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WIJ KOPEN AL UW SOORTEN
OUDE METALEN ZOALS

KOPER LOOD ZINK enz.

voor de hoogste priis!!!
METAALHANDEL

v I i e rs,'i : ïrt-ïfi,'[i B i rs re d e
Tel. 03435 - 1989 03435 - 3823

egelqntierstrqst I
utrecht o3o - 433247

T vAN IDOOIR.NU

OIIEHAI]IDET
STOP OOK

:EN TIJGER

JW KACHEL

EE NS

IN

t''l

lnstallatiebureau

ITEY

kantoor,

room te
SPARRELAAN 2

show-
DOORN

RHODE N STEYN S ELAAN 16



OVERGORDIJNEN

VTTRACES

IAITDBKLEDING

woninglnrlchtlng

m. van de pawrt
tel 0143ó - 1ó31

doornseweg I langbroek

SIVACKBAB
., [lE PA[)[lEST[lEL

MDUtsELEII
zor.rDRsqoELI)N

proef ook eens ?o'n
heerlijke snack

rnh. van ameÍongen tel 1244

doomserareg langbroeK

BISTRO

Specraliteiten restaurant voor
gezellrg uit eten. 0ok voor uw
Íamilie- en zakendiners

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

Hoek MarkWolderstraat.
03435-3377 - WUk bij Duurstede.

BILTHCVENS BOUWBEDRYF

de ,ONG'u

TEVENS SCH I LDERS.

EN LOODGIETERSWF.FK

soestdrlkseweg 217 - V9

brlt hoven

030 - 1835?1

ELEKTtrIISCHE
SiLIJP EN POLIJS, -
INtrIICHTINGi

H KOSTERMAN

NOORDERPLANTSOEN 14

ORI E BERGEN

TEL 03438 - 17076

Voor otle
opknoDpen

zrlver - en koperwerk
+ messen stilpen en kqrteten
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. -.Kooten

...Leeu\Jen

...tls.t
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. " . Doorn

. v,Doollrt

.v.ImPeIert

. V.HEzendonk

.'",eruoert

.f.vers

- ' IINA 5T I IK IJË ST LiUR

./ I r-r r . í$. i1oo gue r f'
I u'vr. ÍvlinnEar
-l .HoogeueE
l'evD. Kerkhaf'
ÍÈv r. F eddema

:rADlvlI Nï0NBtSTUUR

J.v.Kucen
)levr.A.Sondorvarr
\levr.Ívlrv.ïrnpeLen
llevr.T "v.[jr-!qrBnJ.v.GardetrFirr

iAFELTtNTIJiSBESTUUH

C.Vernieu-l.t:n

RtDAKrrtTtAlI

ï : n []o sl. rorn
Uilma 0ostrom
S j aak ,Gansbaek
A d G aasbeÍ!k
Ton v.Garderen
Uim 0udbroekhui zen

Ueidedreef 48
L angbroeksrdk.64
Ueidedreef 1'7
Doornseueq 1 1

Uei cled re e f 50
K'de Grotestrr'l
DoornseuBg 17

L angbroekerdkr 6A
UaiderJree f 154
Ueiciedree f 112
Bennekomuaq 29
Zei sterueiq 63
Rhoclesteinsel.i4
Lanqbroekerd.69
Irenalaan 11
l_an'rbroekerdk.A6B
Uslciedleef 1 10
Karkeland 52

Sande*burgorl. l
Ueidedreei /+8

tJeidedDeef 50
DoornsBrJeg 39
Karknland 49

K "cle Crotestr.
Ueiiiedreef 2(t
Kerkerland 14
UtlirJi;drsefl 2ts
Lisj cjucjrercif 4?

Z':isterulag 63
ZeisterLsq 63
Co bhsrLrËg 7

Lanqbroekerdk.AS
Karkelnnd 65

03436-1 668
03435-3954
0 343 6-17 7 4
03436- 1 373
03436-1673
0343 s-2 38 0
03436-1 733

0343 s- 3e 5 4
03436*1 682
0343 6-166?
03430-3356
011/1915*25qrB
0 3 43 6-1 542
03436-1 283
03436-1 38B
031136-1416
0343 6-1794
03436-1541J

tl3rr36-1497
03436-1 668
03436-16?3
031136-1828
0 3436- 1 66 5

03435-2380
0 3113 6-2D39
03113 6-1842
0343 6-22D7
034 3 6-2024

03405-2s98
03405-2598
0 34 36- ?323
0 343 6-2323
03435^4261
0343fr-1438

Voorzitter
Vice-Voorzitter
Pe nni ngmeester
Sekrataris
A Fd. Gymnastl ek
AfldrBadminton
Afld.T afeLtennis

Voorzitter
VÍce-Voorz
1 ste Sekretar.
lYlateriaal, beh.
Kantine bsh.
StraÍ'kommi ssie
RsklaÍnekonrm.
Uod st ri j d sek r.
0nderh,[ïat..[-lekt.
Jrruqdbest.uLrr
Jcrrgdbestuur'

Voorzitster
Sskretai'er sse
Bestuursl-irJ
Destuursl id
Bestuurslid

Voorzitter
Sekretaresse
Penningm.r€sse
Elestuuls.lid
Jeugdbestuur.

aêf
c[_:n

Donrí'rseLreq 17 03/r36-1733



SankreIatie van de vsrenlging N.Fl.8. Langbroek. rsk.66.22.60.538

6iror€koning t.fl.vo pannlngmBBBter S.V.L. 42.33.58.

Kontrlbutle: deze 1s voor aIIe afdellngen van 5.V.L. gelljk.
Senioren:
Jeugdleden

f 1 3D,- per Jaar.
van 16 tot 18 Jaar
onder 16 jaar
eersts klnd
tureede klnd
de rdE kI nd

f
Í
f
Í
í
10

100r-
?5r-
75 r-
65r-
6or-
termljnen (niet 1n Juni Bn juij.,Deze kontrlbutie ulordt gelnd in

q plgj-" 
"mLJ-" 

._

Leden vanef 18 jaar van de afdellngen voetbal en taleltennle
hebben erla opzegtermljn het einde van het aeizoen.
Leden van de aFdelingen gymnagtlek en badmlnton hebben een
opzP.gtermiJn van 3 maandBn.
Uoor jeugdleden zlJn aangepaate regelingen.
0pzeggingen kunnen pas lngaen, al a deze achrlftellJk aan de
efdelinssekretarl a zlJn kenbaar gemaakt.

bet eens met de heer Koek (r.r o:+ro-ri

De .III

PRrVE REKENT NG /PERS. LEN t'NC

denkt

metumee

lrt
rrlI

SC]ETTL]DtrRS]8tr]E]R

R, S. vAN, EDE

VOOR HET

DEGELIJKE VAKWERK

wcidedreeí 6 langbroek
tel. 93436 1762

MUNTEN en EDELMETAAL

SPAREN HYPOÏHEKEN

SPMRPAPIER aanTOONDER

VERZEKEREN / Xrc,zolÉTÉN

EFFECTEN

FA. H. HAATBOOM.

DIEREN EN

VISHANDEL

kampweg 43 doorn

tet. 03430 - 3022



BEETUIlJh
apr1L 1982

--. :-? de paasdagen eèn geluld. vpr. L-ct ho'rfJbeetuur. i{et l--.r.napark 1n
---=::i, is goed verlop€n, de erplocrarrt heeÍE be 1-.<*.o' geg€ven'votgeno
- -ra-- ireer te willo:r komen. Over de ultbreittillg Yêír a--x-i..o-oe velt
:--: rjsls te -,cggen Na cle beslísslng van de geme€ntcraEd r.rv*r lnnt
v:l ci nier reallseren vaï een clorpshuis, zullsn we bfutnerrkoit ng'lea-
:r:-cht horen van êe B en W over de ultbreltllng. De vengcblllend.e
-:e.lngsbegr+tlngen R.erden op het moment behandeld. lÍet oontract
-:: 1e trainer vart cle afttellng voe'bbal ig verlsngcl voor het konende
::'zren, over het contract rret cle Jougdltralner ztJn oad.erhanclell-nge
g'--de. De afdeling mrmr,astÍek ]ree'lt p1-rmrron on ir-r.t jaar aanr tle Jaar-
=:ra mee te doen met een stanê teneind.e het tekcri op hun begroting
-'--2 wat te verkleinen. mt Jaa.r zal er voor gllg lgggÊlg9gg van d,e
;::schll-lcnde afd.eli:egen eon sportdag gehouden worden op 12 Junl a.s.
---: waren zo wat korbe berlci.ten, verder valt er van onzè zlJcle tllt
r-:?r niets te melden.
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De ministen iot C.R.M. opDerd.e uooy7r Dan C.H.M. opperde uoor astbes\oten...
...dat het niet onïtoge '.nen een maand doordrukt.,.

...dat bezuinigirryen hier ,€ren oDer d.e hele Liníe...
...níet tr.rrk";;"", "r2,,, ",,ir* .i0", ,r"r:'";' ;"";";""";;

fn" een 7" ràactíe ttqn inlr'. Eric vilu.. #..onnad.enkend. zoals ga)oonLíik.,

. . . . ging hij hi.cr fel t,';enir. , E. . .7.eueyde nooi Duttyuerk. . .

..-a7. begrtep nij uez... H.."ln:d geen_pee7 om op te starm\...
-..dat het zo niet uerder kon... H.. dat het een gnote teringzooí is,..
",Mr. Vílé uiLàe toeh la'r1'it.-. Fl víIÁe toeh met zijn parurn ín de ktant,

"."dat d.e diseussie met de minister.-- H...eqn Lel<ker preetpartijtie...
..íets zou lc"tnnen opLeDeren. tr. ..op zíjn rekening komt,

De nínisten gaat uit uan 5 proeent. . . Et . .het uondt zeker dtie proeent...

"matLT de K.N.V.B. uraagt 7'procent H ..en de K.N.V.B. r,ekent op 3...

