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)ORTHUIS VALKENBU RG
PUJEG 39 DOORN Tel. O747O - 2823

v o o r' ***VRIJETI,JDSKLEDING
o-lál-dáfr;;-ê;-E;ien (ski) pakken

'pantalons en jackst Noorse truien
v e r h u u r van:skits en skischoenen met recht

vgn koop r:N IS KOPEN STARTEN IS LOPEN
LANGBROEKERD'sK {61 DRTEBERGEN Ter . 03438-2311

VAN DE WIELtS --AuroMoBrEL-en
TRACTORENHANDÏL
REPARATIEINRICiITING
HANDEL IN OLIEEN eN VETTEN

4!=gU=IPgE!ry=EEI Bcl ar o tlló . ls?e

B.V. GRAAN--,MFEL_, EN

KUNSTMESTHANDET

,4"'Dun e octen
. UÏJ ADRES VOOR TOPKVIALITEIT MENGVOEDERS( =======.=====--====--====================

LANGBROEK - Ter-. (O34t6)tZt5, b.g.g. (Ol+fi) 1258

uil- en financiering
el{lk1 aI naar gcle.ug
f tl'id ' MET BovAG GARANE-ÍE

)NACKMOBIEL

eing en levering van:

d- vloertegels
aïtc
natuursteen

VAN KOO T E

C. ril lo hpila

(

YPBE.E ggEB!IgIT !I49T!
VERZORGEN OOK UW PARTIJEN EN FEEST.IES

eieren - Huzarensalade - div.toastjes -
bitterballen enz. èr.zc

j6 - t8o5

BREDEVJEGll COTHEN O van G Inkel

13 ILTHOVEN S BCLJWBEDRIJF

AUTOVERHUUR
vàD o.êo div. V.l"l. (Uus-Golf ) en Opels

AlLen voorzien van radio
Mercedes bestelwagens tot 17 nj
Rijbewds B.E.

NOOITGEDACHT f8 - ZE]ST TeI.OJ4O4-19O44

I
IJ
I



SPORTVNRENIGING L A N G B R O E K

e-!-q- e-r-l- e-!-!-:-?9-- jgli--1 2í9

-l- uufl
Voorzitter ; afd. Badninton

Vice voorzitter :afd. Voetbal-

Penningmeester : afd" GYmnastiek

S ecreiaris

,/ên 1l'onznrcinosmzf-eri:al

Iuiede bestuurslid

CarLtine verzorging

t;;edstrld secretaris

Afd" Gymnastiek

VAN F1 ET BËSl t_rtJ Í?

Deze uitgave van ons klubblad heeft veel te lang op zich
laten wachtenr Misschien is juist daarom dit verschijnen
zo verheugend.
IIet is vooral aan de aktivitei- ten van d.e Fam. v. d ,Bilt te
t'.nken dat u dit nummer kunt lezen.
Ï t ae voor hun zo karakteri-stieke energie hebben zij zich
ingezet voor een regelmatige verspreiding in de toekomst"

19?6 Is voor S.V.L. een suksesvol jaar geweest.
I{et veel pl-ezier herinneren we ons het kampioenschap van
ons eerste voetbalteam;
Ook in het recente deel van de kompetitiet dat rond de
jaarwisseling wordt opgeschort heeft S.V.L- zich voor-
treff elijk weten te handhaven;
Dit gcldt voor all-e senioren elftal-len, ze zítLen aflen
in de bovenste helfti
De jeugd r,vordt -steeds beter begeleid.
De comnissie die dit op zich heeft genomen bestaat uit
enthousiaste S.V.L.-fans en dit zal de opvang en de
resultaten zeker ten goede komen"

De gymnastiek vertoont nog steecis een gestage groei.
Reikhalzend zien lve ,rit naar het gereed komen van het nj cuwc
(( meentel\jke gymnastieklokaal aan de weidedreef.
Voor de badminton is zoveel belangstelling dat niet zeltlen
van overbevolking sprake is;
De accommodatie is uitgebreid met een zeer fraai kleedgebouw,

