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TERELEEEEREDAKTIEWOORD.

Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw ver vooruit. Neem
nou b.v. het W.K. voetbal. Je kunt de krant bijna geen dag
open slaan zonder wat te lezen over de perikelen omtrent
het Nederlands elftal. Jammer, alleen dat het steeds be-
trekking heeft op de "poppetjes" er om heen en niet op het
voetbal op zich.”



Zoals de zaken zich nu ontwikkelen wordt er puur op de man
(lees Thijs Libregts) gespeeld, hetgeen er (net als overi”
gens op het veld) toe leidt dat de ompartijdige (= de
rechter) de rode kaart moet trekken. Alleen wordt er nu
iemand gestraft die ons inziens niet de overtreding heeft
begaan, maar het slachtoffer er van is. De werkelijke daders
blijven zoals zo vaak buiten schot. Hierbij valt met name
te denken aan oncapabele bestuurders in dienst van de
K.N.V.B. liet eind van dit juridische steekspel zal wel zijndat Libregts, uiteraard tegen veel geld, uitgekocht wordt
en deze zomer thuis voor het tv-toestel "zijn" W.K. mag
volgen.

Daarnaast wordt een nieuwe sterke man aangesteld (keus
genoeg: b.v. Arie Haan, Cruyff of misschien Michels nog
een keer, die geacht wordt alle Oranje-neuzen weer in de-
zelfde richting te krijgen, met als uiteindelijk doel het
behalen van de W.K.-titel.
De leden mogen middels het contributiegeld braaf mee be-
talen aan deze noodzakelijk geachte correcties op het be-
leid en als we nu maar wereld kampioen worden is er nie-
mand die nog zijn mond durft open te doen.

Want wereld kampioen dat worden we, daaraan wordt door
velen (helaas) niet getwijfeld vanwege de individuele
kwaliteiten van de selectie spelers. Helaas, want in het
voetbal geldt nog altijd de stelling: De bal is rond!

Dat er ook nog mensen zijn die zich 100 procent bezig
houden met de sport zelf kunt u lezen in het interview
dat wij hadden met onze (voor velen onbekende) plaatsge-
noot Godfried Wopereis. Als amateur wielrenner steekt hij
wekelijks menig vrij uurtje ín zijn favoriete sport. Zijn
invulling met betrekking tot het beoefenen van een sport
(aangaande b.v. motivatie en doorzettingsvermogen, of wel
afzien om in wielertermen te spreken) zal menigeen verba-
zen. Enfin leest u het zelf maar in dit nummer van PIOT.

Veel leesplezier.
De Redakti
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De mens, zijn sport
enzijn bank daar achter

Rabobank
staat dicht bij uee



Hogerenteis troef bij de
NMS.U heeft het zelf in de



INTERVIEW MET

GODFRIED WOPEREIS

Godfried Wopereis (geb. te Lichtenvoorde) is een in
euwent wellicht (nog) wat weinig bekende, echter zeker

niet onverdienstelijke amateur-wielrenner, die ook dit
voorjaar weer van zich wil doen spreken in het amateur
peleton.
We kijken eens wat met hem naar zijn sport, de afgelopen
jaren, zijn ambities en vooral ook zijn drijfveren. Want
als er een sport is waar de opbrengst (baten) soms schril
afsteekt tegen wat je er in investeert (kosten) dan lijkt
dat de wielersport wel.

De liefde voor het vak. PE)

Al na zijn middelbare schooltijd —op de fiets naar Doetin-
chem- wilde Godfried prestatie-gericht omgaan met zijn
sport: het wielrennen. Na maar 1 jaar liefhebber te zijn
geweest, vroeg hij ín 1981 een amateur-licentie aan.Ik wilde er alles voor doen. Er uit halen wat in mijn
lichaam zit. De (pijn)grens bereiken. De voldoening na
200 km. fietsen in een klassieker, waarin "in de waaier"
gereden wordt, geduwd wordt en getrokken, op de kant ge-
reden wordt enz. Dat is met geen pen te beschrijven.
Zoiets is niet te betalen".
Daarnaast geven ook de kontakten met de andere renners
veel terug voor wat je er in stopt. Je trainingsmaatje:
samen een week naar Terschelling, het weerzien, de onder-
linge strijd tijdens de race en het napraten ("er gebeurde
wat, het brak, ik zag die en die naar voren schuiven. Ik
dacht nu moet ik gaan, dit ís het moment”). Een en ander
ervaart hij als geweldig. Het strategische spel in de
groep tijdens de koers spreekt hem erg aan.



"Op een gegeven moment dan raakt het peleton op drift.
Je voelt dan dat de slag gemaakt gaat worden. Vooral in
de klassieker speelt dat. Voor het rechts af slaan als
de wind rechts staat begint het geduw en getrek. Het
gaat er dan om zo door de bocht te komen dat je in de
waaier zit”, (Als we vragen of hij ook van stratego en
schaken houdt, zegt hij dat hij het schaakspel inderdaad
graag volgt (red.)).
De voorbereiding.

Jezelf goed soigneren (naast "eten wat de pot schaft”
toch ook speciale wielervoeding tijdens de koers en staal-
pillen), het materiaal goed in orde en rijden naar je
eigen mogelijkheden (naast goede benen moet het ook goed
zitten tussen je oren) ziet Godfried als voorwaarden om

optimaal te kunnen presteren. "Erg veel moet je er voor
over hebben. De eerste 4-5 jaar had ik er alles voor over.
Nu nog wel maar ook de relatie en het werk zijn van belang.
De balans is nu beter. Op verjaardagsfeesten ga je dan
eerder weg. Je rust heb je nodig, anders kun je niet pres"
teren". Zo'n 20 uur per week is hij wel met het wielrennen
bezig. Bij zijn vorige baas had hij ook de woensdagmiddag
vrij, wat thans bij zijn nieuwe baas niet meer zo is. Al
jarenlang worden de vakanties en vrije dagen opgeofferd
aan het wielrennen. Op de kriteriums bereid hij zich anders
voor als op de klassiekers. Bij een kriterium begin ik
zo'n 3 dagen van te voren met de voorbereiding. Éen krite-
rium gooien ze vaak gelijk open. Zaak is het dan om meteen
al voorin in te zitten. Dan geldt: "weg is weg". Voor een
klassieker ligt het wat anders: "dan begin ik een week van
te voren. Wie staat er aan de start, hoe ziet het parcours
er uit, het juiste eten, hoe staat de wind. Allemaal van
belang om straks in de wedstrijd het juiste moment te kie-
zen "om te gaan".

De wielrenner Godfried Wopereis.

Zo'n 9 jaar rijdt hij dus al mee bij de wieler-amateurs.
Als we door vragen naar zijn plafond als wielrenner zegt
hij dat hij naast het wielrenner.waar hij alles voor deed
en nog doet ook alrijd zijn werk heeft aangehouden. Ook
een vaste baan verloor hij niet uit het 008.
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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

ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER
Zieuwentseweg 75

Zieuwent
Tel 1227



Een produkt dat
rekening houdt met
uw haar.

