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Sankrelatie van de vsrenlging N.fl.8. Langbroek. rsk.66,22.60.536

Girorekonlng t.h.v. pBnningmBestsr S.V.L. 62,33.58.

Kontrlbutle: daze 1s voor eIIe aFdellnqen van 5.V.L. gelijk.
Senioranz f 130,- per Jaar.
Jougdleden ven 16 tot 18 Jaar

onder 16 jaar
eerste kÍnd
tueede klnd
derde kind

Deze kontrlbutie uordt gelnd Ín
q pl" qt" rmLJ-&,

Leden vanaf 18 jaar van de afdellngen voetbal en taleltennle
hebben erle opzegtermÍjn het einde van het aeizoeno
Leden van de aFdelingen gymnastlek an badmlnton hebben ean
opzegtermiJn van 3 maandBn.
Voor jeugdleden ziJn aangepaate reg€lingen.
0pzeggingen kunnen pas lngaan, ala deze echrlftellJk aen de
efdellnasekretarla zÍJn kenbaar gsmaekt.

Í 100r-
Í 75r-
f 75r-
f 65'-
f 6o'-
10 termljnen ( niet tn Juni en juij ,

(
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MUNTEN en EDELMETAAL

SPAREN H YPOÏH EKE N

FA. H. HAA IBOOM,

DIEREN EN

VISHANDEL

kampweg 43 doorn

tel. 03430 - 3022

SC]HTTL]DtrRS]8tr]DR,

R. S. vAN, EDE

DEGELIJKE

VOOR HET

VAKWERK

Yvcidedreeí 6 langbroek
tel. 03{36 - 1762
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G.lf nd." Ïragemaat
G".{aIïrentsevi
F*voïJooïtl
Jos Vprn Ï'eeuwer.
ll.v. Esse l
Yd.l-ïoog1and.
.I" SlnÍnk
Bh n";" c[ * Heuvr:.L
H"Ser**hu.re
Ft. BÍe shetlve.l-
W"v, $ud"uroekhui-zon
8j.rf .ï,eeuwen
H. h*llrrrc(:ns.

svI,z * sJïv3 4"O 1J febnrart 19ii2

De tweed.e rri'ed.strj-d In ir.ot nleuwe jaar 19t12 stoud, op het progralnrra.
iÍet was de thniÉJwedstri.Jd teg,on CJTV uÍt Amswtsf(:lort. Dezo wedstrijd.
was d.e rei:urrr van Ce oF 3 oktober gespeelcle ultwedstrijd. CJVIF was
tot m.r toe de enÍ.gste }rïoeg clie nn I wed.str.ljcl,en ttri.e vaJl ons Bewon-
nen had en d.aaroui $a:r'ërr ws e3 erg op gob*enrtr on de destijtls geled.en
neclerluag van 3 * S ttoed. te rnakon.
IIet uias sc,hitterend voetbaïweer not een tach wel zw&.er veld maar
daar hed d.e tegenstund.er ook last vsno lïe begor:rnen soals geïuoonlÍJk
weer enthouslast aen te vallên, zowel over links als rechts en eF
werd veel op hef doel gosahote:1, msar steed.s$ zcncler reeuLtaat. De:

besls !,isrs kreeg CJ\N toen een aa^rrvel-Ier alleen op Rien Overvest
afp5lng, ïira,fi.r cLeze pakts rÍe ï:al vakkunÈig af,. Nr* Jp ninuter zay
J,qn Sond.er*""aa Jos van lreeuwen n"iJ staacr en schocf cte ba1 naa.r
Ïren toe, .fo$ betla':ht zich geen moment en plaatste de bal- d.oor naar
John Smink die nu alleen op rle koeper afging en met vel.I.en en op-
staalr 1 - O scoord.e. Dat was êen mooie opsteker voor rust. Na rus'b,
dezelfd.e opstellÍng, werd en wat beter gerrcetbald. SVL was rmÍ.jwel
k-onstant aarr het aarival-J.en en d.a.t resu.ïteerde in een tweede doelpunt.
Een afges).agen a*.nval van CJUV vrerd. tLe lnl-eld.lng vaor d.it d.oelprrnt
Jen va:r Leeurven k:rreeg:r.1 . do ba] van s.chteren uit en ond.at ïreel
CJEII nacï voren )-lep en Jan geen buitenspel- lÍep , ksn hj"J riclrtirtg
doel gaan, Iili kwaur echter een beetje schuin voor het rloel ( naar

rnaart 1982
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Jarhij heeft .'rl- neer ger:ouorrl ult noelJ-ÍJke lroekerr ) en wou , toen
hJ.;j tle keeper. Fasgeslde l-nsshr...ivene nna^r da ba-I. gJ-ng voorlamgs,
Bïaa.r ziedaar,als een d'*ve}'bje uit eerr doosje, alsof hlJ er u.ltge-
schoten r,va.B, da.ar !n/aÉ we6r Joli-u Smink en met esn sltding tikte hij
de bal ín 2 - O . ÏLterna ging CJlrV iets meer aanvallen naa.r za werden
gced" ,l.oor het nÍ'"!.denveld. eft door Ce achterhoed,e opgevangen. Na
3O rpÍ-nirten werd Jsrr Íiassbeek d.oor Ton rran Cariteren vervànggn, toeh
sc'h:r'ofo C'IV-V hl-er nlet verr en bl-eef aurvallen. ào kreg€n wiJ enkele
gevaarlJ-Jke countsrsl- ,Jos van"J,eeuvíen kreeg het toen v:reeeliJk op
ztn heupen, hiJ panseerde 3 mein en scoorde beheerst 3*0 Dit was
t'oor het eerst sLnils 25 septem't'er 198i d.at Jos'À'eer eêns sooorde
Ín konpetltieverbanri, hopelijk heeft hij d.e snaak nu weer te pakken.
Een paar minuterr later seoorde Wlm OurJbroekhuizen nog 4-O met een
kei.hard. schot vslír z,olcef 1O neter ( friL5zel.f denkt van ongeveer
]o nnoter)" flodoend.e stsen nrlJ na'10 wedstrÍjd.en nog steed.s op kop
nist 1? punten en eeÍ doelsaldq vq,a 36 - 13.
ilopeliJk bl1.jft het zo doorgaan.

