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Bankr'e l-atie lran ae yereniging. N.ï[.8. langJbroek. re]lc,66,22.6C.538.

Gir'oreke êï t. Ít .v. penningrneester S.y.l . +2" .j3 .58 .

KgntTibu.tie_1 ueze is voou alle afielingen van S,1,r.I,. geli jk.
Seni.oren: ;o 120r- per jaar
jeu.g,dleCen van16 tot 1S jaar.

or:q.er. 16 jaar
eerste kini.
tvleeri.e kind
d.e r.d e ki nd
voigerrde kj ncleren

tieze kontribati.e'wor.dt Eeind

Q!:zet'ie':lni.in.

f 9c,-
f 65,-
í 65,-
f 55r-
f 5or-
vrl ri

in 1Ó termijrren (niet ir: juni en iuli)

'.iiijeÍl ,/atj&í' '1 ,Ê .,íi:,,ï' VÍli: c4 í: I'r.iÈ. :.:, :i: lre :.,(),..-- a:. -"g: l.l f,enr-,iS
:,tr'Ci-'er; ái ,-r ,-.:,.:.i -i;r';. : , :: .,..i 1 .:r r,ce vi:. j.g'; :ie: .r.Qen.
l,ed.en van de e,.,'*e-.,jn, jii ;).;r rrás:'uiek en baai.in:on {-suLen een
or'zei:ieru.ir: Í,/Ën _1 llal, lruen.
Vo';r'aêLi;,cJecien treií'en d.e ai'ireiir:g€a een regeling.
ClrzeÈ;rinCen iiur-nen pas ingaan, als ceze aan oe
ar'ue-i.ini,.'ssekretaris zt jn kenbaar gemaakt,
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EEN ENTCEL WOORD VAÀT DD NÏEIII,IE VOORZITTER.

UÍteraanrd dient deze bíJdrage aan }:,et. cLubblad te be-
gínÍren mot het ultspreken van bÍJzondere dald< aart het
adres van de afgetreden bestuugsleden en. meer Ín het
biJzonder mot het danlcen van de afgetrederT. voorzÍtter
de haer Arendts. Tn een aantaL Jaren heeft deze man

vogr StfL eng veeJ. goeds geprestee?d. Eén van zíJn
laatste daden was het creëren van eên nieuwe st:nrlc-
tuurr t,w. elko afdeiing een ei6en bestuur en êen
overkoepelend besÈuur. Dit voo?gaarlde heeft dan u1-
teraard toÈ gevolg, dat r: niet alle+en qua persootl,
maar ook qua f\:nktie met eett ar.dete a].g'eme'en voorzít-
ter te maJ<en kriJgt.
Er van ulÈgaande te lnranen rekenen op de steun van
aLLe leden alsmede op een voortzettíng van de paezJ,e-
rígo santorut€rkíng met het g:emeentebestuur ben 1k er
va$ ov€rtuigd, dat wíj er met ztn a77en tenninste
voor kunaen zorgett, dat SVL de p1aats Í.n ons dorpsge-
beuren behoudt, die het verdíent.
Voor deg:enen díe míJ nog niet kennen: overdag pleeg
ík ín het centrum va.n het Land het onderwlJs te díe-
nerli Ín de resterende rrclJe tíJd probeer ík af en toe

ter rroorkomín6 dat het gewiclrt meer dalt 1OO kg
wordt - nog iets sportíefs te doen (badninton, voet-
bal', ÈennÍs).
k wene u êon bíJzonder pLezíeríg e:2 succeEvol sei-

zoèt7, toe ! |

G. Mítlt:.aar.

)



JAlrJÍv^sHcArrliBiNq S v ! , 28 fin:-I.979

Eot res op 28 Ju.rr:, I96f dat orqer voorrittermhep van

cle Sportverenlgug IJrngbroolí werd opgerÍrht.
tterice rchttrea jaren leter houd.t SVL - en au voor d.c

gelerd^ d.oor ele heer Areltll - do jaarrergetlerrng vaarop

Cr hoer Arcnclr

laatste kecr

de leden uit
vrer efdelingen dlc belangrijkrtc r.rkee van d,c vereaigiag banprek'en.

SVt ir rntucsen balalgrtik groter gcworder: 112 ledca bij Ce aítlelirg
voctbal, en l€? l-etlen die ,ren raalsport beoeÍelea (117 afaetiae
ggrnaot:.ek, 46 afC.eliag lerlraisf,qnt 24 atleling tafel't;ennís).
Sanen ,49 S1fi.,-fecen clic net hun coetríbutles de basls vornête voor
ee! geyariëerd,e sportbeoefening in Langbroek.

llaar - altlug d.e voorzrtter - dat roept ook eieuwe problenen op voor
het besturer.l valo de veaenigiag. Ect hoofclbestuur stelt daarcr vcor
cle afd.elingen meer d.en voorheen hu.n eigen aangelegerfred.era te latea
regelen, uaarbij het hoofd.bestuur aorgt voor het algenene verenigings-
beleiil rrganond.er d.e frnarrerën. Samenstelling van l-et hoofdbestuur:
dlÍe fronafhankelijkett led.en lvoorzrtter, seeretaris, penni:lgreester)
aangernrld. net eer vertegenwoord.rger uit elk d.er yier afdel.ingen.
De .rergatlering gaat accoorcL net d.eze opzet en kiest als nieuw bestlrur:
G.MiÍrnaar, voourtterl G.van J.reeuwen, seeretarisl D.va$ llJBl pennlag-
necster 1tla6;elijks bestrur,;: en uit d.e afd.elingen: E.Jansenr voetlal;
$evr. J. Ve::rroert-Terpstra, Srrnasti ek; t{.Roelofgen, bad.ni-ntor ;
C.Verneu.len, tafeller:nis.
Ontl.at Ce .iaanrerslagen van clc afd.elingea a1 rn cle Voltreffer te
vrnden r{aren koníen bestuu:e en lederl rur-ne aandaeht beateden aa,r't do
finanorë1e, jaarstukken van L9T8/79 en aan d.e begroting voor het
seizoen' L979/BO.
Ja$I rij de heldere overzlehten van de scheidendc ere d-e nieuwe penntng-
peester kreeg de vergaclerirrig ia korte tijd. een gped overzieht in cle
frnareiêLe toestand. van ieclare afd.el:lg en vÉut SV.l, afs geheel.
^uen gelukJrige onstand.ighercl we,s voor SVt bet enkele d.agenreerd.er
geaonen berluit van d.e geeeenteraacl tot frnanerële steun, en wel
voor de jeugclactivj teíten ea voor het ond.erhoucl aan de gebouwên op
ile Oranjehof.
uok rn dcze jaanergaderrng waren eritische vragen en oprnerkÍngen
van de led.en te horen, vooral t.a.T. d.e nogel{khed.en tot beruiniging'
i:r ej.gea lmis. Eet hoofdbestuur ral inderdaad ramen net de afd.elings-
besturen verd.er uoetea gaan rnet d.e gezonil aking 6n de bewaltng van
rnkorestea en uitgaven; naar tereeht zwaalde d.e v'oorlitter mine lof
toe aen de heer Hulshof die rn r\jn éénjarig penrrrngmeestersehap
d.e finanerële adninrstre,tie heeÍt omgewerkt naar de eisen d.ie thans
aan een vergroot SVL nogen wortlen gesteld. Dat het geneentebestuur
- als ned.e-financier- voortaan regehatig overleg net het SVlr-beetuur
wrl, vrnd.t h-et hooftlbestuur een goed.e zaetk.
wethoud.er l/sn Harend.orh ond.erstreept drt door te wijren op d.e belang-
rijke plaats d.io SVt in d.e Langbroekse geneensehap ianeentr er. d.oor
vooral de sol:erd.rrnde bectuursled.en te bedanken voor.hun inzet in.cle
afgelopen jaren en voor het operrhartige overleg d.at aert de zubsidre-
verlening voorafg'rng.
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Itad.at d.e kaseoeniesie rneedeelde accocrd te kurrnen gaa.n uet d.e

laarstukken verden dere net de begroting voor het koaende jaar door
de led,erl vergad-ering aanvaard..
Daa-':rsee is ook besfoten dat de bed.regen van de eontrjbuiie zoals d-eze
vana,f 1 februarr 1979 golden, voor bet ni euwe seizoen nret word.en
verihoogd. Je voorztfter d.eel-t nog oee d-at d.,a ad.o:-nistratie var de
eontributrce uord.t verzórgd. d-oor d.e heer ïiesheu-r'e.L (Be,atrixJaen I);,
clie d.aarnee de perurin6neeeeter ean hoop werk uit hanCan neem-b.

