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lank3sfstie vag de vereaigln€ I[.]í.8. Langbloek. rek.66.22.6o.5F

Giror:elc nrag t.a.v. po[nlngmeester S.V.!. 42,3t.r8.
Loatrj-butie: d.eze is voor aJ-J.e afdelingea \raJr S.V.tr. gelijk.
Senio:rea, f lt&tj per iaa.r
Jeu€ÈLed.ea va:e 16 tot 18 jaar f 9Or-

ocder tr6..3aar i 55r-
eerste kinÈ f, 65,-
trveed.e kj-nd. f 55r-
d.erd.e lrind .F 5Or-
volgend.e Eladereza vri j

Deze koatributle word.t geird. in IO lsïyni jn,en (aiet in jurel en julj. )

OpzegËeui.ja

led,ea va.oa^f 18 jaar vare d.e afd.elingeu voetba'l eD, ta.feJ-tenals
hebben áJs opaegtermj.ja het eind.e tra.:e. het selzoea.
leden va:e d.e afd.eli'rgea SmDastlek en be"dminton, hebben eetr
opzegteïïri js vaprT naa:ed.en.
Voor j argÈLeden treff ea d.e afd.elingen een aingepaste regeJ-ing.
Opzeg€i-:r€ene kunnen pêe inga:n, a-ls deze schrifteLi.jk a?n d.e
afoelingssekretaris zí3n kenbaa.r genaakt.

t

DD DE RIINSTRTEK (..

Gritstraal - en Sloopbedrijf ..,,
Tevens Compressorverhuur

LANGBROEK (09436 - 2088 -i9o4)

Kaatoor+Showroor
Sparrelaao 2
3941 E Doorn
fe].i 03430-4432

-v
GAS-EN WATERFITTN.

Installatiebureau
B AKKEH

ZYDE RVELD 
,,

VERS

BROOD

DORPS'RAAT

K LAAR

MET pninan

WAARII

!.ATDEtrI.IK EREND I,OODGIETEN, Z
rÈs t-! - 

---'- -.6 !(



.'??:
':ii-'j
1:J, '
'.,.,;>-
.-_ r

tsEETUUR

-"e=s] aB YFn de vetgadcrlng vaJr 10-12-1980

.:€.!€ezien er voetbal op d,e televl-sie werd uitgezonden, werden
:e punten snel doorgenonen. tlat betreft d,e fl-nareciile strtrctuur,de
s:atuten en het hrrlshoudelijke reglenent kaa d.e afd.ellng bs.dninton
:-:stemmen roet de uitgangsprrnten van het hoofd.bestutr hiervê.ïI.
ize zljn sport voor iedereen en daarom ook een gelijke contributie
;:or iedereen.& worden au een aantal punten ter ove::vegeing gege-
ï?!. voor d,e opzet van d.e fiaanciïle stnrctuur,statuten en hulshou-
:ellJk regl,erneat zodat op de eerste jaa,rvergaderir:g een voorstel
-eromtreat aangebod.en kan word.eu .
le :rieuwe aÊle- êrr afneldlngsfomulleren zu]len in Jaauarie ver-
s;roid,.word,en. De elgeu&tren vaa het Luaapark zouden gr^ag la 1981
Íeer D,a^ar L".ngbroek wl.lLen komea om d.aan hua tenten ,,ye€r op te zet-
:e!, en re1 van 17 tot en met 20 Maart. S.V.l. heeft eea verzoek voor
:e vergunning hienroor ingediend blj de geraeente.
-t"- de orde blra.a of het 2O-jarig bestaanr va. S.V.Ir. gerlerd. moest
::lden of nl.et en zo la, op welke monler.
fe: besturrr en d.e afd,elingen zullen hj.er hr:n gedachten over laten
a=t^. De nieuwJaarsreceptle zal gehouden worden op zaterd'gri ddag
; ,ianuarl vo" 1?.0O - 19.00 urr:r.
le afdellag ladrniatqn za-l onderzoeken hoe groot ds:ní46 voor deze
:;crt is blj d.e jeugd vnn olrgeveer 12 tot 16 jaar en da.r' tevens be-
.':;<en welke nogelljktreden er voor deze groep zíjn.
-us eea Iid. van de ene naar d.e aldere afd.eling ,r.l1 overstappea dient
-- re1 d,e opzegglngstezrlJn vp'' de afd.eling d.ie verlaten wordt in
::!: te nemen en zolang d.e kontributie hiervoor te betalen.

.,ngt
1

I

-: :a:erd.agmiddag 3 januari
- :':r; aarsreceptle gehouden
)-- :s d.aa gelegen-heid on

Naueas h,et Eoofdbestur:r.
Gert va.u, Leeuwen.

NIEUIïJÀARSRECEPTIE

va.n 17.00 uur tot 19.00 uur wordt de
!r de kantlne.

elkaa.r de beste líensen voor het nieuwe
?e brengen.

:estuur wenst iedereen al zeer prettige feestdagen.

z



VOETBMI

Iíet besturln vel''r S.l[L afil. Voetbal
wll aJ- d.ie nedewerkers, die er ook
d.lt jaar ryeer voor gezorgd, hebben
d.at onze veren5.ging zo fantastisch
drrait ( waat zond.er hun hnlp is
d.at or,:.uogelijk)
PRg!ÍIcE KIRSTDÀGE{ en een

VOORSPOEDIG E$T SPORTTEF 1981

toe wensen.
iÍelaas is het, d.oordat het er geluk-
kig zovelea ziJn en w'ij niena.nd
'rIllea vergetea,nlet nogelijk ou
a-l onze medewerkers op dezelfde
w-iJze te erea al.s vorlg jaat (ook
fl.n'aacleel nlet). mj vertrouven
erop d.at u daarom begrlp heeft
voor de w-iJ ze waerop wi j d.at nu
d.oen.

IIet bestuur.

t(

:

I

t
ol

J--vnN- IDOOIR.DS

STOP CJOT EENS

EEN T IJC ER IN

UW KACHEL !!!!

OIIEHANDEL
1l_

ES

G

RHODENSTEYNSELAAN



I al ':

lcPScoRER S.V.f,.

