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Lil'OllTVl:;RljNïcïNG L A N G B R O E K

c.richt:20juni1961
Gemeenteiijke sportvelden ilOranjehofrl
W-edstrijden vrijwel uitsl_uitend op d.e zaterdag
maandag t 6,3O - T,3O uur C junioren 1Z,,1jl

6.3O - /.Jo uur B junioren 14'rlí,',,
T.iO - 8.50 uur A junioren l6rt7,

dinsdag . 7.tO - 9.3O uur J groepen seniorr,r
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BF_STIJUR
l)t' hcer Atenz Voorzitter
l)(i hcer Slagter Vice-voorzitter
l)r,. heer van Ee PennÍngneester
I;c heer van Kooten Sekretaris
tle heer van Oudbroekhuj_zen Verzorgingsmateriaal
rlc heer Noordam MedebestuursLid
l)r: heer van Buuren Kantineverzorging
l-rc heer Jansen lïedstrijd sekretaris
i\{evrouw Kerkhof Afd. gymnastiek
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Langbro ek
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]EI-iSTE Et-i-TAL
,rL: vrinterstop zijn lve niet af te best van start gegaan.

;;u.l t:rten als S.V.L. - h,.F.C.58 1-1 en S.V.L. - Scherpenzeel-
;'waren zeer teleurstr:l1end, vooral gezien het vertoonde
rr | .
,'r'irl de trainer - de leider en het bestuur waren zeer te-
rrrgc:ste1d in de verrichtingen van het eerste ef f tal-, vtat
l.,,indelijk toch het visitekaartje van een vereniging mc et

ilncer we zien dat door dergelijke mensen al-l-est maar dan o('l
Icr,; gedaan vrordt om goed.e prestaties te kunnen leveren
,.l.t,n rvi-i al s snelers va.n het EERSTE elf tal vooral die
ri;;r,'n niet in hun hennd zetten, en ook tegenover onze sup-
rLuFS is dat niet er:g fideel-. Ivlaar zie wat er gebeurde:

i;.V.L. - Scherpenzeel" hebben vte na de traininpl van
rL'lci'dirg e.enr dacht ik, ophelderend gesprek met el-kaar gehad
t. r'r,-.sulteerde dat r,ve v/eer een leuke veï'standhouding met
l.: t;.tr: kregen, wat toch zeer belangrijk is om goede presta-
r:rr te kunnen l-everen. En zie het gevolg:

l'r:-1 strijd Eemnes - S.V.L. stond voor de deur, urat toch ,nreI
rr Lirstige tegenstander is. lïe t',raren all-emaal behoorliik
r:ro'tiveerd toen l/ve aan de strÍjd begonnen" Het rverd een

till:e: partij voetba-l , vraarin al snel b]-eek dat ure de 2 punten
, n:-iàr huis konden nemen.
(,nteveer een kr,^raltier voetball-en kregen lve een vrije trap
nenlen van + l+O rneter afstzrnd, ogenschijnlijk niets aan de

rrrl- maar hi er 'l iet Nico llardernan weer eens zien hoe .ie een--1
i,jrr trap moet nemen. lir.rïr vcrl; r:ltrikkelil'k hard schot met I
1' ctr i.en verslag<:n Il emnes declrniln cn he t lvas O-1. Iemnes
rrlre e rde daar wat aan 'Lc' doen, mil;{r onzc achtr,rhoede t'u'a.s

r,rl bestand tegen hun aanvaffen.
i,.minuten voor rust ging Arnofd van Os mooi door op rechts
l. rlc bal-, en uit zqn gave voorzet naar Jan van Buuren, die
,,Ir Éllleen maar voor de keeper krvam en hard inknalde, vrerd
l. ()-? (grote vreugde bij iedereen).
lr.r;t weer een sterk S .V.L. in het veld, naar na ongeveer
rrr iriuten kreeg Eemnes een vrije trap te nenen, een ongevaar-

li r;ciLot r,verd van richting veranderd en lrPorkll was kansloos,

l-í t

Direkt na de aftrap kreeg Jos Donselaar de bal en ging er op
l-inks als een haas vandoor, door een pracht van een

voorzet d,ie zeer bekwaam ingekopt werd door Jan van Leeuwen
v'rerd het I-j. Eemnes probeerde alles om die achterstand weg
te vierken, maar doordat het C;ehele ef f tal vari ons er hard
voor knokte, had Eemnes geerr schl;n, van k^ans en bl-eef he t j-,).
Jongens Iaten vrij goed be-seffí:rn waélr vre mee bezig zijn, en
door blijven gailn z,oí'.i.Í, j n d<'zc GiilrNDIOZIl 'rr;edstrijd, dan kan
niemand mecr t,t-'J,rur'y1r'r,1.t'Ld u,,orrlr.-lrL r.'n jrafen.vrij vast en zekert1, h<>oÍdk^-l;rrir;c. fJo1,]nir;r1s: 11 t:f r'-l.icj tr:erd. 
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Uit de betere ,,vectstrijden. ( zoals Eemnes uit) bliikt, dat wij
voor niemancl in onze afdeling behoeven oncler tè doen. maar.
dan moet er wel ínzet zijn. Tijdens een wedstrijd moet er gelv()rli I

t'rorden. Zodra deze mentaliteit er.heerst heeft ieclere tertc,n-
stander eon hele kv;aje dobber aan ons.
Men moet er van uit gaan dat iedere tegen-
stander orE probeert te pakken en daar:tegen
moeten víe onS \r'.Iapellen. Opvallend is meustérl-,
ciat wanneer men nerveus is voor de wedstrp-d,,
de uitwerking iijctens Ce '.,re.d..;tri,id 1,;oed is.
.Je moet in fej.tc tc1lcn (iL:n wcdr;Lr\id opzien.
ijJ6.., [1llf r,ru Lo t ir,trir)tr ;, I I r, ],.,.rn1;i,n ni g in
L' ig'e n ltirntl . À L-l r-, C(,n(:lrI crIt(,n ( trr.)ra1ve
Veense Boylr) ontlnoetr'n vrc) rrc'iï ().)n ke(,r.
I S Ive deze wodstrjidCrr ltor:d ,l(r,)r1,..)men., dan
!zltten we een ireel- eind in rle iro ed e ri ch.-
ting. En 'onclerschat vooral- een |Iesg aIs
S.I.C. niet. Je moet de uitslagen van deze
ploeg eens zí-ei. Het nierendeel .van de uitslag
bevat niet meer dan 1 doelpunt verschil-.
Dan hebben ze ook vreer gelljk gespeeld tegen
iloevelaken. Let goed op als we daar heen
moeten, zodat 'u';e daar niet onnodig punten
gaan verspelen.
fk wens aile spelersi nog een plezierig
seizoen toe en ik hoop op een herhaling
van vorig jaar. / r- \ HEN V.GARDEREN

\) )



\rlrr:r; : Vjeidedreef 16, Langbroek.

i,'lrocrrtedatum : ! apr-i1 19+7.

l, lroorteplaats : Onstvredde.

