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Clubblad nr. I i33-"gIi-122q

r-ANGBR0EK - IIIJK BrJ DUURSIDDE 1d''oi43'-12j?- OJ416-1575

VOol AL UIï: ++ *llÍliIJY/BoUW llN SlÀl,l,ENBoLru

* + *Vf,RBO{I!'I IN ONDEI]HOUD

' * +DEUR]]N EN KOZIJNEN

* "+tr}I TEKDNWERK

(

í s. v. i,,x"otio"

RNDAKTIE ADXNS

SPORTVEts,NIGTNG I Á Ii G B R o E X

opderíchr:20iuni1961

L.T)IUUH
L,P.Arenz
H. J.Slagter
l-,B. Ef6€n

J.J.van Kooten

A.van Oudbroekhui zen

I{.Noordan

A.J.van Buuren

J.Jansetr

D.van iie

Voo rzi t ter
Vice-voorzi tter
Penningnees ter
S e cre tarais
Verzorgingsnateri aaL

IÍede-be6 tuurslid
Kantinê-verzorging
ilcdstiijd6e crêtaris
rfd.Gynnastiek

VOS Gi.ronumnrer slortvereniging : 42 3) j8 t.".".
pênningmeester S.V.l,.
Kerkeland J9, Langbroêk
TeI. 01416 - 1980
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ymn:rstieklokaaf , hui6houdFchoof , Jul-iatlalaan, Langbroek

li{l : londeldagavond 2O.OO - 22.OO uur.
14. v. d.Pavert, I,iarijketaan 1, La.ngbroek. Iel' .0)436-1631.

/, l- - r -t r À, N! i .Ê\itLtEi\i\r)
liLrts : VerenigingsBebouw aan d3 lloor!L6e1reg,

i.d : woênsdag van 19.O0 - 22,jo uur
E.H.i-lvers, Kerkeland 52, Langbroek. Tel
L.B.Ëls€n, (erkeland ,9, Langbroek. Tef

r,\alr-r^L/,r il i\l_
I . i bs ; 0èneentefljke Sportvel.ten rroranjehoftr

: ..eds!r:_o - v_r'lrè1 ui Lsl".i" nl op ue zpr erda8.

' ' in5: m= r. l'rg: L.q5 - 7.r' rl I Tupiflen
í.45-?.45FPupilrcn
Keeperstrairing voor DI-XII-I-pupi11oD.
't:n 6.L5 - 7.Li Lur,

linllér 6.?) - 7.-o ;-jun'or' n' 6.10 - 7.Jo c-jun1or.n
7.io - 9.14 1 sro pun -nior' n! jalLr'

Brocp 1 uur.
rvoensd,gri ddag: '15,OO - lí .iO DI tupirlen
Íoensdêgàvond i -.1( - U. J0 B-jLr'crên
ïroensdaêavord : Keeterstraining voor Á-B-C-

junlorcn van '19.OO - 20.00 uur

Qr
. o3t+ tG - 1548
.ot4t6-198c

L.ShelLings
ji. H.Lve r s

J.treddeoa

J.Peter6 en

J.van Leêuuen

R.Ever6
(.de Bruin
.j.Ílaralenan

{

'lste voorzitter
2de voorzitter
Jêugdsecretaris en

Trainer l.pupillen
Trainer ll,pupi1len
Trainer DIIpUlillen
Trainer A.Iupi llên
Íraiher B. junioren. Tijdelijk
waargenohen door K. dé Bruin
wê.- he nilirait- ÁiêhÈ+ v-n
J . Har.d eman

Trainer C, juniorên
I-êider B. junioren
l,eider C. junioretl
l,ei der B. iunj"oren
l-ei der DI.FUliffen
l-eider À. junioren
Leidster F,p\tpillen
(eÈ})erstrainer.

voorài tter ! leider jongons
se c retarÊscse, f-idster r êh. lr,Ír

leidster neisjes 6 en 7 jaar
en meisjes van 7 tot 10 jaar.

() Í

J. van Djjk

G.Iv ers

B. BerneveLd

C. Vredenburg

J.Ve1d

l.iêvr,Petersen

c v r/ tt F T I r r Q

Ilevr. Hooge\|l erf-v. d. BerB
IÍevi. Oudbroekhuizen
Ètevr. Vervoert

GYTITIJDEN

Conoerrág ..JA - /.'A ^-junioren
7.Jo - 9.1o seÈioren - selektie

orn zovê.'1 mogel{k op ale traaning, ên als je ve.rhindeid ben
, rt dat vroegtijdig 'ireten! hetzï aan je trairer of leideÍ.
il. Beldt ook voor de Senio.ren-efftaLlen, on misverstanden

_-n van alle elfla1]en.
Klêuters 14.JO -
Iiêis j es 6-7 jaar:
I1ei3 j es 7-lOjaai:

15,tA jongens 17.15 - 18,0o
15itA-16.jo jongêns 11- 1J jaar:
16,3a-1? .15 18.00 - 19,oo
19.0O-20.0O geh.danes 20.OO-21.0O

(',



(ic achter ons 1i88ende Heken rond de iaaiv/issef;ng
-.Y.L.verband minder sport bedreven dan

,.',nbie en het dexha_rve niêt beschikbaar
r, ,run het Aydnas ti ek_verbfrjffo k aal aan 

'leli ,nalaan.
l.) r,Íir.fiadcring vaÈ 19 decembêr j'1' h'ieft

l. Ic:$tuur het S,V.L,gcbêuren nog cêns
I l:i s.rh doorgcnonen.

ILnancië1e resufiaten van ce cerste
j.r van het bo,.kjair]. t?7-,?B hebben
rtjj.i v(c,I aandacht gel:ac1. ne aI6eÍrene
.: lu:rie i6 dat de sltuàtie als rrgezondrr

r].)r'cien ean8cnerkt.

--De conrnis.sie .1ie probeert na te gaan o! ell zo ja hoe
enkele tennisbanên kunnen v/orden gereali6eerd, is zovêrgevorderd dat binnenkort een eerste aanzet ger,.ecl i6 tot
een ra?port eraarirr plaatsbepaling, kosten en andere
aspecten wofden behandeld. Een eer.ste indruk i6 dat het
haalbaar aijkt alE vefen er daadwe-rkeljjk iet6 (vee1)
voor over hebbei. rt Is evensel geer eervoudige zaak
die Aemakkeljk en s11el kan voraten verxezên]tkt.

Voort bllit het bestuur aandacht beste{leÈ aan het ondêr-

rl1 net af is de tu66enstand t?7-t?B van dien aard dal
de toêkomst met vertrouwen tegenoet kan loorden Bêzien.

DDNIí ER OI.I

Dat er iêCêr€ ainsdagavond vanaf 'l9.CO - 21.OO uur
gelegenheid is on uw lotto en tob in te vutten in
kantine ! TERGXET DïT NIITT

,, v,rho8in8 vàn de prijs van consufiDties liJkt voorlcpi8

i)r eIl e Éicledingen.
, t l;,rfeltenniE dê.t 'zich in een enthousiaste belangstellinA

./ r1n: r'!i eklokt -.

