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Wt: iiEttnden hrgvenitarr en daE bcLekende tlaE el-kt: Lc:g,elrstantle.r erop,iêi-'f1rl(i

\.rirs (]ilr trrl wi tillcn .

à() ()9k S.V.P. u.iE Veenend:tal, een gevaarlijker têg,ensLanderr tcmeer ottrdat irr

tlc gLÈwerlscriJd een I-0 voorsprong uit handen r'terd i;egeven en wtl tensl<lÈte

Irrc[- cen 3-I neclerlaag naar huls gdrden gesEuurrl . Ploege,n uit Vetl'rentlaal'li.1g.crt

orrs schi.jnbaar rriut zo er6, <lenk nrirar eens aitrr de periode dac we iir dc trool-d-

It [.,rsses spceldc.-n wa.ïr wc biJ de v.v. Veenendaal ingetleeld zaE()n. f n ilie- pc:r iodr:

utlrtl ct geen elkele rn.ral, vfln z.e Bewonnen dus dat tnoest natuurlljk voor dez':

r./erlstri jd eerr eÍtra st Lnrulans beEekenen.



j j.'.r.:rÊ*- :16!i dr? Ned.sÍ:riJ.l ïnet 3 veïvanBc,.:s \,rênt ,Jari llardellan was geblesseerd
. 

' r:sciaar en iiczeLf l.ïal:en ncig ï- wecistríjd gt+schcrsE, Daar we echEer diÈ

,: -: .,"'er een vríj hreCe seiekEie, kunnen beschrikken konden er makkelijk drie
.'=:'"'.L?ers ingezei: wordsn, t.t"'" Klaas de Bruin err BerE van Amerongen en Albert
:.-.:Érccrg, dier weer op zijn víjrl-rouwde stekkie kon geran Lopen.

' ''.1. gcoi.de m*.ir.r.':n ci: lt''ei:ir- êi irri!êit iu wai de I'scheidsr veel nroei.Lijkheden
.,rer,terde en bij het (tatrl'ike) pubtriek de tongen l-osmaakÈe. Kreten alsr je
-- i zo bij de tiNOX hoor!r en dergelÍ.jke waren ÍrieE van dd lucht.
.:-- leverde SVP wel drie nocil-ies op dLe ze van cie scheidsrechter rnee naar huis
- ,3: I L en neÍrtetl .

::r oITI op het wedstrijdbeelrl terug te komen, we liepen wel even over ze heen

=:- ze keken na =-l- 35 minuten eI Eegen een 2-0 achtr:rsEand aan via twee doel-
-:rten van onze lop".otn. Hans v.d. Brenl,:. Dir- rrerd dan ook de rustsËand.

\ - - de thee bleef het wedstrijdbeeld de eerste 20 ini-nuÈeu ltetzelfde en kreeg.

.';.d.Brenk nog een prachE,ige kans danl',zij Tooa van llijrr on1 el:3-{-r rran t,e rnalcen
-:-ar trelaas had hij in de rust zijn rechterschoeir aan zi.jn l.inkerheen gedaan

:r hij schoot voorlangs.
,e l$atste 15 minuten rataren wel voor SVP rnaar Èoen wes heÈ al r-e laaL en trouwens

=r stond ook rrog zoiets als een keeper bÍ.j o4s in heË doel, ene van de Heuvei,
1:-e zijn werh goed deed. llet sas trouwens een soorE lJenefietwedsË.ríjd voor hem

;ant hij gaat nu twee weken op wÍnEersporÈ en als hi-j terugkomt kan hij met een

_-ipsenbeeri niet nierer._'heÈ do+l verdedigen.
.-'iEblinker van de roedstrÍjd was vond ik rals Èoeschour,'errNico ï{ardeman die volgens
riiJ aan ziJn 2e jeugd bezig is want hi.i r+s.s niet t.e passeren.

l':aar het bleef uiEeindelijk bi.j 2-t)t een:joÈd resrlltaut temeet: omdat rlrie van de

"'ier achLer-rolgers hadden verlclren. 01 naar cle hoofdkl.asse!!!I
_ .Ia;rp Noordam

SrV.L. 3 - Merjnors 4 B-2 24 jan"

C'n:e eerste competitiewedstrljd. na 'lo w.i.nterstop begonnen vye

:re!' een rEiJ sterke opstelling. Jos langs d.e lcant omdat hij teiaat was en met een gastspeleï uit iret zesile, Hans Verscirure,
;u het ml.ddenvel-cl.
lear we ai en}eIe weken zonder vaste keeper spelen en Chrls ook
.:eblesseerd. was moest de Jarige Hans op de goaJ-.
---et d.uurde even voordeÈ we in ons rltme kumËn, maar toen RÍnie

/)