,, nl, l,c en Gervicht: 1"?B n. 87 kg.
rir', r'ï. lir'ke staat : Gehuwd.

,:,rr l,;;-L jaren bij S.V.L. : '1 O jaar.
irir( n : Opel Ascona (

" r'l:qover : De Koning b.v.
l' r ví) r^'i .-)tê snortman : RuUd Krol.
| ,vori ete l.V.programma(geen sport): Aktualiteiten / \tord.t

_ u af geholpen?

l',,voliete ploeg(en) : Ajax
V Ln velke muziek hou jei? : NeiI Diamond.

.'í,ns voor de toekomst : t'ieer vriendschappelijke rvedstrijden
. voor het tweede elftal-.

Lieveringseten : Chínees.
Favoriete tra-iners : Geen.

iiobbyrs naast voetbal : TuÍnieren -
Knuts el- en .

-,r.rst.igste: tep5enstander : Henk v.Garder(
Ërrstc ;:chr;i.rlsri'cliter : Leo llorn.
i'/at vintl ;j c cle bclrte l;por:tprogra.mmar s
o.p de T. V.'? : Stucii-o spor.t - T.C. Avond.-

' rood.
\[/ie word.f dÍt seizoen kampioen? ; Ajax

MAP,C EL GADEMAN
Àdres: lieidedreef 66, Langbroek
Geboortedatum a 22 juni j951 :

Geboortepl_aats : Vechtcn, f_;()m" Bunnik
Lengte en gevricht 2 1.8(, n. ,/,,, l<t;.<:n iJO gr.Schoon a.d.haak!

i'trp;erJ 
i.iku r;1.rr;r t. : (jllruy;rl ( nr,,t m j,in b(-,ste vrj.enc..t in)

rr.nt'r-l j:rr', 11 |r.j r-i-v-1,- : 4.j;r;rr' (u.r no6 stc-eds onbekend)
I'iarchirl G;idemans

;i agen : GoI f S 1600 ( autoped bi;1. ve el pe cLr )
;crktlever : Dijker & Doornbos accountants.

IravorÍete sportman :'speler va' s.v.L.r(ireinig; voetbaf, (,r,.
hoop bier)

Iavoriete T.V.prog;ramma(geen sport): I''sh/ Laurel- en Hetrclyr/
,en de Flintstones.

Fa-voriete ploeg(en) ; A3ax/ F.C.Zinudde (vooral Japie),
i/a.n ,"relke nuzick hou je? : Gorrlon LightÍ.f oor: ( voetbal_sl-,ar,.,:r.r, !

t-tts voor Ce toc:koïnst : lli,t.re ir;r,í,ncrrc,chters (gcen gr.o t{: r,,rr,l
Lir.,v,,lin1',r,.rl-c,n ! i,r.rtrrl:t_, .rr j {rrl;orj 1t /:;o<;p uit de kantine.
Iavorj-ctt-' l,r,,LrL,:r...: i Cor;i.r.r, (rrrt:1_ rie: klcine g. van g.v.d. ).
I bUyrs naast vot:tbarl- : Ii,,,tr;r,n (str:ppen zie g).
Lastigste tegenstander : l"larce_L G,-,rdenan..

Beste scheidsrechter : De man, riie ff uit voor bui t.nl;r), r .
,.at vind je de beste'sportprograÍnma," op de T.V.?:Direkte vo.etbaluitzendin gen/Stuáio sporr.

.l,jie wordt dit seizoen kampioen? : S.V.L.f .
p.s. aanvul-lint .bii gewic'ht: Na het voetball_en: lt,n1,,t,r, I .,,),,

( Vooral bij clroog \ive err rnl L

kl-einpartij)

('t
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, r'i rrr,r Ê; - S.V .L.2; ei ndstand 2-1 ;

rr l.; Iirnci 2-O1 Toesciloulïers'. 15"

, l. r'rrrir een gel-i;ik opgaarrde vredstrijd' ItÍa
r . ,,r./(rr:jr. 20 minui;en r.'/erd het 1-O en I
irrut,,,rr la.ter 2-O. Deze doelpunten ont-
I ,rr, r.r: door misver:Ítt.lnden in de achterhoede
, l. lrrri t.c.rnsp el .
) ' ' z,e 1e: helf t bl-eek het ge'mis i.r.an voor-

'j ,,. Lers" Gi,js .í\a'lberr.sen i';as de enige
, ,,r'i,c,edesi:eler die ltÍe hadclen en hjj ulas
, i t-,ok r.l.ie :-r.og víJOl: VJat SeVaar zorgd.e"
t ,),.: 2.e iii:lf t kv;am Tonnie v.rn Garderen
l ir ',,oor Otto Okl<erse,' clie Àjn debuut in
l. , c iraakte al s voors'uc;:r'ter. Hii schakelde

,:rr .iirek+.e tegenstanc.er.vol-i.-omen uit, maar ku,tam.nog te
i r' i. 1.: aan opbou,.,;en ioe "

[; 'l'orLnic van Glrrclei'en haclclen.',ve er oen voorhoeclespeler bij
rr rli t wa.s ook C.irr;kt aan het spel- te merken. lrerÍno I s kuram
, ,1 (: t-ers;te 2C rninuien van de 2e liefft niet aan te pas. tr
rri.r, i.onden versclrr:j-ciene goede kansen. Ui L 6'en van tiie kansen
rrl,r.; t.orirl ecn penrtlty, ciie door Teus rra-n Ie feilloos lverd
' IIut.
.,-l . l'i:rt van AIïltrf'ot.í:1:n ;l,oe.rld-e €.'en sterke 2e hel-ft. Hij rvas.

rl,, va, l.f en voor 'i't.rt,t i ,, j'.oirtlr-i r:r ' I
(,i-r(lí'lllJ(,t'p; ) - .5. V.l,.,l ;
('(;r:(ihOUV/efs: ó.
r, .l (r hel-ft ',verd rr zecr' l',o()(l 1,', v,.,c'btrlrlrl . De baI rterd goed
ir ,lr; 1rloeg gehouden door 1;ocd li:urt,n.spel " UJoudenberg kv/am
r r,j-c:t trarn te pi:.s" tïijs l\al-bcrtsen ma.€rkte in die 'l e helft na
ni;,v( cr 20 minutr:n zijn eerste doelpunt sinds hij getrouwd is.
r, ,'(, lLr'-l-f't iverd rL.n slome vertoning. UdoudenberB kon geen
rri; t mrrkcn. Het ging allemaal- te gemakkelijk. Alf een de
:r;rl ;:l ,, 'l 0 minuten lverd het nog enkel-e keren gevaarliJ'k voor
rr;. 1,1r,'lJrunten vie:fen er echter in deze 2e helft niet meer.

