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dankrelatie van de v€rBnlging N.lvl.B. Langbroek. F8k.66.22.60.536

Girorekoning t.h.V. penningmBestBr S.V.L. 42.33.58.

Kontrlbutle: deze Is voor alle afdelingen van 5.V.L. gelijk.
Seniorenz f 130,- pBr Jaar.
Jeugdleden van 16 tot 18 Jaar

onder 16 jaar
eerste klnd
tuaede klnd
derde kind

Deze kontrlbutia ulordt oelnd 1n

!_p=,"qt"rm-LJ-t.
LerJen vBnsf 18 jaar van de afdellngen voetbal en tafeltsnnle
hebbsn eLa opzegtermÍjn het ainde van het aeizoen.
L adan van de aldel ingen gymnagtlek an badmi nton hebben een
opzegLermiJn van 3 maandBn.
Voor jeugdleden zlJn aangepaate regelingBn.
0pzeggingen kunnen pss lngaan, al a deze echriftellJk aan de
efrJelinssekretsrls zlJn kenbaar gemaakt.

De
bel eens met de heer Koek ít.r or+.

!

Irí

-

f
Í
f
í
í
10

100r-
75 r-
75 r-
65r-
60 r-
tarml jnen (niet ln Juni Bn j.ri j
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R, S. vANo Eog

VOOR HET

DEG ELIJ KE VAKWERK

wcidedreeí 6 langbroek
tel. 03{36 1762

MUNTEN en EDELMEÏAAL

SPAREN / UVPOÏH EKE N

SPMRPAPIER aanT00NDER

vER ZEKEREN / XnzolÉTÉN

EFFECTEN

FA. H. HAA TBOO M.

DIEREN EN

VISHANDEL

kampweg 43 doorn

tel. 03430 - 3022



0.536

n j,_ri.i. 
,

BESTT I

net 1gB2

ÁGIA{DA V.êI{ DB áI,GEYIENE
op \,ïriJtl.ag 25 Juni a.s

I,EDET{VERGADERII{G
20.00 uur

l: ening
: . lJeded e1ingen
i . I::sekornen stukken
:. lictul-en a1g.ledemverg.26 Jwii 1981 ( zLe klubblacl )
:. Yerslag sekretaris ( zle klubblact )
: . I'erslag penningreester ( worclt ter vergad-oring ïresproken )

:enoeming kaekommisste
. Financieel ovorzi.cht 1 981 llggZ

1. 3egroting 82/83 en va.ststelling kontributle ezfB3' - . tsestuursverkiezing
'' , P.ond.rrraag
' -.. 3J-uitlng.

a:.?. De heren Frre:rs en vZÍel hebben voor het seizoen 81/82 ite
ias.:cr'.:nissie gevorrnd. Yocr het sel-zoerr 8,2f Bj kururen kanilid.aten
::cn meld.en op de vergaderlng.
": ?, en 9 . De stukken worden ttjdens de vergad.ering gepresenteerd.
e:- besproken. Zlj cLie nadere Ínforrnatie willen kruunen zieh 1n ver-
:::rdirg stellen met D.v.Ee te]. 1774"
:i.1C. Ver en henkiesbaar zijn de voorzitter G.MinnsarrG,v.ï,eeuwen
. sekretarls en de pennin.qneester D"v.Ee, Mocht cle huittl8e pennÍng-

:.eester word.en herkozen d.an ls de Hr.Àrends bereid gevonden hern te
ass-i steren"

}TEREtr .AE.

i;sLUrïING SEIZoEN l98l / lgAZ

',- het seizoen 1981/1952 tot een einde loopt wil ik U toch
.cE enkele dingen vertelien over het ofgelopen seizoen en
<crende sei zoen. .

lp net sportiere vlok is het voor SVL ofdeling voetbol een

;c:C loor gewc':;st, met ols uitschieter het promoveren von'
-.e t 2e elf tol noor 3e klqsse reserve KNVB.
ins domes teom dot dit joor voor het eerst heeft meegedoon
.cli Ce cornÊetitie, hebben zich goed geweerd.
icc^- dit domes teom zouden wii goorne nog enkele domes'kun-
re. gebruikenr.dus geeft u op bij Jon v. Leeuwen of hel :

i343ó -'ló93 in de kontine en geeft U op.
Oc< xil ik von deze ploots de heren von de Aktiviteiten Com-
ri ssie becionken voor hun inzet op de koortovonden.
)t Aktiviteiten Commissie sluit\dit seizoen of bp 5-ó-1982
ie: een fietstocht incl, feestovond.
):.t joor is er een rrisseling geweest von onze fysiotheropeut
óe Heer Stouthort die door drukke werkzoomheden, tot ziin
slijt de werkzoomheden ovor heeft moeten doen ocn de Heer
l:coke uit Moorn. ','

FFT
ErÍ

tFI\f



t/i i ols SVL willen de Heer Stouthort vrienC:ii ji< bedc,,i:e.,
voor de gadone werkzoomhedenl ock Ce llecr lro.:l:c vil.lcn
tíi i bedonken voor de goede behonde.r.ingen c.n eonelocht ..i.e
oon de behondelde'leden gegeven is.
l'let kontroct voor'de troininoen en begelnic!inq von rje r e..
nioren.is met de Heer Koster verle:rgd"
Ook i s het kontroêt mqt de icr.rgcr'tro:'.n:r nrct,íín icor v,. .'l I
Het eerste elf tcI'is kcnend-. seizoen we,;s vr) r:r-:ker(r ,,r.n i
mosseur Nico Lontingq fie nog een joc: b-;.j 'iYt. actj.cí'bij.'i-n
ook hier onze donk.
De leden vergodering ncd;rt voorCoÈÍ cr !,/..r orde o,. i. il.
zoI worden gesteld, óón von Ce puntcn :c.l :i in i r,,r; -[;e b,:-
stuurslcden zi in er clcf,rcdend.
Tot onze spi j t moor met olle woordering :;. ;n e ie'+trrrier ( n
niet meer herkiesboor, de Heren; t,cr: v. I:pe.r-er l':ns v.
Doorn, en Jcn v. Elst.
V/i i willen iullie bedonken voor olle o!:tiv.!
foringen die iuIIio in ie vri je ti !c! liebben
SVL, dit wordt wel eens vergeten.
Tevens wil ik Dik Brenk bedcnl<en voor zi in 'rit"roai:i..-c 

.,,or-
sloggeving vcn stonden en uitslogen op het p.jl:bcrcl.
Ook bedonken wi j Ce leden die kcntine dien.;1 i-ic-l.rn'5*-
drooid.
VerdOr wí I i[< een ieder uitnodi"rsn 01 l. !.nr.'111,3r16r-!r.,-i 6q
ef Ccling voet5ol Cie rvord 9;ehoulen .-,'' '' 'l ,+- ti i.: àrn Í..,.).0Q
uur in clc kon'Èine.
Vgor degene 

- 
Cie wi i nie t mcer zie,'' wensdn rvi i U1 een pre t-

!ige vokontie.

.teitt,n s6 c^'1:oí-
geCoor t"l)"v.

e

>{

t

.-a

\

Voorzi ttor oÍle.l.in. vocthol,

.J. Jons,..t.

Wl3!-:,3r':P{uLI':lr-Jg3
leenfla ,f :rvang 20.O0 uur
1. Ofening
2. tlêd.eaeilng"ro en lngekomen stukken.
3. Notulen led.envergailering 22-5-19J1. (-ecrts'retm--Itl kLubb] augtEl )
4. Verslag sekretaris
5. Ve:sslag vredstrlJdsekretarls
6, Verslag Jeugrtsekretarls
?,. Verslae aktivtteLtenkommlssle
6. Versl-ag Strafkoncnissie
9. Verslag penningneester
1 o. Be stuursverkiezlng.