-Jr(, ].Iutiêf Erote deelname aan badminton ínaakt dat even-
,,i nr,r 1.eikhal;end ,,Yorct uitgczi'en naar meer flogef\ikheden
rLr (le zonervakantre 19?B '

Vriend:"Iioe kofl je aon dat blauvre oog?
Tweede vriendr!Íl"iljn vrouw heeft een bierfles nÈar fijjn hoo {l

o) I ' 8e80oid'rl
V|iÊnd:'r r.r heb je .ie dan niet
Tvr'eede vriend: r'Javrel, naax daar

get,ukt ? rr

had ze rekening neegchouílr r! [Jmnastiek heeft au een rekord deefname van '1OO ]qden'
,l 1, .sukses is eên conpiinent voor degenen die de leiding

',D ?ich hebben 8êno en. Vof verwachting tien we 
'le 

uit-

erkt aàntaI toeschouuers
hunnen r/orden 

. 
bdaewcond.

l). IjunstiSe resultaten vad dte voetballerij zijn alorl bekend'.
Lr, áns bla.d v/ordlt daaraan terecht veel aan'Iacht aan besteeo'

Patiënt: Dokter, kunt u Íre helpen? iíijn aaan is Janscn...
Dokter : Nêe, het 6pijt ne. Daar kan ik niets voor geven,

(,,



I l\ íl'-, lil,\l)) ) J:,JtJ))
0f, vri:dag 24 februari hoFên vij
,,.,n gyÍnastiekuitvo€ring te
,r'.sentercD, rvaaraan zoveel mogelijk

,',-elne|ners zu1len meedoen.

lru rlvaÊt enige huishoudelijke
),,.lcCelinBtjn.
I i..ilnF: De_meisj99_/_g9!1i*!9:_q1g9:'

.-i-in-êÀi-aóiË"re kf.iur (donker blauv/ of zvar.t )
Jor8ên6::ritte brock ( kort )

voo- Je k r.:n o. e.t mer .un p1.".-i.k t".- n.t naam
eroE mce t3 ncnen dit i.v.m. de beperkte kteedruimte,

,\rL.:nF: De uitvoerin8 Éitart on i9.45 uur.
Kin.ler Én aanrÍezig 19.f0 uur.

I . - mcdedêLinllen rrorden op de gyd doorgegevên.
\,.; liolen dat de kirceren trouw bllJven koDent zodat ieder
,r t rat hiJ of zij moet doen, zodat de uitvoering een succee

( u(iers, tot ziens op vrijdag 24 febr.uari,
u KoIT ToCH AOK2??21

-' 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-

. I i6 erg lèuk op de gyr0. l,/e doen n.,estal ilc kastr eÈ ate
ÍLirt en aen het eind de 6aIto.
:' it dóen !.re voor de uitvoering in februàri.
I'L nlart hebben ï,e een uedstrijd.
'1,,,i kijken en als je het leuk vindt, geef je op.

Jolanala oons.
l]: U.,ef de penbrief .loor aan Hel8a van Oudbroekhuizen.

1. Nat is paard voltigeren?
2. !/at ziJn toopEprongcn?

-r. Uat i$ de'rmoêalrrsFrong?

4, iiat i6 een Spagaat?

5. ilat be tek ont K.l,i.G,V.?

6. !i, at betekent S,T.K.?

7. ileike 2 heren zijn 10 keer

HocvoeI gymlèden telt S.V.L.?
:rat besijé de juryl ! ! !
Op e.n ÍLJj'triC nag men 2 pêlrdspron8.n h.acn.
l. b, t.r l.f n1e per.,oon :l.ring- ' k .r over het p-1r r

er loon+ ke, r ïoor'l.aEEE zonuer hpt !a: rd aen tc r''
I at gebeurd er?

10. Hoe lang is een baLk?

l,ian tegen een jager:rrlln? lI--bt u iet6 geschot,.n?r'
Jager:rrJazeker!
iran:rr;,laar rlaaro is je tas dan feeg?'l
.a8er:rrÍk kon ar toch rnoej lijk mijn hono in sr.optenlrt

Boer:ttlk geef nooit aan de deurr daar
'íe vcrdienen als je Ec hclpL met

a.r!dlappel en.rl
Bedefaar:rtDat kunt u beter ]aten aloerl

heeft gepoot.rl
Bo er:rrïlaaron?rl
Bedelaar:'rNou! die weet tenninste waar

(
tlederlande kaÍÍDi.oen turnen

gewee6t ?

B.

to)
je kunt sef vJAt bi
het rooien van dc

door de8ene cii e zc

ze zitten!r'



.,N.J A T C ISiINE
Naam: Cristine Johal]4ê Tini Kooy

Ádres:Kerkelanal l5
Geboortcdatun: 2-1O-' 64

Geboorteplaats: Doorn

Lêngte en Aewi.]rrtt 1,75 n. 4J kilogram,
Arnra-L Jaren ot è.v.!.: z Jaar"

Op u'elke school ben je? ltuishoud6chool te Langbroek.
Fàvorietc slrortrían of sportvrouw: Àns Snolders.
lavoriete T.7.progránma(geen sporL):
.órot u al Aehofp.ni de ..reker:'i Da MoLn-ies.

: " .1.k en kast .

Van welke nuziek hou je? Fop-muziek.
i,at vi1 je later vordeÀ? Kapstêr of Z-verple egkundi ee .

Liêvelingset.n: Babi Pangang.

Iiobbyr6 ne^6t eynl l"iajorette; nuziek opneren.
rrens voor de toekoÍDÊt:'VeeI plezier maken en gezond tJ1i.v,,n

iiat vind je de beste sportproBraÍnnar6: Studio sport,
YiDd je het feuk on op Hedstri-iCerl mee te alcen? Ja.
lJie is je favoriete zanger of zanBêrês?
.Iuli an qlerq en rNorÍraa1r.

ljefke slort zou je no8 Íreer w-flen doen nlas' de Bym?

. N.ram, Johanna iiaria de lJit

. ridrestMargrietfaan 9

. éeboortedatun, 26-1-t 67

. L,,nste en ge\ríc]r1t,. J9 kg. 1.)9 n,

. ri.:,rt:,1 jaren bij S,V.I.:á iaer

. tp LvÈlkê school bcn je? rlschoof net de Bijbel't.

. t'evoriete sporillrao of sportvrourr? Johan Cruyf.

. hvoriete T.V.trjrogranma(geen sport): 1'op-rop
ir. ?o:! j-r,te oltcier.deel bji d-. gynr; Brug.
l.l/.1r vrêlke nuziek hou je? Popnru"aek

....L ril je later .rorden? Boerin,
..l,i.velin8setea? Spr'rit jea

I .iiobbyrs naast gyn: t'juziekinstrunentên bespelen.
,.iJ(,hs voor de toekomst: Trouven met Co.

í ., ,rt vabd je dê beste sportlrograrnmsr$:
lrr., r r.rrnrnars over. baflet.

,r.iird je het leuk on o! EedstriJden Íte€ te doen?

r.;Iiê Ís je favoriete zanger of zangeres?
.r 'cr Ábrlhao en nob de ''lis.

').\Iiolke aport zou je noB meer 1'/illcn doeí naast de

Danêsvoetbaf.

l:..iefke klediÈC d.aag je het liefst?
Sprjkerbroek.

?.
1.
4.

5.

8.

9.

Or

o)

'10.

11.

1),

15,
16.

17.

gylll? 19.
zweEmell ; basketbal.

20. elke kleding draag je het liefst?
uspijkerbroek en trui.

(t



. ,MAJELLA_ S.V.L. I

u faa+-6te konpe ti ti ewe d6 tlijd voor de
iuterctop stond voor de deur, Geen genak-

Posta
5TÀND VAN snÍ lste ELFTAL

5
è.v.M.Boys 1j 5 5

s.o.v,A.
LeIystad
s.v.L.

T.0 . v.
Lopik

124
126

t15
2 14

4 14

213
412
511
310

69
66

1-O

o-o
0-0

0-1

19-14

16-1o

17-17

2O-15

23-14

12-10
11-21

1o-21

11-21

, Litkc op€;avêj echter Mêje1la stond er
, pti.f beter voor met 2 r'redstrlden
i n.ier gespeeld.
t \r,rr:len gelijk onder druk 8-ozeti íraar
rrIr.n door 6ne]Ie courrliens toch sofle
,,ir ecvaartik.
' leste kar,Ê wa6 voor k.flen6ken6r
.,,, n irij aI19en voor de kec!er kuam!
r ,,1 bil veigat on te ocoren.

(
S.V.V.U. 11

ieenehdaal. 12

l. C.l"la jefta 10

5

4

J

t
J

2

6

2

?