. . . een niet onouerkomeLijke kloof. ..
..aL zal het Piin doen...

t,ti.nisten en ViLê ui-nd.en l:et te dragen-.

...de zaak ís aL bekLonken...
..rle uoetbalLers z"jjn toch de kLos...

..2íi ttreten er geen hap minde? om.--
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Fant.

w. v.Ouàbroekhuj-zen
ft.BÍësheuvel 4

.Ilqugel 4
kgxs.; 4
Yërwey 4

JanrÀtt je duÁ-cuL

'-::ei paasweektiniie achter d,e ir.r.g J-s.', is het wat de etand betreft
--.,-. ie selektiewrd.etrtj,ien we]" Culd.ellJk gewoïd,e:r. ,
:-- lste elfta1 hreft nog een mini-ualo kats cp een promctieplaats.

-::: dar: v,'ei de reiter*end.e weds'br"lJèen wlnleu en dan nog noeten dq
.:.--.',1-renïen pulten -'.aten }igg;en. Toeh client opgemerkt te worden dat
:: ;oede prostatiec'rrve een stiJgen,
.==:reefd wos',Len d.e laet3te 5 wedst:
-';er d.e prestatios Ya het tweë8e e
-::voer-!g ) i:iJn. Sfet nog 2 we,l.stri
-,al- i pu.nt gehaald dieet te worden
. -:rl,eil, Voor het eerst in de 65esehLed.enis vqp ..$Vll 4a1 €r Q9,4 elftal . .

-r. Ce lfi{Yts kompetitle Bsa.n spelen. Hopelfjk!oU_-Èe} d.e.fheo-boys het.,,,
'-::;e erblJ en wordt er pas.leest gevoerd als haf zo''ey ls.
,:i d.erde etftal grossl-e:rt ln +elijke spêlen. ÀIhoewc,r nog ni*';
';:'iigr geeft het spelpetl voldc,.lnde hoop dat ze zlch. redden.
=: 4de , 5de gn zesde elf'ual sPt'l-en h*p'voetbal, althars op

-=:::end. niveauo echter een bovenste llaatb al".t sr in deze kompe-
--i;-e niet i:r.
---=er.relijk d.etatl varruit cte dugrout tetrrlr-'tte. De sigaren word.eIr

=l:.1Êatr groter en veellnrld.i5ier.

april 1982
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!oi seorer
F.. iienskens
Tt-r. v. Di- jk
,-I . v" í-€eu.wea
G. v.d." lagemaa.t
^r-" v"Si jk
]i.3rerÈ
C].v.Ee
ÈÍ. v, Essen
SJ.v,Iaouwen
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i{.Verschure
G. Àa.Lbert sen
Pov. Doortt
',{.1íoogland
J. Srnlnk
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S.V.[. 1 - LOPTKl . )-2
================== == ==== === = = = -=== ===== ==

i.V.l.1 r3aat ji-t je,i:r no,3a1 eens net probleirren i'ret veJ-ri in, b.v. 3

te ..;einii spelers of geblcsseert ctc.etc,
?,oal-s tegen V.V.0.0., i:et eerste elftal- l:oeit toen een beroep doen op het
zesde elftal . i-en trilcie c;ebruik malcen van R.en6 iienskens. Voor veel zwart gelci
ên 'iÀ nn"'i ^'e r-is irani< ,;,et :chuim ercp ,;,in.,; i;ren :-rl<-:oord.. Jat ',,IaG i:lEar i,ioed ookr.v i+crv

xani Retiér nog 3een 1O .iinu'ben in -e 1;ei-istf ijrl , scoorde 1 - O. iiet va: iius een
,goe'le beslissing"
Zo on,geveer ginlJ ire'! ooi: tcgen L 0 ir I K.ltu;;er..l.en er,qeen SpéIers rran het zesi..
a1 Ê*r'l -'r-l a'rnÁ ila;lr Lie shirts. iie t :;escje elftal irilue voor deze berelcilrilligire:
iiel fri;d.ran-k tilet een la"ag :cltuiii.
Je eerste helft;ing .an ook eri:;ocd.ir',reri hard geiier'kt. lla 1l lrinuten i;e;.,1
dai beloond cioor voorbereÍden'J. r+erk van Jan l{arde,.ran cn Sjaak van Leeu*en kopte
fraai 1 - O.
S.V,l. ging goed. dcor en na solo - werk vrn llans Brenk r,iaakte Sjaak e:r zelfs
2 - 0 vsn. ii-et ieze stand gingen .*e ij.e r-ust i"n.
iia cie rust ging het nog 6én ).-wartier goeC. Ien voorzet van iians jlren-k werd d.oor
mijzelf ingeicoptr l-O e

'foen liet I - O was geloofdert wij hei;te1. ijr -.rerd te'rreinig,qel-openl bailen
ríJeri.ien er zornaar bij de tegenstander in.fe voeten gesohoven en L 0 F I K nraakte
,iaa,r dan ook goerJ. gebruik van. Uit een v:ije trap schoten zij .ioor ie benen van
Sjaak l die op dat nonent net iets '',e i'rij'J stonden (rraar hij niets aan:'.an doen
net zulke bencn) . De ctane: I - 1.
liet peil zakte naar nul. Vlak voor tijd liep ik zelf .,re bal in ei,5;en coeL: 3 - 2
lle r.iaren blij iat ile i.led.s'brijd af6'e1oFefl;;as. ilet Ías een goeiie eerste;itaar een
i:."iniler goeCe tweecie helft.

llaa"r iroe kot:rt dat nou? Voor de ru:t .aat iet ,;oed en ira Je ru;t gaai iret ;Jeclit.
Ilc ireb er eens over nageclacht en'"rolgens :rj lio;rt het Coor;ie shirt; van ilet
zes*e elftaI.ilet ze:Ce s.,.reelt na.:e1ijk vocr ru;t ook al'bij,i lioed.iia rust irebben
iiie jon:;ens '.ieinig l:onclitie en gaci i:et tro;i ví)ak niet goe.i.
lieen nou bijvoorbeeld eens Ton ( Til:-:ie terug) ,t-.eze is;;el bclrcnd in.ret ge:cie.
liij gaf zrjn eigen shirt:ran:lij, en L'rc..t: iir ool: tii.i,rie bcrug in eir:;en docl .
fk wil hlermee maer zegígên: I{et Iag niet aan het spel van het éerste, rnao,r aan d,e

shirts van het zesile.In ietl,er geval ,toch beCankt voor de sa,;enwerking.

lÍog een beroep op de spelers van iret eers-!:e elftal:Kont zoveel nogelijk trainen,
dat is ook goed voor de band onclerling. Lee1 spelvreugde,

Hen jo.

s.v.t.2-D.o.v.o.3 6-3-1982

Na d,s schlttêrencle ultslag tegen V.V,Z. r49 waren we erg optlnlstlsch
ovTr dez€ wedstrlJd tegen D.O.V.0.. Voord.at v€ ean de wed.striJcl begon-
nen kregen we gelrst nog een rdouderspeechn tehoren van Iheo, die op
de bantl, was J,ngesproken. Deze speech mlste zlJu ultwerklng overlgens
nlet. De red.strlJd begon nrstlg. D.O.V.0. 'ras duldsltJk technlscher
maar S.V.f,. lverktc harder. De eeratc klelne kansjes faren d.an ook voor
ons. Ondat we steede gevaarllJker werdêE besloot d.e verdedlgi-ng van
D.O.V.O. om zo nu en dan naer een s cle noodretr te gebnrlkeu. IÍierdoor
werd. het a1 wat grfinnJ-ger. De nrststand pas en bleef 0-O ondat d'e kan-
sen A1€ €r 'Jearcn rÉet werd€n benut. In dc treede helft gebeuiêc er van
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', -:s. .-IrEr en rlasr werd. er wel een flinke lel weggegeve[, wat natuur-
, -'r ,l:etg net voetball"en terneken had.. Dc scheid.srechter verl.oor de
:-::,::1c over d.e wed.stz.LJdr en cp e6n gegeren noment besloot hiJ 2 nacr
'. -r. 3.,r"i. el 1 mÊ":i van n"O"\f,O. het veld uit te str:fen- Na wet heen en
:.=:. nepraat besl-oot hr-tJ het'ir:ch rnaar niet te d.oenr ïBt natuurl-i-Jk
-'-. ïas w.c'rf toen brak d.e hel heiernaa] los, achter zi,ín nrg wel t€
'-'-:st=a3, Fren na dat iacid.ent liwam de beslissing went S.V.L. ging tn
-- ::':nter. ian ven Leeu.rg:r kr"eeg C-e baI en die trok hen fraal terug
r,- ,-]-ls iiari:. tre;euwe:r die de bp*] achter de keeper',ver'itte" Dat wes d.us 1-0,
::test iJ"O.V.S" helenraal kornen en kon S"V"L; gevaarlijk worden ondat

:.::u i-a ro;inte kleeg. ldae-r vcorsl d.e ondergetekende was een ul-tbiinker
-:- ret nissen va:! kanse4" Toen kregen \rye qe6 crrrnêr te neruen. Dez,e werd.
:: 'r -ào Gaasbeek tegeri ae 1at gekopt was-rna Jos varr Leeuwen d.e bal in
..:: ioel icnaj-de, Cai was 2-C en betekend.e gel-ljk ée eindstand., F/aÊrdLror
r: r:og steeds karis op het kampicensehap hebben"

Jolm Snínk.