Aitred.endl en nlet herklegbaar ziJn hlv.Dcornl J.v.Flst en llanr;
v.Impe1en" Het bestuur haeft G.Áalbertserr '*et:s v.3i-e1 e-r
Dik Brenk bereldl gevonden d.eze va]rante plaa'cs€n op -i;e R'il.'":r.
Bezwaren of tegenkanilictaten lflmncn tot ecn krra:'l;1e:' -/oo: )

vergaCering blJ d.e eeleetg:rig word.en fu.gcJ.ien,ln
11 .Rond.vraag
1 2. S1nltl-ng

lÍedlo augustus hoeft llheo v.d.Heuvel lov,r!r. werkzaamheden helaas
moeten bedanken. Het bestuur heeft Jan v.Loer'-wcn toen beneicL gevonden
deze plaats i:r te neinon zodat het bcs';uuï ytc?r vrl.tali.ig was.Dit
houd d.rls in d.at ilen ', .lecuren 11 jut .i ool: g::kc: r .ce t wo:.'d :t
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,,ooF eerste hlqs
lees en vleeswqren

.'Jffi
L-e

egen slachtenij
en \^ronsËkeuken

,rng[r6nk

crrc) 14j23?4

ffi
\-:: =URVERZORGING

KLEINHOVEN
G ROO TSÍ E

í!l.5 COLLECTIE

BERBERS

T.NICOLAASLAAN 32

ODYK
.- - TEL 03405-1691

r:. WlEl'S
<-:--J r- i met bovag
*

AUTOíNOB'ELBEDR.
tevens tracËcx.si

--: ' : < 'o tel 03438 - 23"3

-.1g$grqen

P , vAN n iD,O :OIR(NÍ

CAFE, BAR, PE?IT
RESÏAURT

beleefd aantre\€br

voormalig club-
lokaal van SVL

langbr cl r 1k a 69

langbroek

tel (1343b 1283

uw
WARME

BAKKER

03436 _t405

\AN
ECK

LANGBR.
DIJK 81

\AN GINKEL
AUTOYERHU''R

mercedes
opel , v.tnt, etc.
bestelauto's

nooitgedacht 38

ter 03404



IN ÀIJ.E
sooR/lttÍ

EI{ YEI.E S\

t|Al'| LEt UWIN's l(AAS
KAMPWEG 6, TEL. 6055, DOORN

Specialiteit in Buitenlandse Kaas

Dagelijks Vers Gebrande Noten

cqfe, bqr, discotheel<

))ONS HUIS((
acialaan rr, doorn

tet 03430'3611
TEVENS ZALENVTRHUUR VOOR

BRUILOFTEN EN PARTIJEN

voor uw tegelwerk

bgl eens 03436 - jsTo

C, vAN DE B 0CAA R I)

bredanreg ,

G. vAN GruK'
SPOBTABTIKEIE

ooh lederwqren
schoencln etc,

doornseweg 5

langbroek

tel. 03a36 - 1415

ASSURA}WT]N_E=

KANTTO(

verzet<ering, hgp. , etc
de qeer van juthaaslaan 16

tel 03430 - 2381 doorn

FA,H.v.D0ilSElAA

EXPEDITIE

VERHUIZIN(

BRANDSTOFFE]

tel, 03430 2826 4e65

doornseweg

langbroek
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R.IIenskes
Th.v.Dijk
Jo v. Ireeuwen
A.v.Di jk
SJ.v.I€euwen
GoV. d.Iragern:rat
H.vod. Brenk
Cl. v. Ee
IÍi" v. Essen
G" AAlbertsen
lI.Verschure
J. Snink
UË Venvey
Jos v.treeuwen
P.voDoorn
J.Veenhof
II.Roeleveld
J.v. Elst
tl{, }loog !-al<i
W. v" Oua}-roekhuizen
R.Bie sÏ,.:i:_Vef
Th.v.d, Heuvel
Henk Janrsen
M. Henskens
H. Qrrint
H.Mansier
T 

" 
v" Ziel

D v.d.Brenk
J. Gaasbeek

ICPSCOORDER VAl{ IíET SEIZOEN 81l82

30, Andre v.Diik
)1 " Jos Donselaar
32. iI.Koster
33. Kl..d.Bmin
34. J.Nootd.am
35. N.Hard.eman
36. J.Genitsen
J7. H.Henzen
38. D.v.Ee
39. J.Hard.eman
40" Jos Orint
41 . F.v.d..Grift
42" J.Marchal
43" A.v.Os
44. B.v.Os
'4,. l{.d"B:rrln
46" T.v.Ee
47. A.Gaasbeek
48. Jov.Kooten
49. C.Everardus
5(). G"v.Zi-e1
')1 . T.v.Rijn
52. E.Evers
53. ToKoetsier
54" Hans Jansen
55. P.lilarchal-
56" G.volreeuwen
57. J.d"Rooy
58. N.v.TmDel-en
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Het opzeggen va:r het
heren, Bl-eshouvel te.i..

lldmaatschap kan ook gebeuten blJ d.e

17?-1'sD P. l[arc]ral toI. 1910.



Vanuit d.e Dug-out

TerugbLlkkend. op het sportieve ged.eelte van d.e selektie ku:rnen
we tevred.en ziJn. :

Het l ste elftal werd voitg seizoen tweede met a1s res'ultaten
22 gespeeld.e wedstrijden, 28 punten en een cloelgemidtlelde van
37 voor en 23 tegen.
Dft sei.zoen een {d.e plaats, gescoord 2J punten :uit 22 wedstrijden
met een ctoelgernidtlelde van 54 rroor en 31 tegen.
Resumerend : 1 punt minder

B ctoelpunten meer tegen echter
17 tloelpunten meer gescoord.

Ind.ien we het komend seizoen de vercled-1ging weer beter sluitend
houd.en en oD hetzelfcle niveau bllJven doorgaan met doelpunten
maken, zie j-k de toekomst zonnig tegemoet
Àls we het tweed.e op dezelfd.e wiJze doortremen za1- blijken lyaarom
zij d.a-n ook tereeht karnpioen zijn geworden.
Vorlg seizoen; 22 gespeeltl., 2! punten, d.oe1gem. 41-41
Dit seizoen; 2O gespeeld Jl punten, d.oeJ.gem" 53-19
Cijfers d.ie voor zich spreken.
Gezien het spelersmatriaal wat voorhanden is, dacht ik te lrumen
stel-Ien d.at handhaving in de reserve Jde kl-as van d,e KNVB zekef
tot cle nogellJkheden kan behoren.
Eehter door het kamp:'-oenschap van het tweed.e elfta1 is het gat
tussen het tweed.e en derde wo1 erg ppoot geword.en. Komenil seizoen
zal d.aaraar dan ook cle nod.ige aarrdacht aan geschonken moeten worden
.In overleg met d.e wedstrljdsekretarissen is een voorlopige lndeling
gemaakt van de elftal.leno Deze vÍncl men elders in d.it b1-ad tenrg.
Een ander punt is d.e tralningsopkomst.
62 traini-ngsavond.en werden iloor nij geleid en ond.erstaand treft
men de opkomstlijst aan.
1. ltVim Oud.broekhuizen 58
2' Sj .Vo Ï,eeuvlen 52
3" Jan Gaasbeek 51
4. Ton v.Gard.eren 45
5. Árrrold v"Os 45
6. Bert v.Amerongen 42
7. Ad. Gaasbeek 42
B. Gert v.Iceuwen 41'
9. Jos Donselaar 40

10. Jaap Noordam 36
11. Rien Overvest 35
12"Jan Sond.ervan 35

13. Jaap Nendel-s 34
14. Bert v.Os 34

De liJst ovorzlend.e d.enk ik
trainingsopkomst achter hr:n
het volgend seizoen, denk 1k

Tenslotte wens ik een j-eder een prettige vakantie toe ' ilaarbi j
de selektiespelers meegeverld cte ti-p, clat de vakantieperlo4e niot
aIleen benut d.1ent te worden met :mst, maar dat trai-nlng (op
aangepast niveau ) zeker aan te raden is.

15. Henjo Mansier 33
16. I\{arehel- Henslces 31
17. Herqr v.Kooten 31
18. JaJr v.Leeuwen 31
19. Wim Hooglantt 30
20. Hans Brenk 29
21' Jan Hard.emal 29
22. K].aas d.e Bruin 27
23. Jos v.Ireeuwen 27
24" John Smink 22
25. Jan Hoogland 20
26. Toon v"Rijn 15
21. Toon Steenbergen 15
28. Nlco Hard.ernan +

dat een aantal spelers een wat betere
naam had.den kururen hebben. Goed voor
dar.