Aan het eLot vagr de .,rergad.erlng trord.t afseheid genoalen vaÍt cle .ter-
trekkeade hoofdbeetuursled.en: .4. .rarr uuclbr:ekhuilren tB jaa.r b,-frtuuïL-
-Lid./, J.valr tluuren (IZjaat bertuurslid), ï,oostron die de ea.ntine gaat:
beheren, J.t'an Cooten en y.van Joorr c'--re het voett'albestuur gaaf,i vêï:-
sterken, $.de Bie d.ie d.e e"fdeling hacl.minton heeft vertegen'nroo::d-igd-, er]
J.Ifu.lshof Cie tangbroek qaat gerlaten en daar:nee :naax zijn zeggen vel-e
goed.e 'lrienden.
Iensl-otte d.arlkt d.e hear Jansen de seheidend.t> voorzrtte:: d.c heer Àrencir
',roor de w4laze waarop hÍj onze gloeiead.e sportverenrging vele jaren ret
gaduld. en wijsheid heeft gel-eld..

])e 1eclea d.ie bel.angste]-1Íng toond.cn voor d.eze jaarverlad.ering krrnnen
n.r. terugaleÉ op êên goecla v:r.qad.ering wa&rÍ.t, d.c belangen van Sl[Ë
in <Le d.iseussies op d.e .roor:grond stond.en. SVL ís spri-nglevend darkz$
d.e i-azet.-'vro+geï ên n',l - v?..n vele genoemd.e 6n ong:enoend-e leden,
)enk eena -zrur al d.ie uren vrije tijd- d.: e week na we€k, en vaak jaar u,.a

jaar jn. d.c rycrt r+er<len en woz.deÈ gestoken.
Zeker, do 'r'rcrn qaarinrr nag: yeranderd zijn, maar niet de persoonllike
ínzet en d.e hoeveelheÍd tonbetaaiAe) 'Ui;a Èie lerd-sters en l.eid.ers en
bestuurcl-ers in hun sporta.fd.elrng steken" Nee, Ce sehri.jvrr van
"3urge:'zin end,er d.e sehinwêrpert'i-n d-e Kaap van iuni.iJ. heeÍt r{jn
1iEht wat org eenzijd,rg laten vallen op het met aeer zelf bcuwen en
crd.erlrorid:n van oportaccorunod-atres: we bouwen ook r:.iet laeear ergenhabdig
onre e;rdere geaêeËscha.lsvoorej-errngen a1s seholen, zj-ekenhuiuen en
rregen, lvIa.ar be:reken eens C.e uren (en de n:ds daarvan!) d.ie SVl,-leC.en
vaar dar' ook binnen cie verenig:.ng ir:zetten voor d.e spcrtbeoe,fenrrrg
ïa:I and-eren. nát is bu--rgerzrn in 1979 dle best eens in d-e schijn-
ïsrrêr nag worderl g,:zet. Dae'ruee kan SVl, weer een Eoed eeizoen !979/8A
tegemoet z1-err.

C. Vevmeul en.
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l-eef t.
Ïta al. d.e'r nega'frof gesclr:.ijf ben ilc bl.ij da-b ik ook wat rnag
schrijven in ons klubb1ad.

rrSVf, I'tas doodrr;!rl.1en ltad niets neer over voor elkaar.r'. Maar.ik heb
andoro treegeuiaai:t. Srnuen net J "V.EIet , als: onderhorrclBman en
ondergetetrrende aIs kantlnebeheerd.er, hebben vrij d.e kantine
opgeknapt, claarbi j hebben i'rij {}(:ln med,evrerklng cnder.vonden van
d,e leCen en sponsors ',',,es1.ygn url j gcr.loon pe-r:ple:; s tond.en.
ÏJij vroÊgen b.\'. a.an Jen o;- hrj Ce volgende avond kon komen
echildcrenr hii viaÊ e: en hj.j .iratL ltlico oolc mealr ineegebracht,
vJglr'; d j.e kon oolc e<.,rn kttast vas''clnoudon ze1 hÍ j.

"ll
a'

Aen \Yim vrcsgen lve of hij het ncubilair.op lrilri.e knaptrien,ook hij
was er de voigenC.c aïJoní1 ?maar;od , ;i4y1 cn teus oolí. -rFirma de Jong hacl noÉl een p?€lT spr-r';jes lj-gg;en; voor S'rnr. -Teglt jes voor r1e bar" &Ê.n nrobloen hrt iloulvbedri- jf uj.t Silthoven
stond 'r'.'eÈr paraat. Gc:'ciijni:n'l bi.J v.d, Javeri; rnochten we nog uit- - '
zoelien o.olí' \ïe hel:bcn we} i-ang rqilet?n zoeken , l'rant wat een
e.seortinent en w9,t eerl .l..:',,'re.l-Ítlnt hebben ?,e daar'. Alles voor de - :

roor oas.
:s.egcn \ïe die mooíe asbakken.
irjnen betreft, Êi
vril van het restant dat

er nog'ie betaten ís van ci^le gcrdijnen de hefit rroor zru reker
nj.ng neÍncn. u vrio"; ook vlerJ dn'r; i:rct linoler.rr bi.j de ingang door-
gesl eten ,,vtii, lJoot u n:r eens{ icouen lci. jken, Ja , hoor, alweer
V.cinPaliert,dekelrkend'ito,eJ]-omaa].zouit-devoorraadenvoor
n1ets. -\9at een ueC,ewcrking, fantas'Liech. lrangbroekars wil-1en zj'cin niet . - -'.:optlrlnger naar als ze ger.'laigd wolrlen dan zIJ ze er al.lemaal,
van iong b.v.'rïÍrn Olilbrool*ruizen 'cot oud b.v. Arendz (oud-voor- _Jzit'bcr cl-en, Ire'i nl-aat dw: :riet op a-$'n loeftijd). --.-_ iOolt dc vro[]-'Jen thuis he'irbeÍ] rro'geholpen, want kijk eenE naar de
plantenllak.l:en,( HtrÍno liansier en Ferry Jansen nog bed,ankt) al- E - -';ll
leraaa]- lrlanten en stekjes ven liun. Diók Haisch zïn vrouw Íoopt ll -'l
nu nog naar lraa:; pJ-an'tern te zoelien,
Toen we a-l.J-es v,'eer rngeri.e),rt hsddon , moehten vJe van het schoon-
mêrlkbeclnj:t Popernane uit Silthoven de machines gebr,\riken our
cle :rl-oer te roi-nigen, 1o litor zoeprBpeeiaal voor-. deze vloer
word er ook gratis bijgclevbr'd, Oolc moeten wl j bedankenrdie
Yrouiïen d.ie evoaden bhuis all een zaten ornd.at hun mannen in cle
l<antine aan het ',,,rerir warenn
i'ierpers ellemaal- nog hartetlkke badan$t en ik vertrouw erop,als 

"'re 
straks clc br"r"itenkatrt ook op noeten knappenrilat we dán

wed.erorn een beroep op jullie kunnen doen owant vej-e hantlen
iralccn .l.ieht urerk en SItt sterk.
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J.Jansen B.hoven
i .v.Kooten
D. v. Ee

