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Net afs voolïgasnde jarer. :31 =r c:': iit Jaar TÍeer eeÊ rt Grote
Klubaktie f i.rorcen geb,ouie:: :- :., l:assen ven de deernemende
verenigingen wat rêer ini:cu: :e 6elien.voor I'lidèen .'.eieirald :,.cr:t d.=ze a^ktÍe georganiseerd. d.oor het
Utreehts iiieu;sbi-ad ea de iiier.-,:e Zeieter Courant.
De aktie wordt zo groots nogelijk opgezet om de totale
kosten zo:reef rogelijk te beperlren. AJ-l.e d.eelne.laend.e rereni-
gingen ( vorig jàar 286in l,idaen l{sds31an.1 ) zorgea zelf
voor een prijs va.n niainaal f 75r- of beta]en dii in kontanten.
Hierdoor onstaan er vele aaxtrekkeliji:e pïijaeÈ1. 1

De tnee hoofdpri jzen zijn dit jaa:r onder het rnotto tr leidrer
lreg 1n eigen lancl n een r+eelc lanË val:errtieverblijf in óén
van d.e 5 stcnea br.rngalowtrlarken 's4n sporthuÍs ceatnrn voon3 pe=sonelr.
De lotenverlcoop zar startea op r orrtober, d.e roten zulLen
voor f Ir25 veniocht norden,
s.v.l. hoopt dat ied.ereen nee r,iil d.oen aan deze ak,r;ie om
zodoende de verenig-ng te steunen.
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-= -,:-rE kompet,i-:_. :-s zaterdag Ljeer van start g.cgaan. Uat:=-:-'- seizoen uÊ:r Drenqen. Uortdt hei: ueer leuli rekreatie-
. - =:::; of moeten -J kamnioen t.rorden ten l<osLe varr al-les en
-=:.:-=r'r' dit speelt moÍnenteei bij veei el-r'tal-Jen En klubs.
- - --:i ui]-len uJe aLlemai..l- '"le] uiant daar is het een spel voÊr,-::: :at lioeFt vool de naest,e spelers niet ten kaste van
: - -=; .3n ieci ereen, ik st.el me'; nadruk vcor de meeste spelerse
- -: - - : ve r net algemeen qeftGmen uillen vel_er: uel leuk voetbal-
-.. - . :laa.r toch, het ii jkt steeds mesr mode te ulorden om
= .2- Êe;-j tik je tegen oe hak te gevenrofl cven Een por met de
=-=::ll in de maagroi qeu,oon onbesc,hoft ondeiuii; te halenrofl
=|- . -istsiaE ,oie is ook gauL, uitgedeeldo of.... " ga Flaar
-- l l:. Ja,cat is nogai uat., maar u moet ook niet vergeten dat
== . ',.3 ruin 1 mil jcen lecien heef t, dus percentageger.ri je
. =--- -e'" noq uel meÊo ÈJaar het is toch Ben teken aan de ula.nd
-='. =:-, percentage onuustbarend sti. jgt. Daaruit, bf i j kt oat
-: - : '') n=t veLd het onCerii ng respect voÍJr elkaar sLerk af --::- --. i n neL veld betekent c tt gebrek aen respekt voor f t jf
:: -e:'"inaren van de tegenstander steeds minder uordt.
-- :'::ersÈ,reep tegenEïáËEáffiïaÏ even uant uiLdelen magr maar
- -- = sseren is veelaI een vies uoord. Een nr:rmale s:houderduu,
-i=: ie scneidsrechter dus niet \roor fIr"rit, is LrÉo.f zrrfke
'-:::=n aI gBnceg om de scheidsrechter zo uit t,e schelden
: :: - r I 'nocht Ce goede man dit allemaa] kri j gen, op 'ren
-:: = 

^:Je , in z t n. doodskist, uiaarin de goede ftran aLs es in de
::- uan eBn hondenorgaan Iigt, richting zijlijrt unldt qedtruc.
-= rat nog te volgen). aar r.lat zou diezeiit-l sl speLer erveÍr

:=::=: al- sde scheidsrechter hem uitgemaakt had 'toan hij iri
:-= -ecstrijd I x een verkeerde pas gegevetn had, 3 x r.,on kans
::: oren doel gemist had, 2 x de bal onder zrn voeten door

-=:'-, .aten schireten. U begrijpt biaarschiinlijk uel uia'; ik
: | ==zi. Ue zi j n allemaaI mensen Bn makon alleinaal f ourten en
: -: - = een Fout maak uent.el hem dan niet af op dí.e man in
-: -- ru3rt I het is voor trem ook Ben hobby net els voo: j ;II.'r'.
: - ::ais ue allemaal ue1 ueten, als ue gaan karikel-en hei-:benllll.

CF

I

-: -e=Ír ti jd meer oÍir te voetbal-Ien, dus benadeei ie je mede-
:: =-=:S OOK l-l0Qo

:: -:--:'.iite-i-t dat ik hier graag'in zr n geheeJ" aÍ"druk"
- -: ri:en er ondanks alle go-de voornenÍ:en. noq spelers in
: = --: -j-, -Aaan ofl er geheel teit onrechte cpgeschreven uorden *
- =- -: - ix deze spelers vast ter r.ril.le zi jn en de straimaten
- -: - - - =: en zodat, ze onqeveer uleten hoeJ,anq ze taf elvoetl':aI
--:::^ SO.'-Ien'
-. --- ei-ndigen met de laatste paar regel's u.if rr uiie'-ba1 rr:

_ _ - _ = - ,i? komend seizoen nou eens echt qaan beui j:en .daL sport
: --::::--ief gedrag beslist n-i,e{. tlii erk:ra:'passtn?r'

-: I =---3. It< uJens jultie allen een heel pret.tiq en sporLief
..---=- 19Ê1 / 1982.-1
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STT AKEN
UITSLUITINGEN EN SCHORSINGEN
e krdian een speler/speelstcr wordt uit.
geslotcn vooÍ c€n rantrl wedstriiden. rrl
hij oí rii niot cerder rËn coÍnpethie- on bo.
lerwedstrijden van da cfdoling enloí do
KNVB Ínogan deolnenren don de dag vol-
gende op dio weaÍop her in hot uhsluitinge-
bocluh gonocmdaolltel het bepoalde arntcl
wedsrrijdon yooÍ do competiries c q. do be-
ker rel hebben gospceld
Hiorbij wordt opgomerkt. dat gest
rlto wodstriidcn ol cen Íostenl dalrvan
níot op do uitsluiting in mindcring lunnon
worden gebracht
Ëon uitsluiting als hiarhoven genoomd,
goldr niol voor vriondschappcf ijke on
tournooiwedstriiden yrn veÍcnigingen en
niot yoor endoro compcthies in ofdcllnge-
verbend
Oit houdr dus in dlt oen yooÍ oon arntrl
cornpolhiow..rdstrijden uilgesloten Dpc-
l*r/speetster yan het retordsg. of aon.
ciagvoetbel wel mog deolnaínGn aan hot
FBZd-voe:bal. aan zsalvortbal, aan vriond-
r;hopJr6[i116 en touínooiwsdstriiden van
varerriqingcn Ook omgekcerd ral dcre uh-
log van toepcssing riin
Ecn epoler/speclster, die bij het einde van
eníge cornp€ti?i€ hot drarln bepaalde aan-
tal wsdstrijderr uitsluning nog niet gehcel
heroft ondergaon, zal hot .estsnr hicrvan bil
hot begio vsn do nteuwG coÍnpctatie alsnog
moeien ondergeon
b lndion oon spelor/spoelsler vooÍ oon
lijdvak wordt goschorst van X datum tot U
daturn. ral $po;sÍ/spoalster niel serder aon
,: nir- r voetbsl'.vcdstrí1d mogsn dealnemen,
dsn <jo dag volgondo op dio woaro p ilinl
haor schoÍsing eindigt.
Êun schorsing els ondet b genoomd, kan
.-leidon rzoor hot voldvoetbcl àt het raal-
.io*tïrul. tenrii nadrukkeliik op de stÍtÍ.
i.,ir.::giraak ttaat verrnefd det deze schorsing
vtror beide secties van hracht is Gedurende
dere sch..rrsing hon betrokksne goon func-
tie in de KNVR en/oí do rfdcling uitoelancn,
{le('n hostuurs- oí commissielidmaetschop
in de vorrsn.3inl vsrvullen on niot als
schsiclsrechÊor, grenrrechter ol leider bij
ccn wecistrlid oÍ eltta! optrcden

spuwen naar/van een tegenstander

geven van een elleboog/knie/ kopstoot aanhet
een

Uitdrukkelijk wordt er op gewezen
gelang de ernsl van de oveftreding

teq ensta nde r

bedreigen van de scheidsrechter

gewelddadige handeling t.o.v. de scheidsrechteí

dalt b.v.g. norrnen als richtlijnen worden gehanteerd en dat al nai
hiervan verlichtend oÍ verzwarend kan worden afgeweken.

ï) all

ïEi Ë
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'lc lrrloo lq)l o

spelbederÍ
verlaten c.q, betreoen van

het speelveld
vasthouden van een tegenstander c.q, herhaal-
deliik vasthouden van een teqenstander
omrnentaar op de leiding c q, herhaaldef ilk

kommentaar oo de leidin

het beledigen van een tegenstander

ruw spel c.q. herhaaldefijk ruw spel

Àe,eGggenl van een
tegensta n der

het bedreigen van een tegenstander

het beledigen van de scheidsrechter

wetgeÍen naarn te noeínen

het weigeren het speelveld te verlaten

medewerking verlenen

tÍappen naar een tegenstandeÍ

trappen van een tegenstander

slaan naar een tegenstander

slaan van een tegenstander

ffirÊsFsrtsvEÉeiÉ, crade kwaaE
sf FïFeFtEaíe egekÊe?
,,ln rÍ\ijn trjcf, zo sprak een oudgedien.
de in de voetballerij was voetbal nog
een sport waarbij onsportief goclrag
een uitaondering was",
Dat lijkt ons roch wel een beetje over-
dreven Het zal wel net zo eijn als met
lret weer. Ook dat scheen víoeger al-
tijd beter te zi1n. Hoe was het vroeger
nou eigenfijk gesteld met die sporri-
viteit? Bf iiven allcen de mooie (spor-
tievei herinneringen .,hangen" en zijn
cle minder Íraaie vergelen oÍ was
voetbal in die dagen inderdaad een
spoí voor gentlemen?

Een speurtocht in de arclrieven levert
kostelijk materiaal op. lrr de notulen
van de algemene vergadering van de
Utrechtse Provinciale Voetbal Bond
lde voorlopieÍ van de aÍdef ing
Utreeht) van 23 junt 1g22, lezen wij
dat cle voorzitter de vergadering rne.
dedeelt {na cle hoop te lreb[ren uitge-
sproken rlat de vergaderíng kort en
vruchtdragend Íïroge zi!n ):

,,daI het Bondsbesluur den strifd le-
gen de onhebbelijkhoden vooflzet en
vertrouwt op de medewerking van
den Vereenigingsbestur€n om geza-
menlijk den strijd aan te binclen tegen
hen die iets doen, dat in strijd is met
de sportieve begrippen".