?. v.Doone
P.iiarchal
!. v.Dl jk
Sj.v.Íreeuwen
l. v.Srenk
E. Verschure
.i.Ea.rd.ema.n
G. Aalbertsen
J.iíarcbal
iï. Dnvaen
G. v. d.Iegenaat
lí.v.Essen
f.Roeleveld
Clr. rïestratea
E.MnttSief
J.Donselaar
iÍ.Hoogland
J. v.Suuren
J. Seink
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V is, clen zere \ran gezondheid,
Boft als u van Vis houdË.

iedere zaterdag staan wii voor u klaar
op het parkeerterrein aan de marijkelaan

VISTíANI'EL
v. fuIuYs

ALLES VAN DE HOOGSTE
4ca ls : KWALTTEIT

paling

unschoten

warme gebakken vis
rl.nreuwe nanng



Voetballea (.lnater:rs)

SVT, 4 - Renswoude

3 d.e klasse reserves

aanvang 12.00 uu.r

De haen was uit zra huneur vail rt e:Cra kraaien voor enkele ultslapers
v/Ï 4ae elftal, alhoewel er op d.e twee jongens vÊ'n v2n DLJk geen aeuI.Eler-
kingen genaalct koaden worCen, wa-nt d.j.e waren zo'naar cp tiJd. lïe had.d.en
2 reserves, dus genoeg voor blessnres vanuJ.t de wedsiri.jd.
we begonaea d.e wedstrijil oet [b.eo Koetsier ln onze gelederen ondat Rien
Overvest op va.karetle was (net d,e zr.ridwester op ) en d.ie nieuwe uit limburg
l1et ons stan" voor I t derde elftal.
De gasten voetbalde ia d.e eerste helft uet 12 na.n' want Jan ',firrdlcracht 9
d.eed ook mee. Nadat ze eerst ouder dru-k stonden kvamen ze in d.e 10d.e
ninuut op 1-0 voorte Eta€.n. De bal kwa.n vaauit een voorzet d.j.e Eenk Jalsen
onboudbaar in cle boveahoek kopte, schitteread afgewerkt ,máát, ia ej.geu
d,oe1.
Hierd,oor kregen d.e gastren ook nog vler:geltJes, zodat ze op onze helft
bleven voetballen, ook mede d.oor de oazuivere 1-2 konbinatlers va'.uitIt nlddenveld.Ierw'IJ1 Daan d,e grootste moeite had om boven d,e laage spits
tlt te sprlngen,lverd d,it opgevangen door f t atteute optreden v/d acbter-
hoede. De goed vlaggende vlagger heeft ons voor eea grote nederlaag
behoed.','íe gingen later d.oor hem beter voetballen !n d.e tweede helft. De

sF'ne$ïerking v?'' d.e verdedlging en de vlagger op oe buitenspelval
leidde er toe d.at de scheid.srechter 2 á'3 d.oelpr:nten aÍkeurd.e van d,e

tegenpartlj ea terecht. Ma.sr in de 40ste uj-u.uut was het dal toch raalc 0-2.
De tweede helft werd er gnrisseld. d.oor een ven de broers vaJr DLJk net Helaut
Bleierveld. wa^arv'á we geen aktie i^::. positi.eve zin begen.
De rollro' Earren dan pronpt ongekeerd omdat Ja.n, illad uu a.at, o\ze zlJde
stond. & werd beter gewerkt op tt ni.d.d.enveld ,EqÊ"t onze spits had biJd.e
doorbraken geen geluk, want de keeper stond. steeds ire d.e weg.Ioch in d.e

21 ste minuut wou ïhijs een hoge !4t 4nnnenen, rle.rr'zrn bela€et was fro
voor ea d.at d,eed hiJ schitterend door de bal verkeerd, op d.e schoen te nemea
waaldoor d,e bal over d.e keeper heen het iloel inglng 1-2.
I n d.e 30ste n1n uutwerd ik ia rt vetd gezet al.s voorstopper voor Co
Eazendoa$, die het uitstekend, d,eed a1s back. Eterdoor kreeg llenk Quiat
een ekstra ru€gester:n om nee naar voren te gaan en d.at d.eed neteen ook
net een indrukrcekkende solo,passerd.e 5 ne!. en scoord.e ook r.:og 2-2,
De tweede solo met een doelprrnt werd afgekeurd door z In b.a.::.dtastelljkbeid,
De gasten w1Id.en alsnog net veel tussengas (stoelen)de pr:nten voor zlch
houd.en, maarrt was al gauw tijd..

n De Voorstopper fl

22-11- 1980

-!

I
T
I

I

!

E

L

V.V.A.5-S.V.I.5 1-3

Zaterd.ag 1 november, alweer onze 9de cornpeti.tie wed'striJd'.
Dlt keer was WA uit Achterberg onze tegenstander.
Gezien hrrn plaats op de ranglijst noest dit een niet al te ruoeilijke ;
opgave zljn. 'ite begormen zeer goed., wa.ut bir:-nen 1 roinuut rrlst Gert l - -

v.d..Lagemaat uit een voorzet van rechts raak te koppen. 0-1.
Ilie:rra volgd.en aog vele kansen,d.ie echter verloren gingen nede door
d.e harde rlnd. Na een half ur:r spelen scoord.e P.Marchal na een goede
combinatie in het strafschopgebiedr 2-0.
Na mst, met w-ind tegen, direct l-O weer d.oor P.Merchal.
Ilierr,a werd V.V.A. wat sterker, wat resulteerd,e in een tegend.oelpunt
3-1 . HlerblJ bleef het, waarCoor w-lJ d.e 2 punten nee naar huis na.men
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s.v.l.5 - G.v.v.v.5 o-2

)la d,e eerste sneeuw,nog een conpetitie wed.strijd. en wel tegen G.V.V.ltr.
le uitwedstriJd hadd.en we nogal ongelukkig verloren en dat wilden
ve thuis g3aa€ rechtzetten. Maar op een ta.ne11jk drassig 'reld en uet
erg veel regen viel d.at niet mee.
Cndanks deze slechte weersomstanrden ging de striJd aardig gelijk op.
'.!aa*' 26gfs vaak geber:rè, een kwartier voor rust scoorde G.V.V.V.
l-1 ,een afstaadsschot dat er ria ds linnsnkent vpn d.e paa]- erin ging.
lia d.e rust kouden we G.V.V.V. goed, ond.er dnr-lc zetten, waarblj w-ij
en-ke1e goede kansea ktegea. IIet lukte echter a1et en helaas in een
:crruter scoorde G.V.V.V. nog 0-2.
JndalrlcE het weer toch een prettige wed.strijd met eea goed leidende
scheidsrechter ton v. Steenbergen.