J "v,51st
T.0ostrom Odijk

Ber1ageiaan.l39
V/eid.e d re ef 15 +

\Teidedre ef 17

Be nn ekoiu','r e g 29

Zeiste r:,1c.!i 63

P.hodestei nsln 14

Notengaarcl 20

L,ao.broekerd..69
f renef ar', n 11

l'/eii.edreef 110

030-786935
03436- 1 682

0343 6-177 4

03430-3356
g4a5-2599 

|

03436-15 42|'
I

03410-44 1 0'
0343 6-1283i
03436-1 3BB

c343 6-179+

I

Voorzitter
Sekretari.s
Penningmee ster
MatrÍaal- komm,

Kantine konm

Straf en Aktiv.konrn.Ii.v.Doorn
Straf en Aktiv.kornm Th.v.d..Ileuvel
Straf en Rekl-. komm,?.v,Doorn
ï/ed.strl jd sekretaris H.v. Inpel-en
Jeugdbestuurvert. T.Veruroert

langs *"9" wgg wil ik mij graag voorstel-len aan de leden
van S.V.Langbroek.
Ir,ii jn naam is J.C.van Ewi jk (Hans ), 26 jaar.
Getrouwil en woonachtiE Ín Tiel-.
Ik heb '/,o l-inks en rechts al- kennisgemaakt rnet een aanta]
Jeden van de S'trI. Vooral- tijdens d.e jaarvergadering heb 1k
een beetje ile sfeer kunnen proeven, oie er in de vereniging
l-eeft. Uit zoto jaarvergadering komen altijd we1 ee'n aantaL.
positieve a1s negatÍeve op en aanrierkj-ngen aan d.e oppervieiite.
Een tvreetal op en aanmerkinÉJ^en ztJo me nog bijgebleven.
Het j-s een goede zaak, dat er een girotere zelfstandighei,r
','.'91':it í'eSeven a'ón oe besturen vcír de uive-'sen takkeii vaii
sport. T)at kornt rc.i. de sport all een maar ten goede. l,Íeer
oeskundig kailer, die de problemen snel-l-er en effectiever
kan verhelpen.
Een ander punt dat in de jaarverg'adering wercl aangevoer'<l wAs
de negatieve publiclteit, die d.e S\|I, enige ti jd te ve:r'dur'eL:
heeft gehad.. Het hoe en vdaarom is "nu ni-et beiangri.jk meer',
vre moeten onze blÍk nu richten op het komend. sÉizoen. Ile
heb sterk de indruir gekregen, dat S\[, enthousiaste bestuurs-
led.enheeft gekregen, die er de schoud.ers onder willen zetten

i

I



en aie de zaken goed aan wi-tlen pakken.
fn samenwerking en met rnedewerkirig varr de l-eden van SW noet
het moreeli jk zrJn he.b konend Jaar goed. te beginnen en in
later stadlum net goede resuitaten af te sluiten.
Verd.er hoop ik , clat de trainingen het konend seizoen goed
bezocirt word.en en dat d.e sanenwerking goed zaf- verlopen.
3r kunnen geen optirnale prestaties geleverd worden, zonder
dai daar enige inspanni.ng teEenover staat.
Een sportief en suksesvol voetbaljaar.

Iviet vriendelijke sportgroeten.

78693E
6-1682
6-177 4

,o-3 35 6

i-2 6 qÊ
'-t Jv

\6-1542
i0-4 41 0

i 6-1 283

16-1388
.\6-17 g+

_- 
-J
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é r\ UU.

,
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Bij het open goon von het nieuwe seizoen wil ik toch een ieder
een sporttief seizoen toe wensen.
Een ieder heeft inmiddels toch kunnen merken dot er grote ok-
.tiviteilen 7íin ontplooid bii de sportvereniging von-S.V.L.
Voorol het inwendige von de li:ntine wos oon èen grote onderhouds-beurt toe, dit is ieeds ofgewerkt incl. de veroniering von de
bor.
De gehele keuken is opgeknopt incl. ê€r1 nieuw verloogd plofond.

Deze oktiviteiten konden gedoon worden met de grote inzet von
een vri i groot oontol leden die verschillende óvonden oktief bezig
zi in geweest.
uíi j ols bestuur woren met deze oktiviteiten zeer gelukkig en hopen

is ook oon een grote onderhouds-
en het schilderwerk.

3rvoor een bedrog beschikboor
rt er ook vonuit S.V.L. diverse

verkzoomheden ols zelf orbeid gedoon moeten wordentlii oIs-bestuur lopgn voor dezè werkzoomheden de zelfde medewerkingvon de leden te hebben ols wot er in de kontinu gedàon is.Hiervoor onze donk.

Hoogoc htend,

Voorzitter ofdelinE voetb,:1.

Advendo 1 S-rru 1 +-(. .

-e eerste kompetitielvecstrijd. was weer een feit en nog wel--.aei de oude rivaal Advendó. Bi. j ons waren enkele veianderin-
aec =e aanzien van rrorig jaa.r. Yfó be5,,onnen zeet sterk en waren
=.'.ê! n:-et de nindere. Enkel-e goed.e àt<ties van ons werden door:e -':e:per goecl onschadeli jk genaakt. Idaar bij een uitval maakte7. |-a en oat was tevens d,e iuststand.. De twéede helft besonnenr: 2:'; ze:r goed., maar na ongeveer 25 minuten eeri ongelukÈig
=c-en: rr j cns in oe verded.lglng en vre keken tegen eón achtár-
=--a=: aen van 2-o. Daarna Lu[te-ni-ets meer bij óns en kregen:€-s-ctte cok nog een pynartie teg,en en zo o,eàe zeer over-:o.:::et leierlaa.g. it{aar gezien ons spel en onderlinge verstand-:-r:-:€ z'-:.il-en ze toch rnét ons geducht rekening moeEen houdenl!

Een eerste elftalspeIer,



Van oaze trainer.
Afgelopen zaterdag 1 september is d.e koropetitie weer begonnen,
Vele voetballiefhebbers hebben hunkerend op d.eze d.ag zitten
wachten. Het is tenslotte aI d.e trrveede grote voetbalpavze in
dit jaar waarin geen bal gerold. he+ft" Aan het begin van het
seizoen zit iedere vereniglng boordevol verwachti-ngen: Dit
seizoen zal het beslist beter gat n , de prestatie t de organi-
satie, de sfeer, enz. Dat geldt ook voor langbroek, Iedereen
wil er dit jaar weer net frisse moed tegenaanralhoewel de pres-
taties van de hoogsteeJ-ftaflen nog geen reden tot juichen geven'
is de wil zeer d.uideli jk aanwezigt d.at te veranCeren.
De koncentratie is groot, d.e sfeer is goed., d.at schept vertrouwen
vo<.rr de toekonst. Ik hoop dat iedere voetbal-liefhebber dit voet-
baljaar veel plezier a.an ztJn sport bel-eeft, zonder blessurres,
zond.er schorssingen, zonder tefeurstellingen en tensloote dat
d.e sportlviteit niet uit het oog verloren wordt.
I\tet vriend.eli jke sportgroeten

Ewi jk.

DOVO 7 S\tr 3. ? - ?

Na een zeer ger-Lai,'id t efan progrenma . begonnen !'Je optirnistlsch
aan onze eerste wedstrj- jd. De wecLstri jd. lverC geleid ri.oor de be-
faarnd.e Italiaanse scheÍdsrechter f,o Bel-'lo. (SeileniI van Feyenooril
Celtic ) We hadden al gauw door dat hun goed. kond.en tikken- en
dat bleek wel want na 10 nrinuten stond het al 3-0. Illaar na goed.
stomend werk van onze spÍtsen volgden een sch.Ltterende konbi-
natie tussen Sjaak en lians , waarna Sjark scoorde. IOVO sputtercl
nog even tegen vraarna we net een stand van j-\ i;ingen nisten.
VÍe hootrite dat de scheid,srechter ne rust rryat be'ber vras carr de
eerste heJ.ft, want toen was hij wae.r.del-oos. l,Íaa.r na e-rn paar
minuten b1e+k dat het niet beter was dan i-n Ce eer:te lrel-ft.
n'laer e-n pak spa6;etti d.oet veeJ ; en a-1. 6au\,,/ haclcen we hern op
ooze hand.. De betere konditie vao ons àaf nu de dcolslag. D0V0
kvram er niet Íneer aan te pas, Na een goed.e v-crzet van Sjaak
Iegde John de Eooy de bal schitterend- t€rLr"g op Hans Verschure,
die genakkelijk scoorde. Daaraa \ryeer een schitteï'encie alctie van
Jolrn, uit een onmogeli jke hoek scoorrle hi j zeeL' 6erafflneerd.,als een ou.we rot in het vak. lilerna kr"egen lie noÉj enkele kansen
maar daarui'b wisten lïe niet te scoren, Ius d=ze v;eeistrijd ver-
l-oren we met 5-3. Komr,entaar'van eaze n-ieuwe r=-ejder Jan }dansier
na afloop:rrEr is zeer goed gewerkt, volgend.e lveek pakken we
beicle Punten weIrr.