Dat ging er zo'n 50 jaar geleden ken-
nolijk al hard aan toe. Erg veel indruk
hebben ziln woorden niet gernaakt
blijkens de notulen van de algemene
vergadering van de UPVB van 30 luf i

1927 waaÍÍn voor het nageslacht staat
beschreven:

,,Dr. Króner (Erelicll kan niet nalaten,
nu hij toch ter vergadering is, den aí-
gevaardigden op te wekken in hunne
vereenigingen to kweeken een geest
van aangename verstandhouding,
ook met den tegenstander tijdens een
wedstrijc! Spreker schetst in een keu-
rige reden den oudon toesland op de
sponvolden, toen men elkander niet
als tegenstanders beschouwde, maaÍ
als vrienden, die gezarTlenfijk een
wedstrrjd gingen spelen en dringt er i

met klem op aan om te trachten dien I

ouden, spoÍieÍ gezonden toestand,
te doen wedorkeeÍen".
Ook deze opwekking had niet het
beoogde doef , Hel werd zelÍs zo erg
dat de Technische Commissie van de
KNVB rond 1930 aan alle verenigin-
gen een stencif toezond met de vol-
gende 10 geboden voor sportiviteit:
1. Eerbiedig Uwe tegenstanders.

Be.tracht rechtvaardigheid en bil-
lijkheid, Een onsportieve optre.
den zal Uw eigen genoegen in het
spel bederven

2. Wees niet uit Uw humeur na een
nederlaag, noch overmoedig oÍ
hoovaardig na een overwinning.

3. Respecteer de beslissingen van
den scheidsrechler, ook. indien
gij meent, dal zil oniuist ziln. Een

'scheidsrechter die nooit íouten
maakl, moet nog geboren wor-
den.

4. Vrlg de aanwijzingen van Uw
a ltrvoeÍder zonder meeÍ op. Be-
denk, dat het zijn pfichr is leiding
lr. geven aan het spel van Uw
p oeg.

5. V ees loyaal ten opzichte van de
pioeg, waarin ge speelt G rí U
tr:n volle gedurencle cïen heelen
nedstrijd, en ziyt gij niel irr goede
lichamelijke conditie, dan be-
v'rordeeft gi1 Uw ploeg do<lr Uw
p,aats aan een ander aÍ te staan.

6. Vsrwacht belere resuttaten v;

Uw 'spel, alleen door meer oêl
ning;, meer opofferingen en e,

beter ineicht in het voetbalspe
7. Stol er een eeÍ in rnoeilijkheden

overwinnen, mopper niet I

omstandigheden, waaraan to
niots te veíanderen valt lslect
weeÍsgesteldheid, slecht terre
onvoliJoende leiding ), do
neem de dingen rooals ze zijn

8. Draag er loe bij de goede ste
ming onder Uw ptoeggenool
te onderhouden en te bevorder
en beclerÍ Uw eigen genoegen
flsl van anderen niet door te I
9€n.

9. Wees stipt in Uw afspraken.
10. Sportman te zijn is een ee

naanr. Toon dus ook truiten '

voel balveld zelfbeheersing.
Het was dus vroeget kenneliik r

anders Natuurlijk is de vaststell
van een dergelijk íeit geen vrijb
om het met de sportivireit niet
rlauw te nemen. Het is onze plicht
te trachten elke vorm vaÍl onspor
gedrag de kop in te drukken. Zu
we het komende seizoen nou €
eclrt $aan beurijzen dat sport en
sponicÍ gedrag beslisr niet bij elt
passerr?
Als dat lukt zr-rllen we et zeker
scirierJenis mee maken.

i-
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J-orenl maar veel lavaliJker Ls dat kr{tÍek niet tegenover de JuJ.stepersoon wordt geuit. &íl dtt nu moeten wê trachten te voorko[lêrrr
Laten wiJ eerl.iJk tegenover el-kaar staalr en de eventuele lcritLek
kl-aar en duLdelfJk naar el.kaar toe breugen3 Sl-schts dan heeft krí-
tiek oen functl'e......een posÍtieve.
Etr gezion de eersÈe maand van tral,ni:rg en oefenwedstrijden nu achter
de rug zí jn kan t-k stellen dat de sfeer goed is, de teleurstell.Lng
over een sLechte rredetrLJd goed wordt ververkt on een ieder gespàrr-
nen uitzíet naar de competÍtíe.