llees2-S'fI,2 ??-3*1982
:ijri rriBrpurttenwed.otri"Í.i, wa.rrt Hees 2 stond. op d.at nonent z punten
aclltQr vaii de Kepl.caers VaJ? en s!-Lc Nê de eed,erlaag vFJl vorlge week
?Ê5 er weer dulde i-iJk lneer inaet mgrkbaar. Jcs :ran ï,eeuwan was weer
::erstel"t van aíJ:" blessure en blaek fur d,e spíts vcel nuttiger te zijn
r:.i- a1s grensreeht€r. Na ongËT'eËr 20 rsÍnuten-spelen werë d.oor Jan va.n.
reei.wen een ligekgchop genomen dle prfuna tn .je I'erf,e hoek uitkuíaln en'rselr clrie SÏlers slsar sioniien on d.e ba1 in het <LceL te 'aerken nln
Joha Smtnlc, Ad Geasbeek eu ffinr van 0*.rd.'craekhuizano IIet was ultei-ndêlijk
':ltblinker ^{d Gaasbeek die de bel in het d.oel kopte. (O-1 ).
)is. rrist irerd er door Eert vqn Anercngen een geerseelde kans ap eoïr heer
iis gemlst doof Ja:r Sond.ervan" Tn dB tweed.e helft wor Jos van i,eeuwsn
ïe:-!'.sngen d.oor K1aau 6u Brrin rlls na een iangdurige blessr:reperlode
teer vaïI da parttJ was" O€ sterke achterhoek va.u SVL b1êek voor P.ees
een oluÊ€€m-oale verting"

I?-ien Ovextest"

sËL3 -Gï!-Vl Dinadagavond 5 aprll
0p deze toch rrlj koud.e avond stoncl dus d.e lngaahvedstrlJcl strr, 3 -c'fi"ir .2 op iret progranma n Daar Svf 3 in Veenendaai een rmlJ forse neder-
\zag 6*1 teed, , was he"r ,Jug toch zas*k hter iets aam te ga:,n coen.In ds eerste hel-ft leek d,it te gaan lukken" r1e voorhoede kreeg toch
veel kanseï:, masr toeh d.oor pech ( 1at en en-lieIe net naast ) tutte
l,et j-a de eerste he}Í't niet om op voorsprong te komen" p*.,:st d.us nog
C-O= In het be61a *ran ri.e trveede helft een beter tikkenÈ Ê!ïfY wat na'l-< nl-nuten C-1 betekend,e. Na eerr zeer sneLl-e ultval vras er geen houd.en
:r.e€r= aalt Yoor onze keeper Co'.rn Flazsd.onk" Na het uiÈvaIIen val T'lreo
v.c.i{euvef ( kuitoeen blessure ) was het nog moeilijker er" een prrnt
;ran oYeï te hor.lden, ook a1 orada-t d.o kansen slecht benut rverd.eh. ChrÍs

I,



zeer goeC voetbellend al.s laatste manr kreeg d.e kans van d.e wed.strijd.
alleen voor dg keepe"r cp enJcele meters ram het doel, helaas ne.ast.
Ook.Jos quÍnt, vcetballenct J-n ztn elgon shirt zonder st::epen (Jos

' Qrrint sportwear ) lr.rkte het reet enkelE goede gchcten niet. Ook Jarr
Pie:re Ve:rneulen l"ukte hot niet net afstands schoten ,daaton noemen
we hem clan ook ÏLerre rlenneulen { niet hateiljk becloeLd. ). Gljs ÀaI-
bertser:. nocht een liorner uenen, irl.i gaf er zcveel effect aar óat de
keeper er niet achter koe. kcnle-nrwat tius bet zeerverdiendo geliJkspel
van '!-1 opleverda, illerrila, blios d,e zeer goed. J.eidend.é scheids:reehter
af. líe il d.e kaltlne san GtrF'Jonder het genot van wat fris ncg even
nagepraat te hebberr ke;etde ito redellJk tevred€n naar huis tenrg"

Een geblesseerde toeschouser.

Zat,eri.Iail i;'7 r_n,a.art l-982.

s.vrl. 5 -.1,JCL.DF}J-qERG 6 q-:_1- Í2, -:

]v.g e Is 
'cie 

s te l-d'hc'id. i
"^o18- C.: In de schaduw ve.n het li.L'I .!i.i.-Eqbciiv' -'in de lil-;. ,r,: i :nhielcl;
dat onze nÍddenstip in Ce i2ro}. v;-:.n rie b:and.ende zon l-.ep-cr' ';e, sr"rel.ten.

S che idsre chter:
tr'luitj"st Jan !onsel-a.:rr 1:i'a.cr.i r1e te l:ar':de bal rnct'z.i;1 rr. 1:ei: j_ ::-pi-lnning,
Orndat deze niet neer uit het tot*t"t ',,'a"" 

-ug L--r'i i.c"r:n- lro"rrl'at: '',e mei;. - / - \ .baI( 1) pen l'erdel qespeelC.

Tpsi
Voor de tos werd van Ce vlar;:ge:rde leider Jack vi;.n l-e Brceri: cen r,r-intstuk
net 2 koppen geleend, wlarào.:r uij de 'los wonnen"
P.s, Jan, ia.ck'lil- t:eg'r;el- rr'eêr terug:.

Uiiliinke-rro d.o gr g,rf we z_ijËhe i_d. :

RiclarC Siesj:euveI: Volgens betrouwbare bron L=ed. ,i.eze perscr.ri' í *ikheid
aan ont'-,lenningsversch.i-jnselen na een chronlscire alcohol-kuri:,
Arie 0itink: fs2gr uitbiinkend,e uÍt}:I-inlcer 1,Íj uiïstek vras gein.riteerd.

op de ver:jaardag van zijn d.ochter.
irTet ,le zar i-u de rug en een ast::ra.ti-seh :rrrchtje ,;iind in l',êt gezicht
'.'iafd. ol Yeld. ,7 oït i2.00 qUr: COof '.'loulenhefl de :lftlar,- {eï}onen.
I]reria ïerliep het sFc:l- als .relgf,3

Yerstr:1.:c:: cn(i eii-:c:ten
<nnol l-i-i,-l a'!:tivrteite::.

i+.1,1 .Tissei; Froris v.d.P:.var:t voor lTals Kcsternen yol,{ens
tactiseir cc:lecii.

i4,52 lhi;s vl::: !i jli sccort ::et lil,l:er :rcthese ::3. s-3er .,lenc:e-./Ti 
J e iiaii va:i :\lr re v . li j lc.
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-: '.'íoudenbergse links-back was zo vriendelijk na oÍ'Lze
l.rictkeelse aánmoedigingen een pïachtlge va:rgbal te ver-
:ichten ln eigen strafschopgebied.
,-:-n.D, zag hièr zelfs een panalty in hoerryel het toch een I

::coie vangbal was. Thi js zie'E kans deze strafschop via.de
:i,rnenkant van de paal met de ogen dicht te benutterr"
lezic;n dit een opmerkelijke prestatie ls zal dze we-l- cloor
.;et Gr-;.inness Record boek wortlen opgenomen.
'or-rtlenberg scoort een frotnmetgoal ond-anks de__ingezelle
,cl.lar in d.e per5oon van de goocl old Jan van Kooten die no$
','eI lians zag een pra,chiige duile ten toneJ-e te brengen.
.?.ust net een.l-ekker heet bakje thec om t'rat op temperatuul r

-e i',.oftefl. Onder d.rvang moest de tegenstantler, die 2 man
:.^-êt zonnesteek moest wisselen, in liet veld gebracht worderl
zodat vrij ,:net het zonnctje in r1e rug onze lc1us konden
i':.laren..
'liti js trekt zi jn goochelaars; open, pa.kt het blauvr-vn'itte I

tovórstaf en tóveit no.3 op het eiektronisch score-bord-
le bal stomt het ïoudenbergse doelgebied in net erachteraan
::::iril die het lecler een ontzettende dreun geeft wa.ar het nrr nog
: let van te boven is gekomen. Als een ralcet vliegt cle bzrl via
'te ondcrkant va.n d.e lat het d.oel vÍeer uit. Ilet resul-'baat van
leze alctie wa.s dat iiet desbetreffc:rde soal nrl zorlr 5 crn hofler:
-+^^+: UA.L U.

:t ilezeJ foe snel Jrc j-d stormt d,ezel fde g.chtervol-ger. -f l-leen
,:rec3 Ilcnli clcze }:eer nict de kans on te strepen onc'la-t hij on-
:egelerncntn.ir ';rerrl ne ergelegd hetgeen mrr't enige oer.,,ror)-dge).uirien
-?ï.,1l.crc] Jj ng; i:ena.ltjr.
lrri j s trekt zi 1n goocheldoos open, pr'lrt het hl.auvr-rvitte tover-
:teÍje cn zet no.i, op het elektrclrisch $corebor:d.
, erifrlleirler iTenl; ileirzer.r voor Ger:ri t ]r.t-e,:ii jI: r,1i-c door het over:
" icht v:ur zi;n verstoi:te nerlÍi i-n eoilrli treri::ohler"en l',-,vam.

.)t: l:a1 storilit lret '1Ío'.ri'lcnber3se doel ge.:bic11 i:,. rnet r'll.araeli'ber T-Ii-'nlr

.rL-e het lerler eot.t cirtzettende dretrri n;f ;.;,riyr--r.1r tot nlt nog ni et
..-lit'1 1;e ltovcrr is ge ltonren. liïet i':o r'1 :2,--l 'fldo rl.rn:rn 5ri-irottg d.e l-,r+-L vi aje o:rcler$a:.iti; I a-b en de .rloel I i-;1n ,; j.t hc h i-lool " IIet rcsul-tar.r.rt varn
.'rr'::.c :rl.ltie r'Í?.i:r drt l:e'1, c-irr:btroffr:llr1 c ,Tcal r1r) T,ot-'.5 cn. hoccr: lt
.. i/(-1.' L tr.