Flet

Ë1et
ílst
Wist

dat .ro.

tlat .. . .
dat .. o.

dat . o..

u
u

het dou HeptJ cn EeplJ ocn foestavsnd vol zouden
gt ngolt
ze toen zlek werden en nlet kwa.nen opclagen
toên her, gemecnte O.uo Breekie en Breelcie hebben
opgetred.en
dat onze goede gemeentewerkers Berend en Theo ziJn
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,SVL 1

1 . &ninent Boys
2. Niienro<les
3 " Ê:.em
4. SVL
5. SWI Boy.s
6. vyoo
?. Benschop
B. DVSA
9. Breclerodes
1O"De Meern
11.Svp
1 2 

" 
T,opik

SVL 2
'1. svt 2
2. Vln 3
3. Hees 2

4. DOVO 3
,. G\rw 4
6. Jonathan 3
7. Desbo 3
B. Àdvendo 2

9" CJvv 3
1 O.Merino I s
ll.Woudenberg 3

33 53-19
28 43-23
25 )1-?-4
24 39-3c
22 36-27
21 3r-34
1 B 50-50
14 24-34
14 29-42
"t) 22-46
8 31-63

22 33
22 31
22 ?9
2?_ 27
2?_ 22
2? 20
22 19
22 18
22 18
22 17
22 17
22 1j

47-i9
42-23
44-21
54-31
31 -)4
2q-?2
1 B-30
36-50
25-40
26-29
26-46
20-37
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SVI 3
1 . CDVI| 2
2. DVSA 3
3. GVW 6

4. Valleivogels
5. DOVO 7
6. svl_ ..,

7. L{er-j-no I s
8" Itusketi-ers 3
9. Candia 4'lorsw 3
1 1 . Scherpenzeel

20 36
20 25
20 2?
a,\J az
2A ?4
?c 1B
20 18
19 16
20 15
IY-iZ
20 12

66-17
+a46
5Íl-40
39-30
43-4i
,a4-41
43-51
t1.2-\'ï'
I2-?q

31 -50

18 2,)
t( íc
17 2?
18 2.1

1B 20
tó tD
18 14
18 13
18 11
18 10

59-29
45-25
40-37
,7-5?
49-33
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doornseweg 3 langbroek

MDUtsELEIO
ZOIIIDRSTOELEN

SilACKBAt
DE PAOOEST O

Proef ook eens zÍ,

heerlijke snack

nth. van ameÍongen tel

óomseweg langbroeK

BISTRO

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

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

Hoek MarkWolderstraat.
03435-3377 - Wtjk bii Duurstede.

BILTHOVENS BOUWBEDRYF

de JONG,u

I

'\r TEVENS SCH ILDERS -
IJ

EN LOODGIETERSWF-RX

sor:stdrlkseweg 217 - 'à9

brlt hoven

030 - t83521

ELEKTFIISiCHE
SiLIJP EN ÍIOLIJS-
ltvtrllcHTil\tGi

H KOSTERMAN

N00RDERPLANTSOEN 1t+

ORI E BER6EN

TEL 03438 - 11076

Voor qtle

opknoDpen
zilver - en koperwerk
+ messen sti.lpen en korteten
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ileri.nots 3 - SVL 2

Ilinsrl.agavorrd 6 ap:-'.i-1 .
Drr r,:orbereiding 1-t',rï'dez wedstrijd was nlet opti:naal . Theo, de]-eid.er
àul;, hacl zi-ch vei'.' ...t Ín cle tiJd. en noest dÈs opgehaald worden.
l{et bleelc later .'-: llij het r,.i,r .': opnleuur geopend.e cafe stmi-c1d.ags
een bezoek had d:: 1.:ht. Nad;t lheo was opgehaald zou hi.J samen met
]:iaas Jan Sond.e:.'!.':j1 gaan halen, maa.r JErl was a1 bij Rien O. in-
gestnpt. fn Veenendaal begonlen we de wed.strijd zond.er Arnold.
( geschor.s'c ) en Bert val Amerongen ( geblesseerd. ). Hun vervaxgers
wa-ren llirn Oud.broekhuizen en Klaas de Bmin. Àls v,.isseI was Rene
Ilenskens uitgenodigd. voor zrn broer Ma-r'cel. In het begin',ram de
wed,strijcl bleek dat Mer.inors zich al.lerrninst onder d,ruk wilde laten
zetten. Ze vi.elen steeds aan net een opgeschoven voorstoDper,
zodat ons middenveld. en achterhoede steeds 'ond-er druk kwamen. Het
eerste half ulu ging het spel over ën lveer. Wij kregen klej.ne
kansjes, mede door het 1 tegen 1 spelen v.an de achterhoede van
Merlnor.s. Cngeveer 1O rnJ-nuten voor rust lrreeg Merinors een vrije
trap 1O meter bui-tan het strr.rfschopgeblecl, Ce trap werd gekeerd.
vraardoor de ba1 weer in ons bezit kwam. De counter hierna was fataal-
voor }lerj-nors, met een J-arge ba.l vanaf het midd.enveld richting
John Smink, d-ie na goed doorlopen en door een komrmrnikatiestoornis
tussen keeper en medespeler, in open doe-l- kon schieten. ITet bJ-eek

later dat deze fout neerdere malen rvas voorgekomen. fn de msà
werd John So ver\rangen door R. Henskens. Na t'rrst weer en aanvallend
Merinors die de fout rviltie goedmaken. Ze had.d.en 2 invall-ers inge-
bracht , waaronilor een linksbuiten, die Klaas het erg moei-Iijk rnaakte
Die het ons ooJi erg moeili;jk maakte was cle overbekend.e scheidsrech-
terSFeis ( of kremcht ), die af en toe rar.e beslissingen had. Hij -
komt oolr nu weer in hei; nieuws door zijn modelingen notities. ldaar r
het was SVJ. ddt na zotn 20 minuten v,reer scoorde. Een aa:aval op de \
rechterzi:jd.e van het veld met Jos ven l,eerrwen aan tle bal d.ie doorging
tot aal de achterliJn en rla bal voortrok in de veoten van Rene lI
en deze schoet beheerst in. Na d-it doelpunt ging $lerincrs weer in
d.e aanval , mc-a.r er kwe,m geen echte goede kans meer uit, mede door de
goede vorm uarl.Rien O. Tweemaal wilde Àd cle slarm.í-ng in de wedstri.jJ
ten g brengen met een verkeelde temgspeelbal en een fout vocr het
doel die aisnog ge}orri,qeerg kon rnrorden. Later hadden we enkele
goede irii.nsen waarorlder die van Jan val Leeutren dje uit een onmoge-
lijke irc;k laag inl;choot r,';aar de keeper geon raad meewj-st, hij kon
de bal r -;-L,d.e voet stoppen, Er was ook nog een goetLe kans van Tato
goed ge'i-cht, maar helaas op efrgen doel, de bal vrerd. goed. gestopt
door Rien. In de laatste mimrut kreeg Rene nog een goecle kans voor
het d.erde dce.lprrnt, n:aax hij schoot naast.lla dez overwirrning staan
we nu 3 punter: voor , maer met 1 wed.strijd meer gespeeld dan V\l%
d.ie deze avond gelijk spee-Lde tegen Hees.

svI,2 -vv?, 1

Zaterdatt 1 mei rÀ'as omze laatste konpetitiewetlstrijd tenen de nloeq
tLi,e het geirele seizoen Feprobeert heeft ons ven het kamnioensehao :lf
te hcr.;.rj.en. [[nar- zoa.ls l,angbroe]r a] gemerkt heeft is ze dat:niet
gelukt. Een he]-e eer dus voor ciÍ.e ión,qens om ons voor c.e wedstrr,jd
h1.oenen-Le c.verhanclieen, ee dat grrrrd.e lve ze wel. Rien Overvest wag
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Voorts hebbrn er Ëpelei'; uit het 3c[o, 4ttl3 cir- 5C.e Fê(,$u1,i: tn. AJle-
naal- bed.nnkt,
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::jn hurp, steun en enthousissme heeft ex veêI toe bijged.ragen datx:j dit resultaat hebben gehaald" HopeliJk geeft hij die huLp en
:-3un aall ons volgend. jaar weero Theo, nognaals bed.ankt n€tmens

"-ie 2d.e elftal spelers.
:.s. (2). Ncg een laatste berichtr cle laatste wed.striJd wercr met'-i gewonnen van Vll'Z d.oor een d.oelpunt van Jan van Leeuwsn.

Jan Gaasbeek.

het tweede team vol-gend Jaa:a in d.e KN1IB res 3de klas
gaat spel-en.
het tweeCe zrÍ'L weilstrljdopdracht vaak per brlef
krijgt thuis gestur:rd.
d.l.t oolc vrel eens is gebeurcl per kassetterekorder.
de tegenstarders van het tweed.e blÍj zijn d.at het
tweed.e is gepronoveerd rnet d.it super boerenkool
voetbal.