Jan Koster

SPORT UIT HET VIRLEDTN

In de gemeente Langbroek. d.d" 14-g-tg1

In de jaren 1930-1935 L,as er in Langbroek Èen voetbalclub
met de naam rrLangbroekse Boystr eÍl bestond zoLJeI uit leden
uit Langbroek als uit de omliggende gemeentes.
Als voorzitter van de huidige voethalvereniging S.V.L. te
Lanqbroek uil ik proberen u iets t,e laten ueten van het rel-
len en zeilen van deza o,lde voorgangFr.
In het jaar 1929 uerd er in Langbroek onder ons een part,ij-
tje gebald, dat resulteerde in 193CI met uituisselingen van
uit en thuÍsuedstrijden. Deze tredstrijden uerden altíjd op
Zondag gespeeld i.v.Ín. dat e€,n ieder op de zaterdag
moest ulerken. Naar verhouding uaren er nog al urat spelers
voor hande om in de trLangbroekse Boysrrte voetballen ong,
27 spelBrsr De uitr.ledstrijden uerden met de fiets afgelegd
r de af standen diB overbrug moest uorden LJaren naar 'Barneveld
r lloogland, Elst, Uijk Bij 0uurstede en Voorthuizen.
0ok uerd, er gespeeld in Harder,liJk deze reis uerd met de bus
verzorgd. De busondernamer kulam uit tJi jk Bi j Duurstede f lrma
Blom uat nu IJAB0 Ís. De trLangbroekse Boysrt trainden nooit,
dit L,a6 duidelijk te merken aan de uitslagen. Het gros urerd
nooit verloren Bn zelden r,lerd Br gelijk gespeeld. Een bestuur
u,a6 Br ook niet alles urerd met elkaar gerr€geld en doorgesproken
De uituradetrijden uerden met de bus verzorgdr die gehael vol
uras met supporters en spelers. De thuiskomst met de bus uas
ongeveer 22.5A uur, omdat er onderuég nog aens een gezelltg
café uerrJ aangedaan. De thuÍsuredstrijAen uerden gesóee1d
op hetterrein op de Doornseureg. De kleedkamers ularen oude
kippenhokken, over kippenhokken gesproken er uerd in Putten
gespeeld en men moest zich daar ook in een kleedkamer verkleed
uorden en tijdens de uledstrijd bleken de kippenluÍzen in de
kleren te zitten.
De uethouder Henk Kool die naast het ueld uroonde vond het niet
zo prettig dat er op zorrclag gBvBetbald uerd en sloot dan de
Iuiken. In de meeste qevallen uas Br de vast,e scheidsrechter
de Heer Lagenue), uit Doorn, deze scheidsrechter L,as geen thuis-
fluit er maar een gezellige meedenker van de rrBoystr. Tijdens
een uledstrijd in Lanqbroek stonder,de Boys met 0-8 achter bJaar
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de Heer Uilligeburg 5 minuten voor tijd tegen de veldr,raclrter
antuoorde houdt moed, het. kan nog. Tussen haakjes cle velduach-
ter u,as de Iinksbuiten in het eLf tal van & Eoys * []: Lraren
in tijd aI voetballers die probeerden geIC over te houden aan
de voetbalsport. ï n de r,ledstri jd Lanqbroekse Bovs tegen Ui jk
Bij Duurstede Lras onze vriend Piet lílarct-raL srn omgekocht om in
de r.redstri jd eBn penalty te veroorzaken en zodoende 2,50 te
ontvangen. De opstelling van de komende uedstríjti Lras albijd
te lezen op de ruit van het café Nico vo Breunelen.
0p deze opstelling stonden noai't Ce namen van Uillem en Nico
van GinkeI dit i.v.fi, dat de ouden het niet moclri:en u.reten dat ze
voetbalde, daaroa ulerden de nameri met f,J .H. aangeQEVsl-lo
Deze opstelling ulerd door Hannes fiiandersloot verzorgd. De
gebroeders van GinkeI moesten ti jdens een urerjstrÍ.jd ' (thuis)
nog al snel van het veld afrcnnen j-.v.m. dat een van de ouders
er aan kuam, de'heren zochten dan dekking in de sloot.

)
t'l

t

Dit is zotn elfual uit, het verre varIedBo.

iann€er er een verre uituedstrijd gespeeld rnoest ulorden kon-':en de heren van Ginke] niet, in de bus voor het café instap-
ren ma€r moesten buiten het dorp opgepikt rJorden.
rier onder zaL ik proberen urat spelers en hun voor- en nacie-
-en te noemen. Dirk van Vulpen, deze voetballer LJas op tulee
:laatsen inzetbaar, op de links buitenplaab,s en aIs [<eeper.u
J irk van Vulpen had een .hard schot in de benen. Gerarcl van
-,ulpen LJas de keeper met de bi jnaam Bulle en van beroep LJas
rij houthakker. Gert van Uulpen LJas spil en had aok aen harrJ
schb-t in de benetr. tJillem van Ginkel Lras een middenve-lder en
schoenmaker van het dorp. Piet, Vis.'cr uJas de invaller of de
vlagger, dit samen met Nelis Ívlaandersloot, tevens uas Piet
-'isser -de postbode en zodoende bezat hij de mgeste condil.ie.
Pieb fiarchal r.rilde altijd proberen een doelpunt te maken en
Kon alleen in de voorhoede geplaatst uorden. Anton Donselaar
"ras qeen lieverdje tijdens het voetballen en speelde op heb
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middónveld. De Heer Donseiaar heeft aan het voetballan sen
nieuule fiets ovÊr96houden, dit gebeurde als voIgt, de ouders
hadden tegen Anton gezegd, L,annaer je stopt met voetballen
krijg je €'sR nLeuule fiets en zodoende verdiende Anton zijn
fliets. Íïaar na ean maand voetbalde Anton Lreer bÍj de rrLang-
broekse Boysrr, zijn beroep Lras slager. Rien Uos L,as eÉn zeer
snelle rechtebuiten, LraE van beroep Houthakker. Geert van
Lienden speelde rechtsbinnen en L,as uerkzaam op de GER0 fa-
briek. Henk van Lienden speelde midvoor en u,as ook ulerkzaam
bij de GER0 fabriak. Dirk Euijk speelde rechteback. GertJe
de Kruif uas een kleine Ínaar dappere mlddenvelder. Nelis van
0udbroekhuizen speelde in de voorhoede. De aI eerder genoemde
Jan Joor uas Linksbuiten an tevenE veldr.rachter van het dorp.
Uim van Ginkel uerkzaam op de GERI uras een middenvelder.
Janes van KeuI Lras eBn vosrhoade speler. Evert UiIleman,
smÍd van hat dorp Lraa overal lnzetbaar. Anton lYlarchal uats
een achterhoede speler. Nico van GinkeL, schoenmaker van
beroep speelde op het middenveld. Kees van Schaik LJa6 een voor-
hoede speler. De club-kleren L,arsnS een rood shirt an met
zuarte strepen en een r,litte broek, de sokken konden van allêa'
zijn. De eerste vlaggetjes voor de Langbroekse Boya ulerden
gemaakt door Riek Íïandersloot. Naar ulat ik vernomen heb van
vele oud-gedienden uit het elft,al L,as het een zeeD gez€IIige
tijd. Tevens bfijft er nog een vraag over; er is door dit el€-
tal een lauuer tak geuronnen, die tak is biJ mij in het bezit
ik zou graag urillen ueten uraar die geLJonnen ie €r n de datum.
lJilt u dan even belLen naar J. Jansen tel ; 05435-3954.
0nze vriendefijke dank hiervoor.