na een 2O minuten d.e kaurgou ha.d nltgeêeeld en d,e voorhoedoqlclers
wat kansjes hadtlen genlst rerd het toeh 1-O cloor GiJs.
De tegeapartiJ probeerd.e toch rel rat temg te d.oen on Íreag
verriehte ziJn eaige goed.c reat{ina val de redrH-Jd door cea la6e
echuÍver geecl te pa.kken.
I{et tueecle <loelpr:nt krm tot standl d.oor gocd lerk ru !on, eerst
schoot Jos ep tle paal" naa^r tooh kon GLJs ile ba-l l.n ile goal- venkor
2-0. loch kvaa Ëerinc?s voor de rnrst nog op 2-1 door eca fout
ia d.e d.efensie €n oen gelukkig rloelprmt 2-1 a"' mot tteze etand.
gingen re :mstea. Gasterkt door tlc thoe en Jog nog eteed,e a-la
:reaerve begonrren pe de tueede hej.ft. Êr na een krartieil geschleè-
ile het roadêr, "Tos scoor-'ie ziJn eerete iloelprmt van cll? eetsocn
en nog rel met lilrke, z"lJn zrakke voet. (hseft hiJ nog ne)- eea
sterke?) Ee hopon tlat <tit tloelprmct onze spits Éa^6 vertraannn
geeft voor de konende redstriJdt--'a.
8en nislulte voorzet varr Fans yerschure dat toclr uog Ge:: eohot
op goal rerd d.oor d.e keeper prlna tegea de touran rard p:err.rrÈ'È
en het ras 4-1. Íoen.rrertl Jqs i:r het epeL gobrach* 'trDóE SJaak
( hiJ kon na toeh geen schaëe !!eer aarrriohÈer )
Iloor het laatgtc doelpmt Ear.'En ile Ëerír.ore hsleuaa,I van cle keart
en door doelputen yaJl GlJe 2r en Fera Yersehure ca,g hot C-
sel ?-1. lfo€a verslapte te eên beetJe en d.oor oen. onop)"ettand
ogenbllk Í-n de ver.'d1ecllgÍ.ng kra! een epeler s1.3-een op kee.per H.ena
af en schoot ben recht 1n de hanilea narrr Eatrg ras zo p'artr,raad.
de't hij de ba-l over ziJa hoofè gooitle ao !:r eoa goal ?-2,
Door d.eze ml-rae yoorgprong kon ik a1-e 1-a.etete rnar ooh ree-+ Bêa.F
vorien en dcor goecl a.angeren var SJaÁk eu het onspelea vaË geïL
paar spclers bepaalcle ik de eÍnd.etand. ep 8-2.
Een goed nesu-ltaat. h ik zou ha^ast nog ?€rgeten to nelda det
êe wed"str$d. u-i-tntekend" serd geleid. door een ?:roÊwroltJke
scheid.errecbter (es )

Ilhns

Can'lia '- S.V.L" 3 31 -,11 -1 981

Eet ras erg uisti6 toen wa DÍurr Rhenen gl-ngee. Io aoegten +rg
yïoeg voetballen en niet 1eèereen tl^a Sp tiJjl wakker"
Toch kwanen se op tijd. aan en toen d.e scbeÍds:raobter beel-oot
on te voetbaalen glngen v6 ons oukleden.
De eerste rai:ruten rerd er door beid.e partUen €rg vooraiohtlg
gor4rrlkt. Haá:. r1a6rr nate cle redetrljcl vorderde an tlc nist optnok
werd. bet beter. De beetÊ kaasen tafetr voor S.V.L. al hoelef
Cand.la ook aI een keer erg gevaarlijk rerd d..n.v. een kopball
clte maan ret overglng. Tot tle :nrst bleef het aantrekkeltJk
lnaatr ook O-0-
l$a cle nrst bleok al garr,4at Canèia op e€n gaï{Jkspe1 eiltlÍgen
riId.e, want ze bleven korÍstant net riJf nan achter S.F.L. rerd,
steeds fevaarliJker. Íe kregen enkeLe go€d,e kanoèar Braerr tcl.IêDs
zat er een been van de tegenpartiJ tu.esea.
CarrclLa nerkte aI garrr dai, ze tle niad.ere rasen, crf, begoDnca gtcoila
agresalever te rèrdea. D:it ycrd etecd.s erger c! le traptcn or op
J-os. De stepJ4g tgqg stqg_dg grlntgor Ga S.Y.l, stceès rtQrker'

l1
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=et {c:1 sj.et uithlíJre= €n dE€e"r€er ? Lai?i.?À?cï. F:€)rr:F i,re* sirad.e
i:l"aeg Grrp d.e bal., op bet mld.êensoiá. F.J.j ru-k:+. (?ii &ïr Fe.ssê€rd.Ê
2 raen en bij de d.errle dacbt j-edereen: Èm: ganrt 3li-:i Ètser* aaar
kis passaerela de d.erd,e Eerr ook ea met tlen sehl-'';.k*i'*:rcl* droge
hal schoot hLj de bal., enhond.baer qcor rle keepern ';:r eie vcrete
soeb. fiet was een sahitterend. de*3"pw.* " t:i.*X seor $uË,I.
Ii+ ee':ra sas het }eeiee,aa]. b,et hek wlzr, der d*s en íïer*+'-,ri p:ro:bererd.e
aet geweld. eea rl.oelprmt te forceren" HË.ae ne" 2 nrÍnster. voor
hei einde maak'*e Rgoe-1get*ei=F .]oe tan i,egaeea aÍ j::r Ëg,+'omtke1-lJko
r.oeJ.punts op kemi=che e'lJ:ln.?oor S.Y*J,. =u S-.2,
Eie:rna rerd, de wedstrijd r.lcc:r ons austÈg ula;geepeeid. er eanclÍa
beruat'bo in de aed.enlaeg. Het 2 orintcre ,)lr a&,8 6ler.;*r ;e da*"raa
terug ïr€Fir Irang"oroek n

