
lr-
/r?'2 4t4/

v

\

\
,J

ER$.



AatogíasseÍuíce &l

Aato'schsilr$

t548
W f-lglv !{ MAAKT SCHEL]Dtr]RS]8tr]DR

BAT SMAAKT
A. S. vANe Eog

o.a. IJSTAARTEN ïsnz 0Reo v0or
I o r o a a o a-a a a o a a a a a a r a t-a a I

C:1
,1 v

SiVACKS

, pÁïÀT S FR1TES.gebal<ken en
voorgebakken

Sinnen en b::.lten schif.cleruerk
iubbele -ieg1-az; eg wanriaflrerkir

po? eu_z e ct-akf,oten r.raterd
We:-:'l etyeef' 'c - langbrOek. ma.I

-le 1 0=435 Í762.

gnoT'E goRTCRIT!.e BENcEIÉpORrEt
I rccoaaaaaaa a.. o...aa aaa aa.aaa

g-ÈIqEr!.t9 Brr!B-gfEI
,trf 4,4 lB00t

Sanpue s, 43 DOORNr r r i . , ! . .i . t . . . . . a . o . .

- Te]-efoon o545C

ïr( r i.et VÀKKUIIDIC ]

gRnÍI'tsïí rraïr uw honil

F1]]KADELIËif
%.

?>

Ock



tioolillirjsr!1_tR I

G, táinilaar
J. Janaen
D" van Ee
G" van leeuuen
Jo Jansen
Uerr" A. Verwoert
F.. Roelofsen
e. Verrneulen

-,loorzíiter
ïiec-voarzitter
ïenningroeest er
Sehretaris
Afd. Vcetbaï
Afd, Gyrenactiek
A,f C- " Bad-l',ih-r:ton
Áf a. Taf eltenni l,

Voorzitter
Sekretari s
Fenningmeester
I{ateriael Conm.
"TiantLne Couut.
;l-i.:'af en Aktivi-
trsÍt s Comm.
Irlemr als bovcn
3i;rcÍ' en n.eelane
{.i+?:'-'ï.
.ec,etrig dsekr.

"l i';-':11,,:i Ï:e s t uUf

'1:ii:':r: .:..Aíït eT

;,:-'kTe';'erÉ;ifr*

'::i ; t :' I.'41:'; si: i.r l-i ï

;:l e S ï tr-i :. ;.. r: 1 i d.

"1Í oar zlut++ *r
;i+kretare:.;: se
,t' ft,:{: Í. n6r::r* e s t e r
tsesiuurslíd
Sestuurslid
Beetr.:urslid

Vrcrzitte-r
IlaLrtetaris

ï
T
T\

ï
.F

JL'

DR

:"ir

=-o1r i a

iterd:
maltt

tirE{r
0RlBli
::':i

rK3

ct? A

99+T,

::+29'

)fG li

': OTd .

fF
aa

)f

u"

À.

I.

van Ee
Ilocgwelf van
de Berg
Verwoert !ert-
stra
Kerkhof Í{oek-
*qtra

I

I

0 0R

R. Roelofse
E. ï,eenheer
C. Duivernari
T. Yermeulen
3. Gerritse
T. Bleyenberg

C. Verraeule.'r
À. 6'. 9uiveuan

Etsp4rcrIEIllé4:
T on Co etrcrn
S. Gaasbeek
). Brenk
l. van Gardetren
À. Gaaebeek'i,'. CudbroekhuÍzan
::. van fur':elen
I. Leenheer-;7.0ostron

60
I
ê3
l_'r
víL

9C

.!ri
iÍ

YoEIsar4sïïiya.:
Jansen
van llooten
van Ee
van de 3i"gt
Oostrom
van Doorn

Th. van de Houvol
P. van Doorn

van fmpelen
Verwoert

G]ru.TASTIWGESTTTIIR g

Ví*
Fer: Largelaan 159
ilr.:'r iedteef 1?
F.-_,.- "nseweg 11
Es,' 1-a6eJ-eran t$g
lrVe:., ,'l€dreêf l10
li*;,iedreef 6O
Dc rnses,€Ë 1?

Be:.'ïaÊ;elaan 1b9
líeiriedreef 154
Ue:idedreef LT
tsennekomvoeg 2'?
Zsister-È.eg 65
Rhcdesteinseln L4

trotengaard ?O
Iangbroekerd 69

Irenelaan 1ï
ïÍeÍdedreef liO

[reÍ4edreef 1?

San'fenburgerln 1

ïrei,l-odreef 11O

9l;cl:n,gêweg -.;9

.iVe:i:led,reef
We:.-1ed,reef
#e!,.-edreef
ï)cc-.'nseweg
if e i_':+,Jieef
Gori'erdiJk

Do + rn.s Érvsg
tfi'eided:'ee'Í'

?,eLttelv. eg 6'5
Cot:refweg ?
Ke;:kel:rËd. ili-r
Lan6;$56akotd *:.1'
flot!:er"ueg ?
Kerke lanil 6",

flen--laab 1i
Werdedreef I
Zeís+"erweg 63

*.?'43i:r" l-)i;B
t'it^'ílieaJ3
O.547tí;*'L'i'l &

d343b *13?-3
CsO-?,I oíJ3,:i
0343o*11,S4
03456-19+)i
C'343e*17 L\3

A3A-ïijí;'1Ï.i'
03436 -iirê2
o5456-1"ï,74
c343C*ri$56
c34A5^?jqi.
fi.547:6-t7't,.:;

0343L,-riAl{;
C5456*.1"::li-i,;

{.) 5,:..lli5 * i:.i['
i):!;43{:*'L', ?+

,):r4 3t:-r*1.':".',+

g543ii. ; ,i::";

0343#--'JlF.A,

j,.ir. ,) , -.:.11 . 1

03.1.36 *.í(j* L
0i543t,-i::Lit:,
Olj43e1*Ii, i.r
{i3456 - }rt7-,1
,:54f+' { 

':.:):

834:,e* ],1',:':7:
t'.i435- *c.L4

OS4C:S ".;ï!i3

ai"*4í,Í -'r-;il{-li{

{:;7'i3; *':.4i'ri'
tj.' !'ï16-l-i.1íjÉ-''
r.;3i'3t: -2'1."2ó
C34L15 *2,i:''lti,

BÁ.DUI]fT ONBE STIITIR :
%



l (-, :\-:

j a)t

J )) t
f À,í1

! .]'- -)

!- -ií l- ;
z\ 1a\

a .a
l.. ! . - r)E-

rr-,t- 1., *ar_l

\v .)Í, l'. |.:r

^^..--*a .4..r

+',;..-^n,'À",:,
Uir'ij-iql' f:.-L..L.

ier:.'u e iri lri
'-,- I .zry -i a ..:

,:-

!t

, r. v:i r

'1íf ,-/ i Ji o.

',:I.:__S

.'.

-l -i n .

^ 
(;D

<:a

landelijk erkend i. .d jieter, gas- en waterfitter

sanitair - dakbedeíking - gas en waterleiding installi

WAHME

DD DE REIN$TREEK F.í(4

Gritstraal- en SlcoJbedriif
Tevens Cornpressor,/erhuur

-_Jt_J

L AIJGBR OE K (03436 - 2'-ra3 -',^c4)

Tec h niscl insta!latiebureau
IJW

IJAilËI"YK5

VERS

hi\_- _

._-----
N.

D

T

D

S RDC,D (

Tel. 03430



.J v J- -!_

r-_:

'eau

tr

installa:

v0Errfrffih

Eeste sDortvrienden van S.V.L.

AIs vo6rzitt,er van S.V.L. uiI ik'op enkele punten r^li jzen.
In de kantine zijn zoveel activiteiten dat deze kantine regel*
marig moet r.rorden schoongemaakt, dit komt ook cjat er veel
r.iarkzaamheden in de kantinè uorden verricht ( bour.lkundi q ) .

0ok betreur ik dat er veel vernielingen in de kan+*i ns dit
sei soen gebeuren. Tevens heelt ons meubiliar te 1i.i6sr irncjer
deze baldadigheden. D9 vraag van het bestuur is r:f een i€ri;i3r
uil letten op deze vernielingen i.v.mn de zwakke cítr:5';rr"rki il,,

van de stoelen. 0ok is de vraag van het bestuur oÍ' ;,i Í-1 €?ï::.,ri:É:ii

zijn of completen elftallen die dekantine met n€uÊr'i ti-jlnLÈ-.
'JilIen schoonmaken of te ulillen assisteren oi.j het. sí -icir-r:)i:jijy'.E:, 

*

Deze ulerkzaamheden zi jn in het belan$ van 5.V.L.. Ji j als ,--t:.-

stuur besteden zoveel vrijen uren aan de sporLverÉij1gj.ng dat"

óit niet al.lemaal door het bestuur qereqell kah uorcjen. Uilt
u zich opgeven om te helpen bij deze uerkzsaííihederi rnaldt, u

zich dan bij De Heer A.0ostrom ofl bel De Í-leer A.0osil-om
TIL, 03405 2598 brjvoorbaad dank.

i1 ooqachtend,

-e iDorzitter. sÈ
ESl"
ES
lo

sFi
F:Ë6È ;

!sl
EsÈ
-,8;i
rë i
:- i:
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Heren, bedankt vor:r í1,, zeer sFontane en h=re:dwill j-ge medewerking
aan dit klubblad
Natuuriijk, U had ge.li tijd, U heeft nier mei,:,,..:ia.;_tr:, v,ar;T, Íl wsg
geblesseerd en stonC -l angs de li jn, IJ kan n j.si schri jven, U was
vergeten het stukje i:,.r schri jven, U was vi:?:. j:ir.; :ieÍand aan te
wi jzen die moest sch: r jven of U zei geïÍc i: ií:gêr\ ir, J; 'tach joh,
bars_t net ie klub-olad'ocffzoek het maar ul " .,1 ;"'ce'r:ijk het ilaarrr.( Getuttig nlet aliene.al). U heeft aliema ...ti;k. Íi bent op een
voetbalklub en niet big de krant, iiiat i,q: í',..! r.c,-'r er dan kfÍtiek
leveren en katten, dat gaat niet als je ?!';::'::.3.3il Í;e+wer),rt. En
kriiiek noet er geleverd worden, zeKer',:rLrl.i.si:s' \;.r,-.'iar..t d.at
nog wel ? ) .Heewerkerr, daa:r heeft U geer ;i;'-: . á:rn:. . , enz, enz .
Tj- ooet a} zoveel voor de voetbal , U roo e t 2 ;. i,,=-i .!; ,3,, i-;: i n€É rvroeg naar bed, geen seks voor de tveCstr'r jí . .-l .i:-i ,rl:-&i:'ï' sri jdag-
avond, s' zaterdegrnorgent opppcppen ríoor l o êi '-', .:-. , ;;4 , ii betaa l d
kontributLe. ( dat. ís tegeuroordig ock Ëi. j, ':ir;. lie i :,;:tre*:,t-, r.eker
een avoad stappca). Wat kr135 ;s Ca*r' r-r,)d, vr)-:Í i;e:,:ía. "t'Í .'nfr niets
toch. Goed , je kan voetballen, i.,e't vel,i ts ;..-)t.i-: ',,::.a::t:., Jt: Er:ri ;j e
onkleden in kieedkamers en die r:.i-;z; ; t,;, -,:-=:'i!..i- ' t:..r', j i,:l :t-,', J{) eï
ook nog dle wi11en douchen nA aficci:'.i'ào dt: tl',-'tl íi:rt tj,;,i'r-=;eils!ï'1jd,
je kan ne aflOop van de weclstr'i;C ( :tii ig tÈ?rt rc )rtrr::r. Ir iir-.
kantine nog gczellig een drankje nui.-t;..; r:i. .'-:i: 42,. :.',, :lËí,eÍ.;'soíir-
d.1g c.v. ook organiaï'en ze nog klubSvoE(.i;i, ;.:!:: r { '! . ,'i;r i,-:i€o
di sco , enz ,Na afloop en voor d.e konpe tlL -..
agoicn opgezet. afi ja g'e ZA maal docf .Voi).: i,' ,,.'e L,.r s.q ';r"..j 'ilÊ j s
dc heer Stouthart aaEBezj-g. De selektÍe i(-: i :, .- 't1:::'i r.:., i,i",.;;.) t;k
(hoe natuurlÍ jk ) klei.irrg van de ve_reoípi wg ',,ti i;ï.:, . r;ir:r-.:.,,;rjsli.k,:n

en .n .)