Dorpsstraat 51,
Zieuwent Tel. 1797

BLOEMEN
PLANTEN BRUIDSBOEKETTEN

: ‚
CORSAGE'S

Steementleelieh GRAFWERK

Fnipbenborg
Dorpsstraat 11 - tel 05445-1544

DROOGBOEKETTEN
BLOEMSTUKKEN



Zo rond 1986, na een ronde in Amerika gereden te hebben,
wist hij voor zich zelf dat hij geen echte prof-karrière
zou hebben. In de begin jaren reed hij wel eens met en
tegen huidige namen als Breukink, Verhoeven en Veldschol-
ten,
“Als je jezelf goed voorbereid, b.v. 3 uur traint per dag
en je wedstrijden rijdt en je moet het dan opnemen tegen
jongens die zo uit cen etappekoers komen dan valt het
niet mee om ook dan steeds in de prijzen te rijden. Ook
al zat dat er dan niet in: "Ik vind wel dat ik aan top-
sport doe", zegt hij op een wijze die hem typeert, n.1.
strijdlustig.
In het amateur-peleton -Godfried komt uit voor "de Stof-
wolk" uit Eibergen- gaat hij namelijk door voor een renner
die de strijd bepaald niet schuwt. Integendeel. Hij is het
type dat “diep in de beugel gaat" (op verkenning naar zijn
eigen grenzen). "Ik neem beslissingen in een wedstrijd
Daar mijn eigen mogelijkheden en sterke punten”. Een renner
met veel karakter.
Na de Ronde van Overijssel drukt ex-amateur Joop Ribbers
het in het Dagblad Tubantia (4 mei 1987) als volgt uiIk ken weinig renners die zoveel karakter hebben als
Godfried Wopereis".

Godfried rijdt zo'n 60 wedstrijden per seizoen. Gemiddeld
zo'n 10 in Duitsland, zo'n 15 in Gelderland en de overige
35 buiten Gelderland. Vooral in het Westland rijdt hij
graag. "Daar wordt hard gekoerst. De kombinatie van het
Prijzen geld en de seizoensarbeid, soms ook een baan in
het onderwijs, heeft tot gevolg dat velen parttime werken.
Veel wind daar tussen de kassen en een slaapplaats bij zijnbroer die daar woont, doen de rest.
Het metier, de palmares en de wedstrijden.
Amateur-wedstrijden worden volgens Godfried niet verkocht.
Wel zijn er de ongeschreven wetten van het peleton.



Als je met 5 man weg bent, komt ieder aan de beurt. De
premie wordt dan als het ware automatisch afgehandeld.
Als je dan een goede dag hebt kun je zonder te winnen
toch nog zo'n FI. 200,== bij elkaar rijden.
In de althans dat wordt wel vaker van deze sport gezegd-
wat a-sociale, individualistische wielrennerij (de indi-
viduele arbeid is nu eenmaal erg hoog en alleen de le
prijs telt) gelden toch ook groepswetten. "Het hoort er
wel bij dat je als het ware geaccepteerd wordt. Dat is
moeilijk precies uit te leggen", zo drukt Godfried het
uit.
In het gebruik van doping in het peleton gelooft hij niet
zo. Hij ziet meer "de middelen" in de sfeer van je gebruikt
die dingen die je nodig hebt. Als een hulpmiddel om je
lichaam in balans te houden. In zijn geval is dat b.v.
vitamine C en staal tabletten. Periodiek bloed onderzoek
hoort er ook bij. Naar zijn mening benaderen de kranten
het vaak negatief, zoals in de affaire Theunisse.

Vorig jaar won Godfried de ronde van Hengelo. De foto uit
het rijkelijk gevulde plakboek getuigt hier van:

ZIE PAGINA 7.

Aan Lobith vorig jaar heeft hij zeer goede herinneringen.
“In Lobith was ik vorig jaar in supervorm. Toen reed ik
de keien uit de straat.” Ook een paar jaar geleden in
Groenlo liep het geweldig. Samen met die Kuthe was ik toen
weg.

De krantekop luidde toen: Kuthe en Wopereis stelen show.
Collegaamateur Hans Nieuwenhuis over genoemd tweetal:
“Ik snapte er niets van. We hebben gekacheld bij het leven,
ik heb verschrikkelijk af moeten zien, maar we kwamen geen
stap dichterbij. Voor die twee neem ik mijn petje heel diep
af. Ze hebben een uitstekende wedstrijd gereden."
(De Gelderlander 1 mei 1987.)
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Verkoop en reparatie van
MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop ‘|IKARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 71 - TEL 05445-1620 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-Ruurlo

Tevens kunstmest verkrijgbaar los

hen gezakt te leveren,
in samenwerking met

GUNNEWICK
MENGVOEDERS BV

te Vragender Tel. 05443 - 71330



Ook uw Adviseur voor:
- APK keuringenpa Onderhoud en reparatiesIN

GEMAN  Schade- en spuitwerk
- Onderdelen en Acc.

ADVISEUR voor: - Tei en ML ben.

Aan-en verkoop van personenauto's
P.S. Deskundig advies kan U veel geld besparen !!
Dorpsstraat 93 7136 LJ ZIEUWENT
Telefonisch bereikbaar tijdens werkdagen tussen 18.00-19.00 uur,
onder tel.nr. 05445 - 1542

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

mD) DRUKKERIJ WESTERLAAN

toch ook uw drukker!

* FAMILIEDRUKWERK
* HANDELS. EN REKLAMEDRUKWERK

* KETTINGFORMULIEREN

DIJKSTRAAT 26 LICHTENVOORDE TELEFOON 05443-71207



De woorden spreken voor zich. Godfried Wopereis. Veel
overgave en strijdlust. Met het vak wielrennen als een
tijdelijke "way of life". Eruit halen wat erin zit.
Een ambassadeur op pad voor Zieuwent ("ik schrijf mij
altijd in voor Zieuwent. Daar woon ik. De kranten nemen
dit nog niet altijd goed over.")
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De huis-kalender geeft nu al aan dat hij hier in de regio
in elk geval te zien is op 22 april in Eibergen, op 6 mei
in Zevenaar en de l3e mei in Didam.

Een overzicht van de wedstrijden die hij nu al heeft staan
in de maanden april en meiz

1 april Straelen (L) 5mei Zand en Veen (Dr.)
8 april Rono strand (Assen) 6mei Zevenaar
14 april Dorpenomloop (Assen) 12 mei Enschedeimster klass.)
15 april Uma (Dtsl.) 13 mei Didam
16 april Essenkray (Drsl.) 19 mei Ronde van Gelderland
2 april Eibergen Dei Beni

29 april Rund um Koln (Drsl.) 24 mei Dortmmd (Dtsl.)
3D april Tiel 25 mei daagse Hoeksevaard

We spreken het zo met hem af: hij hoort nog van ons en
ij ook via de krant en het ere-schavot- nog van hem in

dit voorjaar.

Godfried, bedankt voor het gesprek en vooral ook: VEEL
SUCCES.

Als toetje:-
1. Wat is je favoriete gerecht?

Bloemkool. (net nog gehad)

2. Wie nodig je perse niet uit op je verjaardagsfeest?
Kan ik zo niet zeggen. Ieder mens is anders en heeft
andere kwaliteiten.

3. Wat is je slechtste eigenschap volgens jezelf?
Dat ik eigenwijs en eigengereid ben.

4. Wat ís je beste eigenschap volgens jezelf?
Mijn doorzettingsvermogen.

5. Wie vind jij de beste sportman of vrouw van Zieuwent?
Ik ken er hier niet zoveel, van Lichtenvoorde: de
volleybalsters van Longa.ee



ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 05445-1259

Q, ONSTENK
5 AGENTUREN

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

Dorpsstraat 85 - 64
7136 LNZieuwent
Tel. 05445- 1485

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Voor uw - Tuinaanleg

Tuinonderhoud
Partikuliere verkoop af kwekerij

A
Roldersweg 32

7136 KX Zieuwent
Telefoon (05445) 2133



Ú AUTOLEASING
TAXI

ZIEKENFONDSVERVOER

Leo Krabbenborg
05445-1509

Harreveldseweg 36 - 7136 LW ZIEUWENT (Gld.)

Hulzink
Bouwbedrijf

37 NIEUWBOUW

1$ VERBOUW

34 ONDERHOUDSWERKEN
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6. Stel Zieuwent wordt morgen een zelfstandige Gemeente.

Wie moet er volgens jou dan Burgemeester worden?
Geen idee.

7. Wie is volgens jou de meest ondergewaardeerde persoon
binnen je eigen vereniging?
Freddie de Kinkelder. Trainer, verzorger, begeleider
enz. Je kunt altijd bij hem terecht. Hij staat altijd
voor jou en voor de hele vereniging klaar.