te' ev: irtlits:rl *g r. iiÊrp

'Fcnat,rl: 6 - !,i,,'! oï,,n í: tz^t ;t

?-4- i-1981

3eíde p3oegen hadEie.ir te-'; à.tl I pur,È.*a 'r*=.qe,rud in ile competlt3.e.
Ëtj glngen vol vertrol:,--,.eï:. neFJ Í4eíqi;, !n.a.e:!F !ct:anêr: dear togeïI €cn
teoh*isele goea vo**beile*d, Jo.ns'ehan nI.e'b "h** dras*,
T:e .ile eerste h*l-ft] sercl er tloor Henk ïIenÍen +slr. goeêe kaDs ge-
-'i gt cn op ?oorgprr;3l9 te kom&n* flair '-.lor d.p rl:st s-i*t een Jora,-
f,hanspeler éA€r te ',rreke::. en l<or' eervoadí6 res h+.ek rri"tzoeken
om tg s6sren.
He. cle nrst weren er scgr beid,e i:er"LlJen. 're$.atgm^n seoorde ale
eergte" fmdankE htit lr},e€igen docr grenseochter Jan Jaesen reBera
bultenspel rerd, het deelpunt toegekead.. Henk Quint kon 1n de
voorboEd.e geên rrí*s-i raa.Seen en flhíJs van DiJk had. teveel ksnsea
aodÍg" HJ.n Darnen wlst d"e eêr rooF S.V.l" to redd,eË door schlt-
terenê te Ecorea" Beid.e ploegen raakten rat geÍrr.Í.teer.È d.oor h.at
regelnatig %Y:ÊJc eptneêen vaa d.e sclreicl*echter.
Een oehernutseling tu.ssea Jan van Elst ep eea tegonsts.uder hÊd.
iot gevolg dat dlare beítie spe.lers het velcl uoaEten verleton"
Door het good.e i.Cee van de a^arnvoerder vatr Joaa.thaa ou do spelers
er zeLf rlit te sturen, kon rord,en voorkomep iiat het doorgcgev6:1
rerd. uaar cle K"ïÍ.V.Ë.

s.v. L. 6- !{.V.S.IÍi,

laar Inij, reeds bij aanvarrg cloor oiize aailv-oe!"dÈ:- $erC
--eiegedeeldrdat 1l< he+* verslag zor: m*r':ten s;ehrijvenr wist
-'t al dat het De ldedstrljd van het 'lErkenCe 'lalents
;: rden. De voorfiGEïffifriE, is n. l, * d.áflm5*t--'o"

F



nirn dertigste ve::.iaardag ontd.ekte en tegen een geweldig
kontrakt naar S.v.L"sleepte. Toen'deze TaktÍekus (ne Aanvoerder)
ook nog net de ge*'eldige zet kwam , om ni.j als Rechterrzouel
als LÍnker-spits op te stellen rzat de wedstriJd al ln de zak.
Direkt na de aft,rap werd er door ons Bej..Stementeanrreeds
een zodanige druk op het doel van onze tegenstander ultgeoefend,
dat vroegr lndit geval wat l-aterreen doelpunt zou moeten vallen.
Na een dÍepte pass(ja zo noemt men dat)varr H.Verschuren-
4ii bood mlj voor =rermeldlng in het verslag vooraf al pl}s êaD-
(Dus een ninllohheed affaire)kwam de bal zeer zulver blJ onzePiet v.Doorn- die cndanks de hinder van de skllatten schÍtterend
verzilverde 1- O dus" U vraagt zích afrwaarvandaan dan Dewedstrijd van het Erkende Talentrwel lk bevond ne Juist buiten
het speelveld ,om nlet buit.enspel te staan, ik was n.L. veel
,vee1 sneller al-s de r.estr €[ dan moet je je aanpassen.
Echter toen brak even later het monent aanrwaarop Martln vEssen
zijn talenten ten dienste stelde van mlj.Een voorzet van hen
rop mij werd door mijn linkar voet geheel onder kontrole
gebracht, en net rechts werd de hoek gekozenrdle Ík me van
te voren reeds uitgezocht had. 2 - O en voor rle achterhoede
wat meer zekerheid omtrend de afloop, omdat Ík achter toch ook
weer duidelijk gemist werdrnaar de aanvoerder Ton Oostrom
stippelt n.I.het beield uit en nu ook ueer had hij volkoraen
het gelÍjk aan zijn kant.
Een erosspass(Heeft niets net srotorcross te maken) van Hans
v.ïmpelen ln het strafschopgebiedrvenèorzaakte veel panÍe}<
gl er volgde een panalty. Gouden Schoen Piet (Oe tcpschutter')
láà€Itii met een ludieke schlJnbewegingrgevolgd door e?n sc,nct
t-O op het niet zichtbare scorebord verschlJnen.
Deze nPingelrt veroorzaakte nogal wat opschudd5.ngrwaarna
onze scheids moest optreden en de aanvoerder heenzonri"
Een blackspot op deze wedstrijdrnaar onze tegeg-stayrd.er.s
wÈSten een zogenaamde opzettelljke fout van oaze ve:.Cr"rdir:g
af te straffen waardoor 3-1 de eindstand ieek -fe gaan opLeveï*ne
Maar wÍe schetst de verbazingrc.qrde verwondering hij het
veeltallige publiekrjuist het koppel waar nog lang in de per.s
over geschreven zaT gaan worden.
Wie plaatste de voorzet.? Juist weer Martjn;W1e -stond ?Íee--rals zovele malen in deze wedstriJd met zijn torinstinkt op
de juist plaats ? Juist ja het flErkende'i.alentïMet een schijnbare
simpele voetbeweging (ar;s d,rr Drehurrg't)en dan ot:k nog met delinker voet verscheen een zachte spetter op het- d,:e1 waar
geen keeper of kraalrlets aan kon doen.StanC l+-1 "Het publiek
ging voldaan huiswaarts, met de wetenschap dat het |tErkende
Talentn zijn erkende talenten getoond had,

Uv; FlrkendeTalent, {s.e}

,-giËEE4#g
ft de advertentie .rarr eft men ve:egeten
*elefoonnr&lrngrs fs*' d antoor.

rerb|l_as.t e O j4j5- 4S1o-1 A56-4313
lcantoor 034J5- ZOBB

-0-0-0-o-o-0-()*0-o -0-o-o-0-o-
rn d.e advertentie ran gE-gEg hoorà bet telefoonanmer

03430-361? thEis.
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WIJ KOPEN AL UW SOORTEN
OUDE METALEN ZOALS

KOPER LOOD ZINK enz.

voor de hoogste priis!!!
METAALHANDEL
JOHN DE ROOY

Vlierstraat 20 - Wiik bii Dunrstede
Tel. 03435 - 1989 03435 - 3823

,W WARME BAI{I{ER

zgderveld
dorpsstr.
cothe n

altijd
vers ! !