Ik heb het gevoel dat er toch nog aI ulat mansen zullen zijn,
die niet uristen dat er al een voorgeschiedenis Lras voordat
S.U.L. ulerd opgericht. Verder, r,liI ik een ieder bedanken voor
de inlichtingen die ik gÊkregen heb,

Uan onze voorzitter afdeling voetbal.

l=!s!=Ili19:l:
Zaterdag 21 augo was het dan weer zo ver,
onze eerste wedstrijd stond weer op het proÍïramma.
Het was de uitvredstrijd tegen Kerkvrijk 5 ( nederlaagtoernool),
ons tweetle en derde elftal speelden dáar ook een wedstriJd. t

De meeste spelers van ons ha'dden al enkele traÍnirgen in het
zandgat achter de rug, wat dán ook in de wedstriJd duideliJk te merken wa,

'Meteen na het beginsignaal zetten we de tegenpartij onder druk en
binnen enkele minuten hadden we al een paar keer gescoord,.
We gingen rusten met de stand 9-1 in ons,voordeel.
In de tweede helft begon de conditÍe'biJ enkeLe van ons ( degene díe ncg
geen zandheuvels gezÍen hebben) eon beetje mee te spteken.
tle kregen nog wel een kans of tLen, maar van deze werden er
maar vier benut, t:erwijl de tegenpartij ook nog een doelpunt maaktc.
Eindstand, 1t-2.
Tot besluit namen we e1k nog een penaltyl bij ons werden er negen van
de 11 benutrbij Kerkwijk 2.



De tHeeCe wedstriJci rsas eea ingt-'laste *iedst,ri jd tu1.;gn. Fur.n!_ir 5,
deze werd op een clonderdagavond gespecld"
l{a de Snog$ overr+inning op Kerkr,rÍjk dachten hre er tenen bdnnÍ-k i;*
gemakkelijk over.
Ue kre6en wel enkele kansen, maar niet rov*e} als we gÊ$renrl r.lay'en.
\toor de pauze ue*d er. maar een doelpr:nt door ons gernaakt,
Iiuststand 1-O in ons voordeel.
In de tweede helft r';erden er door ona geen cloelpuirten meer 6';e*
maakt.
ilunnik kreeg enkele hoekochpppen en zag kane om onp,e aehterhoerie
op deze r;rani.er tl+ee keer te paseêrêflo
.io verloren Ceze roedstrijd dus met 1-2.
,,'e eta.an nu meteelt weer met beicle benen o5l de grcnd.
Onze goede scheid$rechter r,,p-s G" l'iaat.

=====

3aterdag 28 aufE. C,D.tJ, l; S.trrot. J.
lla Ce slechiie lreclsiriJd te14ei: iiunnilq hebbcll wc íllizr mou'rle1 Í!lê€1r
'deer eene cpgestrr:':pt.
l.D.ii'. heeft ancie: he,-'ï-f rrur bij ons in cle tang gezeteïr.) het
,':lsulLant r,.ras'l 1-1 irl 1,.:t \cDrtl. lr+1 ','an onu.

:- "ïoI-"! -Co:r:binat:i-c ;o':.r; i.:e,..:--:'. l:' l'':l "Toen'.rt lrooldefr da'; io'e t,eg':n rrc;t ct:r.iri)t:irrLrc va:r hci tweede en rierde
-l{;stí}n spr.:i en declrten }Je da-t ',-:e iret wel- r.oeil.i jlr zcuden kri jgen.

c, 6ir14en e:' clr-:s i.quc:d 1:gl:+n ssj,ïs .At'.:tg:;l,j-{;: rleed precies hetzelfdd.
:edere en wcet riat er dan 51aLt gebellren.
.,-chci"rJRrecilten G*!'!l^,t" hi.c,Lr" hr:l rIq:r ooi: ircrt rrr alLee bleef binnen
.- e Ferjrrli: o

'.usterliig brl:ls aai. ilr; bal ni.el; nili<ier" r.an uÍ-i, r.ia;lr onze acht,erhoede
--..f i;eei: ka"rso.l:.,s9, l;er;ij1- Cnze:roorhoede e:: r*el, ecil Danr k-ree,; en
:.:tuttr:.