)

P.S. Tonnie van Gaderen, die vras ingevallen voor Jan.EIst,
en Bert van AneronAen deden ook deze wedstriid vuèer Voor
rliemand onder "

JAAP VAN DIJK

-o -o -o -o -o-

Dan komt hier cj ndef '1ik ltct r:elste verslag va.n
elftal . Na ecn r'orl r-'kiurrtr tiie een schorsing

./ 1 een ílirrkc, trcrt- te v;rn d(-' r'e ,l:rkf i r'- vrprd dp
!a
uer IIaIlI(l ÍrienOm(in.
Zate::dag 12 Í'ebrui^ri speelden '"'re thuis tegen Bunnik. I .
'.;e begonnen met',reinig optimisme aan de wedstrijd, omdat we
nogal verzlrrakt varen door .lr.et meespel-en van.onkele jongens
uit het zesde (Hans ,Jansen en Ton Oostrom). .Na onderling
overleg ';verd beslot'en cm,hun zwÊ.kte zo goed mogelijk op te
VêII<I-II

ïJe begonnen c1e ,,ved-strijd nogal aanvallend. De.tegenstanclér'
bl-eek namelrjk niet zo sterk. Uit ê6n van de vele kansen
,.''erd na eeD. klvartier'gescoord door Jos Evers. SneI hierna
scoorde Bunnik tegen
i':let voor rust zette Viim Damen de stand op 2-1 

"
Ook in de tr,':eed-e hel ft lvaren vre veel sterker. Al , na enkà]e
minuten spelen br:landde een vcrkr-.e::de pass van H.Jansen
nog n.et in cle beneden hoek v:rn het cloel-. Dat betekende ;i- l"
iliernie [:c;oor.'r]cn |iim l)arnr,n, l{,'rrrs Jansen( ? ) en Teus van Zi c I

nog" I-,at b,:trrkciril c rlus; r:tat rle :i,.dstr1jd met 6-1 vterd gev",olrrr"n.

".t ','3s -iamrner',Jilt dr, korrditie \':rn ,T,Oostrom het jn rlr;- '-
l-uueede hel-f t begaf . Hij werd v(.,rvanËen .ioor Johan' van Arn,'t,'ri , ri

Helaas kon onze leider., supervisor en sponsor, John de lior,',,
niet aanv;ezig zijn. Viánt door deze overvrinninc hl eef ntrr'.,
toppositi e gehandhaafd.

(,)

." r\.Í- t- r t--T 
^ 

i

f L.jL, f. i- f | ,'1 i-

.Í{ii

#.+*

.i4 t;.1"+

il'

/*i
\,'ít

ir4t^i het viende
iot gevolg had,
pen ruaar eens

HNT VIIIRDE TLITAI .



( ,D.N.4 - s,v. 1"1

i,, :', rlrLg ,,ierd voor het 4e el-ftal een petdag, dooroat het
'l r , rr 1';t:r'eilend hadr cla.chten cle mees;t':n ciert hr:t voetballen
,,,,1 ,,Í'{-lr-'Ia.st zou ti/orden., nl.'tar (iat Inocht nitrt Eleschied'en.
:,, ..,;rr.(rn .,,;e d.uS maar mct 4 main van onS ,rj-lj,,n '1f t,;rl I zOdat
,,í,ilr,,1, bohulp van IIans van Impelen nog 7 man bj.i '-'-Lk:r;rr
rr)()1 r;Lr n trornrnelen.
\;;rri rl a 7 man \,laS d.e reserve keeper van het 1e elftalt d.us

, l, ::"ï:;"-ï::"ï"iï;::Ï','Ïï"i,.1ï:'":Ï:;:,ï;: o"",ïÏ;:" I
,; i, lr,,fi.onnen in de eerrste helf t redelijk te pinpielen maar
,11,.;rr11'r kc'ken r.r.e teE;en een 1-o achterstand cloor een fout je
u ,, ,t. l_inks-hatf . Later speel-de deze nog een nette vredstrijd.
r' ,'erd een poos je 'lekker gevoetbald door de oude van dager:

':ti,1r1 ft"r36sn zelfs dicht bij een doelpuntt maar de keeper:van
1l . i) .l.l . !'as te go ed .
ir,:,r rlll komt het
orryii:t cle oude ,van d.agen eeri 

-'beet je uitgeblust waren, klvam de

.jorri;r:r'er F-renerario op tempera.tuur, want via een 1r2r) Lje
,;.rrL ile voor-.topper, cie micldenvelder en cl.g spits, kv'anlen vte

r iik
rrr)o1 cen sclti ttenc'ir.de akti e van Hans Ro eleveld schoot de baI
, rirli.r rle ke,.'per:: tioor het doel in2 l-l" De keeper vlerd bijna
ii,r,1 lj1lns i rr rle l:r',-:u]<ezls p;elopen naar dat bl-eek later een

I f. j e r;ltr v' t t; 't,i...tt .
r., ti're;r,clc helJ't ,',, t ,i ,.'rn j<om-ple l,e afgang, i'r l"erd een beet je
I (,|tí]i( Ii g ge-'voertt,', I ,lr r;i Ici'Ltc i)aÍr.ses en nu en d-an een poging
lo1, centt:rr:n, rn.1:i11' 'i:rl',r,',,'fll tri''t b:itetno l'
ir, t, ,,!Cjrct r/OOr de r', i( r'ví l,' ,'l Í l.rrL l' r'1re'l' i:rII nlol IZírmC

ltr,lf t. Iiij t.i.tr"ntlc ,."t i rL rr rri l lri't. ,ltr' L, r:n tloor Centrtikkie
|, ,tr,:?r Van een ZrClr 1., ; l'1rlrl, l:1,, l1 1' r;; r'1'1J in i. 1id Vtrn 1O ninUten
:, 1, rl J maaL in lr,:1 11' 1. 1" ,] ' rl"tl " 

/t- l"'

lirr, n d:rar gi-ngt:n

5
Zaterdag 5 maart j.1. speelde
het le eIftal de uit-'"vedstrijd
tegen I).0.S.C. .De thui-swed-
strijd v/as nogal onlrlc'zitirig
geeïndig:cl r,vegtens een ( tert cht )
afgekeurd ctoellrunt Virrr l).O.5 . C.
die daardoorrnet ..1-1 virn ()ns vr,'rl or{in.