.jan Saelsbeelc,

P.$. Het tweede heeft or weer een vader bÍj. n1. Xl." d.e Brrr}'rr.
Klaas en An nelios ïranens het twearle van h.arte gefeliciteerd,

Jc,naËhan3-S.V.L.2

Door do goedtl resultsteir lra d,e wlnterstop 6;Íngen w6 vo1 ver'ïrouïvsn
flaÊr Zeist toe. Eenrnaal op het velil gekomen vÍo]- het wat tegen, want
het'had gevrr'rren zodat het velct kel-hard was" Het ul"d.cLenveld vsn ons
kon zodoende het 8evreeede wapen (sliJd.l.nE;) nt.et ultvoereno wasrd,ocr
Jonathan geiiJk het inttia'Bief nam. Door goeel keeperswerk v*n Rien en
attonéheid ln ile achterhoerle, vlelen €r 6een doelpunten. EeumaaL aa:r
hot veld gewend gÍng de beuk er den toch in, naar enlele kalsen wetr-
clen Jamnerlljk verprutatn Zodoende gingen we met qen bla.nco stend rusten.
Do twaede hetft gef eenr:slfde spelboe.Ld., n,l. Ben s,anvallerrd S,V.L.
eB. egn ver'iedÍBeud *Tsnath^en en na twintlg mÍnuten was het einctelÍ.Jh l-
rE€ï, 1-G voor S.V.L.. loen mocist Jonathan wel konien en kond,en níj
trriJuit noct'lrall-aan Magr geheel- tegen d,e verhouding in eooord.e
Jonathon 1-'h . De tteriggd.e vl]fl hun wes Eelukkj.g vaa korte tluuï", warr.t
ll:la êen *tsn6].1eË rrÍtv+il ve:r dle va.rr. LsÉuwens werd het toch nog 2-1
voo $"-V"L. DÍt w,sÉ: tev+rrs de uttslng,

Jos

p*s. 2 kreten n{t het Jonathan kurnp:
- Ëvan d.ít irboerenkoolvoetbErlil l-s niet te winnenw
- ?rfk hoop d.at S.lf.ï,. 2 kaxpl.oen wordtÈ

To kooli ! z*ljoÉrrr1.* voeltbc,Icclroenen, mtiti'L Jt'a.Lleen 3 à 4 rotial bij -braÍning gebrui-.kt,
prói'1.. O.tj "li"
iï"i'Íane i- er o \rre.ri-d.edreeÍ' 1 5,
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le 'r'edstriJd, waer w€ lang nairr hebben ul-tgekekqn. V.lI.Z. heeft na--e-i;ik evenveel verliespunten aIs wiJ. De weelstrlJd moest êen k\rartler
'r -ïges'têId wotd,en, warrt ênkel-e mensen wlsten het veltl niet te vinden.
-r:: leicler had ons nog gauw voor de wedstriJil toegeflulstercl hoe be-
'--:-.gríJk het vand,aag elgenl-iJk we1 was" BIJ winst zetter. we een goed.e
';ap richtlng kainpioenschap er,. proÉotie naar cie K.N.V.B. WiJ begonnen
*: rved.sitriJd zee:: fol e:n d.aaruit volgrlen aI een paar mooie kaïrsen,
::e rriet erg wexden benutn V.V,Z. had nogal een geroutineerd. elftal,
1'.e veel op d.e bosh.ssingon van de scheid.s,r'eehter ingingenr om zo-
i:end.e cle scheidr',reohter op hrrn haad te kriJgen wat hen ook aardig
uk'i;e. lía drie eehi.tterende opgezette aarval.ler en Êvenvêel uÍtge-

:teelde kensen werden rlr:or ons yriet Jn doolprrnten olngezet.
-la ïlc\5 een 6oed.e red.d.ilrg v&xr orrue keeper. Bingen we do:-rst l^n" In de
i'zveecle helft kwe$ Jo$ Ln het vefi vo$T Jan y"H. tfliJ bl-even d.e bete're
-rloegr m&arr rra een ongelukkig moment ult een corner vaLn V.V.Z. belantl-
'1t= dts bal in ous d.oe}, 1-O achter. lllj biarerr op cle aanval spelen. John
ir.iink sciroot op ;o pae.I. Maar i0 ml,-ruten voor tiJd nE, een prachtige
;:l-o op r.eehts vlrn 6im ftudbroekhulzen, trok hJ.J de bal tenrpl op Jan
lond.Èrvir:r die op d.e binrrenhanb pu.al $sltoot. hiertra kon Joim $mink de
rfÍi:L in het verja.ten doel sckrj.ete.n 1-1 en dj-t wa,s tevens de uitslag.
Ë!;! wa.:.en hier zeey tetnredsn mee gezÍ-*rr ons vertoonde spel en V.Y.Z"
knJgen we ook Írog eoïr keer th;*is-. , 

,

Een t?ieed* uir*u, speJ-er.

lleren van hc'b eerste, clerdervlerde,
viJftle, zesde en d.e ;eu6drw€€T bectankt

Yoor ,ie sponta:re inedewerking.

U heeft gellJk ou bent bi.J oen voetbal--
klub en niet blJ een krant.
fot wederd..Èenst bereid,

lfon Oostrom.



Fm kaa*tkornpetltj-e begin'b }:ngzaÍrerhand. het el.ncle to nanle:r*n, èe
spa:rni*15 wJ"e er net de pri.lren gae.-t slepen , nÈernt toe"

De uÍtslagêïà yêrr
1 " I,Siru Bos

d.e 'lOde kcmpe-titíeavontl op ma^eud.aB 15 meant was:

1, "Silrt rrrr .Poppel 5t g1 FTÀnten
De ïroedei.pr:1"js Eing $sar Fete:r TrrrbiJii met 3485 punten. i{et Jokonen
vÍfuld, veÏ.l..aeercátï fi{.fwoïïnen i.oor Jr.'ke rrarr d.e Rerg met 3T1 nrrriteno
HÈt rLarts vrsrd. g*,ivcnËeÊ ,Joor Peter torbj Jn met 3?5 lrrrrten gevolgd
dcro:r J'an ÏT*ogLn*cl rnet ..1 

::O l:ur,.ter.

Sr ni-jn nu ï1oF.2 kon,netli;:rear.rond.r:n , r,o1.. op 2Q rnss-rt elr oIJ
'19 r:.FrtL.
Op niarrnrl*g 5 *pri r i.q or ris€r' de g:note paaskaartavofld., op d.eze
avonet al:tr:r a:r ïrgrii. esn q::'oot ar+nLp-l eieren te wj-n-nen" De ei ligf-
hebbers nrog(rn d.e:rre e''yorrri be:ilÍ^tt reí*t rnÍ.e,sen+ Volwege de extra HrlJzenís het iule;igcld ap dÈaê avrnd fi" 5,-, t