f'-̂cí )
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van een SpOnsef ( Blilr: meni-nij! 1sii L"e fi:r,t:t+rj ;, 1irJrií;àl z,r:.1 i ee,":) tenu
Kopen, dus waaron dege"'1. ektl e ii,i r: t i. t;í^ t -l,eni; 1i'aÍ-r 

=Vi.. 
:i p li;ch

bekend, dan kan er toch floo1t ereil ur-r's*l;i -i ::-Í .'1 n ) en ,i*lic* ïïÉ ire''r,
deld vaB de sponser fr'è.ar voor b.v. eÉi.l JÊu#_:fi iti:in":t,ï' gelr-urkeH.
[aar ja dat i-a nijn F,eï'socnll jke meniagi i;rrL Errsr:hi,,ni eï' eenÉ
irr d.e maaud. nog een klrebbl-ad. Meer word i €rt :r'i e'L ;zeJ:.;:r.: 1,'cc)r ;e.]ris hoe haien ze het j-n 11'r hoofd. om aan i,8.1.+ r.7l:aÉ:+í^ ,)n eÉlrts
I of 6 weken -1(een;t uur te h.el-pen rnet b.v, ít schr.ccv*n:r: een
k-eerhaak te dFariien .dÍe in aot:t e bui vaï.j <ie flir::;3' tt ií7 afgerukt,
of on 4 sehroeven in eÈn stoeL. te riraaíer: vr&ar:liae -i eaand gevaile*
1s, of te helpen de rreíuwe aft'astering 'ie zetten, of riir:e te draaien
-et cle kantinedienBt, of de kantiene schoo,nmaker:.
loed, als je van dÍe #Édere hoort, dat het wel gezel-lig ís als ze
8an het werk zLJar oà,i,. ze zo net het werk zo kl-aar zajn,al-s'/,4
a'1enaal kornen en dÊ*', z,e het voor het k1u;--'pi.e en de sfeer dàee,
:an zoeken hun dat maar uit, want ik heb geen tÍid.{E:::yr , ",.eftz"of nisschien toch wel" Want wat is nou een uu.rtje, of wat bete-
<ent het nou, een ver'*lag in d.e 12 wedstr.! ;den ts naken voor
i-et k.tubb-l.ad. 'leg niet ciat je niet mondÍpl -nera erï riiet weet wat
;e moet schrljvenr w&nt als ik sons ciat 6giipreat of gekankeÍ:l'-n
ret vefd hoor, dan mcet het geen noeite zaln cïD even een paàr
:e;eJ-s op papier te zettea.
i!,ortvrienden, l-aten we doorgaan op d e weg Cie .rve vorig jaar-
zr.Jn ia4Segaaa ên niet vers-lappen. Laat het werk niet op eeil \:,-:'cil'

=ensen aank-omen, want die kri jgen het dan steeds dri-lkker'" uraí"-,-r'

-aat zien hoe bet kont dat ons kluppieSVi a.l. zover -!* rlc,+ï" ÍriàÍ::ri,--
*er=king in het veld en daarbuiten, oraag je steenr-je b1 ;j í!í\ kt;ir,
'eipen a1s Je gevraagd wordt.

lon {:)sï.'iiiï

Ïoe za goed nogel i-;k biessures te voorkomrn . rL'\ranÊiÊtr ei; re
óenezeD,
!l J blessureê vervoe{len we crrs natuur'l-i J{ zi sne} sDí:.}:,:; -: .:ii: lri- j
:e heer Stouthart, hi; is werkelilk aag eÍ naíii.ir toc oiruÉ Ee*
s:hikking voor aIl e i-iil, .l eden van all e sf t,ieii ngel. Hj i j s
:rosdags ea dond.erdaiqáiv-ond" om 7 uur i,r! Ce bi,essurekaner' ( besti)-lr'Ê-
iaDer) van de kantine. Is de blessure van ei'rrst-ige aa.ri7 eri uqe'L
lrrekt beF.randeld wr:i'di:n kun't u hen thuÍs herei-ken of in l::et
-onnehuis erj eên Bfr--.i'.-'ailk meken voor beha^nde_L i.ng.i'aast deze belangr':Jk* inogeiljkheid, is e:.'nu. ock e-in leioer of
aanvoerder van iede;' * i f*ual die oi Sgi 'r.zg i* ít kan gri jpen bi j
.ei bL essure, want ri.e ii*er Stouthart heef ï ;, ili saaenwerki-ng net
: e he+r lflennekeg ( :-tilL ) I É.vond en op die t.ecii.,ti eken geoefer.rd .
-;e:' -r, weken s tar'ter ze opr:iieliw on Lret geiise-i we.:Í' te herhaien,
- e-- iers en eeFivoerrler"s +,ii*" z'i jn ;ju1] ie op deze wi ;ze toch u-rt*
s --eke rrd bez j.p; m et ne !;, .l ei der.s ea aanvoeriiei-sscliap , pl-c-rf íciat ,
5-B zQ Coor! !!l We €p?r-i Fsilï"1, uret S!T, !ilili

B1 essurss

H - v. ïn'*,e-i en .

+.1



Het eind.e vgn he"l orr;1e en d.e et:ri .'3n het nieurve geizoer.

:L *r.bÍ.i even @e B cver;j-:-:I I je ]ran cie su rl "{t,Éit$esteldc v?ed
s-':ri jden 3 n teernoolen 11 t inverbandl uet aíschÍi jvin8eE en
'rrakantlee 

"

nei toernool SlT-., ')

nel ICPJ toernooi ufcl . Langbroek en Csther.
nel toernoot SYI ,/'

nei toernooi Sr'T, 1 br j looec[]'echt
mei toernooi S\4L ? bfj loosdrecht
$rei toe::irooi ilÍl-tho', ens BouvrbeC . óe J on g 15 jarig bestaan
uei to ernooi SIT, I bi j S\ryf
nei afeiuttihgstoerno+l (Hutepot toernoo* )juni spelere bo'ren cle 30 jaar big Uierinois
augustuo SVI 1 uii; te6gen Jonathan 1

augustuo SVI., 2 uit tegen Jonathan 2
auguotua SVI, 1 Ioernool bij Tf,CI' S\rlL 2 uit tegen ïeenre 3o;rs ?

rr $Ill 3 ,, il r, 
_Jff sYl 4 n il r L

f, s\IL5 r il " trt svl 6 r r il 6

I

l
i5
't7
t7
17
2+
2+
31

7
I
2
9

9
9
\N

t
i2
il
15
15
15
15
rt)
13
Ê0

?)

a-r
2f
4j
26
26
?6
26
27
?7
1()

I

I

ll
ll
tl
il
tl
fl
tl
tl
il

SYI 1 thuis iegea SVF
SVl' 2 tbuis tegen SYF 2
toernoo: SVT, 5
SVI 1 uit te6en VVA
SYI uit stavcnds naar toerrrooi .:1;,'i
S\n, 2 near \rV^ 2
SIII 6 naaz' YVA 5
SUI 4 Rea;' l-lVA 4
SVL 3 nnar \:'VA 3

" SYL, 1 toern,:oi bij SUíVff SYI' 2 uit ni-rar llaarseri 1I' SVI 3 thuis tegen Jonathanf' SVL 4 thuie tegen Jc: athan
" SVL S thui; tegen Jcneihant' SVL 6 ui-t nËs.r Maarsen 6

" SVI 1 thuis tegen Aus berL'rtz
'r SVtr 2 thtris te'gen Ausber:)-''.'rr SVI 3 thuj.s tegen Auste:'iitz
" S\fl 6 thuio tegen Auste;'li "z
" SUI 1 u.it Frp.ar Aurora Bc5'e
'r SYI ?- uit l1Êar Auro:'e. Boys
" SVI 1 uj t n.gcr Veense Doys

DE,teCsir'- ;deeirr. i{.v.fmpelen.

Toernooien S.Yt sor:ij É:l

iie i iloet ons kluppie een pe 1.. heel bi jzonuer a.-cc-,cgen
i'.re'l; eerst in onÊ bestaan r.igen toernooien te l:rrr:rón
Ila ovi--'reg net ohze l-erde:-'s en aaÍr-i.r)rderg lrw rlirrr ïve

I

I

om voor
O Í8ft n-L s ere B
rot de

vo i gende data t s.
3. ., dt-"ze toernooien wil-d,,r we onze l-eden vae . er"clieuste ver-
),1 o eïDe n



el nei Het Piet Marchal toernooi (erelid)

mei Het Bert Areadz toeruooi (oud voorzitter 2x)

16 aug Het JEn van Soest toeruooÍ (ere lid en Oud trriner)
Daaraaast gaan we op 31 nei als eÍsl-uitj-ng van het aeizoen
1979/ 19o0 een hutspot tcurnooi houden.
De opzet ven dit, toern,,oi ig in 6rotc Iijnen het volgendc:
AIre genloren nrÍnen word"en in een koektronqe] gedaan en ver-
vol6enr d.oor e1l(arr 6ehutst, waarte er 11 Énrnen per elftal uit-
getrokken worden, die die deg ela eJ-ítrJ- gaan Bperen op het
i{utepottoeraooi. In de peuze wordt er echte Hutspot net wont
gegeten, door ledereen hopea we - Deze hutrpot net woret voor
oageveqr 85 nen ,worclt geheel gretir klaargernnaktr g€schonken
en aangebod.ea door de rijdendle enack-mobÍel van oaa al-l-er be-
kende Sroe:r ven Kootea eE z'B vrouw Wil. Hoe is het nogelijk
dat er aog zulke íijee ilingen gebeuren. Hier, venaf onze SUL
kaat, EB reeclr hartelijk dank. We vrageu no6 wel enkel-e drrnes
oÍ nelejes van epelerr oÍ synpeticenten voor de opdiernin6
(Meld je geruet bij H.v.hnpelen/. Yerder is het op d.eze dag
Ce bedoeling dat Tre bultea d.e kantine enkel,e I euke zitles nakea
rcet d.e nodige parss@l-s, plus een gezellig stuk je muziek.
:{opelijk hebbcr we dan weer een nieuwe platenepe}er. want hel-aas
rs aI oas apparetuur op naandag 3 naart gestolen. Foeiríoei
wat eea soí en wst een schede, eeht verschrikkelijk, net nu
',re ieto bij SIrL, ean het op eB uitbouwen wa;'en, jammer !!!!
s'Avonde maken we er een gezellige avoacl met d.e moqeli jkheid
oxÊ te d.ansen eB te barbeeuen. Maak nu aJ- vrij en korn net je
vrouw, verlooÍde vriendin qí vrieaii oí wie dan oo).:, tot 31 nei
:tarna raken we 2 rnlanden gêyn bal neer aan.jp 2y-'I-1980 beg'innen we weer met de eerste trainingen onder
*ei<iing van onze grote vriend, de heer H.v.EwÍjk.

