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7')' - P" 'c È-jLn or.n
avonC l{eepêrstraining vcór À -B-c-
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N HET I-TEST UU T]

t bestuur van onze spori;vei'eniging speelt de laatste t{d

i. h.:t idee on te proberen te konen tot de

or dÊze tak vê-n sl]ort.

voordat 1r'e tot het oordleef kunnên konien of het een en ander
heafbaar is of niet. 'Iê denken valt onder meer aan de

volgende aslec ben:

-overlag met het gelneentcbestuur vab Lan6broek aangaande
de;,Iaits van de renni6ba4en' het huren of kolen ven de
gronal vcor dle banen, subsicie enz'

-óntr,;erp, bou\u en inrichting ( isschien ook door zelfwerk-
zaamheid), beplantine' onderhoud en exlLoiiaitie zonder
têkorten van bànên en e'rentuele acco;nmodaties.

en êtimulerilt8 van het teDni€spel.
-ev,.ntuele instêf1ing val] een voorbereidingscomnissie:

ÍlÉkozen uit het bestuur en de leden van dê slortvêrenlginlr
ótn .utt .o anier te bègeI€iden Ln adviezen uit te breng"n
aan o.a. hêt €enoent-'bestuur en het beÊtuur ven de sport'-
ver sni 8ing.
On over deze en andere zaken net beirekking tot dezê tak

o! de erquêtc hêeft Sereageeiil en overigens aI1en dic
giïntcresseerd ziin an tennis' uít' on o! y:!-dtg1]9:1.
I november a.s. in de kentine van s'!'L' aan de l4ariikel t\r"'

De bjieenkonst begint oíl 20.oo rrur'
Zj.;r die niet ín de gel-egenheíd z{n te koíen en toch
uriit"o t"ug"t"t, ulorden verzocht door Ínjddel van een

L.B. nlsen

oprichting
-.en onderzoekje,
dat ei in onzê
inter ess e bestaat

,1 ge in'LelesseeralÊn ïiorcen in naburige geneenten
,,1 iíer toegetatírn' onder meer door het insteflen

,ron ' tenni si ?

l. L(:r^ isspel is één vaa de vÊIe takkon van sFort vaarvoor
,lc Iaatsie jar en' en noii €teêds' de befanSstef1i4B en

n ho,.1_t Aeen toa{ ïan elf ol íeer persongn te forÍLeren;
,..' p".tuti"t ziin rcedEj ro:ldoende om een !êrtiitjc t'l

! j.uA.li ge 13.rf l,i.l.r kÊÏr iicrl r€edÉr b'giilrLen L:\ to1' op hcfie

,,1t1i.1 k:In inÊn er ec i.or6ean"
l; iri ,-c1 8c--enF,d:.iPo.t' h.'tBc(:n cir j;f-.r v"h'r('It'

,,n h.rn t.rnnis binr.-rr '',1 IIJIL:i rlicl'n, lr"l lr''l( j;rar tioor''
, ( "r,:L hÊt .:nkê1ilir,' I lrie,it !1.,r' rJ, iijnr ' Ir'l' L 'n r' vo'"l"rd"n
' r)odclijklle'J Íjc! ,1,,,ïlirr. 11i l,' 1 :1t':; lr L t'r irlvi-r!ílt
,,ifrr de ftlu,ro)rLiiL,( i.l ,n 'l: ir'r rir'r lrr" l!i I iLkl'rr1

' l, uoorrtig; i:, L'nr1jr r...r' l i/r r'- l" rrrr: ' Ir jrt'nd trereik- (r
' Lr:rodigrl-. o]4)crvl rrlii,. !. ,r rlr : I 'rrf u'n á6 of neajr
,,,i.1, ncn is l' .r k( .1\ r ' i,,r'.

rft rt.( ei ripeLen jn on). :l.rn'l rLrin "r(''ooo 'neÈscn 
dít spel'

r.v: rI zorn 25O.O0o Lrr U(olrlrririrI rd v'rband' De no€i ÍeI
n,: r,i, hoorde kre,ct dai, tínrrirj !','r ritrndensport isr rloet
, I iiit trIi.n8ÈIitroken v]or (rr,r).

, ull. .ng,,tvrirtelít bellrltpcn (lirt (r nog al wat kont kiken
,,r,i ,i. lr,r1, !erste parti,jtj( 1., Itniri Aespeeld kan v'order'
r, . i L l,.n(1! zakcn zul1.n rlr'(inrli li LÉrstrtdee):d '0oeten rvordent

niet of

()i
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. ( Krantcberi cht ) 17 -9-1977 )

lL i:r nog altljd ongesfagen id de hoofdkfarjse, Iiet derde
,.)L rcgên VVJ Leïerde een verdienstel|k ee1ïks!e1 op (2-2)
, r-L{j de Langbro€kse !loeg tot t$ree kêer toe een voorslrong

h:lnden noest eeven.
' rr .ar,u1.rk. 1l' ê1rêor -o"n ;nné Fensk-ns i/fn vi. ile-
L,rrtJe afqarf door rÈ een snelLe actíe 0^'1 te sco4en. Via
r l,r1r..rr vrerd het Aellik aaar 14êt een fr:rài êfstandsschot
1lr Jaap llooxdaÍ \..án d.ir+qig meter SVj. vreêr op voorsprcngrl-2^

r rr rust probe.rde Sr,rL iets te nadrdkkelilk te verdeCigcn!
, cLr:s |1ree enitsen rexien ','oorriitgeEchovon om vi a counter's
'u'r':s te boeken- Het IraE dar ook b e Aríi! e l l jk .l ! t VVJ in hat
, , tritc krvar+-ier langslri kr;ari ïi.! r.1ê d.,rt,.r e AyL,Jala. tn alê
L.,ri:., ni uut LcEk L:rr,r-rhroek i.och nog dich+, bli êeri treifer
Iurriler, koren toen arhiLL.r 1,i.i: .t i!svr,ld uit ïinkevcen

r aJiie tr.rp toelierlde cp _i0 n.t!r maàr vooxdêt iet \t1,'J-muurtJe
', !lr,lal {as; b1Íes hi:l nerk,,rsal.rrJrr,riizc af. Iritb:L1nt,ers
,,,.n iians ilof bij de thulscful .rn Ilarrie van t{oot,.n bi.i de

Áyifiala toch nog voor 2'2 zot:êde.
POSTA-trainer derre Jansen is overigenE kotloper.net ziin
plo,.e, SSVU \Í/as geen lartij" Tvree goa]s van Cock van TelllA{rl
rïar.n do o r..l aAgr,veÊd . Dcelp!ntloze gellke sDelen br,t LrJPií-
LLLYSIÁD er SVli B0IS -VIaNItiitÁÀL . ork bij lcttiajerla-Sorit xc-d
niêt g.scoo:cl hetg:ên d-- Utrechter trainer Ton Ni.urr€nhLryij
.ie opner:lrrng deed ontrokken:rifk vi nrr. SOVA Aeèr eàr1ïints;j
ïoor ne ho.fdl(laEErej alienaal. afLraaL'ro.jtbaL" .)! C.z. ranr._.
zou 1k riÊt A".rag ,',illen voctballen.,r

t-
;{O05 llii],Assn ZATIRIIG ( l(ran teb êri chï- ? + *9 - 1 9? ? )

C!ïali,.nu in d€ boofdklasse zat.ld.rË hei herjrtel ïan Sllrrll
tegen VX|N Li'r il.aA], , Ire Utrechtere ,:reden de 1à:rtste !L:..ats
ov. aar het Baarnse IoV Ccrard van eêin, ro..rÍs Peek en
Cêerj Sllyk sc.oid--n,, Ceês dêed da', ia rig,.[ doel. Iind-
steld j-'r- Àan rríi l-eidr:tlg in deze kfassê Crie .:icegcn"
!ia)1.rÀ dat ïiri uêt -l-O vrrsloeg, LEI-YSTAD dat Svl{tsOïS neJ'-(
kloft. ên !0ST-A dai stadEjenoot IC llÁJIl,LÀ naaEt zlch no,,|L
'' -- :.-, ' : -oL r 'r. -:ris foilar zo*jo n .oo-

.,oefrnnt-:Íproiuche- SVI- kan zich nog naasi i'.:l t crri eta:l
rlcstÊL.::" te j,ang'Droekers iiaren vrrr ex LL.ver, 1n nei ril ,{
Coor 'Jiir Íei i*C ie Lrerslaan in een oef€nduel,.