Met veel- voldoening memoreren we de grote inzet van velcn.
It{aa.st vele p1 ezierige dingen zijn er ook zeer betrerirens-
waardige gebeurtenissen te vermeld.en, zoal-s zíekte en ernr;1..i 1

bLessure die een lange genezing vergen.
\ïe wenSen onae zo zeer gedUpeerde Leden een zeer voorsnoerlil',,
herstel;
Met vertrou\ruen gaan we in 1977 verdert omdat we ons
weten door zeer veel toegewijde leden. L.p.ARi'NDZ

ges t<-'untl

(

i,-.,-- À-^-,1-lrrjgl ór gttuzt

lr r, er Sl- agt er t

heer van Ee,

lrrrer v.Kooten,

l, r:er v.Oudbroekhui

hr,c.r Noordam,

lri,er van Buuren,

lr':,t-'1 Jansen ,

,i r'.)uw Kerkho f ,

l,Ai(TIE-ADRES : Cnthr,rvreo 12

Te1. W4J6 - 1881
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AN DF- l/*r'- VCETBAL
Gemeentelijke sportvelden rroranjehofrr.
tledstrijden vr\jvrel uitsluitend op de zaterdag.

maandag : 6"3O - 7.3O uur C junioren 12r13r14jr'"
6.jo - 7.Jo uur B junioren 14,,15, 16 jr.
7"to - 8.Jo uur A junioren 16r17,t8jr'.

din.sd.rg 2 7.3O - 9.1O uur J groepen senioren

iJEDAKI

ti,: t kl-ubblad

irr de kantine

E

"iii hebben onze vrlje tljd beschikbaar gesteld.' om het
l. lrr.bbl-ad \ïeer te f aten verschijnen.
i1r,ar. .daar hel'rben ive uw hulp bi,j nodig, en wij hopen

rru dat aIle bestuursJ-eden, l-eiders, aanvoerders en all-e
li,clen van de voetbalr gJm, en badrninton regelmatig in

schrii\ren en voor de 1Oe van elke maand

of Cothervreg 12, de kopy afgeven.

PLAÁTS
TIJD
TRAINING

PLAÀTS

TIJD

(

PL*rTS

TIJD

(i

rvoensciag z 5"45 - 7.45
6.4, - ? .45

-adonderdag: 6"3O - 7.3O
7 .30 - 9.10

vrijdag+zondag:Geen

iedere groep 1 uur"
uur E pupillen 8,9,10;r"
uur D pupillc.n 'lO r11r121r' .

uur A junioren 16,,17,18jr'.
uur Senioren-selektie
vo etbalaktivi t ei ten.

'.tjj zouden het leuk vinden, als het blad ook een naam

|,.pr:eg. Daarom vragen lviS' u daarover een,s na te denken, en

' ,rn leuke naam te verzinnen.
l).i. r:p,;ene die de leukste naan verzonnen heef t, krijgt aIs
lrr'1.oning een boeken- of platenbon.

',i'qj wensen u al-Ien prettige Kerstdagen en een gelukkig
Ni r:uvr jaar en veel gezondheid toe en natuurlijk een

,;r,ollTIEF 1977 .