-:t le,zr,l-f 11c :;:ie j-l jrcj-C storrlrt d erc bill het zel f ,:'le d.ocl ,-chieil in
-..'*, 11er.'rczl-frie l.ehberrrolger. .tlT-f sx11 ilcrrc liccr lit:ocri': iTcík niet
'. l-1,-.ri; oil tl l trepcn orrdat iri; oirr:,ege lrrrer:ltr,rj-:r '.','er:r'l ..'evloerC
r-ct-ccl'l net cilige cc;',-.'o..:LdSelrr'itjrtrl ;clti.rtfíi 3Í.-ii,.1 ; i,en:,1'r tl,.
-'' lr,l'. ntlcr cir pcnn.l t;,' spoci.al Í-st ])ran 'lln Ic seoli:t rlcle g-r,ri:f-
':.-:rc" 11 oo:: rnet zijtr oTct.t rie lcecner de \'í::r1':cerrlc ï-i:nt in te

.',- j.r.' j-ri, zr-t:i.1. s hi- j dtrn ::r-=,.1.f ze':t.
_.,:,r:' .ro1 ;ens yclti'orr"'ciij,r:C i-nlic[tj,.'_.:f]n rrii.tl dc l.aelrer had oOk
:,i j zij,i oi;trr ilj-citb, ,,i:ri:rsr:1ri jri'Li;;1: -i-n rlí.'i; ,:t,tJe::,Jcr..'l oli de
i:-:- i'l i. r.; l;c o e le rr,l .
l;'- l,'o,llí-)'l)lrC:frillt) VO:;.fs'i;)illeli;e]l.ee1 cr.rerCtr-::'ll r'!rr,r1' ,.1,r: ''c,.r.r.:cÍ.! \1:,s,]t

'r i;;; 'r'oe1;lo rlr-' .rot)''l lr.f.al' a,u;i t'lj-cric lezic:Jrl; e,-:,,.: tc ,'-i 
-r :). 1 lrc:v'::..ll;o:t.

lr.i;'Íl .'-'-;;,-:i-rc':l;itii,;j l; i;'-'r.r1'qrr,1g1 i,rat ::i.;r r".',t.i rii.':,c tt,t,r:1"::rl1 -r.r31.,1

^.:.': a.a!. t:rlr *l .-;t-1 e.1 ir-lec e1 1ic t rlil.ilit:,:. :l'.:- j1 I j tl:il: :;;--i et-'1-'l;-l
:- 
j,: L':-t,-.'lí,-r_-' 'l .t l;Cl,- Lil ,'tÍ,:-.1 rliel-i gCL:r:li;:t'l1 '1 'C.l t;f_f',t.f if ,.ll,.

- ': i ;; -,i)c.i.'tr',o,tlirtj.:l 1]'e::j-i; '.'rr:l :li jt't r-ii':currttr:ic --,.iei'l-i:tl\r.:r.l_t.l 1r-.
r,: ;i t.- -'1 ;rrt "- -. :n1, i 'i'. l-.rrr.: .1. 1,í- L /\-^ !....i :r-i.... 1r.-:.^ 1; .*"" J.:.

^ ; - '-,-, -.- :r -,.. ,l:l:l; :r:.1 ".. ^-,1 lta i il ct:.1 'lc:1,',,--'. -l l;: itíiJrill^.



90.00 Na de tegensta:rder vriendelijk de hanrl te lrebben ,,-;esr:huc werd
he'b totaal ui'i;6edroogde veltl vaarwe-'l- gezegcle r

Na ee:: lekkere hete douche we::clen cnd er ïte-t €jeno b van een
colaatje cn een lolly de jongste belevenissen rlr;orgecpr.ólren.
ook werd. er ever.L om. geiost vrie':en, s1;ul;je rnociit l;c"tr::ijven en
zoals '1e Ic;er leest hel-. ik ,li t rittr r:rn.dÍa1 rtinleri"

1)

È

)

- Copyright-- André rra:: tii.rr -
ir:v3

fÍ;::11(.;

ï.t::1 jdl ! íi,-ó;*.; ;92

g'IIr 5 t::oe.c[t on 19.30 irij i:r;-,.r:::etige tst'.-r{.J !irce;."'Í;ll uosterr-r.:j-nri
in i.e g.ro:tc oro (rnice ':ir:li;a:.j rïïg 'b,:, '$erlccjro -*f;c. e:l'::rf i;j'r.; ;r'Lt--L 1- '..

onêcr d.e doclunàigc le;-{-ciin5 '-'g. ^u.rrrs vc hpoi.r.':1" Ge:.1-"j-'} ii1.}d.l.j::: :lJt
zoaLs aLtiJd met riJ:-- 1.r. lrC clrer:ier co1:.oongrr:rark'l;o !:l:re ;5ci:,1-'i dl.n

spits af, nst op zijn Li.irl:::,';:t gc';oIgc', rJ.cor He:ri: I{c:rrct: e:t c;; ;ilJn
ge'raa:]-tJke rochi'ervoc'i; i.:à-e 'rrs.x DiJk" Ook Fansr- va;i ilF 'lindt, aayl-
slulrr;lng eu l,e!. ln zljn r:ol''-'l;1e al.Fj RanreolJe:" tle rh.riJci rl.tii rr,r-n-
voe:re:l, :c$r3.;r hc'i; woc:d :;ci;*o D+. !-.crri e::: J:lcJr*r splo:rlohe-irring ge-
plaagc]e l:l:s iícÍ;temsÍr Ïrr': ,.:.lt r.:l eth:rlbb^:rr1o Ln:gt cril Ccol in h.et
gevce-i:*. llol:'ea:: , zolfc Lii!-js l':r. Iïjk ,.rr-:ivoerd.e oir io o-!.aat,s cies
oni::il,"1 ,:1 geL'316-<1a41g G--b*tr::f;:' lï19'i; lo r-tr':::r4e::J-ij)l e:c'-e{: ven h.erc
btkc*-i-: j-s i!.2.'; l.j-J .ran ne';:tc cl ayFasglc:i is aug^].e.3éi. flnle r;r4{r1
belier.ie F:-'*--.ns .Jnti.n?a,-;'lF; 'rr-r;;s116on ook ',;e to:relcs, e'.'e:tw.ll om nrÈe te
d.:1c:r cla* h.t j r:ie* kc: I:.:i::ln ,frrie rran D!j)c itr,l. otr cr1€e.rs ock afg+-
zèg'1., Ilec rcl Ll::-;i::: Jl,?lr \-,i-l-oP:oelc vcgel!.,'] ':rg::rto t''^f i-,1i-.i 3 '' i -r-'1-'i3ns-

h".ris ':crs'5ck nnos-i; l.ate:r Êif,ltne r.rp.s duÍao1iJlc ns to volgen *aktielc
zJ-el:';brayo llenk ger,':pmê ,-ra'l: êlrror Eop en t1";e11 mealcte r.".aelcte l:onte
mo'l;'!qr cJ.f doulcn-, te,roJ-s cl,: ';ashrl:kcn. .l-,ird-re Ín het bczl* van oen
rago-b+j., }l-ot irs:'b rctv:::l: rr.:r sp5-n=.evebrrern verd.w-lJnen e3 na:r tcrloops
rnot een copJe hot glcs*-o::l: i.r:., Ir."''r , ..nts te farra'i:irï: lre'i: voorbgeld.
gevend, schrobile enÍ.gc rr;cg?Ic're'l. rle nurrrn geirÈrlci-g ]rendon cleze net
een rrtukjo kauwgon 'ncer s;.rt3ep1=l:t rrordlt):t. Deor 1nnou6írg ra:r lr'ams
gL:lg de o:ganlsatlc no3','lonl-and-cii lopen, tenee:: cr--dat l:.iJ ite bcel
ond.ot ri.'atci: rette, Henn jr n'lrrk oplcomend. or'9ï ren':il llnl<e a].r relchtg
voegcie ui1; hot losre i'-:=-Jj.t crgevÊop 1 centtnyler i:En crr afi-ic:l'--i.i-o:r'.*
ÍlbiJc àÍe zíoh boï'en al. oe:: o.r','rl,sorende taair hr,.d'l;orbedaeht uias lla
o-r.ígc r')reigtr:oentcn i:,r i,,n*. cn1.g liohamelijlc le'i;seL lr::.'oiC.t do zil-
b:rJ:cn net een ziJdo Cool:je op to pootseno GerrJ.f, nralrte al s-t:repen
t:elcl:ei:4. hot l;a-n-"el rf, c1.it l-s dnn ook riJn e'r;ex,La jÍu-t' he'igecr, r.'esr:J-
';eerd-c in een far.tastJ.scj'.c el-nd.ove:srLnning vocr dlc *j:-r:iskluÏr om cn-
gFr-:?êer 20,30 uur.3ÍJ ccn *:bl1ern Lekken be.kJe.lco:ï:?ie rrn SJnna werd.
cns d.lrek'b c'uid.al-iJk dl.at d.it het enlgo jtÍete ul-t te vorns:r beleÍd
vaÉ; voor d.o zatordarg &oso to speler wed.ctr{.Jd.. lTie} aLLeon do poiror
t:aln:irry m::ar ook hot rrerlË:lJ3s:r vail een ps,y6o?-o1--ise)rt al'e::1,'1i:ir';
ap d.o l'-pc1si.t.re.tle ondler al-lc our::terrèlg.heC.oir rinl- c:1Ë G3c:, 'vrilrd,eiron
.]-egger of nissclij.en vr3l-o .l!fl-Jn sarerva{;'Le:d lcur:reïi r;r.l het vo-Lgen,le
uog'ni ezc:r'l;-orlilud,elen :
- lccs rll.ocr rl,n vertLllrrl.rr:rn--c nchit'beringon vt':r {c rcl:.ons nrlten tle

l:lecd-hekircn nie'; vi.-dtr: ?

- r"oeh+; u d.oor he'b [:-':gl.'r ï3n eÊn zo!:no]rrl.L c.o'bccl: Él:';nntlcn hobben,
$Í.,r.ta:': rl.6 ni*Cr cl.cn tet1a1. lnllÍJk ?
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- no6st Ir dooa d.e statl-sch elektrísch gelad.en a'ï :bar:ken bltlven staar ?
-';;ent u op de spiegeLgladée en brarrdschsne tegels irlt6o.-lorlrl :n he.jf,L
u hierbij een en and"er gebroken ?