Ill"erondoy volgt de sian,i vflt de kaartkompetltle n* 1O &.vonden.
Ycor iederern ai;in d+ B noogert gekaarte e'vonden opgeteld- Elr ziJn
nog een grctot s.sntal kaartez"s.d.l.e voor èsn valr' de ï0 eindprÍJren
ín &EnÍnerkln6 irunneïl konèn. De h+ofd.prlj?ên ziJn o.ao Ê6ï! raoÊfÍets,
tnfel"tg::nj-stafeireen hak en grllovon, rad.io cafiÊetterecorder en
eevl gcurrÍetste*o óe "ri:"naer ontr,"a.:rigÈ tevens de klauerjaenrlssolbeker.
1. Ri-Jk van 'íulpen ,+1r3t punten ??.r.Ien van feeuwen 350?0 punton
?. Adrl van Poppe1 401j2 ti z0.Mar*in ï Essft$ 3495S I'
3. $jal,,l ";';:.n L,eeuwen 401 f i n

4" P[et trÍey 3::5't-t ft

5, Rinl- van Roesurn 39415 re

6. John de Rooy :1855S r!

29"Theo Koeteior 34904 rl

30.Êoiirsuwsr sr 347?6
31 , J"vl{-osrsr.gn l4?03
J2.Ksrin l{enskes 34315 rf

Ê" RlJk van VUJ-pen
J" ïIens Rne1et*'*tl
4. I-ïen): $eer:hof

?. Arnol-d. van Os 3B3Oj
8. llcrn Eoetsler 38273
9. W.Boe JB1 51

10. Ifuns rrr.rsr Doorrt 38G-q9
11, Ren6 lien.sken 3?e7? "
12, Iïreris Kos'hernarr j7'à43 t'

5445 punten
5f60 pu*ten
5íi23 punl;en
5il08 pun'uen

il
$

rt
rt

n 33. G"Brak 34293
" 34., Jayr Àíansier 34066
It
rt

'13. F"Iiiehof
1+, Attr'Í va.n Os
15. I{*nÍu Jazrsen ert
16. Henk lleenhof
1?. Jsril. ví::r 3ie1
18, Nico Herfleman
'ï 9. Pe'oer ttu:biJn
Ê0 " P.ltla"ncha-L sr
21. lhec Terrnae,t

23. lfevr.&pnk
24." lorn Vor],:erk
25. G.Srouwur Jr
26. Mn lhins

j753r
3?41 6
373i1 '!t

3721? ft

37090 fl

36894 n

36811 ,n

,16't3O rr

36690 fl

]5949 'l
35908 tl

355?3 t!

15138 tl

It
n

?2. Marja Verwoy 364Ê4 r



se bij het jokeren de rJ
. n we dat Joke van de
2 I ,'-'l . iteVOlgd. tl,Oor. -r, ' .

',*-* gekaarte avond,en van de 10 optel-
-'-.:.6 het mlnst aamtal punten heeft en
dard,eman met 4025 en Cor van Vulpen

t

{?C0 puqfi.;n"
i-...et joker,:'-. ;.j_.,,:.

'r.d-sselbeker.
eintlpriJzen en d.e w:innaar ontvangt tevens

Reei onale K1 aLeJ:l +swedstri.i dpn .

Yrijd.eg 2 aprJ-I. orgamiseerd SY.Áurora een regÍonaIe klaverJas-
ueCstrijd in het kiubhuis aan d.e l{eerd,enburgseJ.aan in lïerkhovenn
De 4 hoogst geplaatste kaarters vaJr onze kompetttie mogen hieraayr
,feel-nemen. Dat ziJn RiJk van Vulpen, Adri var Poppel, SJaak van
l,eeuwen en Piet Hey.
Je inzet Ls wed.erom rle wisseltrofee, welk vorig jaer werd élewon-
nen d.oor Dorestad.':met d.aa"raaast een eerste en tweede plus nog een
+ez'tie prÍjs voor dê deel,neuiende verenigln5qen. Naast deze vereniging-
p::i-jaen zijn er freaie avondprtJzen te vinnen. Vanzelfsprekend
z:-Jn er ook p)-aatsen rrriJ víror supDorters dle mee kururen kaarten
rioor d-e a.vonrlpnijzen. De aànvang is crn 2O"0O uur preeies.

Áf s1ui iirr51=dac Senioren.

De ellsluj-tin61s feestdag voor de senioren vindt pl-aal;s op z,aterdag
5 juni, Dus houd- der,e daturn vrij !lll!!l
'ffe beflinnen d.aru stniddaÍts; orn óngeveer 15eoo urÀF met een rruzzelrit
op de fiets. AansLu.itsnd daarop ís er wat te eÈeu en daaztra, een feest
avond' De plu.ats v'an l-restemming, blii:it nog eetr verrassing"
Dc voorlor:igl+ kosten be;d.-ragen fl . ll0r- per persocn.
IÍet de creinvaerdsrs en lei-d.t:rs van àe elfta1len i s nf,qesproken dat
dj-t bedr,--rg vpoll 1 ai:r'1I r.r.,?.ïi hu.n aÍ'f,erk.ag.en worcit . I-le kosten kurmen
rnrl-sschj.e:ir iets hoger uitvaï len rnaar dat ku'".r::en we nu nog ni,et
overaien" lïe wl-l.len ..:l-eerr oerr beetJe zekerheiri- hebben over hut
aente.] d.ee-Lnerrrers voor 'leze da.e.

Do aktivl.teitenkomni.ssl-e.

Jeugdvoetbal

Dit is voor d.e Jeugtlleden van al-].e afdellngen een bel-angrijk
ber'"Lcht.
l'loterer vast in ;ie e.genria: F-portdag EVi,. -li_j4*19_ff_-
De jeugd.besturen va:r de afclelingen v&ïr onze verenlgingen hebberr
over d.eze d.ag aI 2 maal kontakt met elkaar gehad.. Hieruit is globaal
ai eevr progranma genraakt voo'r d.eze d.r,q. 1ys kuruten h-Lerover nog
nj-et, zoveel- over vertellen, rnaar gezir:n het aanwezi.ge enthcusiasme
bel ooft Ceze clag op voorhand aI een su,-ses te word.en. De deelnemers
',';'i'devr gesplitst in groepen van B - 12;iaar en 1J *'lÈ jaar.
iïe zliLlen srraidd.ags on 1J.O0 uur beginnerr ,nm'l 6.OO u.ur zijn we



kl-aar net het pnograrma en daartra volgt ile priJstritretking en tl.Íe
wordt uÍeer gevolgdl d.oon een ve:rrassing. IÍiertra ls e:l ter afElultlng
voor d.e oudere Jeugcl. 16 - 18 Jaar nog een dlsco.
later zullen we ju1I1e nog vender l-nllehten. In l-ed.er geval resêr-
veer deze dag vast, want a1s Je eu nlet blJ ben t zal Je er vast
spiJt van kriJgen. O, Ja , ctlt l-s ook nog belangrlJk. Op d.e dag
hebben we hulp nod.ig van mensen clle spelletJes rrLllen leitlen ,d.aarom
vragen we med.ewerking van oudors, seniorletlen ( danesvoetbalsters
ziJn ook van harte welkom ) en van s.11e afdel-ingen op d.eze dag.
We weten dêt u altlJtl el veel voor d.e vereniging en vooral voor
tle Jeugcl. wl}cle d.oen, m&ard-at u daarvoor geen gelegenlreld. had., nu
heeft u tle kans, dus even bellen naa:r de jeugdbestuursleden varr
d.e d.iversen afdell-ngen (zle eliters in ctit bled. d.e adressen sn tef.
nurn-mers ) "De kinderen van I - 12 Jaat moeten vopr deze d.ag een oud. wit overhemd
en een oude broek meenemen.