GY lv1 NAS-í- | E K
Gyrnnastj-ekl-okaa1 huishoudschool, Julianalaan

Langbroek

vioensdag : l+ - 5 uur Kl-euters vanaf + iaar
5 - 6 uur luleisjes 6 - ! jaar,
6 - Z uur l"Íeis jes '10 - 12 jaar
7 - 8 uur Adspirant danes I/m 1/ jr,;rr'
B-guurDames

: Gymnastieklokaal- huishoudschoolt Julianalaan
Langbro ek

: Donderdagavond van 8 - 10 uur

t)

DE REDAKTÏE

( r,



BES'IE S PCRT V,R IE N D EN T\^./EF.DE ELF TAL

Nu, ,bij het verschijnen van het clubblad de eerste h.e1ft
van dà competitie er aI weer opzit, moet ik. vaststellen
'dat het goed gaat met ons eersté' A-team'
t"iochten wii, nu ik d.it s'chrijf ,' de resterende wedstrijd
Scherpenzàe1 uit in wins't omzetten, er aIIe reden is om

te zeggen w\j doen mee en wel ,bovenaanr:tot het einde toer,
g"zieí-vrfi "og 

belangrijke wedstrijden thuis krijgen' I
Dus.reden te over om te juichen' 

.

lien rvaa:rschuwing aan ailen die met het eerste te maken

hebben, is dan áp zijn plaats n.1' zorg ervoor de winter-
' de trainíngsavonden nietr;top 'goed te gebrttiken, _d?ot ,te verzuinen en de onclerlinge sfeer'te bevorderen.

Kortom ,toon de.Juiste instelling die iedereen zo hard
nodig heeft om succes te hebben.
Het ís vorig seizoen gebleken na de rustpauze, dat tt\j een
glansrijke prestatie hebben geleverd, welnu laat het nu

ook weer zo z\jn.
Bovenaan te eindigen is.op-een zekór momqnt, iedere club
wel- qe4s ten deel gevaIlen, maar bovenaan te blijven dat
zi;n er maar vreinígen. '

Hulde voor de heer Koster en alten die met het eerste te
maken hebben voor vrat tot nu toe 'is bereikt.
Iln van oUn kant nog een goede gedaèhte Voor het hele eerste
team, luister naar de woorden van éen groot en heel (
slimme wegrenner:

DE PRIJZEN IJORDEN PAS AAN DE MEET VERDEELD

EN NIET ITERDERo ' '

Iliermede ga ik eindigen en aI mljn sportvrienden mgt hun
gezinnen Íroor de komende feestdagen heel fijne en prettige
daeen toe te wêlserrr

Dus jongens, zet je beste beentje voor en hij is
bakker. (Verslag DOVO 5-S .V.L. 2 op .blz " 1O)

A.V"D"BILT
-o -o -o -o -o -o -o -o-o -o -o -o-o -o -o -o -o -o-o -o -o-

HI]|R HÀD DE KOPY VAN HET

Je ELFTAL MOtrTxN KOMEN! !

HIER V,IAS RUIIÍTE VOOR

I{ET 4e Mtr'TAL! ! !

Lr is mij gevraagd o1n qen kl_ein stukje over het 2e elftal
te schrijven, in hét'íieuwe klubblad"
Zaterdag 2/ november 1jl6 noesten wij om 12 uur uit tegen
DOVO " r,rïe haddea een goed elf taI op papier, maar jammerge:ioc1,;
v/aren er J speiers te kort.
\.e moesten 2 A junioren meenemen om er een elftal_ van te
,i ken" Ze varen nóo ï1 i ct eens de sl pr:hf_.eiie.
,\( , _,^ 

.t-ó lrrsu ssrrÈ us orsurluDUst maaf lve'i .:rlot'en met 1-O"
rJe blijven niet bij de pakken neer zitten en we leven vreer
gevroon naar de volgende wedstrijQ en die hopen wft' in onze
zak te kunnen steken,

"Ë.

voor de

((

\'/
b/

J. APPELHOF



VRIJE T RA P VANAF tó METE'R
Ii T q rn

"...Arie v"Oudbroekhuizerl een sl-echt
' vreekend heef t als S "\r.L " zaterdaps

heefl: verloren??????

.. o o.onze trainer b\j V"V"Hees door een
ba.nk is gesprongen en er geLrn
schadecl-aim is binnengekornen! ! ! !