- g.ieed. u tijdens het doea van een kleine /" grote booêschap van d.e
wasopot or-ldat deae opgepoetst was ?
- ergeráe u zj.eh ean het nolle geluid. toeu u iets 1n de vullntsbs.k

gooide crniiet ,leze gel,eegd. was ( i.s dus hcogstwaarschlJnl-tjk niet
vanrbeepas+ing i

- het niot lukte urq sl'r-1rt +p de schone vloer rmil te rnaken, d.it on u
\rrouw wtjs t+ Íreken Éai u zich weer had. ingespanyreno: vond u d.at hot opeens vreer zotn aoolt.-i e was toen u L.p.v.buiten
nu binrien r:. voetb:ilschoerren sclioomaakte *
selo dan Ís dj.t de sciruld vtar het Èjfd"e elftal {zestal) aat zo 1ffiJ
wag d.e kleedholrken scll,-ron to makeri"

Grnw i 1 1 o*+-aa

Zaterrisg om 3 r:ur was hot weer zcver d.at de sourijes Ë v=E SïI konden
latgrr z.i.en wr-'t zi* naaril lÀràren, noiÍ en hoe lieten ze d.at zi€n, in á6n
woopd , FcrnidabeJ- ll ! I ! .{1s ,Js zotn wed.st:rlJd- eens ï\intig vo}gt zieje toeh dat er veel l"s sssàengilspeel-d. 1n zotn zesdÈ team, erg gernal<ke-
LJ-jk plaatsend.o veer technj-ek eu wat biJzond.er opvart is hot gemak
]3eilr:Ree de l.ar-ge trap wor"rit gemaakt Gvèr zoen grote afstend"
ile nl-tslag spreekt uatuurl-l-jk voor zicl:, alhoewel moet wt>ïd.en vermeld
clet de tegenstandae u:iÈeï":,i sporttef en inoed-tg speelde, ze bleverr
koet wet kost fiJn n,artli 'b1-ed.en, prcfi*íad. nellsën vari 6\nJV. Deae
wed.strÍ"Jd heb ik rnê'l genoegen gevolgà, hJ.er:na heb 1k nog gezien
lEv-v.fiJ en 2 èage:t l"ater ook nog vroo-*clrt , aL met ar ieuke potten
aaar een ding rnoet ne ven het har*, als i:et zesde r.o bliJft spelen
heb,ben de jongens vsi het aesd.e echt tocir meer plezLer als rlil-e tea.ros
die ik verder ,ie lsaiste -i;ljd. heb zierr sïelen" ldannen Ea zo rlcor mat
hei epel zoals ju1LLe het speelde tegen G=flry, echt jullle hebben dan
zonds:r rlat JullJ-e het nlss+trien bessffcn echt vesl spelr+:eugde en
daar gaat het toch om , is het n:!_et"

Ilirk era Ne1l1e"

ffiaim"*svoetbaB

YRC - SVa 2-O F.{SES

Iesrgbr*ek neernt d.e aftr*p. We sp*ien met t'lubbele vard.edigingo
Foop }ïand.s in het strefschopgehle* 1.:re6en *{-J een ttlJa trap te6en
d1-é' goed. wend tegengehc'"reien d.oor Jcla:a'i*'
Een cartter Benonen door lll-lns met goede poging van Lj-eneke richtlng
d*e1, aon4gr regurltast* S$cr Ysikeerde in.gool- V,sn Langbroeko asxval
va3 YEC, conelusie* I*C acht*r. Snel daa:ní.a krvas esn verkeerde beweglng
in d* achterhoed.e eu een moelg aanval van YRC, jui.s* .lullte raclen het
aJ.2*0" DLt allee Ín hei; eersts krc&rtLer. Dasïtra had. SVI, do tÍjct om

bÍJ te komen en rnrstÍg na te d"enken en toe'n kwa:nen er best wel wat

* SIíL 6 2-10



aêevailee*tJes uraar nle* irard genoeg" t\reed.o helft -{RC eftrap. Deao
helft verliep nrstiger d,an de eerste helft. rïl^l+bol de partiJen waren
aartllg op hr.:n hoed.e. h icwanen wel e€n paar aanvallr:-f. maár za-rws:nen
er niet echt goed d.oor" h werdl pri-rna verd.ecligd. en had, t"RC gean kaae
Ín€Frr Elr dit was d.an w€er langs dc 1tJn" Goed.ensld.dag.

6 - 4 - 1982 Montfoor+ ? - SÏT.l Dames.

Op clinsd.a8avond noesten we een i.nhae,lwedstrtJd spelen tegen Mcntfoo:rt,
went zlJ zlJn begia itlt Jasr rae bJ-J ons 1:o de afdeling gekcmen*
Montfoort stond. tot nu toe onCer ons met C punten É1t 5 wod.strl-Jclon
en rij 2 punten uit 12 wedstrlJd.an" Deze wedstrljrl, moestan w'iJ Cus
elgealijk wel sien te winnen. De wo,Istrfj,Í uou orn 7 uur beginnen,
nrs.a,r d.at werd later rvant Montfoort was nog nlet helemaaL conpieot"
Maas elndellJk was het dan zover en kon tte strLjè begl:r:ren.
C'el-1jk werd cle as$va.} iugezet en de hele eersta helft stond SVï, op rle
helft van $Íontfccrt, maa.r doelpun'hen rrl"elen er nieto Dat was ook
ws1 sen beotJe de ;:chuld. va:r d.e soho,lderechter want vrlJwel a1le
urije trairpen k:regen wa tegeu. De k*lsen voor ons waren gewoon'ilreg
niet te tol"len! ma,e"r d.e onvenrrigheJ-d. voor aJ. dÍe nog nooit geleegon
scoringskansen spee)"dden ons parten.
Ne de thee en. ne een geesteli*ike por in de r:Llg ven ouze tral-aer,
gln6en we proberen om tcch twee punten te hehelen. En Ja hoor, na
ongeveÊr 1O rul-nuten werd. na eên goede voorzet van Mieke Jansen door
MarJa Ve:srey de bal" blJ Montfoort in het doel gewerkt. Elntiolljk ween
eens do1le pret Ln one olftal" Bet goed.e d.oorzetterl vaÍr met na-qre het
ml.d.d.enveld, werd. kort hÍer:na beïeencl met een tweedo doelpunte die
lda:r'Ja n& eon goecl genonen hoekschop kon lntikken. I{ieita wae iie oplettend-
heid b'lJ ons we1 een beetje weg, net als ge.rolg een doelpunt van l[ont-
foort een kwertier voor tijcl. (1-2)
Door d.e goeile l-nzet van al onze speelsters konclen we deze 1-2 over-
wiruiing geiuklílg vasthouden tot hat elncle van tle weclstriJÉ. Ton Oostrom
onze Leld.er heeft het we1 gewotan dat ws gewonnen hebben. Dle anre nan
hee'it lru rlog watJes fu zíJn orèn, yanwege ons overrinningsgeschal
temg ln het busJe. I{ans Jar-sen clie deze oveznrlnnlng rrêiÊ ons F€TËostt-
IlJk had. bekeken, kon gelijlc ln 21"'!n portcnanal tasten. HIJ had, na-eneliJk r..

'. I

rÍa)'
j

Op d.insdag 6-4- 1982 vertrckken cnze SlIf, danes naar Montfoort om op

het velit van ds ptaatselijke voetbej,klub rrMontfoort F te gaan pro-
beren enkele prrntJes veor rle konpetltie te gaan halen. We speelde4de
gehale weCstri3a met hetzelfde tearn ,dus etr werilen geen rissels toe-
gepast ,aengezien 2 dames van een .hq6ftrt}ke va-nkantÍe genoten. ile
gÍngen met 2 busJes van de fl-ma + 1 personenauto ( 4og bed'ankt wel-
bekende bouwfir.ma )" In geheel weril de wed-strijtt d,oor 6 STf, suppor-
ters blJgewoond ,en hoe .i zAE maar tgrnst priua. ?o stond er onze
voetbalvoorzltte:r do Hee:r H.Jarsen rcEt zrn vrouw ' onze d.amesleid'er
de Heer l.OOstrorl r,tet zln rrcour, rrerder víaren ook nog aanwezlg good'
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[,=.1" J, * ira'c::j.a dam+s rvoenstlagavond 7 ulrr 24-3-82

S.T"f ira,* i,-; p-,f'u:-aD" Snàal h,:t vanor,'o=ê vriendschappeliJk was speeltlen
w+ n*t *rrr1 Snli..ïr:l-:njerc ap:*e115:ag, net 2 voorstopatersr 3 micldlen-
'rel-d,sters on 3 s;i'L;e,l..fl1 {:, ?Èe r:i:tult speeJ-d.e Patria te:nrg op èe
kesps-l;+1" cn irr,'i l;;-r{'i: bÍr:ri fcrlo Ever latar weer een armval' alLeen
do k+epsb*::. r'i;orrri fui r',t r:rg. I:r d-e trqeed.e hoLft wa:l6n we nergens E6€tr
Patrla rn:aic'l;e a.1 ga-r:ir r-'cir Ccel=';r.'1,- e; hot tweodlo volgal.e aL enel, d.oor
een hands'bel- d';s p:rai*y" De:::Cs,t scnmlge spcelsters moe? bezlg waren
met ho'!u s*hcLd.cr: op a.ir-l'.e-cqr..csrcn nLot op zichzelf) a1s met het voet-
balle'n \ri.;-.1-.:1 .'-1 g::u.; l:at S.::=d.e en vl-erde ttoelpunt, Illt hacL niets
meer nee; nrt vc:{;t-J- ';c m:licl