8. Wat is je grootste hobby?
Ruimtevaart en vliegtuigen.

. Wat zou je graag anders zien in Zieuwent?
Niet anders, maar ik vind het mooi dat de sporthal er
komt. Een goede injektie voor de sport in Zieuwent.
Een goede zaak.

oasePPEPEEDE
<] enÄ sLertvenen 'T KEVELDER

De competitie biljarten 1989/1990 zit er weer op. Er werd
gespeeld met 5 teams. Van de 5 teams werden er 2 kampioen
nl. het derde team en het vijfde team. Bij deze proficiat
namens biljart vereniging 't Kevelder.

Op zaterdag 31 maart zijn de beide teams naar de finale
geweest. Bij deze finale ging het er om welk team er naar !

het gewest mag. Het derde team werd geplaatst voor de ge-
westelijke finale. Terwijl het vijfde team minder succes- !

vol was. Zij kwamen 2 honderdste van een punt tekort. Dit
kwam toch wel hard bij de dames aan. Volgend jaar hopen
wij dat het beter met ze gaat.
Als u eventueel interesse heeft kom dan eens een keer
kijken en een balletje stoten. Nieuwe leden zijn van harte
welkom,

Bestuur 't Kevelder

EEELEEKDEEDEEPEEEEEk_—.—
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7e DPEN BILSRRTOERNOD: VAN ZIEUWENT
VOOR SENIOREN En JUNICREN {1599}

Beste biljart vrienden,

Traditioneel mogen wij u weer uitnodigen voor ons inmiddels
welbekende open libre-biljart toernooi van Zievwent. De

organisatie is in handen van biljart vereniging 't Kevel-
der in samenwerking met de collega-verenigingen van cafe
Heutink en cafe Wieggers uit Mariënvelde. De opzet is dit
jaar wat anders indie zin dat thans duidelijk is gekozen
voor een kortere toernooi-duur. Daardoor ís het absoluut
noodzakelijk dat u op de vastgestelde speeldata aanwezig
kunt zijn. De mogelijkheid van het spelen van inhaal wed-
strijden op andere data is uiterst beperkt. Kontroleer
dus vooraf erg goed of u inderdaad ín de aangegeven speel-
periode verhinderd bent en vermeldt dit bij de opgave.
Bij de vaststelling van de speeldata wordt hiermede reke-
ning gehouden. Onderstaand enige informatie over de orga-
nisatie-opzet.
Voorronden 22 april 1990 t/m 11 mei 1990.

De spelers worden ingedeeld in poules van 4 of 5 personen.
Ieder speelt op 2 vast te stellen speel-avonden een wed-
strijd tegen elke deelnemer uit de poule. De volgorde wordt
bepaald door het aantal punten, aangevuld met het scorings-
percentage.

Halve finales 20 mei 1990 t/m 1 juni 1990.

Deze worden gevormd uit de 2 hoogst geplaatsten van elke
poule. Ieder speelt weer in poules van 4 of 5 personen
tegen elkaar.a



Se
Finale woensdag 6 juni 1990 en donderdag 7 juni 1990.

De finale wordt gespeeld bij clubhuis 't Kevelder. De

deelnemers bestaan uit de 5 winnaars van de poules uit
de halve finales aangevuld met de kampioen van verleden
jaar 1989.

Speel-avonden en tijden — maandag t/m vrijdag vanaf 20.00
wUr.

U dient er rekening mee te houden dat u op de geplande
speel-avonden de gehele avond aanwezig moet zijn. Dit in
verband met uw aandeel In het tellen en schrijven van de
wedstrijden. Bij de vaststelling van uw speelavond zal
rekening worden gehouden met de door u aangegeven verhin-
dering bij de opgave.

Indeling poules en lokaliteit.
De organisatie is verantwoordelijk voor de indeling van
de poules en lokaliteit. De poules zullen zo goed als
mogelijk op speelsterkte worden ingedeeld.

Vaststelling speelsterkte.
Wij verzoeken u de opgave van de speelsterkte zo betrouw-
baar mogelijk te doen. De organisatie is verantwoordelijk
voor het vaststellen van het te maken aantal caramboles
en de eventuele aanpassing daarvan na de voorronden.

Deelname regelement.
— Uitstel van wedstrijden buiten de vastgestelde speel-

weken is niet toegestaan. l

— Bij uitval van een wedstrijd wegens het níet opkomen
dagen van een tegenspeler dient een vervangende wed-
strijd te worden gespeeld door een dubbel-partij tegen
de in moyenne hoogst geplaatste deelnemer van de poule.

—_—_—.
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Speelschema

—
5 spelers.

le avond 2e avond1 2-5ST. 1-4DISgs Esa)2b915 4 2bn 5 1-53
peelschema—

4 spelers
le avond 2e avond2 geSg Zeae) iPENa

Elke speler dient op de vastgestelde speel-avond vanaf
20.00 uur aanwezig te zijn. Alleen met instemming van
alle spelers uit de poule kan een wijziging in het speel-
schema worden aangebracht.

Inleggeld en prijzen.
De deelname-kosten zijn Fl. 10,00 per persoon. Voor de
Jeugd is dit Fl. 5,00 per persoon, te voldoen bij de aan-
vang van het toernooi. Naast de fraaie wisselbeker zijn
er nog andere prijzen te verdienen.

Jeugd

De jeugd (t/m 20 jaar) speelt in dezelfde periode op zon-
dag morgen en middag haar partijen bij het clubhuis 't
Kevelder vanaf 10.30 uur. De finale wordt gespeeld op
zondag 4 juni 1990 (2e pinksterdag).

Inschrijving
Dit formulier inleveren bij de sekretaris van biljart
vereniging 't Kevelder: Mw. C. Schuirink, J. v. Eyckstraat
12, 7131 VS Lichtenvoorde — Tel. 05443 = 73217.
Of bij de deelnemende speel-lokaliteiten.——



het beste vlees
komt van uw slager

SLAGERIJ
SLACHTERIJ

HENK BEERTEN

telefoon 1205
* tevens verzorgen wij al uw

huisslachtingen

de beheerder
van het

parochiehuis
wenst

alle sportmensen

steeds
AANGENAME

WEDSTRIJDEN

en veel succes!

Voor een goede
2e hands of nieuwe auto

Verder alle soorten reparaties)
ook A.PK:keuring

naar een erkend adres:

Garage
T. KOLKMAN
Zieuwentseweg 44, Zieuwent
telefoon 1603



HOENDEREBDOM BU
AANNEMERSBEDRIJF

z NIEUWBOUW

u VERBOUW

a ONDERHOUDS- en
wm UTILITEITSWERKEN

dorpsstraat 27
NVOE BEDRIJF ZIEUWENTVIIy telefoon 0544541332

Ù

DEMAG MANwitri6, LHOLMES| gam

Hydroliek aandrijvingen
Tel. 05445 - 1405 Lichtenvoorde (Gid.)
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U ontvangt tijdig voor de aanvang van de speel-weken
persoonlijk bericht over de poule-indeling en uw speel-
avond.

UITERSTE INSCHRIJFDATUM IS ZONDAG 15 APRIL A.S.

INSCHRIJ — FORMULIER.

Postcode: Woonplaats: _
Lid biljart vereniging:

Gemiddelde: ____* (* laatst bekende K.N.B.B.-gemiddelde)

Is verhinderd te spelen op:

Wenst deel te nemen bij de SENIOREN/JUNIOREN.

LEE==MLD... +

Denk aan het tijdig op geven van de datum's voor de Hulp-
verlening door de E.H.B.0.

Opgave hiervoor bij:-
— Josefien Berendsen Tel.: 2123
— Hetty Rietberg Tel.: 1869

kkkkkkkkk———



EnkkkLEL
‘Een Zondag R.K ZVC.