.. ".Hans v.Inpel-en komend seizoen alr.
rapporteu:' Eaat fungeren?

. " . ;1(1 aas en 'Anné1_i-es '1 6 dec. ge+;rouurd
r' \ iaQ't
1.J"'-.' -.

....cle pihk van rrForkrr maar een fachertje utas, gezien de
uredstri;d tegc'n Unj-cum.

....Koos l,loordam vref eens de Cor ,Koster van S.V.L. is
geno emd

.. ".Nico llardeman b5' het ruiken van het veldr zijn rug-
kJ-achte5r onmiddelljjk zi;n genezen???

. " " oJan Mansier behalve een goede kantinebaa^s, ook een
goede opperman is.

"..,Th.Nout (dusbaba) met een score van 35OO stenen ook
een. goede straatmaker is?

. . . "er , enkeie enthousiaste mensen zo I n mooi Sint Nicoláas-
avondje organiseerde?? :::

.. ..het bestuur en de redaktie het }euk zouden vinden.
wanneer het klubblad ook een naam had?

....tret UestÍi!:r, een boekenbon of platenbon beschikbaar
stelt voor diegene die de Leukste naam bedacht heeft.

....het l-euk zou zijn a1s er meer echtgenoters van de
spelers mee gaan naar een wedstrijd.

i;)

.er spelersvrouv/en en verl-oofd.:s zljn die soep en
brood j es m.aken? ?

. aI s er een trouwe supports'ter brood jes klaarmaakt haa::
verloofde niet in vorrn is??? .

en dat,t "wij enkele''pechvo5gels hebben bij S, V.L.
Hans tran Doorn er êên van is?.

" "..de- redaktie orren sEaar voor kritiek.

J$
{

^

I

I

"...hei; in de kantine altijd gezellig is.
-- - , - t--

.,..we een voorbeel-d eian Bert van Amerongen kunnen nemeti,
omdat hij aIs ec-'rste een verslag inzond?

....Fiet de Rooy een zviemvergunning hceft gekregen, om in
de sl-oot l-anss het voetbalveld te zvrernmen?

....er een S "V.L. speler in een uit-wedstrijd
in moe.st val-len en toen ontdekte
d.at hij-dd--tas met inhoud in de .

\antine te ,Langbroek had staan?

.iÍ .het 2e elftal- nooít gí)en kam op
zak heeft en deze l-eent bij de
leider, maar de kam nooit meer bij
de Ieider teruE komt! ! !

. . . .het 2e el-ftal- blj DOVO een uitste-
, kende grensrecht had?

HAHAHAHAH AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA HA

HAHA HAHAHAHÀHAHAHAHA HA HTT HAHÀ

(e



VI.JFDE EL FTAL
),,k dit jaar doen wlj het met het 5e el-ftal veer bijzonder

to(ido
It. eerste wedstrijd tegen Valleivogel-s urerd nog vrel gelijk
1,r'r;pr:e1d maar de volgende','redstrÍjden tegen C,D"N.(Z t<eer)
r j;rndia, G.V. V.V. , MERIONOTs, D.O.S.C. werden gev/onnen.
ll,:Iaas ging het toen minder tegen Jonatha en RensvJoud.e
,.virÉÀrtegen beiden verloren 1rïet den"
l,r-' Boede resultaten v,terden mede bereikt door de goede
. , )-^--+ L';-.,' ,1 ^ +('lrKomsl OU oe lral-n].ngeno
'J;rnneer we ook na de v/interstcp onze trainingen trouv/
l,liiven vol r.en kunnen we de 2e hel-f t van de gnmncl-..i 1-i o rnei.
v,'r'trouvren tegemoe L zren.