S.V.l. 5 - Scherlpenzeel 5

llei als tegen G.V.V.V. hadden we d.e r:ltwedstrljd oagelukkig verlo-
:en(scheidsrechter,hard spel, etc. ).
i:erdoolraren ïre erg opgebrand., vooral deze wedstrljd. te w'innen.
lcor net hele elftal werd hard gewerkt wat al na een kwartj.er tijd
:esul-teerde in een d,oelpr:nt van l{enk d.e Bnrln. (1-O)
lia wat aanvallen over en \?eer werd het voor rust zelfs nog 2-0.
iet was H.k Evers dJ.e op rechts goed doorzette en de bal ker:rig
:erug legde waardoor Dick va.n Brenk kon inschleten.
5a nrst giagetl we d.oorrwaa,rbij Scherpenzeel nJ.et gevaarlljk werd.
let werd zelfs nog l-O,uj"t eenzelfd.e situatie als 1n de eerste helft.
Hk Evers ging goed doorrlegde de bal terug,Dick vara Brenk gchie.tln.
11; werd d.e eind.staad vo" de door Jelle Feddeoa goed geleid.e wedstrijd

I

S.V.I. 6 - Valleivogels 5

: ?ea ongehÈkige conpetltie-start ls het 6-de aan het te:n:gkomen.
li redstrljd tegen VaLLeivogels zou echter geen eenvoudige opgave
r:::ea.Dat elftal won 5 van d.e 5-gespeelde wedstrijden 29 voor i' :egen. toch triest voor zorn elftal on Ln zorn situatle tegeu
:.7.:. te moetea. Dn. lmers zijn wlJ op zija sterkst.
te- -ocher ze een 1-O voorsprong nemelt, Eaar de jonge d.ertlgers
=- cet zesde hebben eea lJzersterke neatalitelt ea cond.itle (?).::: ;e d,an ook nog eea voorhoed.e-spe1er, d.1e net 26 6elrksllJk scoort: : '::er tapt, d.a.D, lcrrrt Je haast nlet kapot.
l''=i ?1et ziJn gebrrrikellJke 2 d.oelpr:nten had genaqkt, Jan vn" Kooten
-iÊlse schltterende reddlngen had verricb.t, Ha''s vaÍl Iopelen het
::-Ee cornmentaar had gegeven ea goede pases, €!, de voortreffelijke
:'-:-:slechter Nico llard.emanr op d,e jui.ste momenten al1es zag en dan
v-+-- -'ets zag, toen hadd.en we gewoilnelI.
-+-js :e oudstea waren als kinderen zo b1ij.
-: :: :cort het ook.

[Ians V.

-::: ee:1 ro.isverstaad bij d.e red.aktie is di.t verslag een klubblad-: -=a: geplaatst. sorrlr hiervoor l{anrs. reC
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Nee beste iezers hierboven staat geen t)zpe-fout. Het superieure ZESDE werd van
bijna van het veld gespoeld en niet gespeeld, zoals boze tongen beweerd.en.
WeI werden ze bijna vern het veld gesÈuurd tijdens de wedstrijd tegen Musketiers,
die gespeelC werd in Elst(U).
Ilet regende, pard,on, het hoosde water. De binnenkant varn een vol bierglas kon niet
natter zijn dan de 25 medewerkers die tesanen deze wedst-rijd maakten.
In het veld was het verder de eerste 10 minuÈen bijzonder sportief en de scheidsrechte'
was ook zeer redelijk op dreef.
Toen kwam de ommekeer. Uw en ons zesde scoorde, en hoe, op een nagnifieke wijze
verdween de bal achter de wanhopig grabbelende keeper van t'lusketiers.
!{ie hem maakte is voor ons niet belangrijk. Eet zesde maakte hem en daa:mee uit.
De spelers van l.tusketiers vonden het nieÈ leuk (waar is in de sport toch de
noodzakelijke humor van vroeger gebleven?)en zochten naar niddelen van wraak.
enkele benen van Langbroekers moesten het ontgelden en [Ians van fmpelen kon
nog niet eens naar een bal op 50 n kijken of onze zeer ijverige Musketier-
scheidsrechter floot reeds, waarschijnlijk om een overtred,ing te voorkomen a

tegen Hans. Toch kreeg S.V.L.-6 al deze vrije trappen tegen.
Toen daarna de scheidsrechter een handsbal konstateerde bij Teunis Reedijk
terwijl deze de bal opving met de borst, net de nrg naa.r de scheidsrecht,er staand
die op zijn beurt ongeveer 75 neter verwijdert sÈond van de plek waar het allenaal
gebeurde (In het S.V.L.-strafschopgebied), was uiteraard heÈ hek van de da^n.
Iedereen die ook maar iets van spelregels afwist en enigzinds de beschikking had over
hersens beuoeide zich emee.
Na een uitvoerige diskussie tussen de "scheidsï Hans v. Inpelen, Daan v. Ee en

Teunis Reedijk verklaarde de fluitist dat, hij zich verqist, had. Eet r^ras dus wel hands
maar dan neÈ buiten heÈ strafschopgebied.
Op een knullige, gelukkj-ge manier kwam Musketiers toch
Ondertussen gooÈ heÈ nog steeds van de regen.
Na'de pa]:ze een veel te fel Musketiers dat het alleen

aan de gelijkroaker..