H. v. Iinpelen

SVP 2 SVI 3

15 spelere op papier dus dat noest wel fout gaan.
J.v.Elst en T.v.ZteL ded.en toen maar niet neer Dee.
0m 1 uur vertrokken we dan toch maar naar Veenendaal. 'Ioen
we daat a*nkwamen bleek dat Jan Mansier vergeten was in te
stappen, dus geen leider. Lrter is hil toch nog op eigen
gelegenheid gekomen (tiets ?)
Cver het voetballen is er eigenli. Jk wei nig te mel-den.
Aireen ale S j.v.leeuwen en Jos v.leeLrwen iete meer geluk hadder
gehad ,dan h.ad er voor ons zeker DeeÍ' ingezeten.

1'l

n

t.

Een trouwe supporter.
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lir' J,:.r:.-!;Ín lluCo tri jc, r.-ci:,r lli j cie konpetitie treï,r.rr: aÍrcqkel '

',rcffeïr C-rilr\r e :t 3e:-ct ( i n.sel-rrst ) . Sunnik is €'.n zeeï so1ic,,:
elr"tcl- n:rt voeJ- teclini.n'.k: goede '-oetbnr-.1 ers 'rj i noesten dan
lo:; ve: i;c:'irJ ir-n:.:r e.r -. rr j:: :ii; ju-ist o:) oí. r.-,-'-'r:1" i't'" ',ry1j
i:Ënirr-,n d.nn -l'cc-l- coLln-;c-.. I cn Èna.: rnoet hct ,'t.i,*,1e het ven
nobbcrr. ilrrnnilr i.1r.'t.: -:l ":'1,'-r'l: ;a.:rrlr'in6ei: an ha-. -r i- iDe nogeli jkhedea
1-::J '';i: frcc.j!r.l . :ii;, .r;::'-::--.r'.;t ti-; echtrr t:ae:l .I"Ycerihof niet
i,llril, li:-; i-,.rccclil': r,.Íl'in-il i- .l-i.Ll'r'rcrkr.nt i-0. Hi,l spe,:1t d.aar al
ol.l:el.: 'r:cL-c n i,','.. cí;ir J?crc ]iill<ebuiton. i{a veel verdedlgeBd
Gn rtorcnrl '-rc;i-'li \ir.":l j:c-l; ;]t'-r-c ciftlL kci: J.Yeanhof er direkt
n1 rurt 2-0';l'.rr Er:,-r,:É.rr" rlrC:'it onzo l<eeper T.Koe1;s1er ooh een
sicr':e r':cdc',::': li i:::er ïe l-ond.err wÍ j iot aan 2j minuut 1n d.e
tqeed.e hrrl-i'i clo r:ul- ',:or.rtlcn.
Fu::lri'ïr p::ofitcei'irc \'r,n '.-"€n verdedigingl.l fout, i4aar k-wem toeh
ni.rt verder dan 2-1 , nlsschicn leternoE in cen nog te spelen
-'l-i cll tw e d.e tri j d. .

SVÍ, GVvv 5

Op onze l-aetste 't; e-.
ired. ,maar doorCr.-'- d en
pf o eer /^c vel den n kbaar
Haa chil] enoe reren t.
fn lijk doorgetiai eI
{.ruf at we deeht:r: d p
1J
flr,ci l-voorzittor wer ti jC ,

iie-b . e :,., fl Ínlr or i :lar
kcn jet in ioelpLt' , ten.
I{e"r; p, slech'; i:.1 r ' - elnlg
:iuZ a'E el: )1 ? 3i:n ii'.* en
eoï' n, ceze l:rpn l^o de pot
i^tÍlï' ;hr-l-. cF.t.:'; .-li: en va[
oal;l c- 1 c'..'[, . Lj;iaí: u':,'gehi-:g 73r:';bt wordlinog
cnr t:[r cr zeep geho I

ïr:. G"v.,i"le6;enaat v.DooFn.
Des )ln -10 .'i ,ruter
?rre r,.l t* e ltr-\t:, t.-!.: p.,e(, We CtAt
h,t í'4 aellsï. !,1'. et er
ech "uaan itrr n:'akte rninuten
'r;o c
le rril l:trerneI i'rct, É maar werden
nic
Dr -boch no; h:.,,l--n er uit'ie -1 van.
nil- l-aatste treÍi'. - nrtr', 4-1 .

.-
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Jeiiig 4 È1,V.L" i
.i'-iai :')'t ci-e ioJi:G*:,t:i jC .i-v-i 5 - iV!Ii ook wÍnn":nci itadd -on afgesloten
.ialie;r !-'e rrc-l ksrnpiLlei'i-Ëchi:r j-i bínr:en handbei'*ilr, nog 2 wedstri jd.en.
'::-st wrrs een tegens+uït'),)r die trij ons geen rlrct neer in het
l-êÍ. llcn 6''ooien, i:lth:-.ri;r .liá was de merr:-i)g',rB.Il reider Gijs,
-^:+: hi; was uet nog enkele sp j- Êr;r de wedstti jd GVVV - Zeist

: -i baan rrerkerrnen.0r.tr 1? trur w:tE de aftrap onder een g<.red
- ' -Cend.e €l-geB scheidsrdchter.
.L- EaLrEj kwauen we tot de ontd.eirkirik dat d.it el-ftal ons d,e kop
. - . ''Dn kosten. Na een kwartier' de ':rs bal- behoorl-i;k in de
. 3.,- te hebben kunner hc:noen, vterd rl.e druk op leet doeJ- lran Zej st
: :eds groter. Dit feir-clce ook tot het eerste dcelpu.ni na een
.:- -r:rnat-.e oïer li-nhs ui-l;gevoerd d.oor II.de 3r'iii:i, J.VeenhoÍ en
l'. -.,-r.gemaat, lveÍd. het strafechop6cbied van ïej st he::eikt,
- ist kon ile eerste inzet nog wegwerken maal C"e terugspringende

n'erd voor Dik van Br*;lk een prooi, die rtr:u nok pronpt
. . :orde. O-1 .

":2-0-scoordê Dik na 25 ninuten el we] op JiÍt eitlen he,l;ende
'' jze en dat is al tiji onder de keaper rj.oor r,n fri.t fuk'i,e dan
. 're faaiste ',ved-stri-jd.en aardig.

enkele counterrs van Zeist te hebben afgesiage;r was het onze
. )!'Í, iïeer oE te seorën, boch lukte dit niet
.: t tv:eede deel van d-e eer:ste helft voetbaldr we mir.der gueci,
',; r.','as waarschijnJ-ijk hct gevol.g ran de afnc'iin;r -r-:;r'. het velil.
- -a.nge pesses kwanen niet aan.. -:i:gen d"e rust in nret een 2-C voorspï'ong,.
-' l:i'.rst werden P.Marchl.l voor B,v "ZieI eR . J:. 'nhcf voor
- - -' .l n Dir'lroen gevrissel-cl.
I -r i: r'L:;:t .Lie l,en we Eeint erat verCer kouan" hiei'.-lotir lrwarn er
'- -r' ,.:e -.'corhoecle wat neer :-uirntc e n kondeb ze elkaarr veel beter-'-::a.: " lle'u be'Èere spel lves dan ook rrool ons. Uit een correr
--:.-l-,{.:n ioo"r- G"),ep;emer.:-b. r'.leIIe r.'ra'"-: ,goeC op maat" kry;-rnt tje hal bij
.-. -'lcr:ira..L , deze kon i:an cctl frarai inkopper,,
-- a:t3ï-.r kansen blev3n ïoor ons, maar doci' eeri ie! I ilgsl',:.'ut
^;_r_:-tlj n r.';er',J onze kee pe.,: ';oeh een rnaAl F:,elil s.,.".!r:d 1-J \iï:iL
, - ,.- le stand en teveus de uits,J-i=g,,
I -:.-D "'';ord.en wí j kampi.oer, dit kilri jrj i:-- Ír: c,-,r Íl:,-'l .jr:: er,' ^-er air elftal net ien rul- oÍ íLeii.
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, :'j.)a:h j.,i. J ÉlI'S Lren 5.V.Ln,

- r.j::!'tlBt'i nu tJ31 Uanorift ts ugten i:: r:i; v,.rir!;i.rc:i.,t:r-l!:;i ir:iíl Ëi iE 5.1,/.1 *

- -1' --.! rrLief "
' .,, o--.,':r,'i.jr-iiLlir',1q Làitqbrooil Jrrrrhtrert itr isden geva-l r';ií ,l ri 1 r.ie :ro 11.)n t:n sportiel'

_-ii,. t:-: .l-a'ti;n vnetballet.
- :-t^ r.: zijr'; er noq etnclere sl/crlen uaa,3aíl -! r"r zou kLir''nrrn mgr,rdor.tR. \/oor ;afeltennist

-,;:r ríi ,j:rÍ'tÍtaËrt,lÊk kun JFr ,:ok aI bi,j l; "V.i." tereci rt"
'-'.rL'rl. lvuï'r)niqing trtil nsg i!,9ËF uoor ju)..lia drlen en di-larlrm ert:ërJ í::v6Í'l juIIiÊ

_:-:l i;;ctr het volgende:

=i!glv 
1tÍiDÉiA[sE

-'=ceE i0 t7'm vri.Jdaq -1Ji .1,r:i 198i1
- i , .li.rIlie kunnen t daer, oorr i-rtfl ÍItoB

-,J aflgtancl pÊ.)I' í:Vond
i L iaar 1[ kilr:nretÉ;.
ic j341 15 kiloinaLe;r

:: en Duiier 15 kilomaèrrr

ururdt in Doorn t,;',lor 'Jê avondvigrdaaqse
Caan en uel als valgt:

inschri j fgl lr!
j 3150
Í 5100 ) nure Jnnqriricr kunnen kJ"ezen
f 5100

. tr.-.,rilb ulancjelen kun je
- :c c;rriefstaancie adDESSen

:-- :'ieu ó6n van Je ouders een handteKening Le iaLen zetterr,

--cir.ren vi'rn de afd. voet,bal (eigenliJk al.ie ledorr] r,an 5.V.1-, uor'dÈin JÉol:
--. rn-:js'ciak van onze BpOrtvereniging uÍtqenodi.qrJ om r-aeel te n'3rn6n ê1ijri rrr-lí.i