*

r-4-82 Musketiers3-SVLI

)p d.eze dinsdagavcrrl moestên víe d.e inhaalweclstrijcl tegen
-I1:sketiers spelen ,clder de de goecle leitling van de in langbroek
:ekend zijnde !tr. E: ier, ja met een x. Een ekster met een k
:iregt in de luchtrí.L'rl exter met een x loopt op de grond s zo
'"ertelde hij dat oris na afloop in het kleedlokaal.
^: de oerste helft schoot Musketiers nogal vaak van afstand. op
.^-et doel ,tlit gaf voor Co v.l{azed.onk weinig problernen.Iangbroek
ias d.aarentegen veel gevaarlijker, maar werd wel 3 a 4 keer
:::terecht temggefloten. Na een half uur werd Jan van Ziel ge-
r-:ssel-d d.oor Chris Everard.us nadat híJ nogal onbesulsd tegen zrn
:::(ê.l- werd get:rapt. Chris kreeg gelijk aI een kans op 1-O
;ar Hans Roe-l-eve1d., volgens Chris was hiJ nog niet wanrn gedraaid.
]l"a.r na rdrst maakte Clrrls zijn fout goed. d.oor nu we1 1-O te
-i3cr€Írr Hans Koster wil-.le ook al wÍsselen doordat hij een lies-
:'essure kreeg, maer: d.e wissels waren op* totdat we een zekere
.t:rold van Os ult El-st langs de kant zagerL staan ,d.ie bereid was
-:: te va ilen* Nadat hij een paar voetbalschoenen geleend had. en
:-:_: broeJ;je en shlrtje uit de caravan gehaalcl te hebben kon hij
--1"--'.s vervEilrgen. Arnold speelde de tweede helft zeer verdienstelijk
:i-<sen verdediging en nid.denveld. IJlusketiers wist met veel geluk
:: i-1 te komern, maar een kwartier voor tijd. wist SVL toch nog
:e':,'in-nen vl-a een snelle uj-tval van GiJs AAlbertsen die cle ba1
:e-;gtrok op spits Hans RoeleveLd die vervolgens de bal langs de
:*'eeCe paal schoot. 1-?. SVL kreeg nog, een waarschuw'ing van d.e
::::ej-dsrechterrniet d.e spelrs maar d.e leider Bronco Mansier die
:: ',':e'l praatte waar Jan zel-f niets san wist. Deze 2 pwrten zijn
::,': rcoral te dtanken aan de achterhoecle clie de zaak geweldig
:-:::; hreld , dat zijn cle spelers Co van Hazedonk en Tetrs val
--:-, Bert van Zle-1 , Rlen van Rossum en Sjaa& Gaasbeek.
- - 1-'::61e1 we terned.en de karrtÍne van Irangbroek op zoeken.

Jan van Zie1.



Zaterdag 1O-4r Candla 5 lcwani op bezoek blJ SW, 4

De uitrryedstrijri was in een 1-1 gelijkspel geeÍnd,igcl, nu moester dus
geworDlen word.6n. De schelclsrechter li.ót verstek gaazr en na overleg
werd. besloten om Jan Donselaa^r d.e wedstriJtt te laten flui-ten. h
verd. afgetrapt en na 10 minuten was het eI O-1 , een melle achter-
stand d.us. Maar het clurrd.e niet lang of Gert Lage4aat zorgde voor
een 1-1. Toen kregen we het spel weer in ha:rden en werd er weer
goed- getikt. 10 Minuten later was het weer Gert legemaat, d.ie na
een goed.e pass vanuit het mÍd.d.enveld er 2-O van maakte. De 1-O
achterstancl was d.us omgozet in t1:'lr1 vooFsprong. .IJ-lah voor het eind.e
van de eerste helft was het KIar'. va:e Ee die voor een J-1 voor-
sprong zorgd.e" Na de nrst gingon lve net goed.e rnoed beginnen, maar
op een gegeven moment verloor een speler van Canclia zi.jn gecluld
en gaf Klaris een stevige trap op zfn achterste. Jalr stuurde die
m€ul v€ui het veld, een goede beslissing. De wedstrijcl werd. weer
voortgezet en de hardheitl nam toe. Na 2O minuten kwam de stand
ap 3-2 tloor 6dn fout in onze aehterhoede. Nog niks aarr de hand.,
ma&r 2 minuten later werd herr éoor het te laat tenrgkomen van
de halfspeier en de laatste inan 3*3. hÍ. ontstonden ook wat n:.zie-
i;jes die de sfeer nogal verpesien. Piet Marchal verloor zrn ge-
du1d. en trapte een Candia speler d.ie neteen teru€trapte. Jaa
IVtarchal kwam broer Piet te hulp en het kostte nogal moelte om de
gemoed.eren lveer tot beàaren te brengen, en clat aLlemaal 5 minuten
voor het einde. De stanC. b]eef 3-3. .faïrrnog betiankt voor het goed
leid.en van d.eze weilstrljd die drrs nogal roerig was.

een sDeler.

Zaterdag 24-4-i982 JonathamT-$1/-Ë4

Het vierde ging op bezoek bij Jonathan. Vertrek om 11 uur, om

12 ur:r spelen. Maal er kwerm een probleem, Jan en Piot Marchal-
l-ieten her afweten" Na wat heen en weer gebel vond. Henk Jan
Iloogland en ándrè van Dijk berej-d om mee,.te gaan. Zo werd er gestari
en na 15 minuten was het Claris van Ïle d.ie goed. aangespeel-d werd
en voor 1-O zorgde. Even later was het frnic Srrers die goed inschoot
de keeper keerde het schot, maar in rebound was het Gert ra.gemaat
ctie goetl lnschoot en zo voor 2-O voorsprong zorgde. b werd goed
gevoetbald en we gund.e el-kaar d.e bal. lVat later was het Jan veenhof
d.Íe rnet een rnooie ba1 voor 3-0 zor8d. e en d.at alles nog voor de
rust. Na nrst werd er weer gqoe'i begonnen. Na 10 mlnuten vtel er
een tegendoelp'ant" Nog niks loos, we bleven notrnaal d.oorspelen"
Een kwartíer voor het eind.+: Frobeerde Ja:r Veenhof weer een 1ob,
maer schoot tegen de keeperr Gert kreeg de bal Toor zln goed-e voet
en maakte h::l- beheerst het vierd.e SE doelpr.rat. Het was een
leril<e wedst:-'i jd.

een sDelern

?7-+-1982 Slrf4 DO'UO I

mVO B is karnpioen dus vr.iJ kond.en gelvoon voetballen. ÏVe zagen }ret
weI zitten d.ie wedstriJd, enkele dagen ervoor hadden we nog Sewon-
nen met 4-1. De scheidsrechter fl-oot om I uur voor het begín.
De eerste 2O minuten ging het nj et zo best en we kwsmen da.:r aI
gauw met 2-O achter te stuan. Dat maakte'ons behoorlijk wakker
en toen we het so'I eenmaal weer in handen hadd-en kregen we



DOVO goed onderdruk. De keeper hieltL zrn cloel echter heel goecl

schoon en ïye glngen met 2-O achterstantt tle nrst i:,r. De tweede h
helft nam Chris Everardus de plaats i1 van Arie Reedijk' Chris
plaatste een mooie voorzet, deze wertl niet goed. weggevuerkt en JaYI

Veenhof kon met een kopbal tle stancl op 2-1 brengen. Er was weell
wat hoop vool de resterend.e 20 minrrten speeltlJd'. DLrk van Brenk
b:racht ongeveet 1O minuten rl:'ar tiJcl net een nooie kopbal tlo
stanil op 2-2, Dat was tevens dc eind.stand. Eleenliik had.den we

nog een wedstrljrl te gaan maa"r d,1e ls vervallen. [weecle in cte

kompetitie clit seizoenr vÍe kunnen best terneeden zÍJn.

6erx speleï.

SVI 6 rectt zich best lllll

Zaterdag '17 april Epeelae het zesde team onder aanvóerderschap van
Ton ( titctie terug ) Oostrom tegen CDN 5 uit llriebergen. Voor de
weilstriJrl aarrvi-ng moest er weer van shirt gewissel-d worden met het
eerste team wat nogal problomen 6r,af, zo kond.en de beide van Impelens
geen shirts aan van het eerste team ( zouden ze daarom niet ln het
eerste opgestelcl wcrden,:want voetbaLtechnlsch zou het geen proble-
men geven volgens de kenners ) naar voor deze shirts waren ze toch
te breed. Verd.er was onze voorzLtter al reeds half omgekleed toen
het probleern zlch voordeed;,maeur heel verstand.ig en slim trok hij
zich stilletjes tenrg, ja. , zo redeneerd.e hij, waaF moeten ze nou
zoen shirt vandaarr hal-eu ?.De beicle ande:ren cl.ikbuiken hebben toen
uit nood. voor hun trainlngsjacks gekozen, wat een ellencte voor dig
lreRserx om daar in te voetballen. SVí, leden recht er ziJn 3 stel
reserveshirts bij d.e klub, maa.r er zijn noch steeds on8eveer 15
leden cLie het teveel moelte vÍndon om het geleend.e shirt tenrg te
brengen, het d.oet me onderhand. denken aan het opzetteliJk achter-
houden, een shirtje vertegenwoordigd toch een waarde van f 25t-
en a1s je er van een irepaald. stel entele mist ziJn ook de andere
waardeicos. Dus l-eàen van SVL als Je nog i-n het bezlt bent van
een rocJ shirt rnet witte uitej-nde of een geheel blauw shirt of een
blauw :jrlrt met een witte baan in het nlcLd.en breng ze dam tertrg,
dan lqr:inen ze waer gebrnrikt worden, want nog steeils zijn cle paaf
d,ie triJ de klub zijn ni-et te gebruiken.
Nadat er werci gespeeld tegen CDN ond.er prima 1eicllng vanrrKlfll piloctn
Jack van de Broek bra.k d.e r.;st aan met een l-O voorsprong val SVÏó
Na de rust werd er mstig gespeeld en veel stilgestaaYl om te kijken
naar het eerste tearn wat op het arrdere veld fllnk ecoord.e r lief st
5-O tegen Benschopc
I{et eerst voor leider tr Opa rr Srouwer te hopen d.at tle begroeing
weer snel dllcht ls ,zodat er geen zicht meer is op het hoodlveld..
Maar ja, atrs er dan rrog 2 vliegtuigen l-anden aehter het bijvelct
zoals afgeX-open 1'l apri.L kan Je het toch no6 vergeten " op€lo
OhrJa, t.,et z,Ifde zescle team won toch nog met 8-2.