JitstaJ;6-T

()

,() L, llf,f ASSE ZÁTllRtAG ( Iinant.beri ch t 1 ? - t _ 1 97 7 )

S tl- bGg.rr dÊ riedE'.rild t:de:I het oiLcien.'arstaaí.le TCV {orrl

Tocb deed dai mc.lcêr5ad heÍr goed uar,t na vijÍ ninuiÊn korr
nê bal- door Eo:d sturen naa-r J.ilonsel:ra1 s!eLen, die i'LÊ

:recpar o ,..pcefde ên beheelst scccrde"
lven k\'/eii ToV ct,iêtten, naar de opnieuÀ, EoLide a.ht-'r'hoedl
(.Liiíaal zonder de geschorste P"Marchal) greep goed i.n,
lid 20 minrten dan tfotseling 2-0. Vai-af 40 Íreter frob.cr'(,,
l.HenEkens een baf hoog voor de pot te trekken en tot i.rdi,r'r
' -r',-: - -i.a! .ê . .i : -.1.r voor h"r oo ,, dê l{ IJ

iiep er oÍrder door en goal (geluk? Nou ia 4aak).
D.r hierdoor aangcslagen TOVSpêlers gin!en ro geïrri trr:rd.r

(

ond! tiainer Han Cosier zich na êfloop nogat geïrriteerd,
I hadden hier twce luntcn noeten pakken,i' vonal aie Lang-
o(,l.se oe1'enrrêester die zijn ploeg at na een minuut via
r'í li.nskens de leiding zag neÍen. VtrJ r,"raakte Betrjk, naar
JL :,Irtandsschot van Jaap Noordam betekênde t-2 voordat



rcl,balfen, wat je bjj dêze niddag Éloed rnaar strak f€idende
ih, iclsrechter niet ftoest doen. cevofgi j offioiËle vaar_
j nu$rrngen.
rk voor ru6t kreeg SVL J corDer6 op rij, vaarvan de derdeilL:Ltterend door J.l'iooralam v/erd ingekoFt.

at een schot van Kfaas van. 1crpên Foal verd gêuerkt" Tien flinuten voor t:,d kreea.. .n fenalty, d,rordet H.l.,aosicr reael 12 overtr;d.

nut voo" tjid toen een snel genonen vrije trap, door.
,l,LrnseIaar vernietigend achtêr de TCVdoelnan rverC g€sctrotên,,,)rndstand v/eld zoctoende 6_1.

m-êt al êen verdiênde ovor!ïiÉning, die tot Etand kvJan,.r êen zeer Soede eerste en een iets n:indere tv/eealeItt.

steun h.rbben gekregen" Zoals de lfoeg.nu draait moeten ur€

toch -lêkker kunned meedraaien in de hoofdkLas6e.rl

Uitblinker bij SVL r/as naast Jos Donsefàar ook spèl-naker
Hans verschureh o! het míddehve]aI.

I99M!{!qE_?+]IRDAG ( Kr anteberi cht 1 - 1 c-1 977 )

I n dao de hoofoklarse: ?0;TA t.ikt de grotc fatoriet' nu

oude cfub ,rist te scorên. Agent Pla4tinga' voor rust' Jos
Knoop(2x) i.n de tweede heLft compLeteerdên de totaal€tand.
SVL lÍkt op weg de eeest serieuze bedrêi8in€i van Posta tc

IC Utiecht) scoorde weer d.le fraaie 8oa16' de 18-jariga
!-:+. iê r^r--.r,- ir dp h.ofdklasse.
T0V kon zijn verfies 61ccht incas-
sêren: dri e l{aar6chuuingen deelde
arbit r KarPl L::idsínan uiL áan
.ioester speLeïs. SVl.4 B0YS her-
stírlde zj-ch via een J-1 zê8e oP
LOPIK waarbi: Theo Loo6 zich
onderscheidie rnet tïiee 8oal6. De

anderen waren van DaaJhuizen
(svl'í Bcys) er (oot Kàr(iopik).
F. C . FiÁJliLLÁ-Vlllllil-llDÀ^L vrerd 2-o,

f.:oaI, llef Oliekan Íráakte er vlak
voor tijd 2-C van. SSVU klopte
het ongesfaêen LII,YSTAD met r-l
vraarbji tv/ee vroegexe 1rleugel-
verdedigers een hocfdrol
s!eelden: Gerard van Geín en
Bob t'ioorla'llcer scoqrden ieder
tvee keer. Lquk voo.r'Henk van
Ledden, de e Lftal lêidei di e

zovePl zorg had ofl ziin P.oégie.

R,Henskens.
-O -O -o-o-O _o_O_

,f,_rlg-LIT.lggg__1,.!gg_!43p_!!!!E!p-rov (Krantebericht) 
1 _1c_?? )

, itcloos heeft SW, zaterdag afgerêkend net TOV, êan van, zvrakke broealers uit de hoofdklasger De Socsterclub hiefd' rré;ens Íiet alleen tyrce vcrtie€punten over aan hêtel in Langbroek Ínaar ook drie officiË_lc v/aarschurvingen,vollt van te hard sFef en tc vecl. pratr,n vaart-.gen aitiier
' -l Leijdsman €traf optrad.
o. rirst nz.Ír SVL aI duidefijk afstand via twee treffer6 vanlalentïo:L1e Jos Don,selaar en óóÀ van ltené Jlel1skenÊ. Nar,t nraakte Jaap Noordam 4:1, terwijl èen IOV_vel.deiliger _
nrocifijkheden gebracht door de Aoed,storenaie Henskáns _iral in eigen doel vrerkte. SVL_doefnan Job van Ginkelrd toen vanaf de eIf netor-stip gepas6eerd vooralat Josrr;r,1aar de einatstand op 6_1 bepaaldê.

lLrll€ider Jan Áppelhof: r'neí van onze betêre vredstriden,.in |'e negentig fli.nuteÏl haiat hebben Eewerkt voor de volle
"fr- lJ! irrijgen riu twee zvrare uitvredst;\iden tegen SV[i_Boy650v^ zodat we Íia deze 6-1 overwinning een gàedu rugg.l

(



S.V.ll. B0YS - S.V.L. I J-J-
'!!:rarschulrd raar toch ftet goede noèd to8en we naar Maar-
nidijk. Thuis wa?en alle 'ïedstriid€n afgelast zodat De over

Lrbliek Íiet te klagen badden. Et' kr',adl zelfs een busje van
,, Lam, Oudbroekhuizen aaÍI te pa6 om alle fens te vervoeren.
. vro g;r oê rdedstrijd k:c6ên re cen -norme teÉ;ens1a6 lÊ

ilen onopl.ettendheid in de achterhoede kostte ons
l; ,trste tegen doef?unt. iJiet te lanc getreurd echtÊr en

L, nrobeef.lÈn aIleÊ oín de gelijkmakeÍ te scoren. Dit lukte

1, luktè óns zelf6 êven aiaarna om EeIl voorsprong te nenen.
.,o! een rriie tr:ap van I{.Iiardedan over 1inks. De keeper
rl: k . i cn o! het Lf, ct oot Nico aar 'le bêI mee8af

l,,Lukliiq had Nicors vrouvr de schoenen r,1-'t de ingebouvrde
|ir tralten Írecgegev€n), diê zàt en dezê voorsprong hiê1alen
c vê6t tot aan íle thee (net- suiker).
, d.'j rrst zaten (ue knap in de verdrukking, el lverd te ]'íeinig
, rloord zodat de achterhaede op vollê toeren noest draaien.
Vl,l klam echter toch op 2-2 en later ze1ïs op l-2,
,b van Ginkef stopte de eerste inzet. Maar de bal kwaE
,or d€ voeten van een andÈre speler die .ïob'geen kaas fiêt
- . l u 'r.o.6!-n xe a-Ll ês of n.iete sIel,n (nog sfechts 1o
ir,ut.n te tlaan). J, van Buurcn uaíJ er íntussen uilgehaald

,. . vi-r Doorn en nL vr-rJ l.r't:\rchal g, ui.sê1d tcgen
.v,II} de lleuvef,ook nu bfeek u/eer hoe belangrijk èen wissel