| 
''e keken dus rrol';rrl met t:njgc,spirnning
telie:n c.le.7,r'' rr:tir; Lriitl :rrrn.
Gelukkigr is ht't 1n l)en Dol-cler iien spo.tieve
p;erlorden " De 4astheren \iraï'en duidel-ijk beter,
l,'reinig uitge speel-de kansen.
Onze achterhoede stond feitelijk onder een konstante ílrul(.
Ligenlijk w'as dit rvel te begrijpen omdat vre door omstandj_r,:-
heden niet over vol-doende middenveldspelers konden be-
schikken, zoo.at !,i e op dit middenvel-d, de s1ap5 verl_oren
door een duidelijk tekort aan snelheid..
Tot d.e rust zagell v,re echter kans d.e stand ctubbelblank
te houden en na rust zou met een gevlijzigd middenvel-cl me.r .r.
snef heid en techrriek in de ploeg 5lebrricht worden.
Op zich was Cii natuurli;k ecn tioede ge.jachte maar elrg;(:nri
gi.ng; er toch ii':ts mis, lvant i.Lr.v. neer greep op de ,,1 r r.l r;l r

i:;erd llert er,rt'i clr:i-n<ler.
Iria + il() nri n. i.n rlr: ,lt-. hr I f t, ltlv:un bi.j een onoverziclrt..l l,il:,
r:itu,'rtic- ,-i r-' l.ri,rl '.,tt ('trl',:l-ukki1, tt'gt:n het been van írén v.tl
onze VurdeCil':r:t'l;r tlirt 11 c- ir;rl onhouclbaar in het cloel y, f ,i1,1 , ,

a . 1-C ). l-ra:^rna krt,g;en v;i; nog uni[r; e uitstekende kl,rnr.r crr
maar niemand zag; ketns orn de bal in het net te r,yerkcn.
Toen na een half uui spel en ont,(i cloelrnan volkomen v(-'r.r.:ri I

\ïerd door een schot van + 40 meter (e-O) l-ieten de l;1,, g, ;,
cluidelijk de moed zakken Ën wercl L'.O.S.C. steeds str.r.l.:r,r..
Ongeveer 5 ininuten voor tijcl kvrarnen ziy zelfs ncg o1i ,-(r
door het benutten van een strafschop wegens handr;.
In deze stand k,.v.am geen verandering meer.

HET VI.i1'l)],: I'll,l,'r',,,,

vreds trijd
='l kv"pcon

HET VIERDE ELFTAL

( li



b.^t -

l,_. E

' -.irrr, j oren staan, na enkef e v'led"etri.jclen behooriijk gcklas-
' r"l rlr,e1 6n2e 5;oede voorhoede rLie ,met'staf gehe.ndhaaf d blijf t t
)t ,.,, , r' veel doelpuuten ma.akt
',,r", 1 /i.l''i van ArneroÍIf,r;rr Í1ct ) goals tr.l[ien St,astum e,n die

''l r;r,r, irr andere rreclstrijC.Éin cr ltard op l-os s;coort tioor de,
r | 1,,, i,uite ka.nsen die hi3 c1,---or de buitenspelers (i'aul v.cl .
, ,.r.rl cn Richard Bic,sheu.rel- ) krijsit toegesclloven,
, ,rí'r;te inclruk is dus: \JFi I.lLBllEN EIIN GO.liD]i Ki\I'lS OI"l líAPIO.l,l\í

TE i;OPIil,N!!i!!:l
rr iriit claarom niet dr: noe,l valien als )ïe één vic'cl-strijd .

,rlttze:ll.

r r'(1,,r'past de achl;í,rhocd.e goed in elkaar cioor René Fedclema
i ,-r^ go ed spelov. rzt,:!rt hee f t en Jan Hoogla.nd rnet ziin
, \.',) f,:-tI kontrcle cn l-ir:rs je Ja.n-sen en Harrie van Leeuv,'ên

r:1. lirln glo€rd schot.
rr ,iln niet te ver''c, ten,\rlric Scirocnhorren ríet zo veel inzet
l,: r.rj ,k;rn het eers;te ric)íl r::eiIrc ita.t vali lerrin.
I r',,1-rirlc,nveld past r,r:k t:or:d in elkirar dus u,;qf, \"if je nog
.:r'o lil:nr-r:n, cLoeIr)Ltitti,n, een goc(le kecper, een Eoede;rchter'-

,, rlc ,:11 een go ed ni i-,1.c',envel.d en vooral de voorhoecle niet
' V t -t'P-t: tr::1"I .

ï;im van e)udbroekhuizen.'-o-o-o-o-o-o-o
' , : 1 : ljii e en ínÉ'ooi ''';e,r1,t een spel er ,"'an ploeg rr d.e bal-

r-r,,chts'breekrr in het doel van te-genparti; B. /
' iat b,.:sl.ist cl.e scireid-srechter'?

GEVULDT BTSCHUITBOLLEN

4 Beschuitbollen, J goudreinotl
j eetl-epels suike::, 2 theelept:
l/^rr^^'l í À^^-art-l ena'l hni^nÀ<IIggI t I UYÈóEl ulsPsl VU UCa .

Suijd de bEschuitbollen in de lengte door en ho1 ze v,rat ui b.
Kook r,'an de' ap1,r:Ien mct zo r:,einig mogeliik vrater een stevir';,
airpelmoes. Iloer de s;uiker erdoor, houd hiervan 1 eetlcpe.l

- achter otn s'tr1ks; clr: bcl;chuitbol-lÉ-.n m€ie te bestrooíen.a
!r. L"g de appe,lmocs oJ) de vir:r he,'Iftc:n var.n de beschuitbo-1.1r:n

en C(-k- z(: L-I mct tle arrtlerc hrrlÍ'te,n, c'l.ie met boter ziin
bestrerken. Vei'meng de suiker met de l<aneeI ,:n bestrooi
hiermee de bolfen"
Beboter een ovenschaal en zet cie beschuÍi,bol-l-cn hier irr.
L:te.t ze in clc' over een knatppend kodje krijgen. i5 ritl"
bij een tr.mperatuuï van 2?5oC, gasovenstand f ;

eet smakeli'ik

-o -o-o -o -o-c-o -o-o -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o -o-o -(, - | t -

í\I'hAKTISCIjE TIPS

ii- l! í i,Si@rjj:ï

rti+uJ*iffi

,,

t
De vliegen houden niet van zout v/ater" Lrenk hieraán;rlr; rl

merkt dat ze op uvr rui^uen komen zttLen. iias deze ruitrrrr nr,.l
.-- -..'.r-. - '-+^- Án rr zrrl I eecn l_ast rncer hebl.:en van ,.1 oi:,,.':(.'ávuu(. Il rr4ugI III v a4!u t5gqtl

ongencde [jastr.-n "

-o-c-o-
!i epvriesvl Jel, j t , r.r';rl"r.(. er hc-t ontdooiC is, veelal m i rr l' r'

51oed hotrdbaar dat-i vers vf e,<:s. OntdooiC diepvriesvl ", r; n r/

dus nooit in het oie'pvriesvak teru-ggeplaatst r,rrordcn.
t

ll 'ljj Leïr vrÍ,1e trap steekt
n(rrne.n zljn ha.nri boveh zljn

de sciieidsrechter b\j het
hoof d. Dc bal Eaat re'cht-
be

uel Sooquo puEH :looN
êp .robrr doqcsTêop uêg

-o-o-o-
Asperges zijn niet al-ieen lekker maar bezitten tc, v, rr ' , ,

grote geneeskracht. Deze bevorieren de uterkinÉ'l rirrtt rl. I

gaf en nieren, terrvijl ze gal-- en blerasstenen ll i 1,, rr

verni-e1en. 1 kg" asperges Ievert slechts + 1';(t() k rlr,lr,
zodat deze groente thuis hoort op een slankhr' j rlr;rtt, tttt.