2

t
4

3

t
2

...hcicls_fchter hail het niet op ons
,,,r'r.ien etr Aaf ilajella €en strafschop kadc. iedereen veet
/,,, r|chiinlijk wê] hoe dit afliep. Hetd van de dag werd onze
:í eTr.r:rrRoot6rr Job van Ginkcl. Hi.i vist de st!'êfschop uit
, h-r]anr llaar de scbeidsrechter vond de duik niet nooi

r.^.f cn iiet de strafcchop ovcrnenen (T€ vroeg intcDen
';, de rcien vol6ers hem).
jr. tÍcede safe vras aI een €tuk mooier (voor de stijl een 8'i).
li l'r.k naar dereltde hoc'kr .ill.cen een stuk hoger, en
' ,ni!1.1e de bal opnieuv uit zijn hok.
,l(r lrist. hjj nog enkele zekere doclpunt(-n te voorkonen.
in.rc?;fêr een 9).

'12

ío
tll'13 LITGrN 17-12- | 7?

s. r/. v. u.
F.C.Iiajella -
s. V. N,Boys
Lopik

S.O.V.A,
5.V.L.
Posta
Veerlendaaf

T.O.V,

,,,:,r !rij zelf niet tot scoren
i),LIs (ie begin6tand: O-O.

Icrraflcn, rverd de eil1dsta.nd

S. V.Lêlystad -
14-1-'79

(:::::..*.....;... Aanvang 14. Jo (s) l,.v.a.ueilen,
lí í:rtiin toch v,el, t-.vrcden nat dit geliik
..- ?, k.- ...r.nder. zull.en

t^spèl, têneer ohdat l'
I aan:

.Noord:un.

ê,v.I.

\/ |

IÍa ongeveer een naand van aflaEtingen ê.d. werd er eihdcl{ik
ueer ee4s door het 2ê elftal gevoetbaldr
De aftrap was voor lloudeEberg en de eer6te 10 ninuten Ainlj
deze Ploeg flj.tsend van start Det een paar goede co'Dbinatl, i
en waar S.V.L. geen bal eoed kon luken.

r, I (



i.rna krïar S.V.L, beter in zijn str)el èn nam het initiatief

:t zotL 20 à 25 minuteÈ spelen, naakte J.Hardeman zich op

'ichts vrij, schoof de bal door naar Jrvan l,eeuv/en en diÊ
rali:ie dê bal van zorn 20 roeterr vía een been'raÈ een
oudcnb e rgverd edi8er , in het doel: 1-C.

- "- 1ct $êt 
^h 

.te .^Ihl ê. v,.

oudenlrerg bljjven lettcn.
'' .(n fout in de r'-rd.digíng werd r.V.L, toch verract.'

' r. . I l-r 'as6 êrLlL .v .r I-ê .n kon zo vrL Frar I et ooÊ1.

-rr llrinuten vooI. ru6t veral het t
, €Lr,cr, ÊDeelde zich joed lrij en kreeg tol overnp-:1t van rênp
( o(r1 totaal verkê-.?al o? ziill schoen: 2-1.

l:1 ,iÊ rust erd het spel heel {/at harder. l)it k,an Íjroten-
l(,,,Lri door onbegrjjpelijke besfissingen wan de scheidêredhltcr.'' '. nl rF lieL zich hií r'doot het Íee6te uit het spel
rrlrn en ze k,iamen er iJocroende helêfiaal niet ntecr aan te

),)1,.;j,).1, niot Aocd nsêr in zl-jn slrel konen.
l:1 ,rci haff uur sl,rlerr krêeg S.V.I-. .icn Dotralty Coordat
r.!an Os rÍeId. vastgchouden in het strafscho!6{,bied. _sJl_If,

r/.Ii.0. - S.V.L.III: C_O

,e 17e decenbcr ginpen wÍ net vofle

laar dit pakte eeheel anders uit. Dê
eerste hc,lft,raren uli,i de bêtere iloor

sterk middenveld o.1,!. J.van Elst
( tevens aanvo erder ) .

maar dít ï/erd ten onrechte af8ekeurat.

íjTAND VAII HIT 2e trLITeL
G. V. V. V. 1A

Candrat 66 2 11

s.v.L.2 10

Vel.Boys 4 tO

c -D. il,2 11

,'o udenbergJ 10
( n.z.o., 11

Iiusketiet-sl 11

Vcenondaà]2 1T

De i,íêrino 'sJ 9

L.0 , v.0 .5 1O

19

'19

1J

11

1A

9

9

5

8

6

1

J

5

5

6

t:

5

1

1

l
j

1

J
2

2

2

9

6

5

4

J

)
3

2

91
aánvane 12.00

1a-7

JA-14
.23-16

24-24
22-18

17 -2a
14-za

2t-22
26-3t
16-28

1r- J3
14-1-78 : ïeenendaat-S.V.1.2.

(s) E.R.gazentêSer.
,)or' €Lecht afvJerken van de kanscn.en veel aeromnel. kon

'",.,r r.e naíc cie pènalty. Deze
lr'i. ven dê Lê!^Êr .êri^.+

lj rrla doed zich 4einig neer
rrk,rn had,.De stanC bleef 2-1

tt 1\',)lil l1-1r-trt
..t.L.2 - lioudenberg J
nula 1 - ve L.Eoys +

'.Íerd.door een uitsl;ckcnde

voor vrat lrret goed vcetbal te
in het 

. 
vocrdeef van r,.v,L.

Aruold van Os. 0I (

le,(,n.ndaaI 2
;.\i,\i.\i.J
r.D.N,2

uEketi ers J
- F.Z.O.2
- D. V.O,5

De tlueede helft uas zaf ik naar noenen
een pulnhoopr waarbil sLecht voetbal van onze

l?)
zijde klvam.

(1i



ilr, !,loor kvrmtin ,íiJ zells onder dÍuk t€ staan, waerbii ook
. ,: I'j ,r klcinc inci,j.ntjes tot stá4d kHamen (6peler viil
:illírnirn bftven)! maar door het oofd koel te houden gine
'il , : lu!:r en hipruoo.r kïegen v zÊ1fs kleine kan:en,
", rl,. K.vên Ee tot scoÍcn k. arn, malr' ook dit doeLpunt
rr, rd afÉ:ekeurd.
l1-, '1, minuten vo!lba1 ginden r.jj, dacbt ik, niet oÍtevreden
r, | ' punt n:,ar )ruis,

STAND VAN HNf VIERDE

;'Irj-i{, ïiil gET l.e Í;ItTÀi ..4
40-16

J6-15
j\-22

20-21

17 -26
2A-2?

.1.2-18.

Adqendo 4

c.D.lr.4
candiat66 5

v.R. c ,5
Valkenheide 4

( :ruei vosels 4

s . v. Í,.4
Zeist 4

I.V,S,A.4
S ch erpenzeel 4
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Candia 5
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t,.i,,.:i .a.?
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:lr rruoude J
., .:i .L,3
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ScherpeDzeel 4

A(lYeDdo .4

D.V.S.Á.4
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ER WAS RU.IIV]F
VOOF HEÏ

HET VIJ FDE
Sinds 10 decenber j.1. is het vijfde niet
oeer officiêel in aktie Beyee6:. Dê oor.arl
hiorvan vraa onderneer de winter-+^^ ên
enkelc afle6tingen.
Ondat het vjjfde dit jaar toch echt vrel
probeteh oE keÍnpioen te vordert, ï erd (]r
toch iedere zaterdag flink getraind jn
het Doorn6e ZandSat. Het hele elftíil r:,i.
dan aanwezig.
In het begin gin8ên er no8 6pê1er6 n(,

;tr )

V{ RDE EIFI"AL
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vrirr hogere clftalLen, maêr later niêt meer (te rroee tampo

'ni,ischien?)l),, heer Coster \'/as hierbn, indien mogel-ijk, 6teeds oresent,
r,it docr het ïÍjfde erA $ordt gewaardeeid. Zelfs op rl dec.
(ourljaarsdag) wilde h\i net ons 6aan tr:rinen.
.l r" ch. n-ijk is dir toch vref .èn unicum bJ g.V.-.: een
l.r 14êr die zo neeleeft mêt een vijfde elft.rf.