'i:h pakt€n we v,eer een puÍt en vre ziin no8 steed onBeela8enl ,

Jaap l.loordan

-o-o-o-o-o-

Jn,l,rd supportêrs n€egenonen voor de vredstrijd tegen SVli Boys.
l, ](rcgen een uiterst boêiende vedstrijd tê zien die een
rlL,,nvcrdelitrB opleverile: j-3. SVll Boys nan viif ninuten
,ir trtd net J-2 de Lelding, rÍaar ile gasten slaagden e.in

alsríoB een geltkspet uit het vuur te slepcn. De fuststanc
van het in totaal door onBêveer l5C toeschou$els gê'/olgda
duêf ,ras 1-2.
SVF Boys ên SVL ontnoetten efka^r op h-Át tweedê vcfal van
de l'laartensdljkse club. Ilet eerste veld v/as niet bes!eefba11r..
S L'l"i Boys liet -.r geen graê over groeien en nafi in ate tweed(:
rdrnuut al een voor€prong toen een diel]telasÈ dodr" de tÊrug
gekeerdc Bert Vink juist b-ooofdeef d r';erd: 1:01 Vijf minutcn
Iê.ter -r'ras h.Jt 1-1. loêlman liugo verkeek zich op een af-

in veruarring te brengen, maar slaagCe dlaar nj-et in..Tach
kr./aaen de Basten o! 1-2 door êen vrfe trap van Nico ;lard.j4rrn
.tie de baf door de olgestelde lnuur via.de binnL'nkan'È vaÀ
de Daaf inschoot. laar bleef het bii ln de eer'$te \elftl
' or rl oflJat !YL-lolscor ,r Jos fons. .1ar uitsr k.nd ir ..

gatên gchouden uÍrrd.
Toèn dat i:1 d-" tweede helft op dezelldê u'i.lzê gebêurde
bezondigde Donseiaar zich .nkefe naren aan spelbederf zon,l, r.

Cat daar cloor de laconiek l(jídende arb,ter Goes tegên oprr,
tredÈn -q"rd.
Sfl: SoJ. iiet S\ I -ie+ -n zln rpêl koo én n hsd b' nr o,
hele tu.,ede helft het initiatief in haíden. Na een kwarti.,
rondde Theo Í.oos een uitstcken.le oonbinatië doeftrêffend
af: 2-2. V\jf nlnuten voor" tijd lcerk SVM Boys alsnog de volI,
yrillst te grijperi toea Ke€s varL Luinen de buitensperval oni-'
zêilde door zichzelf aan te spêlen en bekeken vooT J-2 tat[.t'

stekend spelende 'Jli1len Buitenhuis. llÍ liet zich de lral
afpakkên doo! Theo van de Heuvel diê.daarna voor: J-l kon
zoigen. SVI'1 Boys-trainer l"losterd vras.da afloo! toch een L,-
vreden ínan i'HeL ,,:ês onz- beste w,dstr'Jq Lol nu Lo ''' von l

'rte tegendoelpunten Farên €en b€etje onnodiSr nraar in iedcr'
gêva1 hebben vre 2elf behoorftk Aescoord e! Sing het condi-
tioneel en technisch uitstekenal.rr
Trainer Coster vên SVI-:"nen juiste uitsla8' diê l-1. iie
zuflen deze ueek de foutjeÊ van onze defensie nofl cens

('l 1



;.li:rje11e - 5.O, v,Á.
v. V. U. - Db6ta i

V.lri.Boy6 - VeêDeBdaal

,rncmen. Ër saren black-outs bij die eiSenlilk niet no6en.
rr nu de koploper Posta heeft verloreor blijven we toch
)i bijrr.

! I 1t -L 4-9 ! ! ,

,,Fpa.noer tr/ í

10-8
12-\
15-?

8-4
5-8
9-9

9-11
7r8
8-11
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_j.11.:''..]1,,-

uOc|t5 rÊtn
VJ O N I N G I N R I C H T I'N G

(
M. vnru DE PAVERT

s. v.L. 2-2
o-o
1-J
o-o
o-o

i'laje11a
s,v.v.u.
5.r/.1'r. Boys
Lopik

Lefy6tad
Posta
5. V. t.
F,C.!Íajella
s .0 . v.A,
Lopik

-Vê n€ndaalq. .v.u..

T.o. v,

632i8
6ia1?
523,o7
52107
52?16
62226
6ltzE6 .2 1 3 t52-j4
511.8
o-14-l

-5. V.tre.Lytstau

r-2 .1. ir.l. r,as vrii.

o
]9Èjf.t'.19?7

, nenderal
r.rcrysEao c/

ekiobet 19?7

l:.NajelIa
V. V. U.
V. i,. Boys

oktobcr 1q77

,:ncndaaL
lystad
l'1k
V. t'I. Boys
íi.[íaje1]-á

- ï.0. v.
- Posta
- s.0. v. A.
- s. v-r,.

4-2
2-O

t-J
2-1 S. V. V.q rras

T.o.q, 6-j
a>osia 1-4
Vcerêndaal 2-A
S. V.Lèlystad'67 !-j
Lopik 2-O s,O.V.Á. vas \|rij

Í,

vrrJ Dóornseí,eg

LarISbreek

te].. 1611

Vloer'bedekking
Gordijns to ffen

MeubelE
fiaadbekl êding

ZoDwer.i ng
Íuinmeubel en

( lj



S L il UITS].AGIN:

y,ÏsKETIrRs : s.v.r: 2:2 R!9! a:9

24- rj()Dtenber 19?? tr'oestet lre naar Elst volgens het
,,,ier een oakkefjike opgave. ilaar daar z\in v/ê nu ue1 achter -

, f,"go""on rnet ee$ ster-ke 'r,ind itl de rug' Ir \rerd nê ?d
irrután geccoord 1-O door BlordiS net 

'Ie 
bal oP het midd€n-

' l.r te blijven Pingelen'

' '. L, inrtàïriê werd h{ }ioed 8estoPt door 'J. van Kooten
',.r .le bal FinB kaarsrêcht oÍnhoo8' Ieder' en dacht hii gaat
,,1 Dvr,r het doel oaai nee' hI 1ïerd dloor de sterke urind

'ul]a,h1i'2.ft' kwan ?41 voor cr" 6oà1 oir dc grond' Mêt vret
i, ti"ppen kv'so hii bij de tegenritander ên pats 2-0'
'. ,1,, ;;,rt êen heel arialer spelbeel-d. S"V'L. trok ter: aanvaf
' t rie str'rke 'tind tc{4ên een doêile vcorzet van G.Àlbertaen,
,rral r,,rci ,Ifger:otral door oÈze topscoorder .I. van l'eeuven 2-'1'
i,n nirut.n lat€rt J. van iecu\ en tras Íeer doorSebrokenl
!L rv,:r'd t€n vaI gebracht" De EcieÍ(isrechtcr lcgde de baf op

L r;tip. T, var, ije zou aiit vêikcntie ur€f eons IUE{asen Daal'
' l ;!s, hi ïrerd te zacht nomen !n hij lïas .ên Prooi voor de
. 1,,.. S,V.f'. beSon te gehêrst te vo€tballeA cn er rver'l te
l,rr(iiÍa met de bal onBêsproêg.en. [iaar 1O ninuten voor het
ir,.ií- 1IerC het noB 2-2.

17 september-1977

S.V.I,. 2

Veenendaal 2
G.V.V.V.f
c.D.N,2

- Vel.boys 4
- l'Íusketier6
- f .2.o.2
- !.0. v.o,5

1-2
5-a

1-1 lloudênberc vrii

l{-2
o-2

2-2 c. D, N. was vr\l,

afgela6t

4-2
1-O Vel.Boy6r vrij

(
24 septenber 192
Vcl.Boys 4
E .Z,O.2
Dovo 5
De lierino's
liusketier€ J

llerinor6 J
0. t.li.2
G. V. V. V.

a V enendaal 2

- lroudenberg
- Candia '66
- VeenenalaaL
- G. V. v. V,l
- s, v.L.2

t
2
2

1 oktober 1977

ïroudenbeig J i l,lusketiers J
s . v.L.2 - l.z.a.2
candiai66 - Dovo 5
veenendaal 2 r De MeriÀor6 J
G.V.V,V.l - C.Lr.N.2

8 oktober'1977

Jongêns I ncel! dit
van nt 9an! cl'kê

Blijf zo goed voetbal-
leí en houd de naaín
van S,V.L. hoog.