:t. t,t t 1Í'nOI{ ci,,*+ afiJ,t
.,t.iJllc:)J5'pTaircs êp

"'1,t'rrl opu;rl'i'ti)opJa^ tl

.q1 :?ao1ci roon doqcslaop ua.q 3 LpJoott+uv



Ír/ N I,/ AI A AF L AC HEN
tr lr,'[r 1,,r--hoord dat uvr echtgenoot naar
ii i I r;' r'.l.i.rnd ',rrtrtrOkken iS t
, l'r'.1-ir- be:rsen: Ja1 hij haC liast met zijn
rl, rnlr;rl .i,n65sorganen.
l r' r l;1n!
r,ir r;c;lruldeisers vlil-den hem niet op adem
:rl,r,tt l'.omen.

o-o-o-
, r'lrt.r:r: Gctuiger vertel me eensr lvas de
,rr) , tor,n zijn vrou$/ hem met de pook sl-oe8t
rr,ii;r' invloed?
,,l.ui 6r-': Edelachtbare, hij was onder de
, rr fl'r'ntarfel .

ÈÈ..t

-!q.'

ë-4

v !-.

rr-l--en valkrr.
tri, at ruikt beter

-o-o-o-
DX ]]CHO

r rrlr,rcr Kijk 1n 't i:,-l a,s \,'/els vrij :,rangeschoten. Hi; ging telefo-
r1 r',:n" liii draaide het nurlmer cn riep: IrH:r11o!rr 'riiaflorrr
r i,:,cril d.e een stem aan rle anderc kartt. trï{a1 1otr, riep
lr rrlrr r,.r Kijk Ín I t Cilas nog (lliinl';r-:nd er. Uetaroll dr; spder ni et
rlrr,l,.,r. ha.rcl liep: I'i{a.}lorr. t'ij.jn}reer Kilk in rt Cllar; iriils bc,duusd
11 1'i.r.:1r:rrOber, hik,' ober, hil':, liom eens hierr het tiing, hil"t

., r'l':t. niet, er zit een echo in!rl
OP SCHOOL

,rl, 1',:'i ,z(,:Ta ttl1sl aict beter dan een mens?rr
,t, lroort beter dan een rne,'n6?rt rrEen katrr.

rn , ()n mens?ll ttOdeur I lr
NOODSEIN

,, l l,:rr;sirp:ier, clie ecn reis meemaaicte' oi., een betrekkelijk
I irr :,,t:lschip , zay op een keer, dat de nooclvlag gehesen
, r'ri . rtu1,;r; ti-g vro eg hij a.an de kalritein: rrf .s er Sevaar?rl

r, l, v','rr"?rr ;rnt!r/oordde deze, rrhelemaal geen Sevaar. De oude
i I rr', ir; op, en misschien kan de boot die daar komtr ons
r,,l 1,, l lrr _o_o_o-

r r ru\'/ i rrirrrt is clat man, breng je de haas gestroopt na-ar huis?
,, ,rr r,i.;.irr1';, r': rt(l it.t t,oen het dier mij maar zaC, sprong het

viln ;rnlllrt uit zijn vel!rl

l/ I

I

l-,en rei 23.ger s jouv,rde een zeer z,;!are kof f er. Halverwege nÍrar
het statiorr,, hi.; moest zeker nogvrel. een kr,vartÍer 1open, werd
lret hem te z\raar. r\iet een zucht zette hij zi;n l:i-^st neer en
'.'renkte een rnan, die vrat vercie:r met de handen i.n de zak, tr,,l,;,,r,
een muur lcunde . ttZeg eens, vrj-errd, uuat moet je hebben om
i,tiin koff er ne.ar het :;tiitjou te br,,ng.:n?t De man tilde de
xoÍ'fer cer)s op, zetle het. rn, t t-e[ zucht vreer neer en zer
clroo€iies lveg:rrr.,At ik ir.bLen moet? Iien vre.chtvraA€n.'

ar.,nOerV/l.lZer :
[.oanl i r-

ri'.rr,.ll<r, vruchten noemt nnc.n steenvruchten?rlItVruchten, <lieJemet stenen t--raf moet gcoien.rl
P]I!L]JK

ien oude tarite ïïas op b;;;i-Terr,,rijl piet.je rnet zijn treinr..1,,
speelt t drinken beide dames een kop je thee en roddelen ovt:r-
alle-s en nog vrat. Pl-otselin5g rinkelt de telefoon en piert;j r,,
ee,n bijd-ehand ventje, neemt de haak op, l-uistert en vraagt;,:rrl
zijn i:ioeder: rrhoed.er, sind-s vránneer hebben wi; een geit? v;,rlt r.
is aan de tel-efoon. Hij vraagt of hi'i a] naar huis kan konr,. rr
en of Cie oude g'eit a1 iveg is!'r

-o-o-o_
Turee reizigers zítten in de trein parijs-liice"
f U gaat zeker ook narar luionte Car:Io? t rJa, daar ga ik ir,tlr, r.
jaar naar toer . ri-tn speelt u er ook? t rJa, t s-miciriags crirs-eivonds. Tr,,,ee keeï per d,-g. t rl:,n ve::l-iest u veel?rrNooit, ik r,nrin artljd.t 'IIoe legt u dat clan aan? D't ?,(tt) il
ook Ller 'uiill ,,,n -Lerren.r tLrat i.-s heel een\rouclig. rk sirr r,l .ti,,,

| ========= ===-===1:-::-:-=.:=-::==:: 
,--------======:r- -

u})LOSSIItG VAÀl DII RÁADStlLS VORIGIT (ir,lri,r ,1,,', I

itlederl-andse 'iïetboek; Lien haan lcgt geen ei I met de r);r,rlil, rr.
5ij ver'trok met ''l 2 p2ardc.n; nc.t de stuiver..
ilen der mannen had een stuiver op zak en kocht <l;rrrr.nr ,,, ,,,r t

bier van zijn kameraad. Deze kocht van diezel_fcle r;l.rri v,,r. ,,1

zi.tn heurt een glas bier van zijn makker. Zo gingt,n :rr,; ,t,,,, r

met el-kanders bíer te verkopen tegen een stuÍvr,r 1,,.r. r:l ,r; ,,rr
brachten zi1 de herbergier toch maar 66n stuivr,r' t.lrrr ir;.

(l
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L KI\TETi RECEí:T\l

tlcpel gin, een eetlepel limonadesiroop
r;maak ) 1 een pir.ar druppels An6ostora-
, vermengen met een bierglas gingeral-e
rbier ) en er bovend.ien een tak je murLt
schi-ifje citroen bij doen.

' ll t (l

ll r r|.