Namens de Jeugdlafdlellngen.
feus Verrrroert. " \

Kamlvreek

La.a'i,s te herinnering

)eze ki,;mpvceli is gepl.anrl in d-e week

Ie lcosten van i-eze weck 'c,e dragen

het tweu.de kirtd.

het dercte l<i.nd

i)_FiI,:vnrr r,./)i,:' at .:l . iï:-n
afcL. ;oetba.1
ai,j.l:rad-rnin to'r

VJjj :rekenen op Uv; nerieir-'r'ki:r*1.

van ?4 juli t/n JI juli.
f I1o,--
Í ÍL1r--
f r00r--

i.iÍ ,i l'r. rry:ie S onij-erva.rr
r'i -ï 'l cris llpi-rrronlt"-. t
l-rij .IrLir ..r:Jïj Cl:rfderen

De jnschrijrring loopt aí tot jI mearl.
Ej.j de irischrijviirg die'n.:n dc kiltl e;::er J' 6'):-- te 'roldoen

s.v"L. E I Bilthov'en E I

lie uarer: net 7 spelers tegen iÏn
Voor d.e rust gÍrig het zrard.ig bes:t niet cns er wijrd:riet gescooÏcl .
llevErÍi.l fl-oo'b af voo: tle rust
I,ja de rust kwan Johan van }oorn eI j-n en toen waren we met I man.
in het'reld en Brl.thoven naci er ook 2 uit gehaald.
l-rus I tegen 9
De t'weede }teift rlas Bilthoverr -i-e'bs s'terker dan wi j.
En ze maaktc ock een cioeJ-i-rurit.
I'u.s we stond"eu net I-O acl:ter.
B',;rend- floot af ,lc wc:.{strijc r,,'es ilÍ'gelopen.
iiu ielend. Fïal: ier liacl een i oeic weti-s+;rj-jrl gs;'f 1ol,en.

Áfinei BfOr-U.''ef.



Damesvoetbal
l{ietewe traimiltgspakken

H e I da rlcstrsc t ba I í e a'n il,',' Ze zíen er en iiatl g€noeg utl

Het dalieselftal in hun nieuwe trainingspakken geeehonl':en cloor o.an
Ii.Koste'rrnat , H.Jansen , G"Mir.uiaar , G. Brouwer , B" I$ansier,,
J.tlansier , O.v.ZieI , Iï"v.ïnpe.Len en het zgsd-e eIftal , Ook nrerd.
door H*v. ImpeJ-en nog 2 wed.striJdballen anngeboderr ( van het geld
dat hi j h.ad. ontvafien voor' het verl'amgen van rie traj-ner ti jdens
riiens z:lekbe ) en van H. Kostreman een T"re-i. bij d.e trainingspakken,

S.V.L" - Val-Ieivogels tl-4 13-2-1.jA?

Ne. lange rust veel actÍe want we moesten tegen de kopioper.
lVe wl-sten alleniaai 'Lat we er h:lrd. tegenaan moesten, ornd.at wij d'e
uitwed.strijd tegen d.e Vallaivogels met 8-0 verl-oren hadd.en. We

begor^nen de wedstrijri door een bos bloemen te geven vanivege het 10
jarige bestazui van rLe va-]-lei'rogef s (nrooler karr het niei). De eorste
helft wae voortdulend verded-'lgend spelen. Dat kwam d,oor onoplettend-
heid van het rnid.denveld." De v<iorhr:ecle baaLde dus. lïe ei-nd.igden d.e

eevste helft net O-2 (ongel-ooflj-ik) Na g.lle blauwe piekjes
bekeken te hebben begon de wecstrljd. wêer.. íJoor do uonditj.e riie
we all-emaal opge,lopen hebbC.n konden ïíe ons a.ard-ig wereD. Er uras

nu rn(:-,er samenwerki.ng in ons Olftal clsn de eerstO helf't. We e:Ln-
digdee rle wedstri;Jd. met een aoirters'l;ancl van 4-0 i:retgeen bete-
hend clat we voor de hel-ft verbeterd- zi.-il" ( met dank aan de
trainers )
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Het is de bed,oeling dat wlj
il.it Jaar vueer op kamp gaan.
( ti5 voldoend.e deeluarne)
Wij ga.an in tle week van
2l jull t/n 31 ju1i.
De kosten van d.1t ka^rnp zijn

f.130r-
voor het tweed.e kind. f .115r-
voo:r het d.erd.e klnd. f.l00r-
Vocr d.it getri word.en de kinr
d.eren gehaald. en weer thuis
gebrachtn eten en drinlen
en ovenr.a.chtingen.
Zíj 6aan zurennienymid.get_
golyen, d.agje uj-t, barbeoue,
diseo, film en nog veal meer.
Ile insclr:rJ.jvÍne d-uurt tot
31 maurt. BÍj de inschxijvlng
,.lienen d.e kinderen f 6f , -te
voltJ.o on.
De ka.mpweek i-s voor alle SVL
ers ln de leeftija van 9 t:/n
16 Joar. \IÍlj rekeneïl op een
grote opkonst"
Voor verdere infr:rrnatie kunt
u terecht biJ he1,- GSrmbestuur
of, b:iJ Teururie Soncl.ervam
tei. 1647"

adverl;-'t,'ti-e

Af .E$T TI EAT MI' ? Ï E AT JiIrI T * S A iï lTI ? I E AT DriT T I Ii

Wie vsn 18 .iaer of ol'der. wi-l nret
de jeugd.led.en van S1II" op i':,lrrF ?
Het is van 2{ julÍ ;ot; i'i juli
Eisen: À. Gezell-i-c

B" Sporti-e;'" fi-guul"
C. Goede clïgir.lg rrei, de jerrgo
D, Goed e konrij,tÍe "

Aamgebnden rvorclt ;Ai v*eek vakcrntÍe
B"Veel 1;evreging"
C.Voller1i6; pensi-on
D.Heen + ';etugreis
E.Veeli plezJ.er + lol

Reaktie.s kunt u kwiji; bt.i
iret G;ynrbestuu:n of Terrnnie Sonder-
van tel 1647.
Opgave ga.a-rne voor 31 maart '
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Damen & Zonen

lrouthandel en zagerij

. s. orten rnlands gezaagd hout
soec'alrtert .