' lr r'nq-n ,,.-l )..-mn,^ên<..

l, t ';cff;ênde:
nr,.êt.i-ers he-.ft 2'rer'liesluntcn, G,V.V.V.J verli.es!Ènten

, | ..ri.L.5 heeft 4 verliesDuntên.
,,I.,r'.V. noet nog nàar LanEbroek koÍnen! vaarschjjnlitk aI in.

r 'r .joorhoede van G.l.l.V. i6 bijzonder pro.iuktief en h!eft
I or]geveer frc keer Êescoord. De eerste uedstrtld in

ir,,,rnendaa1 r'erd door S.V.j,. ge\uonnen.

.. I -ticr- is e<x be.tj, ecn b zonJere oloeU. In (cr6te.. . ntr ê r:rken r. .: jl o tr..sier slerk: Írrar run spits
(,cn soort Joop van riaurik-typê, heeft door zijn enorme
l :t ^n IroLe fJ.rek, krí.chtr,i-noeg aan 6én k:nsje
,,!l s(ioort dan ook prompt, voonàl net zijn hoofd. ii.V.l,. rnoet
I z.i roeilllke return noe uitspelen.
: t iret erg noeilijk r,roidt staat vast, want thuis hÉbben 1Je
, rk vi!]t hen verlor{:n,

f,

: n ."mber j,l. hecfL heL vi:fd- ziin Lradi Lionele
'' 'L i- -rhou en. her 91 ...1 res Bêorganiseerd door 5
, i,r I ,Is1'.oulren, die dRarover ïan te voren zeer geheimzinnlg

vL_rjlcr.d }i,a6. On kurart voor zeveh vertrokken yve naar de
riLnue sporthaf in lóorn oín daar te gaan botrt-en! Eat blzonder
in de smaá.k viel bii i,edereen, Uiteindelijk bIêek Dick van
lr,nli linnaar te ziiÈ met ruim 1OO punter,

trm .nt]cvegr half negen \,Jareí vre weer terug Ín de kantine,
i í,1 !rard een ontzettelld fijne avond, vaarin gepraat, gealanst,
rr, lrDtct en de polonêi6e Belopen werd _ o4der bêgeleidin8
v .11 .(,n echte discotheek, Fonpleet net lichteffekten.
1,',h ftn ha!tiCe ha!iesr versnaperingen en drankjes ontbrak

i)

het n j- et.
De danes van het vljfde hadden no8 ênke1e verrassingen
in huis. Ze hadden een sleciaal lied g€nraakt voor het
vijfde dat u hieronder ziet afgedrukt. Zê zongen het lied
geheel ín S.V-1,,-tenue ge6tokenr sat bijzondêr aansloeg.
Lêter op de àvohd haooe'l ze -en !êr€oor Ltk ,{ëdo voor
iêdere spcler, voor leider cijs van Schaik en voor trainer,
Coster. lljj iêder kado ,ses een klein gedichtje. Ook een
n8:otte uas niet vergeten, flaar daa.over vertel ik u ní,,hr
u noêt zelf naÍrr komen kjiken als het vijfde speelt, dan nur
u net.ei8cn ogen zien uat voor nooi6 het is gev/order,.

^l mel- al rie- he1 ecn prachjiBe a/ond, "-i1àr',n ook J.n
en Berend llanÊier hun steentje hêbben biigedragen.
b' deze "ri lfen al e fe"stÊin-er. vr'l h-t v-foe ê fLrl
hun 5 vrou\len, die het allefiaal zo uitstekend georgÉ{ni€(,l
hadden, becianken. HtiT i:jÀS Gilyl[,l,DIG.

(

CLULJ S.V.L,5rlFn \/^ f,iL ILL-/ V|aI\
l,lc1o.11e:

RafrÊin:

0h U"!terfooplein,

0h S.V.L.-5, zorg d:Lt je zo blijf r
zó .^ nÁ ê?

maar 31ti-id nodder aan je lijf

llêt Theo tussen fat en oaal
6a n teg-nstarders èan de hall
ze balen steviB allenaaf
tegel1 S. V.!. -5
$/F-nt ÉcoreE ia het ret .Baat niet
It i€ Theo die hen steeds doorziet
en ligt dê winst ueer inrt verschiet
voor s.v.l,.-5
! efrein

(

( l,'



,ir àchterhoeale is niet slecht
d^rÁ + n êa Fó. 1êq;

_ ?_rl eêèr í,1 irt+ 'loÈ1 têr.ch!
I j s.v.L.-5
4,. rjtaàn daar heus hun hannetjê uel
1,. +-dahqi'nd ic ni-+ ir têl
. r r-ÍL is voor hen kixder:pel
rt s.v.1,.-5

, L riddenvel{i is tvee in Éér1
i!r r. ko)ïrt_ gêên teg.,n,jt:rnd doorheen
, rr)ioers raakt men ruel een been
,I ll.v.l"_5
r, r i,rLvaI qordt nu inB-e.zet
rl rj v.orhoêde: goed op[(|L.,t
(:n ,locllunt mp^ken f,tccÍ:t zo'n !ret

L) ,. rJ.I. -5

STÁND VAN Ulr Vt.irDr; Clrr^r,
s . v. r,.5 11
i'lusketiers 5 9
G,V.V.V.7 g
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8
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J
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a

2
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5
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5
1

7
4
a

i8
17
16
14
10
7
6
5
)
2
1

0

5A-XA
56-1J

19-21
16-4J

1t-ja
11-18
5-14
9-26

5 -45

r,ê v^^rh.,êÁê i e -nêr n.reê+
zodra het on een voor'ze+ Baat
dan $,oralt er snef een BoaI genaakt
bij s.1'.r. -5

. 11 r " -" ' "'f ',€11q- . tê- 1 | r.,t ,rr 21,c oêièld
d€ márkEr is inetÉen een held
b; s.7.I .-5
refrcin
De leider Gijs staat aaa Ae kant
net vla8geslok vaak iÈ de hancl
hij is op voètbal zeer gebrand
bii s,v,L.-5
Hij hceft een heel groot. Etemgeluial
l!at iedrre zatêrdag wordt g€ult
oh Gijs, Íltap er llou toch niet uit
bij s. v.r,.-5

r-.frein

candia' 66 6
Àdvendo 5
Í.2.Q"5
Merino's 6
Veenêndaal 5

Dcfderse ËoysJ
i{. s . v.;1

(i (

UITSÍ,XGEN 10- l2 ' 77

Bunnik 6 - I.z.a.5 7-2
lluskêtiers 5 - NSvSf NSVS(n.o" )
S.V.i"5 - iierinó's 6 J-C
BunEikrTl 5 - Veenendae.l 5:1-5
::l::1=:======:ï:l:=:=======:=:== == = = = == = =

FEE ïAVCI'JD S.V-1,5
H-.t v-Jde heeft weer ?ijE jèarl'.kse

Uitmaal niet gêorBaniseerd door de
Epelers naar dool Sya van le,
,Jannie reedijkr Jarnie de Bruin,
1'êuni van Ziel en !JilÍra Brenk.

Hêt iïerd een gêzellige boel.
0n half 7 6ir.gen v,e naar Doo!'n oB
te boílen. Daerna terug traar de
kantine, *'aar lve werden ver!Íefkomt
door }iusic Power (Die het veer
gewêfdig dedeh ).
En de gebroealers MabsieT Íret koffie
die ook de verdere avond zorgden,
dat we niet op een droogje kwanen te

zi t ten.
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r.nr ia'66 8

'r)) Q'l

;,rlrna kreeB de aànvoerdex ee

iirm vÉLn een po!.
tï" .n"t.""''ti-iner, leider kregen j-eder persoonfiik 9en

' arcrri voorgedragen llus een attentie'
I met ar eei erg aezeftige awon'l' zeer zeker vcor

' êisje t.t en hÊL dien€tn.isje:r',,1È ik Ca tfouïenr oàn

maken u,'e een iuvrel\iksreis ên dan koííen Vre door vreselijk
lange tuhnefs. rr Díenstmei,sje'Í.41s ik ga trouven, dan doe
ik {e$oon het licht uit.rlr'rhaling vatbaar.