:=É, clie ale volgt gehouden zal uordr:n:

Aft
ond6rstaano str'ookje lnvuilen Fn aan Je leicler,
inl-evererr. Je mer't Can urerl. ÍïrÊtean liet inschrijfgel,l

UsT UAIï
J.

iJrHT

ll. ilt)

r --JrrJ datUm
,!::.nk amr: 2 t/n 9

^-,r'-n!) 2 t'/n 9

leef'bijd kastan
10 * 111 jaat 17
14 - 'lfi j;:ar 2':

.- €l

1:er l< ind u..1. i,

kind J 1?0r-'-
l<"inri f 10Íir.-'"
kinri i [Jl'"--'

par païs. j'15ilr*,-,

lrr'li:.rl t:rr"
'r te r'':ch t, of ki jk even

f , iicocii.kr
[drririadrsef 1Ori,
:,i.l .'r . ; È',4|tt6-22?2 n

1 g..';r i tr .

aug a. S.
aug a.sq

::i'riOl l.i i!:r-r gf i:f.lLe n,

19 juli t. m 26 juli 17-2 J aaï:

:: r ,.rilt dcen mat, dBze StriJEI.-rJêZUt1i.r,r.; kampuleken l.iÉr I ii, áí,iljltiri.ra;lci \i i:I. fiDkJB
-.:i-i lij I ïaunie Sondervyn

Irenelaan '17, i;r:J.: 03436 * 1647 
". -': oniJprstaancie adre:,.salno

?-.: ir:::;i rxijvi.ng nroot -ta il,, I aivast, j60r-- vi;nr uit
:.rf tÍl li.n.l i.chtinqBn kr,rn .;Èr noi"l' bi,l Ter:nie SrintJeru;
:. " .:- .*l,lhtbblad uan .janir. . j 198t.

ï. \/et:i.ror:rt, &

rile-i rtsdree:" 11i.l ,
Li; j. , : í:"jt . 1.,.."f i9,!+.
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inschrijvÍngsformuliar voor cie avondvierdaagse cie t,a ljlir.rril qehouden zal r,.rorden
lian dinsdag 10- t/m vriJdag 13 juni: a.sn

naem:

adres:
,.,^-.^^ i ouruut tl.Jr ê .

qob. datun:

teL" nr,:

AIs je 13 of 14 jaar oud benn u,eri<e aflstand uil je dan per arrri:d icpen?
Je kunt kiezen uit 10 of 15 km oer avond.

ik ttil ... t.... km per avond loparr ,

irandtekening deelnemer, handtekenÍng our,' r:,

lJ.B. ook leden van de andeie aidellnqen dan voetbal ;o:ren rÍÊl'-oc''i., :ICHRIJF IN: !

lnschriJvi.ngsformulÍer voor de kamrrureek (voor alIe j.V.L..-1e:jenr;rit:, onder de 22 jr

i-'aam:

adres:

uroonpl.:

geb. datur":

f.el , flr.

lk tu:-:- qraag meedoen aan het {r
.j ongerenkam;- ' :-! . ig "

rrouderenkamp'- 2:.-9 ar:9.

super-ouderenkanpx i -)-26 :u:J.i

*coorhalen uai niet rran t.oepassirq is.

Iir Lren LiC van S.V.L, afd e e r. !...... (qymnastiel.r, voet:ralu hadm:nton
of tafltrite:-,nis I

handi,eken.ino deeLrremera lrandtekeninl ot.li-i':r',

\.8' !_c3g-=E_clg?L=11!-!!E!=i+l9e-l_99.9r?3_?_r._F-ij, ys_i,d:9tr:!.__€:ti,lg.tsl:
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Dp 30 januari'l 980 otrserueerden aIIa A80-cursisten uj', Cothen a-or írgr.r groep
hardballers biJ hun training in de sporthal te tr.!ijk b_ij Duurst:cje
Pe:'groep van ongo 3 personen irierd ádn speJ-er qei<L1ten uulke aí'eonde.=li.ik-
gli:bserveerd uerd door de leden van zorn groep"
t'li.l (:oop van Kempen, Agnes Plocking en T. Reedijk) obs,-:rueerden een speler gell:
-:-' een beiga shirt en blaurrle broek. Deze speleD LJas var noima]e lengte rlt-;r!c ':. -

sl. lrl< postuur en blond haar.
Ur;ir da aanvang van da training vertelde da traine: rle spelers dat ;ri._i bel<ekeir
3ct'd?n uo::den door ean grosp AB0-kursistenl "raarbi.; hij naar nijn menir,ig esn
i/r';:kee::Ce intarpetatie gaf van deze kursus. Hij had !,et evel: I'sciieiijsrecirters -..-
ireisuon'r-ijk vond ik het Jammer dat hiJ dit aan de spal',=.e i.i.r!.ttl11e"',Ji.J haddei,
,rei betere indruk van de geobserveerde spelers kunneil nr:bber iirdj.en zij n.'et
.a.)l ,áten hadCen uat er op de tribune gebeurde.
'l.n ,ilderling overleg usrd er over aen observatieperiode uan 15 mig_utan beslist.

Il-i:;uut':
-f r:

2e"

uat deed de qeob.:etvl.erds_Sp-É18p. :

BiJ aanvang van de trainÍngsoefr:ningen houdt Ce r_:observeerde speler d:
bal met édn hand oFi a? rug. 0p uerzoek van oe trainer urerpt hij de bar
naar de zijkant on.1,t-opt, langzaarn naar ds he.: to-ear,1B:en plaa+-s.
Ca oeí"ening best;at i,..t 66n groep aanvallen Í:n eE?n andere gr,oep
rrerdedigen. De geobsi ^veercje sp.ler befroort .- i j c..; aanvellende groep.
Hij antvangt de balo <r.j!<t snel om zich heerr, -Loop'l; met de bar stui-
tenci n en-igo pa*3sen !'i, n1',;3u"1s en gecii" dE, ba- :ijuaarts af. HiJ loopt
t,erug en l(cnc.tntree:i r-inh blijkbraar cvenr rjï; :Ilriden opi oe knÍàËn ' ?

,ulaatsend.
B-'l-edr z-i,ch aan i.n c:'!i;'ranut-. onn'ieuu: de bal. irntr,ll_iktr de bal stuitand,
.:en [tg:]deciig:r c,'i soee'l 't dz i;irl naar een dichtbijsLaande medeaanvaller.
Uangf; hoog,: -rs,-r.:i;rcei-ilj d.-r bal , speeli. direkt de bel af naar een medespei
en .!.ccpt tol'.ro naa: zÍ,iri pi.;rai.s, HierbiJ beantuiocrd hij, zonder de
vragensteller aarr ie kij<en, s?ít v;aag uan sen andere soeler.
Loopt dar; sne-l Dê:3f ';3;i1n en biedt, zich aan, ontvanqt de bal en
speelt c_raed af " LoepL. terug de t a.l. '.n de andere speleis met de ogen
nauurgezet volgend.
i<rÍJqt opnieur,.r de ba.i. cangBÍjpBel cl , u.rordï kor:el.;i; aange'rallen
geef L de bal acht,eru.i,cuerpenr_i aail nedeaanval_ler,.
l(riJgt bar d-irekf tertrg Ên sireelr- ba'r- een meidespei er aan di:
zijde van de zaal"
lYledespeler steit vraa.i , Geobserveerde spe.le.,. r-jr-j:-r-, L'i.
ste1ler" maar bliJf; spel gekoncentreerd voictr:-, _it.::
malen aan maap rrle:dt t.jan dlrekt ;-oor VelCedict::l ii.;Lr
daarom door medeaanvallebs nÍet aanqaspÊteiC. !rr-i::r-q,:l-i
{:e ontlopen, gaat hi j nu van de .zijkant van *.; ra-,\,.;l
rnidden van zijn groep" Daar.aangekomeF uc.rcc ;,Í j :, aJ_

mist de ba1 . irJcrd; u'enr àangespael. an vangt i_:al, ei-r:
verdediger en verl.icsr: duel.
De groepen rrrtlj.ssef -D L'..it Laal<, de geobserLr.?ro j sp., iei _il n , cj.ts
vo rdedige r.
Uolgt, aLs zodanlg he1. .:pel en reagEert snel o[' cie i,f er]uJe s:elsi t.r_raitIes.
I'liJ vali, direkt aan a s aanvarl-e- Ín zijrr onm,ddel.-ijke nabiJheid de
bc-t icrijgt aanEeslei, i r'
Trainer qeef+; aan'"riizt"'ll,.el't" 5peler -risirt;-j m' iirs f ,rzir:rrs landachtiq
naar deze aan,l.ijzinrr',.'i'

en

ande rg

3e.

4(2.

5:r. Stooni: 2>: aclrLr,:rocr-r i1c,i':-, bi.j a.-rlrv.-il -l ,- r _ I

nu resc.IuLtt j_n bij ci:il nict-.rrauuif:r:t_l.j.r. ,--

r:ospi:inr.icnd en si'rer-ir1-!-- ,i, !iinrjr-- ,,1 t.,. :.ij 1,,

r:-ti1 opl-;rr:n!Fjit tj.n.u. l'l:r-;fir:ti:t::;t" r,; -l.i .1,
tl-a !il'rfi '.-\T1 i. I ki,tlar-rfj arl;.;111..]r-.1 ,

Lii;tr.;r,:rt ,)'"...,t:-1. n r ....

i.--r.iq ijn vlagen.-
it r:c:ii enkele
..,k t r:n ur:rCt
jr;-:'-jlr crr rlckking
sQfot'Pr naa-'l-ret
aangi,:rFf eL-1cl , mairr
r; Ci-;,il aan l':et

'!- ,j L..:i aiÍt.tt n qfoep en qfi;:
r,:,it!:i i; t-l ,rj,. '.lanrli, rj.tzr:

, rr ,,--,r l.:r' rlc b.tl stuir,i._r.
. r.' j-.li I., I t),',it r;fi Li-.f.1U



- -: ==::: .= Qeobser.rli ïde spe18l':

=..== :ai op die in z-.ijn richting roltl ma:.;<i_.
-- :-::: ;'1:sDdoor tegenstander, lec.t sÈuiterr''.r

::= -- --e iug, ontnJemd tegenstander de hal en
- -- :!Ê:maal hcge b;:ï en speel'r; Ceze beide
:::::J aangespeclr.: speelt snel af, maar ri,act rl-i.t ctrzuiver. KriJgt
-:=: terug Bn sFreilt medespeler nu goed ,-:an.