-=: sselde erken balkles
:' > -,n, adres voor open haard hout

BOUWBEDR'JF

HEBOUIfl, voor

nieuwbouw, verbouw

onderhoud, tekenwerk

deuren, koziinen

stallenbouw

:-gbroekerdilk a 45

:el 03436 - 1556

lan gb roe k

oÍ 1855

'oek - wryk br1 duurstede

tel 03435 - 1201 03436 1575

,., T U EEN MODERNE EN TOCH SFEERVOLLE ENTOURAGE

-EKKER THINEES OF INDISTH ETEN DAN NAAR;

Chinees - lndisch-Restaurant WAN HING
amersíoortseweg 33 - doorn - tel 03430 - ?Z3S

-AFELRESERVERING MOGELIJK. OOK OM MEE TE NEMEN.

VOLOP PARKEERRUIMTE. AIRTONDITIONING AAN\,VEZI6,

-<

tu



SEU-ACTUIMIO]BIEL
VAN KOOTEN

vcDcn'div. sinacks
verzorgen: partijen

feestjes
tel 03436 - 1805

wrlhelmrnaweg 4 angbroek

HENK VOS

zaterrlags vanaf 8 uur
VOOR : SNIJBLOEMEN

POTPLANTEI\
DROOGBLOEMEN

tongbroekerdijk o83 tongbroek
voor evt. bestelting 's ovonds betten 2163

AUTOBEDRIJF

sport vergt k racht
vtees I S kracht

$LAGEBlarEllf
kwalitatief 

*

en sportief
niet te verslaan ! ! !

weKe\ïi gu\d"n 1,rïee\
{ O OÍ t-t-

Regelmatigonderhoud
kost veel geld.
Zorg daarom dat men Lotto en Toto vra uw
verenrgrng speell

U vult daarmee de clubkas.

Fo. A. Ceelen en Zn.

LANGBROEKËRDIJI( A81

RIJ\,ilE1- EN IJZERHANDEL

zqnd, grind, slqlrlren

tel. 03495 z4gg

BLOEMENKIOSK

o,'MARGRIET,,

CFBRUIKT A1

TAUNUS

GRANADA

tel. 03t05 - 1938

J,ONI'f.EZEN
NIEUW
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-:-1]€s ! er ra.ca?.ot......t'lto""t'

l-:ird-atuni ! rroc....ooó..c..oreo.o.'

.-:-aeiing ! ro".e...o.to...a.a..ooea.

::tSerenk urp / ouderenkamp

)Ír,-..rgurenkarnp 9 t/n 12 jaar

* i'':cerenke.mp 13 t'/n 16 jaar

lc.rrhalerr wat nlet 'ttaJLto(-passing Ís'

-*-

Feestavond, gehuwde dames en o,rdeFen

Ja, U Leest het 6oed.. l*c orga;iiseren lved.erom een feestavond voor
de seniorenleden van de gymnastiek. Dit gaat geheuren op vriJd.ag-
avond. 2 APRIL" a.a:rvang 20noOuur in d.e kartine. Deze avond willen
we rnrllen met een rlansje en een Bingo eri;ussendoor. Heeft u nog
anclere id.eeên af suggestj-es d.an hpren wij d.1t graag van U.
We hopen dat ieC+reen met man of verloofde aanwezig zaL zi-in.
Introducees zi"in 'rrarr Hai'te Welitonr. Tussen haakjes: heeft U nog
wat over voor de bÍngo dan houden wJ-j ons Íïraèg aanbevolen.
(afgeven bij een van de bestuursieden)
Graag tot ziens op 2 april ln de kanti-ne.

Het Bestuur

' G;rmnastiek agend.a^

20 maart: SpringinstuLf te Rhenen 9-15 jaar
2 anrill Feestavond Gehuwde danies en oud.eren" Kantine B uur.
17 apriL: Jeugdinstuif te Rhenen 9- 'i5 jaar

juni Avondvierdaagse Doorn
12 jrrni Spor'udai'; op het sportveld.
15-18 juni Avond.'uierdaagse Kleuters Cothen 6-e jaar

.iuni Ond.er1i-nge wedslri jd.en *

bntrrnnrtrtt0ru '

Drl l;t,ri.j '| i:; l;,gsbrerïet,, ie sL'rru lerl z i.in irekei't I ert rla l;"t i'i" Jezc

i ,i i cek.:ken was j.k ;iee'r te,,re'feit. iilr zi.in t':r Ílta:iï tivee I j.' r/ei1;,t:r,il

,; ii\I r'i.gL krrrlnerl sLi.;flenrrnaÀr'1u IcSL wt-l.Jf is iluS :it.li.ï iierti-le9; tes
.:c'ett v,:rr)ï onz"r.' t r'aint>r.



Bijeenten:'gblikoÉhettoernooLlgsz.kanworcengezeg'tldat
dit toerno,i weer zeer geslaag<l was.Ik 'rvil- rlan cok de spelers en

rleorganisatoren hartelilk berfanken voor hun inzet en het slagen

van het boernooi.Zoals altijd. hebben we van I'it toernooi ool< weer I

iets rr)ít$us geleerd.Er wer i nogal flink genopperrl ovcr het ruilen

van nJnsen otrderling en terecht'volgenrl ja:rr za\ lit zei:er worden

voOrkornen en zr-rl.l.en eI' op lit punt goede 4fs;rra.'.en v;.irie.'" qeinaakt.

lÍet de sportiviteit inde club gaa+, het ook t?oed,el w+ld'.ieinig 11e-

zegd over''le rritslagen en rte uitspraken varl le s.:leils:,'ec::te:s

;ver'len over iirJt alge:neert P-.De,3. geaecept,eerd cÈI zo li:;ll{' l"et i;lk,

vc,cral nu wi,t rne+u clubs van briitenaf gir.in spelert.

zi.in er nensen ,ii,e tegen cl-ubs van buitenaf rviilen s -,e-sn t

i;eeI' a ,1an o1r l;i.j ïrees v?.rt buren,'J'ie neet :ne'usta. /'43,1' er, 1-; 'êit

rie rnen IÍoc b ÍiÍrËlcn.jleb get-reurl, nu ,lat Inerl c,)k tn or,ze z-.'i sirL>elï

teguri arl.lereo , sclltcorl; l.r niet err ;.à ri jken ,ll j-s he t c]'; s:'J.in r:rll

onze spelers tcËïeven.