! rueÊsen affe spefers
i euwiaar en nírt veel

en fans nog een een heel eelukki8
voetbal- Pl-ezi er. r F Lê-n:ir hêt /ip-r -êi 1ê .tomln<e

rÁ1s jlj slaapt, dan preêt je aftljd,r
het teBenovergestel{1e van jou,r zei
jij praat! dan slaapt iedêreenr.

tegen zijn_ viou,,ï.

r, r-,s,rourie 6 9

, rinors 9 10

i. r./.ï.v.'10 9

12

8

=========7

rÁl\D riAN tiET ZÍISDE trLFTÀL

r,,nirthan 9 6

r. |.1.1.7 9

.,rL.iketi exs 6 '1i

.ri,nathan 1O 5

llt ]'JLj.GlN 1o-12-77

.l()natha.n'lO

;irrnclia 8

1r . r'.N.7

J1-1J
,18-1'

2?-19

2't -28
9-1'
)4-J1
16-45

9- 19

-o-o-o-
In de Aodsdienstles heeft de Fastoor het scheFpinesverhar I

st. .t hjJ na ar roop enk.-c vr'.6en. rVer-^l me eens
i'lariet je, Ïraaror heeft Onze l,ieve Heêr Adaí en ]Iva indenÍ,
vol\rassÈn geschepen. IiJaalon heeft Ht ze niêt als kleine
kindÊrtjeË cp de r"ereld iaten komen?" Marietje denkt dieT)
na en zegt dan:loodat Onze Lieve Heer er anders ook nofi
een kinderaci,sje bij had rnoeten scheppen.s
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6
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Jonsthan 9

llusketi ers

J-1

iànsen ontn)oet zijn vrienc in
toe?rrvraagt hrj " r0ch'! z€gt
de vriend. rÍk ga naar de

8êvanSenis on eên sLraf
van drie naanden uit te
zitten. Ga ie soms -oen
stukje mee?rrJensen!

'tJa ! acht dagen.rl

-o-o-d-'
'.iaaron verf je je autc
zo vlue?
'Ik vil klaar zln voor de
verf op iar.

Anrsterdan. r'r-laai Ea je naar

(

(



IU]"]P]ITITILLI IIS TRf JDNN S.V.I. À1

;,.1r'.1,. - ícastu& Á: t-0 ",'7-12-1977

ji! vr,.ek hi"ervoor hadden ii ook af teFen Seaatun 9,.6ps,.16
' r o on/e €jro-c /on"_no.in- \ !s d. t norrt'. mc'
, .,n gehèel ander efrt.:tf opdraveE.
In ons éLfta1 misie .ril .]an Doaselaar('i) Ríny wan ltossunr(zieL:)
,,n Co HazenConk (gekneusde vingors) i-p.v. co kyranx nu

l.o,rlr !,oéd in hanC.n. lf gaur kL'ranen we n.it 2-C voor door
rl.lrak v.I-.cu\ren en JoE ï:rn laeuven. omdat Sjaak van leeurÍen
i o ,|i op dr,rêf l'Jas raak-e hi_ voor de rust no8 J-O.
r,Jr rust ging het noe beter :1Is er1.ooÍ, Door gced overslrel
1.on L.nze.r!its (SjaàL na'juurli.ik) na6 tvreêflaar s.orcn en

! Lt1 Zj cl nerd afgestrnft (ë-C), en dat ruas tevens cte

' il,iDi ts1ag.
R.1/. d.Grif t

rli\ii L-,]lO!K- 0DlJK 7_.,_17i

sterker. l:le kregen
niet in krljgen.

Na een kvrartier lrerd dê ha1 van liny 1.an it. afg.oekt en
fiaakte ze .en doefpuntl 1-O.
ic kresen nog rvel schietkansen flaar ze lÍerden niet bcnuL.
De tl're.de helft gingen ive arder,. spcrenr gelijk
.tat 6ing ríel ïiat beter.
H.1Lver"r'ege de trJeede helft kregen vr€ êen vrije trap encfbert tikte ile ba] naar Jos.ran Leeurv_.n en die naaki.l
hen mooi af 1-T.
Daàrna kregen \i,è het echter .rcht,.r z{:rar te verd.rren L:n
even Later I'erd Jos l,;Ln ieeu\ven het vctd uitgeEtuur.d,

lloon flerd het zoviat alleen nêar v_.rCedigên -.n Íreg dic
bal L-.n (hcel ,,'êinig plaatsend),
',rr c \ïeriien befaaEd met vrrJe trappen tegen !:toor .te vc:l ê
oïertr.'djn3.rn, maàr llo vas niet te stuiten.
.-dven vcoï het -.inde k\ran Ko zijn doet uit en zê onsneetrl
hem, maar de achtêrhoede stond er toen ,rícer voor orn .lc
bal te I]roberen te lakken. ?ênslotte vras Ton ïreer de
red.i.r die hem van de I i.in afhaatdê. lus h€t bteet T-1.

Riny van Ilossun
Bert van ZieI

TYr€e vrion.iiÍnen komen langs ,.en cónservatoriun, ra:Lr
i.iverlg r,ior.lt gestudeerd, rrilat 1s hier aan de hand'?,1
vraa8t de eêrste. rrAch, dat is .naionie?" zegt de nilfÍ,
!'Ír.ndin" rrI.È anatoÍie? Da.t is toch zorn inrichting rrLar
ze lichanen opensnjjder?!r I'Natuurfijk, hooi je ze d:1n rL,,l.
brufl en?r'

tren Ír3n 1s naar de dokter gegaan, omdat hij een open
veifigheidspefd heeft ln8esIikt. De dokter vertelt h,rÍn,
dat hij hjer voor geolre.reerd r0oet ïrorden, en dat de .,pcf ,t
h.irÍ zeker tueedulzend Eulden kost. "Iln r,,at kost het dan,
als u hen afleen Inaar dicht d.oet, Cokter?rr zegt de man.

]./ri end :'rlj aaron zit je toch te viebelen. Hêb je last viln ,li
zenur'Íen?rr Ander. vríênd:"Nee, van fiijn niêuwe borEtrok!'1,

{

Ir. V.L. - Seasium
t; - \i.L. - odiJk

8-O
1-1

lroel lunlien ín de kompetitre!
r..los v.L. ; sjaak v.L.
;. llon
l. Àtbert
iL. Irans
'1. Jor: Q; Bart; Sjaak G.

,1,- n!tonnen goed aan dÊ rïcdstrild naar'
! rLr,t Odijk stond 1e.
l, r..ste vijf ninuten laren yre stukken
',r'rt \'.e1 kansen, rLaar' Èe lion.Len ze er

0

I
5
4
2
-l



tLLil'l l- cGi_Al''lD
Naam: f,iilten Rinie Hocgland

. .r. Íi è: J"Jr.ef 5

ileboorter'Latur :'18-8-62
Gobooite!làats: Zeist
LDngtê sn ge{ic}Lt: 1.bb rxet.'r ên +b kg.

I ..'.L.; q i- Í.
Op r,relke school bcn je? Ua'ro in Doorn

li;ivorí ete 6portnan: Va4 lianegem.