Zondag 1 april 1990zal waarschijnlijk als &&n van de
weinige wedstrijddagen de geschiedenis in gaan dat geen
enkel Zieuwents elftal verloor. Deze memorabele dag be-
gon reeds vroeg. Om 08.30 uur vertrok het 4e team al voor
hun uit-wedstrijd. De koffie van Harry was voor menigeen
waarschijnlijk een welkome opkikker van de zaterdag avond.

Het Je en het 6e speelden nl. ook om 09.30 uur hun thuis-
wedstrijden al en moesten dus ook vroeg uit de veren.
Beiden speelden gelijk met 1-1.
Rond 11.30 uur gingen de eerste halve liters open en dit
zou zo door gaan tot + 18.00 uur. Sandra, Alice en Kitty
zorgden voor dit dorstig makende spraakwater.
Her 7e elftal moest op dit gerstenat nog even wachten.
Zij speelden rond deze tijd gelijk met 1-1, waarbij helaas
nog wel een ambulance aan te pas moest komen voor de
keeper van de tegen-partij. Trainer Jo van lluet was over
gens een aandachtig toeschouwer bij deze wedstrijd. Mis-
schien wel om te scouten voor de eerstvolgende wedstrijd,
mocht het eerste die middag weer verliezen, dus Ruud
Donderwinkel was optimaal geconcentreerd. Wie weet! Toen
het 7e elftal in de kantine verscheen waren onze veteranen
inmiddels vertrokken en hadden plaats gemaakt voor het
2e elftal, dat weer eens gewonnen had van hun tegenstander.
De sfeer was er dan ook duidelijk na. Waarschijnlijk zou
het Ze niet onder aan staan als ook voor de sfeer punten
werden toegekend.

Toen het 4e, dat met 3-3 had gelijk gespeeld ook richting
de groentesoep ging kwam het 8e elftal terug. Alweer een
punten deling: 1-1. Door al deze wisslingen in de kantine
bleef het constant gezellig.

—.....
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Rond 14.00 uur begon namelijk de wedstrijd van het le
elftal te leven. Veel mensen, die naast het mooie weer
ook konden genieten van een overwinning, waren na af-
loop ín de kantine om de overwinning te vieren.
Om voor de buitenstaanders een globaal inzicht te geven
omtrent deze vereniging hierbij een "objectieve" weer-
gave:-

Het parade paardje van de vereniging: het le elftal
speelt momenteel, na de degradatie van vorig jaar, in
de bovenste regionen van de 4e klasse K.N.V.B. Ondanks
niet altijd wervelend voetbal worden regelmatig de punt-
jes al knokkend binnen gehaald. De sfeer zal door ieder-
een verschillend omschreven worden, maar duidelijk is
dat het er wel gezellig aan toe gaat. Ondanks "mindere"
trainingen, zoals we in de krant konden lezen, ís er vel
degelijk spelvreugde waarneembaar op de trainingen.
Het Ze zal helaas zeer waarschijnlijk degraderen uit de
3e klasse K.N,V.B. Dit komt door diverse redenen, waar-
over de spelers zelf hun mening wel hebben, maar is het
niet zo, dat de punten alleen op het veld worden behaald?
Goede sfeer werkt zo te zien niet altijd door naar resul-
taten.
Het Je elftal is met haar mix van jonge en oude spelers
een redelijk spelend team, dat echter niet al te veel
punten bijeen vergaarde tot op heden.

Het 4e elftal speelt inmiddels al jaren samen en zijn zo
ingespeeld op elkaar, dat ondanks een toch niet zo heel
sterk spelersmateriaal toch gezamelijk de subtop is be-
reikt in haar klasse.
Het 5e elftal speelt ook al jaren samen en is opnieuw te
sterk in haar competitie. Gezien het aantal goede spelers
moet het een klasse hoger ook wel degelijk kunnen. De
kratten bier na afloop van de wedstrijd zijn inmiddels
legendarisch bij het 5e overigens.
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Het 6e elftal is van "de veteranen". Zowel tijdens als
na de wedstrijd zorgt dit elftal zelf voor de nodige
gespreksstof, terwijl het spelpeil toch echt op een
redelijk niveau ligt.
Het 7e elftal doet goed mee, zowel op het veld als vooren na de wedstrijden. De persoonlijkheden in dit team
zorgen voor een geheel eigen sfeer.
Het 8e elftal is met haar verschillende type spelerszeker niet het minst gezellige team binnen de club,
maar zorgt met haar prestaties op het veld niet echt
voor kampioensaspiraties.

Dit was aldus een globale omschrijving waarmee we de nietvoetballende lezers van PIOT inzicht willen geven in de
vereniging, zonder hierbij teveel namen te laten vallen.
Alles bij elkaar kan gesteld worden dat R.K.Z.V.C. leeft.
De genoemde elftallen samen met het bestuur, de trainers,alle leiders en begeleiders en de vele vrijwilligers enenkele semi-broepskrachten zullen er voor zorgen dat
R.K.Z.V.C. zal blijven "leve:

De Redakti

TekEELekeDEEEbee
RKZVC-VIOD.: 21

Na drie wedstrijden achtereen verloren te hebben, was het
afgelopen weekeinde het leed geleden. Gezien de eindstand
geen wolkje aan de lucht!
Zo zou een supporter kunnen reageren na de overwinning op
VIOD. Zo gemakkelijk ging het natuurlijk niet. De afgelopen
weken is er heel wat afgepraat binnens kamers. De een weet
het dan natuurlijk beter dan de ander, maar nuchter be-
schouwd, weet je natuurlijk dat je ook wedstrijden kunt
verliezen.—_—.



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

Stoltenborg
Interieurverzorging

Voor al uw vloerbedekking,
overgordijnen, vitrages,
meubelen, zonwering,
rolluiken enz.

Dorpsstraat 33, Zieuwent
Tel. 05445- 1207

Verkoop van Nieuwe

en gebruikte auto's

Accu's, Banden

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

Tevens bouwen wij L.P.G. in
en Repareren wij schade auto's

Elschot
rweg 322 -

7263 Mariënvelde
Tel. 05445/1855

champignonkwekerij

a. holkenborg il

voor verse champignons
ruurioseweg 28

tel. 05445 1389zieuwent
7136 MD



VERENIGINGEN

BKZ. Veldvoetbat
Voorzitter
Sckretaris
Penningmeester

Wedstrijd zekr

Wedstrijd zekr.
Penningmeester

Voorziner
Sekretaresse
Ponningmeesteres
Wedstrijd sokr

TOHP: Volteybat
Voorzier
Sekretaris
Penningmeester

Wedstrijd sekr.
Becreanten

IV: Tonnis
Voorzitter
Sekrotaresze
Penningmeester
Wedstrijd-sokr

1 ZV: Gym
EN Voorieer

# PenningmeesteresA wears se
MU CHIN: Karate
Voorziner
Sekretarig
Penningmeester

Voorzitter
Sekretarie
Penningmeester

J. Cuppers, Oude Maat 1, Marionvelde, tel 1281
Wa Slot, Vragenderweg 37e, L'voorde, tel 05443-76950
M. v‚n. Bolscher, De Haare 69, Zieuwent, tel 1660
J. Lenkveld, Dorpsstraat 40, Zieuwent, el 1341

RKZV.C. Zaalvoetbal
B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, te 1267
AR. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel. 1597

HV. PACELU: Handbal
B. Wensink, Oe Haare 18, Zieuwent, tel. 1838
. Rouwhorst, Rouwhorsterdijk 3, Zieuwent, tel 05443 79814
P. Klein Goldewijk, Oude Maat 3, Mariënvelde, tel. 1383
A. Hummelink, De Haare 30, Zieuwent, tel 1531

H. Krabbenborg, Dorpsstraat 220, Zieuwent, tel 1875
E Rouwhorst, De Maare 26, Zieuwent, tel 1892
6. Nijenhuis, Torbeckestraat 61, Groenlo, tel 05440-63583
P. Cuppers-Jzoreef, De Haare 29, Zieuwent. te. 2059
A Klein Tuente, Lanhenweg 49, Mariënvelde, tel 1409