F .Z.O .2
llusketr er6
v ef.Boys 4
ljo udenberg
s.v.L.2 J-1

ef. verl

,

<: .#
À.A.v.d.B1It

G . V. V, V.li
c.D.N. 2

s.v.L.2

Woudenberg
Mêrinors
Nuíiketier:6
DOVO 5

66
ot
5311
í:.)12
6121
\2-7

5-24
,--t

5
'{
4
J
2

Punt. Doel

1+)



DERDE ELFTAL
U I TS L AG EN I

VIERDE ELFTA L
aesp. Eew. AeI. verl, punt. doelD.

'/ t:.1.ttanber 19??
.v.v.v.5
.0 . v.0.7

.v . t,.2

4:;eptember 1977
. \r. L.

.V.P.

s.1/.L. J
Jonatban 4
Rensroude l

VeenendlaaL
D.O.V.O.
Merinors

- Ilens'Joude
- s. v. P.2
- v.v.4,71 2

- Joaathan 4

t-5
1=2

o-1

tt-1

v.R.c" 5
Candj.ar66 5
Valkenheide 4
Ádvendo {
c .IJ . ti.4
VaLleivogels 4
D.V,S.A.4
,, cherpenzeel 4

^L t^}]êr 1O?t
, cnenalas.l J - D.E.V.2 j-O

Bij6ev'erkÈ tot en net 1 oktober 197?

ZUUÊXOOI SPEClAAI,

- 75ogr"zuurkoo1, 2OOgr.rij6t! 1 ltr.

- Icp6I toÍtatenke tschup, 1 eir 2 eet-
fepcls paneerneel, 1 eetfêpe1 ge6|holten
boter.

Kook in tvee verschillende Dannen
r'lêt en zuurkool. Kookt de rjjst in de

de ui hierin en voeg het net pepei en zout bestrooíde gehakt
toe.'Roer het \rlees tijdens het bakkeh Íet een vork fo6.
Zorg dat het zich goed Eet de ui vermengd, Neem na 5 fiin.
de pa!' van het vuur. Roer door de biiía gare zuurkool eeÈ
1eÈeL tonateIIket6chup en leg in een bebotèrde ovehschaal dr'
helft van de zuurkool. Bedek dit achteteenvoLBen6 net een
laag rijst en een laág gehakt, HelhaaL atit nog een keer. Klop
het ei los net water, beGtrljk hierDee het gehakt en strooi
er paneerneel over. Be6prènkel de schotel Íret de gesnoften
boter eÀ zêt hell 20 minuten op 200oC, Ga6ovenstand 4.
Àaíbevol-en drank: Elzassen vrijn

-1

-2
-2

t
2
t
3
1

1
3
t
4

q,

6 5 - 1 .10
54-184 5 1 1 '2.
a2-25

52-J4
6z-44
41121
\1121
51-42q1-i+2

0

1
2
2
2
1

1

:

6
4
4
4
2
2
2
0
o

10-9

9-11

4-i6
1O-29

.)1"C,3
o\!o 7

oktobet 19??

.x.4.2

1)UO 7
.ri.c.j

ofo 7
.tj,A.2

, nsvoude l
, /L' .?.
.v .L.3

' ,,rrcndaal -J
. u.0.1
.t,,v.2

)

a-j
,1_1

i-7

- s.v.L.J J-2
- Veenendual -5 2-1
- G. V. V, V.5 1-2

Aesp. Áew. qel. verl, punt. doelp.
1?-9
20-,

12-14
8-9

11-1r.
'11-1? 

.

8-2
1A-12
t-'16.
8- 2o

-o-o -o -o -o-o-o -o-o -o-o -o - o -o-o-o -o _o _o-o _o _(

MENU VAN DE IvIAAND
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1; l.tixd.rg '10 se!tcmber speel-den rê tegen
-,. n a'n. n o- ê o.r' ní.J tr.1e'

r,, vi.tcn dus 1tat ons te vrachten sr-ond'

F.Z-U, hr t e.LlraI
vrl] hadden verfor-'n.

Znt...xdag I oktobar ïofgde de thui 6,,,r e os trijd teE{)n AdvL_-ndo.
Áilv.rndo is 6én van de zlÍakkere ploagen. (4 vr.isirjiC-.n 2 Ëht.)I'ia tÍíee \irekcn veilies zou het nu .aus \reer noeten kunnerl.
Ádvendo kw;!m niêt de zr'.are vrind in de rug o! 1_0, maar evcn
voor rust kregên i,ê een penafty d1e door jlans I,rarchaL goed
1'efd b enut.
Dl: tvree{le hclft haldden ríe de wind in do iug, maar dc dcof_
puntÊn bleven eêr'st nogal uit, len voorzet van laan van t.
'!"-er:C .loor de kr.:Der verkeerc beoordeeld en Dik Vêldtruizen !Írrj
soêd voor het ]a:Ltste tikje.

_ l-l ,llerd hèt nog -oor .eD afEtanCêschot van cêrrit teedjjk.í.

E ohtober de uitrv{rdstrijd naar Veenerdaal.
Eên harde en re.€t:,I noeirtk te beslcfen tceenEtander.
l\tet.en na de aftrap gíngen wê in de aannat en kIegen rve
,.nke1e go.de kansen. lik tr'eldhuizên víerd in het Etrafsch.rr,_
Sebied gevloerd, naa ire kregcn Aeen !eíalty. ltven tat!r
xerd door d,.zeilde Dík tnch de score geoFênd en voor rust Lr(.r
het zslfs nog 2-O iloor cert v".l.Í,agemaat.
l.la da rust kredcn,iJe nog gocde kansen naar r:leze vÍerden ni.r:
lrenut. Vêenendaal na:,kte rult cen doeflunt. bN dcze aktie
werd er door oi:is CcvlaÈ-d 1.óor tuitenslefl naar de verder. t.,,
Lrel ecrlijk ffuit.::nde Êcaeidsrechter keurde het doeltulLt toIr, l. : in)., ênJ
lik van B.enk sleclde op de lfaats van Itd ven het Hof (ii,_

afgezegci had) een go€de ruedÉjtrrjd.
ges. qev/. gef. verl, Dnt. IloelDnt.5 

-4 

+:--:-------:-8----o--
t J - 2 6 .1-z
12-1416_)

6 J 2. - 1 4 3-2
521-129-8

531-22j-11
t1-224-18

/,,,)f tlc lauze !rare;l vre Ícf cLe betere !foeg, maar aan scoren
nog niet toe.

' n lr,.rartier nà dê rust cen moolê combinatie vaaÍbij het
!!r loss.nale schot kvran van Daarr van Le"
), ir:rn \aas toÉrn gebroken en scoorden 're ninnen een kïrartier
'iir,; r'ier keêri .loor acri var.7.íe-I. fd van rt ]ioí' 2 kèei, 0
rL lilr rieliiujzen' 'incsiard 5-O"

V!or zaterclàg 17 se!ierirb.rr stond de rritl"edsbri-jd naar Candl:!
iri lthcnen o! het progranra. Candla is voor ons altijd êen

nLor,i:Lijkc rj.iuedslrlia (pas êén heer ger"ronnen)'
,r! hadaten een Éichavend er-fbal r1rant Gett v"d"Lagemaat ïra€

!r aiet freg,.ns .err kniebfessure cn lld ïan rt Hof geÉlens

rLic kroger nog een paaï nrooie k.usenl maar sre naakten geê;l
,i,rerpunt, 1',,ef kÍtarn Candía 'r.argszij coor eên tê zachte terug-
r;;rreLt,ail" tat uêrs cok de rusj:srtand"
t r, ,lr: thee ecn te8ên ons fluitende scheidsrechter en tri-ee

'loctfuitên van Candia' Lj.rcsiand J-'l voor Cálnclia'

-o-o-o-o-
,l sêDt.rmher s-V"L- - trlusketiers llI
1 ,. k-l - hêd : l's gó onr ' nt 1. DLnt n ui L - \Í islri'd'rt
rr noirsten dus vinnen off nog mee te doen in de kopgroep'
V,ior-.ie rust een eelijk op8à.rnde vrêdËtriJd met iets neer
Ir;isen .ioor ons, inaar er !/erden door beide elftafLen geen

mor:ite had ofl te doelpunten. Ilet eer6ïe .loefpunt 'ras een

touÉ van onze kant' het tveede een goede voorzet "n 60ed
infekot,b, dus 2-Q veriies voor ons'

l11 )