1':rvot'iete T.V..rroBr"aínma(ge-.Ír s]]ort): Ion en Jerry
.li: ïori et e ploeg(en):5.V.1,. B! S.tj.Amersfoort

.\ian )rcfkê nuziek hou je? ila!d-rock

.l.at flif je 1at.:r \'/orden? 16 Jaar

.iJcjrs vcor dê toekomst? lillomà halen

.l i.vef in8seten: I\'lacarani,

.l av..xiete trainer: Jan ;{.trriiênaa

.tlohbyrs raast voetbaf: i'luziek

.i,rrLitjste têgen€tander: Dê sch-.idsreclLt!r.

.ll..E t.- $chci ds|ech ter: Veldt.
,ll.n je fínks oi rcchts op het vê}d? Links

.,l.r1r .tinli jê de beste soort])rogramnars op.ie i'v.?
rr ludio Sport.

.,:tc vrordt dit seizoen kanpioen? P.S.V.

{',

2,

).
4,

t.
6.

?.
E.

9.

TO,

"2.
", t,

1:' '
16.

1',' .

rE.

19.

20,

21,

Ilaam: [JiIlem van Doorn

Ádres: lieÍkofand 19

(ieboor t.datum: 5 naart: 196J

Geboortcllaats : Largbroek
Lenste en ge{icht: '1.7, neter; 6, kg.
Áantal jaíen bit S.V.L.; 1 1+- Jaar.
O! refke schoof zit je? L,T.5. te zl€í€t
I.v.,ri(:te Erortman:,iillem .iensen

i:: vori Êt ê T.V.proeranna (geen eport );
-,t "r fi r, ,

l.lvoriete flo eg( en): S.V.L. ; !eyenoo!'d

lian L!efke nuziek hou Jet Boony l,l,

Í,at !/if je faiÊr. r^roïden? Vracht\i,agenchauffeur "

i,-ênE rroor dc to-"komst: Gêzond blijv€n.
l-i evefingscter: Ándijvie met àarda!pelen.

o-i l- -ai , -: ..o,.t.- ; 3ocr.or.

Hobbyrl] naast voetbaf: Z\'renm3n i knutseLen

I ' :g. l -. , r-bl-rder: ak-e vr. Ane,ong-r .

Beste scheidsrechter: v.d.Kroft en Jefle IeddeÍía.
SpeeL je finks of rÊchts o! het velC? Links.
iriàt vind je de beste sportprogrannars o! de T.V.?

^vro:s - portpêno-àra istLoio Spo1t.

Itie wordt iiit €eizoen kampioên? S.\r.L.C'l; S.V.L.1 en

(

(o

( : '.j



."J. \'an Leeuli/en graag op het
zandpa.l gaat kiikan' en als hij
el vandoor lrift gaa.n zijn
mo tor af faat slaan.

'-t,,....--r gÉ,o-g jonSens zjr dic rog noo.i
voftr effer hêbben gêschraverl.
.-Ê iL d'r.u rr gên aan aI d:ê jor--n- oie

in geschreven hebben! het nu r.ref te doen.

.ze toen gauv/ alle deuren
auto op siot deden on de
buiicn dc lruto tê houden.

"Áfs afLes bii S.V.r. afsel€-st ís' er
ni-Àtti tê doen is in Langbroek' Kan de
jêu8d da.Lr nisschien geen v€randcring in
bxengên door een keer met de Heer B'rqies te
Êj.ian pr areIr.

.lians \rerschuren ce beste .sp.efer is van S.V.L. van de

rant er zijn haast geen srnoesjes van:Ik ïreet niels! ik heb
Aeen brjd en :tk heb geen zin, dat sla:rt natuurljik helêíaal
nergens op, ltant Je vervÊel je heus vÍef eens.
.l.hrtf dan .en stuk over, trrat je net yoetballen AeCaan heb,,

dan 50 bI z. zijn.
'r',cs Eportiêf, heb r,\iat over voór je cfub.
(-Jat de heer v.d,Eilt naar fekker tlpen). Ook die van hel
ê,rrste e f ftel nogen schrijven.

nIlN L!]{T}ÍOUSIÁST LII

LE lltl)AKTIÍi is het met het bovonstaande helem:raf eens.
,r;j ?.ijn jui-et -^rs btij! als er volcoêndê copy komt, want

!,.foof ons, hêh is Ir -.1 meer ,,\,erk, nailr het ís leuker een

Ío1 en fekkex dik clubblad uit te gêven dan een dun clubb]:,,r.
Als er niet g(iroeg copy binnen kont, dan denken !,rjj,
Íisschien is er lief eêen behoefte aan een clubbfad, m.1ar

- {e Le.f àfs r oaL k, n i orze LroL.". 4 v

aáLn bellen en noeten vrjj vleer aan het werk.
n. t d-7e trouue 1 d,n,

raten ui:ii holen dat de vrcns van dit enttousia.st f i-d

v.rrvult ro Ídt.

.l"iartin Koeisier de beste voetballer is van de jeugtl.

0

( ""'
:],V.L0

"lií,i eerste elffal ?auf v,d.l:leerd beter aan kunnen
trekken, het eerste kan gêen doelpunten naken, Paul
r.r.c1,Lreerd vre1, hij naakt per ued$trild een headtrick.
iiorn ma.alr krJkÊn bj,' dê C-Junioren.

. . ".. L'n Cirk" . Ln t-ain'cgsb"o'k 7 htol in
z.t, en liêtr dan de vofBende keer zo lreer kan

.",".Iit nj.et kcnt doordàt hji bevr:oren was' zoals hij zelf
zeElt, nraar doordat ht nooii gesrassen ltordt'

----flen Henzen (Bix) tegenuoordiS elke vreek net de
B-junroren neegàat als supporter. (eigenliik afs
maseotte, maar ja! ) .

ir'.cliur:r'Toên ik u aannam hebt u ne verteLd' dat u fout-
,,os Lon tylen. Maar nu Echr{jft u: voet net een f, Tyliste:
Il' k;!n er 'Loch niets aan doen' dat de fêtterrvrop de

J cnachine kalo t is.rt

IE RTDÀKTIN



D. B-junr.or:en staa.n êr op dit nronent ei'g Soed voor.

"e staan op dê derde plaats nct daar t\ïee putcn achterstand
op de eerste.
ll"- .ri:inter-qtop ís voorbri' en 'Íe hebben tiJCe.ls de .rirterstop
ri ft getraínd.
l'i í,t na de \tinterstop Íroosten Íe têaen Soestcrberg voetbaLlên'
r{êt eer vras koud' n:Lar je kon ',och fekker voetbàl:Len,
met Cit ïreer áachten ,;/È '

llet v.ld Ías n.l. aileen in de hoek"n net gras be-aroeid.

'r.ciFiIijd rnee rnoesten'roetLallen! dachten !Íe he1ênaaL nlet
lekker voeiballen' vrant de ]ràf vas klein en hard.

lla deze tegcnvrllers moet ik er nog -Één noeoen. !''schoon-
hoven en À.v.Álr€rongen ':raren aftezig: zodêt ïJe naar elf
srrlers hadden.
I!ndat Ce schetdsrechter het bcginsignaa.f gegeven had gingêr-
ve íeteen in de aanv;Lt; \ïe kregen veei kansen: Iraar di€
,.'LerCen helaas gemíst" i"laar eindeliik kr{rEên -re er toch een
.i., elpullt in van R,jlicsheuvef.
,rrirna ging het sl.chter, rnaar v/e kregen toch een penaltv,
'ie gr:,ndioos Semist verd iioor P.van os.
J.r:l een C-1 voorspr".ng gingen 1'/e .1e ru t in.
liu iê rust ner:dcn we ste!'ker'' en af gaut'{erd het o-2 door

I )1 in de laatste íinuut rras het l/eer raak via -'en fraaie
(,rJrhaal vê-n Il.Hoogland'
D:rarna vras het tild en Éingen Íe naar h\rls.