-i-- stiJ-staan, zet handen in de ziJ en lacht. uerdedrgende speJ-er in
- :r-:iccjalljke nat'iJheid heef'r. balbezit, gacb,!.:ïL/íisrríJB speler durrlt met
- :;:an deze speler ÍJeg maar kri jgt zelf de bel o:l< nie F,.

-=: st:at biJ t,ri:i:,ar, met de handen in d,, zi.i, vraagt ulat en loopt
, -='\.t. bliJkbaar lierdere lnstrukties af.
-:=: l.egt gehe).e r:trcep lets uit en r:riJzigt de oefening enlgzinds,

:_::::ve:lce speler vercJedj.gd op de cirkeL en hinderd aanvalsopbouur
:-:-,:3re grcep!
: -' -iJkt ,rat minder o,eïntresseerd maar doet. m.:1 . positief mee.

-:s.:-==erd met medssr:,.leI.
-:-:=rc tegenstander riJ kombinatÍa vaii anriere croep. Dr.rr,rt 2x biJna
:-:1, allend met da hariden teSon L.irror-rErtancJer.
-= = 

--'" ledsspelers aanr:iijzinEsn d.rt, "\r. praten en armqrhaf en.
- - - = :::hept aen geulorpen bal goerl en s. peolt ai.
-:::-, zeli aangespeeldn tegenstanr-.i:,-,- cndL-rschept m;í: moeite deze bal .
l::::=rv=erde speler nakt deze spe*,lr.net I'elcle har,r.Jen vast.
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J*kking
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1, ma:rr
;iet

': atles n

de
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sirrl-Ie ;r:i rijlh:^ueging en
r,ra.. de bal ure.3 r:n speelt af .

cr-ocr I i- -i I n-,'' f :-lI, rfr a

'<err.'n direkt, af.

c1:or sr;el naar vorerr te lopen,
kontro,le i.rijgel, kri jgt hulp
uordt gez,,rmelijk met medeverdediger

:::-', aanvalskombinai;ie te verhinderr n
::.'-=-t, hoog op maar kan bal niet onder
. '- --=:=verdediger. Àen'tal andere qroep
=':::iaoen^

.===?'.,isselennGeoh.,r,:rv. spele:: is ;iu rr,eer à3nLi rl,Ler.

-=: qeef t aantui jzi:rgen, met armen eeharend en r-oepend u,erar hi j da bal-.;;en. KriJg'- :.nrlerdaad de bal Eoegespeeld err valt ran richting
:. -iJ rrlordt goed uerdedÍgd en qi-Jef L zijr,rtarts af.
-: opnieuuJ aangesi,...l -.Ld, loopt snel de bal .:tuitand, richting doel,
-: rrj cirkel cpQ{:uiacht door verdediger.. Speler springt hoog, doet
: " hiJ op het doe I r,lil u;Brpen maar geef t met eer: snerr.e beueging afl
: -=deaanvaller d l.r' iilakbÍ.j hem (rechts) mc.e is ppg,ekomen.
-=: locpt rustig jL.luQ naar z..jn oorspronkrlijka plaats,

- o:dt aangedpeel_ci r:n geef t bal meteen door.
-:-!+- bal meteen tu-rrug en uerpt deze naar andere aanvarler aan de
=:= ziJde van de z,_,-al. Neemt airrlachtende houdinq aan, zonder zj.ch

: = bieden.

t

: ioah aangespeeld, valt aan en brengt de bal snel naar de de cirkel.
-=ngekomen ontuliJkt hiJp hoog opspringend, een verdediger en gooit
-j ha:d en zuiver 1n het doel.
: terug (achterr,laarts ) en zet na aangespeeld te zi jn een kombinatie
::=pt rrhier'r en orrtvqngt de bal terug, ruordt goed gehinderJ en speel t
ai. Loopt hierna snel naar andere zijde van de zaal, vanqi de

=r sl-.eLt direkt af.
: c:nieuur de balr speelt af, loopt direki daarop dulars ovrlr spËel-vel,J
:- ie3r de llnkerziJde, krijqt 2x de bal aangespr:eld en uer-pt dr:ze oirk-:: rhanCs naar metJespeler.
=::aI eangespeeld eó Vangt deze g:r:il op,
==^ Cicl'rtsbijzijnde mede;ranvallar.
-- -1: I Ít=ê! reClrtrrrzi jde, nÉiLrnt daar ak L i

: l=-rL oefening stil en geeflt nieule ir
- .rCe speler sbaat erbijl 1,,-.1,'5,"-i

- - i r,:', de L::,1 (v;-rn d: er: | ,-l in

Sprjl-r.lL l-rci--11 oo Frn rlr:Bft

: i I :,n !'j 'rin,ri.e.
a' | : > t

r :. i1.i-,-]. f ;'trji'ri.rr, :.ít

. .,1: ':) j.

a
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T.n grote lijnen kan mijns irrzLens gasteld ulorden Cai. dl docr on,s geobs:rr'ieetdl
spei,rr goed en aktief aan de training heeft deelgenomen,
flet'lroctste gedeelte van de 15 ninuten dat hiJ door ons ge{-rbsarLrse.'d ue.d ua;
Iti* \aar miJn manÍng serieus en gekoncantreerd aan het trainen, met uÍtzonderi"
'Jr:-. :lsschien van de 7e tot da 11e minuut toen hiJl zo leek het mij althans,
',.:'; ,,iindar gemotiveeid bezig leek.
r--l iulst,erdE oplettend en aandachtig naar aanuiJzingen van de trar'.nBr.
r ;.rloof dat deze speler veel spelplezier baleeft aan zijn spori, utrlr:ij hi.j
: !.',.,rs b!-.i miJ de lndruk vestigde dat hiJ over een goede techniek en een goed
- ,,i:hÈ beschikt.
;ii is graag al<tieÊ bezig, hiJ biedt zlch regelmatig aan en Je uat telaurgestel
:,-s-; '-i.! dan nlet in dei kombinatie betrokken uordt.
):-rze. speler is snel ggnaigd om ln het Vuur van het spel, zrjn pJ.oegmaten aanuij.
'j g: \18[1
í'< g:Loof da+" hÍJ liever aanvaLl.:r Ls dan dat hij als veidediger moet fungÉlr€n r
In lcder geval Ís hiJ, naar miJn mening, aktiever en mer: qeinotlveerd als hij i'
cen aanvallende groep is ingedeelcl.
l'li.J leek miJ, althans Lir deze 15 minutenr6én van de beitera spelers van zijn tea-

gglggLtrL!!4q=E8qg (Joop v.. Kernpen, Asnes fllockins en Teunis Reedijk)

KONKLUS II

AIs t'eg!.n val'l ons g:spr:el< gaven tte r;lk onze konklusis ovor da
speiero Onzc konklusÍers uaren -ri grote lljnen eensluiderrd. Al
cp cJeÈ ails r,.rsl enkele velsch il- 1e r- n

door ons geobserv=
uJaren er natuurliL

ljada: lra gezanELiJk daze detail-s hadden ci:or3cnciieit, besloten ule dat ieder
biJ :iJn olgea konklusie zou houden met hler en daar een enkel-e aanvulling
t,,oor ulat betreft de kleine vcrschi-Ilen.
ilp:iutt vond ik het een pretiiq qespraku t,ra;rpbij ik geloof dat iedereen tot
zijn recht kon komen.

zich

t." ËiND (ONKI.US IE

lte g;observecrde speler is in speltechnisch opzicht een uiaarrievolie speler
uoo: zijn uereniging. Natuurlijl< 1s het bijzondcr moeil--rjk om riit':r: berueren a1s,
Í:lr nter, geobserveerd is tiJd-rns een uledstrijd. Toch ner:n ik, qezien zijr inzet 

=c:trunde spelinzicht tijdens deze l-rainingsoefeningen, dat drlze speler aLs zoda-.,
Lresl''mpe1d mag urorden.
)-' :i;s!€tp leek miJ hovendien ovcr- een goede konditie te resci,ikken, terr,iijl ook
: j _i;, í .:upsnelheid uitstekend ulas,
ÀJ,-lurp leel< miJ deze speler ruat :--nel afgeleid indlen hij het nlat helern.:al naar
:in '-ad. Dit krrlam in het bi jzonder naar voren a1s hi j inqeder-.,'i.rJ rras t,i j een verr
?fcDj',
iert,, lotte r.lil ik nog graag even r.uiJt dat oLs-rrveren met :,r:i:r r,t ,-,.1 .i ;ke notities
niet bepaald ldeaal is. Naar mijn mening verdient het aairbevr--ling on Eebruik te
mal<en met bovo EBÍ't draagbare cas.-;ette-recorcler, ef Gntqa i' dr; o[rsr,'rveerder dan

'reoi rnLnCel.

Vocr u.lal; bebreff, l-ret gror:psqesprel< mecn ji< dat he{; -i-n t'rl- al-gen1t,'n. ecn goede za:
js orl de observat,ies gezamelijk te verq.:Jijkrn eri d,-:n dn [.ron!]-ugi'-.r';. D-it uerkt
nijns..lnzlens cen objekt-íevere kijk cp dc beir.ok!::rn speler in Cc ir,rnd"
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rJil-d uias
tz onderin
Lth ans ,

t

f 'rij h ij
:n goed

lurgeste 1.

)n aanuJiJ:

'ungeren.
ils hij i:

- - . : :---=.-:= geCragingen'ran deze'Ëralner"

tr: ===Í Ce trainer:
-t:--:: s:ieekt sreleis rustig toe, r,r:eÍ't rJi.ai'n;r luidr:i ?ariri-j.i-.;i1err en
: :: : =:'- hierbi j uitvoerig.

-:-,=le=rd blijkoaar dat er iets niet goed ;a"ell .ii kor;. i,-t;-.; e r'L dit roepend.
,-: s:hero naar de rrpelers en ,.:;.digt voort-lu--;e .,' '-:?rr

: -'::! instemming tr'e) een bepaalde hande.l-in,: Lrír I cc*ï -T aiigzaa:n
-:=:-aarls van de e1:elers uieg.

--tlu.: j-s m..i.. n-reï ta ge,ven van deee inan" lJ m:nu.ten:bservaLie is
' --. t,^-l-
- -= ^UÀ L.

:=lc volgens niJ heb midden tussen een d;mokratische en een auLoritaire
-=l ;ireest neigend naar een dernoknatiseh'ï.

Langbroek, 80-01-30.
80-02-06.
80-02_12.

:::=: oo enfge af starrr1 achter de traineni:le c;;oep -ir i<i;ítt *olettend 'uce.