\{ocht rr uer:ler krib..ck hei:ben or,-le wi.i z,e hoe irei'!),..i:'r(:ri
6yeorlranisee.r ,l wir,s p;eei i-ret da,rr iocl^ aanr een vart t1u i're:;'c'tii,';sl, len
.zi.i zi;]n or:k op u speel;ivun,j. à.-n,:iezi.1 .)e r.r;-tielr <iie u sV,èrii, j:e I
Ë;ru i L lnil-g i:,-, l: i.r 

1.' bouwend a i;in.
Ife .rv:rrC hi;1 "l.'r:ii i,q,nel i-rr .'ou,l.eriber,ï /Jas ook wecr Lay Áeze --

I:;.,.iieL lr,rpl.in;icn ,gin6; e.'n ie ler p;oed ;i,f , ztiJat, ik de inilrrik I a i lat
ëÍ lc.)or dtversê :v&o',e'uo-cen s'i,ieker;r grií)c l'cr! | is. )r-' cateÈ.|.,rie vr.i.,i,
'd';:.'p z.ri yi:1.-,:t,'ftd ;ia&r 'u'sor nl.J zaI ',vi:t.tr:]r ilt5cv,ru r,i. .lr;er-i..,cns ,!.r:j

i,et ,j Ír:iljri€I- litL e1' .riccfl riilr;l-là.r i;ei;c:.r I iicr.',1 ;1.-cl:dtiiLrw.rnt ,l;irr ,rólj i;-
i:ii,, sI. J(j lrr i i,;r;i, i'Éj.i^..c/:rieft:.+n i,c'L 'rui, L:)9.Ï'-.rrr;r:i.i.iaal Aitr:irrJerr_.ri: :,,vi,

'r'Jíl vri,j L-uii '-:j- -r:j'iaarl cgrr i;rË'iii,L', r,; $eiiar.ll.r,.L;i u uirlíjcriJ ,,,-*éI i,jrju:,
z,'i.ebri wirL ',Oiii'. u ,i.rl rre; i r'.,..',e,irrp.; ,,..L e.: r y'cr.:r.,;;ir:6 v:,rr ic i.l .i,;
,:sjÍi1Ví3.Ill" lie ,.,,.; 'liL ,;i:,,:,.t L,)cii ,,,,.,, l, t:I,i,j _d;i..,:.;'ie,": tegerlj ,e:- Llè!,.i1

'lari ,vc-- -lat, ,i<: li. Lr". .i*';é vrrl -1,',.r 
.1 ,rrtLi, r.rr: iui-,)ri ,.ríiL r.s ,,,,.ji- ijrl,:i

Ïg,i'i t,:'jg.i' ,,.i ,r.,L .,ii L,,g e ja.r\ i,t:L .j ,:i,r,irl.t)i).;, i:r) i..-r:i' ,,t: iít\.cJl, ;!r .c
.:.r.rOo )u d. ic\..- eII Í,ï,:ifiiii._,.1_,.v,rfr.iL,n .::,.iii .,.;e ; ir:..:,ti L oLr. j:; , 

"itL
>:l!' I: ''

lc ,,+.t -l i.,. Li.

r_.I

i- L,j -,t );,,'.-,ij.'

jiu /.:., i;r;4iL i-r,L lqrr

:.--tl r.ii-;ielr Luu r-,.ti.

'ati i,.:l j.:.i,,-1 ,;.

.a+. ' Ltj r.: :ir e: i:,,-- i 'rr,

1.: . - li,,_'-.,,1r.:i.L.

.,-,.i *L, seít ,.s,.lj g€u.i lr.iuriwSt,.,i,;eitr.j

L'' -i,^.r .i.:. ir, L tt'+Jii;.t- l:'r;i L.!!u:lr. .r I

Het opzeggen van het lid-msatschap kan ook gebeuren biJ de
heren Biesheuvel teI. 1721 €a P. llarchel tel' 1910.
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1.7

6

::: _l e Sí,.riJlÉrva.Ii,/Hans lglarchal

=. el. e'r. Door:n/Tiii j s rr, d.
Favert

e: l,íarchaIf,

-' 
- ' rr r' . Impei-r:n/Fred rr . Di jk

- .'lerr Kraair/Jan rr. Garderen

:.!- y, lmpelen/Joharr v. Buuren

-.:e v.Eck/ArJan de Eie

r r', d,Favert/Dries Dj-.ikstrt

.-a,ltuy,/Geert v, d" Êi,js
*

- -illiy V.d..['Bvert

r,_r I .ï4n ggp /! ij j.Íít V'. _liaB.','

-' :'"r'ie Koet sier/Fii jk Roel-of sen

:'rni Bley"ntrerg*

.:. lma Sonriervany'i-ïril v,d.Si- js

'iarja v.Doorn/Jan v-er.'b::ea

ànnle v . DiJk/Jan v. IJuuren

"' eanne D L j ks trarrHenk llroriwe i-

.l oke Àalbertsen,/Jan v,lioten

:;ii v.rf.Sijsr

ï: r:a Beirkum/Kees l{oetsi,er

rlarthe de Mau,/Nico d-e Bíe

ïrees v. Buurenr/Mari jke de Groo't

^aze teams bestonden uit meer dan 2

=-:ciassificee:rd riíe àI1e wecistrijden

27

1l

11J. .f

14

13

z6

18

-LJ

I{

i.$

'', i

16

q

1O

'I

22

I

cl

t

L4

12

i.o

'13

77

I

t/

4

-r8 76

26 1.5

lFa 14

12 l'/

j.4 1ti'

J- í .l ri)

1Í 1dtl )- 4

L2 L7

i2 L2

-'r-9 7

5 l-3

8i6

1.2 10

7.7 19

7 L',í

18 72

1:J J.7

]_i 1.L

s 1_3

64.

145

103

25 19

t6 24

25 26

i,6 19

727

724

l0 ls

229

18 22

317

15 13

10 18

4i2

115

l-6 11

I !.2

LZ2

10 16

108

811

95

310

L27

116

99

93

:,I

106

w

83

96

82

90

76

72

7L

80

68

63

62

72

55

51

38

18 .1-

16 .57

16 .50

J_l) . D

15 .16

15 . -1_4

14 ,5

r_3 .8

.^-L,i.t

13 .6

12 .8

r_2 "6

L2,O

11.I

11.4

1l_. 3

10.5

I0.3

10.2

9.1

7.2

6.3

zijn alleen dle personen

-,-3r's-re.g vam twee teams van S.TÍ.L" d.i-e op woensdèSavond (tOmaart)
'.=rer.dschappetijk gespeeld. hebï:eÍr tegen Steinheira Doortl. Het ene team
:estond, uit Cor en Ti:Li-"1 s v&n cie Pavert, AartJe SondervaJr en J'al1
',':::deIo en '\ffcïmen ïrgt 6-2.
-e; andere tesr.i s&nengesbeld. uit Sjaan vart Impelen! I'lilma Sondervan,
.:-:- va.Li Garderen en j.iico d.e Bie zagen kans met ?--a te winvien.