A. GAÁSBEEK

:,| )

(

S.V.L. C iunioren - JONATHÀN

iJI! hadden voor de Lïedstrij( al
vêr,,Yacht dat |rii het moeÍlilk
zouden krjjeen tegen Jonathan C5
diê v--io ir .ih oêvr,esr
in onze klaEse, en vj,j hadden a1s

10-3.
In o- eersLe h-t-fl l.i-I h-t zee.r eoed.
\ire al gelroÈnen net 5-O,
Paul v.d.ileerd r'ras hêfemaaf in zijn sas,

eni$rite hun eeó tr)unt ontnonen en.loor
e,:n 2-2 gelitk spêf hier in Làn8broek.
In de vedEtiijd bleek \i,el dat ze srerK
ualen, naar dat vrerd uitstekend opee1o6t, door h-.t rorid
.o l.n v.n de bal, ên ! rn )rêl -Ên oiep.elaas op r'rt .

ri.d.ileerd, dat in.ie cerste hclft 2 keer goed ui.t kLrrm.
-i1 zo rïist lrank Bíesheuvel de derde te naken.
Zo Eingen we net J-O de rust in e kvaft Nico Quint in
het elftal voor Jan v:rn Ink,
In de tweede helft liep het slechter uant lrin van Oud-
broeLhu. z n \"ee{. la-t v.n ?"n kn-et en loer Ávêr
Jen Iliffem PotaEse er in voor FraÍk Bieshêuvel.
Toen werd het lachên. René leddema vond dat de voorhoc,(l
tevcef verzv,akt was en ging zo net zijn handen over
el kaar links buiten staÉin.
Het stond toon l-o en het werd toen f-2.
ilnl À, < íii da.h+ n , il.l nêl -ên hoi-'r^-

Io n zêi ik cl, t en ro n zei nr:r'Bek.i{t net -raar".
Kijk, dat is nou ean uitst-.kend voorbeÊfd van eigenLvij6hr
íaar Paul v.d.Líeerd daakte er nog 4-Z van en dat,,vas
ook tevens de sindstand.

llin van olidbro ekhul zen.

S.V.1,. C-JUNIORI]N - BUNNIK

Je C-jun:oren hèbben !êBLn Bunnik vreer f-l ink uilAel ,.l ,

(

In Bunnik h.rddurr

en li -êp 8e\{oor}

;^('
\è'



mêt dê ba] te sp€len. Door hen rlerd het ook al 1C-f in de

, Èr ste helft,
l)r cle tvreede helft vr'erd het veel anderEi voetbal, nadat
l:,ruL v.c.iicerd er uit ginS! en Bunnik màakte er zelfs nog

r zodat de stand '1O-i i:terd.
r, C-junioren hebber. nu' vergeleken met vorig jaa.' veel
l.ter doefgemidilêlder dat vooraf kont door Paul v.d'Ï"rerd'
rr,nt !'-.et zjin 2J doelpunten zal hij ongctv,j:fêfd Áki v.Amerong-'rt
in g:r-,r hal.en,

ilim van 0udbÍo"khuizeí.
l'.r./.L.C-juniorenNlEI\ls I

.;.f.L.C juniorcn krrjgen nisschíen $€er r)cn niêuvc trainer
,,,,iaap van Dijk ( na A-iunior-'n trainer) en Klaas de BrulÊ
(riie geen liJct Íicef had) \ïo):dt het nu Ínísschien de hee!:

'l,.v.d,llêuvel (tlie zeer suksesvol bij bet eerste ís) of de

| ..'r' I"linnaar (;ranvoerder 6e elftal).
;.r t hêt trainen heeft Siaak v.Leeureen on6 vaslc goed prak
r ,,nolpen omCat onze r.rainer er toên nlet L'ras'

in de 'rredstrlid tegen S.v.I- C2 hadden Ye de beste en de

, j,chtste vocibal.Iêr in ons bezitr nanefjik Beluk en Pecl'l
'rj lBfsproken pech hadden ue'
l(- begonnen mel 1O man.
,Jirn ,L!::fbertsen vras zo handíg geweest oír een ie kLein broekJe
,iíiI te nernen, Ht k,riam na 2O Íninuten hêt veLd op, toen stond

' r Iog L-o.:lt,.urL beao4 het.
lriul v.c.leerd schoot tegen de paal, na doorgaan van.l/llin
v,(r. Oudbioekhuizen. Evcn later vas het s.V..Ir. die aanvief'

I nut, .iá!t vraÉ nog niet de grootste ran!.
rll]rld had zijn been gebrokehr en dat is natuurfijk ook niet
,L [: :l3uk voor ons.
', inin. later naakte P.v,d,l/eerd gelijkt en een paar.nrnuten
f ,c,r tijd schoot hii ook nog op de kruising.

\UTM VAN OIJDBRO]-KHUI ZI]N

-1o) (l

(

S.V.L.
VEI?KILZINGIN BESTE SpnLnRs vaN s.v,i,.1977

Bêste vah C-junioren
Beste riari B- junioren
Beste van A- junioren
Beste van DI-pupiften
Best e van D2ju4ioren

en D2-pupillen
Best e van l-pupiffen
Beete van 6€ etftaf
Best e van 5e e1ftal
Beste van 4e elftal
Beste van Je elftal
Beste van 2e alftaf
Beste van íe elftal

Tonníe Sondervan

Co ilazendonk
Co Overvêst
ê-ndré Aafbertsen

I'iartin Ko etsi er
G.l,linnaar
G,LegeEaat
'ií.Gaasbeek
Iil. van Zi e1
1.(oetsier
H. Vers chur er

sTkND L/n.,7-12-1
r'iusterlitz À1
odijk a2
s.v.L.Á1
It Goy A1
Zei st A2
Bunnik Al
Áurora B.Á2
schalkw\jk Á2
Saestun À2
B.X.C. A)

9?7

9-16
8-14
9-1t
8-9

10-8

11-8
2-2

J-O
B-JUNIOREN H2J1

: Á-JUNIORnN H1j!1

(

S. V.W. BI
Bilthoven 82
3. V.L .BI
Jonathan 84
iurora B. BI
0 dijk BI
Soesterberg BI
s chalkv,ijk B2
Àustêrlítz BI

11-16
10-14
",1-14

9-11

11-2



C.JUIIoR:N Hjil Staíd I/n 17-12-1977

:r . r.i. L. CI

lr . ri.K. Cl
Jonathan C5
J,V.I. C2
llifthoven C2

B. Y. C. C4
DAi>C. C3
C. D,I$ . C5
Bunnik C4

1O- 19
1o-i 4
8-13

1A-12

8-'r o

líENU VAN DE l'lAAND

Liírs, 1O fiJnBe6neden eroere olrJven!
1 r-1e1r bfikje tom:rtenpuree' versgeííàfen
. -f, )o9", à Í ' lndTaan e

k:Las chianti.
!"r-hit Ce oINfoLie, fruít hierin
tr.i -.n de knoÍrook fichtbruin. Lloe

'. Jav'6, ior:rn! hop:e-1, s,
,, :iÍ.n, tooatÊnpuree, ldl.riater
,,11 pcDer bij en laat de saus

1 r-.su ' r'e,., .íg
Lr-..va-e. voor d- sIagl c'Fí

!1.i. zout aan de kook, zet de

ETÏN OP ZIJN ÍTA],IÀANS

l,f L df LU,,u r o']or

') L-togr. s!aghettí r zout, 25gr
orr fcltie, 1 kleingesneden ui
a, uj-tgelakte klein BÈsneden
:l irf ika es uitgel-.kte tonijn,

L.

i,j a3hÊtti in het kokende
rí rtcr en .truk de zacht
r'ror d.ird e sfiertên naàr
l, cncd en tot deze helenaaf
.nder u,ater liAgen. Kook
:... 5 à 15 nin.,al- naar Í4e-'
I .r ê oêÈrrri L.c-qn n?i rd
,,r, hct lak, net een open

7 rJ l:+ lrê+ !.+êr !rn

\2)

9-4

11-4
8-o

,boiex I saus: 2 eetl etels
', ,i+r-/. i. r"n ' ok

ans jovi sÍ 11e ts,
1 eetlepel- kaNIr er-

de

)

o" kook ot .fr. sm.ft in -.n vuLr.,asl- -.-ocel oÉ oor-r!
cn .ch-p d.ze net i.6

een salade door de gesmoften boter. Druk het nidden uit
.lkaa-c cn gj.t "n de zo ontstane holr- d- cori;n-êL-.