afz. Mattin-Air.



tlafilesveretbmiS.V.!. - Musketiers

Zatordag 10 april speelden onse dames tegen een damestee.m va::
Musketiers rrit Elst (Utn)o De ultsl-ag 5-1 voor onue Canies was natu-urllJir
te gek om waar te zi-jn, wat een weelde, fn éán partlJ voetha] rserden
er meer gegaakt a1s Ín a1le voorgaevr.Ce wetis'i;rljden vêiÊ de cei:,:eti-ài:,
proficiat. 41 met ai vrees ecn loul':e opstelllng en e'8:1 p:;.-ur'e c;,'stl'ret,
om zo èoo:r te gaan, wa:et d.e d.ames geven toch een bepaa'l .Je sfeer in c.: cluu
iïat bijzond.er goeil opwiel tiJd.ens de wed.st:rlJtl was het enci'na sporïierr*
spel van bijd.e ziJd.en wat uitstekend vrerd geleid. r-'!ecr verzorger-sclieids-'
rechter Gert van êie1. ?errni a1s aqnvoevilsi;er irr:u-clt i:it r<p*'lbiJelkaeir'
blijft zo aLs nu trainenu danr gaan ju1lie nog fi.jrre tli-jC.en tegcmoet.
VeeI suoceg

lI. Tr :hniek.

S.V.L. Demes - ! .. '-2 17-4.-19e2

Ono 10.00 uu^r w,r .i lr aftran oerlorngïlr Ir hct beg'in ?a,ÍÈ +r! u,:,is'briJd
wiltl.e het nog l.'-.', -.: -rotten ns;"-"r na otlgevee:.: ''O ni:.u'::n sc..":rll 9
MarJa Verrzey ,l . !-! r( t 1-0, al snel slo,a..l:rla vr*rd. he'b 2-0 C.eor' ecn
mooi d.oelpr::et , rr. 'it-Le ,Jattsrtt. ï?e kondcn er tr.,:r nj-r,t ,';a'nces: '.-F1]

kriJgen en v..-ri.' l nrgt we.':d hat 3-C Coc: cc:.r se';i+:''.;;:;-'--i ,r.'.1-.'.'-':t
(schnin ln dr'. r l.;-*bcve:hoelr) gsscocvd. ri-*c:: i.ia'-:;;a ( nrt rer.l."b
onze topscor: ';:-
In C.e tweècl .r '.'':-'- srerd, er r.zstlgcr gespeelrl , er rare:l r-c:1 ha:rs'-,rr
maar er werÍl -.).,;.-orts niet meer gosconril . l.TeI doe:: LL:lii.c,:='i; r.l .'r'.

een penalt': rrardoor het 3-1 vgrdr fLLt ries ocl; c1; e: :t.1 ,:'-;:-' 51-o ;..'l',,-

tras onze C.. '".; overrrinning (2e uri-t èe e.or,:nerlitie) q.i: j1e';1 ï'i:ij :.1- .:;J:r:

redellJke 'o'.' trijd rraatin afleon (holaas, niel; e.lies t".:lrï li,?.1.s

ve}llep.. ,,

J" lJ.

OpnÍ-euw w-inst dames S.V.I'l

Op zaterdag 1? aprtl werd voc: cle derCe na.aL iir flrccessie Eerlomtell?
nu met 3-1 van lJcntfoor'ïr DFB leul< voor d.e r'--rnos, va:t'; ciie;ieeft ze
tOch ecirt nel- enig trer'Jïou!ïen \:ocï de toel:.:mtt. lï:.r cLi"ngs i:ti,ie:r Jul-
l1e zo blijven trainc:r als tot ns to+ ka:r ho'"' :rí e'b uitblijvcr of het
rroet goed- gsan, lederc l',,eelt y,'eer l-ef.eree;r en-hl'r,' {:raj-nirgs'.'^Id.r
prima zo, Jul1ie r,'*rCÍe-nen het echt rl.te 1e..:";stc o't':1T11'--irri-'. i-,io S1 ,rlhts
éán goede raacl vcor de toeke:nst, wo=clt t-i-jCEns de we'31:'.':'i;,<.'t':r dl.:"!i):1.o9

volgen nlet egolctlsch en blljft elkap** êo ba1 e.anspel-:,:r ci:,'r 51ijf-L
de sfeer en het resul'caat o-b,goIuu*; f,oêd.

SlIl Danes
1. Valloivogols 14 27 98- 2
2, VI/OP 16 26 1e- 9
3. Kieviten 15 19 41-i5
4. Scherpenzeel 14 1, 19-16
5. rfeh'.n'se boys 1, 14. 22-48
6. Patria z 't$ 14 16-32
7. \EC 2 i5 11 22-34
8. SUI 16 B g-42
9. llontfooti 2 1i, 1 i--go

[!rreee g :rc'::C-+:-'s
]): ceien:leí'Í;16r):-' seizeen 1981 Í 82
f-e fj-e1.. jif r.r!:t' CO ';,:..:, i':i:;enC.Onl;

Hans ;cn l.nrclen.
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Jeugdvoetbal

JAARVERSLAG 198T - T9B2 VAI{ DE JET]GDCOI.TMISSÏE ÀFD. VOETBAL S.V.L.

Het afgelopen jaar begon goed. Aanvankelijk liet het zich aanzien dat binnen
onze vereniging niet voldoende spelers zouden zijn v-oor de B-junioren en voor
de F-pupillen.
Dank zij wat r^/crvende aktiviteiten van diverse J.K.-led.en kon , voordat de
kompetiti-e begon, tooch gestart worden rnet één team in elke jeugdcategorie.
Eind augustus werd.en de traininqen weer hervat en het was verheugend om te kunnen
conslateren dat er, vooral in de beginper.iode, een vrij goede opkomst te
signaleren was.
In oktober b'êrd gestart mèt het organiseren van voetbaltoetrnooien voor aIIe
jeugdteams.
Hel-aas bieek in april dat het niet te realiseren was om voor de A-jun. een
toernooi te houden, zodat clit toernooi door de J.K. werd geanuleerd.
Voor de B- en C-jun., al-smede voor de D-, E- en F-pup. zullen echter op
15 en 22 met en op 5 juni toernooien gehouden worden.
Hoelef cie J.K. in nc'vr-rnber 1981 het voetbalbestuur schriftelijk op de hoogte
stelde r,.rn haar r,roornemen om op de genoemde data toernooien te houden, bleek
echter i:iar:na dat op 5 jtrni de afsluitingsdag voor de senioren gehouden zal u'ordeI
De J.K. betreurd dit, temeer ornclat zij in mondeling overleg met de senioren-
rvedstr.sekr. hiervoor 29 mei speciaal had vrij gehouden.
Nu zullen diverse S.V.L.-leden moet.en kiezen rvat zij zullen gaan doen en daL
is jamrner, zo,,;el voor de je,rgdtoernooien, al-s voor de afsluitingsdag.
Konrl.en wij u vorig jaar ve.rrnelden dat de J.K, in d.ie verslagperiode stabiel
vail samenstelling was gebleven, dit jaar is dat helaas niet het geval.
Zeven mensen vertrokken in de loop van de verslagperiode, of zullen dat doen
aan het eind van dit seizoen
Het betreft de volgende mensen:
J.v.Leeuwen, J.Feddemar T.Verr';oert, J.v.Donselaar, mevr. J.de Brui jn, H.Marchal
en T.Reedi jk.
Het voert te v,'r om in dit verslag in te gaan op de redenerr van vertrek.
Wel moet vermeld worden dat diverse mensen die hierboven genoemd worden een

G- ,nt
od33

+
ce.
J.J--.13nà!Jv21

-*
à

T
=d

2



zeer lange staat van dienst hebben voor wat betreft de opvang en beoeleiding
van onze voetbaljeugd.
Eén ding hebben zij atlen g'emeen gehaclr de bereidheicl om zich geheel en al in
Èe zetten voor het belang van de voetbaljeugd. Dit heeft hen allen zeer veel
vrije tijd gekost' maar zi,i hadden het er voor over.Hopelijk worden zij opgevoj
door andere S.V,L. leden (of oud-leden????) d.ie dezelfd,e bereidheid tonen om
zich in te zettên v-oor cle toekomsÈ van ons S.V.L.
Tegenover diÈ vertrek stond. ook de konrst van nieurrre J.K.-leden. nanrellJk:
mevr.J.v.cl.Berg, H.Ble.ijervclc1, J.v.Dijk en N.J.v.Koater:,
Hopetijk zullen z;j een goede tijd in de J.K. hebben.
Over de voetbalresultaÈen van anze jeugCtearns valt op diÈ moment nog niets te
vermelden, hopelijk kan dit in he-r- augustusnurciner van ons klubblad geschieden.
WeI moet ons van heÈ hart dat de resultaten van onze junioren niet in heÈ
minstrin positieve zin, beinrrloed wercl d.oor de ijver en inzet van onze
jeugdtrainer de heer H. CosÈer.