personen, derhalve
gespeeld hebben.
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Graeg zou l-k als een van d.e v'el-e tooschouwers U iets vertellen ov€rr
het verlocp \ran êe partiJen. Het leuke hiervan ls, êat wanneer je b,v.
als 1e Came of te heer tront opgestelê Je d.aar nlets va^r! a'n hoeft te
trekken en aJrd.ete partiJen eernt laat spelen. (klapstut bewaren voor
het eínd.e ven de avond.) EÍgenlijk was het hel-enaai niet de bectoeiing
d.at-*'ij (miJn Jearure en ik) zouden gaan ki-Jken, naa^r mrï1 T.Yo hÍeld het
voor gezien. De krant had ik al ult, en in het ncothens suffertJerr stond
een stukje orrer deze avond ,geschreven. Om weer eens gezellig een avondje
uit te gaà$, bcslcrÈcn we 'be gaen zien of we nog wat konden lereu,
Om te voorkonnen d.at we kaartJes moosten kopen, kropen we onder het gaas
d.oor, eD cver het hek heen" Zo kwanen wiJ dus binnen ln tle gnnzaal
aen d,e Weldeboulevard" Daar er aI verschj-lLende psrtiJen gespeeld.
wa^ren op het moment d,e.t wlJ -pinlen slopen ( met gescheurd rokje en
pantalorr) kan ik U niet van alle partijen iets vertellen. Dames d.ubbel
Cor en Aartje wennen met 15-4 en1i-? (kl.asse appart) tri;s en Jan
Ieuk duo wel drie sets nor:119 on te wir:neno 15-12,7-15, 15-10.
Ja, on dan Aartje en Jan. Die 6ingên sanen <ie mist in, 13-15 en ?-15.
Over Thtjs en Cor ben ik tev'roe t5-0, 12-15 en 15-2, Aartje had cluicte-
1ljk haar" avond niet. Z:LJ zag kans ook haar single te verllezon met
2-11 en ?+1t. Beter d.eecl Cor het. ïn d,rie sets won ze met 6-11 en
tweemaal 11-3. Jan {ouu;e schlpper.} Je koerste je tean goed de haven
varr Langbroek Ín net 15-7,1?-1, en 15.-J. Dan wiI ik pgaag nog lets
kwijt ove:: ThiJs" lhljs w€ls g1-orieus. Wat cieze man presteerd is on6ge-
l.ovellJk. rk heb al- heel wat partlJen gezien in mrn leven, zowel
Iokaal, als natio$aal en internationaal. D[* sloeg aIles. IctterliJk
als figuurli.jk. Spons+r van Th'r-js (woninginriehting vaJr d.e Pavert)
had een dure avond. Dlverse; snaartjes wa.ren niet bestand tegen zijn
spel. Àl d.ezc partiien zag ik vanuit mljn rechteroog, daar het linker'-
oog het tean van Sjaann rïilrna, Nico en Jan volgde. SJaan en lYj-Ima
zag ik d.us ní*t spelen, omdat we toen nog verward in het prlkkeLclraatl
zaten. Toch e,r fj.kse winst van 15-3 en 15-9. ileren clubbel Nlco en Jan
troemaal 1r*2" í-;r-.rikie v+or. die Jr.,iigens) lttx partij vam Wllma en Jan was
gua uÍtelag nog voordellger, 15-2 en 15-2. (tïaarschijaliJk zagen
zc traLner Joha BruÍzinga blnnen komên, en ze wild.en dan zeker nlet
af8a^*n) Nioo en SJaan naa.kten er'15-'!1 e:r 15-9 van" Icuke spelmomenten

cn dc tegonstandor" Ond.ertuseen liep er een trainer te
to nonpolcn dat lrtJ zo trc.its was op ziJn Jongons en

i E. Y* fr.
zo apoÏ-en als Je dl-e avond dsed, dan lnnlnen ze Je verkopen

lln Gan and.ore club en toor dat g+lcl da gyrizaal verbouwen. Ui-tslag
ven haa.r wae 1 1-7 en 1 1 -2 "Der onstoudernbestuurslid Sjaan. Wat liet jij ,ie toch gaan. Mtn
oren sclarok.Len zieh rot. Toshr vrairg ik me af of jij nog je zln ge-
kregen heb na afloop vaJl je overrrrinning 11-2 en i1-3. Jan ook van
jouw spel (niet persoonlijk) hebik traney:1n rnÍ.Jn ogen van ont-
roering. Je mag irlijven oefenen mt:t cle ;eugd $r-3 en 15-4) ats;e
nu vaÍr het tweede'Learn allcs opfe.ld kan; Je a€ux een ?-0 overwl-nning.
!Ya.t 1s ev d.an. verloren? Jui-st precies liet- enkeispeL van Nico 12-19
en 5-1 5. Nico a.ls ik.ie r.aad m€.pl geven-, spaar dr-:n esns voor sen
paar andere voeten.. Ze zijn n.)-, p1 a.t" Doot: het springen lvat Je d,oet
schrik je van je eigen kJ-ap d.ie Je met je voe'ben naakt" Daard.oor mis
je af en toe de shrrttle. i{opende dat alle toeschor-r,wers net zo genoten
hebbe:r als ik tekerr ik met d.e 'rricnd.et.i.Jke groeten.

P"S. Danr het miJ onmo6e)-ijk is U allen persoonlijk een prettlEe
vakantl.e te wensen doe ik het maar zo " Tot in Oktober bi j l-even en
welzi.jn.

P.a.u1u.s
Poepooq
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MDUITELDIO
zoitrlRsToDLEN
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3 TLTHOVENS BOUWBEDRY F

ce JONG,u

a

\ TEVENS SCHI LDERS -t,

EN LOODGIETERSWF.RK

sestdrlkseweg 217 - 719

brlt hoven

030 - 783521

ELEKTTIISiCHE
SLIJP EN PCILIJSi-
INtrIICHTINGi

H KOSTERMAN

N00RDERPLANTS0EN 1t+

ORI E BERGEN

TEL 03438 - 17016

, :: - t:.e ztlver - en koperwerk
::. - :tlên + messen s[ iDen en korteten

SI]IACKBAB
,. [lE PÀ[)[lEST[lEL,,

proef ook eens ?D'n
heerlijke snack

rnh. van ameÍongen tel 1244

óomseweg hngbroeK

Specialiteiten restaurant voor
gezellig uit eten. Ook voor uw
Íamilie- en zakendiners.

Voorlaan 's maandags geopend en 's woens-
dags gesloten.

Hoek ilarkWolderstraat.
03435-3372 - Wt,k bij Duurstede.