© Cuppers, Oude Mat 1, Mariënvelde, el. 128
8 Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel 1591

J. Domhof, Churchilstaat 7, Zieuwent, tel 1782
A KL Holkenborg, Past. Zanderinkstraat 14, Zieuwent, tl 1933

en Jazzgym vereniging
L. Hummelink, Oude Terborgsew. 269, D'chom, te! 09320 60442

J. Wolters, Batsdijk 42, Mariënvede, tel 1711
T Wopereis, Dorpsstraat 229, Zieuwent, tel 1928

L Hummelink, Oude Terborgsew. 269, O'chem, el 06340 60242

H. Olthof, De Waarcise 23, Zieuwent, tel. 1262
L tenHave, Kard de Jongsir 15, £voorde, tel 05443 75912
6 Rijnders, Kard. de Jongstr. 40, voorde, tel 06443 74620

TIV DES: Touwtrekken
J Eekelder, Voshuttendijk 1, L'voorde, tel 05443 71748
8 Muitink, Kleuterstaat 7, Zieuwent, tel. 2112
M. Wopereis, Zegendijk 5, Zieuwers, tel 1374



SLAGVAARDIG: Tafettennis
Voorzier B ten Bros, Dorpsstraat 23, Zieuwent tel 1257
Sekretaris € Hoenderboom, Zegendijk 12, Zieuwent, tel, 1324
Penningmeester J. te Roller, Verkovelingsweg 2. Mariënvelde, tel. 1973
Wedstijdseke K Hummelink, Kennedystraat 10, Zieuwent ‘el 1715

ST. SEBASTIAAN: Schietvereniging
Voorzitter A Meekes, Strausstraat 16, voorde tel. 05443 76506
Szkeotaig te Molder, Dorpsstraat 54, Zieuwent tel 1615
Penningmeester A Papen, De Haare 32, Zieuwent

tel
1970

BV.’ KEVELDER: Biljarten
Voorzie © Hulshof, Zieuwentseweg 595, Zieuwent, tel 1494
Sekr/Penningm G Schuiink. JV. Eyestraat 12, U'voorde, tl, 05943 73217

Wedstijdsekt.  J Donderwinkel, Zieuwentseweg 48, Zieuwent tel 1382

88.2: Biljarten
Voorzitter A. van Melis, Kard. de Jonge. 1, voorde, tel. 05243 74584
Sekr Wedstr sek T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel. 1271
Ponningmeesteres £ Goldewijk-ten Bras, Churchilstraat 20, Zieuwent, tel 1653

KSV. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorziter H. Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 1217
Sekr Wedstr set P. Domhof, Do Haare 9, Zieuwent, tel 1826
Penningmeester 1 Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel 1277

Brood-en Banketbakkerij
Clemens Krabben
Dorpsstraat 91

Zieuwent
Telefoon 05445-1279.

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

DBI”
Lichtenvoorde - Zieuwent

.
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Z.V.C. begon goed, Ferdinand Schutten deed voor het eerstweer mee, de eerste tien minuten waren voor ons, dit lever-de in de 8e minuut al een goal op, toen Martin Krabbenborg
goed verdekt een afstandsschot lostte op de keeper van
VIOD, die tot verbazing van iedereen, zomaar met een boogachter de keeper belandde (1-0).
Het is natuurlijk veel gemakkelijker om vanuit een voor-
sprong verder te spelen. Dit bleek ook uit het verdere
verloop van de wedstrijd. Ondanks het feit dat VIOD veel
druk uitprobeerde te oefenen, hielden we toch redelijkstand. Het onvermijdelijke tegen-doelpunt kwam in de 35e
minuut op het scorebord, toen Benno Hummelink miste na een
voorzet van links, die VIOD-speler Bas Raben goed achter
keeper Jan Beerten knalde. Dat de uitvallen van Z.V.C.
levensgevaarlijk waren bleek uit het feit dat Barend Was-
sink (die het door goed te vallen in de vorige wedstrijd,
vandaag in de basis mocht proberen) met een grandiozeboogbal de keeper verschalkte, dit op goed aangeven vanFreddie Bokkers. Zo stonden we in de 40e minuut op een2-1 voorsprong.

Dit was tevens de rust- en eindstand. VIOD oefende ookin de 2e helft druk uit op de verdediging van Z.V.C.,zij wisten dit echter niet om te zetten ín echte sco-ringskansen. Met name Pascal Domhof, Eugene Hoenderboomhadden reëele mogelijkheden om de score te verhogen. Inde 85e minuut leek het er bijna op dat we toch op een3-1 voorsprong kwamen toen Barend Wassink een verre in-
gooi van Benno Hummelink ineens op de slof nam, deze balverdween echter net over de lat.
Als we ons, noch door de pers, noch door buitenstaandershet hoofd dol laten maken en de spelers ook onder drukkunnen presteren, dan hebben we toch een mogelijkheid ge-creëerd om het kampioenschap te behalen,
Het komende weekeinde spelen we uit tegen Sp. Terborg, de
belangen worden elke wedstrijd weer groter.
DUS SUPPORTERS, STEUN DE SPELERS DOOR TE KOMEN!

(Bestuur Rak Zele),eee—
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SOSSEESESER SSEBPEPEEKE

RKZVC: JUNIOREN

Hieronder vindt u opnieuw de wedstrijd gegevens van deR.K-Z.V.C, Junioren. Helaas moet gesteld worden, dat deleiders van de A-jeugd nog nieterg bereidwillig zijn om-Tzent haar medewerking. De Cl-jeugd zou wel hebben inge-leverd, maar dan niet op de afgesproken plaats, slechte1 bijdrage dus. De C2-jeugd verdient momenteel dan ook cenPluimpje. Naast hun prestaties dus ook voor hun medewer.king.
Bl 27 maart ZV.C. —Erix 0-2 Beste RKZIC spelersSLUmarZVC.—Erix0-2Spe!
Bij een 1-0 achterstand werd er binnen 2 Dennis Knippenborg3 koer op de lat geknald.

Cl 3 mort Rurlo C2-Z.V.C, 9-1Sl3martRurlo2Z.V.C.9-1Vathieu mist een opgelegde kans en daardoor Thorsten Boerterook het "bakkie"van Steve.

C-3mert Z.V.C. — Reken 559SimaZVC.Rekken3-2Binnen 1 tot 15 minuten 3 goals. Ronald te FichteIlgelijk, 21 achter en meteen er na dus2.
2 % mart Bredevoort -ZV.C. 3-3

Sart
Bredevoort

Z.V.C.3-3
Goal van Luc Dorhof: lob vanaf 16 meter over Vethieu Boomaarskeeper

C2- 27 maart Rekken ZV.C. 2-0 Ferdinand Vas

mart
Rekken

ZVC.2-0
SSP2-3 mart Z.V.C. — Winterssijk 1-1etCk.

Winterswijk1-1
Coal van Mathieu Boorgaars Luc DorhofEEENDE
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EELSEDELPekPeekIk wil mijn leiders Freddy, Wijnand en Michel en mijn mede
spelers hartelijk bedanken voor de fruitmand. Jammer datik wegens mijn ziekte dit jaar niet meer met jullie kan
voetballen, dus houden jullie de moed er in dan doe ik datook.
Ik bedank bestuur, leiders en leidsters en de kinderen
van Jong Nederland ook voor de fruitmand.

Groetjes,
Dave Boomgaars.