-:::: :p spelergErceF loe en geef c een r'r::c.ier .:a;r'u!-i jz. rrrl .t-, tecrli jI
:: ': -:-;ig doorgaat, Dr,nionstreerd met arrit en bc :nbci '..;girrgen hoe het
- 

= =: z:. jn rnening zou i,oeten gêáoo
'-'<: :aL na die over hem heen gaat en uijst d,;n urgar de bal hoen moct.
--:s:=:d naar vraaq speler en beantrrloord dezt.. Llopi-: rpzi.l r,'i.t cle
.:=-=:s3:oep en Juopt terug naar de mi.ddenli;,-i.

zijn teai- -::l: langzaam, naar uafening kijl<end, achter':-i r. \,tt:.:i':'u rrl,i''.ettend het

ik)

.:=1, -oedigt aan en geeflt aanrrlijzincen, trel' me', oezicht.
:: :: -- o= iening en Luo,1t naaD spelers toe en ..i. I I . .afl het ddn en
:--:- trit

geobserv:,1 -
' natuurl:

der zich :

ing.-.

tot - -:ilcen van de spalers toe tot t...:'t bepaeldc gruns, maar i.:apte het
:::=e:d af als Í'laar zijn nrenino,Je;r firr:ps berej-kt rras.
-=I- nerr.reus (trok soms met z-ijn gezicht) en u,ras zich CLr,rdelijk beu.rust

=: - =-:C ulerd. Dsze tretenscl-i ap lrellvloedla naa-' nÍjn nening duideli jk
- _!^^

=-- zrjn ogen de speiers goed en iiep meestal ulat achteruj,t om een goed
, -:i Êo hebben, om dan ueer toe te iopen als zi jn aanu.rezigheid bi j de

- :i noodzakelijk r"i s.
-:-- coq prettig met da spelers on.
^==: inijn mening, Juist gemotiveercie, deskundige trainer uaar deze hand-
==1 pl-ezier van kunnen hebben.

Ier '.r=

ir/efen aL5 :-.-:
r inzet a
als zoda- :

,iijl ook -- - 
-

:al naar
eËn verr

totities
rruik te
Jer dan

3oede za
b uierkt

-.\ -

Teur,i,: ,1 edi.jk.
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let observr:ren ging over de qeCr aqingan en t-' andelingen :r::n e:'n f:;:ndbalspeler
:''. jilens de trainlng.

1!1urrt: wat kon ik konstateren van die spe-l€r.:

e Speler is aanvallc:r eí-r loopl voorUrte Dan .:chi-i::riiL. Kijkt naar lLnks
en stroopt mouuen op. 'rjiJst naar rechts en Dourtt jets.
Vangt de ba} llnkL, c!..:rt tulea passen vooruit ln gocit de bal naar
lÍnks. Loopt achterr-:it en kijkt on zici-r heen.

e Krabt zich op hoofd en loopt achteruit. Vangl de bal en gooit lragr naa:
l1nks. Loopt teruq en t,roopt ffioL:,ren ueer op.
KiJkt om zich heen"'jirr-rgt de bal Jrnks en goo..t naar r'echts.
Loopt achteruit en dan laar links. Roept en kijkt naar achtsreÍro

ie Staat stil en haalt ie schouders Gp. Vangt de bal rechts en stapt
naar votan. Gooit dan naae links, Ioopt achteruit. Vangt bal, roept en
gooit naar lechts.
Loopt terug en zulaait rnet armen heen en ueeD. Haalt broek op.

e fs nu verdediger. Kijkt naar voren en loopt achteruit. Kj-jkt achter-
om en urijft in handen.
Loopt naa! voren. Durut speler in de rug.

' Loopt achteruit kijkt naar links en rechLs. Sprinqt, naar bal.
, Loopt naar voren en rllrijft langs hoofd.
,:l Spreid handen, loopt naar voren. Loopt ueer terug naar acht,eren.

KiJkt links en rechts. Kijkt naar bal rechts, vangt bal en stuit bal
naar links. Gooit bal naar voren.
Loopt terug en loopt daarna uJeer naar voren.

: Loopt naar voren en draait naar links. Vangt bal rechts, draait verder
naar rechts en gooit bal naar links achter zi.jn rug vandaan.
Loopt terug, springt, vangt en gooit.
Kijkt om en naar links en techts. Spreid armen en duult.

Slaat naar baI en mist. Loopt terug, loopt vooru-it.
Springt naar ba1 en mist ureer. Schud hoofd en loopL achteruit.
Spreid armen, duut tegenstander. Loor:t vooruit ert vangt bal.

, Is L.legr aanval-ler.
Kijkt om zioh heen, roept iets.en loopt vooruiL.
Loopt achteruit. Loopt, naar links en rechts"
Roept aanr,rijzing.'Irekt Tr'ainingsjasJe uit en lrrenttt fir-.t naar de kant.
Lcopt terug en krairt eich op het i-eofd.

r: Staat sti, handen Ín d. zij. Kijl<t naar spel.
Loopt vooruit en dan u..i:r acl-rteruit. Ílorpt iei.;.
Houdt iemand vasi,. Roe:' L t.ieei' en uri jst flêà!] v-rrc-ít.
Loopt achteruit en uijsi. naar Ljnks"

0e l-leefL lial nn rlooit rJc.:s naa: iinl<s. Roept iets en loopt achberuit.
irJisse .l.t LJccr, .i-s ilr.: !.ii:Êr -- r./elr;r,lediqei'.
Lctopt, naGl vcrrtl eii iti;,rijl- rritst, Lcopt achLeruÍt, roept.
Lcopt opzij, sprÉ.,iiJ .r,,r'.:r'i r-11 Iilcpt voorU j.t.

1e Loopt vooruit,. Kijkt ii-,k.r, Kijkt rechts;. Pakt d'r baL links en stuiterC,
/goolL daar rechts.
Loopt achteruit en rrll--i_i í t in .le handen.
Staat st,il-. Roept. Rocpl- ,ler:r en k ijkt om zÍctr hrr.rl .

2e Is urqcr aanvaller. LocpL acirtur'uil- cit d.rt t,r,:r:rr vcr,'r'rriL. '/:rnqt trrJ en
';ooiL baL n.:ar lj-nks. Liropt tcru,l È'r-r i'or.;rL.
l-oopl- ltcun en llriJtlr' St .t :;t'i. I.
Ki-j kt ni:ar rechts cir ",-;',irl-. '

Vrnll- l:rI r:;clti-;, r,LrtiL, ;J ,:tt , ,:,rii iti:,r Iirrr.,s" .--r ',. L;, 1',jr,,o
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: : - :-< konstàt,eren van die spef er:

-::: .:::uit, vangt bal en stuiterd ermee na:rr links en dan naar
::-:;. Lcopt vooruit Bn gooit bal.
::=-- --=-rug en dan uleer vooruit.
: :: -- ^:.r links en dan naar rE chts . Roept .

:=i en goolt naar rechts en vangt bnl ulr:er.

raar links en rechts. Loopt vooruit. Vangt bal en qooit ba'l-

. --=ll.

:e'rug, roept en vangt bal. Kiikt near l;nks Bn naar lechtst
::a:-- :an rechts om en gooit bal naar links.

=::: . ccruit. Loopt achteruit. Staat stil en I aL:l-tt.

---: :--' zich heen en loopt vooruit.
:::: =citer oor en loopt achteruit. '
:=--- :ici op de rug" Staat stilr kiikt en facht i:Jserr

=- cp mij over als een rustiqe en ervaren sp?J-er! die veel- sPelinzicht
=-:..1 ke techniek. H:'-j had een reoelijk goede inzet'
--':'-'3s qoed. Hij:rad een goecj kontakt iriet zijn medespelers en

:==lijke observatie moeiljjkr t'.;ant jr: had bijna geen tijd om

===i:jk te schrijven.

==;::et deze clrservatie om miJ goed op édn persoon te koncentreren.

-=-:!LV-Ug.lllijINq.
-:: -.:-=t zo moeÍIijk, omdat er van onze groep die bestond uit

:::-r::3ns SFee en Jlop Velt, Herman niet aanulezig uras.
-::: -3inig diskussie ove!. Vooral omdat bij al}es urat ik vertelde
.- --: knikte. Ik hu-b steeds geprobeerd Hans erbij te betrekken, maar

-a^if

-:: :us ook Hans zi.jn oordeeL.
- - - -=ikstuk over i

OtsSERVAÏIE

VAN ETI\ I-iTINDBALStJIi_ER.

t.
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0BSERUATiII TRAINiR HAl.lDBALVtn-Li\iIGIrlri,

1-ijCsCuur -1 minuten.

Loop:t heen en ueer, handen in rJ' ziJ.
SiJt op bovenlip, geef t aanr'ri jz; ngen.
Bijr.; op bovenlJ-p, lcrabt op Ircrt':i.
Bliift si.il staan, kijkt opzijr !<ijkt ,.,ooruit,
Roept aant'riJzingen, bijt op ii;-r"
Kijkt, en loopt heen en ureer+
LliJst aan hoe het noet sn doet t'et voor.
Bijt op lip en loopt achteruit, handen in de zij en bijt opi -lip.
GeeÍ't aanulijzingen en loopt acirLer dB groep aan"
Geef ': Lreer aanuijzingenl schud hcofd.
Siji; np llp en loopt terug.

INDFIdK TRAINER:

llezr: man kr,ram op mij over als ere-l demokratische trainer. Hij leek mij zeer
nerveus eb gespannen omdat hij urist, dat hiJ ulerd gaobs€rL,ÊBtdo
Deze man had het er duidelljk nor:ilijk mee om zijn ueFk qet',oei,. tÉ cr:e;r omdat
rriJ zaten to kijken.

Doorn februari- 1980

Joop Velt.

S " /.l-. Bunnik 23 2 '8O 5 - '-).

Het was regenachtlg weer en begonnen zondí:- :j",' i-{r cr:,Isi d (ge-
blesseerd) en Wlm HoogLr,,nd ( meespelen met 1'rê:'-ldt' Z;'lqt
veLt aan René Feddema rrFo€l$ of deze mee wilrle spoï-ïn'
Na Ongeveer 5 minuten ki-eeg A. V. Ameronqeti d* bat uan rechts
,/Oor van E. Evers, zodat hij hem in kon schieten. Onqerreei-

I minuten later kreeg hr-_i weer de bal en hem weer en schoot

weer in (2-O) Na voorbei-eiden werk op rechts ki-neg A. v" DiJk

toegespeeld en schoot frÈrd over de keeper in i:1-0). Even la-
i:er werd de baI nÊar Ë, Fvers g.",:schoten en lrr:n hÍ.j de bal
c:rol< hard inschieten, zocJst wij met Éen 4-O ', í)ct-sprong de rust
tnq ingen .
ln tweede helf t speelden wiJ beduioEend sleci-rter dan de eerste
helít. Na ongeveer 15 Íninuteri kregen wj.J ?en corner' dte 9e-
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: - '? -= Coor E. Evers, dgze gaf hem vocr, ;'odat p " r\chter-
; -er ,'3or kopt6 en H. Henzen hem op de kr-uis.lng ,;uho+]t,
::- :-=a:de toen vreemd weg,?n stultte rrEt voor de net om-

I tr e ^ < ln R . Biesheuvel de baI rustig inL.oppen .
: -:--:en voor ti.jd vÍel R. Feddema j.r'i',,r.:,-)F Jr Vr Zdel.

-- : :::3.:rde nlets blzonders, zodat wiJ Ëe wedE-.tri5d met

ik gelijk even de topskoordersli,jst:
r:--:-.