'i.rJ.r.5
G. V. V. v.7
.anèíat66

Bunnikr 7J
F.Z.A,'

ti. s. ï. s.
riivendo 5

2
J

-20
-JO
oktaber 1977Blse,rerkt t/n '1

( 1,



lÉT
. ' l Íb.'f van Routiniers $Ireefde an de
i l. pen 1,íer konpeti tie' ed6trijde}1 IrrecieE
1 ÍirLuten. ZiJ beheal-don daarbij 5 punten
:t:\.'!,t.Í\ 12 doelpunten: Jan v.ilaarssê-

,n'/, Eerk Verbeek 2; Hans v.14po1en 2;
rn l,ourens (na crg veel noeite) 1,

I i,Iir.chi uiteraard voor zichzeff' dat
',, d., tcgendoelpunten niet uoral: Eesproken,
v,rferanên speeldcn zonder neer i? 'toartref-

Ll.jl(c redstrrjden ( zij .zoucle! trouvens
iircloqs de striid met hel eerste èfftal

fn..n aar'Líncen)" Dat zii í6n !redsNrjjd
rloren' yas dik onvFrxdiend. Dat de
,1.ste rï;cstrijd in 2-2 cn voortijdig -.in-

.-. | .nd,. rls oorzaak dc rrschr ir"righeidr!
r de aanvoercer. De.nan die nornaal bij het
rtsiicht van {ren fotoljocÊtel al ïerschiett
l.i- ir n.riê1. í.^Ên dÊ hriLsên itr de

! nlip Ían Berghuis.sloeg. IIet kostte

v.rl . o -, r- o, in dc- t"-. -LL;iÉjde rrrolmolÊrr,
vcrz-oeken u eedn en)tcI vêrbênd te leggen net vrlrlkê spelel

iets tegên. Iietien on ons í
langbro ek6 e/Spal.renbqrgse '

7_ 
=S

lén affer].aat6te opnerkin€i nog: Yr'aEneer je
SVL sleeltr heb jc het gevoel. dat je daar
?uFillen aan de gang bent:l

aL ' vanaf de

Minaar

-oio;o:o-o-o-o -o -o-o-o -o-o -o-o-o -o-o -o -o -o-o -o -o

TSI-4GII{UI

I
I

1

;
3

2

J

3

5

,
4

z

2

2

rí.

I,i,.rinors 9

tlandiat$6 8

Lr. O. v'-O " i1

c.D,N.7
G.V.1./.V.10

i"iuskctiers 6

i"Íerino s B

1

I
1

1

2

1

3

2

2

l

1

,2
2

2

11-7

11-9
11-3
1 0-6

4-7

15-9
't5-7

a-21, r'na './LíLig noelte de 6cheiisrechter en de aanvcerder van de
' ', r,l, ,5h LÀ+ È'.L^l lt ó weÍ

' r i,s êl n-t ^n Íl.t da .n ê-tê .êl.rr Lêr rt,Lêh var
1 ..: r' rla rict onll-ez.L.n:- o."o n" IliEschien 1i d

I hot zesde dan ook).

Êiiq,nr ê'L+ + /ii I oktober 1977

l(r'ralitcit van die gevallen viel
nr flrondig te ond€rhouden met aÍie

' 
koper van alie apparaten,

tr opÍrerking nog: Íianl1eêr - í.v-n. het dan naderende kanpioen-
)Lrp - dê laatÍrte 24 Íninuten van de partï tegen GVVV noet.
' I n rits-sD' eLd, 6te1 ik "oor de Cathariinehal ti d-g af tê

'r' L r ' t binncnkort door Ton n l'--rk tL organiseren -[ê-sl
,L:,Il,j,td: hete blik6efil) stel ik voor dàar ve"der over van
Ll,1c I' ten te x,isselen.

( $

( (/1



EN SUPPCFTER
i L.r lLtc Rcdactier

r; ik bg deze verzoeken dii schrjjveh een plaatsje te geven
us nllandblad,

Dr:, zien 1k van!,yege mlin 1,erk nogaL optiek net Han CoEterr uw:,in(,r en hij zich aftjjd enthousie6t uitlaat over zi]n S.V.t,
I ik u hèt volgende niet onthouden.
í|o{:t dan ue1 t.rug8aatr naar het vorige seízoen. federe

, r' \r-.er ziin opÍíerking r'rij r,rorden kanpioen eh op het laatst
l1!: zond.r Elag of stootr vrekte bij mij op den duur een arl.jc vr'revcl. IledeD voor íxil om die reedÊ gedoodverfde

(ir)loensploe8 €ên6 aan het vrerk te zien.
: toog du6 op 19 naart rraar het veld van Hoêvetaken! o0! ate.
,,og met dezeffde naam aan het werk te zien, togen het re-.ds
r dcze aldeling gevrêesde S.V.L. Aan een n€dêr1aaa rrerd
'or mir nict ged.lcht, zoicts absurd kwan bij ni niet op.. hêt rpj ber'.erd zou iaaD op :ijn Íinst een,{elijk 6peI.riLn u v/€et het. Onalanks dat ik tusseb aI de Eupporters van,lvzlaken nog hard drie keer hup S.V.I. had aturven ioepen,
.r'.1 het 6-2 in hct nadeel van S.V.L.

er in de
no8

,,n er ook nog naar rDij geroepeD vrerdt nu reet u Fle
i()fdkfaesc thuis ho'ort noest ik die flan in mijn hartI'k itevsn ook.

"r.i,, was ve16l.aBêd, 1ett.-rtijk eh figuurtjjk.
,r lían Coater niet, zoals fatei bleek. Ztn nuchtere opner_nrï, cen doede les i6 nooit v/eg is tekenend voor zin karaktei.
I r,der geval. nijn bet-angstetling voor S.V.t, was gewekt, (L merkte ik toen ik bjj de .J,edstrijd tegen Advendo met het

,rí,1, 1n mijn hBrdeh stonal. lr'at achteraf helehaal l1iet nodic

' l,Lrnin llan kreeg gel.ijk, S.V.t-. vrerd kahpioen en ook nognd,.r clag of 6toot.
l- nu H:rn, in de hoofdklasser vroeg ik aan henttr, ::(i hijr het eerste seizoen een beetje kê1o aan, het
, ' rr., kampi.oen en na zeven jaar zjjn we rijp voor Àjax.

I 
u,,0,..o,,u.-9"11.:: t, 

. 
o p. zaterda8 J septenber iÍ utr.echi, tea(,nó.v.v.u. loer ik dia kerels (grote) vaa S.V.\r,U. het vclà

i.laar zo vas het niet. Naêroate de wedsir;jd vordcrde kree,s_v. steecs necr tleep op hut spel "" ",.","r.-i.vli,.uií a-'-l.e n.no6 ftàar een verdedigcnde rc1 $eeeelegd- Ucaralocr.a olr rn oc Bcdrchi,e opkwant Àjax hoet t teen zeven jaar teurach ên,5.V.L. komt eerder.
Ik za6 e.n s.V.L. dat zoveel aBD (racht hàd gewonnen invergelijking net de vred6trijd tcgen Hoeveleken] a.r"tX .,-,13
Ilevoegd het enthousiasne waarÍree verd gevoêtbaldt wÀarOfr"S.V.V.U. volkoheÀ v/e!d overklast. IIet was een fu.t àÀ- 

--
naar te kijken.
Dat S.V.t. gealur:ig net twaalf ran sp€el.ler Bezien ile *aar_
schuyingen alie lian Co€ter var de scheidsrechter krceg,
nochi; de lret niet Cr.ukkên.
Eà6 ik b€sluitcn de \[ens uit Èe EprekeD dat S.V.L. of dezÍ
{eg_cloor zal blitven ga.rn, zodat cen ka.opioenschap binncnniet al te lange tijd te verwezenliike! is.
Verder uil ik Hall Co6ter niet aao z\jn rvoordl houden. wst mbetreft kan dat van Àjax nog wef even wacht-Àn.