Daar voorzien had op enkels,
knieën etc. van Langbroekers.
Jan v. Kooten was het eerste slachtoffer, Na een bijzonder grove aktie van
een tegenstander bleef hij op de grond liggen met een gapend gat onder de knie.
Maar Jan is, zoals bekend, niet voor een kleintje vervaard.
(Als oplettende lezer zult u inmiddels wel ontdekt hebben dat de
eerste schrj-jfmachine plotseling met vervroegd pensioen gegaan is)
Nadat het vele bloed gestelpt was ging hij weer vrat trekkebenig onde:
de lat staan.
Toch koste dj-t voorval het zesde een punt.
Bij een verre doorloopbal kon Jan niet snel genoeg uit zí1n goal korns
en dat betekende 2-I voor l"lusketiers.
Voor S.V.L.-6 beheofd,e heÈ op deze manier allemaal niet meer.
De tegenstander schopte zo langzamerhand naar alles wat bewoog en
daÈ was blijkbaar toegestaan.
Toen Jan Gerritsen daarover een brandende vraag stelde aan onze
arbiter (vragen staat toch vrij???) kon hij meteen de kleedkamer
opzoeken.

oPborrelen mochten ook ziJ in eerste instantie gaan d.ouchen.
Toen dit zwoegerselftal bij het hek aangekomen was bedacht de
konsekwente man zich en sommeerde iedereen, behalve Jan Gerritse,
om direkt weer terug te gaan. Na eni-ge onderlinge dj.skussie deden
zL) dat maar weer
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Vijf minuten voor tijd passeerde Jan v. Elst (let op de Naam) 3 tegen-
standers en werd door de vierde vierkant onderuit ge1eld (sorry;
Ook Jan had hierna ook behoefte aan het sÈellen van enkele "vriendelijke
vragen. Het Resultaat ???? U mag één keer raden ...Goed zor
inderdaad ook hij mocht drogere oorden opzoeken.
Voor uw en ons zesde was de aardigheid er wel helemaaL af en eigenlijk
was iedereen bfij dat het afgelopen was, zo voetballen, met zo'n regen
met zo'n tegenstander en zorrt scheidsrechter, daar kan geen enkele
optinlst de humor van inzien' 

Met vriendelijke groeten, Het ZESDE.

Damesvoetbal-

EEf DÁIIESELETSL 
"VENSI 

U,HllN lRÀItlER CO VAr\ H-A.ZSIDONK;EUN tEIDIn
toN oostRo![ EII ÀIIDERE S.V.!. IEDEN,SRSIIIGE KERSEDÀGEI nÍ EBt
GETITKKI G IIIEI'WJÀ.AN

*&ek
-TISI U DAI IïE OP 27 DECTIEER EHUIS tEGE{ BUNNIK líOBll0Í SPELE'I !
)Àf DEZE IIEDSTRTJD AI DRIE KEXR, IS UITGESTET,D.
.{.$TVANG NOG IIIET BEKE{T,DUS HOITD EEÍ TIEDEDEI,$GStsORD IN DE K.AN-
:NTE IN DE CASNÍ.
KOM KIJKIT{ B{ MOEDIG ONS Á.à1{ I ! ! I ! !

-íIST U DAI ITE 3 JANU.ARI fEUrS UOEtrlN SPEtrEN !EGE| rf GoY
.{IJTVAITG NOG NIET BECBID.
:RàAG EESI SIEEN!,IE BIJ,N KOtit KIJI(N Br ONS A.ANITOEDIGB{! I !
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JEUG D VOETEAL

0p mr^-d.ag 6 oktober kwaa ik srnid.d.ags ult school.
Ik bad net nlJn vrlendJe afgesproken on blJ ons achter het
te gnon on kastaaJes te rap€tr.
Ik za€ l.r' het bos een bele mooie boou vol net kasta:eJes.trÍaa^r d,e
kastaajea h{ngen zo hoog zodat lk 1:r de boom moest kU.men. & klon
er dus la, stoad op een tak, maar ......... d.1e brak.
Ik rlel uJ.t d.e tibou en lag met eea,.aeer beEa op de grond. MiJn vriea-
d.Je rende toen :rÍLar nija vader ea moeder on brrlp te halen.
D[e ksaluen sael en legd,en ne in de auto. 'i[e red.etl naar de d,okter
ea 41e Etuurde oas meteeB rraar het ziekenbuls.
Daar legd,eu ze Be op eea bed.. foen ze fotors had,deu genonen,
zeld.en ze dat tk rdJn bovenbeen had. gebrokea. De volgeade d,ag werd
lk geopereerd. b werd. een pla.etje 1:l niJn been gezet met zeven
scbroeven. Ik noest drle weken ia, het ziekenluÉs blijven.
Nu w.11 lk jullie allenaa1 lsdprke4 voor de kaarten, d.e nooie boeken
ea d.e lekkere fnrltloand die ik vaa juJ.].ie heb gekregen.
IÍartelijk Bedaakt!!!

l[ico Sonderva.n.

C.D.IÍ. D2 - S.V.l. D1

We vertrokkea on ba-If 10 nanr. C.D.N.
Toen we daar kwaaen moesten we ge11jk voetballen.
Ue hlelden het d,e eerste 15 ninutea heel goed.,we speeld.ea
Ioen werd. het 1-O en toen 2-O.
De mst was geweest en het g{ng uogal goed.
Ioen werd. het 3-O eu 4-O en het ging wcer een tiJd.je.
foen werd ik ondenrlt gehaald. en hij werd er uitgestur:rd.
&r het werd 5-O en d.at was d.e ej.adstaad.

Rolend v. Íreeuwen.

S.V.Í.. A1 - Soesterberg À1

fbe tr[a,tch.

S.V.I..À1 moest deze wedstrtJd. aantreden tegen d,e koploper uJ.t onze
Poule,Soesterberg A1 . Deze wedstriJd was zo belaragrijk voor ons
ondat $re aal, het begln ven het seizoen dachten zomaar kampioen te
word.en naa.r we verspeeLd,en oaze kaasen met 7516 d.oot in Soesterberg
net 7-1 te verllezen.Eea ándere factor was d.at Soesterberg boven-
aan stond net 18 pr:nten ui't 9 wedstrlJd.en. Eieria zoud.ea wij tlus
vernnder{"rgea 1n moeten brengen. ',Íe begonaen zonder llaasje Jonsgn
èie stage moest lopen en met Rleter Achterberg a1s teserve.
lïe begonaen tegen tle w'l-nd ia' en het g1r:g nogal goedrna 10 miauten

tt

Ë

aanvallead.
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spelea klraa er dan uJ.tei.nd,elijk lets goed uit. Een baL op het Ei.d-
den-veld. werd, dlep gespeeld. op Jaa' v. erÈ. Jan d.J.e zoals gewoon-lljk
het spriatduel won trok d.e baL schitterend. voor oo R.Feddema d.ie
r€.ar rakelings ua.ast kopte. De ulttrappen van Soesterberg waren' nog-
al gevaarU.Jk en ult áén vr'' deze uj.ttrappen rist een speler van
Soesterberg d.e bal op eea schitterende wijze d.e bal- iu het d.oe1 te
scLletea. (0-1 ). Nu Eogsten we wel, komen,d.us veel risj-cors, tnaa.r
zoal-s,gewoonlJ.jk noet cle aaavallend.e partlJ het betalen met een tegen-
d.oelpunt.Door gepiel ln de acbterhoede wist Soesterberg 0-2 te sco-
!eD,o 5 nlauten voor ti.jd.e kregen we een vrlje trap wegens praten
vea èlE lul'vaa nog geen zo meterr er ontstond. zoals weer eens nrzie
'r1e hem zou nenen. Eet werd toch tna.ar R.Seddema dl.e d.e ba-l evetl aa!-
=aakte ea de lrulsing lnstuurde. 1-2.
Dt?aír