T vAN DOOIR.N|

nuEHAlv0El
OOT EENS

T IJG ER IN

(ACHEL !!!!

f nstallatiebureau

kantoor, show-
room te
SPARRELAAN 2

DOORN

RHODE N STEYN S ELAAN 16



S]NUAC]KTIIO]E]TtrL
VAN KOOTEN

vcrcrl'div, snacks
verzorgen: partijen

ter 03436 - 1805 
feestjes

wilhelminaweg 4 langbroek

HENK VOS
van v/hGEBR. NOU'

zqnd, grind,

teleÍoon 03435 - 2498

ook aÍ te halen aan

slqlrken

- 3125

de loswal

HEBOUIfl, voor

nieuwbouw, verbouw

onderhoud, tekenwerk

deuren, kozijnen

stallenbouw

BOUWBEDR'JF

langbroek - wijk bij duurstede

tel. 03435 - 1207 03436 - 15;

B. OOIÍS
OOK UW DROGIST

OF PARFUMERIE ?!

longbroelíerdiil{ s6z
longbroek o34s6 -1284

sport vergt kracht
vlees I !S kracht

$LAGEBI''ETII
kwalitatief 

rÊ

e n spot^t ie f rÊ

niet te verslaan ! ! !

weKe\ïiKt nrtut:t rdee\

sporthuis
vqlkenburg

VERHUUR WINl ERSPCRIARTIKELEN

KOM EENS LANGS EN BEKIJK

ONS HELE ASSORTIMENI
IKqmPweg 3e

IqOOfn 03130 - zlz3
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:a; ri;e i*t; #. L" ï,,f osterd van de
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dilislug'.roor Sportgeneeskunde:
doorJos van Noord

RO(fIERDÁI5, doaderdag

Ircld c:#jd*sÈettimmen
Jen ek jaar als gevog van acutelmr sportwedsftijl ogóainiw ---

lle's L\eti gceds ir;canis van
*.(, r€:.'rLi ;rr.ati ÈtÊch+:$l (h aÉ-
rrÍeiisiliJe e:r mou**tmmd
h:.'daming) levea.s. kan red-
den. Irieek :fgelopêa :veek-
e;inda re: Èt Rotterdan,
waa.1' I'vee voetballers door
har''ruisca.4e het levea rcd-
den 'ran hun il6-jarige rceC.e
spelcr l..lieo idc<lg 6lf l(l*es-
waa-È, riie tijcieris d.e wedskijd
€-en h6.j iFr ;: nvs! kreeg.

I_i:: rc.li!:r:, d-. Z&jarige A_
I{osh c'n C_e, 2Sjarige S- Er-
harCÈ, viorr,en hun optreden
achtslrir.i,,niks bijzonders",
zo veri;la::ic!.Lao ze. ,,Ik heb
6;edaen wat !k op de EIIBG
cl,rrlrê: gr:leerd heb. Als ik er
ze!Í cr:l lrsr"r zo vccr ko:i:a te
li5i;zr, Can hoop ik dat er ook
ic'y:riaud, in cie buurt is die
haririre:irr13e tco;naSt", aldqs
. I * .jr:ngc -lo tterdams e politie-
:'gr:::t Íloeir. Nico t{oog li6t
n:.:r;-r:nteeJ nc3 in het lIa-.renzrehenhuis in de Maas-
::?a:"1. Fraar d.e do}.toren zien
alle ilaes op een volledig her-
síei.

feirirennep
,,Eiel is bet nu eeá kecr

'"+.êd E+gaa.n", ?Êgl de esrdio
". í,-$; ,'"';f- ÏÊt. L. límterd van de,..tr,:r'ri.,-dil,,l voer Sportge
i-:Í ::-,-:l:rÈd,e! r,saaar ditwiils'. ;ri ihet" ooh Íoat omdat nie'.Í,)'-': 

'7r4;'i'g wa-t hij mOet
i.í ',elr. ïle zuUeir de sprttui

: lf r':ri!eË leren om een
- ,tai::,r;ilc'l íe herkenaerr en
.'. -o ïnllsn'l;:. sportlui o+k zèIf
.' i.eÍ:l'u:lle:! me.e+.eu hi!
ir- an_ge:: oF:r eea. stilstland
b;,.rt **-:+r'(Ip Ëeng te kr{igen,
.,r.. nt Lij 'c"::ïeweá de meeste
1;.:lrt r,;..i:fi:ijden in ous laadir g-

t;i:r.
\ei..i'-
kr.".-

res*fufis#*

X6116p;g,a.adr
ËÈ.fhn brbba r=

t:tdrsnldd,c mct lgcÊ.|| ,pjlr cn brlí uur uoo#
o!>Eeui béad.Eila GÈ
h|'trartr.iË lD.Aclrrf o.a
catr EdcaDGlE het lgoca
tardea.

[Ëe qelcr, a. *,4t f.
Dr. --iaÈr-á-_ -

c Uit onze krant van maanhg

_ ,,Iiet is var 6cot bclang
dat lze qmral ntet-artsen

eietr dergeliike cal.rmiteit

wié me;s rào,et alarmerer,
kortom: rpaÊ rnsn m@t
doeD,", aegt dr. Mcterd.

De sportgezondheidszorg
staat voor een belangrijke
beslissing: komende zater-

'dag zijn zowel de Vereniging
vau Sportgen eeskunde (waar
de Sportmedische Advies-'centra onder ressorteren) als
de Federatie van Bureaus

I

:volledige integratie van bei-
da orgrnis3lies te praten- I)e
vergaderlngen lrijgen hetrvoorstel otD volledig
igeÍntegreerd te kornen tot dà
oprichting van veertig re.
gio's voor sDortgeneeskunde
iil ons lond, waarËU het aÊ
cent moet konen te liggen oD
de preventieve sportgezond-
heidszorg. Vanuit deze nieu-
we opat wil men mk eursus-
serr gaan organ,is€rer om de
hartmassage en reanimatie
techniek systematisch Uri ae
sportbegeleiders onder de
l*rie te krijgen.