Sjaak en Hans.

Sestuur en spelers van S.V,l" ha::teli jk
dank voor' de geweldige bl-oenstukken die'rïij hebben mogen ontvangen tijdens de
zíek.te van mrn vrouw. Dit heeft ons erg
veel- goed gedaan.
Nog naals geweldig,
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F.C. Maarsbetgea 2 S'Ua +

l=:z:-:s d.e slechte resul-taten in de oefenwedstrijden en het \À,aflne
r-:=:! ieze zaterdag gingen we vo]- vertrouwen aan Ceze eerste-c,.--=::'::-eï;ec.stri jd 6eginàen. Dze wecistri jci waren I/Je Veï'si;erkt
!:: F:- -anen en Ítreo í,A.Heuvei terwijl Jan van Kooten (Pork)
:,:-- -::I te:'uggekeerd uras biJ zIJn oude el-fta}. Ilïet D Haisch op
:=: :c:- en Jan v Kooten a]-s laatste man konoen we het eerste-cra::-e 

^oed stand houden en zelfs een beetje druk uitoefenen op
*=: -::l van de tegenstander. Door een vri je trap tege:tr , v'relke -ops.-- ;=:efiine;rqe en knappe uanier door [lat'rsber65en genomen vterd t
.F-: '=: i-C tegen. Daaroa kregen vre aanval-Ien op beide doelen.
l:: :== van Ceze aarnvallen werd J.v.Kooten opz:_l tezet door zíla
:':--:-::: 13..-enstander en deze schoot de bal kei hard achter onz'e
f:::::. Tocr rust kregen we oolc noíj een pynaltie -legen \rJegens
.-.- -=. -= 

-cat werd ingeschoten na' r d.e scheidsrechter' keur'de hem
z_: :-::: :.c= niet alle rnensen uit het strafschopgebieC vi,aren.
> --:;'-z :ie ','rerd nogmaals genonen en ingeschoten en in eer'ste
----=-;--:- e -oeuáekeurd door d.e scheid.srechter. Onze L.rensrechter
z----:: a r) vlagde tegen d,eze goal omclat er een speler van

f:=--=:::;:: ael buiten het strafschopgebieci stond maer niet
e: -::: :: :estienneter' 1i jn. ltra enigr ai'Tzel.en keurcte d.e scheids
:=:-=-: r-e; uoelount af. Voor rust kwamen we nog op 2-1 door een
;-:- --:-= ïa:, lneo v.d.i{euve1 op aan8even van lï.lamen. i[a r'ust
*--- -=- j-re 'ce Id I'rar;rln gaan<lev:reg it{aarsbergen sterker werd en
L'-=- _- -;-- -: -r-i iiet aantekenen. 'vïe lcrabbel-den nog wel- tenrg nae^r 3-2

f :: =- -- - -t ',,:ststrate ) waarna J. v,Kooten rnet e 'n E;elveldig doeii:unt

,z -:: --- :-2 vpor l\íaarsbergen. Aangezietr Iliaarsbergen Eeen
?:--::: :-i:a1 heeft. is let eígenli jk zo rdat we ver'Ioren hebben
7-=-- l=-.-:s::r'e:=en 1. lïa het eindsignaal vrerd er gezameli jk nog
:=------a:-aoebabbeld en een lekker pilsje gedronken.

Daan van Ee.

l=Eg!=v=iJ€99=i:

'ie::. Í3: d.e dag waarop voor ons de Ëieuwe cornpetitie weer:Ê-o:r TC speelden een thuiswedstrijd tegen ivlerinof e u1t
Tg-- g- :aal.
&::-'r's is altiJd een fljne club om tegen te voetballen, nm,ar
:€ r"e: iet van Yeenend.aarse eLubs ze geven zich nooit ge$ronnen,rt rie:e= àus wat ons te wachten stond..

;É€:- 5.e! bij ons goed. te lopen.--: e= 2-c werd het iloor J. van r'eeuwen, bij d.eze stand knctEa!àe3 re een penalty naar d.eze werd_ doór iÍ] d.e Bruljn rlaasÍI
-Êa::o:e=. +

3i-; rcri Let voor de rust nog 7-O d.oor G. varr ZieL op een
a5::8: YEi ar. Van teeuwen.
h:rrcie helft begorrnen we met twee wissels, H. $erghuls voor-. T=r- :re::{ en A. Reedijk voor C. Everhardus.



De score werd opgevoerd tot 5-0 door H. trÍarchal en ii. de Bru-ih.
ïÍe dachten aL dat we gewoïuien hadcten, ftaar werden door r,ierino'sË
met onze neus op feiien gedrukt.
Drie ongeluklcige momenten voor ons doel werden neteeri ar'gestr"aftteze 5-1 stand kond.en we vasthouden tot hei einde.
J. van nj.jk was de goed leÍd.ende scheidsrechter.

R Qovrtvvcr v. i'Jusketiers 4- S. V.l. , .

Twee competities geled,en speelden we i.,egen 'iusketlers 5 Cat
wl[lsE Was toen een ware veldslag d.ie uve net 2-1 vef]-oreri.
i'{tusketiers werd toen kamploen en wij erndigd.en cp d.e tweede .;1aai
ilre hpppten dus dat dit niet dezelfde speler.s zouden zitrl, naar
dit bleek wel het geval.
In de beginfase kregen ure enkele goeoe kansen die echter onbenut
bleven.
Na een kwartier ongeveer ïvas er een mooie conbinatie waarbij de
tegenpartlj hand.s maakte in het penalty gebiecl, de bal werd op
de stip gelego en deze keer beter ingesc}ioten dan vorige wwek.
1-0 door H. de tsrui jn.
Voor de rust kregen we nog een paar goeoe kansen maar deze
werden niet benut.
Na de thee goolde irusketiers all-e rernraen los en begonpartlj wper.
'vYe wisten goed stanC te houaen en in d.e coul,ter waren
knap gevaarl-ijk.-r. van Brenll werd. vervangen d.oor G. v.d. tragemaai rJeze wissel- was
eigeolijk te vroeg gedaan want Joe en iierrnan werden ncg fl1nk ge-
raakt door de tegenpa.rtij, rnaar daar we geeïr vrissel s meer iiadden
moesten z,e op halve kracht verd.er.
Voor iriusketier begon oe tijd te dringen en met aale middelen wrrd
geprobeerd om orrs u1t te schakelen.
Alles hoog voor hel; cioel- en rraar schcppen jongeíis net als resul--
taat de geli jlcnaker. ( Vijf mlnuten vóor ti jn).
Deze 1-i stanci wlsten vie tot liei ei-nde vasr te rcud€r-o.
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Voorzitter
Sekretoris
l,íed s tri i d sekre tori s

Troiner
Leider
Leider
Troiner
Leider
Traincr
Leider
Troiner
Leic.!er

Troiner
Leider
Trqiner
Leider

Á,- iuniore n

A- jr.rniorer:

A- j unioren
B- iuni. oren
B- i rni. oren

C- i unioren
C- iun.ioren
D-pu11:ri IJ.en

D-pu1:illen
t-pupillen
E-oupillen
F-pupi.llen
F-pupi llen

Denk er om dot er iedere Dinsdogc.renrl von lg.OG uur
tot 21.00 uur gclegenheid is om uw lotto- en totofor-
mulier in te leveren, in de kontine !