Ie geloofd.en er au belenael !e, we waren ult op eea sportleve rraak
,h€t g{ng goed Ea€[r d.e kansea bleven rÉt. Na 15 olautea 1:e d,e

bneed.e helft lreeg lÍ.v.0ud,broekhuj.zen d.e bal- op het ni.d.d,enveld ao--
gespeeld, e:t gJ'rg op d.e solotoer en op 16 neter vaa het d.oel gaf h1j
een met een scirtifmaat uitgemeten pass op B.Hoek d.le ook scoor.d,e 2-2.
,le kregen nog rel een kanrs Eaar deze werd rakelings overgeschoten.
iO ulnuten. voor tljd groeven rye ons i.r, op aanradea va'r A.v.Amerongen
:.1o d.e verdedlglags techaieken van het lledêrla.u,d.se Í.eger heeft o-
7e1-gebracbt op ons.È kon ons niets tre€r geber:ren hoerel keeper
À.v.Doo:m nog wel. eens lcoest ilgrijpen.
"Jndstaad,z 2-2 en Soesterberg htrn eerste pr:nt krrUt

Een A-Jualoor

''st u dat"'':::::.::::3:ï:iï."ï"ït:i:Hïïïrd werd door:

DE JEUGDKOMMÏSSTE VAI{ S.V.L. I{ENST ALLE JEUGDSPELERS,
AILE CHAFFEURS, ALLE JEUGDLEIDERS EN TEDEREEN DIE OOK I4ÀAR
rETS MET ONS S.V.L. TE I\,IÀKEN HEEFT OF ONS BLAD LEEST, SAI,IENSTELD,
TYPT, SAIqENBINDT, UITDEE].T, RONDBRENGT, ETC. ETC.

E_E_N___E_E_E__L___E_!_J_N.___g_E__L_q_K_K_I_g___E_N___9-P_9-B_I_I_E_E

NEGENTI ENH ON DE RDENEENEN
T A C TI T I G.

I



KLAVERJASSEN
EÁTrlR, J A S S EN/JO TTREIS/DAB T S
Seizoen 1980/1981

Op ond,erstaand.e data zal- er weer ln ouite
t.Wo 3

kantlne gekaart word.en,

Yoor d.e competltle roeetêïLend,I

20 oktober 1 980
3 noveuber 1980
11 novetrber 1980
1 d,eceuber 1980
1, d.eceuber 1980
5 Jauuarte 1981
19 januar'le 1981
2 febnrarie 1981
16 f ebmarie 1981
2 maart 1981
16 naart 1981
30 naart 1981

&ri te n_dg_g,gxoB e ti t1, 
-ggggg+ gng:

22 d.ecember 1980
13 aprd.l 1981

Kersttoernooi
Paastoeruooi

Aan het elod van het selzoen zuJ.J.ea weer d.e I hoogste
ultelagen word.en opgeteJ.d.. Degeoe d.ie d,an d.e meeste
puaten heeft nag zlcb. weer klaverjaskampioen noeaea
en kont ln aaomerklng voor een nan d.e rooole eind.prlj-
zeo.(o.a" f.v. etc.)

De Áktlrr1teitencornmissie SVa

HET TIE?
*onnissie 'lan d.e voetbal
ar;rni eoonrl rlanr '^arn ''l orionv-.J*-4vvv- *

liei di:rer en feestavcnd.
','rordt teggven i:: een res-
taurant 'itat na af1 coo v:n Ce
-:t'l-,2' :r< he'--anJ zr' ...rri:.r

-e:.aai;. ll"lere :ececiei.:::el
ya

' v 9'



AICTWITEITEN S.V.L.
Afd. Voetbal
-------

Ieder dle bet nog nlet reet kunnen wlJ vertellen, dat het net de-
aktivtteÍten erg gocd ls g€gaan tot het elnd van dlt Jaar. Tot oP
hcdcn hebbcn vi.J oE dc 14 dagen cen kaartavond gehouden sn zl.Jn vJ.J
verder baztg met lret op touv zetten rae van €€n ge\í€ldige feest-oiddag
ên avond weike gehouden zal worden op 30 nei 1981 (zaterdag) Leg deze
dag au al vast vanrt rlJ zullen onlr best doen €r e€n flJne dag van t€
sak€n. De bcdoellnt ls, dat wiJ Ln de loop van de middag een flest-
rally raet opdrachten gaan houden. De ra11y zar. eindigen op een plaats
vaar vlJ tg-avonds €€n diner zullen gebr:'triken oet aanslultend een
feectavond. Tot nu toe hebben wlJ zofn 125 t50 deelneuers, ziJnde
alle senl.oren-elftallen met eventuele €chtgenotes, dam€!, Yrouwen of
verloofden. ScharreltJes kunnen na toestemnlng van de aktiviteiten-