AaNVOLRDER 5e ELFTAL

-()-O-O -O-O-O-O -O-O -O-O-O-O-O-O -O-O-O-O -O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

. HET ZESDE I'LFTAL IS HET OOK

VIJRGBTEN

?l - I 
rrPl i! I {! -P9 

y9 
- 2 - : - ! : Y :t : - 3 - s P - 3 Z - 19 y :1279

ï,e hebben een erg fijne wedstrijd gehad. en we hadden bij dit
el-ftal echt het gevoel of ure er het hëIe seizoen bij waren

,.-àwê€str Dit is ons reuz€ meegevall eni want dit is niet''11 aI de el-ftallen hetzelfde
iVe werden na de wedstrijd ook nog uitgenodigd om met het
elftal nog wat te gaan eten en te drihken, wat natuurlijk
erg leuk overkvrarn.

De jongens van d.it elftal speeld.en niêt helemaal iOG% onclat
ze niet gewend zijn met ons te spelenr. desondanks konden we
redelijk rneekomen en speelden niet sl e'cht.
Het viel me ook op, dat er in dít el_ftal geen kritiek op
elkaar geleverd urordt onder de we<istrijd, maar het voetbal-I r:rr
gaat net zo vriendschappelijk als na d.e wedstr\jd in de kantirrt.
Het ruas erg jammer dat we niet 1 of 2 punten nee konden
brêngen, vrant dit had de sfeer.nog verdubbeld, al. was die
geweldig.
ïle zijn erg tevreden, en we hopen dat de spelers van het
2e dat ook zlqjn over ons. .

B. van Á,MERONGEN

.((, -o -o -o -o -o-o -o -o-o-o -o-o -o-o -o -o-b -o -o-o-o-o-o -o-o-o-o-o -c) -

DE REDAKTIE HOOPT OOK VAN DE E1 pupill-'en

B.JUNIOREN - D pupillen - KEEPERS -
E rr pupirren vóó.R 10 JANUARI ooK rEN

VLRSLAG TE ONTVANGEN.

it,.r'cactie van de A-junioren, die voor
r!', r'.1 €.n in het 2e eIf ta} , in verband met
;;lrl'd en een tekort aan spelers in het

het e-erst ui tgeleend
de afgeJ-aste wed-

tvreed.e. (

ir v/e,rden in totaal- U e-junioren uitgeleend over I senioren
, lr'tirllr:n.' waa.rvan 2 in het 2e ef ftal"
t',\ lr,',idden bij het 2e c-l-ftal enkel-e spelers die eigenlijk veel
l,; l.rrrit l-ieten weten, dat ze niet mee konden, vandaar dat
uri,i , t:n kwartier voor vertrek werden gevraagd om mee te doen.
,Jr: r:;[)e(]lden tegen DOVO uit Veenendaal .
l);.rr vuaren we erg brij mee, omdat we zel-f niet hoefde te
vot'tb;rll-en en ook wel een beetje trots omdat we in het 2e
r ll'tirl mce mochten doen en dat is nog een vrij hoog elftal .

Itt;

Uie werden bU het 2e erg leuk opgenbillen en ook met de
opstelling werd er met onze plaats nog rekening gehoud.en met
wat we gewend zijn, in de A junioren.
Dat we mee mochten spelen is ook erg belangrijk,
kunnen wennen aan de overgang b.v. valr 2 keer J
dat je meer moet kunnen incasseren.

omdat we
kwartier en

(11



-I ELI GDCOMIVI:SIE
1e voorzitter
2e voorzitter
jeugd sekretarls en we<lstrijdsecr.
trainer E I pupillen
trainer A junioren
trai-ner B junioren
trainer C" junioren
trainer D. pupillen
keepers trainer
trainer E II pupiil-en
leider
I ei der
l- ei der
1 ei der
leider
l-eider
leider
1eicler
Ieider