Telesportedacííe i b//';\/ ,rln het Veld',

8a[ sEsrt doet, gezoad teeÍt
9n eet mioder kane og eeo
harËnfarct dan ienaaá die
er Eaar oD lo€ l,eeft eu nau_
welijks beseging ueemt Eetgebeurt dr- @k vele keren
vater ln {g hrri.kar[er dat i+

-
ge rnoet toeDassen en wat de
specifieke sjrnptoneu vaD

eerr he+
ees halÍ
rp€€l:Ein-

de weer herft Le:.unen 2RaD,
ken nen er écht leveus mee
FeddeD", ?Êgl dr. Sq*g^g
bouL

De Nederlandse Hartstich-
tin6 in Den H"ag is ..hartstik-
ke" enthousiast over de
plaD- en van de sporlgeneês-l
Kunrrrge organisaties. ",Fan_tastisch". zest dr. Ank van
Drentb. cie eoórdinatrice re-
aniroatie ran de stichtiog.
onrangs heeft de Hartstich_
ring ook 35 kostbare defibrita-
ioren (harturassage_splxrra_
tuur) :an de Sportmcdische
Adviescentra geschonten
om ev€ntueel in te zctten ,,in
het veld."

Voesballer cvergeden
UTRACHT - BU ds rerbat-

crêdstr{d De Meern ?-Hercules 5 !satadq, de 4+JariSe llerculaan AC
Vel,o in- de tweedÊ hetrl overleen

r n 18 jaar en een fuÈ '?r ven 14
ji":.r na- Hercules ire I ..:ccrdag alle
rr'edsfifien aÍ.gelS$.

Lfur É ,/> ,(
/r' * ,^ ( . ./. /,' -:.

./Lteírtrréi.-
9 .?zt à/, -z t Lr1, .

,/2 7 cr ci tt .,/ /; 9
(
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l.:a-l-s U gelezaa hceft, rLl nea do techstkeu san ile :noanLaagtÍe
::; tle sporters overbrengen, zodat nneta {ngevà e"an ecll kèar+Í-?s.*
iartt èire}rf in kan grC.jpen eu. Besaage too lnn pasasD, epdat
:38 na eea idarkt bi-uaen 5 n5.nutea geste* noet zÍJa ast ile
=aea€er ila-" and.ers d.e hersencellon aL te E:wES,F boeoDadlgil aiJn.
loele Gr. Ëosterqcl schreef Ín heË rerer ag; ln Ro*to:edauE rae bet
aE een keer goea!€€ga,ela, er Fanaa n€nsêB aanweaíg dlo rEasaage
:oa kond.en paÍro€De Ds rtdsttle h''aLdc rát het Utrechts Xiernrs-
>lad vaa il5.ozelfile naarA.sg een vsral-ag ra*r h.et aiet goerL
vas gsgaÊrr ( Uet rLl ntet eutonatÍaob aeggen , dêt ale er
ieoaad aanrezig uas .gereeat clie reanfuatle 'boe koa paaaa.
àeze man gered. uas).
Eij villen U nn de gelegenbeiê Aerron éeae re*"nr*atLokus^=-i.s
te volgen 1n tle kcntt-e.a.
Deze kunsus van 2 avcaden , u'.*t !lê ceE hrr1f Jaar nog aen
herhalrngseef6nJng, eorrrlt geg€vlag d.oor het Ácr*dscaiech
ZiokenhuÍs UÈlocht tegen een kLelao ver6oeilÍng van f.5r-
roc*r ninlne^alÍêpersoaen err nad-rrea.J 15, C.u"e zc *at er
=iri*1;e genoeg ís poor vragon en f*ofeni-ngen op ean oefenpopn
Bij vold.o*r.d.a a.erwre.3.Èa er natuu*}1Jk m.eerderq avouden
,-1Êp1g11r].
Eo* i.s roor ieês=a*:-, voor joeg ea eud, en e noot geht ntet d.entcn
èat het al1r,eann spor8ers zlJin díe er*n lnfarkt !runaan tsrtjgen 'het kíilr ooL *hrrJ.s erf ïriJ u eip h.ot eerk gobeutrlêrtr
Cn net de soorelen sae dr StiggelÈout te eJartlgi:lg frHea ken
er echt .!-sv*as nea F€êó.:rn .Íerzoek 1k dJ-egeue il{o futeress€
hebben zich op te gea*a larle kantirne op hat publlkatLebertl
of' cou telefoontJe naar Esn Occt.trrn O34Ot-259Ê.
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E"I V4B DE RED.êgfÏE @{q!ry ,q fios EH PRHnÍIGE DÀc roB s GESEF

'fl s36 t s8€

Op Vrijdag 20 Febru*ri hopcn ofiz{t L}t&Jers,

P. Marchal en A. A4archa!-MiiteilbL:r'í{

de dag te gedenken dat Zii 15 iuar getrcuwri zi.rn"

ri'ii hopen rj.it te vieren op 20 Í;ebnurri

Íiun tlart!:i'ttrc Í:it'irie ren
cn l:lein.ki;tt"!svsn

R.eceptíe',,un i8.30 uur í.('í I9"3{.) itu.r.
iit dt'i'uriíine t'qtt 5.1/.L.
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VERZEKERDE BEDRAGEN:
A. overlíjden dooreen ongeval:

f 3.000,-vooíongehuwden;
f 15.000,-voorgehuwdenen ongehuwden, kostwinnerin Ce
zin deíwet:

B. blijvende invaliditeit, ten hoogsle:
Í s0.000,-

C. tijdelijke arbeidsongeschiktheid. len hoog$te:
J 70,- per week

D. geneeskundige kosten, ten hoogste:
J 500,- per ongeval, met een extra dekking van f 2SO,-uitsluí-
tend voor tandheelkunciige behandeting

PREMIE:
Pupillen
Junioren
Senioren

J 0,63 per jaar
Í 1,25Wr jaal
f 2,55periaar

Deze premie wordt verÍekend met de Bundscontíibutie

DEKKING:
In algemene zin kan gesteld woÍden, dat de verzekering van
kracht is tijdens alle clubactiviteilen, dus niet alleen tiid4ns hêt
trainen of het spelen van wedstrijden Ook van krachttijdens
veÍgaderingen, besprekin gen. Íeestavonden, activiteiten i.v.m.
de lotto en toto e d. Hetvervoeí is eveneens medeverzekerd.
zowel individueel als in clubverband Het maaktnietuitop
welke wilze dit vervoer plaatsvindt, peí auto, autobus, trÊin,
f iets oÍ bromÍiets oÍ per ander middel van vervoer, mits het
reizen in verband te brengen is mél een eerder genoemde
activiteit Ook cle activiteilen in het buitenland ziin medeverze-
kerd, alsmede deelname aan hel tsedÍiils-en Zomeravondvoet-
bal oÍ Schoolvoetbal georganiseerd door de KNVB
Wat houden de verzekerde rubrieken precies in?

A overlilden door een ongeval.
Het is een ongevallen-verzekering dus het cveílijde:l (en
vanzelfsprekend alle andere schade) rnoet verooÍzêakt ziin
door een ongeval. Wat is een ongeval in de zin der polis?
,,Onder ongevalwordt verstaan:de plotselinge en recht-
streekse inwerking op iemands lichaaín van ongewoon ge-
weld van buitenaf, zó, dat daaídoor een geneeskundig vast te
stellen lichamelijk lelsel ontstaat "
Overlijden tengevolge van een hartverlamming oÍiengevcl-
ge van een hiermede geliiktestellen oorzaak is dusnbt
gedekt.

f O wffi& fi?''et,mf'g'ffiragf,f##

B. Bítf*endri lnvatklita,il
D ii b+teitent een b!iiv-r= nd Íu n c r: r,:Y?'r: ; -':1, ; a íl eeil ;: ; + aarnsdee í

elocr een ongevai. i"lei t)€''cÈn1;:91+ va ., ri.'. luir:";.:r'€ *.*siel
door een arig Í*oeteil i';Qrden \í:{Éij+;; i , ;'-:.. ':i ;.r.: i il':i:!,'l}cí-
waarde:l zi j n va $te pf'ircentaljcs. r'-*f íÍ I : . - lz'rii:: rr r:r sgrake is
r.an e6n volledir; Írrrictieverlies- D.; maat;+hapoi5 Í+n de
vaststeili;rg toi Ínaxirnaêt 2 i1a. ni het eng*'rai uií;tel.*n.
lncien ecirter eeÍder blijkt, dal S(efl vci:j{tig h+, -,i:i r;rogeliik
is, dan v;*r'1i <Jeie vast:ïEillnC oít 1i{:ia4liíj!" dea: tla #aats. Bii
de vasistelllng speeÍ! ltr::i berc'êp geên l'rri.

i',í''
J

C TiicleÍrike a;bei4senf r:s";h! ;s:;:'t i

lngevêlvan t;idelijke arbeidsorrgr:sch li,ierd t., +3n aanvul-
lin g plaatsvi aden van Ínax f 70,- per v.':.,ek, tndien er spÍake
is van een tekcrt op heÈ loon i salaíis. Ëiiiwerkne *errs, die
geen re.jfrt hebb€r opeen vo:!!|íJige doorbetalinil Yan het
loon,i saleÍis cp glrond v:ln u.?ên C o ] 3Íeen anc'c?re leglelang,
za! het verschil beta.aid worden tr ssen het NETTO-loon /sa-
'aris en de l.JÊTïO uiïkering van de ZiÍ- l(tei:Íet. mert e€n max

. an J 7 O,- p€ :''.reel< De wt rkgever. C ií?.rir 9ro qt van CAO of
andere íeJeliítg verpltciit is het nettc-iocn / salaÍis dooí te
betalen. kan geen b*roep doerr eg de:e tie'zekoÍnq. voor
het gedetfte, dai ioor hemze!Í mcetworCen aang€vuld-
Volgens polisvooruraarden zei ín het algemeen geen Íeke'
ning grehcuden word+n met over*-erkgekJ. toeslagen. pres-
tatietonen e.d., d+ch in trpeak-l::, gevai':'i is eÈn irtkering
hieívooí niet uitíresloten. Geadviseerd wordl Cer3e!i;ke
kwestiesvoorte leggen aan de Firma G *ibbe te Flotterdam
Voor personen, die va:;en onder het Sociaal Fonds Bouwn!j-
verheid, is een sleciale regeling getri"' ,. Ficevoelhet nettr-r-

loon doorbetaald wordt. vindt in vee! r' ,:r.:i;en .9..1?r '.r;ikeíangpfaatsoverdetoeslagen. Cie i;i d: zei'.1tt' ila!.ri.1.' t"a v-toíC=n
geEeven. Vandaar, dat aan deze prerso!-;á.i: een : ;!' r"llleri+s
uitkeringwordtverstreklvan 7,45 % ol.',rd: I u''. i; i4Ë. ti1'1*,

van het Sociaal Fond s Bo u'ár niiver n É' j' )tl::t at,1; u i), c t €€t l

maximum van J 7O,- pr:r u;eek. Ook vc:t' -:r.:rs.-'1n1;11, clie oÍldeí
deMetaal-CAOvallenbeslaaler,nC' :,'(Èrt r1''.'l-lo
deze gevallen woí(-rteen uiikeringv..rl:'{' 1-2' : :t ?, overCt'
netto uitkering van de:iel te*ret
Zeifstand i gen, die gee n ei gen verzeke r' t - he :bc'n oÍ een
eigen veízeksring, rjie de inkcíÊs:eIr-: ;h-:C: n ' :' :l:,li9dig
dekt, kunnen ev€o@€Ê5 áàÍrrlilÍai.k i'r' -' ?.1 op :;'i iirlkeÍing
van maximaal f 70,- per weèk. Ai,.n de l'l;ei,virj lx:wi;sstur- -

ken zal de inkomsten-s;hade ínoeten vJt:Geil a;irlg.etcoiiíl
De maximaie uitkering is 2 jaar