C 'f -r .h,.1 êêr s.lr,,r, iê rêr2<h+ê Láas È ^n ^rinL --
een chíanti bij,

haaa 21.

'lpLf, .r'agen pfs oè bózo!{ênoê \cr' r:6.lng. Di' í.n vèr-
vrar:rend nerken, Kan de scheidsrechter hiex iets êan doen'/

2:re r-osi_ cjbal js st-k r -. is -e-j] and r-. Dj
,:."./,orla.dL" drJl een ota-Lin ïêÊ!.a.r. ..at b.s -.
.tê scheidsrechtex?

-^- ra hal -n na L, êr ui: ,3-,ên
mce. HiJ stuit daarbit de baf op de gxond. Tildens het Etuiti r
ono-.sr\- pt cet êrnvalL"r d. bal -n scoo'1. en do.lDint

.r êfen oe
tr-dird var dê vi er-!c, -"r"epel ?

traag 24. -ten doelnan loopt naar de ianC van het strai'-
ichopg-tieo. Hu 600i' d. bêl l'pt v.ld'n ên naakL dalrt
hards. tren aanvaffer kopt de baf in en maakt daarbjj hand{t
ll erl aanvaller ko!-t de ba1 in het doef. Is dit een geldjl:
do elpunt?

Vraas 26. De baf ïolt op dê zïljJn teEen de voeten van c(Ir
e;rensrechter aan en springt vervofgêns vreer tetug in heL
veLd. InuorD of doorspelen?

\-.ê.,9 2-. In .eu anaLourureostr'id is een clubgr.nsre"hl rr
, t. I l---l ' 

i I' rj a. -pr^ Fet de scheiosr-chter. iJa
do et de scheidsrêchter?
\ raae 2tj. l'n /êroedrGer TieL oaL je 8r"n6-e-ct'r z n li',
o!_t ekt en rêcml drarop oe ba in lloc re;p r'
dc scheidsrechter hiêrop?

(.,



tartli Á nag ingooien. 16 dit juist?

vLag op de grond gooit. itat doet de scheidsrechter?

3uTi9-qPElI V0I{IGT! CLUBBI,A!

"Í.
!'orcen vervangen,
verantlvoorden.

aang{vuld mec ecn o fIi'j; lê b'_li_5jn6
Board', geeft aan dat deze spefer rrag
ii\) z,àf zfc]:, echter vrel voor ziJn daad moetên

,rntvr. 14: De
rorC, ên. Hêt

,ir.lgenoflen,

r'rnt.-/.12: Deze s!eler is niet steefSerechtigd' Hij lnoet het
r cl\.cid !-r-Laten en vcrvan8en vorden doof eên op oe

r-snrve ljst voorkonenl e speler.
.rtr'r.1J1 Dit gebêut't herhaaldeliik, naar het is niet iuist'
íZ-lïiïr.r moet tachten tot het spel 'doodt is en nag
:rich pas dan metdeo bij dê scheidsrechtêr. Nu loopt hij een

officiËfê Laarschuvring op en krljgt hij een indirecte vrlle
:r'ap te8en zich op de Flaats vaar hii het veld betlad'

ruissefeí van êen of tu/êe spefers betreft.
door een reEerve die niet aan het spel heeft

í)
officiËfe l.Iaar s chu\'/ing. Borv n-

vrile tra! tegen. IIij moet het
imr,ers waar hij oir gevraaed hád.

/ini,u.15: De 6peler kriJgt een
alii-Erilet hij een indir€cte
f Treelv,.ld vêrlaten' 4at \'/a6

1i,v ,1? | i"nBezien dit kennelijk
r' .r Ler, zaI de scheidarechter
kousen aan laten trekken.

,,1+ )

rintw.16: De scheidsrechter is dit bii wedstrldên
vtrband niet vêrp1icht. HiJ is er echter v,'ef toe

in nationaal
b ê1/ o egd.

hinderldk is voor de Srens-
een Yan beidle ploegen andere

;,nt$.18i Eet Íodef van schoendoppen is in rège1 -14 duideltk
on6chreved. Over het aantal wordt daarin echtêr niets
itezegal. Ook deze twaaff doppen zijh dus toêgestaan,
rint\'/.19: Dít is toegestaan, mits de kleuretr niêt
zrjn. De scheidsrechter ll/as hier du6 foutr"

qecoIIstateerd, dan geeft de scheid6rechter een doêfpunt,

rbaL ,

Ji,NU,ÀRI

1

3

J

6

é

6

1T

t1

(. t5
1?

Lu. van S chuppen

O.Okkerse

D.Veldhui zen

F. v.ioeronBêr
J . l,Í . nYers

Luis -lfarenz
J.P.Ilvers
R.Vo s

J.l;inkel
J.81€iervefd
li4gela v.I{arn
Sibo Kerkhof

H.Ro eleveld
Anja de r-iit
T,van Ziel
tr.Mantel

iieidedr eê f J
Konbos'12, Doorn

Pro,nenace 48, :lijk bjJ Duur$tcd,
Doornseveg'14

íerkêIand 50
fr ei dedr-^e f 10

H. v.Hoort'Il-aaÈ 4r 0dtk
Viijkerweg,
Hàveroord 5t Houtêí
MarijkeLaan 8

ilhodestein€e1aan 22

Doo rn6 erueg 19

Langbroekerdijk À'125

iiargri etlaan 45

Ánerongerwetering 16

Hoogstraat 15f, Dri ebergen

2?

2J

26

( ;',



JII'JUÁRI

29

'jo

,o

t",

V\j. Jansên

J . r'. Dijk

P.v.d.iieert.
corrie v.d.ljicert

llei d edr ee f 19

i,jar)ikelaan 2o

Kerkeland 45

Kerkel and 45

rr- --:r -+1 - ^- rR

{

t)

t6

17

r6

18

rt)

r6

'2

;,2

,'t

',t,)

ReÈina

h.eluint
lr.v.Le

v,ljcie llei dcdree f 6

tons-.1aar Kerkel d 6

J,14archaL

Á ,lteedjjk
T.Koetsíer

^.: 
choonho ven

liarin S choonhoven'

r',Ilita Vereíoert

C.!o::bijn
J.i'ie.nsier
]i.v. d.Grift
.rendJ Tor bijn

konald v.d.illeert

'ilei dedree f 49

|iÉ:i dedrec f 17

l,an6bro ek., r ddk 62

Fi erideY, eg 5r liouten

,ler. dedree f 4l
lJ€idedxee f 44

Kerkêfand 24

lierkefand 24

'r ilhelninav/ e8 +

lreidedr-.ei ('
l,iargrietlaan 11

Írenelaan 20

cotherv'es l5
ltargrietlaan'l'l
Margri etlaan ll
Doornseueg 4i

1rÍFy, I-ALr t1u I r u! a t
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+AI],! RËPARATIES
.ONDTRHOUD VAN
EIK !iERK AUTO.LPG INBCUIJSTATIOI

.CITEVRON SERVICE

O TL,,

CKI]AR

/\ DDi 5J

IJIA
(

SN A

P
r\ r'

,'! !
Voor leder is er vrat, kroketteD en patat
Nasir Bani en saté, neem eena een keer wat inee!
I-oeqpiars! Irikandellen en Karbonade6.

crote elr kleine salades.
-- Ook voor vefjaaldagen eD partijtjes
M.II. van AlltrRoNGÉNr DOORNSEWEG 14

BEZOEKT NOG STIEDS IN Ull] VRIJE trX]'I.I

HET VOOBMÁIIGE CLUBLOKAAI- VAN S.V.I.
b ê I e e f d.
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