VOORUITBLIK 1982 - 1983.
Voor de kornende tijii zijn er ï:slist problemen te verwachten met de bezetting
van de jeugdteams. Het staat r,.r;t dat er in iret komend. seizoen geen A-jun.team
neer samen te stellen zal zijn.
Daard.oor zullen extra jonge spelers dit jaar overgaan naar de senioren.
Wij doen een beroep op de senioren om d.eze jongens positief te legeleiden.Alleen can zal de continuÍteit van onze vereniging gevraarborg.-;ij*
Leden van S.V.L., denk om urlr jeugd, bouw mee aan de toellomst van uw \rerenigÍng,
a."f " . Alleen uw medewerking en belengstelling
kan onze vereniging omhoog brengen op de sportieve ladder.

MeÈ vriendelijke g'ïoeten namens de Jeugdkornrnj-ssie

T. ReedJ. jk ,
( sekretaris)

í?

,?.fl

êI(Tr \rï rEI nui:toi.rru ssr n

De lcaarten zlJn inmid,dels r?eer tn d.e kast verdríenen en de priJzen
zijn ve.rd.eeld, het kaartseLzoerr 1981/1g82 zt'; o?opo
De uitsLagen van rle keartkonpetitie Haren bij hei klaverJassen
aIs r,'olgt.

p.unten
1. R.v.Vulpcn 41533
2 . R. v. Ilo s sL:n t;O2 1 3
3. lÍ!-1':r"i'"Feppel- 4C1 32
4. SJ.v"Éecu;rn 4O1i1
5. ?.Hsy 4COO3

6. J.v"ziel i9cs5
?. R.He:rlces )e954
B. .êsï.r/,Qs 3Ee52
9. J.de Rooy 18Sttr5

10. Ton Koe-i;sier 38i65
11 . H"rr.Doorr. 3572{
12. Yí.B+s 33681
13. H.I{ns'terr.'a.n 38,+34
1{" lï"ï*rv,'e;r 38214
15. P.Tc.rbiJn 37901

de ra.cefiets
gril/balcoven
-tef eltennistafel
radi o- cas sett orec ord-êr
gc'r'Lnetstel

16.
1',| .
1Bo
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Adrl v.Os 37692
H'Ja:n'sen sr' 376s'o
I;!e-n,lJrr-lr 37597
th.Te,i:ulat 375"2
F.ITiq;r.r:.hof j1555
H..Iíeenl:.of 37435
PnMa:rcha1 37370
J.v.iloiri"'li1 37315
N.IÏardeman 371?0



25. HoMarcai J?CC,t
26, T.Vcrke:rk 3397?
27' G.Brou-',ver j:: 356+Z
28. Theo PlaeÈsl"ec 3639A
29. Ia:a ve$ lgeur'.,-n j{:213
30. J.Idaa.rsev.ro:r :6fg>
31. J.vo$lst -lóC5532. H.Soetgior 35905
33. G.Ererrr,rcr i9695

i'4" li.Fr"lnn
:1i " L'l.'it.Egsoit
36. H.iegorrroy
37, fioB=ek
38' JoMansier
39. K.Henskes
40" I{.'íerkerk

31496
35473
35224
34-96'
34566
34115
34065

Het .I0I(ERSï 1s gevioluten me+; g:.-c'le vccrs-Frong tloop ,loke v.d.Berg
Gor v.frilpen oind.lgrlc eis twced.e, g.',rol-gd. cl.oor Jelce Hard.enarr:.Do
peetielprÍ-j s r*e::d. 6o';rrc$ile:r Goor ]ie:r y, IYE-'rud.enberg,

De alctivltric,,tenkornissie l;..,ia:rkt ird-ereen die c.o enigErlei wiJze
bijge'Jragen heoft Ce kestayc:iicien ';o verzorgen. ïn hct bijzond.er
moge:l 'genoend rrcrd.en ono ?ie'r; en SJaan ,rlie liet,rel-e s:Lzoen voor
een ieC,er klaarl gesta:u: heblen' Col: worden ,;1Le spoïlso)3s bertanlct
ooêr dg fLmats vnKooien, ïïoo:1,:ln:n" I{aspers a!!. van Leeupen

.ÀIe laatste alctirdtei'r; clii; sel-zoen r:crd'b c.n: op zate:dag 5 Juai
een af,sluitlngsc'la.g gehouden voor de slnioic:1 err demes van de
e.fd.ellng voetbil. B;r<LceJ-ing is i-at ic;ilereen c:ie Fich Gpgegeven
heeftodLe e'Lag cn j rrrir a:;r,r.'c.-:i-g is l-n cie kmtinel

Te::sls3 ver cle 9'ïrafko:rnr{ssle

Het afgelope'n jar-:i y,'?s C+n'í'?1J n:s'i;ig jasr viat -.Chorsingon betreft.
lVat w+l oFrtl+l:'res ].'nt::,"t',1 r'pke:".lr q'en slmnipie speS-onsn wat vrlj
toch rsel b^-;rt:ct'3c:t, ':i;..:r'i je ilat ic neCcspclerg in tï.9 keu staazr.
YJiJ viL)-cn c'cl.c ne3r&-i1:l-e d-* or:-",iiachi; r-'elte'nlcr::-' uat betreft tLo Jeugtll
It tgCr= b':.r-erjti'"':,i;r.-a 11 I shl:r::l:faÈ-:.r:: h+r.':-]. h*t ïUsJo netJes n.
Hi!-erdect: ;Íjr. cr-:lcle r:5-:,hr,3*1 i:31; a;fgclr:pe:r Jaar gesehoret. De

st::afkonnlr:io riill- nlk d,l h.Je:: J.,'itE-r'i;e:r r.og bo<le:rken wat betreft de
geecl-o sc.;rel:,1::l:1ng, l.:e't vtl--"'s^nnJ.""r e-,,el"erS Éfltls Voortlellgef ultpakt.
[.tJ.J ge11ccn ju-ll-ie a.1]-c:r. ee:r 1::r'í:'t.'1e 1=e}aYltier en esn goed en
sJ'o:r.ti-ef 1 982 11983 tce :o*'r,'i.s'"q e

Do straikr:nnrlsslo: F.i'r:?s
J.'r" D;3r3!-
FI. 1i.G:a:T',

r,Tlst U da'i;
l'ós'u U c'let
ï1st u d,a,i:

" . o o E.r:ie ]ll:'rr;1lrr,g oir 2ï
c r r r Ê-'? cen Ïc:::l: gan lice
... ' d-a'i Jtn --..an lico'lons

a;..::iI a1 z In rt9 tloelpunt naalte
:n 2 biJ ST.: '.i;ept 

.r
dochi-er 1s iie biJ cLe Dames keept



I1ET HET OOG OP HET I',ERELDKAIIPIOENSCHAP VOETBA Iil SPAN

Zoale bekend mag corden varonderateldl zal medlo JunÍ 1 982 ln SpenJe uaer het ltereld-
kanpleenachap voetbel uorden verrpaàld. In een aantal eíïleverlngre rlt 1k lsts vertsl-
len over de vorlge kampl.oenachappen en de rol van Nederland hterblJ.
Als lnleldlng op dit verhealr etDet Leta over het ontat,ern urn het ?enomeen voetbáI.
0ver hEt algemeen uordt Engeland beechourd alg hot lend, uaar de voetbalaport ls ont-
ataan. ldlJ ueten evenucl ulf onderzoekÍngen Ln de Egyptlache pyramldes, dat de