( Mê+ sn^rtoF^ ê+ên

van een onbekende €ul)porl{ir

l2 )



'^, i. - DA-i-
-l et zesde efftat gestae-kt t erd

,oor L1:kseminsf.rg in de bovenfiP
van Í.Berghuis.

--i,-V,1,. êen kur€us geeÍt voor het
rirlken van bl iks cnaf I ei ders.
15 lessen, 2 glazen bier Per 1ë6.

-Coster giaag Íxais lust,
--l.van ie nooít g.'en p.,rtenonnêe heeft.
- J.'an Dijk g(itroulid is,
_.- a_ ir.ni ^?..n rnd.rh:lf
l1edstr"\jc1ên,

--xrj veel Boedêren verzamelen dic ze achter f atijn ná. het
voetballên en trainen.

-. .ven L' cuvr+n b'J de | "Í.;. achtcr heL -Loket ?it 'n !oÊ
4een e:i!1s een stukje Íar het iweede efftal kan schrijven.

- er riensen ziin die bil dè zael-voetbal het velschi1 níêt
Íel,en tu6sen oen shirt en ecn lange onderbroek.

-r' j. -àL door J.de Grêrf vi^n IJssefn-. r-
vogefs elke r',,edstrrjd 2 !ottÊn roLmo!s.

-ri ,ilinnaar nu vgilig kan g,1an voetbalfen, hij hecft de
, .._t- tr:ksFd2fr-: lê- ..,.\..{i.

rjtoksprÍngen).
. r : lêFJ. zlin Áiê n' È + iFiinên êêr w-ri.ïrdád deán

vlerÊn (zoontje van een beíituurslicl r,rerd 1 jaar) en dan
rji-rrachtÉ om half I huiswaarts gaaÈ,

'l .v.d.Heuval xrel scoort in het eerste maar niet in het 2e.
..,ic lieer Coster Bêk op nais i6. Hij daarom de training van
J,i Á-junloren aanpaste zodat de jongens nais voor hen
r(.n.len rapen r

---oe nter v.d.!tlt een toep gebruikL on de
ontciJferen,

---alat J"Donselaar van graEnaaier tot
besteller is gelvorden

---dat het 6e elftdl af8-.lopen zateratag (8 okt.)na 6 neten
v,eer de joker j.n hebben gezet met fataLe alloop J_2

NOV[,}iBLR

copy tê

accountant brieven

J.v.Leeuwen r DoorÀ6ey/eg 11
!1.oirervest, I-engbroekerdïk 82
C.v.os, Strt! 2
ly'ín v.leden, CotherveB l

J.P.Soethout, Iaenelaan 2J
B. v. d.VJe erdt, Marjjkelaan J1

'L.Áalbertsen, Cotherv,,e5 J9
R.Henzen, Irenel-aan 26 en T.Soldervanr Irene1.17
B.Donselaer, Hargrietlaan ló
G.v.d.Maat,Doorn; tr'.v, d.Gri ef eR I"J.v.vuLpen

-g-o-o -o -O-O -O -O

Vi ilJ;\ ;\ ij D A tl Í ilq

jaaÍ ongoslagen ztjn bj,j de thuis J
J

6
B
10
ío

9
11
12
1J
1J
1J
i4
1'
16
18
19
20
21
2J
27
2?

28
JO

,D,

S j . rieshèuvel
I-'j . Buddi ng
Iqevr. de.Konin8
L.Overve6t

Dr, Janssens tr .52 r.l^ne+,-!+ l1 n,r
langbrrdlik 817
langbr, djjk A82

vijk bii r)uIr

T.v.Garderen Langbrtciljk AJ
J.Geasbeek Co therireg 7
Ii.Sondervan lrenetaan 18
A, ven -{nérdng6n Doornseweg 14
È.v.Lecuvêrl Lr,ngbr'd;jk 829
J.Blêyarveld I'larijkelaan 6
S. van Xe Weidedreef'17
M.v.oudbroekhr.rizen VoIderstr.9 trl/"b
.I.vên nlst Kanpdwarsweg-19
L.Donselaár ltargrietlaaÈ 58
J.Donselaar
G. v. d.Ii ief Irenelaan 18



JEUCDCOMMISSIE
li l!€ lling6
ll .liv er s

,l'od d e ma

1,,t.rrèen

. l.: iJruin

. v:Ltt ,lijk

,rIr( e(lenbur'9.

,!,,1d

vaargenonen door
nilitaire dienst

EVONDE N
2 badhanddoeke4i J

1e voorzitter
2e vooxzitter
Jeugalsecr.ên wedstr.secI..
Trainer: F.pupilIén
TraineriDl pupillen
Trainer: DII pupi.llèn
Trainer:Á juniorerl
Trainer:B. junio ren( tijd elijk

de heer K.deBruin uiegenE
van J.Hardenan)

'lr4i.êr,ír i,,ni ^'nÍ

Lej-der :DIl pupiller

Leider:C.junioren
leider:B.junioren
Leider:DI pupilI en

Loi der rA. junior€n
LerdsÍer:r.puP11-Lell

0

l,aider :

Keeper6.

Keepers'

uind-jacks i

DII p'lpitten
trainer
lralner.

I

Eadrake
E

shirt rood+wit;

bij,Ian. v. d ,3i1t
CotheiweS 12
Langbroek

saÍihand j e

l{

S.VL. L]

S.V.L. BI - Áurora Boys 1 : r-l

conbínaties vraren alaêr i.et antwoord <,p.

Dc,tvrecde hefft verliep anders als clÊt

Aurora Boys en de stand vas tegen de

(

' verhouding 1n 0-1.
Hierna r€rd er- hard Íieuerkt otr een tegenaloeipunr
te naken. Er uaren kanÉlen Beno:g! maar !,re

misten duidcllik cerl afÍDaker.
EinCeljjk kon l,i.lioogland na een k$êrtier 1-i Êcór,en. Hicrm, ,

vI&Bên $e nog niet tevleden en we gingen wee: in ds aanvxl ,
,ïc hadden kansen gctroeg llaar de doel?unten lleven uit.
Yiel rerd er nog een keer op.de laÈ gekopt dorr À.caasbeek
via eeh col.ner van J.Hooglancl! m&ar dit nochi niet batrn
ijn de stand bIêef 1-1. Í/e waren Eeen van allrn blii en hoopl,
ddt vre hêt de vofgendê keêr beter zoude! doer.

_o-o_o_

S.V.L. BI - S.V.r,:r.B.f :0-1

ljit keer 6tond er erg veel v/ind en de bal nrakte dan ook
allerlei raie bêv/egÍngen.
lJê $aren atlenaal present o! é6n jongen ná ii.lie6heuvr,l
noest appef6 plukken).
De êer6te heLft hadclen vre v,i.nd nee on we sreè1den goqd.
iie haddQ4 weer veél kaà.sen, naa! ei verdên geen doelpnnt(.í
8Ln aakt.



,,t S.1r.rJï. dóelpunl rvas nog eên treetj6 eeluk, vrant het
rrn de sl)ite van S.V.uj, stuitte nei voor dê keepcr die
,:,L niet kon paLken ên het vras dus 0-'l .

()í sterberg begon harder te vrerken
,..-1 kans.rn. lat dit gebeurde kuaro
,,1 eens aiet lukte.

..r,I.ll..jras rn de Êersi€ hefft niet zo stcrk naar in de
Ln,rcde zou dit anders worden.
ji iachten dat rve de b,edstriJd a1 geuonnen haCden omdat

'"1"r voelbald.n, du6 .rlplter uF 0,-'- oczê g.l.inre hit
r,rLd in. lr'erd te roncbalant gevoetbafC. Het middenveld

.,l- r_'tr de ê.htcrr o de fê6 uir tki..Í cn oê voorbo.dê
ton ook niets net Ce bal. A11ee4 de keeper was goed en

,nkzij dit heêft S.V,ll- lnaar met O-1 ge.rrornen,

l.v.l,. hêd noB een Soed.moment toen êr vanuit e-ên vrije trap
,j,de lat.verd geEchoten, rxàar varCer wlst }let elftal dat zê

niêt loor konden gaan en d1t er vóoriaan de hele wcdstrlrd
L vc et bal d rnoest rÍordên.

j 
: 1.!: -PI-:-! g g:!9I!:'Ic-9I-i -3:9
,rt vr-.er lras dit keer beter cïan de vorlge keer en we y/aren
r rilenaal, We moe€ten Ín de eêrste hefft snel scoren anCelb
iou het nisschien net zo verfopen als ir dê voorgaande
,,,d s trjjden.
/,, Ladden l.Schoorhoven g.ir-uifd nêt À.van Anerongen.
,.lichoonhoven ÉLónd midvoor en À.van Áncrongen finksbuiten.
.t .ine1 hadden vre succês nel aieze ruil, vant in de .erËte
rjnuut schoot Schoonhoven er al een doêfpunt in,
),. :itan.i x,as dus I-O.

en zê haddên dan ook
ondat de buitenslefwa1 {

r vird ook niet al te goed gevoetbald, maar r,Íe voetbalden
(,ijh rcdelitk. Er uaren zclfs noC -.en.]raar kansjes.

