douche.

Wie het woordenboek er op naslaat vindt bij karate: sport,
waarbij geweldige kracht door geweldige snelheid ontwik-
keld wordt.

De Redaktie.

zekkkk bebELESLASLe ESPeee

eeeeeeBUURT- EN CLUBHUIS "'T KEVELDER"

Op zondag 1 oktober werd de achterzaal van caf& 't Kevelder
geopend als "Buurt- en Clubhuis 't Kevelder". Dit gebeurde
in besloten kring zonder vooraf veel ophef te hebben ge-maakt, temeer omdat alle zaken nog bij lange niet geregeld
waren. De opening werd veriicht door Hendrik Doppen die de
zieke Willem Donderwinkel als buurtoudste verving. De heer
Doppen wees in zijn toespraak er op, wat café 't Kevelder
door de jaren heen betekent heeft en dankte de familie
Holweg voor hun inzet welke zij gedaan hebben in die jaren
welke zij het café in hun beheer hadden. Waardering had de
spreker ook voor de initiatiefnemers voor het behoud van
het lokaal in deze vorm.

Het initiatief tot de huur van 't Kevelder werd genomen
door de biljart vereniging 't Kevelder die zich direkt ge-
steund wist door de buurt vereniging 't Kevelder. Zij
hebben tesamen een stíchting, genaamd "Stichting Buurt-
en Clubhuis 't kevelder" in het leven geroepen welke de
exploitatie zal beheren. Het stichtingsbestuur bestaat uit
de voorzitters van beide verenigingen + nog een door beide
verenigingen te accepteren persoon nl.—_—..._



-30 -
B. Hulshof — Voorzitter
A. Kolkman - Lid
J. Donderwinkel - Lid

Zij zorgen voor de verdeling van de taken, welke voor een
goede exploitatie nodig zijn. De stichting verdeeld de
beschikbare tijd onder de buurt vereniging, de biljart
vereniging en andere verenigingen, organisaties, groepen
of partikulieren, zoals keurig in de statuten staat be-
schreven. Geïnteresseerden kunnen ten alle tijde informatie
inwinnen tijdens de club-avonden of bij een van bovenge-
noemde leden.

Gezien de tot op heden gehouden aktiviteiten en het en-
thousiasme waarmee een ieder er aan werkt, hebben beide
verenigingen zeker niet te hoog gegrepen.
Voor een ieder die interesse heeft voor ons huis en ons
werk houden wij open huis in de vorm van een Nieuwjaars"
receptie op 1 januari a.s. vanaf 14.00 uur.

Tot dan!

Het Stichting uw

ENBUURT- EN CLUBHUIS 'T KEVELDER.

Wij zijn gesloten op: 24, 25 en 31 december.

Op 1 januari vanaf 14.00 uur NTEUWJAARSRECESTIE.Hekken—



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

ASSUBANTIEKANTOOR

STORTELDER



Een produkt dat
rekening houdt met
uw haar.

Matrix
Dorpsstraat 51,

Zieuwent Tel. 1797

BLOEMEN
PLANTEN BRUIDSBOEKETTEN

k ‚ f
CORSAGE'S

Ssleemenleeliek GRAFWERK

Fn nborg
Dorpsstraat 11 - tel. 05445-1544

DROOGBOEKETTEN
BLOEMSTUKKEN
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Trellingslijst 9 2:

ARNHEMSE:COURANT/GRAAFSCHAPBODE

Heeft u een gewonnen? remneeVeaventa

TeekPKPekkeDave Boomgaars bedankt het Jeugdbestuur van R.K.Z.V.C.
voor de fruitmand en hoopt spoedig weer te kunnen voet-ballen, want daar heb ik zin in.
Maar ik wens mijn mede spelers veel succes toe,

Croe Day

ERKESESSSSP IEDSD EIS SPSeEPES



Kerst en Nieuwjac
Z wensen

Medag 0}tnE e£ BESTUUR Weg,
Het bestuur van R.K.Z.V.C. wenst haar personeel, de
trainers, verzorgers, leiders, spelers, de supporters,
sponsors, terreinmeester, consul, kantine beheerder,
donateurs, begunstigers en allen die Z.V.C. een warn
hart toedragen P; STDAGEN en een GELUKKIG.
SPORTIEF en SU 9L 1990 toe! wersaatenpretig nieusHt enGeiseN
De HH adverteerders wensen alle PIOT lezers on lezeressen
PRETTIGE FEESTDAGEN en een VOORSPOEDIG 1990HEHet kantine personeel wenst alle leden, donateurs en

EN en een VOORSPOEDIG 1990

Joyeux Noël
et Bonne Année

De supportersvereniging van RKZVC wenst
U allen PRETTIGE FEESTDAGEN en een

jé. VOORSPOEDIG 1990.
ZU.

Namens het jeugdbestuur wensen wij alle jeugdtrainers,leiders, spelers, kantine personeel, supporters en sponsorsDT PRETTIGE FEESTDAGEN en een VOORSPOEDIG 1990 en hopen verder:
op een goede samenwerking voor het komende jaar.

Buon Nate, AdPeli Anno Nuy oe »*



Breng kleur
in Uw interieur

© lotus
selection

Niënhuis interieurverzorging
Werenfriedstraat 1 7136 LZ Zieuwent

Telefoon 05445-1252