Egyptenaran €sn dargellJk epàl aI kandeno Ook de Chinezen apeclden een soort voatbal,
Ilaarr ook nu nog heeft ern leder er vreds maer dat het voatball. zoala ulJ dat kerinen

uÍt Engeland afkomatlg Íg.
Zeer uaarachlJnllJk lr het, dat Ue Fomelnen het epel verbrrÍdden. In Engeland zag
men vroeger voetbal slechte op de grote Jaarmarkten. Fton speelde met een opgeblazen
rundslEderen bal, nlet opreen vald; near zo lange de uog en uel nan dorp tot dorp dn
stad tot stad. Het ene dorp trechtte tret ronde dÍng over de grens van de andere ge-
meente te trappanr tueacn de etadapoort door. Daarvandaan komt de nammS gosl=poort.
0p deze msnÍer hee?t msn het epel enlgs seuusn gerpeald. l{e beachouusn het Jaar 1862
als het Jaarr uaarln voetbtl yorn kreeg. In dat Jaar uerd een volladlg rcglement
semengeateldr det aanvcard uerd door de reede begtaande Engelee voetbalbond.
Oe etrafachop rerd Ín l8?4 Lngevàerd en Ín 1888 ?ungecrde reeds gchel.dsrechtere. De
granerechtera uerden ln 2891 aangestald. Oe spelregelc zelf werden ln 1 895 gacomple-
teerd.
0mstreeks dto tlJd kreeg de voetbalcport ln Europa vorm. In 1885 uepj de eerste Dultse
'club ln Franklurt ocAerlcht. In 1893 ds eorcte ltall.aangc ploeg ln TurÍJn. In 18?9 el
al da nu KonlnkltJkelHFC ln Haerlemo de club van Plrn Iïullerl pÍonÍer op velerlel
sportgebleden In Nederland. Nederland llep dus. uat dat patreft voorop. '

Ap 2l mel 1904 rerd ln ParÍJr door ? landellJke voetbalorganlaatiee, uaaronder de
rfilederlandgche Uoetbalbondf, de FIFA (tdereldvoetbalorgant.aatle) opgerLcht. Reede bij de
oprlchtlng van de FIFA kyam het denkbecld op om een rersldkampioenrchap voetbal tp
houden.Reede ln 1 906 rllde n€n ean dergell.Jk toernooÍ ln Zrltrerland organigsr€n.
Di.t 9tn9 echter nlet door, drar men aI onderllnge kontakten had nLddels de Olympische
Spalen.Deze laatsta uerden elnda 19í4 als uereldkampÍoenachappen amateurvostbal door
ds FIFA srkend.
Oe opkomst van het berorpevoctbal bracht hÍarÍn echtor veranderÍng. Inmers op de
Olympleche Spelcn mogen alechtg amateurs deelneman. AangezÍcn Ln cnkale landen reeda
boroepsvostbal uerd verapecld cn Ín andere landen nÍet, kon ven aan Julste graedne?er
op ds Spelcn nlct meet rorden geeproke.n.
Zo yerd tenelotte berlotcn zelf ran ueroldtoernool- Ín te rlchtene opan vn€J riFt_s_qsÍr-
roordlgcnde el?tallcnl ongtacht dr rtatua vrn dc lpllorl. Oc eeretc elnduedstti.lden
om dlt kenploencchap, thanr o?fÍc.leel gahctrn xldereldkampLocncchrp-coups ]ulee Rimetrl
vondrn pleata ln 1930 tr FlontcvÍdeo (Uruguey).

1930- lbntcvldco

Uoor dlt toernool bchoc?den gáán krell?ÍcatievedetrlJden tc rorden gaapesld. Er deden
Ín totaal 13 lsnden aan dlt tocrnool nea. l{edcrland uas hlor ntet blJl, o?achoon ons
Iand toeh ual tot da toonecnEevende landan ln Europa behoorde.
ldat raa de oorzaak ven dc aÍrczlgheld van lloderlirnd? llot organl.eerende land deed ziin
ultersta beat om zoveel mogellJk plo€gon uit Europs ovsr te krlJgant doch dat viel
bltter tegenp yant tsnelotte bleken slechts Frankrljk, BelgÍEe,JoegoslavlB en Roeme-
n18 genegcn de grote rsls tB ondernemsnr
In Nederland ueran er rel ltcnnln opg€gaan om te
mlng over het vel of niet gaánr vond man de rels
neer hat eergte lrlK voetbal ,

gatnr maar bÍJ de basllsgsnde gt'en-
te koatbaas. ilcderland qlnq dus nier

Het organÍserende land uae reÊd8 treemaal, In 1924 en fn 1928 te Ametardam 0lymsrierh
voetbelkamploen geuorden en gold den ook voor dlt toernool- als de qrote ?avoriet r mede

doordat dp aterkEte Europeae netÍes ontbreken.



Er rerd Ln vler poulaa gespeald. lrlÍnnoara van da vl,ar poulas rerdens ArgentÍntB-
Unuguay-loegoalavL8 en de Uer. Staton yan Arnerlka.
0e halve fÍnatree nerden als volgt varcpeeldt
ArgentlnlE - US 6-1
Uruguay - Joàgoalavl8 6-1

Flnale dua tusaen tuae Zuld-Arnsrr,!:eanse ploagen. Deze fÍnale uerd geleid door de toen
bekende Belglsche achaldsrech;-:''-Engenusn De=e ulat ln letsr Jaren op smekeltJke rrrÍJ-
za te vertellan, hoeveel r*vs* -'a sn ander schÍettulg uel uoor de uedctrlJd ln ba-
slag uas genomen biJ al te har " , ,:fd{ge toeechouusrE.

0e bredstrtJd zelf uerd cen hoe;.r.jko partÍJ voetbal, uelkc uerd geuonnen door het or-
ganLserende landp mst 4-2. gg fu;;;,,+rfldete voetballer van het zegevlerende team raa ulelt
Andrade, een kleurlÍng, ean man ciie mEt de bel allee ksn.

1934- trle oaan naar RsmE (maar verder dan ltlllasn Ur"rrn ue ní.et).
Voor dlt toernooil uaaDvan'de glndronden ln ItaltE zouden rorden geepeeld, uaren 12
kualÍflcagle-groepon aamsngeateld. Nederland ulas tasamen met BelgÍE en farland ln groep
11 lngedeald. UÍt de groepan gÍrrgan de tuee starkste lenden ouer naár de eÍndronden.
lledarland epeelds ziJn eercte rrradgtrÍJd tagon lerland ín Amsterdam. Ds balangetelltnq
yoor deza uedatriJd ulas bljzonder groot. DsnkiÍJ aangebrachte hulptrlbunea kon msn
een aantal van 38.000 toecchouuerc 1n het AÍnaterdcmle etadlon bergen.
In hat Nederlandaa el?taL speeldan o.a van Run, lrleber, AndrÍeasan, ldels, Vente, Smitl
Qakhuya. Aanvoerder vÉn het, team use |tPuckrrvan Heel, de man dÍe met een totaal van 6.1

IandenredetriJdan Jarenlang recordhoUder van Nederland Ls geueeat.
l'lederland spealde een sterke uriÍ-liUrÍJd 6n ulst.deze te uinnen met, 5-2. Nog in pia-
zelfde maand uerd aanget'reden ti:3an de Belgen ln Antuerdnn. Het elftal van Nadbrland
ues làte geulJzlgd; Doelman Adrle van lletre had zljn plaet,e moeten afst,aan aan Kelzer
van AJax. Deze Keizer had rilc en:i:teur anige r,ledetrlJden in Engeland bij 66n van de
beroemdate clube ult dle tÍJd, Aa'senall gespeeld. Nedarland deed het-goed an ulst do
ttalgen te yerslaen met 2-4. Ooelpuntán ulerden gemeakt door; Bakhuye (Z), Vente an
Smlt.
Da Í{edarlendae bevolklng wes tn alle atatsn. OranJe hed zlch geplaetet voor ds eind-
ronden ln ltalÍB. Er uerd zeLfs een lied opgemeakt door de bekende zang€r Bob Sctrol-
tenr Hst hole land zongt rflde gaan naar Romerr. Rome uaa namaltJk de stad uraar de fina-
le ven dÍt tosrnool zou uorden gespeeld.
lYlaar llefst 4500 6 SOOO aupportere trokken toendertljd naar IteliB om Oranje mentale
eteun te geuen.
Er uaren voor deze elndrondan 16 landen dLa zich hadden ueten ta kr,lalifieeren.-Up_z_g
Ianden uerden ln tuee groepen verdseld. Een sterkgre- an een zuakkere groep. Tot de
I etgrkere landen behoorda Nederi:,rrd. lde zouden duo een relatÍef zuakkers tege.rstander
ontmoeten. Deze tage'.aàander ueruen de ZuÍtser8. Deze ontmoetlng uerd een enorme de-
ceptÍe voor Nederlan,i" In het bekenda San Siro sÈadÍon ts llllaen ging men met'3-2 te-
gen da Zuitsera tenqndero De vorm van de dag ontbrak bij onze ploeg. Bitter teleur-
geeteld dropen de yele l-lollanders ef. Het sprookJe uas uJ-t.
hlle kuamen dan ue{,verdor Ín dlt toernooÍ? De Zuitsers ver}oran hun volgende ued-
rtrlJd mst 3-2 tagen de TeJeehenr dat het in dlt toernooJ. biJzonder goad deed. Ook ver-
der kuaman de Dultsers, Itallanen en OostenrlJkere.
ItaltE slet de flnals te halan, evenals TaJ. SlouaklJe. De striJd om de derde an vÍerde
Plceta uerd beellat 1n het voordasl van DuÍtaland in een rrledstrJ.Jd tegen 0ostenrl-jk,
clndrtand 3-2.
ItrtÍt ul.at de f tnale te u.lnnen .bagen de TeJechen met 2-1, na verlenqing. f uenals
uler Jaar eerder ulat'ook nu ltet organl,aerende land de rrlereldtttel bÍnnen te slepen.
Bekendste namen ult het uÍnnende team uaren uel3 Drai en Schiavlo.