-:-le- ;'9Ít

4

lll-- -:-:.anCi
:-:-?-: li.esheuvel
i-:. l e-s
--:- .3-r -nerongen
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-: l-==sceek/Henk
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IEV a2 - SVL a

- -. --- - :--:: r;.ces i n we te.gen DEV aantreri en.
'-: ('.'='i-,ri;lg;'r'.,o'cl 29 feb) fraaaen \^/e een feestje 61ehad'

-'-,, -?'.i):..rerr v.as.' Die rrevuste vri jdagavontl had onze Ieider
' : :. . .,: ,ti l,6;er,proken:t'fk hoop dat iedereen morgen lleer

- -- -. -.-::t'nal..l,enrr"
' - 3:- or cLe d rankkater llog een andere kate:r: Ad Gaa sbeek

- . --. . -_'_? af spraken in, met het eerste meespelen. Omdat Jan
-_ -=-. :':- ::anci in het verbanci l-iepr kon deze ook af niet mee.

' -! ::::<i=r reserves de wedstri jd in.
- ..:- -? ..,c1 p:oece moed aan het duel-. rn de eerste hef flt ran-
--. -=::.::ie een beetje, maall ook de voorhoede, laten we inaar
-. :'.'e: :--e+" nidcienveld, kotr geer: enkeJe kans lrenutten'
. = -=---: e:r l'as de bloedneus va.n H. ljleyer:veld. VIak voor het
-_- ' . --:]it kwam Ad Gaasbeek alsnog opdSgen, Eii kon rneteen
. :: :: --eb.esseerde A. van Diikr clie een Soede wedstl'i.jd

- .: -: i:ansen, die er toch we1 warenr werden door 'iec:n var'
- ^ y,! +

=- - :.. -C..'JV a ,

_ - :.- :- :.ei enige veranderingen, welke .rerl..reter'i nt e;r tr'leken
. : 1:-::?:r 6;inf voorstopper spelen en P, /:ch-'êr'i-'erAlíii''- r:r{}Ór-

: . ';-:.--':'sie na:ir de rechterkant,valt ;re -' llid:l enveld om i'e
- .-:



niet aI te moeilijk zorr kri jgen. il .Janr:e:i wa:.huisc-e r.raït rechtshalf
naar linkshalf. PIotsei.:-ng lraren cie kai'rsen ''oor }ií over er] iiep het
bij ons goed. Na een mj-nuut of -i;ien }:ree;:'i,Bl--)'ervefd weer een. bloed-
neua en verl-Íet het veld. Toen sf-,eelden r+e cius me.i; 1O man.
Toen kwam ans elftal., met P.Ach*erber:g a1s rec;rtsback,/rechtshalf r pàs
goed op dreef. De in he'b nauw €fêdreven I'Eï-ve::ciedi-giing moest hands ma-
l<en i-n het strafschopg,':hied, wat voor ons resui i -'e-rde in een penalty.
Ad Gaasbeek schoot de bal, die nog iets door c,e i.eer-e;: r,rerd gera.akt,
uiterst nauwkeurig in dc linkerhoek. (0-1 )
Gesteund door dit doelp'nt draaide de aanval l': vclle roeren.
R. Biesheuvel zorgde vocr 0-2. Een rninuut of r.i._if -rcc-,r ti;d schoot.de
vooral in de 2p helilt grred solerende l,/. Hocglarrci ( -s ,egenheilsmidclenvel-
der/ ons naar 0-J. Dit was ook de einstand..

P.j.

Wist U dat .. . . H.Ilenzen z tn epi{g boretha::
een duel met een Bunnik-sr-,,:_L .rl i i

f =-::,:.t in
_ ïlite i:l we

.'tii ''

IL

Sr/la-Beesda

Op maandagavond J maa,rt rncesten we errn ' aj,=;',:1r , i
tegen een jeugdelftal u-ii de buurt val l-'ei",-.. ':: 'r,
net wa.s ons bekend dat d j. l; eIf t;rr lio63ar- i-:pe€: j 1 :i-
het een goede presta uie zi jn al,: w*: lcc;ri,1el u i ::r : .

weI met een compleet eIf tal de grasmat i)l). ;., r.t'. ;, ,

geblesseerd.
Daar de uriddenvelderi: r'an do tegenpartij meer :-l
hadden dan ons, door afwezi6;heid van J. Eocglar-i
veld hadden deze een licht overwicht. Le eerst,r r'.-l

ste helft ging het aa.rdig gelijk op. Rorrci de 21,
op onze verdediging steecs groter. Bij een vatr iie .:

van onze voortreffeli jke keeper A. van loon: vr:,, ,'rl
veranderd. A. van Doorn kon de ba1 zodoende niat r:r'tr

krijgen en de pech was d:,t er een andere Beesd*spei
stond en de bal nog rièt'.,.:r het doel kon tikken".O-;
Voor rust kregen we no€i vrel enkele kansen maar die
worden.
Even na rust kwaÍren v/e par,r goed los. Een ..terre uit
kwam bij R. BiesheuveL terecht. Dezu- soleerde r . r-:11i

bied en zag toen A. van -Amerongen vri.j staan. lli.rze
van R.B.goed aan een knalile de bal, sanen met v,:.t k
wen. (1-1 )
Na de geli jkmaker hadden we de tegenstande r irc'ri.'r'eride lanp;e tÍ jd goed
onder controle en kregen we enkele kanserr cie et:lt l-er nie't benut werden.
Een paar mj,nuten voor t-ijri ontstond uit een scri'n;rage voor ons doel 1-2.
Dit werd ook de eindstanC.

i I i ir.:: i*erjs trijd

*: l , 'li ii,:Íl ?o\r.
:'' i 1.r ., , --' lr ;\nd F: n we
. .ic'--'r'r L :r rid r.iÉ; s rtog

it ''r -rirCi'Leiten
r rl -1i:r,.i :,e nidden-
nt,iJ-:r.:-til:'. v,r,", dr cer-

, .-r J ce cir:uk
hc t: ' i.: 1: he t dc'e 1

, ba 1 'rr ri r:i- ch t i ltri
ad r.:rij,,1 (..OntIOIe
.l 1r op de goede plek

I

r:nden niet l:enut

onze verdediging
: i f1 J-l-: -fSChOpge-
rpil;s nar.rl de pass
r rrj- ten, in de tou-

l' . t"r

P.A.



B\rC a2 - SYL a

Leat ii.t Cre mi.$dag (-i S, t'') "-a--L ze.,telcag I naart mce steir w.r de grasmat
op tegen kre-i; iager gekii-; ri.r:rdè 3VC. le vorige wcdsi.rijden tegen BVC,
1-1 thuis en C-0 uit, 1'6;s11:pe lclen tocn mir--'r:tens een ,1eli jkspel. I,ater
zou bli jken dar ile te opir rrisiisch .,'i .. .t gernree st.
,Jrnciat J, Eoogiand tfeer rnccirt speler i-.a..,len lre dit keer weer oÊt'r cofl=
pleet el ftal.
;igf, ltegin van de 1e helf ; ,;racht rr1.)c-e 1ranseri -roor BVC, welk-e niet
oetrut werden.'r'Ie konde:r ei,lenl-Íjk iier" ccht een greeF op cie wedstrijd
xrijgen. Ron<Í de 20e m'nuut zorde ln/. ;iecq)-antie Cie d'.r l.aa'i;ste t-1-jd iets
rninder p::oductief is, meti een mooie kopbai voc:r 0-1 ,
Iot ce niet eI tè 1a.ngs rliq'; irl-eef deze stand oTr lie-1 , cverigens niet
,jranri?zige, scorebord staorr" lle kregen Ereen thee l: j-:,n;ern njet raa:: bin-
-ren, even klapperen dus. (Er stond eên erg kourie wirrci)
J" van Ziel ging er uit en J" illoogland werd laat.;1.1 ilri: t:, we;t nisschien
lÍet tot de goede taktische zetten gerekend kon r,rorde-r.
Ioor de voorsprong hadderr we meer zelívertrouwen geklegen en konden we
;p de countêr spelen" )Ít r.Lles resul-t,earCe j.n een doelpulnt ''.':rn Ae van
ilnerongenr líeer op aangeve: van R. Biesheuvel dir.de raatste tijd de
iciraduwschutterspri js verci-rend.. (0-2 )
'Ioen dachten we dat we de r*edstrijd in handen hadden* íi..:,,r hrlt bleek
rJ.at we de clubscheidsrechter van BVC over hei hot:fe l' c.Jen -jê1r,en.
Cnze tegenstand.er kon plotseling niet neer buite:i':sr:e.' sta,an, waaruit
''+e1 doelpunten moesten vooltvl-oeien. - I snel- was 1,,: i; !. 1'. ti ..,rn lslgr 2-2
en zelfs 3-2.
iil eerder waren i{. Bleyeritrj-d en .-rc5 enkele SVf,-.r.-;..-.-l t:s genoteerd in het
bcelt je van de r?Badmuts'r. Ot-rir i). ichterbe16r ve::ci.i.e:'C'r Èr ll notatie omdat
hii een buitenspel- lopende 3VC-aanv: l- I err vleike rriei terui{gef loten werd
en dtls recht naar: het C.-.re I .:or. io:e;, ir: jlet s tof (of iiever: gras ) liet
bijten. Ilaar deze kee.-' sl'-,i-i:te de :-rrt- ir,:.: i.et. excurrs .ran,r0.Á. en gaf al-
leen- een -r'ïi-.i e trap cuiten ire.:. sira- scnopgehie.:i.
Tot s1o; iroet ver':r-ei-d xc':'.-i en cai cle ran in het zwar:',, ine;, rri-e-t de be*
éïraf enisondernenei 7 -à. r';lr-1 {rneronplen el rrit stuut-de,}rat .::ct) ve91 te zwa-
re strai f ias voor het :;ial<'-.:i \ialr een blijkl-rl.i-r niet tt,<iBi).t banil r;pioerlting.
Het ,,,ras ';-2 en bleef l -4.

VAN ]DO(. JR, TsÍ

{Jp,lÈ'ËfÁils,f ilËÊ
E }F{ EEruS

3? jFrE rilli l.Ír-?=iL lÈ{
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JONGENS VAN LANGBROEI{ en {.irngeving,

Denken jullie wel eens dett ilrr|-1:í-Ïr;Ëfí*iq best
leuk zou zijn om te c*en ?

Nou, dot is zo.

Gymnostiek is zelf s geweld ig leu 8". om te Joesr"

Je leert er heel veel von je spieren g*hrE:ikry* Ën ook hoe
je ze gebrui kên moet ols je een bcpu.nldot lic.h*a;trsbewe-
ging wilt moken. b.v. springen of kli*trnen
Gymnostiek is aok heel gezond. Heet ie t ic.ii*cm wordt
erbij gebruikt, cok je hort en je lr:ngei:.
Dus krijg je eeil beter uithoudinGj;1i'i*rsírr,,,S€]il en conditi*.