_ konnrlssie ook worden toegelaten.
t levens hopen vlJ ook 1n het volgende Jaar nof een BÍngo-avond, te

crganis€r€n. Maar hierover en over a1le andere zaken zullen wtj U
::og nader berlcht€n.
Ílaver.Jas s€n:
@tnuto€6kompet1t1eavondengespeeldve1keal1enu1t-
stekend bezocht ziJn. Geniddeld zofn 6O nannen €n yrour€n mag zeet
zeker ultstekend genoemd word€a.
ïat onll l"n het biJzonder opvalÈ ls de rJ"Jze waarop men op deze
avonden bezÍg ls. Men ls bezlg onza vereniging t€ steunen €n Ín€n
:oet dat ook bevust d.m.v. de vele geschenken die wiJ aangeboden
r.:1Jgen. H€t 1s als aktlvJ.teitenkommlssl,e op deze manler echt nJ.et
zo moellLJk opt dlt soor zaken te organisren, €n zeker nlet zoals het
'-e laatste tlJd btJ ona gaat, dat 6€n zeLf naar ons toekont net de
:.onrerklng: nBen lk aan de beurt om dlt of dat te doenr. FantastLsch
S.V.L.-€rs ga zo door en vlJ zullen er m€l ztn allen verschrLkkeJ"l"Jk
zsel plezier aa- belev€n.
-iieronder trx.tk vat standen zoals dle tot nu to€ bekend zlJn:

) IlaverJass€n na 6 avondea :

--- A-ndrC van DLJk
I{enk de BnrJ.Jn
llans Kos ter
Hcnk Lageney
Koos Noordam
i{eer Veenhof
Jan Maarss€v€€n
Plet de RoolJ
3iJs van Schalck
Jan Gaasbeek
llny de RooiJ
Jan van ZíeL
Arno1d van Os
Yewr. van Schaick
leus Verkerk
leus Koe tsier
.-le er Temaat
RlJk van Vulpen
.-ians Kos terrran

29854 pnt
2g4t 6
29376
29258
28)9?
28144
28O?O
27966
27904
27888
27878
27662
27451
27321
2?)1 6
27O17
26922
2676t
2659a

iff
-l

?., *1.-r
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20.
27.
22.
23.
24.
25.
26.

Peter TorblJn
Jan Stuy
Jan van Elsr
Plet Èíarcbal Sr.
HarJa VerreY
Rlen Noordam 25306
Mevr. Koe tsier-
Hoogl.and 24990

27. Co. Hazedonk 24688

Bovengenoeude m€ns€n hebben tot nog
ziJn ze. 6O nensen dls t of neerdere
boeft zlcb nog nÍet zo weel van deze
slechtcte 5 awonden vallen nog af.

toe alle avonden bezocht. Maar €r
avonden hebben gemist, dus U
stand aan te trekkcn, want de

26567
26464
26))o
26077
25539

Pnt

Jokeren: BiJ het Jokeren ls Joke van de Berg venrlt favoriet voor de
eindoverylnnlng, gevolgd door Cor van Vulpen. Beide dames
hebben tot nu to€ ook alle avonden bezocht (ztj deden dit
overigens vorlg Jaar ook a1)

WIJ zlJn als aktivlteitenkommissie erg bliJ dat er ook altlJd zoveel
daoes zlJn. En dat wordt ledere keer me€f. Het verhoogd alleen Eaar de
geze 1 lighe 1d.

Darts: o€n ongekend suks€s. Zenuven gleren door Je keel als Je dat zlet
Men ooet uerkellJk stalen zenurren hebben <lrn dj.t tot 6€n goed
einde te brengen, (Overlgens hebben rlJ op dlnsdag en donderdag
de beechikking ov€r een Fysloterapeut - dus daarom hoeft U het
n1'et te laten)

IíLst u van dit alles nog niets?????? Kom dan e€ns kiJkan, ect:t het is
de moeite vaard ) vaag e€n gokJer. Houdt U nlet van gokken, wel dan ls
€r altlJd nog de EogeliJkbeid oE €€n prlJsJe w€g t€ g6v€n. Echt U krxtt
btJ S.V.L. alle kanten uit, U kunt U van Uw best kant laten zien.

S.V.L.-€fs heel harteHJk bedanket voot Uw steun tot nu toe. Í{iJ
tí€nsen ledenecn erg flJne dagen id to€. Denk gerust nog €€ns terug
aan de fJ.Jne avonden van afgelopen Jaar maar treur ook nlet te lang,
rant oP 5 Januarl beglnnen v1J v€€r aan onze volgende kaartavond àÉul-
Yang I uufr Tot zlens.

-it

-
!

Dlt 1s rerkeltJk €€n van de hoogtepr:nten uJ.t ons kaartseizoen. Dezd
niet kompetltl,eavood staat geheel in het llcht van de naderende kers'
hetgeen betekent: wild. lÍiJ kunnen U reer aalbieden: tlentallen fazu,
kon lJnen, kalkoenen zo groot dat Je denkt dat het strulswogels zíJn
salades etc etc. honderden gtrldens. Kom dus op tÍJd, rrant het wordt
razend druk. Degene dLe het €€rst komt het e€rst maalt. Tot ziens
dus op maandag 22 deeember a.s. aanwang 8 uur precies. C

dlt1

í1,.;rrE

De aktlvt tel tenkommissi€ .



sport vergt kracht
vlees I S kracht

SLAGEBIóESl
kwa litatief

en sport ief
te verslaan ! !!

+r eKe\i int s*rdiïl, a".r

vnn K00TEN

vclcl. div. sinacks
verzorgen: partijen

feestjes
tel. 03436 - 1805

wilhelminaweg 4 langbroer

HENK VOS
van v/hGEBR. NOUT

zsnd, grind, slokken
teleÍoon 03435 - Z4gB - 3125

ook aÍ te halen aan de loswal

iPORTl{UIS

VATKEN-BURG

KAM PWEG 39

BOUWBEDRTJF

IíEtsOlrÏfl, voor

- nieuwbouw, verbouw

- onderhoud, tekenwerk

- deurêh, kozijnen

- stallenbouw

DOO RN

tte
Kefs i
f azan
zt Jt!'
rrdt
aoS

'íoor. uw tegelwerk

3el eens 03436 - 1s7o

ii

' vAN DE B OGAA B Il

langbroek - wilk bil

tel. 03435 - 1207

T!



OVEGORDTJ}TE[

1ÍI!R.[CE.S

WATDBEKI,EDDIG

- MITUBELEID
ZOIIíERSTOELEN

t

BtrL (osageFrzí q 
,

AtrJD. VOtrT]BAT,

ïIaiFELTrrcrvls4s

GYNINASTItrK

tsADÀ/ffilNUTOÀV.; -

-vtL vlrv2tsg
wo'ning.lnrlchtlng
m. va! de €avert'
doornseweg 3 langbroek



GVMNMETIEK
?1a.ats: Geroeeateli jke grronastiekzaz]. a,e.te de 'r{eiCedreef.