I

BmDmilmT@m.
Op 2'E januari ont oníjeveer Ïral-Jl ac} t rs avonds j-s het een
clrurl<te van beIang in cle SVL-llantirre e)n or) he'b pr.:r:lieerterr.-eirr
ervoor.
Oorzaalt: Í)e Badin-j.rrtori-a1.'ctelinl; ''.'erz;rrnelt z j-ch er orr j rr :jor:iiei:. .,:-,."

eeïl avoolje te g;ran }:ow-len.
J)at is becloelcl als i:rfsl.uj-tirr13 van het trrree !v'e.iieï-l tlir.rrrvoo:l:

;lespee1de onclqr-linge'l-'orrrnooi .

iln een succes dart j-s ge.nreestll '.íorve.1 hct borrrnooi. aJ.s cli-e-

$eze 11i,qe avond !

iir hebben lÍ 3 leden nree,.lerlaitrr aan lret torrrnooi eïr nrirr 7O

nrerl.sen zi,jn rr€€11errreest oni een born'1j n.1it>;rI wcr'i te ,'aooierr en

cen <1 r;.rniije en een hitp.ie \{erï te rrerllrtn.
Coniplimenten aan de 1l;.r. Schirnre-L te ,íouclenber;; zi jn, ,-lachten
t{e, zêlier op zrn pJ-lats. Voor lerrirc opvílnf, en de p;oer,le or^rga-

nisal;ie. llaar zel;er: clt:i: aeln al dep;enen cti.c hebbeir rriec;1ec1:-311 ;

iedereen hee-f t z: i-ch rran de beste l;ant laten zien. l),jiN: .
Na tr:ur-1- j-.jli i s er ool< g;ervonnen:

Cees van Os \vas ticl bes.tt:rr-iJorvleïfr , ten*Í- j1_ llie't l ar-chal_ rret
()or van clc i;atrr--Tt hr:t beste te;rur van ] et tor,rrnooí l>-l-el;err

te zijn, J)e r'oJ-lecti;,1er uitsJ-ai; liierv;rrl vj.ndt L lrieroncJcr.

l)an nu noíl v/r'l; 'rl)ie:ltstlrc:q'lecïeJ.:Lrrl';en'r rij-b r'l e bestrrlll-sve'JiflercJering;
van 11 febrrrari .1..1.:

1. t)r is helaas \vcer een lecienstolr woor al-1c ila'i;li.r'bou-
aw<rnclen. l'Je zitten r{Ltrer voI. í 22 1otlc.!r I)€.)r- avt'rir<l I Als er
r{oer JrJ-i,ats is, zu.l-1en r.ue dat niicl<Je.Ls clii; irl acl lrreecle-l,en.

2. l)enkt aIlerr (lJa<.Lrrrintonle'tlen)eens ni) ovcï Irct ciÍrs iiansJ-rriten
bi,j cl.e Neri . l'la <.lnrint onboncl ;

Voorcle-Len: a. I o1';eJ-i.jliheid on cor.rpet-Ltie te íií)atl s[)eIen.
lf . l\anwu-1 l-encle verzel<er:'ir-i;,; b-i j .i,e t- sc' I o Í" onlTe-

waJ-. ( ti,i tleus barlnrj nton )

c. -l,nÍ-orr.i;.rt j e (tintt-trt ;rrl .r r>vc.r:' 'rct i,l;rcLiit-i-nt;orr j.rr

r.[err -].i:nt.le e1;c.

I

Nadelen?'?: j,issc]1i-t:n Coy1tt:ibr:ti.overlrc;irire;;.



1j ïo$ï z'-:.-? *. re den ".tan l::VLr dus oij-l' E:rd.yrl,-i,n+;Ern'"l edert:
ric.a;el-ijkht:j-rÍ een sportker:t'ing ;ran !;+ vragerr bij Dr. wan ZíjI

J':-ïr.se-AÍeg 115, te.I-.A343O-:JO16" 1J zzae::zelf e]rell bellen voor
:pr:i"ak* Kcsten J"'t(1 .$6;"

'r ;*rr:*clt ee:-r .jEUGI),ïlil-\EL.ïliG opgerich.-ï;, (.)c:rlacha: 'rioFdt aan ?O

ie:r,3dleclerl vêï1 12 tot i6 jaa:', Er zaa getr:aind/gespeeld
-,\oÍ'den op ZaÈe'rde.gríoï:g'Êrr onrir:r 1e:-críng van 2 goeCr geoefende ',
1; í:is cï]. "

-;ri;e=ren bi j Flewr: " Tr' Évírra Br.nrrq:n, I{eidedreef 28, tel.2287
Begcrrnen ',it(.,i'dt in .:'luplrrsË:rs ên ,'3r zaj- }ret eerste jaar nog
r,-et aai] e+Íi conpeti'bi.e rgorden meeéïed-aarr.