WIJ KOPEN AL UW SOORTEN
OUDE METALEN ZOALS

KOPER LOOD ZINK enz.

voor de hoogste priis!!!
METAALHANDEL
JOHIU DE ROOY

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

lnstallatiebureau

IIEY
.rt\ 2'€,?

kantoor, show-
room te
SPARRELAAN 2

DOORN
03430 - 4432

STOP OOK

EEN T IJC ER

UW KACHEL

EENS

IN

!!!!

T vAN IDOOIR.NU

OIIEHAI'IDET

egelsntierstrqot I

utrecht o3o - 4s3247

RHODENSTEYNSELAAN 16
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1B Mevr.v. Vulperr
't9 J.Overvest
20 C.Overvest
21 R.v.Eck
23 D"v.Di.jk
2l Mevi'.1'^T.mpelen
?4 G.v.i{ooten
?6 lJlev.r "v, Zi-ei
2'7 N.de Bie
2'/ R.v. -!e euwrr:ii
28 $j,v.Irnpei.en
2 3 X! " Soe lholtt
JO J.Ba-l tr:n
30 'f j ,'i'. d..I{r--:nk

ÀPRII,

1 Mevr', Po j.rn.an

2 T. tsleyenluerg
;2 iY. Ach;er'tc::6.
3 J. Qu'itrt
5 !1 . Overve st
t) G.voSchaik
i P.torbyu
? R.v.d.Sijs-lu,-rten
B .Iov" Gard.eren
ii C, Brou.wer
9 Íi 

" 
Bi'ou-we::

1 O J. I{ard eman
11 ]Jl .Doresteí.in
1? J,Iteed-iJk
1'2- E.Roel of sen
''l À Iílev:.. il.l.i:;.s-rr ' Fee
1 5 Me..-r 

" 
v. Wel,.f

i5 .q..Ob'l;ink.

-.r -:-. ri ,:r nLet vermel.C ?

:r 2':e., een briefje jn de
. 'r":- - et na-on en gebcorte-

e!

F#,ARTE LIJ K

GËFHLI CITHERD

En hoe nreer deeln€meÍs.
hoe rtre€Í ll)Iomslefl.

hflox r.{s



bffi trLkffiffi
NAAt-4

ADRES

ï'|OONPL.

GEB.DAT

IN I{ILK TEAM SPEEL JE

AANTAI- JAREN BI,] S.V.L.

HOBBY S NAAST VOETBAL

FAVORITT I'TJZI EK

FAV0F.ITE KLï.DIl,lc

HOOGTEPUNT BÍJ SVL

BESTE WEDSTR.ÏJD BiJ S.V .L ,

FAVORITE PL ".EG

WIE WORDT ÉR DiT JAAR KAMPÏOEN

DIEPTEPUNT BÏJ SVL

BESTE SCHEIIISRECHTER

ï^|AT VINDT .]E HET LEUKST BI.] S'iL

l{AT MOET ER VERANDERËN BIJ SVL

UAT MOET ER VERANIJEREFJ MN

HET CLUBBLAD

lfist U dat o....
Vlli-st U íat .o...
Wist U dat .., e.
lVl.st U dat o.oêr
tflist I-ï 6s1 c.. c.
llr-i ^+ 1i J^+r.iÈu u ual,u n..r.
Wist U dat .êo.-

'lÍJisL ïl Cat .or?!

ROLAND VAN

UEIDTDREEF

LAIIGBROEK

rÍEi .05.7c

Dl . iVL

VÏJF JAAR

K,\UTSELEN

r-iAR0-RocK

LEEUt,lEN

23

SPIJKERBR T.SCHIRT

TI^|EEDE OPTOERNOOI BIJ BEEST

ZES.NUL GEUIONNEN BIJ S.V.I{

P.S.V EN S.V.L

AZ 67

VERLOREN MET 18.i JONATHAN

JOOP VELD

HET VOETBALLEN

I4EER ÏRAINÏNGS BALLEN

I.iI K S

Sjaan en Hiurs va.n Tmpelen 12$ jaar getrouwd z. -'
da.t te.rerrwoordj.q een he1e prestatie is
d.et in Dal.las tegenwoordig bi jna niet meor vo.: ,-
wij ze d-aa-:'om van harte fel_je.iferen met ci.eze
wij )tini en f,eontien cok f el.iciteren met hr:.n : ..
ï'lans op zlf,n werk rvel eens een rood. heeft l:rr.._- --
S;'i aan CaJi urec.'r ee;l l-j.efdesverkl-aring a;-,-:.n )ia:t-
ged.aan
ilans de appel waarop S;jaan dat heeft geda:.,--, :.-
,net lcl ckhnis elr a1 opeet
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G. vAN GWKEI
S POBTABTIK E TE il

ook lederwqren
schoGlnen etc,

doornseweg 5

I angbroek

tel. 03436 - 1415

ASSURA'I-\STIC-E =

KANTTOOR

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

tel 03430 - 2387 doorn

FA.H.v,I)0ilSEIAAB

BRANDSTOFFEN

tgf . 03430 - 2826 4e6s

t/A|t| LEt UWEl'|'s |(AAS
. :MPWEG 6, TEL. 6055, DOORN

Specialiteit in Buitenlandse Kaas

Dagelijks Vers Gebrande Noten

icfe, bor, discotheelt

,)ONS HUIS((
'ciafaan rï , doorn

tet. 03430 - 3611

- :\S ZALENVTRHUUR VOOR

:: -CFTEN EN PARTIJEN

voor uw tegelwerk

bgl eens 03436 - 1s7o

C, VAN DE B OGAA B D

oredeurcg rr cothen
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WARME '.

BAKKER W
03a36 -r405 6^

\AN %ECK \
LANGBR.

DIJK 81 I

VAN GINKEL
AUTOYERHUI'R

nercedes
)pel , v.Iru., etc.
rcstelauto's

no<>itgedacht 38 zerst

ter 03404 - 19044

TOPS LAC E RI J

P. ]KASPE]RS

voor eerste lrlqs
vlees en vleeswqren

eigen silachterij
en r rcrl-sËkeuken
doornsoweg 12 lanSrcrcK

tel 0343t,-'1555 orrc) 14323?4

P . vAN n DO OIP(IN|

CAFE, BAR, PE?IT

kreleefd aa

voormalig club-
lokaal van SVL

langbr d,lk a69

langbroek

tel ()343b 1283

KLEINHOVEN
.i.. '. GROOTSTE

,1f .'-'',
&tÈ=' . coLLEcrlE
{.._- BERBERS

T. NICOLAASLAAN 32

ODYK

I'i,l ,.r.i '.; TEL O34O5 -1691

INTERIEURVERZORGING

V. DE. WIEI'S

AUTOMOBTELBEDR.
Ëevens tnactcrl.tsl

langbr dilk 16 tel 03438 - 23^3

drieberoen
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