I

Diasdag :

''{oensdag :

Mevr. ![Í:raaar
Weld,edreef 48
Eel: 03436-1668

kleuters
neisjes 6-3 jr.
neisjes 9 -11 jr.
selectie S'oep
aspirenten daees

geb,uld,e d.aiaes

15.00 - 16.C0

16.00 - 17.C0

17.0O - 13.03
rQ ,r.r 4^ ^a\f U.v.,, - l>.vV

aA 
^^ 

:  
^,4IY.UV - 19olV

20.c0 - 21.00

17.30 uur

18.30 urrr

uul

uuD

jongens tot en net I jaan 16.3C

nelsjes 12 - 13 jaar 1?.30

,!l

slt,

Fs,

:K,

'::ndgg 1 DeC. Iialf 6:3: vas zover: Slnt Nicolaas zou komen.
ïa: raren er ee:l hoop kinderen.
-:i. zeel moeders lra.rer' treegekooen.
a :a b,oor, daar was hi.J d.an net ziJn pietea.
I: rerd. veel gezongen.
-:':eden we d.e vogeltJesdanrs voor Sint llicolaas.
'- :-o pleten d,ansten mee.
=-2a d.e kiad.eren allenaal een kad.eautje gekregen haèden en In

-::- en een nanclertjn, gllg Sint Nicolaa,s weÊr verd.er.:-:--:1j dnnksl we Slnt Nlcolaas voor zijn korost, ea ïre b,opea d.at

-: ::lgend jaar weer bij ons l".gs rÉ1 komeu.
Ds

lasee en Beren d'oe wat aqn i5v condltl.a'
ïoensda€ ? jaar:ar1e 1981 sta'rtea w'IJ net
:uderen.
?-ecreatlef bezlg zlJn
itqres gn hefen)
=ei 1s 1rr d,e kaati.:re

voor ouderen vattaf

;:pje koffle.
fiICEIINGEN: bij

i:et u ook?

een ni euwe gto€p voor

e''geveer 55 Jaar (voor

va.u, ha].f 2 tot hs]':f '3.U krijgt gratis een
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P. ]KASPtrRS

voor eerÍite lrles
vlees en vleesworen

eigen slaehtenij
cln r rcrsËkeuken
dornsaa,eg 12 lan$roek

tel. 03436 - 1555 giro 143824

@
INTERIEURVERZORGING

KLEIN'IOVEN

SIVACKBAR
,, [JE PA[J[JEST[JEL,'

proef ook eens zs'n
heerlijke snack

nth. van êmeíongen tel. 1244

doomseweg langbroeK

P n vANn

CA,EE

treleefd

l.voormaltg

lokaal van
langbr. dijK a69

langbr:oek

tel. G436 €A

]DOORTV

STTTTtrRTT

aantrGrvGrlGrnd

club-

SVL

V. DE. WIET'S
met bovag

AUTOM@BIELBEDR.
tevens tracËons

langbr. diik 16 tel. 03438 - 2313

driebergen

\AN GII{KEL
AUTOYERHUUR

mercedes
opel , v.\ru., €t
bestelauto's

nooitgedacht 38 zeist

ter- 03404 - 19C4.4
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Èraining op rDaandagavond is toÈ nog toe geweldig.
te houden tot aan het eind van het seizoen, hoorl

:;an volgt hier het laatste nieuws voor het, toernooi, dat na de feestdagen
a- ras nadert. De juiste data zijn: dinsdag L3-1, donderdag 15-1, vrijdag
ló-1 en de week daarna op dinsdag 20-I, donderdaq 22-I en vrijdag 23-t 1981.

-. lie hebben de teams als volgt vastgesteld:
,l'

:o dinsdag spelen:
_ a:hnirÉhêr.

7

J

t
'-t\.lr -

t.,
J
lr

L
B

1 Jan van Garderen en
2 Annie van Dijk en
3 Sjaan v.Iupelen en
4 Uul van de Sfjs en
5 Nico de Bi.e en
6 Cor van de Pavert en
7 Mini BleyerÈerg en
8 Netty van Buuren en

:p Conderdag spelen:

Gerard Minnaar
UuI van de Sijs
Nlco de Bie
Pim van Maanen
Dieneke Lekkerkerker
Thijs van de Pavert
Nel Jansen
Ineke van Buuren

spelen:

Cees van Os
Trees van Buuten
Miep van Impelen
Conny van de Pavert
Aartje Sondervan
Jan van Koten
!{i-m Jansen

Joke van Eck
Eenk Brouwer
Janneke NoOrdatn
Kees Koetsier
Clasien Tinner
Riet Marchal
Pim van Raay
Jan Verbree

Martha de Man
Kees Koetsier (aIleen
Clasien tLnmer (aIleen
Marja van ZieI
Trudy van WeIy
WiI van de Sijs
Geert van de Sijs
Hans Balkum

Corrie van Garderen
Arjan de Bie
Puck Roelofse
Joke Àalbertsen
Sjoukje Hogewoning
Thea Bakkum
Marja van Doorn

(alleen zo/t op dlnsdag)
(alleen L3/L op dinsdag)

5
1n

11

1)

L.+

'ni'iá:a
Jr

v

-'a

2:

ên

en
AN

ên

en
ên

en
en

en
en
en
AN

an
Ên
an

L5/L op donderdag)
22/L op donderdag)

ri te voorkomen hebben we enkele spelregels
n:rr,,rrl i .1k rii enr -e hOUdgn:

:eeiti;d, voordat de wedstrijd begint.
-:-- spel vangt aan bij het fLuitsignaal van de ene scheidsrechter, terwijl
-: andere scheidsrechter op dat rnonent Ce wekker instelt.
i: speeltijd per lredstrijd is 10 ninuten.
::-- spel eindÍgÈ bij het aflopen van de wekker"



6.

De stand die na 10 minuten bereikt is, wordt als uitslag genoteerd.

Die uiÈslag wordt door de bij die aanwezige scheidsrechter genoteerd
op de aanwezige tijst op het bord.
Verder gelden de nor=nale regels voor het badminton.

Voor de leden die zich niet, hebben opgegeven voor het toernooi is er deze
tree weken helaas geen badminton. WeI zj-jn zij en natur:rlijk iedereen die
hiervoor belangstelling heeft, harÈelijk welkom tijdens heÈ toernooi om
de spelers te komen aanmoedigen.