o-oo-o-o-

(_'en voorsprong genomen te hebben toch met 2_Z gelljk
t e sp e1_ en.
Toch moeten ze wel oppassen, !ïanneer ze vrug voorkoÍnen,dat ze het niet te gemakkelijk nemen, want hierdoor hebben
tegen scharklvijk b:jna een punt verroren. Na een J-o voor-
sprong vrerd het toch nog J-2.
De resultaten
behalve goed.
5-O van CDN.
il( rr toen ze
steeds beter.
lir" r,rcrd o'al i ik
Domstad.
l-n de conpetitie gaat het nu behcorli;k goed., zoals in de:
stanci te zien is.
Dat het zo lekker gaat komt vooral , cmctat rle jongens elke:
week trouw komelr trainen, ook v.'anneer het een beet je regr:n.t.,,
\;anneer ze het hele jaar zo door bli;'ven trainen komen ze
zeker bij de eerste drie in de competitie"
tsuiten het veld kunnen de jongens ook goed met erkaal
opschieten. Dat is erg belangrijk, want wanneer je buiten hr: t,

veld goed met elkaar kan opschi eten, voetbar je in het v,,- 1.,1
mef mor-n n-l azi o-

lvf v!+\?r.

ST;iND C-.iunioren:
1 ) Jonathan

'lrcJ-lings

rl,lema
l, llruin
i, llruin
r r',lt:man
/;rÍr l-'ijk
'trl;t:fi;-af
tu,tOe-'fd

. I rrt 1-:c'I en
, V, .T'S

,r I J' Í::,

,lir.rncveld
rl'l ;man
r:,1'

-rrltliug
, c crrburg

/' l-l_:

l1;

| -() -O -O -O -O -O -O -O -O-O -O -O -O -O-O-O*O-O -O-
)

waren in de eerste 2 uredstrtjden nog alles-
Er vrerd , nnet 2-O van het Goy verloren en n(:

ulat aan el-kaar begonnen te wennen ging het

gespeeld tegc'n Odijk en geu/onnen van HDS en

DOELPUI{TENMAKERS

F C..J U\i IOF]EN
- ittrLiorr.:n vormcn ssn lcuk ploegje
I i,n :rLs buiten het veld'

2) SVL
e) q 1/ F

ít( o"""" i"o

') 
BVC

í ) Schalkvrijk (,-?,

Ilí chard Biesheuvel-
l';rul v.d.Víeerd
liarry v.Leeuwen
Aki
Andre v.luK
''iin Oudbroekhuizen
J ri.n I{o o gl and
Ren6 Veddema
!ïim Hoogland
ïJim Aalbers
Al-bert tchterberg
It"t irn van Doorn

3x
6x
1x

14x
1x
3x
4x
2x
2x
tx
2x
IX

do elpunt
want je

JAÁP van DI,l l(

9-17
/- ta
B-tt
9- 10
7-9
') -')
t'. c.

n7.

9-z
n4)/- |

r, t. v rrld vecht e:n zij voor iedere
r' ( ri icdele bal . Daarom kunnen

rir cen achterstand ook weer zo 
'í,I l,\)t uF,komcn"

i r; i n 2 hce l- bclangrijke' vredstrij-
r;rIr ()ok r':ebeurt.
rr ,Jonathiin, wclke nog geen punt ver-
rr lrrrrltlt-'n klvam e\ ze i-n de eerste 5 n:--
,rr rnr t 2-O achter'! maar wisten op een
,l, lrr rrtic m;rnier toch nog op 2-2 te komen.

l,r,r'r'rrl.:rrl rnoc,s;t er aan geloven na 2 maal-

1

7) FAK
8) oa5r
9) zeíst
tO) Seastum'.\| ) fatr]-a

r,rt doelpunt
l ot nu toe.
'r, 
igt hem weI

van Harry van Leeuwen rvas het mooiste
lje hopen dat ilarry er weer gauw bij is'
op die finksback pl-aats.