KLËi\.iË,R.ïA$$ffiFS
Mac$dag 5 rpri-1 jrlr r:'as er paaskaarten. Euenale voorgaande Jaren
kon-den er coli dezc kee:. Iïoer verschlllend eieren gewonnon worden.
Door de 60 aar:.'t:.orlgen ;'erd. er d.an ook onthouslast ge.kaart. Mevr.
van Poppol vi.st blj het kle.verJassên beslag te leggen op de eerstep:ijs n:it 5490 pun'i;en en ïíon hle::stoe 200 elerenr D6 verdero uitslag
biJ h.et klaverjacÍien r.Ís.set:Ë

? 100 eiere:r fireo l(oetsier
3 SO ei eFen SJ o ven -r-raêuvr6r
4 70 eilron !i. Prins
5 60 ei-orrn J" ven ZloI
6 ;5o eiaeen Go Brak
7 40 eio-erl C. rlan fcrr,d-enberg
I ]O eic:rln .ien zan iocursrr
9 20 ei-crei.t !:le",::l. lra.k
10 15 ei.c:en II. I(o*tsier
11 15 cirron :. óe llcra;:
12 15 eie:-:on H, lïansel sr.
13 1O e,.qrtr. F. iiir.r'.':!'.of
14 1 0 ni-s1';11 Iav-ier;;r
15 1 O eJ.r'r^:r P. llt*

De poedeli:riJs 1,{ng naa',, LI':-t ven i.l1 s': met

Bij het jol:t:::;r *'3rd wcr'r,i:.ril cq.:Ji;e .i.v.d. Berg rnet 485 prrnten
en ZiJ R';rc1'' ï,ilr],:t:1d.€ !f, r.:-Cr.'':r no4 tn-AaT hUis nemeÍI. C. Van Vulpen
eind.i5de al-r "*'rrr-le en ï..ri: l:Je:-ee 2O eisren terwiJl cle poeclelprijs
tllt kee: 5i-n; :'ai:: D. ''-'i-ï. \''c:-,;-lnhe=3 me* 842 punten.

Bij Dsrts \raí cci< d*ze l:l:r'In ïorbijn nlet te verslaan en deze
ve=dionde d.p.:. c:i; 'r G0 *l-n::.c:r. $:eed-e werd Hane JansêïI sro I{j-J noeht
50 +j.c:lr j,". o:r-;r-.-':rqÍl'i f frr.:1,

De e*tilrLtei r';c::.eonlissie .;eclsxl<t ieilereen d.ie meegewerkt heeft deze
al'ond tot oon f,czellige a,.r:nC. tg maken en hoopt v/eep op een goede
opkons'l; oa rl-- s:l.o';avonf op 1.o april . .

5477 punten
!{66 punten
5355 punten
5358 punten
5108 punten
5065 puaten
5051 pulten
5029 punten
4967 punten
4878 punten
486? punten
4839 punten
4783 punten
47jT punten

3592 pu:rten"



.82

tcompetitle t81lr82 er blJna op.
nzltten. Do laatste avond op
g geven wie er 1n d.e priJzen gaar-r,en

È =:

---É

-g-

:--. Om iedereen cle gelegenheicl te geven te kiJken hoe hoog men
2even we hieroncler êe stand. van de B hoogst gekaartte avonclen

aarachter vermeld. d.e laagst neegetel-de kaartultsl-ag"

1. van Vulpen
Herrro van Poppel
S;. van Éeeuwen
?.van Rossum
!. iÍeg

"1 
. de Rcoy

ïo Bos
lc:r Koetsler
ï. -laJr Doorrt
l:nold. van Os
A" ilenskens
---. Kosterrnan
'i. van Ziel
.{Cr=i van Cs
?. Torbijn
:{, Jamsen sro
th. Tennaat
F. Nieuwhof
P Marchal sro
:i" Veenhof
.'l . ilardeman
ï.ew, Brak
.--. Marchal
).l. Verwey

""van RoSSUm
l. Brouwer Jr.
.r. Irtaarssoveen
l. Verkerk
Tneo Koetsler
lí. v. Eesen
ï. Ia€erwey
Y. hLns
. an Van lreeUWgn
G. Brak
G. Brouwer gro
.i. Koetsier
K. Iienskens
":. Ma:rsier

41r33
4O132
40111
401 09
j9537
38s45
38681
38657
38384
38303
38301
3?886
37882
37692
37690
77636
=G i",

3-:.>55
37370
37212
37120
37087
37007
3671 4
36456
16?4i
36185
361 04
35908
354'i')
35224
35138
350?o
J4852
3481 3
34802
34315
34143

4e29
4660
4782
1589
4415
41 88
4337
4343
4i29
4463
+283
4194
4229
4512
4166
4515
4235
4086
4215
39o4
41 89
4OO6
4003
42"1O

3963
41 85
3596
41 85
4056
+162
)771
3935
4111
4O31
399?-
3919
3570
4046

= 3]ONÀIE KIÀ\TERJÀSÏÍEDSTRI JI)

ï:liàa€ 2 anril J.1. orgatiseerde S.V' Aurora een regionale klaver-
'a=red,strijd. in haar ond.erkcmen in Werkhove[. Voor S.V. I,. narnon deel
.-::: ieze wedstriJd, R[jk van Vr.lpen, Aclri van Poppel, Sjaak val Leeuwen
:: ?:et lie.-f . Zij lieten zlen d.at ze niet voor nlets bovenaan staan
::- re kI .verjascompeti-tie van S,V.Í,o
l-.' 'rcrjierl na-neU-jk de tweede prils wat een )crappe prestatie 1s" Wij
r: 'e:: n.rr hiernee r1c--sal-s feliciteren net het -oehaalde reslltaato
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juni E/m II juni
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Evenals vorlge jaren is er gelegenheid om met SVL r:eel 'ue nr:nr.n
aan de avondvierdaagse, zoals hierboven is aangegeven.
Als Je mee v.lil doen, dan kun je één van onder:staande boniren uii-
en met het lnschrijfgeld, J.ngevuld inleveren bij:

a. je leidster of leicier
b. T, Venv'oert, Wel-dedreei If 0 (

c. T. Reedijk, Weldedreef I04.

AVONDVÏERDÀÀGSE TE DOORN B, 9, I0 en iI juni 1.982

avondvierdaagse te DoornIk vril graag meedoen aan de

Naam
Adres
Woonplaats
Ik J-oop voor de
Geb. datum

Afstanden:

atrat

aa.a.

.r..... e keer rnee
. . . . . . . 19

nf . ...

in-*chri jf geld
,,

handtekenj-ng

(Doorstrepen v.,'elke je 4iet mee loopt)
9 t/m 14 jaar 4 x I0 J;m,

15 jear cn cLldrr 4 x i5 km,

Handtekening één der ouCers,

f. 3150 per p.

f. 5100 t,

deelnemer.

AVON}VIEFJÀ\GSE fE COTHE}I 15, 16, 17 en
Ik wil graag rneed.oen aan de avondvierdaagir;e

I8 juni 1982.
te Cothen.

Naarr
Adres
I{oonplaats
Ik loop voor
Geb. datu-:n

de r..r.... e keer rnee

SVL doet in Cothen alleen met 6 t/m 9 jarigen mee.
De afstand is 4:< 5 km.het inschrijfgeld bedraagt i 3150.

Handtekening één der oud.ers, Flandtekening deelnemer

.aa.a..aaa..a.

INSCIIRTJFFOP,T.TULTER. TNLEVERnN VOOR l0 MEï 1982, BïJ DE BOVENSTAÀNDI
PERSCNE.-T;
DEZE FOR}.ÍULTEII.EId ZT,fIJ BEDOELD \TOOR AII,E NFDELIWL4N.EYLI

giroetei:, T, Reedijk.Vriendelijke
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W. A. Damen & Zonen

houthandel en zagerii

alle soorten iniands gezaagd hout
spec ra I ite it :

gedisselde eiken balkjes
:evens uw adres voor open haard hout

BOUWBEDRTJF

HEBOUW, voor

nieuwbouw, verbouw

onderhoud, tekenwerk

deuren, koziinen

staf lenbouw

langbroek - wrlk brl duurstede

tel 03435 '1201 03436 - 1575

a rgb roekerd i1 k a 45

tel 03436 - 1556

lan gb roe k

oÍ 1855

/,.1T U EEN MODERNE EN TOCH SFEERVOLLE ENTOURAGE

TEKKER CHINEES OF INDISIH ETEN DAN NAAR;

Chinees - Indisch-Restaurant WAN HING
amersÍoortseweg 33 - doorn - tel 03430 - ?235

-AFELRESERVERING MOGELIJK. OOK OM MEE TE NEMEN.

V0L0P PARKEERRUIMTE, Al RtONDlTl0NlNG AANWETI().



sport vergt k racht
vlees I S kracht

koop daarom uw vlees bij

"$ooBDANt'

SLAGEBIdTETII
kwalitatief 

*
en spoftief *

niet te verslaan ! ! !

weKe\ïi eu\d"r::rdee\

Regelmatigonderhoud.
kost veel geld.
Zorgdaarom dat men [otto en Totc L : Lrw
verenigtng speelt

U vult daarmee de clubkas.

Lo.A. Ceeten en zn.

LANGBROEKERDIJI( AB7

SN.\CIIMTOBTEL
var,t K00TEN

vocDl. div. sinackS
verzorgen: partijen

ter 03436 - rsos 
feesties

e",llhslmrnaweg 4 ianqbroek

HENK VOS

zqnd, grind, slokken

tel. 0343b z4gg

,,MARGRTET

zaterdags vanaf g uur
ÈÍ vooR : sNTTBLoEMEN?7D 'vv'\ .