.: 6in6tn ïirÍ::c;; r',:l ; t.::ri J-'ii slarid.
. :. de thee .;ersi-apïe I r'i,.: cven, :;e.iir dcor gecii, r'e:'dedi5,;e.nd r*erk
--riii en t*e cr:; doel. iael: seh.*cïi l.rnl:de n .
:-ln vern onse =Ídcienrelderi-j raal{-te ge}r1esÍieercl , Í:raar: -;1& ce!}
-^e:-:l<urdige behi.-clrling met de i:terza.lt r+el-d trt;ze ,ir)êier bJeer
: , SeJ-apt .
. .: zelfs dat hi;! eer". .'iur.Jeel van een C,oerlp.-';rr: n:a.a}:;beo'.--:rL'vrlorlijd ber:r:lt,eir. ua nor; tuec kzrnsen sn:1c einrls'land was í:-.{J.
-: -'l-s we de I li:tstc L'*.:.: i:ed-stri. jc'en gle';or:lhal r'1 ilel:b'.l| C:'.irt het goed,
-: gar.t cr bij ci.ls n:ieb om r"l:ic de ql nt-l-puntr:Ii m;:rl:t, let er om dat
- . ,iemaakt wo.rtden *

-. tl0lr aarCi.S 1.l:*:"-i
l-jst? \,JeaenG
- ?jlr irJ- jc.:c.: ttlï,g
"--1rdell.

--. :-ierlt' i.nue i)iïï):
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Danresvoetbal

Damesvostbal.Zaterdag ZZ-B-I g1
N.S.V.5. s.v.L.

Vandaag hebben u,e onzB eerste uledstri jd gespeeld,netruas uel.even Lrennen na tulee maanden rust, maar dank.zijde (z.lareJ training..van uoensdag j.r. L,arBn ure ureGrr in stáat
om de bar tlte rakeifren hadden r.rr,-er ul€er zin in, trij haddende afbrap. Algauu, viel na ulatrheen en Lrêer gatrap he[ eerstedoelp.rnt , gescoord door de tegenparti j .I'laat..,iJ Iieten het niet op ons zitten en na eBn goede voorzet
maakte Uilma 0ostrom Gren doelpunt. Het Lras 1-1 . Ná de rust L,agN.5.U.5. erg f el en het ulerd áf gauLr 2-1 .-lYlaar'to"n-t r"r Uilma
LJeBr 3n ze maakte er 2-Z van. Ze Lras goed in vorm en maakte \

tot slot nog een doerpunt. zo ulerd he[ 3-z,Ott L,as tevens deeindsband. Íulet de eerste overuinning op zak glngen ure opger.lektterug naar Langbroek

J.v.K.

Dames I S.U.L. 1

Datun z ZS r B - tB1
Aanv€ng : 19.30

r u.R.c. 2

us begonngn met veel goede moed om aantetreden op het Lang-broekse :po,Ttveld om 19.s0 tegen het veenendaalse dameserFtalvan u.n.L. l-let begon met de afltri.p voor v.R.c, Na Ben poo6 de
lvgrqespeeld te hebben scoorde V.R.C. toch na ongBveet 20 min.0-1. Ds eerste helft verliep verdere zonder doeliunten.Ip de rust, gaf de thee ons Lreer moed en zo kon s.v.L . tocheen coelpunt scoren en er 1-1 van maken.Het coelpunt ontstond door een goede zet van
die ce bal naar Uilma [Jostrom schoot Bn die
doel van V.R.C. schoot.
Ds u€dstrijd varlíep verders goed, de stand bLeef 1-1.

fen speelst,er van het
Dameself tal.

Damesvoetbal
SUL -URC 2 25 augustus

Een 1huisuredsLrijd die ue met goede moed begonnen omdat u,B devorir e Liedst,rijd zomaar geL,onnón hadden. (eíndefijk)
uel londen ure meteen merken dat rrB aan vRc Ben veór sterkere
tegerrrstander zouden hebben dan ain NSVS.
lïaar;gerukkig uordt on6 gpel steeds beter. En dat merken ure

Jolanda Ívl innaar,
ham vsrder in het



niet, rLl.i;ni'l z:.i.f F iioi( sr,_.pilillLË1.Ë :EríJ*cn ciat" ïJe
qoede naam $ríL hocg i't*uden, *i'r iic i;eet zeksr rjat
ons best zqll..en Curn ksinerid seizcFn.
En dat dede'n L'!e dere L"reCr,tri jd cuk * Jar$iner rlat URÍ,- in de eerste
herft dg stand nret Êen vràe*à coel;:unt op 0-i bracht. De ba1
ralde n" I. zser i-nnqi&an hei cieei in En nuch de l<eepster noch
de verdodigers konden er iels aan doeu.
I n de tueede heif t l<rinm tlilrnë r.ieer op dreei an maakte Br met eenqen Í'raai doelpunt 1-1 L'ano Ljilma qa zo clocrn i-opscoorster
ben j* nu aL,..l-rou:uens Jolanda Ívlinnaar zaI het binnenkcr.t
ook lukken ze .is er tell.,eris cii.chtbj_j.
Aan ds,ftieuuÊlingen i<on je merken dat ze al. veer vaker gevoet,-
bald hadden r'rant de"t girig prima. 0nze keepster reverde ook
Lreer goed uerk dus al net a.l Ben f i j ne uredstri jd ( en'Ieerzaam )

Fians v,Impelen no Dick Brenk hartelijk dank uoor aIIec uat
julIie gedaan hebben voor het dameselftal.
Ue hei:ben het gevoel dat ue nrr bij 5VL horen.

rilileten ook de
LJe allernaal

I n de l-anEbroekse Uoltref f er van september 1981 las ik voet-beii
,-,oor meisjes mret Ben aantal vraagtekens.
ln qenoemd stuk staan helaas eniq;e onjuistheden,
:inds het seizoen 1979/gO uras er bij de KNVB meisjesvoeti:a.il
-anaf B jaar.''et ingang van het seizoen 1981/BZ (dus heden) i= de Ie,eftijds-
;-'ens zelfs teruggebroken naar 5 jaar.
-a KNUB càmpetities hcbben de navolgende leeftijdsgrenzen.