(13 JOS fVtrRS en
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: Leidster adsPirant
rr v.Oudbroekhuizen-de Bruin:Leidster groep !-12
r.Alvarez Fernandez-v.Harn : Leidster groep 6-9

en kleutergroeP
: De heer Arendz.

l 4z 13 58 t.n.v.
penningmeester S.V'L'
Ueidedreef 17
Langbro ek

o -o -o -o-o -o-o -o-o-o-o -o-o-o-o -o-o-o'

rle afdeling gYmnastiek vril
,;,g in het klubblad voorkomen'

klubblad vrat zovue1 voor de

r:líng voetbal- als voor onze
nastiek afdel-ing bestemd is'

ls u misschien af zult ureten
r:r clit j aar een gymnasti ek-
t.uur l3evornd door de mensen
I s bovengenoemd. Deze Personen
br:ren de afdeling gYmna-stiek te
rlen en enkefe aktiviteiten te or-
I ii(rren.
rrrst-,i ek wat in deze tijd zo in de ' .----.- -

:,rr1;r;telling staat i.v.m. Sport R"*1:---,--!. 
-

,..r,i'; *oeten wd in Langbroek konstateren
uo.,ralb\ile afdeling van de gehuwde dames

rrip; belangstelling bestaat'
,1.., overige afdeling moeten rvij zeggen dat
,rnt,housiasme groot is, dit onder leiding van

. Sonrlervan en Mej. Miltenburg'
lril ctt: z,e groepen kunnen er nog altiid nieuvre leden bij'

dames
j aar
jaar

-o-o-o-o-o-o-o-o -

I aten we nu eens met elkaar proberen onze afdeling nog groter.
l.() maken door eens op een woensdag te komen kijken in de
r;.ymnastiekzaal- aan de JuIianalaan.
Il, t verplicht u deze avond tot niets rnaar aI s er berangstel..l 'in1';

rr,,, kom een week later weer ter:ug en neem je vriendin,
rrr,r buurvrouv of een kennis ook eens mee en probeer. ze eens
l,'rla.ngstelling te laten tonen. (Voor de gymnastiekti.iden zie

r\)/
:ri,en',ue zo met elkaar ook deze afdefing groter maken"

,, I l( -aatste vrillen rvij jul 1ie vr.aBe:r, ook eens een stuk je
t,: schrijven voor ons k-I'rbblí.d. L)or.n vrli dat?
iiocl:i;eI] er nog anderc vr'i-rg;í tr zijn, i'ienci'" u da-r tot een van
i)nze bestuursl-eclen.

Narnens Ce afdeli-ng gymnastiek,

D" van Ee
-O -O -O -O -O-O -O -O -O-O -O -O-O -O -O-O-O -O -O-O -O -O-O-O -O -O -O -O -O -() - (, -.

ZoaLs u rnisschien al rveet, zijn er in oe winter,-
rnaanden in ae kanti ne kaartavoncien.
De volgencie kaartavonden z4n; 

-7 
januari 1977 en -,,/./

K.MT u ocK? 
21 januari 197?

\ ..- I

\\ -'
-O -O-O -O -O -O-O -O -O -O -O -O -O-O-O -O -O -O -O-O -O -O -O -O-O-O -O -O -O -()- r ,'

((

Bij deze wcnsl ik i edere oprechte S V"Lo I er
prettigrr kt:rs;tril.r[,; en on een bijzonder goede

jaarwisl;,-.1 irrí'; tc'r- L'n spreek de hoop uit,
dat 1977 '^en 11 t:s1,':-rgd jaar mag r,vorden,

zoveL op het []ro(-'ne gras irls daar buiten.

- 
tl I

It:ef D. van Ee

r'.1(erkhof -Hoekstra
lLrestuursleden:
r'.v.d.BiIt-v.Buuren

i.rrctpersoon BADMINTON

l)DUilÍlêr sportvereniging

Voorzi tter
Secreta.resse

'i-)

I

i., L,
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,t

I
\r 'i)lili
\t

t'lir

A.J. COSTtrR

( t:'
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