POTPLANTEI\
DROOGBLOEMEN

longbroekerdijk o83 tongbroel
voor evï. bestelting 's ovonds betten 216:

AUTOBEDRIJF

J.ONI'r.EZEI
NIEUW @ CEBRUIKT I

EqqaRT 
**

RANSIL 
-GRANADA

singel 43 Odijk tel 03405 - 1938



irEL

lcksi

\
)

en

,TET'

8 uur
\4EN
TEI\
OEMEN

ngbroek

1 2163

_ --.':EFT ITET i.ÏET ËLÏ$JE

:'i: aanieidingr várr diverse moeilÍjkheden bij het vervoer
-'"-'-rus je, u'Íl rle jeugdkornmj-ssÍe nogrmaal-s alle jeugdleden
-:- cij vËr!'cier naêr- en va;l uiÈr+edst.riiderr, iedereen zich
_-_-fËË riloet houd.en aan rle aanwijzingen en opdracht.en die- :-rifeur en/of de leic1er,/leidster vaorden gegeven,
..:'en eï'tíjrlelÍ,jk ge€]n ctiauffeur of l-erder aanr+eeiq is

---t zijn de aanvc;erders ven oe eiftallen veranÈwoo::def i'ik
:=r. crCelijk geOrdg r,rs1t a-ll-e elf lalspelers "

rnet hêt
erop wijzen

door de

in het busje,
VOST

--.i:eie mai-en is e-r doorsommige el"ftallen zodànig hr-risgehouden in het
-sle C.at d"r.ir: docr: i.e v'erk-eersveiligheid {en claarmee i u}iie
=;-i igheid) iti grivaar gebracht werd ":--.-end:-en rverden irierb-i j aanwijzinEen en \i,-aarschuwingen van de heer

:. , --r. ZieI vol-komerr in cie wíntl gesiagen.
:-i herhalingen h.r,-€iïvêfl rullen cle schulciiEen gestraft woïclen,
--::wi;i rza:r het êén en an,Jer de ouders op cle hoogte ges'ce.J-d r+orden.

-iullie eiqen Lrelanuli ;orrgens en meis jes o lr-iister naar de chailf feur
naar je l-ei'i"er. 

"

-:ÍJGDTOERNOCTEI'i

l,:cr S\,'L worden de .;oIg:ene1e toernooien g-eorgêniseerd

-a mei Èoerno.;i voor C-junioren í';-rnÍdctags)
en D-pupilIen ('s:r,ttrrgens)

.-: me j, toerr:*oi voc)r- R- j uni.oren ( ' s -mo r:gens )

'; juni" -;o€Enooi voor E:pupiilen ('s*mÍdCags)
en F-pupil-1en ( us-no::qerrs 

)

.---:Laas zíjn vL-]or êÈn .fi*jr:nioren toernoci nÍet

.=avoncien d:e mee vtildt:n rjoen-
;,,rpelijk hlinnen we daar j.n een ander jaar eens

vcldoende clubs

aan Cenken.

EN
IIKT A,

{ADA

-

:irrnenkort. zaL in de kanti.ne eeÊ rijst c.pgehangen wcrden, waar--rle r:cernooien op vern:e't d worCen.

Vriendeli;ke groeten T. Reedijk "

':; nerlstri"liásekretarlaat irslr de ieugd. word'b wagrgênomen docl
::'k vaf,) VulPen te]. u1436: l83tl

Hei cpaeggen vs"rr het licisaatschao ka* o+k gebeuren 'olj de
heren Biesheuvel tel-" 1?ei ea P. bí*rchal i;el* 1910"



bAtrrnnrtUt0ru
Voor het komende seizoen zijn er Êen paar veranderingen Èe verwachren.

Door een veel Èe weinig gebruik van de vrije woensdagavond eens in de

veertien dagen, moeten wj.j deze hetaas Eeruggeven aan S.V.L.
Ook door een te gerínge opk-omst bij het trainen rvillen wij de rraining
van 2 uur per avond Èerugbrerrgen naar I uuf, daarna kan men vrij spelen
in de zaal. Llij vinden het erg jaflmer dat dit mcet gebeuren, maar er is
het afgelopen seizoen veel te roeinig gebruik van gemaakt en loont daarom

de moeíte niet. Deze veranderingen zullen medio augusEust'sepÈernber ingaan.

Dan nog een heel belarrgrijk punt:

op w_oensdag 19 qei a.s._ is de LEDENVERGADERING in de kanrine van S.V.L.
om 20.00 uur. Lr bEnt allen van harte welkom. HoudÈ u deze datum alvast
vrÍj. Vorig jaar m,:chten wij lreei u'at leden van de donderdagavocd zien.
I,fi.i hopen dat deze keer u-ok wat meer leden van de dinsdag en vrijdagavond
aanwezig zijn. Nadere berichten hiercver vclgen t.z.t. op heÊ bord in
de zaai.

Àart.j e Sondervarr

JEUCDBADI"IÏNTON

0p zaterdag 27 maaït j.1. was er een Èoernoai voor de jeugd Èegen de

senioren georganiseerd door onee trainer de heer J. Bruininga. Voor

senioren waren uirgenodigd, de heer en mevro\rïr van de Sijs, mevrouw

Man en Geert van de SÍjs. Voor de jeugd deden mee Angelique, Connie,

Carla, Margreet, Ànnef iek, Lirrda, Timo en Rob.

IleÈ was een erg spannend toernooi, maar hoe wij ook ons best deden, hebben

'are nieE veel gewonnen, De orrderen gingen dus, bijzonder verrassend, meÈ de

eer strijken. I^lij zijn dus rot de eonclusie gekomen dat wij het komend jaar
goed moeÈen trainen om hen een volgende keer wel te kunnen verslaan.
Volgende week, zaEerdag 3 april, is er weer een toernooí, maar dan tussen
de groep van I0 cot 13 jaar en de groep van 14 tot 16 jaar, waar wij
hopenlijk beter zullen spelen.

de

de

Lidie,

Rob Henzen



::slag van de badmintonwedsErijd tussen dg jeugd van Langbroek en

:= _j eugd van Lrngbroek'

was een heel

I-angb roek-. De

sportieve wedstrijd, die gewonnen werd

uí t.slagen Í,/aren aLs volgt:
door de jeugd

+ Dirk-Jan
+ Agnes

Agnes

+ Agnes

+ Roland

Dirk-Jan
+ Dirk-'Jan

l_"_-lí j u*.

Rob

i rmo

Angel ique

Carla
')

KOD f rimo

Lidie + Annefieke

Annefieke + Margreet

Timo + I'íargreet

Tlmo + Linda

Rob + Conny

Rob + Angelique

uitstag

r5-2r

5-2 l

8-21

t6-21

7 -21

8-21

2-21

5-2 l

l2-21

B-2 r

4-21

c

E

werd dus een overl/inning voor de lt Eot l6-jarigen, maar het was

lijk voor hen om die overwinnir-rg te behalen.

iedereen wel daÈ badminton een hardstikke leuke sporÈ is, en dat. er

veei meer jeugdleden bíj kunnen? Afs je belangstellrrg hebt, l:''"n je

eens kijicen. t{er, is op zaterdagochEend voor ll-13 jarig:r var l0 urtr

ll uur, en vorlr de I+-16 jarigen van I I uur toc 12 uur.

2 j eugdbadmintonleden,

p,ci€í e*,q-

li
{tt

. +\.
-J -').J

J



Vers I ag bedninton * erisi, ''i jii .j clFrj- ouder+_ il. <r,_j i -.1- I-J g j

Vol goede noed begoDuen wê die rnorgen ;ac,n cltze Lra.tgte "€-;;rilr:i' +É t,l$ !'.1ja 
,

De tegenstanders bloken er tanelÍjk st,:r'k uit te:;ien en u;c r-ul.iorr-.n dle
noed dus al eetr beetJe. Ye begonnen met ilarnes-duhL,e1, I.ir:'-,a:,i1 i-.11s;1y r!í)eB1'u-,

tegennevr.v.d.SiJsenMarihadetdan.Daarwerelnret?-Íli-t91o!',:
heel nlet gek was. De jongens, die tegea mcn. v.d. Sí;,t eri Cecrr:i v.d. iijs
noe3ten, verloren root 10-?1 , iiet w:-r.r; v(ict Cc i;ege-tri-Í'rri<-!,;'-; :ri. ; .-ri, ii::ii,.", d.;

ze alles achter elkaav ntueslErr. sJcleB, tlas!: clat krvi"r ti+orti;ti c;: t,: r';e1^:r6;

lren8e! waren. Het danas-en!i:elspel rvertl yret 14-21 ê!,r, irr,]t L-2L '-,e:'lcr 3:. 'É.rr;
Dlet getreurd, het wae alleqaa.I er6 r'^aelllg, Bij d,.': r.ix stcuden LiCie en

Tiuo eerst net 3 tegel l- i-oor, nacr:",.-.eLorea laier .cg| l:rp1 \=-2L. D- aDciei-t:

nix werd rnet 5 te6e:r ÊÍ. r'erlcrt:;t. Tct siot !;:ieg--l ile ;c-:rr il/-' j ::i j:r;r:n-Êj "l-.,
waarblj net 3-21 Êrr iiet 13-;]. v'-jriG1.en rr'4i,;. r11 n--.t p-l .rê.r ,L

gen, rxaatin we weer !:er:1 wzt geLccrj ;'.:i:;:.::i - -.:) 
--j ïCi_j"n:_:IFi{

dankt voor het konren spei..:n.

' (Ji'', ' ,iï(l lir f-

'. i '., l, :r' _ e*

t:r'::r , *tr'.*.'a

FOUTSN DIE GEi'iAAii? riUlil*ii:i.i V+ÈÍiDllli iii.i,;Àf,';Ii\'i..".!:

Wanneer een f,ruï *l;:,'dt gr.:,JaalÈt r'tool. een spelel. vi;À d,è\ ,selverunÈt: pLFLí.,
den ls de gerveerclcr uit; als ecn iont uordt gerqalit Coor ecn rpe--i3r' r.': r.

de ontvangends psrtiJ, den n:aiil<'t de eervereudÈ partiJ ecl pun:.