Damesvoe't,bal.
Darnes-Juni6ren
finisjes-vCI*thrnl

UanaÍ' 1/t jear
Van 1? t/n 1/+ jaar
Uari 6 t/n'i1 jaar

-!3 meisjes nie+- getreurd n inriien voetbal je
. -Ê l;,afl je alLijd terecht.
'lai oíTl voetbel ie speien naet je mÍnimaal 11
. i:lac daarorlr Êian je rrrioni.i innen of ze ork zj-n
l:i-i als qroep naar dc uÊrÊnigine.

Iievelingsspnrt

speelsters hebbenn
hebben Bn korn

Jiii-r itu

r\ra
ffi{; ''i-i

r*

i rr he L n j Ëtlvr.,,: si,i :;:oi:ri LoÊ-.1 ,' ' 1();irj;: ::;i.l Êt: \r,{}i]r' r",c;icp r;r:l eqenlrei c-i

:-,;r'i l:e k1-.iv'.:,ïi*st,;el; i.n cje jii-riti-j.nr); Lt-i_Í; nai'wê(:r plaaLsvinderr
-e rqaandagavon.Jeh, êên keer in cle tr..re,:: ',*pker1 .., :

:l-; anjsat.je zal ock. ctit jaai," td.--leí' jn handon :':iiri vap dr,:61,it-ivi-
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Hans van Doorn en Theo van de Heuvel . Z1j hebben de kaartavonden
altijd goed weten te organiseren, wêardoor zij altijd r,'ele mensen
naar de kantine wisten te trekken op Ce rnaendagavond.
Daarnaast organiseerden zij t-al var, andere activiteiten voor S.V.L.
Wij willen hun dan ook heel hartelijk bedanken voor het vele werk
wat zij de aigelopen paar jaren voor S.V.L" gedaan hebben.
Dit nieuwe seizoen zijn we gestart met een nÍeuwe aktÍviteÍben-
kommissie, bestaande uit Teus van Ziel, Hans lÏoeleve1d en Gert
van Leeuwen. Wij zijn al weer enkele weken bez.iq met de organisatie
van onder meer cle kaartavonden. l.iij hopen deze avonden net zo ge-
zellig Le kunnen maken als onze voorgangers gedaan hebben.
Helaas zijn we genoodzaakt met het jokeren te stoppen wegens te
geringe bel angs'cel- 1 ing .
Vrlij starten op maandag lzOktober het nieuwe kaartsei-zoen,
aanvang 20-00 uur.
De volgende avonden, welke voor de competitie meetellen zijn:

26 Oktober
9 irlovember

25 November
7 December
4 Januari

18 Januari.
i FebruarÍ

L5 Februari
L Maart

15 Maart
29 Maart
19 ÀprÍl

Buiten de cornpetitie om:
Kersttoerrrooi 2i Decemb*r'
Paastoernooi. 5 .è.pr:t 1

Aan het eind van het seizoen zr-rllen 11reer de S hoogstc uit.siaEerr
vrorden opgeteld. Degene die dan de nr:este punt.en heef t mag z-ich
we\er klaverjaskampÍoen noemen en komt Ín e.anrnerl:ine voor é6n
van de mooie eindpri'izen.

L\e Ak i:i vi te-r terrJ{-omri,iss.i e \ran S. V. L.

De belangstelling voor het tr:aineu (l keer in cle lr: r:toeen) op roroensdap;-

avond is helaas nog niet zo groct. u kunt u drrs nog stec(is opgeven bij
Trees van Buuren. De nieur,re trainer is de heer John Bruininga rrit Wijk
bij Duurstede. Hij hoopt dat er van beide lcanten een g,,oecie samenruerking
zal bestaan en dat de Le<{en.reel van hen zrrllen jcrrnnen leren. Zij rnoeten
dan echter wel zo veel- mogelijk op de Lr:iiinings.;;rvonden licnen. De tech-
nieken <iie zij daar leren kan men op d,: nr,clere s;:eelarronden al in de

Praktijk brengen. InIe sïarten voot: ii e eer:ste t,eer net de tra_r.'nipg op
7 oktober 4.s.. Tot Cie datusr i.s de zaal cll<e r.;-rensdag vanaf 20.00 uur
voor íeder:een gcopend. Daarna een.s -i.n ,ie l4 daqen.



i 2 Scptembcr ; . f . is cr,ze j eugda{deling entliorrsiirst van start gegaan

onder le:i,ding van Mevr, van Koten en Jan van Garderen. Hierbij willen
r+:ij hen alvasr hartelijk danken voor hun inzet voor de jeugd. Veel

succes beiden. InformaEie over jeugdbadminton kunt rr krijgen bij
Jan van Garderen.