E-i,

'f--í

É'1 .-;

rb=:

Nctuurl ijk is het ook gezel lig oÍrr b.v

vrienden a cn gy mnostiek te doen
Bij de gymnastiekcíd von S.V. L. -':rj*
hebben geleerd om zo goed mogeiijk
onderen gym. Ëes te geven.

soryien rne t je

Íïensen die speciool
íJCIn ,lr-lïil e en

Als je meer wilt weten over gymnostie k" of ols je mee

wilt doen, don kun je olt'rjd ódn von de mensen opbeilen
die voorin het S.VL.- klubblod stcan onden l'ret wcard
GYMNASTIEK.
Je kunt notuurlijk ook bU ddn von hen longs g#fln

Tot ziens

WORDT STERK, WEES 'rNU SLI

L G YI=J
í í")i.t

KOM BIJ DE SV



Uat houd sportqeneeskuncje nou in feite in?
------1-

Van belang is, dat men zich caarbíj eni<e1e vieeen stelt:
1 . I s iernand instaat een 'uepaal_l= unrm en nEpa::1de rnaie
van inspanning of beueging te uËnrichien?
?. Uat gebeurt er tijdens, voor en nê :nsnannin.q?
3. ua+- zrjn de gevolgen van sport beoeiening op Lai-rqere duur?

verder blijft de vraag of er behoefte bestaat bij de oatiËint
c.Q. sportman orn op deee drie vrageft antuloord te krijqen.
Dat kan aLJeen gerJegen statistisch cncÍerzrfek aan tcnen"
vooruaarde is ue1, dat de arts, de grÊnzen uan zrjn medische
kennis en van zrjn therapeutisch arsenaal op uaarde ueet te
schatten.
Hii zar dan tUdi-q vsrurijzen naar een meer deskundig iemand.
lYlogelijk is dat dan de sport geneeskundige.

ll-!!eerle-!e!ebe!!-gs!-se!-!e!!te-s!-t r et!l!!-seg!-!e!!sl
op diverse qebieden.

-----------
1. Aspecif iek; kennis van de anatomie en f ysiologie, patholo_nien
internegeneeskunde, algemene chirurgie, neurotoqiàt fisyr:horo{ir"gnz. . .
2. Specifiek;' kennis van de anatornie en flysioloqie uan net
beuregingsapparaat, f ysiotherapie en revaridat \E eí-'tz " ",

U_9g_gfgK!!! betekent dat de taak van een sportgeneeskuriciqr..-------_
3gI-!gs!:..1-gi! .

1. Keuringen in rustr Ef, na inspannin.q en co fatere i,+r'r:Í1n"
2. Testen, functioneel onderzoekr êfl cnderzcek r*et =+j:ï*tk..,,:tot inspanning.
3. PreventÍe.
4. Therapíe; het belang van onderzoek naar crnsË:'uati-eve iiri':''i:*
peutische mogelijk-heden.
5. Uanner indicatie tot operatie?
6. lYlede tlerking verlenen aan uetenschao.e!|tk cr, dsiz.-rGk, aTl.een
op basis hÍervan is het mogelijk advie;en --e,levÊn"

Van zeeD groot belanq is het resultaat, aat men uiL de diverse opge

ondetzoeken zaI dest.ill-eren, en daL eventueel ook in de alge- de t
mene medísche prakt,íjk kan uorden gebruikt 

"Sport is in f eite af I een het prototype van tret geÊn mensel,,jk
kunnen vermag. iede:
PIen zou de sportgal.i3eski-rndi.ge in feite rr= eEn lt.ln kunnen stellen Tot rmet de arbeidsgene= =kunCige.De sportgenêeskunciqe moet i.n staaf cea(r--L kunnen uorden de be- Hierl
lastbaarheiA van esí1. nenS op een varantui--:crde r,ri_i Ze te begeleidBn.
daarnaast zaJ hij in nj-et, qerinqe met,er ock ",-herapeutisch te e d,
uerk gaan.
Preventie stsat echLer Drimai!:.
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!egl!:-n:9i:g!r-e9vle:se!3rs .

In Nederland zrjn op dít moftsnl aL 21 spor'.'-'n'.'.lj-::tití: a::vies-
centra, naast de +,uee sportnredísch*.'afldtiii.t-:i;cii irr i-ip.:t rl"lt,VoB.
centrum te Zeist en het N.5.F. P::+tt:da-1 '.tr' '0,ííl.t':.rr'",

Bij deZe SpOftCenifa kan een ieder dftJ Í:ii;i;fl. i:',''txft:i-+; trrre,cnt.
Na telefonisch een afspraak gemaakt tt rili;.:.,;;':'.. tij,' iqe"rrii;qen,
testen, trainingsadviezen en behandelinfi nt--' ijfrcrtui;r;€';r.':l i en
mogelÍjk.

Voor 5.V.L. Ís dat 5.ÍYl.A. Amersfoort Zonnqhcf 'l::j r-sief i:onl
033-18355 of S.Íï"Á" Utrecht RamstrêËrt 3g 1'e!;"i ''.''',: il3íj-:52ti765.

Een volgend
Hog ê oe. à.

keer'graag uL, aanciacht
te orcaniseren bii 5.V.L
-í--tè. ---------

voc r:

jiÊr
rie

5Ë

!íe hopen, dat iedereeii eiclr hiervan et:,rv

kan opbrengen de gangi vÉ1!-1 i:,aj-+; -1-tctïi:.èáíL

-1en

.den t

ieders volle tevredenheid te laten verlopen.
Tot dusver deze aarrmoediging.

Hierbij melden we tevens: tlAÀlrDAG 14 APR.IL ÏS ER GEiil-J TRAINII{G.

Op de bestuursvergadering van 20 februarf j"t. is besloten wÊêr e€il or.í.i..::r.i:i ''iÍ-i

toernooi te organÍseren en wel in de 2e helft van apri-I. Het vci:ig sc:'r,:'-.,r ..-;' ':i.
een groot succes en gezien het feit dat enkele leden l-i-e.Lerr 'i.oorsct'er.rí.,:ï.rrr !i;;' ':'..,:

voor animo bestaat, Ieek het ons dus een goed Ídee aaÍi dez* vi:ÍrÍ: t:.,! '.ií.:ii,)1i!:,i:\,

Voor de vrijdag-Ieden is dit uiteraard nieuw €!'r 'LeÍ/ert; ++í! Qt'i:l.l-r:: gele,:ii':;;,,i:iii ilr, i:: ;ii

ffimmumTffiffi

Àllereerst rDoet on-s toch Íets varr 't Frart^ wat betreft de t"rainj.ngsavoncl op maarrdag.

Naar vernonen noeten we cónstateren dat cle opkomst op àeze ilyro;]dtrr) '",Ér i.,eitederi peil
Iigt. Dit is natuurlÍjk nrer, de opzet geweest destijds. liet is zeïfs zó, clai de

tra-iner hêt voorstel optrrerde de trainingstijd dan maar neL e€n \lur j"n te korieil;
want bet was eonde van óns Eield en zonde van zÍjn energie... - En daarin lieeft de

beste uan natuurlijk gelijk. Kjk, dat we allemaal 'ns een keer níet kiinnen (ort

wat voor reden dan ook) is begrijpelijk; maar al-s men zich voc>r jetrs rierrTeJij]'..';

opgeeft, nordt wel verr.lacht dat men ook komt. Dit is niet meer rfal billijk r-eg;;r;c.',ver

de t:rainer, het bestuur en mede-leden.

beeÈje rekenschap wil geven en de moed



êniiere grcepen kennis te malcerr, De organisatie hienran'.igt in handeir vr.::r lj
bestuurslec:jen en van de vri jcii.q-groep hehbcr, we ook ier",-i r;-:ri.-j ,-r-rronden lcee te
he.'pen. I'lochten er nog $eer rrLtrÍr:en vc,or voelen. cla-t die'n.:n i:j kontakt op te nener
:net ?.r-..uus Ve::meu]-en, tel" 1?33 "

iiet tct:rnoc.i zal wa"e,rschijnlijk r,ro;rCen a-fgeslct-.:-r:: neL i:en feestavoncl. Voor deze
avond zoel<.en wê eveneens lnensen vocr de orgar-:.i sa_tie err bi jkornende zaken. De datuio
moet echter ncg \qford.en lrasigssteId, zodat verdere gege\.;enÍj hieromtren.t nog nÍet
tel:ecd gemaakt kr_rnnen word.en" 

Ivc.rrlop-j.g kan een ieder hier eeas z,n gedachten over raten gaan,
EeIi pear m&rden geled.en werd. het bestr:ur geconfronteerd met het volgende feiÈ:
wa'* betreft het lirlvnaatschêp Èe doen bij iangdurige ziekte of zwàngerschap??
Ï{elnl-l' de leden waaroP dit van loepassj-ng zolr zLlr';, kunnen kiezen uit 2 nogelijk-
heden; óf opzegoen (indien men niet bereid is vccr langere onbepaalde tijd voor
niets te betaren), met inachtneming van de gebruikelijke cpzegtermijn;
df ge'rloon betalend lid bli jven (en dus zeker zi jn .ran de vaste speelavond r wêt in I

he- eerste geval nie+_ gegarandgSad kan worden).
Vr:'i'.'r'olg:ens maakt het bestuur alvast een plan bekend, dat betrekking heeft cp de

hr.:,tuurssamensÈelling in het volgende seizoer..

-:rI- 'Jc vrijdag-leden ook de gelegenheid te geven ee:: ste:u in het. kapittel te
helrJen, vrordt gedachÈ aan een bestuur bestaand.e uit 2 d:-nsdag- 2 donclerda(:-. en

2 . rijdag-leden. Verkiezingen zullen t.z.t. plaatsvinden.
Tc-- s.tr.ot zou ik het onderwerp "bezorging clu:blad" eens onder: de aanrlacht vril=len
])r(:rn€len.

Ai:; er leden zijn die géén clubblad ontvangen (en dari be$el i.k rrooral de leden
die vroonachtig zijn buiten Langbroek), laat mij Cat d,an weten; vrant ook deze leder
hel:ben er uiteraard recht op.

m. vr . sPortqroeter) ,

Erica Leauheer.

l-rÁi\D,,c i'li- jj,L,:,\Í-.riji.r Dd L;r:,Tj lij rJI

D.l.l il.Elr t, , i:r'i ll llu - DA G VAi,l D!, r"Lrla Ji D .

iii u)c n andlottcÈs varr li- welien worden nler
i.ngairgl von A pri.l riu ooli 5 tre ki.lingeri g6tla i:r.,
Die exti'a trel';i,iriq gebeurd op de woeits,laB
midden 1n dir: lr ; :rrd clie maar I;. zc ird:J 1.e rr te lt,
clus E naal pcr .'liar.

Lo tto f unc . SíJ,. ,i . I'e rj íj ,,::Jia .
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::ffiplrs&Iijhl p:iam:

GlJe , ji j en je jongens pog vÍrn
-b.arte geíeltelteerd net het behaal-cle
kanpioeasehap. Hat norat er eenn van komerr
Denkzij julrie inzet en trainlng hebbenjuIlle aa vele, vele ja:.en toch eindelijk
Je iloe] bereikt. !

Dïognaal-s van harte en CIi-] na&r het voigende
kanPÍoeaechaP' 

i,o Red.ekti_e .
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