(t'iS. Er is wee3- belan-6ste-iLing l/ootrr geef je dr:s snel op)

I"iedio urei wordt er een Lectenver'gader:ing gehouden. À1.3.e leden
worden dan verwacht,, rsant lrleet u weJ-, dat er nog steeds eeEr

interim-besturrr bezíg isl Komt drrs a3.,r-err democraties een
bêstuur kiezen en geef U daar ook rÍóor opi er zijn n..1."

enke]-e bestuursleden die door wescFri].lende ooraaken niei
neer in staat zijn dit drderkrr te doen.

Veel sportgenoegen rsordt TJ tDeg:ewertsÈ dclo:: Jret
Ilaclmiutoni interirr j Di s EUli-r:'ê

iln hier zijn de beJ'oofde rritslagen -qan tret torrrrrooíl

:J:TSLNG BADI,IIflTOilI TOIRh{OOI .!AI{UAÍ(I 19Ei
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KLAVERJASSEN
ruA\TER JA S S EN/ÍOKTREN/UABT S
Seizoen 1980/1981

Op ond.erstaande d.ata zal. er weer ln ouse
tnr/go 3

Yoor d.e eonpetitle rneeteJ.J-end.:

2 febnrarie 1981
16 februarie 1981
2 rnaart 1981
16 naart 1981
3O naart 1981

Si!" s-Èg-ggspsHi e -eegiell e gÈ:

13 april 1981 Paastoernooi

kàntÍne gekaart word.en,

totaal

102

81

70

70

69

67

66

65

64

52

49

48

47

40

vted strl.;id

8. Trees van Buuren/Anjan de Bie

9. Johan van Buuren/Jan Hogeweg

10. Sijt van -schuppen/Jan Verbree

Pim van Maanen/Marja van ZÍel

11. Gerard Minnaar/Martha de l4an

12. Jan van Koten/Thea van.Bakkum

13. Hans v:Bakkum/Ineke + Jan v.Buuren

14. Wim Jansen/Marja van Doorn

15. Sjaan v.Impelen/Janneke Noordam

16. Mini Bleyenberg/Pim van Raay

17 . Conny v.d.Pavert/Aartje Sondervan

18. Joke Aalbertsen/Sjoukje Hogewoning

19. Dineke Lekkerkerker/Trudy v.l.lely

20. Annie van Dijk/Henk Brouwer

ïe 3e )a 4e 5e

16

11

5

T7

9

B

7

7

4

9

15

3

r

16

6

L(

1

11

I

l1

L7

6

11

8

5

8

?7

13

?0

14

?3

11

6

14

8

5

0

I
10

L4

?3

16

14

14

11

16

15

15

16

11

t2

9

9

7

19

17

7

11

7

4

16

10

4

7

9

11

1

4

6e

?1

I2

7

8

16

B

13

7

72

16

13

3

7

4

t

De AktluiteitencornmissÍe SVÍ,
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TOPS LAG E RIJ

P" KASPtrRS

voor eerste hlqs
,lees en vleeswqren

E#t
vt-

eigen slaëhËenij
crn vvcrl.sËkeuken

. -ornseweg '12 langbroek

'. 03436 - 1555 giro 1432324

ffi
!r-ERIEURVERZORGING

KLEINHOVEN
. '-;',, .'' GROOTSTE

-f --t'. i""..Éi\.'r \ COLLECTIEF-:Í Ê. 'ljjr-._ .' ir BERBERStt

T.NICOLAASLAAN 32

ODYK
r. :-i,.í-.,*i TEL o34o5-1691

. r: . wl El' s

4, met bovag

il'TOINOBIELBEDR.
Èevens tnacËons

] eberQen

P nvAN,, DOORI\Í
CAFE, BAFI, PETIT

RESÏAURI
beleefd aanbGlrrebr

voormalig club-

lokaal van SVL
langbr. drlK a69

langbroek

tel 03436 1283

rÈ

cqfe, bor, discotheek

))ONS HUIS((
aciafaan rH, doorn

t

TEVENS ZALENVTRHUUR VOOR

BRUITOFTEN EN PARTIJEN

\AN GINKEL
AUTOYERHUI'R

5 PP"! ,,v'w. , etc'
bestelauto's

nooitgedacht 38 zeist

ter 03404 - 19044



G. VAN GTilKEI
SPOBTABTIKETEil

ook lederunren
schoenc!n

doornseweg 5

langboek

tel. 0336 - 1415

voor uw tegelwerk

bgl eens 03436 - 1s7o

C, VAN DE B OGAA BD

ASSU]RANM]IIE-
KANMOOR

íi, ,r'4tvssFrl

verzehering, hgp. , etc.
de geer van juthaaslaan 16

tef. 03430 - 2387 óorn

FA. H. v, Ir 0ilSElAA B

EXPEDITIE

VERHUIZING

BRANDSTOFFEN

tel. 03430 2826 4s65

rtEx5Da

Spaarpapier

TodNbrn

RAYONTAX
tel. 0335 - 2700 - 2828

bupaEstraat 102

wíjk bij drurstede

dqg en nqcht
s,ERY,.CE

bredaneg " codren



Naam

Adres

Geb, datum

ïn welk team speel je
Aantal jaren bij SVL

Hobbyts naast voetbal-

Favorite nuziek
Favorite kleding
Hoogtepunt bij SVL

Beste wedrstrijd bij SVL

Favorite ploeg

)

{

Erwin Roel-ofse

ldílhel-minaweg 6

12-04-1971

SVL E

Z irrr

Motor sport

BZN

spijkerbroek + T-shirt
P jaar geleden boernooi gêrr'orrnÊÍl bij Wijk bij D.

allemaal

A jax
!íie wordt er dit jaar kampioen Ajaxen SVL E pupilJ.erL

Dieptepunt bij SVI geen

Beste scheidsrechter Feddema

lrrlat vind je het leukst bij SVL Penalty schieten
h/at moet er veranderen -rij SVL niets
lrJat vind je dat er rnoet veranderen aan het clubbi_ad ??

het rnarg wel. iets dildier worcten

0

Wiemoktisnietgsienï
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