Itl,r'
J"'tll[)t
ll , í:fl

, r l ikeurglaasje rvhisky, een eetlepel Pernod,
,rr theelepel suiker en het sap van een halve
i lroi,n. U roert alles door elkaar en mocht
rl,-. sniaak niet lekker vi-nden, dan kul! u het

r''rrl-:je het best in 6én teu-g naar binnen sl-ikken"

-rf-o-o-
slagroom (niet

en vrat nootmnskaat,
, tgtdat men wee't
t:11d rnoeten urordetr.

dan ook bekend
n 'i q ne] lr ni'ilr

. het ware eeh
ed 'berecht kom
I p;ebrltiken, e

e voorl<omen. 0
ebruiken v.,ann€)
ber:1d een flin
een hei-lzame

It:in glas t eeflepel.s
L.opt en zon n raur,,l ei
isschien ni r:el kl inkt
f' ]fog ZeS e i ln tO t)Í':(.'VO

rl

r.iorrrt met ir en sta;r,t
robai'.t nido . Bovend-ie
ine-lt r.rn .ri mt het al-s
m,-i;:r8, t'cor in het blo

n vr-'el netns zij al coho
gi;lr.Ls rnelk kenschap t

',en. kvraad o al tijd te g
c voel gedr ook bijvoor
lite aardapp er zal dit
ri.

, II i:

l,l,' lt
,l.rrt
rl,

, |.:
Il li

i 1., ,n,

tl li í.

jl',rr

t ' r', t,

,l

, ll t
'll rl

, l)tr/l

dfÈ

filt er
+.

en
ok karí'
er
k bord
urerlri n o

-o-o-o-

Iti
,'

v!ii Jr\ r\ il D;\

t
5

,
6

1)

II

rJ4 ^Dm

E,v"u,VÍiel-

f,.lvs1.:11rlur;
J.van i/r','r;

7. T.Veru.'oe.rdt

t'. A.Koetsier :

B. H.v.-l,eeUtVen
8 . i'i . v .S chupp en

10. li .liout
11 , B. van ZieI :

1'1 . L. van Sijs

12. J.i/. r'an Soest

1+. f'.tie l3ruin
15. J..ir-lbt,L:ts;en
1>. ..J.v"1'.o<>tt,n

Ii "i I rr,n rn Ír É,rrr ê0

tl . v.an. llosscm Langbr t 
v1 pZ. )2

Doorn

1 r'e n r-'-I 1E

t-Laan
rti il; Blt

'.. . -al\erKeland ,o
T)nnnns ovce 1O')

'-l

f)nnnnqourpo 2Z:--Y-"-..i^"-"'':'Ó-/
l,i ci dodroc.f Zt

'Dijkstraat 1, lÏijk bij

Kcnllo'l end 5Z
rrvr r>v49..* //

Kerl<eland 46.

i\io-l ensnoor 9 io then

Kerke-l-iinci i1
0othc-.r'vr,,tl 719

^ - l. .
\ic1UírUf('tiI l)+

Duurstede

tr 17
4 r')t(

18

'ri.Gaasbeek Schri,jv'r'spark 121 Yec,nendaal-
T .H.Lekkerkerke L:rngbro t:kerdijk 1 J

. i',i. van Zanten Langbro ekerdijk Bi4

20. R.Overvest lJeidedre ef 22

10 G.v. rl.Brink Kerkel-and 25

31 A. v "Ede .Kerkeland 2í I A"Ceelent
Doordat er in'de àdministratie een foutje it;
zijn rvij in het voriSe clubbLad vergeten te v€r

28 maart lujevr.v;Impelqn-\Jïeinergen j3rig was.
alsnog gefeli,citeerd. fs er iernand vergett:n.

])ot,t'ttl;, \l'( l' /l

8"1; I í) l)' Il ,)

r'Ín(r I (lr)l) rl;r1.

lrir.vr..v.l1n1,,.l,

" . (- V( II rl1/() l l', 'J



CYMBTSTTJIJ I]
Ir<;,,r IJ. Van Ee

vr .l(t:rklro f -Hoekstra
I I)]II]ESTUURSLEDEN:

vr'. v od.Bilt-v.Buuren 1i
vr o v.Oudbroekhuizen-

de Bruin :

' vr: . Hoog.iv,Ierf -v. d.Berg
rl,l'l'e,i'.TPERSOON BADIviINTON :

r i L il-I. i'lG GYli :

i lonunrner sportvereniging :

an)r GVlrEDS IRRIN l,Jt)ËN ilr{\,T|-írl
H I L V t t,, 5 ti N4

Voorzitter
Secretaresse

Leidster aspj-rant dames

Leidster groep !-'12 jaar

Thijs v. d-.Pavert

I'ie j .T.Sondervan en I'Íe j .A .Miltenburg
| ^---o ,+t)t>o t.íl"vo
nernrii ní"meêF te,r i. \.t.L.
\reidedreef 1'/ t Langbroek

12 maart j"l-. namen l.ie met de afcl,elirrg
^+i ^l- l - ')'l A2r, snri ro\rrpa; siri:iionÈ'rJ llllláÈ UI Yn uË(.r j/r rrrb

van d.e Stíchtse Turnkring,, r,reIl<e plaats
vorid in de ilxpohal te Flilversum.
^an d-eze l'redstrijclêrt rLirn-rr:fl 'rli v' rcni-
gin6c-n d:-eI, vt:,rtr,11cnv"'oorriilir.l
dcor ruim Z6tlO tlrLrluï'r:rr.

,ni;'cl e groep v;)n 1() 1.cri, lil )íií)r
íll arnr,:n y.'jf tl ,r.,-l ililn lt(it onder-
deel kiislr ; [)r':i ng,(]n "
I{ier: lvisterr 'ire. de 1e prijs te
behal.en. Ook onze aspirant-
dames namen aan deze vred*.
striirien rlor.l on wÍsten èen
Za r'ri ic t a h aL nl on hii l' oÈ_/ s Pf {_jD u s u clr4t srl u{J Jl u v

onaerdce;1 lange n'rat.
Deze goede prestaties vrerclen
behaald o ol ov. Iie j.A"l'{iltenburg en }ie j.T.Sondervan.
Ook vrillen t'lij langs deze weg de ouders bedanken urefke onr:
geho-Lpen hebben dret het vervoer.

Be.stuur, af deling gymnasti ck.
-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 r - r ,

f \./ ll n 
^ 

r/ i r r'' (r YMi'Ar\Jt)
Zoir-.l I' tr rni, . ':lrl,:rr r', ' rl;: v:rrr uv, l<incl eren gehoord. hebt, l<r,'rr I

er r'r Il Íl i, ttl 1,;.'ytrl 1r' l: ,],' u i 1 . lrit, {lymj,trkje i-s ongeveer 1,; , l 1l.

a ?Ir liDt 1,1j,1 ii,'(r rrt( l. rlr; vr'rr;<;hi_l- .lat er een witte rirnrlI!_onclcm ee kr;.t:,1; :tj 1..