A. Sonclervan

#5-.w ffiffiffi'trffiffi

--,.it het begin van het nieuwe seizoen wil ik even stilstaan bi-j het
::hter ons liggende selzoen.
:portief gezien is het zeer geslaagd geweest, maar financieël gezien
:.'et zo rooskleurig. Door het grote begrotingstekort voor het seizoen
::/82 ziJn wij genoodzaakt een tweetal lesuren in te krdmpen.
;i hebben de laatste twee jaar een terugloop van het ledental moeten
::nstateren, als gevolg van dit alles hehben we helaas afscheid moerten
:-.:-iï€rl van onze leider Leo,Boer. Vanaf deze plaats willen wê:hern alsnog
.-.=rb.elijk bedanken voor hetgeen hij voor onze vereniEs-ng gedaan heeft.
= s't.aan nu aan het begin van een nieuw selzoen. Dit gaat gepaard r-net

: ::i..el e veranderingen.
-.iLereerst ziJn we genoodzaakt om de selectiegroep op te h.ef fen. víe..':rden dit erg Jammer, maar de financj-eële situatie laat het niet toe
-=ze groep langer te handhaven.
-= tweede verandering geldt voor de gehuwde dames. Deze groep hebben
: kunnen verplaatsen naar de dinsdagavond en wel van half B tot half I
= hopen dat deze groep zich zal uitbreidenrwant'vooralr:bij cleze grí)ep

-: het ledental. erg teruggelopen
- :: dames neem gerust uw zuster of buurwr:ouw mee en laat ze een paar
-:?i' mee g),'men.
,'-lêf deze plaats wi1 ik nog het bestuur van de afdeling badminton
:janken dat z.j-j toch een half uur besehikbaar hebben willen stellen
::at wij dit uur voor de gehuw( è dames hebben kunnen realiseren.

.- "-- uur voor de ouderen op de wodnsdagmiddag bêgint een half uur later
..-- ;."ordt nu van 2 Èot 3 uur.

lesuren voor het seizoen gf/BZ zijn nu als volgt: '

- .- sdqÍI: I7,30-ïB " 30 ur.ir
ï8" 30-19.30 uur
ï9, 30 -20 , 30 uur

] i-i

:h

.Lr.

lti\-

)ij
ijk
king

oeten

ch-

.e.

)

tlur

J Ongellsr
mei sj es ï 3-ï 6 j aar
gehuwtle dames

- :-sd+_g 3 l-4 " 00-I5, 00
ï6 " 00- ï'7. 00
T.7 .00*ï8. 00
ï8"00-ï!j.0c
r9.00-20.00

uur otld€lreï] ( in ce kantine)
uur kt euters
u.rtr meisjes 6-9 jaar
u\tr meisj es Ï0-f 2 j aar
uur adspirant dames

,i cleze lesuren i"rebben we onze lei.d-ster: 'Ieuni Soncier,ran,

:=an weer verschillencie aktiviteiten op het prouramÍna zoals:-:rijden, St. Nicolaasfeest en noq meer.
-.--:-ren dat het een sportief maar vooral een gezelliq seizoen zal

- _ '-_-: .

:tlarnens het best.uurr,
t

ivlonique Hoogewerf .

-
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17 ívl 'Hoogenb,erf17 lïevD. R.v.d.Ueerd
[í1r 7 C.v.Garderen
1B A.U.LrrDoorn
19 U.v,Beel<
19 U.Achterberg
2O fvlevFc voVulpen
25 ["ievr" v.t,Joudenbarg
30 J"Cvarvest,

0t(T0BtR

1 H,v.Kooten
1 D.Lekl<srlcerJ.<er
11 l'1 e\rro de l(oning
'ó J.'uiov*Ziei
6 L.0vÉrrvest
I l'1 .J.Hensksns
I E.ltlanaler
I íYlgvtr.VarrnBuIen
11 l{.í'ÍlatrchaI
t? Uf,DRrilen
1? J.t(ostsÍer
13 S.v.Es-ReecJijk
14 L,Doneelaar
i 5 R. d, Jonge
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En hoe meer deelnt'ners,
hoe meer inkomste r
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sport vergt kracht
vlees I S kracht

koop daarom uw vlees bi

tm

$LAGEBIJE[I
kwalitatief

en sportief
^ tet te verslaan ! ! !

r! eKe\ïiKs g.r\d"l;, c\ee\
vo(

Dorfhuis
vqlkenburg

WINÏERSPCRTARTIKE LE N

:: N S LANGS EN B EKIJ K

03/ 30 282 3

S]NUAC EI
vAN K00TEil

vcrcil- div, sinacks
verzorgen: partijen

feesties
te| 03436 - 1805

wilhelminaweg 4 langbroek

HENK VOS
van v/hGEBR. NOUT

zahd, grind, slqkhen

telefoon 03435 2498 3125

ook af te halen aan de loswal

BOUWBEDRTJF

HEBOUIfl, voor

nieuwbouw, verbouw

onderhoud, tekenwerk

deuren , koziinen

stallenbouw

I a n g broek wijk bij duu rstede

tel . 03435 1207 03436 1575

oorus
OOK UW DROGIST

OF PARFUMERIE ?I

lgbroekerdiilí s6r

Ebroek

r -- 
- :1=a -gÊ*ÊËttlff*r#m*r#

03436 -1284



WIJ I(OPEN AL
OUDE METALEN

UW SOORTEN
ZOALS

KOPER LOOD ZI NK gnz.

voor de hoogste priis!!!

JOHN DE ROOY
Vlierstraat 20 - Wiik bii Duurstede
Tel. 03435 - 1989 03435 - 3823

f nstallatiebure

IIEY
*- q^ (on

t4

sót ?)-%
q

kanto ot, show- I

METAALHANDEL

room te
SPARRELAAN 2

DOOF
03430 443

sToP cíor

EEN T IJG ER

UW KACHEL

EENS

IN

, tf I

lDoolR.Nr

OIIEHAilDET

RHODENSTEYNSELAAN
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