Le ec =É!!= 
gggl=gg! g=s999=ill

Hier een oproep von de ieugdc.:mrni.ser'.e :

lJie wil er Zoterdogts ri jCen voor de ljrl.'"!-. irrrl,"C ?

Es is een niipend to'kort. U doet er een.:neCe Cscd nice,

en S.V.L. zol u dcnl<boor z:i.j;r. Dit is ec!:t iets rroor U!

Aorzol niet, vre,;j iryfgrqotie bi j: ï" Veg_osr-t

1

JEffiGm)$@frUnffimilffffiilH"
T. Verwoert
T. Reedi ik
J. Feddenro

P. l',lorchoI

E. Evers

J. Velt
P. l*furchol

A. Aortsmon

H. von fmpelen
R. van Vulpen

J. von Leeuvren

J. von Di ik
J. von Donselocr

J. von Ziel
G. van de Logemoet

5. Goosbeek

Voetbol

NJ

De ieugdccmnrissie.



?r'alninqsav.onden _voor de senioren.
Iinsoagavond 1 9.00-2C. OO Liur

2C.00-21 .30 uur
1 9. CO-20. 15 u-ur

Dondardasavondl 9 .CC-ZC. OC uur
2A.QC-21 .OLr uu-_r
^,4 Àfc i.12

ce r:iet sefei:ti.J s,celer.s
d e selekties,ce-i er.Ê
ke , perstra.lrtini; Co o:t :i. Êr'enk
da nÍet,,el elrtiÊsil31er.s
Ce ser'.ekties le..êrs
be s ;r'ekin;. .it? i'::= 1s be erf iaL

A'ïzegiínAen voor de 
"';ei^sfy-i 

i:ion hi i ',ï rr.I;:i,.e l_en Ir.enelaan 11--iiàÍ-ciiia€,-i 
:es t-. n.;. -'ti i ;;;;€;;l )'-' "

rncien Fi.v. rnpelen nj-et thuis Ís gooi e-,ri i-r - ef ; e in c.e bus.'t ao* ia
.lv

u ! ,i qJ,::

nglrien.

Van de Jeugdeemaíosie.

Xe trainingsti,iden voor rle jeugd zi;n a\ri vclgt:
3,-JtrnÍoren
E-junÍoren
C-junioren
D-pupillen
E-pupÍ11en
tr'-pupillen

De keepers worden ala volgt g-etraind:
A-junloren
B-funioren
c;JunÍoren

donCerdag
rnaandag ,

uaandag
v;c en s Cag
maandag
woensdag

naandag
maandag
r.aandag

19 - 2C ur:r
:?C : 21 ui,r
19 - 2C uur
18,.3C - 19.5C uur
lFi.SC - L9,3C uur
Ig,3C - 19.SC uur

18.45 * i9.45 uui'
l-8.45 : 19. 45 uur
18-45 - :19"45 LruI

van Ernijk
I. uarcl:a,l
S" Gaasbeek
J" Vr le
,T. vr Denge
G. v/d, la"ge
H. }í;:rehal

Verwoert
Versoert
Verr.loert

T.
T.
fF

De
F1

keeBers van de D-prrpillcnr E-pupil1.en ,. TZ pripil.lerr er:pupiiien tz-ainen E:erooon net hun el.ftal liie€e
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S,Y. Iangbroek: jeugd-toernool, zaterdag 18 auguetue L9?9.

Cnder ueer goede EeorÊonstandigbeden werden dit J4.ar de
e:'-ige ttee toernoolen voor de Jeugd van'ï,angbroek gehou-
Cen. Dcor het zaer sleohte ríeer Ín èe roorzomer konden
ie geplande 3 toernooi dagen niet doorgaan.lierz.etten kon ook nletl cndat ailee al bezet bleek te ziJn.
.--c-celijic hebben ne volgend Jaar lneer geluk.

's EorE;ens begonnen de b-junioren tret Èoernooi. ïeder elf:
:ai uoest 4 wedatrijden spelenT waarne de eind-rvinnaar be-
kerrd zou zijn. 

.)€ deelneuende verenigingen lvaren3 -Langbróekr
-Eeeedr
-L1J.1Í, Istrcnr
-SlDÍlíp lfaarar

r) -s\m-, wÍ,Ík blJ Dlrretedc.
3r s'erd eportief gespeeld door al,le elftallenr raardloor de
rcf,eidsrechter een niet zo neeiltJke dag hebben gehad.
lcor de toeneuende warnrte tagen we oolr het spelpelt afnenenr
uede Coor het feit dat er no6 rrcaar weinig gerteind uae.
Iíce caar voldaen rerden de tJunioren de bekers alo voJ-gt uit-
gereilct: 1- ffifif Douetadr

2- A\nÍ
3- Sv}4U :

+/5 Beead cn lengbroek
? s líi ddagg watcn d,an de a-JunÍoren aan de beurt. Onder Ï:et
cc6 yan vrij veel publiek ilerden door elk elftaL weer 4 wed,-
etrijden geep€ol4., 3iJ,,4s s-Jrrnioren EEren de volgende €lubsrarrezig: -Langbroek'r

_slrldu,
-lw,
-JonatLranl
-Dougtadr Utreeht. ltïcor Iangbroek nac cr dit keer góen beker biJ. Jauamer ge-

rce€: Earen de reeultaten van dien aafd dat ook de a-Junl-
crêE cp de laatste plaatc eindÍgden. ,Ds totaal,atand wass
:- íÍlllt,

-r Y r
3 - ,St"5,
,{,5 -=enatban en la,ngbtoek,
r1 ue-- aL kunnen we tenrgzien op een geelaagtl toernooi.
--+ -'^-:Edeo@issie.

:.1 ilrd noct bij de a-junioren Ef,aanr oF de pLaato van
fcustad.

F i.,'i l:
re]:al
rsbeek
I,eeuwen
Donselaq

L ï,a,Eenal
:chaL

'woert
'v. oert
rrc erf
Y: eÏl de

.r:esta,j e2 SVI e1

:-: -:.-. eers*re 'lcompetitiu*",ístri jd.
--_:-- -:- -:€t bt?6in van de wed_strijd a1

: -= =- ie erg aanvailend..
--_:::ei,i'3er ranzen gehad.;

l sepieruber

goed.
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Maar nlot benut.
En het bleef uaar 0-0
lot aan de 2de helft
En de 2cle helft was Dorestad Íete beter
En toen wij Ben aanval uaakten
Stonden ze all-enaal op een klult
loon /l.rnoLd v.d.lind.en 1n de keeper zrn handea eehoot
'En toen gebeurde er niete neer
En zo bLeef het 0-O
I{a een goed. gespEeld,e wedstriid.

Ronald, van Leeuwen,

geluk dat we eeb ueer goede keeper op iloel haddên (Av..Doorn)
dle het d.oe1 goed schoon hLeld.. Verd,er valt er over deze wedetrlJ
welnig te vertel-len. Einclstand 0-0-.