;,;ij 'r,'ijzen er eclr l,r:r' tr pr rlrr t" het gc'en noodzaak is dat uur l: i rr,l
clit pakje dra:.gt ( n tr lirrnl. 'lan gerr.ls'b het huidige l',rk.i,
bli.;rren handhave n.
i'iocht u echter bes-Lrrjl;,.n c., m toch over te gaan op zorrr l,,l.i.l
dan kunt u dit bestel J-r:n bij onze vereniging. Nr-:em1, 11 f 1i, 1r,

dan even kontakt op ntet ILlc.vr.Kerkhof of iulej.SonrJcrv'rr).
De kos'ben van deze pak jes zuf len voor onze veren.i 1'; irLl,; | (,n(i
de ,= 20,, -- bedragen en r,vorclen gel everd door tr'a. v " rl . | ';rv, r'1.

Larlgbroek.

í

OI'IDERLi}1Gi! bJEDSTRI JD KLEUTERS

iltcloljjk r,va,s het dan zover" Om J uur.kvramen de kf euters met
'rrr moeders de zaal binnen (g-S-ZZ) 

"
'rr-l,.rt l.levr .Kerkho f de ,rnensen even verlvelkomt had, gin5en',,ve
,i:innen. ir iverd gewerkt in 2 groepen, een groep bii'de rek-
l,,k cn een groep bij de kast. De- besten bij de rekstok
,,; Eias van Doneelaar met 8"4.punt met kort daarop i'lar jon
.'rr JcLruppen met B.2.puni. Bij de kast rvas Bas tveer de beste
r; met E.O.punt. Toen vierd er gev/isseld van toestell-en.
, mat en bank,rraren nu aan de beurt. Bij de mat lvas Leontierf
' i. beste met ?.8.punt. Toen alle toestell en 6edaan v/arcn
l "t-cn de ouders en de kinderen limon:idc cn r,uerden er nog
v,,ri spell et j es gedaan. '

rr 1.o en . . .kwarn het gro te moment, cle dipl-omar s rverden
i l1;'.rcikt. De uitslag rvas als volgt:

1.Bas Donsel-aar mel 14.1
' 2.NIarjan. v.Schuppen jO.2

J.Leontien v'. Impel-en met
, r'í,rt varn de kinderen kregen een sticlter
(, ( r'r'j:ïe' een ïnedai]le. Verder ,:ril ik de
r'l lr, 1. bchaerlde succes en de ouders en de

punt
punt
2).1 punl,.
en een diploma, en

kinderen feliciteren
juryleden voor de

aanv,re zi ghe i d "

it



i e hebben misschien v/el vaker van een penbríef gehoord?
rlj.t v,rillen we ook in het clubbl_ad Ciaan doen.

is de bedoel-ing? Iemand dié de penbrief sctrrijf t die
,-l.t een belevenis van gym, voetbal-, of, gervoon wat ze er

O N DERL I[VC E- \^i E DST IJD
ï'loensdag 16 maart ï\ras d.e ond.erlinge wedstrijd voor 4e gym.

Deze keer was de groep van 6 t/n 9 jaar.aan de beurt.
I]r rverden oefeningen op de kastr:brug, mat en balk gedaan.

Deze jongens en meisjes deden zo hutr best, dat de juryledcn
het ook deze dag mor:ilijk hadden.

,ti{onique v. d.Lindt-'rr trt:}-taalde de meeste punten op de kast '/.'t,
l.ook cp d.e brul; was ivlonique cle beste 7"6.

Jantine v.cl .Brink was op de mat de uitblinker 7.6 pnt.
Viilma Gaasbeek en Ljrica Sondervan vraren op de balk de uil.-
blinkers 7.6.pnt "

i'la d.e optelling was de uitslag:

Pir\J 3il lii
tt

I

i

T

ril vinden.
r.1' vTie is de penbrief bedoelcl?
t,,1'd.zake\ijk voor de kinderen van de gy4 en voetbal +

t aan de

zij de pen-

I
15 jaar.

ld

,': gaat het verder?

i,:ne die een stukje geschre:ven heeft, geeft di
i Ller of leidster en zat er onder ..ian wie h'1j of

.i -,f ,t^^-^^^f+r sr uVVrógEI U.

nlrnd van de gyn'r mag.de penbrief aan iemancl van,,le voetbal
'()r'B;even en omgekeE;rd. Het is niet verplicht, maar vrel- leuk.

hoop clat hêt een sukses viordt.
Teunie Sondervan.-.

11r:ef de penbrief cl-oor aan-Pauline Achterberg.

1 . Moni-c1ue v. d.Linden
?. tiilma Gaasbeek

). l'ir]-ca S0ndervan

JO "J punt,en

JO.2 punten

?9:8'punten
Deze drie kinclr:r','n kregen van de voorzitter een goud-zilv, r'

en brgnsklr:ur'.i.gl mc'daj l. 1es met wit-bIauw neklint.
Zo leken lviclnitlu,', \.ii'l ma cn llri czr echte topspcósters.
A11e kindercn l<r'r'1';r'n (-'(in cli1,l6pa. en een sticker.

( :e voorzítter berdanktc: tle jur:yleclen en helpsters voor

deze moeilijke taak, en overhancli6de hen een bloemet.j ,,.

Na een dankwoOrd aan de ouders voor hun belangst.'l lirrlll vJ;rli

deze spannende dag Íoorbij. 
l

(,



,,5

/i l1'u mooie blanke vis eten, goed gaar en toch stevig?
ilt.t cen,reinig azijn in het kookvrater. l,Janneer bii het eten
'í.ri 6r'aatje in de keel glijclt, maak niet veel misbaar, maar
I ik r:en J-epelt je citroensap naar binnen.

-o-o-o-
ri;:t: u dat cle rnooiste gerezen'koek uit de oven gehaald word.t
,.1 r-r u door het beslag geklopt v;it van een ei doet?
,: t u\,,/ eiviit het best.zai' rljzen a1s u er v66r het kloppen í
'' 1r 1,aar druppels citroen en een snufje poedersuiker in doet?

-o -o-o -
(i]ilUK P,1J ]-]]iN OI\G]'LUK

/, moderne schipbr:":ukr-'J-inr1c:rr yirrr.l c'n tr-.i1 cnri'rgordig 51enoe64
rr de zee om zj-ch :lain uirst lr, ).rJ,i-rrnperll . . . . " . .

\ r- \

Rï]5ChC ti ar

-Cl -O -O -

:iL rvat schattig. .. "nft IJol-tini z,in
. t irn t -ies sebnren.J-" b

vannacht ti,vee kleine

elke vrouw val-t te verleiden;
een snor maakt een gezicht

-o-o-o-
, rr rie achtbaansweg antwerpen-Gent eindelijk voltooid is,
ocft Belgiii nigt langer tp bestaan.

-O-O:O -

een dokter langer dan zeven minuten met je praat, is
niet zo best met je " . . " .

-o-o -o-
LAaT JE }i]KS U]JS MAKIiN!

t
+

I

I

j

,, i''i elrenners gebruiken doping;
rrir is straat- en straatarml en
t interessanter!

j

L

')

It )

-o-o-o-

( z'.,

W IST DAT )

---S.V.L. afd. GYM nu zel-f een vJ_ag gekregen heeft?