TekLEENE
EkEbbEEEPb ESE bbEkRAS
nuzv: ZAALVOETBAL

:
NEUS

Voor ZVC-1 is het doek gevallen. In de beslissende wed-strijd om degradatie tegen Ben Bridel 1 werd met 5-3 ver-loren, waardoor degradatie onafwendbaar is.
De hoop is nu gevestigd op het tweede dat eventueel viaeen 2e plaats nog promotie kan afdwingen. maar ze dienendan wel de laatste wedstrijden te winnen en zeker de be-slissende wedstrijd tegen medekandidaat EGVV-2 op 20
april, dat bovendien daarnaast nog minstens 1 punt dientte laten liggen.
PROGRAMMA

Vrijdag 0 april BEW-2 202 teBorcuo Dureeee—
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ZAALVOETBAL IN HET SEIZOEN 1990/1991

Gezien de nieuwe meldingen is het nu reeds zo goed als
zeker dat ZVC zeker met 3 teams en misschien zelfs meer
aan de zaalvoetbal kompetitie zal deelnemen in het vol-
gend seizoen, met daarnaast mogelijk 1 dames team. Zoals
misschien reeds bekend speelt ZVC haar thuiswedstrijden
op de maandag en vrijdag avond. Welk team welke avond
gaat spelen zal te zijner tijd met de teams overlegd wor-
den.

In tegenstelling tot de rekreanten kompetitie spelers
spelen de kompetitie leden zo goed als elke week (uit of
thuis), terwijl er voor hen voor zover mogelijk 1 keer
per maand een trainingsavond gereserveerd zal worden,
waarvan alle kompetitie-teams gebruik zullen kunnen ma-
ken. Naar een geschikte trainer zal te zijner tijd ge-
zocht worden.

Zoals het zich nu laat aan zien zullen de eerste 2 teams
prestatie gericht zijn, terwijl de overige teams meer
rekreatief (in de 3e klas) aan de kompetitie zullen deel-
nemen. Dit zal vermoedelijk ook verschil in trainings"
aanpak vragen.
Mocht u ook interesse hebben het volgend seizoen kompe-
titie te spelen, meldt u dan zo spoedig mogelijk aan
want wanneer het seizoen eenmaal aan de gang is wordt
het steeds moeilijker nieuwe spelers in te passen.

%kbkkektt INTERESSE VOOR DAMES ZAALVOETBAL? okei
Sinds onze vorige oproep hebben zich reeds een 5-tal dames
(meisjes) aangemeld voor het zaalvoetbal voor het komende
seizoen. Om echter met een team aan de kompetitie deel te
kunnen nemen dienen zich echter zeker een 10-tal dames te
hebben gemeld.

Evenals voor de heren zal er voor de dame: 1 avond per
maand een train{ngs-avond zijn (om financiële reden is



Sportief en goed
xm gekleed door uw

ò Modehuis

\oorkuts
‚LICHTENVOORDE ZIEUWENT

Ruurloseweg 10
7136 MD Zieuwent

Stukgoederen - Kippervervoer - Veevervoer
Oliehandel - Tankstation



VARKENSHANDEL

NICO DOMHOF

Ond ee Oude Ruurloseweg 28iS moet ik Zieuwent Tel. 1436

Jd zijn 1860
dT —

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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zoiets nu eenmaal niet elke week te realiseren), waarvoorzich als trainer nu reeds enkele gegadigden (uit ZVC-1)gemeld hebben, tenminste als het te rijmen valt met hunwerk en eigen trainingen.
Niet om al te jeugdige dames af te schrikken, maar omdathet nu eenmaal niet anders kan, dient hen er op gewezen teworden dat dames zaalvoetbal nu eenmaal 's avonds wordtgespeeld (thuis (ma) van 21.00-22.00 uur òf (vrij) van20-00-2100 uur), waarbij de kans bestaat dat sommige uit-wedstrijden na 22.00 uur gespeeld dienen te worden. Maarbij voldoende leden valt daar natuurlijk altijd rekeningmee te houden.

OOK INTERESSE VOOR DE REKREANTEN KOMPETITIE?

SOXLNTERESSEVOORDEREKREANTEN

KOMPETITIE?
Naast de interesse voor het kompetitie voetbal is het be-stuur ook door een aantal dames benadert met het verzoekof zij met een team aan de rekreanten kompetitie mogen deel-nemen.

Van onze zijde zouden wij daar in principe geen bezwaartegen hebben, althans als het niveau verschil niet al tegroot is. Mooier zou het natuurlijk zijn wanneer er meer-dere dames teams zouden deelnemen, zodat ze een eigen on-derlinge rekreanten klasse zouden kunnen vormen.
Zowel voor de heren als dames rekreanten blijft echtergelden dat ze slechts 1 x per 3 òf 4 weken in aktie ko-men (totaal + 14 wedstrijden) en dat hun wedstrijdengespeeld zullen worden na de officiële kompetirie wed-strijden, dus nooit voor 22.00 uur 's avonds.
Maar velen vinden een dergelijke kompetitie nu eenmaalaantrekkelijker omdat dat minder verplichtingen geeften een samenstelling van een team gemakkelijker gaat enbovendien gaat het hen hoofdzakelijk voor de lol.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot het bestuur.

Pek bESKE TEEREkEDERPAD—



22JekkLEKKEEEKEPPPFAMILIE / KENNISSEN / BEDRIJFS REKREANTEN ZAALVOETBAL
KOMPETITIE.

Reeds nu hebben een 6-tal teamsinteresse getoond om het
volgend seizoen deel te nemen aan deze rekreanten kompe-titie, waardoor blijkt dat Z.V.C. hiermee duidel
een behoefte voorziet.
Om eerst zoveel mogelijk teams uit Zieuwent de kans te
geven hier aan deel te nemen zal dit voor mei niet in
andere media dan PIOT wereldkundig gemaakt worden, omdat
het aantal deelnemende teams niet onbeperkt is.
Doch nu reeds is er interesse voor deze kompetitie getoond
uit andere plaatsen (PIOT heeft een grotere reikwijdte dan
alleen Zieuwent).

Dus bent u voornemens met een team deel te nemen, geef u
dan zo spoedig mogelijk op.

RKZV.C. Zaalvoetbal

Wedstrijdsekr. B zon Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 1257
Penningmeester: R. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel 1597kkkkkkPkekkekekkkkbEEee

Te koop

Voetbal schoenen Cruyff = maat 36/37.
Voetbal shirt en voetbal broek.

Dave Boongaars
De Waareise 15

Tel.: 05445 — 1905ebkPSERRES PEDEKSPEKESPEP——_
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TOME. verse DAMES-2

Inmiddels zijn we bezig aan de laatste loodjes van de
komperitie. Vol goede moed zijn we begonnen en we eindigenook vol goede moed. De promotie-kansen zijn wel sterk ver-minderd voor het gezelligste team van Zieuwent, maarvolgend seizoen beter.
Er staan ons nog 3 wedstrijden te wachten, waarbij we
zeker ons best zullen doen om nog 6 punten in de wacht te
slepen. Maar, zoals gezegd, gezelligheid speelt ook een
belangrijke rol en iedereen van ons team wil daar graageen steentje aan bijdragen.
Ondertussen is iedereen natuurlijk erg benieuwd naar de
samenstelling van Dames 2. Nou vooruit dan, in Dames 2
spelen in alfabetische volgord:

— Conny te Brake, set-upper.
Rustige bescheiden set-upper. Houdt de bank nooit warm,speelt erg constant.

— Paula Cuppers, set-upper.
Kan meekomen in Dames 2. Is inmiddels ingehuurd door
Koerntjes om met haar krachtige linkshandige (jawel)
opslag de zijwanden van de sportzaal plat te krijgen.

— Louise Grotenhuis, all-round.
Bloed fanatiek maar koelt snel af door de Grolse wind.
Is overal inzetbaar, een grote aanwinst voor het team.

— Maddy Hulshof, mid-aanvaller.
Schreeuwt zich lamlendig in het veld, moet nog leren
zich hierin te beheersen, maar pept hiermee haar tean-
genoten wel op. Let op haar "speldjes".—



ijs
— Goretti klein Goldewijk, buiten aanvaller.