Het wag ."u *"1ï":;,";.:::":: ;: ,:;:." er echt zln,n,
VÍe begonnen cle eerete wedstrl, jcl net 11 uan . , iloor afiteziebeicl
van ïUÍn.Hoogland (ovenner.k bij de Rabobank(áeevissen/)r fians
.Iansen ( grote teen), Peter van 0s Ls van voetbaL af 'eà H.v.
Leeuwen Ís nog nool.t op konen d.agen. Over d,e eerste helft valt
welnlg te vertellen. ïÍe waren de betere ploeg naar konden d,e
kansen nelt benutten. Na de rust het zelfde beeld, wlj vielen
aan tnaar geen doeLpunt tot een }crvartler voor tijd toea A.v.
Amerongen ean bal goed lnsohoot í-0 Vijf minuten voor tlJd
was het R. BÍesheuvel dle eqn voorzet gaf waarna H,Henzen
hen voor hct lntlkken hacl naar grandÍoós uÍste, r'raarna E.Evers
het werk aÍbaakte 2-0. Dat waa ootg de elndstand

BVC a2 - S\,1Il a1 0-0

Zatertlag B septenber noesten we aantreden tegen 3VC, Ze moeeten
nog 6en elftat btJ elkaar zoeken, ondat ze d,achten dat ze on 4.15
moeeten voetballen, tenvtJl 'ive ou 3 uur noesten voetbatlen.
lVe begonnen on 3.15 tooh nog tegen 11 nan van BVC. trle ÉtartEn
$oed en kregen ln de eerste 5 nÍn. ar twee kansen. Halverruege
d€ eerste helft Eakte we wat terirg en de wedetrÍ jd ging gelijk op
De trueede helft weril er zeer eleeht gêvoetbald rnáar 

-we-nàaaeà

ríJ! ê" ícu6dooulatÍor dc go-rr DÊ gcboortc ls gncl ch toof-I hr:n kra$nvtel,tte'slllrn kor i-
toa oD Ídcrc asterdag op hat



- G-- is een verheugend f eit te noeraen dat crize sportvere::igln6
!Í l=ej: cnder deze jon€e voetballertjee. Vccr de tcekcruist is
!c-- -=-Ê'-uriiuik erg belangriJk dat je een za 'preed nogeiijk
fu:-= :-er-!. Cp deze r:anier Ea.at b.et c;etuk"kig d.e 5:oeie kant
lc=rcnCerii;k is Y-et niet h:elenaal. De jongene kunrren zích,

reuw€n.

,Everg

esten
oru 4.15
a

ten
ege
lijk op
den
rn)
edetrl Jd

,-
)r-
t 'qt'

&cdr€ uitleven sanen net tun arrdere speel-vriendjes. De lei-
Ë.{ :s c:tlniaal er eÍ €?,a,n iedere wedstri,io' veLe ouders net

-=-:.:.'t:es van rle tcelronst rnee ctn Le:À,an te nced-iglen. Dit
,srÉe:- rccl'a1 oe I'-pupi1ler: erg: fi.Jn. Cp deze uar:ier vinden

r:e: ÍeCex'e s'eek r';ee! een Lele'oelevenis cï) zich crn te voet-**]l. r vccral de uitvreclstri jden a.le .ÁÊ E,ê*u cie auto g&àytt
fg; zccr ii jaar ie, cf ouo.ert ?,arzeI dan niet. Kom eene
Wtcu ret hetrr hij en u zullen het zeker een leuke erv'arin€i
n-Ée=r al di.e kLeine l:erelt.jes bi.i elkaar.
tr:ccl :.fclr-;aiie kunt u terec'r:t bi,is T. l'errcert, itjeidedreef
@Gé; :. F.eedi;ke t'eicledreef lCC, langbz'oek of tijdens de
--!--':'-' :; e:/t edstri j Cen bii G. vr/cl I'a,gevaat.
!:t z: =--s c : r,eT. vc etba1r..eld.gnefa

Íans
I.v.
b valt
r d,e
Ie1en
.Y.
Jd
I

-;. : - -, . a'i - 21). j! uu::: aspi r ar,rê:: :-'-
i'-t:::' ilaairiag 20 a:5uStus1.

r----i::=-s: ?:.ilt -. 22. jCt :.;fi: se!:torer ;
'ï?:ra:. ';;cej-scr-g 22 a:r8rrsl,:r: :.

ïrmFELTrmmilg
-: írt 1 = .

-. -6i-ar^:

_:-. s:csI.i ii: aL'ii'-i. ,,'tcr Cic vr:'í_àt-:i::e t:e i,:ce::; !l(t.i Lr.-j-frerljlc
l-'- .:'' ':,eZ'r;àI'.:\ vlta-f(ill ïer-e:. i-ttl ! rt3 1123":$í:i) 'iÊÏ-' ,le Sï:ee]--

--z;:.ct-.|:.- .r.r \.jo€.ílsoa.ga-,/ol;.1 ricO: éá:: i:J.C:1: o1, 1'Ï'j,i(:Lí-i;i;i:\:'or1d-.

F-:-:--z- l:rei. he,-"Ít d:":iïoF 1a1; .,:, vcteii ciii+* d.it vcoï llerr :r:ci
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--=- 
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: - -'.: . -=--3h -bequ-r,l:ert.
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Yoornltter"
Sao:reteresse

Uoof,dbostuur

Eostuursll,d

Dlned,ag r

ïoensdcg r kleutere
netsJoa 6-8Jr.
aelsJea I -11 Jr.
geleotte rgroep

esDiianten damee

gObwcte daneE

fiat ts gebJ.elcen d.at r.'oel Lodon afzo6gon blj vereohÍllenite pergoltotrr
U bogijpt dat ol zodoende een hoop mleverstanden konen en dat dLt yoor
d.e ad.mlnlstratio 6rg ver?Íf,"prend ls.
Hàt 6Xmnasti.ol:bestururr beeft d.*nrom beslo+,en dat uen alleen nog Baár kea
efzeg,6on Ïi{J de Rectotaresno *o uoton blj ltonr. Eoogevcrf, Sanêcnburgcrlaaa
Í I Langbroek 'Ial. 034.ï&1497
IÍíJ bogen op Un olIe:r rireder:rorki.n8.

G5runaatlekbesturrr.

Dovêl3 9e

l!.Ilc,og:lrorf v. d,. Bsrg
Á o\,,?ervoelrlt [e4pstro
f .Korkhof, Eoolcstra

Pl*ater Gemeoatell jke grnnasttokgagl aasr d,e lÍeld,edreef.

tel. 1774

tcl. 1497

tcI. 1794

tel. 1828

Jorrgens tot an net I jaaa f 6.3O - l?.
ncleJee 12 - 1l Jaa,r 1?.30 - í8.

15.00 - 16.00 uut
16.00 - 1?.00 uur
17.00 - 18.0C uul
18.00 - 19.00 uur
19.00 - 2Or0O utrrr

20.00 - 21.00 uut
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8oa.1g tr zlot hccf,t het beotuur van de afdo Beclnlntot zÍoh fur eor ul.6ut JesJo
Ecltoksnr $o hopcr4 dat hot JaoJo van atovi.ge kwclÍtat$ z4L bllJhen tc zlJl
on nLst voortlJdl6 tebcurm en gcbareton narlol nal gaan vortonou,o Dooà nl^ka
ral do tLJd noctol leron. Dl.t nlruro aelgoon rtartcn ue not frlaeo loci cn

vol"lo lnzct on dr belan6nn vor onio Ladon zo 6ord logoL$h aerr bohoro to
beharti.gcn.

Or verrarl1ng on nLevorattldcn te voolhrDc!3 arnncld1!6 vaa ricnrc lcdon o
afzcgglngc! Eltglultead rlohtoa aan dc echrctareaa., rr. L.anhc.r.
Uat dc eanneldin8 va! nleuwe ledca bctrcÍtt er bsataat no5 steode rca rrchÈ-
llJntt taarvan rc hoprn dat docc ne YctLoop ven ttJd tc6gcrerkÈ ku rordcro
h nlouro ledca cn edcplmnt-lodoa alvact ccn lndruk tc t.vo! tran onzr tah
Yar ryort; n'nlrcn rc u bekcnd,nct dc apolrogck3

076m

OVXRTqD BE8|lUUÍJSil, DDF!8

llsr T.Vonetrlon
l,tu. D.Gerrltae
!. BIoycnDárG

FeldcdroaÍ 9O

Iloíácdroof I

E.ld,dodrccf Oe

Doornnawo6 L7

UoldedrcoÍ 94

0ooycrdlJk 20

L-

I :l i0 o'.
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lEoroP?E nmg,8.
ttorblJ ;Lllrn ro do bclalgrlJkate opelrogola ondar un aendlsht bron5ol, cpdet
r gcuahlcoltJlcor oon partlJ kutrt volgca of sotÍ kuat spolrur Dr ofÍÍotih.r rpc]-
rcgolo wordrn ilooi. dr iloll. Badalntoa gohaldaroohÈcro Vorcnlgllg rÉtgcgevenr

ZU zÍJn ook vcrkrlJgbcar b!'J urv eporÈbandol.