---er een speler van het derde elftal zo verknocht is
aan zijn ingedeukte :ruto ctat h\j zaterdags naar het
voetbal-veId gaat l-open ter voorkoming van meerd.ere
deuken!!!!!

t tlll-(( -dat er sDcl-ers ziin di e al ''l een bij mooi weer gaan trainen,

, ---clat de redaktie zeer
van cte naam vá-{n onze
cle heer Slagterl! (Dat

vee]- problemen heeft met het schri.jv.rr
vice-voorzitter ( zie vorig clubbl-ari )
hadden we reeds vernomen).

---er verdacht veel copy varl het tweede ingestuurd is.

er in het crubbl-ad zelfs wordt geadverteerd door iemanrl
die zijn zaak reeds ]ieeft verkocht.

---het menu van de maand niet te vreten u/as."..

---er in de achter.hoek geen 66n cl_ub is te vinden zoals
S.V.L.

---De redaktie de vorige keer verzuimd heeft een gele k;-rrrr'l
tc .rieven iian hr,'t r,e rste wegens het ontbr.eken van copy.

(
-N.Hardeman met raketten schi-et.

---dat er vele toeschouwers waren bi'i de wedstriid Eemn<'s-!iVl,.

---T. rran ne ziin eigen laat ompraten door J.Mansier, ,.r-l s;

naar een wedstrijd d.e verkeercte weg inslaan.

---G.Albertsen is getrouwd.

---H. van Impelen zeer spontaan 12 kammen aan het tweede 11;rÍ'



---iJim Oudbroekhuizen de eerste copy inl-everde voonihet
numrner van maart. Dus neem een voorbeeld aan deze jongen

----c1 e heer Coster in zijn nopjes is als er gev/onnen vuordt.

---'I .Nout in Rotterdam tegen een verkeerspaal liep.

---ll.Jansen een been gebroken heeft (Hans van harte beterschap.)

---ilr:t trveede elfta1 is uitgespeeld in de kompetitie en nu
vrillen ze vrj-endschappelijk gaan voetballen.

---het vierde nu ook in het clubbl-ad staat. Jongens ga zo
door ilan hoeven wij geen gele en rode kaarten te trekkenl

-o -o -o

Langs deze vreg wil ik de vereniging bedanken voor de fruit-
mand., di.e ik tijdens -ij"_:l::zisheid n"on!ïllïïXl;""

PU TZET
1.'lat ,,vas de uitslag Barcelona, ;rtletico liatdri-d?
,'.i,'Ji-e maakte de doeJ-punteni
,.'iJaar speeJ-t Johnny Rep in?

,'i .ïii e i-e de nieurve weref dl;ampioen sprinters?
,.Weit was de stand van de wedstrijd Feyenoord - N.It. C. ?

t,.,iaar wordt een puck gettruikt, 'lcij welke sport?
/.i31j vrelke sporten vrordt een time-out gebruikt?
I .!J:rar vrordt mini-voetbaL gespeeld?
t.iloe lang duurt een mini-voetbal wedstrdd?
l().\Àlaar v.'ordt de T.T . verreden?
I l.vVaar wordt de Tour de France verreden?
l,'.Bii welke cl-ub voetbalt Rcb Rensebrink?
I j.fiat was de uitslag Feyenoord - R.D.U.l'{. ?

l/r .\'i i-e i-s de r.verel-dkampioen schaatsen?
l').rJp ',,,'eike pJ-aats eindigde Jos VaIr:ntiin b1i de sprinters?
lr',VÍaar lropdt ijssp.eedway gehouclen?
l'l.!JÍe is de doelverdediger van P.S.V.?
I l.Ill vrelke club speel-t Wil-Iem van Hanegen?
l').ï/ie is de doelman van Anderfecht?
o.iil,i lvi-e is George Kessl-er trainer?
'l.Jiij welke club speelt Gert Mull-er?

'i, )

rl

?_2.

rLíio
25.

(.o.
27.

((

Vader 1 :

Vader

Vader

Nou zei
op zijn

Ja2

Kom ik
figuur

'rïie is de topscoorder in het betaal_de voetbal?
Bij welke club speelt Charl-ie Bostveld?
In welke stad voetbalt M.V.V.?
Tegen urie moesthet Ned.Elftal op 1J maart spelen
en wat ras de uitsl-ag?
tiat was de uitslag P.S.V. - Utrecht?
Voor hoeveel jaar heeft Neeskens b\j Barcelona bijgetend?

1.

-o-o-o-

HIJ BEGREE? ER NIETS MIER VAN

mijn zoon, die socioloog is, vroeger altijtl
verjaardag tegen mij; ttPa, nog een gebakkic'iil

daar gisteren, zegt hij ineens: rrDe vader-
nog een stukje banketbeleving?rl

\^/AT Fl ENK MAAKT
DAT S I'V AA KT

o oà. IJSTAARTEN

SNACKS

PATATNS FRÏTES

FRITESSAUS

CURRYSAUS

FRIKADELLEN

ENZ. ENZ. ENZ

.gebakken cn
'voorgebakk r:n

SNACKBAR HE-MI

LtollPSSTRAliT 19 - 21 COTHEN TeL.1531
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VOOR AL UVrl; "**NIEU!ïBOUW EN STALLXNBOUiÏ

* * *VERBOII!' EN ONDERHOUD

***DEUREN EN KOZIJNEN

* * *Ell TEKENI'UIRK

A VOS
VAN V/u, CEI3R, NOUT

ZAND CRIND_SLAKKEN
TELEFOON z ot+75

OOK AF TE

- 206? - z4g\ - tz8o

HALEN AAN DE LOSljíAL

rlr

ÁSSU RA/V T/EKÁ N TCOR

*r verzekeringen
'i * financieringen** Hypotheken
'ir persoonlijke leningen

DE GEER VAN
JurFAAsLanu t5
DOORN Tet.Oj4l

( )cARAGE TAX JFis E DR I

URBAN DCCR N AMERsFooRrsEu

taxi
trouwauto I e
garaSe

TeIi O343O - 3220
o34jo - z?o?

"ALLE REPARATI
+ONDERHOUD VAN
ELK MERK AUTO

*LPG INBOUI|I,STA
*CHEVRON SERVI

RAA

P;\ DDi Sl0Il"
Voor Íeder Íe er wat, kroketten en patat
Naeí-, Baml en sat6, neen eens eeR keer wat
LoempÍaf e, Frikandellen en Karbonades,

Grote en kleine salades.
-- 0ok voor verjaardagen en partijtjes
M'Hr van AMERONGIIN; DOORNSE$IEO t4

BEZOEKT NOG STEEDS IN U\ri, VRI,IE UREN

HET VOORMALIGE CLUBLOKAAL VAN S.V.L.
elend:

IJ. vAN DOORN
Langbroekeritljr< 469 fet . Oj436 - tZSt
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