Gaat gauw trouwen. Ons aanstaand bruidje krijgt de
slag steeds beter te pakken.

— Jolande Moorkamp, buiten aanvaller.
Ons groene blaadje. Moet nog leren meer te schreeuwen
in het veld en dat volleybal een sport is waar je veel
bij moet lachen, zeker bij Dames 2. Smasht goed, drinkt
weinig.

> Erna Rouwhorst, buiten aanvaller.
Redder van ongelukkige ballen. Onze snelle haas. Krijgtaltijd de slechtste set-upps, die weer slechte passeskregen.

— Wilma Schutten, buiten aanvaller.
Mag altijd de laatste punten redden. Weet nog niet
goed waar ze moet staan, maar wel waar ze gezellig kan
zitten. Pept het team op met "disse punte krieg ze nie"

en "no ons eigen spel” (welk spel?).
— Ingrid Spexgoor, mid-aanvaller.

Tja... kan niet, Martin is 3x per jaar jarig. Kan dus
nooit mee doen, maar is er altijd met haar dodelijkesmash en sterke blok op mid.

Dan hebben we nog 3 leden van Danes 2 die geen kompetitie
spelen op dit moment:-

7 Trudi klein Goldewijk (in voorbereiding op het moeder-
schap).
Gerrie Slot (herstellende van het moederschap).

— Nicole Waaldersbos (herstellende van een heleboel diín-
gen).



J. WAENINK senSCHILDERS-en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

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

voor al uw bestratingswerk
-Kuil-en erfverharding

- Sierbestrating
- Tegels 30x SO en 40 x 60cm
- Klinkers in diverse maten en kleuren
- Nieuw: T3 Steen

Dorpsstraat 30 - Zieuwent - tel. 05445451[VoorALuw
INSTALLATIEWERKEN

zoals NIEUWBOUW - UITBREIDING -
RENOVATIE of ONDERHOUD
moetuzijn bij

INSTALLATIEBEDRIJF
WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 05445-1217



voorde aan- en verkoop van
VEE en VARKENS
naar

A.KL. HOLKENBORG
vee on varkenshandel batsdijk 46 Z: - tel. 1508 &

\ aannemersbedrijf

HULSHOF
054451494En
AUTOBEDRIJF
Waalderweg 12a

Verkoop en
reparaties

van  merkauto’s
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PROGRAMMA:

U kunt nog enkele weken onze teams bekijken en wel op
onderstaande data:-

7 april Heren 2 — Mevo 1 17.00 wr
21 april Dames 2 — Erix 2 12.30 uur
21 april Dames 1 - Longa 6 14,00 uur
21 april Heren 2 — Bovo 9 15,30 uur

STAND:

Zeker voor Dames 1 en Heren 1 breken spannende weken aan,
want promotie van beide teams naar de eerste klasse zit
er nog steeds in.
Onderstaand volgt de stand met nog 3 wedstrijden te spelenz

— Dames 1 3e plaats
— Dames 2 5e plaats
— Heren 1 le plaats
— Heren 2 10e plaats

NOTEREN:

Op 27 mei a.s. organiseert TOHP weer haar jaarlijkse buiten
toernooi. Houd deze dag vast vrij. In de volgende PIOT
volgt nadere informatie.

Het weekend van 24, 25 en 26 augustus wordt de Sporthal
geopend. TOHP-leden houdt dit weekend vrij voor een onder-
ing toernooi.

Op 1 september a.s. bestaat TOHP 25 jaar. Dit willen we
vieren met een aktiviteiten dag voor jong en oud in de
Sporthal. Ook hierover volgt nadere berichtgeving.
TOHP LEDEN: DENK AAN DE FOTO VOOR 20 APRIL!SS—



za
EVENEMENTEN - AGENDA

07 apr. : HARMONIE : Donateursuitvoering.08 apr.:HARMONIE : Donateursuitvoering.08 apr.:T.T.V. DES  : Touwtrektoernooi.
14 apr.:Paaspop'90.
15 apr.:Paaspop"90.
16 apr.:Paaspop'90.
21 apr.:t Kevelder Filmavond in buurt- en clubhuis.29 apr.:PIOT : Kopie inleveren tt!!!30 apr. : Jong Nederland: Koninginnespelen.20 mei:H.V. Pacelli : Jaarlijkse "buurt-toernooi”.
25 mei:Jong Nederland: Kleinkamp.
26 mei:Jong Nederland: Kleinkamp.
27 mei:Jong Nederland: Kleinkamp.
27 mei:T.O.H.P. : Jaarlijkse "buiten-toernooi".04 jun. : Klootschieten:Toernooi voor Zieuwentse ver-

enigingen/families/buurten/
bedrijven enz.:
Senioren + Jeugd (B + D)
Open jeugdnarathon
8 t/m 16 jaar: 3 klassen (B + D)

10 jun. : Klootschieten
16 jun.
17 jun.
18 jun.
23 aug. Grootkamp.
24 aug.:Jong Nederland: Grootkamp.
25 aug. Grootkamp
25 aug.:Openingsaktiviteiten "Nieuwe Sporthal”.26 aug. : Jong Nederland: Grootkamp.
26 aug.:Openingsaktiviteiten "Nieuwe Sporthal”01 sep.:T.0.H.P. : Aktiviteitendag 25-jarig bestaan.
10 nov. of
17 nov.:Klootschieten : Open toernoo! Senioren (H + D).

==°°53



DS ez
MASSEY-FERGUSON

MIEMEYER
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



A ichtenvoorde
EEEER EEEETEN,

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

BELASTINGADVISEUR/ADMINISTRATEUR

A.L.M. ROUWHORST
1369°MD Zieuwent,

Telefoon 05445-2103 “Fax 05445-1703
Ruurloseweg 2

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



z27-HEEETOUWTREKKEN mn zeuent

Zondag 8 april a.s. wordt in Zieuwent met de start van de
zomer kompetitie touwtrekken begonnen. Dit is de eerste
in een reeks van 8 toernooien elders.
Het programma ís als volgt:-

's morgens wordt om 10.30 uur begonnen met de Jeugd
klasse.

— Dames teams.
— Heren 680 kg. klasse.

waarna 's middags om 13.00 uur verder gegaan wordt
met de Heren 640 kg. klasse.

— Heren 720 kg. klasse.
- Vrije klasse.

Voor de vrije klasse kunnen teams zich nog op geven om
mee te doen tot voor de aanvang van het middag programma
bij de jury wagen. Hiervoor zijn mooie bekers beschikbaar.
Dit alles vindt plaats op het sportveld aan de Zegendijk.

Wij hopen op een grote publieke belangstelling en wensen
u alvast veel kijkplezier.

T.T.V, DES.EEE—
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EEDE7ZIEUWENTSE TENNIS VERENIGING

Wanneer u dit leest is de tennisbaan reeds geopend. Ieder-
een heeft de Tennis-Info ontvangen met alle data en infor-
matie.

Zondag 8 april is het openings-toernooi vanaf 11.00 uur.
Het is een gezelligheids-toernooi en het is de bedoeling
dat iedereen weer in de stemming komt voor een nieuw sei-
zoen,

Op donderdag 24 mei Dauwtennis (Bemelvaartsdag).
Aanvang: 07.00 uur tot + 12.00 uur (zie Info-boekje).

oernooi op woensdagVoor de jeugdleden is het openings
18 apriT esvakantie). Opgave vóór woensdag 11 april
bij de jeugd-commissie.

Op zondag 27 mei dauwtennis om 07.00 uur (zie Info-boekje).
De automatische sproei-installtie is gerealiseerd. Het be-
stuur hoopt dat u allen zoveel mogelijk deelneemt aan de
diverse aktiviteiten die door de technische commissie ge-
organiseerd zijn.

Het Bestuu!

De kopie voor het volgende nummer (17= jaargang nr. 8
{verschijningsdatum 5 mei 2.5.) dient Uiterlijk ZONDAG

29 APRIL in het bezit te zijn van de redaktie._....



Bij bakker
Knippenborg
zit je goed

De bakker5 dio iets extra's van
ow besteling mak!