DE SERVICR.

Ds set'vlce dlcut ondmhnnda to rorden gcolageu vluult hct aervlcrv.ïlc !.a hct
dl.agonacl or togctovor lÍggondo srnrlcovnJr. De sorvloe is oen bcilangrlJkc ale6,
rant allapn da acrvercnde pnrtlJ kaa punton uilksu.

IINT SPET:LUELD.

Yooí citli"enápol gcldca do bluonaÈc alJlÍJnon an do echÈolatc aobtcrllJn (ock

blJ do 'e crvÍsc); 'lloa gcbrrÉkt rol ilo tcrn lLang@dLrr. Ect Eorrriorvah rordt
bcgronad' deor de voortt€ serrloallJa, da nldddllíls de rshtenrto acbtrrllJr
ra dc bÍaaonstc zlJlLJn. Vsor dubbaloprl 6oldon allc brÉtcnetc ltJner, lchelvo
blJ dc aonrloc, taer dc vooratc'rahtcrllJn 6cldt. Do llJaea behóraa tot hrt
apcclveldl èotr ahuttLo dll op de lLJn va1tl la dug fttr.

EEN Wf,DSTNIJD.

& rordt goopcold cu trcc geronno! galaa van L5 
^puntca, 

bchalvo l.a hot ducr-
clkrlepcl raar cen BaËc Doostêl uÍt ll puntcu bcg?aet. Fa olke gano ca helvrn-
rego dc 3o goe (raancer oon va! dc epclera I puntcn, blJ rle dancc-cnko1 6

puutcll hoolt brhebld) rsrdt van epco!.bo1ft.gerteao1d.

vEm,Etiolaq.

BitJ do stand 19-13 ku dosr dc partlJ dle het_eorct 13 punten berelhtr, vordcn

6rkozcn of toÈ 1! puatcn ;ordt door6oepceLd, of dqt urat 3 punton rordt vellengd.
BtJ I4-I4 kaa londca doorgccpoald ef nrt 0 plrnton lorden verlengd. BIJ brt
è&oe-eakal bodraagt do vcrlcnglnt 3 puntan btJ g-g en 2 prurÈcn btJ 1O-IO.

-ÍEI,LIFO.

llloen de aervcrcndc part{ kan puntfn nnltenr t{acJrt d.e ecrveerdcr cen fout, dal
verllcat hiJ de servÍco. BIJ dubbelapel hcbben baldc pertaers ooa.scrrrlcobrurtr
Do aaratc epcler acrvcert totdat hU oí -l'Jn partacr con feut ucaktl dra scrvoort
do pqPtncr tot cen fout gaarkt tordt, raarna de sgrrrÍoo ovor gaat ca dc tcacn-
Ellill,,2 ecrvlcebeurtcl lrrlJe? en punton ken lahcn.

EI{KE[I.9PE[..

U be61nt btJ de etand O-O rechte te eorvcrer o u ztrlt steoda blJ cvrl acorc
roohte en blJ onov€n Bcoro llnks acrvo:r€Do

Voorboeldt blJ do etand 9-5 (evou aooro) rordt rccbts gceerveerd. À11 dc ontvangg
ceu fout nadct wordt do staEd S-5 en rordt liakg geeervoerd. ÁIe do errvcorder
ccn fout uaaktr 6aaÈ do aarslce ovar, rie stand rordt 5-9 ca er rordt llnkg to6grr
Yeerd,, oudet dc ecore van de aorveerder onevon ta3 àe outvarrgor pact zÍch era
door tn het dlegonerl ertogonovor rlggendc vak te glan atru.
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Do ts,XlLlrg bij rj.ubboLapstr !.s rryaf. ínl;rwÍ.!{rrcLqr,'ip' j}r3latrí;eí.Jk lon vl,o bÍJ do oÈald

O-o roohta c'ccnd. Dore ep+Le* ro.1. et'ead.n roehtp ataent aln aÍJu tooDo ovon 11,

tonrrÍjt sÍJir !),r:Ènst Itrnho atr,.8.to SlJ orierrit'i'jr cr,el.a nat eldotsoilo AIB d.o ecrvLor

ovoT ilraato beglaÈ È+ opc1or c1Íe rsohÈ$ r::t.:r'! t,r] slr"Jctse;'. Val"ho epe"le"- rrobto
ote.at6 h'qxgË Ef ',.,"n de ste:do Do 31*1.ícc:. dte, cio lpÉera j,r.nersu htJ 0e ccrvÍcc
of hot cltt'r-.r6en rí*;t dít o.lfriíotro ta::'[ n]-.;l,crr of t'n:r 4s rrÈr'.d nl nÍnt vm Lo oÍ
?O cef'tl-i.oel)flttt.Ttn Aig do nr+fyÍ.cf:lc g*ll,nga"l c:r 5e1'lt+ttl.Ioi.t,lr rNogoÍN do Opelara

aloh wÍJ o;e:: rl+ gohole e,;ce3.b*IÍt vo:.'irlg,-.íl,rs3, i'r ís Ífí){,'n vctplÍohtt,n6
afvrLpscSe::rd ts c3.ci:;e rod-c i.;lj t:r.?eLt,r:,.'j!{n:

1'oorboel"d.E h:l.J C*$o 20 oorvesxj''ioril rt,ssJc", tlo ,roÍir,'rrer{*: a',,r) t,il!'br llc aorrrlco gert
ovlnr rXo staqd. vorÈt S*ln *c :n:lc; 11Lr, hLJ O-0 l,i.l]:s r.lr.l$3 *r?ea.t nu roohte o
hegtn+, n"i uurv"=.ln3tJ Co en'i;r"...:r6.;Ldo p;--rtÈJ n'il,f.r-*.. ,i'; .1irr:Io:, dto bU O-O

rsolrts sÈol.ds gogr rtlchte. .lls r4o Í:tancl F-{J {c glrort'lel, C.ti.t r",e eervcordcF

IÍnhs êB:TorÊn. !.1seht ir:lJ eeu f,+urt, C;.,n rcrC.È de sr:.,r+'i 0-3n 2o sewoot{ot. .

El$n fiartncrn c;!^o rcehtn ntonCo gÊa{; nur roelr*+.r-'r Fri'7f:eltl! Dr worilt dua allese yar
sol.v:cet'4r ,.rfpt:llrsolLd aÈe Cn ncor+ '';o-r.rd1eÈl Í,r:r:r rtLd c- doer do sot'voloEdt p$tlJ
of.n P:.tJ&t 6e3t'ce::C :i.ti^

l'..$ïiT:ï.

$ n:aa.t:È eea feuÈ a-lnl

- ttq ntrt,'bLo ir:llrc:l nr cloalreld op Co 6soad va.l,te

- E t!fl crl:,utÈlo lrriJ.tcr hct s1eo.l.vei.d,n í-n lrel"'nr+,r c:ulrlr hct rotr tsg6u hct plrfohrl
of dn r'3 juu,rnn rLnn1:o

- n d.o ohp.ttlo rrlearl r',)or*irr{; je?ó o"i,!r: hot not ln,
- u rls .Bhutt:!.r' Èree;ao.r'] re.*:ktl
'- ri Ca sluiUr"o bi,J da seryleo l,tïttoil hat netvoerv,Ct ELaat.

tle hopcnt Cnt d.cr.e rl.ehtlÍJaíïn. val onÍ,6 nnt au.!.la,a glJnr vror han è?.b pac nrt
badlnrlnton be6onaea níJn of, gaer hegÍanea. Ert lÍJh.g nLoschÍon all.anaa,l set
krgav{.ltke!.rlo èoeb ín do prr.,ktÍJk blÈJliï h.ot moncta-l- ve1 noe to val'tr enc .