2-O lUas" Soe6terbêr€i kreeg ook nog een .penalty ofldat
ii.van 0s hanCs maakte(noodgedwongen), De strafschop vrer.l
genist doordat de keeper ben uitstekend hield.
Ook V;.llooBfand schoot na êen fxaaie soto no$ o! de paal,
flaar dê stanC bleef hetzeflde,
: v:r-n I r.aaj _- /r. d.n -Í n coen nl-r z, È! oLund^ro | :

g r S.V.,..

!:!el:yUE_!2- -!Yl-91-:-9:É
.k b€6in naar x?eer Illet het ureei. Hst vreer vas dan ook rvef
bar Efocht. Toen r,re naar Sqhalkwijk vertxokken irtond er
allaen nog een harde rïind, naar tilCens dê rvedstrijd kivam
1a1r ook re8en met onureer Nij, hetgeen niet zc leuk ras.
Na de over0rinBin8 op Soêsterbeag hadden,re eoê4e moed on
i-Leze wedstritd iê rrlnnên, Deze v/edstrud 6peefien tue v,,eer Í!ot.
A.Schoonhoïen in de strrlts.
\: -, . l;nLJt si .t-n ur"s ,oor ons oo^r. .:? .!
. oii. do.-lrràk n fra i '-,,r.h.o1. t{a ' ri
het at 0-2. l,iJe,rr had de spÍts toegeslaEen en in dê r.st!)
r--nde strïd sLaa8den '.ve êr ook nog in on O-l te scoren
( Ccor A.Schoonhover),

hei beeon ook
nog go ed g.rri,,r I

ir. deze twecde helft rJerd het 0-6 doot twee doellunten
A-Schoonhoven cn een doeftunt van Á.van ÁÍrerongen.
. t Cê7e .: 1. -:; k,nd n v - 'ev--d r nêêr hLis A.êi

L,è t!re--de helft ,Ías het eer erg sfecht ên
;rê1 tê or'/êren en te xegenen. nr werd toch
1 .1o on.tir.ks n-t sle.l L. vêêr.

'{
ce(

,1. rust Íerd de moed er 1n gepraat door de felders en rÍe
t'f;cn optinis.tisch het vefd in.

( ',rir-.r:bi:rg voetbalde vre€eliik aanvaf-l-erd e4 ze hadden ook
( I wi-t klêine kansJes die door de keêpex goêd Eehoudent t. i1 ')à1r/á:J 10 spel j^ .d,Leêroc .rir d t x_ Lonrjen,,urL,.en. 1íl e hadden dan ook zeer grote kansen en 6!n van
/'r kalsen !rerd door Á.Schoonhcven benut \íaardoor de stend

(:"1



R. B
Vofl edige naaftI lichard Biesheuvel

^dres: 
Beatrixfaan 10t Langbrpek

(l!boortedàtun: >2-1 2-1 9€'2

.l.boortepf aats : Hif versun

lengte èn ge icht. 1.'7, cm en 54 kg.
;. nral jar.n oir S.V.l.: 9 jêar
ir| iïelke schcol ben ja; I,.E.A,O,
l,r'voriete sportnant Ruud Kr.ol, Noeske ns.
, vori.t" T,V,pfoL!.mnê(g.Lx spoft): Irekersi De n-r v-n

6 miljoên.

o

.Ia.rori e te pfoeg(en): Ajérx

.ían rielke nuzièk hou je: Rainbowi Deep

.--.-' wj1 j" tlLêr vor.len: 1cr,-aar.
d- to-l,oÍ. st: C zoro bl{v-n..

lurpLe.

. olbyrs naesL voetba : :.uz-"q ,uist-r-n

.Lastieste tegenstander: ile scheldsrechter.

.ll. ste scheíd,srechter: Je11e Iêdema.

.ren je finks of rechts; Links,

.rr,rt vínd je dê b€ste Eportpro er anmai E op de

Tros sport, , S tudio sport.
.i:l1e worclt dit seizoen kanpioên: Ajên.

.l avorí e t e trainers:

I
T.V.:

(71

. Vol edige .êa1 | Jàn H, n.l-.:k , oogtand
2. Àdres: !-eidedreef 25! Lan6broek
l. Geboortedatun: 18-8-62
4. cê boorteplaatE: Zeist
_ . L-rgte pn gev,i.r L: t.r, ^i 57

í .ai'a1 ;àr-.n bj S...1,: 7 aêr\-'".'-'
7, 0p rïelke school bên je? C,T.s.
8. iiavoriête spo!:tman: !!irn Jansen

l). !avoriete T,V,lroAranma(g.en s1or,t): De irrekers
'lo en/: s..., r-"oo:O

;1.Van tÍefke muziek houd je? Hari Rock; lrnk ffoyC
2.|.]at \,r'if je Iatêr v,'orCen: Ti(rÍerman

t.Wens 1'oor de toekonst: Gezond blljven
lr+,Lr êvelings e te']: Boerenkoof met rr'orst
'S.lavoriete trainers: Boskov; Jan iIardenan
- 6.LIobby, 

" naast voetbal:
'T.Lastigste tegenstander: Jan van Dijk

iS.Beste scheid6rechter: iealde4a
| .een .j . 1i nks of renlt-: !-cnLs
2O.Uat vind .je de beste slortprogrenna's op

Àvrors soortprnorane - Stuoio Slor L

l1.l'iie urordt.cit seizoÉ,}1 karnpioen? t..U.i. -

de T.ir.?



PETER VÀ
VolLedíge naam: Pëter van os

^tlfes: 
l"largrietlaan 19

(;r,booriedatum: 6-)-1962 re Langbroek

l,.,ngte en gevricht: í.65í 47 kg'

,, rràI jar.L bii S.v.i': ? jaar
- ^ "avo te Dooinup le1ke school ben ie? uírr'rr

, vori 1' slortran: iIlêr i1;sen

/or- Le -.V.Programma: i']lil i 1àr

. vor:ele ploeA(en,': S.V' .b iurior"ni Feyenoord

..ran velkê nuziêk hou je: geen êen

,;{1t wil ie later rÀlorden: Àccountant of boekhoudêr

.rl.ns voor aie toekomst, Gez;nd btiiven

,l i-.velíngseten: Chinees of z''rurkool met woret'

.i lvoriete trainers: Jan van Soe5t' HanÊ varr Inpelên

Jan Hardênan"

. . oJ's nêast voelbàI: -f1t'lr' nr,:., t,uemmen

. L r,stlSste tegênstander: Átbert Àchterberg

. lr.,ste scheídsr-"ch ter : J.Ieddena

.ll.n je links of rechtE: Réchts

.lr'lt Íillc je ale be6te sportpro Sranmar s óP de T'V':
studío Sport . ..

.,ri. vrordt alit seizoetr kampioen: B-junioren S'V'1"

C-
!^-n\Ofe.Í

(11

{
q

De C-junioren zjjn donderdag 29 Gcptenber naar Hotel
tarthuizên geulee6t nêar ale bruitoft van onze trainer

ille zouden oÍ 5 uur veftrÈkken van de parkeerplaats bij het

haalde het bloenstuk op, lrl e hadden daarvoor alLenaal geld
gegeven r
Toen we bll Darthuizen sankwaflên hwan onzê leider Bert van
tsarneveld net aanrijden.
Toen wê binnen kwa.nen wistên ve niet \rat we zager zo mooi
wsrqn de bruid en de bruidegoe gekleed. llJe overhandigde h,rt
bloeostuk en gaveÁ een hand en êven daalna
kv/am de ober aanilraven oE te vragen rat l'ij 6om6 graag
\',ilden dri4ken. Nou, dat was neestal lvel cola en oDver-
rr.hts kua,r uoap op ons r,ocstap-oen cn mel een heel
clukkip g.Tjcht kivam hij even Íet ons praten en toÊn zf

Lr ook nos b ji.
Nou, on haff zêven gingen we naar huis. trllJe gaven een hand L:r,

gingen naar huis.
r\og bedankt voor a1l"e6 Jaap.