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

Div. keine zalen voor alle doel-
einden
Oud Hollandsche spellen
als groepsvermaak
Binnen en buiten barbecue
Koude buffetten, warme buffetten,
gourmetten, diners enz
Goede hotelvoorzieningen
En alles wat U bij en ander
ook kunt rijgen

Dus hét adres voor al Uw horecawensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS
Dorpsstraat 36, 7136 LM Zieuwent 0544-1271

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

Zieuwent VEEZ EEsss
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. + T.H.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

Nu/ tijdens de rust of
na de wedstrijd
bent u van harte welkom
inde

Kantine van Z.V.C.
tel. 1607

| AUTO- en MOTORRIJSCHOOL

Guus Kolkman
054451939
Ruurloseweg 16 - Zieuwent

- IEDERE MAANDAGAVOND THEORIE
- WIJ LESSEN IN DOETINCHEM EN LICHTENVOORDE
= SCHAKELWAGEN + AUTOMAAT
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TeeseEENHV. PACELL! neuws

Nu het seizoen bijna ten einde
is, kunnen we gerust stellen dat
het een succesvol seizoen was
voor PACELLI. Zo werd Dames 1

kampioen in de 2e klasse A en
keert volgend seizoen weer terug
in de le klasse. Ook de Heren
presteerden goed in de competitie,
welke afgesloten werd met een Ze
plaats. Voor de Dames Junioren lag
er een keurige 3e plaats in het
verschiet. Bovendien vallen er
twee Se plaatsen te vermelden,
nl. voor Dames 2 en Meisjes ad-
spiranten.

DAMES

Met nog 3 wedstrijden te spelen moest men aantreden tegen
Blauw-Wit. Een lastige tegenstander, zo bleek later ook
wel, want er werd verloren met 8-6. Men kwam al gauw achter
te staan met 4-0. Deze achterstand bleek te groot en zo-
doende ging men met lege handen naar huis.
Een week later werd er gewonnen van Grol met 7-5. Wederom
een vrij lastige wedstrijd, maar door goed spel werd er
verdiend gewonnen. Bovendien liet mede-concurrent Erix
een puntje liggen deze middag, zodat men bij winst op
Ha-Stu kampioen konden worden.

De dames begonnen geconcentreerd en gemotiveerd aan de
wedstrijd. Via een goede aanval en verdediging kon men
een voorsprong opbouwen van 6-1.
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Maar doordat Îla-Stu iets aggressiever ging spelen kwamen
ze terug tot 8-7. Deze voorsprong kon men weer uit bouwen
in de Ze helft. Zodoende werd de wedstrijd gewonnen met
15-12. Er volgden felicitaties, bloemen, champagne en na-
tuurlijk een feest.
PROFICIAT DAMES, COACH EN TRAINER.

Namens alle dames ook alle supporters, toeschouwers, spon-
sors, trainer en coach heel hartelijk bedankt en gefelici-
teerd met deze prestatie.

V.l.n.r.: Petra kl. Coldewijk, Marga Heutinck, Judith
Boekelder, Bob de Rijcke, Annet Hummelink,
Hedwig Hulshof.
Ilse Stoltenborg, Petra kl. Goldewijk, Jeannette
Hulshof, Ingrid Rouwhorst, Paulien Krabbenborg,
Marjan Boekelder.a



Ga vooreen leuke
wedstrijd naar ZVC

Kom vooreen goed
ontwerp voor een

nieuwe woning oftuin
eens bij

André en Marieke Adviesbureau voor huis-

en
tuinarchitectuur

Meekes Straussstraat 15 - 7132 AP Lichtenvoorde

ee ‘Tel 05443 76506

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN |

7138 LN ZIEUWENT
Tel: 05445 1269

voor advies
‘aan-en verkoop

FOKZEUGEN
FOKBEREN
BIGGEN
en VARKENS

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



Bekken wijst udeweg

CVs adviezen
uitstekende | VINES

EEE| premies

assurantiën-finan\ ingen-hypotheken
U Baes IEUWENT zer. 0545:
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De dames konden nog 3e worden, maar dan moest er wel
gewonnen worden van W.W.V. 3. De hele wedstrijd werd
gedomineerd door PACELLI. Men had steeds een voorsprongvan zo'n 2 goals, maar door concentratie-verlies trok
men aan het kortste eind. W.W.V. kwam langszij en won
vervolgens de wedstrijd met 8-7. Zo ging de 3e plaats
aan hun neus voorbij. Maar men kan toch terug kijken op
een geslaagd seizoen.
HEREN

De heren konden nog 2e worden, maar dan moest er gewon-
nen worden van Vios en Druten. Tegen Vios had men een
gemakkelijke middag, met &ên man meer werd er gewonnen
met 30-13.

Tegen Druten ging het stukken moeilijker. Beide teams
waren aan elkaar gewaagd. De hele wedstrijd ging gelijk
op, maar het was PACELLI dat aan het langste eind trok.
Men won met 25-22. Dankzij deze keurige prestatie werd
men 2e in de competitie.
OVERIG NIEUWS:

— Handbal vereniging PACELLI biedt voor I
TRAININGEN aan in april en mei.

GRAT

Dames en Heren
Jongens en Meisje:

woensdag van 19.00 — 20.00 uur
dinsdag van 18.00 — 19.30 uur

Voor informatie, telefoonnummer 05443 — 73814.
— Om alvast te noteren ín uw agenda. Op zondag 20 mei

organiseert PACELLI het jaarlijkse buurt-toernooi.
Men heeft dit jaar gekozen voor 4 categorieën, nl
Heren, Dames, Jongens en Meisjes. Er is dit jaar afge-zien van een gemengde klasse. Nadere informatie volgt
nog.



jjSTANDEN PER 19 MAART 1990.

DAMES SENIOREN

KL.
3

2819 1. Vios1 17 % 28-107
ZST 2. Avanti 1 17 D 273103
24147 3.HC, '871 18 18 157127
19-201 4. PAI 2 17 16 141-152
16193 5.3 TV 5 BsZDI198 6. Minerva 3 17 4 14-181
161167 7. Fortuna 1 17 14 173218
169-192 17 14 145213
121-186 17 09 132-213
1529 18 (8 131-202

MEISJES A ASP. KL. D

2 176132 1. Minerva A 4 25 92-65
3 23 MFA 2, IV A 4 2% 173%

3. PAHA 14 23 22719 3. BlawWitA 14 3 1244
4. Babberich A 14 13 127174 4. ErixA 14 15 125100
5. Apollo '70 A 14 10 172169 5. PETA U 1 9319
6. Brumen A 14 09 19152 6. Reflex À 14 (6 BFI
7. Minerva A 14 06 128232 7. Apollo DA 14 06 737185
8. Flamingo's A 14 04 107-183 8.M. CazellenA 14 02 5219
HEREN SENIOREN KL. 4A

1. Gr. Glorie2 11 21 210-122
2. PAHLLI 1 12 17 271-202
3. Druten 2 TD 16 216-155
4. AN 71 2 12 12 2124

U 08 189213
12 08 17323
12 00 180-303

kkekkkkkkkk ekkeLekkePPoet
SQUASH: KENMISMAKINGSTDERNDDI

vindt er een kenniszakingstoernooi
richte squash-vereniging. Dit

toernooi is bestemd voor iedereen die zich als lid heeft
opgegeven. Wel dient iedereen die hieraan mee wil doen
zich hiervoor op te geven. Dit kan gebeuren bij een v.d.
bestuursleden. Doe d: ‚nm. de organisatie.

Het Bestuur.—_——





Breng kleur
in Uw interieUr.

g

‚O lotus
‘selection

Niënhuis interieurverzorging
Werenfriedstraat1 7136 LZ Zieuwent

Telefoon 05445-1252