Ycov'rÏí.eg5c'lton, ctÍ.a hoÈ ol,ubbLad ral onkolo ne.andea 6olodca ksi.Jtgcraatrt tÍJr,
ra:ne-l.don vríJ nogl ovan dlat bof nÍon:ra salaoen roor do dtnada6-1cdou wltr bogÍnt
op 1Ír cugueÍ;u8 ct voos do doadolrlag-ladcn cp L6 nngtgtus.

QTgI

E.Leeuhaer.

E:=

lr



Á^DRF,s ÁTDTÍ,IXO

':.I. v. a , Lae.n. uuc.e 1;ir'áiii:_i,€ .+.4.W]-jit, Voetbal
ï". \..loot'n. T.hodenteinsel a. 1 4.Irangbr.Voetbal

GES!

l. jj,lioËeweg .'rïeideoreef . 50
J .',': , TÍnner. ,,;i1he-t uinaiqeÁi. 10.

rr Voêtbalt' 'ilo etbal

Vo etbal
tr'Zo etbal
Vo e tba.l-.
Vo e tbal
7o etbal

I

rJ

,l.Verlvoert. Hoogstr.aat. 90.l7ijk.b.D. Voetbal
IÍ.T.3i'uin.I.lerkeIand. Langbroek. Toetbal
i.i. T, v.Iiatm. Ihod.estei osel-n.24.
3.Uverryest. L,ang'broekerCí jk.A.82 I'

C.gVefVeSt. l :.. n,- rr

ï.Achterberg " A.9J fl

F.lrfarchal. Ad.v,0stadeJn. 121 Utre.

ni

$t



vs

IVIEEGEIUONNET Zffi,N FXTRA VAKANTIECEN"ilE



frf

s
+
J
È
q

À

,G
to
G
e
b
s
È

,.^

W 6re ss-S#Ê Ea v,Á, {i'&ê R,

pË W fr&êdidÀt'fl -írasd-r,
a;-. ' :' i?u- 6-''JttflF {r1e:qÉF''3r-

,tn
ê{ 3Á, .WAV fa" r cfl ;ít íril.,,h

e



s'fïl A Ail D AG I
l' -c?"'u'*Kí, ,$t ,oá A Ap

, BËTi -s
J ,-'.Gr'

.a

I

I

:

I

*l
't

ri

I

I
I

eD -O

-'5 t
J

}C.qO ll rrr



R ]KAS]PEm'-S

terL. 0j4]5*ï5TF.
It tl tt rtu rÍ rt t! fi tr rt rt !t lr ti trri

DoornsërÍY'eÍi ï.?- " lanc-nroel: .
It lt lt Ít ll il tt tt lt iírt rr tl tl !t ïl ft il li tt.tt tl !l rl tt

TOPS LAGËRIJ

:-,Sen s l.ac}rter -i 
.*r[ t !l n rf,r.t lf tt rt.t il u.l-n rï

GiYo . I452i?4.
u !? ?t rt rl Í! tt t! tt ll tlrtfl llll

drft
6,

,, ilE # L"
jr- eei -* eÈei*: s *Êï ji ! *El eEs gÍ sn * gti.

pata't l.'ae i ,Eaei, en sate r ï1€erl €êirÉ
rr I * èa a è ê a a ri ! a à t a

een FeÈr i'rat l,c€Èlï+.a tg,Ït'j.kade1ê.en efr

ïíar"|onri,d es,nÊe f{gïE " 
gT.ïig i*f . t*}?+?{

. . .q?iï "T??ï .-Igï;??{g?qj?rj " :T, r*ïï*ïï itt ;

H .11."'rÊ.n oalle::c:igerr . Ïo*:'l..,ielr'G8 14 "l r r r r t r t 9 r9r t, 7 t rS r t t t, t rr ri 2r r t I

;Uà&àrïiEf*È

-"s
tel.. I2++ ,

)stsfrt!r?j
lerrifbgoëJi:.

I r t d' .t I t tl f )

en r'.ror,9t lceulcên.
rl ll n rt !t tf rt Í tr tr rt rl í rl Íl tf

{, i..e riir ies .
tl||tltt!!ilrlttrlll

Col: rroor 'j'-1,r
t? $ It t! il r! t! il rl rt tt it il t{

Z ien i-s lr o i:e n 5ta::ten i-s 1,oËen.

r

'!-\

ffiRF4UUË

u DE- -{*lg.:p.kig*:-gg-
inas.nsts*ts*sgsA.

P. e pare t 3- e S-yrr i.c h t -iu.s
'ÊÈn&**|s* d*da*

ïtatdel in Oi-íe?irr
Infui_l*e a _f Í_nanc ier tn,q

ïaaf*iiiilÀvu{ './À.tg 3 ,SEt gqqA"q Ës^EÁsrÏn
:je glr ee'Setb:-i Ë *5*g I )': *.

"11 
oÏels .

ssÉéÀrbd-sr @*

F.+a!grf;::

alLIc -;.l ::^tr: nn ïi,it t";:"1:. l-f' .
-itsF.rBt- 

d*e

Itf.--r

-fsggs*rges$:]r

ogffic", Cfj4C4 *,::9Cjl"ii .
lêr4tt4.a

P n vANa l$t() OIR:b\l

Bezoek'r nog steedn in 1:rr vT!:i$.ÏÏtÍ?
l. .l g.a á .l" 3.1 a e lr,l á.fJ*'" 't. : ;" g L e J z'L 2,1-J- À J" g'f a J'

ïiet ïic'orr:ral.iie c ht-r' l- cltEi'n- l
aá .1t!.ê2 L,LLl'àa- 2 ZL Al & a Z.lá,8á á

lE FN SItUIíTiËjR"i[F

lran S "ïr "1"rrftrtrsgtt,
liBi:i-':t?.?r

il J .:.t _' :J

s A 1: ll lrl 1.r' I I .rJ

Iarrglroeker'iq-ii1n A 69 .
13 -f. é á L: 3 á a J. J.à: L L I r- "r- L 2

te 1" A3455* T??a,t. Ï,+::6ii13'ir'3i
At r t : : r r r t ) i t.t.s_21!2A.:"tA:-aLA

Q:.a:_(1r?else ï.I.{r I (truq,gg}Í) -"

ilel3' C ed, gS 611 r.;,' o.[.í,



ËchÉft,Fs FtageFry'

SgRvicsB'
f,àeFdF
*l

L.hÀ+ [, gLrFR, F hï

TELEFOON 03405- 1868

fr m E E rrÊt G E íffi Ë E rË rH ffá Eil Gr n G F r G GC G ryt F E Ë ffi F tr 
- 

lr @ 
- - -r- - - -

i,ïr'sËftmaet B*a;ddflneg6esi gp,

f,Aft ,a€.IfJ Jííi
, lEtF s{oort Êf

(rl rn-;' pn$Smêr#tre hlo cesrneoatPlaten
tÈe

ïii,:13*t- en sluFtuverk

&eots;erue^, fi ,tr,l paEen

,A LtF.-RË KF$4b tr F4 Ë"eqKFN

A . l-A E#Ltt\-$' gr$

*3 hï.ffius ï,F -BÀïqË}Ë$o$'
L

ffimEq. bq\Ëï.hulE ,F.e c tJ 'S'
-:.,: :m:sE:5:3'.ssE: r.nÍirï

ffi f i' É'E ffi fr=fi -qó,q t ffi ffi ru T ffi [J M

STATIGFJ$1fl.IËG X.2 ffiWruffi$ HK

É,/m m -' É" Blffirr: ,/

mmÉmn"d,:eg! .$ F, Éffi"fl.}lÍD É$É.-qff

r#ffiffi c$,F- HF F,Sffi TW H"h ËH'U!1,__ *y

:ffin.li,Sfl$,f;Fmg.àr,j ffi@nsft.p*figamme+fleen ffYEeu. ËSrmH6"*rFAá.8& ltrlplex
]Ëur.€Ê#U"e gnEet-tnÊ Bqegsfïf-aËÏm,m$trers rsaBui$*[1glfle;;l Ë''rmr"d$rOrrt