Het ls fout:
a. AIs enlg deel vau de sliuttle blj het serveren, op het scnent dat hii

geraakt wordt, HOGiIt, IS Dfif HET Ií:IDDEL van de serveerder of als, op
het Eoment dat de shuttle worílt geslageu, do steel vaa het racl:ct r.jr:
zodantg'nBaF bÊtrecieu ts gerlcht, clst het GEÉIELE BLAD VAN I=5T llriClfET
duldellJk zicht'oêar beucCen de GllliEiE IIAND biiJft waarrede de -:r"t'.1 rr'í i'r
het raeket vesthouclt (zle Ce tehenlng).

b. Als btJ het servereD de shuttle niet ove.r h.ej! net- geat of jn ht'f_'rerk,:: !._q
serveervak valt (det 1s het vah dat uiet selaul.n tegenover dir: van i'. r,:
veerder llst) of vóór dq vgo-Tste servee*llg of a-,:.litr.:,: .i-.i_r1ytt3i_:e. -._j_iif-I
ItJn of butten de al.Jliir:ten_!en_Igt serleej:vak valt \ïBa:-'irr gcserveerrt rc rt
vordea.

c. Als de voeten van de serveerder ztclr niet fre'/i:rdsrl rn i1*t seri'ecrvak vs.rr

waarult geserveerd noet worden of al.s de r.cetcn'ran de sÉreler c!i-* cle

service outvangÈ zich nlet in bet schujn te5er^ovel l;.3;;r:--oe 3i1 ,r Írj:- t.'
bevlnden totdÊt de servlce ls 5:eslagen.
De serveerder en cie ontvanger moeten binncl \un reir,6rgti61;9 /s,.ri'r:'.t r tl -
ken staan (begrensd docr de voorsto en achterste servecl'lirn, tie n:iJ,!* tJiJr
en de zijliJnen) en enlg deel, vaq rreide y'oete+ va.r dp4e_r:_gel45l-11g..:'---a1
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.J*'r1.t:l
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Q.,
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"'eld totdat de servtce ls geslagen" Eeu voet op of tegen de lijn, zowel
:r het geval van de scrvee::d-or als van de ontvaager, wordt geacht bulten
.--et serveerval: te staer.
:,ls 'róór of tlJdens het serveren êén der spelers i.nleidende sclrijnbewegln-
3en maakt, dan crel ecn spele:t zich op ontoelaatbare wijze trscht te bevoor-
:elen door hret snel. (triJ het serveren of ontvenBen van de service) opzette-
-rjk te vertragen.
:.:s aowel bí j het s3::rJerer: als 'iiJdens het spel de shuttie buiten de grens-
-:.;nen var.: het speelvelci rral.t o-f rjcoi- ire';:let gaat of onder het net doorgaat
:: l'.ct net nií:t t)asseê;i ci t.et de.h cf de z:ljnuren of bet lichaan of de
:leCi-r.g var een epeler rru,.;t. (Eer-r shuttie, tile op eeu lijn valt, wordt ge-
::ht te zijn 6evall.r; :.,; ii::l r:e ld crf srer=,re9r'JÊ':: v'earvaF- de 11"in de grens Ís).
'.-s de sh'.rtt1e t'.1t1 c;-.s1tt 1e :l-e;en vorr!t voorCat enig dew.1 ervÊ.n ltet net
,--'uist naar do :i jc:o *' .:- .ie3:-c dle. nc t tern5eJaan. Dt':e laatste nag de
-.'.rttl-e echter nrr:t h::: :'e:l:+i oÍ,'er bet net 'lolgen tl jdens het "ttvoeren van
-: sJ.ag.

j--s, vallneer cle sh':t l-i': "-:l .ne 1" 1g r een sp.eler nrt racliet, llchaam of
-leclin3 het net of err c. ":. p;,1r--r raalit.
'ls de shuttle op het :'.Èi.Ê'. r.'cr:d'i vastgehcucier (dat ls als hlj wordt op-
::ïi:igen of teru!3eslir..-':id) tijCen..: Ce u:itr.-aerlng va- eee slag of a.ls de
. - ::tie tvreenaal rrcL.r'i:e::;tri ii;]t t:'ee sle3evr \rordt ges)-ag*tr rtoor d.ezelf de
:---=fcr of als de sir-.rttr, l:'.cJli:c:.'r-rc-;rolger-s rlorr ecr soeler en diens p3rtner
::'it goslagen.

'-: ti jcie:rs lret spr-'-1- e,-n sDel.: Ce :huttle slnat (tenziJ hi j hen goed terug-
: ^.'.^-t) of tloor cie sltut':1(-- ;.'rcÍrlit r','ordt, onverschl1li3 of hl j binnen of
- - ::er C= grenzen va-rr i :'; r:pe--.Iveld staa: -

: eci: spcler eef. t.:qc ,1;'12;rzr']i: lindef't.

s:Á.t: v.{N D:. sitlvIcE
E: rrcl:ei o5 l.ot ro:r,nt dat

_q

]+t -.

lt

'z-------
Dc bovenkant van hel
racletblad is niet dui-

fQLJf delijk beneden de

de shrrrtL.. ','ordt geraakt.
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gymnastlek ,

Zatertlag 2O naart was het d,ant zover. Isderosn was om 2 uur aanwezÍ-g ln de
kqntlne. De nel-sJes8roep 12 tot en met 15 Jaar mocht in het s.v.L. bueJc
en da rest werd in autors verdeeld" lloen we ín Rhenen aankwamen moesten
we wachten voor de tlorrr tot Ieunl zel clat we ne.tur bl-nnen mochten. Blnnen
keek Ieunl op het bord rvelka kleedkamers we moeston hebben. Ilane ging mct
tte Jongenc naar hr:n kleettkarner en Tounl nret de nej"sJes. H-J (neisJes 1O

tln 15) waren pas om 4.20 uur aen de beurt dus we moesten nog we1 even op
o4ze bermt waohten. We glngen op cle trlbune zltten kiJken ne&r orrze En-
d8re groepen. Iedereen was klaar met de oefenl-ng toen kregen we een BROS
(reep chocola) van Tewri. D&artla moeeten s'e opínarcheren, dJ waren d.e laat-
stè.'We hebbsn cte tweede en de derde pri.Js mee ns.aÍ huls genomen in cle
vorm van dlplonars. In het busJe h*bben Krc nog gek zltten te doen ên ge-
zongen. In d.e kantine hebben we nog d.rinken gehact en ziJn toen naar huis
gegaarr. Het wag een geslaagde nldclag. lïat mlJ betreft mag het vnksr..

Àstrirl vam Kooten.

1, Mevr v. !fe1y
17 C cLe Graaf
?A J de Rooy
19 M Marohal
19 P v. )oorrr
2L H v. Mamen
21 ! Àlfarez
23 C Hieths
?7 J v, Donselaer
27 H llooglantl
27 Í,, v. J,lpe]-en
27 H rr.d. 1l{.Js
28 H Y. Ble;r,.rrraLcl
2A I{ v. I-npeh'r
?A G ".v.tl Lagerrrat
30 G Reectljk
30 À cl. Bl-e

TflffiRJê GEnr
Éra&rF 

Uirc
GÈFE{,re, 

I€eao

ilEr
33
4J
OLr
nfr

7II
9À
10s
10 R
11 A
12 lt
15 OÍn

BerghuÍ s
Ttrnm93
vo L--euwen
v. Leeuwen
Achterberg
v. Buuren
v. Schuppen
v" Impelen
v" Kooten
Reebergen
e Piet Ma::oha1

Uvr naarn Ïri +:. rri et vermeld. ?
Gooi gven etl br ef ; e .; -r de
kopybus lnelt n eE" eL ero6,;.r'r Le-
d.atum.



e_zÍg Ín de
, t . bueJc
noesten
r. BÍnnen

91tg ."ts;es 1OI even oD
1Zê êD-
een BROS

'l d" laat-rn de
en ge_qI huis

TOPS LACERIJ

P. ]K.ÀSP,E]RS

voor eerste hlqs
,'lees en vleeswqren

eigen silaëhtenij
cln r rcrl.sËkeuken

'.iseweg 12 langbroek

:rl43i' 1555 grro 14123'?,1

..-:RIEURVERZORGING

KLEINHOVEN
GROO TSTE

P n vAN. IDO (OIR(I[..

CAFE, BAR, PE?IT
RESÏAURAN

beleefd aanbevcrbnd
\rr

voormalig club-
lokaal \ran SVL

a69

1283

-_

ECK
COLLECTIE

BERBERS

T.NICOLAASLAAN 32

ODYK

TEL O3405-1691

LANGBR.
DIJK 81

VAN GINKEL
AUTOYERHUI'R,s

met bovag

AUTOMOBIELBEDR.
tevensi tnactons

mercedes
opel , v.t^t, etc.
bestelauto's

noc>rtgedacht 38 zerst

1e 03404 - 19044



llAll tEtUWEl'|'s l(AAS
KAMPWEG 6, TEL. 6055, DOORN

Specialiteit in Buitenlandse Kaas

Dagelijks Vers Gehrande Noten

G- VAN GINKET
S POBTABTIK E IE il

ook lederwqren
schoenen etc,

doornseweg 5

langbroek

tel. 03436 - 1415

K,A]NTTOO

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

tel 03430 - 2387 doorn

cqfe, bor, discotheelr

))ONS HUIS((
acialaan rï, doorn

tet 03430 - 3611

TEVENS ZALENVTRHUUR VOOR

BRUILOFTEN EN PA RTIJEN

FA,H.v,D0ilSElAAB

BRANDSTOFFEN

tgl. 03430 - 2826 4s6s

doornseweg

langbroek

voor uw teEelwerk

bgl eens 03436 - 1s7o

C. vAN oE B 0CAA R Il

bredarueg ,.' cothen
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Autoglosseruíce &
Auto'schít\e's

(Soomgoarlweg 5g