On dit Èoernooi af te ronden en de prijzen uit te reÍken ls er op
woensdag 28 januari a.s. in IIoteI Schinmel te !'loudeÍÈerg, vanaf 20.00 ur,:r
een bowlingavond georganiseerd. ÀIle leden hebben een uitnodlging gehad
en zich kunnen opgeven, ook al deed men niet mee aan het toernooi.
We vertrekken net eigen vervoer on 19.15 uur van de parkeerplaats bj.j de
kantine van S.V.L.
Eventuele nadere gegevens volgen op de speelavonden in de zaal.
Tenslotte...

A. Sondervan

7.

t
uenst het bestuuz iedeneen

heLe Prettige Kerstda,gen

een GeLukkig

Niewtjaar,
en leeL strcees bij

het toewtooi toe,

x

:<:(x>o<

xx
xx
xx
xx
xx x:ocKxx x

x
xx
xx

x xxxx:o<:cK>(x:ooo(x xxxxxx)(xloo(xxËc(xx

lct(xxx
xx

TE KOOP

Moole Kerstbomen vanaf 1ryt0 tot 4 neter.
Oots kerststu&Jes ia d.iverse gtoott€s.
.l'J.s u bet koopt, koop het bJ'J oaE.

B1J 3 C.lí.v.Os.
Cotbe:reg 12
r^qngbro€k (City)

HoNrÉilL



VERJAARX'AGEnr

DECIIIÍBEB

1 9-P. A.chterberg
1 9-W.v.Doorn
1 !-J.9. É\rk
1 9-I.Verkerk
1 9-K.Scboonovea
20-W. Gaasbeek
21 -J.Serghuls
22-R.BlesheuveI
22-J.Verbree
23-C.Overvest
25-J.Gardeaier
25rS. Ver"roert
29-À.v.0s
29-Mevz. J.B.v.DLjI<
30-R.Fed,dena
l1 -A.Brak

J.ANUARI

1 -M.v. Schuppen
5-L.v.0s
6-R.v.Ánerongen
6-J.H.Evers
7-R.lalbertsea
J-Meril. Sterkenburg
9-B.v.0s

1 0-E.Koster
1 1 -R. Vos
1 1 -G.v. SiJ s
1 4-S.Brouwer
1 5-G. J.Overvest
1 5-K.KoetEÍer

iF I \,iïIERSTRAAT I

@-L-- - _'E '--ol-o=cru 
qz

ta

HART E LII K

GEFELICITEERD

0

SCHILDERS - ,

AFWERI(iNGS-,

C LASZETT ERSB EDR IJF

A. P. VAN LEUB

CAFE BAR EILJA RT

,,ONS H U IS-

ACAC lA LA i N l1

DOO R N '.1
7AA L

VERHUUR

VOOR BRUI LOFTEN

EN.PARTYEN

ÍEverus



Naem

Adres

Geb. Datum

In welk team speel je
Aantal jaren bij SVt

Hobbyts naast voetbal
Favoríte nuziek
Favorite kleding
Eoogteprrat bij SVL

Beste wedstrijd bij SVt

Favorite ploeg

Wie wordt er di.t jaar lcanpioen

Dieptepunt bij S1Ii

tseste scheidsrechter
l/at viud je het ler:kst bij Str|t

wat moet er vera''deren bij svl ninder geld. geven voor het br.rsje
hlat vind je dat er noet verand.erell ,rn het clubblad ??

Er noeten rneer noppen in kcmen

d:arlg een Za.k

Eric va-n Enk

Weidedreef 86

12-06-69

Q- Jr.rni g3gg

4 irrr

Lezen en zrderrunen

van Ki:ss

gewoon

toernooien

Ajax en natur:rlijk Sltf,

Aja<

Pena-lty

Velt
plezierig yssfla1 1 g4 sn

patat etea

3€

a

i,L{ÀiiDio??C rl,i-È,-L.iEji DE IÁ.l,isE CF

DE fEnolg D]..-DÀ.j '/Àil DE i,L...:,D.
In --e n'anCl-oito t s r/?n l+ ',ve:(3n 'do.rcel iei
in---- r--i1 /:-agsng v3n Àpri1 nu oo.l 1treli.li:n3.en 3eoaanJle elilfa tte.rijlinc qebor:rri on do -;,,-.,'o.Àr,,
naidqen in oi.""iïád=áï;oi"o"ln+";"13;::l'f" r t.
duJ-8 tJár-ià" iaer. 

o* - áJus3r)=rr vc !vt

Lot'"of unc. SVL. J.Fedder.a.



(tr--oErÉ r-oE'6nriGÉ+a(

FA,H:u.D0ilSEIAAB

EXPEDITIE

VERHUIZING

BRANDSTOFFEN

tgl. 03430 2826 4e6s

doornseweg 103

-G. vAN GltllKEI
SPOBTARTIKETEil

ook lederweren
schoGtnc!n

_KADSïrOOR

ri .t l\lssEu

verzehering, hup. , etc.
dè. geer vaÍl juthaeslaan 16

-tel- 03430 2387 doorn

RÀÏONTA)K
te{--03435,- 2700-?8,28

huparEstraat t02

wilk brj óurstede

FEN DT
kreraliteits

tnacton krii

EÍ'RCSTYfl langbroek



_SCHENPE
PNIJZEN IICDEL Nf,AÉIC}IAL

BANDEN WIELEN
Beusichems€weg 24.a.3ilg7 MJ 't Goy (Hout€n)' Trteíoon 0340{l- 19 12

r-oel _-zegt_..r - r

WTJ LEYERETT

ALLE sooRTEH BAvDEH

OOK rrrEttwE -:acicitr1íI

UOOR AI. UW HOUTPROETEMEilI!

r'4Àrk vAií Uu' Íl€ttAtYG l'lAle.'r JoÍ$É
OF Zo relrs W^N? U {íOeFT 1Ëor? Xee.a

Hang- en sluitwerk
- lsover-produmen

CENTRUM

lloutwolcementplaten

HOUT AFHAAL
STATIONSWEG 12

TEVENS

BU N N I K TELEF''N o34os - r8G8

Ronde tuinpalen etc.