YJiE van Oudbroekhui zen
-O-O-O-

( Y!!!:4q-9M-IEI-TBtIIEII
we moêstën trainen, j.edereett was er. ïie nochten balletje
trappen van Jaap. [oen be8onnen v]e echt met trainen.
lcdereen vond alat ieder ziin best deed.
l,ater gingen we anders tr,ainèr,.
ulin Aalberts en ik waren bii elkaar net tÍee



,, irbal "\h r Ai!1gen wè met zjjn allen een ?artijtje spefen.
dàchten als het zo a16 nu loopt, winnen we zaterdag

ií var! Oudbroekhrrizen en PauI van de lleerC e.r Ren-Á leddenu
de rritblink,.rs,

'rIliirC zei rai oïer Jrap teBen uil. Ik zei ik kan best fle,È
Lrrp van ])ijli o!6chietei1.
n fcl-icitabie van.rn6 eiftal aan Jaap van Ujk ran het

ruíil íjk vên heln cn zijn vrcurv. \lJ,i hcpen dàt je tloA iang maB
.. n I .. n n F: ik ho^J .lat all: S.V. . | ", .-. J

'ril.3nd nee zufl-ed r,/erken.
,1, besluit alle S.r.Í,,L.re!s e()n hoera.atje voor JaaD.
L..r "rnofic:Làt.

Wirn van Doorn

iC_JUITIOREN

t .{as zai;eirC2-g dc -l?c septeDbey veer raa.L ílet ie C-j'rni-
',,n" iïe Íoesian t3aen Zei6t Cl en dl€ hediên al t€gen 3i,Lt-
'vcl- geroêibalC Í./aer i; nei 5-1 van gevrolrrlê! hadCer:,
,,lden zrj ide; 7-" verlcrenr
,.,. de ]ÍeiG'drijd .,,ristan ,re a1 dat rve zoudên riimer naar -,,re

,í:L1Lcn -ar siet veef nakell van de leider"
ri .aD Barneveld omdsr zji bung vraF vcor. overptaeising en
I j,) C.in oïergep:r-aal-s: t'ror:dt da]r:noet Jd L"êer r.(e+- 0 !uii,.n
1;inner --:r nêi; geeu êêr, rloé1lunt.
i," l,och \r'ifd--i we :rielr ï,,inn.rn mét í-O of 2-0.
$ ,oaiB dê feider har] geL èÍ{d bcgonnon ve rustae.:n de
r,ir-e TO minuten gabeurde er nÍet vcel bizondefs, maar: toen
.g íansje.ansen l-a6t van zijn hak et1 noest Rini Vos van
i) pupiLlen invaflen irant Sjsak leedlik e!1 Iarinus de Bie

r'cn afv/êzig"
t,iê vra6.in hêt beAin een beetje nerveusi naar begon ste,.ds
rr zelfvertrou*en te krijgen.
,r na 1l niDutên kwo.n er een.einat aan ate beginstand atoor
l'l vrn de Weerd. Dus l-O voor ons.
Ir l)rrar ríinutên later yrerd het 2-O door lené Fêdetsa en J-O

,loor FraEk Biesheuvel. Maar op een gegeven momênt y,arenve rn de aanval, mrêr ,{e verspeelden dc ba-l en zo koD
-ê1sr sDet corrnteren en ronde goed af: J_1 en dat v/as ookrie ruststalrd.
lia rust begonneD we net een zeer
Llf beAon steeds beter te worder

go ede Torlnie Sonaterven,
en op het laatst speelde hij

(

lteq'oon Inet de fui van Zeist en
kansen, naar hij nistê hetaas.

l(reeg ook nog twêè scorings_

Lecht d eea.

\l,IM VAN OUDBRONKHUIZNN

genutst naar het Gooí om ook een6
:

-i-i-i-r.-i - i -1- i -i -í -i -i-i-i -i-1_i_I
D IID II I E NI, v | | LL L rr

-i -i -i -r-i -i-r-i-i-
F

11É gilrgen 60ed
r-c rïinnen" i'íaar
onCat ve nog zo

een lunt
Dat koint

weten ïíefk,to,
we hebben altijd pech met ons Ze.kort spelen eD Cat u,e 6orrs niet

rtu zun net

L'l ! zijn r(at

( ! volgende

t)arr zí1 je

vind Jou een go ede
een klein stukje

een busje gegaan maaf het vooroaE we ei] warei
chauffeur in de sloo !.
BeschrckkeD- daaron verloren we ook Ínet 15-O.

l4artin Koet6ier ?-B jaar.

Ëportmaa om de taak op je
te Êchrljvên voor ons cl.ubblad,

voêtballen betre ft,
kêer,,ïinnen jullie

sportief en houd de
nog eens bï Ajax of

êr kan Riaar 6én Yrinnaar ziin.
wel met veel groterê ciJfers.
eer van je club hoo
Ieyenoold spefen.



, he er l).rien Ee
vr,. lloogerïerf-

v.d.Ber8
vr. v,Bil t:v.Buurer

v.Or{lbro ekhui z en
de Êruin

verwo êrd-T_-ïpstra : Leidster groe!
' 4-6 jaar en

o-y.taar

I i'i NiS T I i!I{:

L. i dst er

Lci,lster groe!
1A-at Jaar

LyÍnês. . oLa : h.;i cu.irc\oo", JLr- jan.1 '-r

rrJoenElag: Kfêuters 11+.aA - 15.JA :uv'.
6-9 :joneens: 15"Ja - 16.Ja
rvieisjes 6-9: 16.aa - 1?.15
.JonBens 1o-'2 Jr . t 17 .15 -
llci-sJeÊ 1O-T2jr. : 1E.O0 -

19. OC -
20, oo -

18.00 uur
'19. OO uur
20.00 Lur
21 .C0 uur

A;}.daríes
Gehu,rde danes

Ii l\r t Ê:l rl I
I

1r vind het 1èuk op dÉ gyfl. *e krjJeen leuke dingen.
' r jur Lê+ óêf, r, n v^^r

'{-.t n -i -i Lro"ring in .lebr^ '.rj.. \'Je oef n'n go-d 'lkÊ
I r.rnsoag.
li vind Let bêst uef een goede groep via.Lr ik b;j zit.
l.- rin.t rs-avonds gym vel leukex dan van school, rïant ne
I lr'on meel toestellen 's-avonds, en o! school krr".gen we
rL ,li 1 g.rmakkelrJke c1íngen.

, k .rr;n |]]et de uitvoêring de salto o! de lanee mat zonder

, ni trànpo_Lien. In de oversfág! araoler
, doên goed ons best.

m€t de flikvtak

Coxri e v,rn Ce treêrd.
r Êeef de penbrief aan Beplie ïeddena.

-o_o*o_o-

,:,i!as,se.rd zijn,r.,n ieficjtatlc ko t eer-Ëtens toe aan de teidster titej..:ion.iÈrvan en de fcider dÊ heer Schrjeko"rr"r-g, i--i-i"tr.,", _

deze 2 Drenser hlrft zonder neer geieid ciar dcL lung.et3tt-inA toena!1.
'.r deze qrote tcenar.ê vÊr her aairat iadên ,ljn ïrir. cchtrr| ,l e,.ro(r{izaê-<t :nig: tesscn

i .ov.r ê,.iee Lij,i horcn ",.", ;"ï;l:'H"ï.;:,,.:$;i::i,:;:.
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, vcns vril ik vragen cf er ook \'an onze afCefirA gJmnastr.k
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rri aLenker hierbij vooral aan de teden vàn de aspírant ,t:rnrjH
. - ook ,,èr l- C".rale L.nes n-'ke ruÍr b,..ino.ng-a i. ,

ubbfad kumen zetten,
iL klubbla.t is er riiet al1een na.rr voor de afieting
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