lYiJ naken u erop attent dat,om meer een}reld in cle voetbalkletling
te krljgen, het enige echte tenu ln tle kantine te zienis.ÏIet
bestuur heeft besloten tlit tlus velTllcht te steLl-en'



1 938 - Frani<rijk
Voor deze kampíoenschappen uas lJerJerland ingedeeld in groep 8, tesamon met ruerlerom
België en ook Luxemburg, De grote jaran Van ons nationale team ularen eclrter voorbij,
De grote sterren ulaien ouder^geluorden en cíe resultaten in de voorgaande ttrree jaren
uraren niet zo cJenderend qeueást.
De tr: spelen vooruorjstrÍjden hraren eohter op papier eenvoudiger rjan vi,er jaren tevoren.
Oe cerste uedstrijd uas tegad Luxemburqr gespeeJ.d in november 1937 irr het Feyerrcord-
sLarJi.on.Oranje t,rist tJeze uedstrijtl te ulinnen met /+*Í l. In trot teanr dat deze nverujrr-
ninq r,lisl- te beulerkstelligen uaren enÍ-qe belanqrijke muteties aari de orde geueest.
De clnelverdediqer Leo flaIle, octk,r,.rel de Ieauul van DevenLer qenoemd, lrarJ zijn prlaats
nroet,t:il afstaan aan Adrirv van l'!al-e. Halle lrad erriqe jaren rneh oroot succes lret [)ranjer-
rloel rrret-err t,e verdedigep. [)e leqerrdarische tiep.Eaklruys uas r'.rrrniclr1cls ook vervangen.
\Jc.ror hi'rnt speelde ll.de lJcrer. Deztt volri+erJ irr deze r,ledstrijd voldoeririo.'l lj.j scoorrJr: maar
I ief r;t drie doel;:unten. lle vierde rjoel frunt uerrl qenraal<t (Joor t(i ck Srn.it.
De tueede voctturecjstri jd ulaó dus t.egen cle 8r:Iqen, in aprrif 1Íl:Jtl bei Antuerpen. In f ebru-
ari van dat jaar hadden ulij dtl Re.lgen in llotterCam nog nret'/-2 tueten te verslaan, tret
zou tJus een mal<kÍe kunnen ulorclen. In Antr'lerpen t;errl lrot eclrl;r:r lreol rrlat rnoeílijker.
Bij de rusb. Ie-idde llerjerl-anti nog UeiI met íl-'f , docÍr r-.le BeIqen tuisten É]r een gelijkspel
uite te slepen" l-let gevolg \ran deze voorrrledstrijrJsrr uras ueln dot zor're-l- Neclr:rIand al.s
B elgiË zich uisten te olaatsan voor de elndrondurr in Í'rarrkrijk.

Oaar ulachtte ons irr de eerste ronde een r:lel zeÊ,r zkrare tegonstarrder, rrl. r1e nf .2 van
vier: jaren ciaarvoorr Ts;i , SJouaki je. Er 6spÍ1fl er nlaaï ureÍnigen in ons i.anrl die ofr 'een
overrLlinning voor ons larid rjurfden te rel<enen. [-n Irarí-rn r..u ook qrren litit]Íl nu;rportcrl; rjir:
de reÍs naar Frankrijl< ondarnanierr"
fJe r,ledstril d tegen de Ts jechFn t'rirrd in Le l-lavrc qespeelcl op eer.'ste l-linksterdaq. lJe Nr;-
derlanders qaven de Ts-ieehen schitterend parbi j. [)oelverrlarJiqnr van l'lale slreelde een
fantastisclre uedstrijdr 66n van zijn beste rJerJstrijden voor ttranjen In tJe voorlroecJo
stond nog steods op de rechtsbuitenplaats F.rank Uels. llet znu echter ook r'rel de laaLsLr:
rrraal. zj-jn vooï de kleine Gorcutnnter. Nederlancl lrarJ de treste kansen in rlezr: wedsitri,jd.
irJij hadden de striid kunnen uinnen, doch de ïsje-.ctren hacJrJerr rJe breterc vootbalf'ers. [)e-'

r,ledstrijd begon met 0-t.l en trleef íl-tl . Verlengen trlas tnen lret Jrarool. Verlenqeln neL, een
half uur in een zÍnderrende hltte die qerlurende tle qeheln rlr:cis;t li id r1e speleirs al parLer,,
had gespeeld- De verlenqing tilas sl-echl.s eÉ)n fraaD ntirruten aarr r:it: qartrlr.tcen van rlr; Ueerr
aan de enl<el- geblesseerd raakte err het vel-cf nrcrest verlaLen. Aarrr;czi r,rn in rJn of f ic;iËl e

speeltijd reeds een slre-[er uras vervanqen, noest t'lederlanr.f clrl strijrJ rnet 1lt nr"r' vrrori;-
zeLtcn. Eerr te zuiare opgavr-a hleek a1 sneL. Donr lreL uiLvallen vl:n v,rl Vefii.sn rJpli-1-_rle

grote hitte uraren rle NecJerlanclers aan rten ireviqe inzini<ing onderlreviq.
De Tsjechen profiteerden lrisrvan goed en ui.cterr in een lrafÍ'uur Lijrl dric dor,rJ.JrurrLerr
te produr:sren. Neder-i.and l<on aFrr:izen. lieer trrarr.rrr ruJ..j in rle errrsLe rctnrle van het ni nd-
t oernoo i ui t geschai',el-cl.

In de halve eindstrijr-.1 bood tlrazÍIiË ter ldlarseilJ-n i.egerr ltal i?í verbit.Lercie t,r:qorrstalcl ,
resulterend in een eervollo 1-2 nederlaag. llongarije vetsLlet; lurecJcn duidr:lijk rrreL 5l-1 .
In dcl ei.ndstri jd l.iet Ital-its zi jn uerkcl-i jke klass be:rrlcnrJcsrerr. Í)e Lor.;tr ool< str:rrkc iinrr-
garen kreqern qeen !<alr.s cn vnrloren tnet .l+-2. Ii;a.iiË ulas dLrs vcror rlc tueerln'aclltr-rrer-'rr-
volgerrde keer ruBreltlkornpioen. l)c dorde plaats lrtirÍl v(tí.rr Ílrazi]i'ií, rlanl,ti.j ilrrrr 4-7 z.eqc
op Zrrrer.lert.

Door de oorlogs;jaren uerd lret eorstvolgencle Lorrr:rrr:oi pas i rr 1115í.| .qc,.lroLrrlen t.e 0r;rzil iÍí.
t'lecjerlanrÍ rdas \rror dit tcrerrrooi nieÈ ingc'schIevr:rÍ'1 , daar t,ri j gnen Lrr-l'rocrrli.j t< el flt-al op
de traen l<onden [-ri enqern. l)iverse goede voetha] l.r: l's trraren niet hesctr-i l.:tl;iar, daa r .'i j i lr
l'ret br-riter-rlancl t'lerkzaam uárBí.rr Ik noem er hirlr enkelei vaÍri faas trJj-l-lces, Kees ll-ijveri;o
Cor van de llart, Frans cle Pluncl<, lirant Appr:Ir lli'rus Schaap, BerLus rjc llarder eLr;.
tlns nationale eJf tal be-leefde in rJe na-clbrlog*s'.: jaren ecn, rJiepLr:purrt:. Laten rJe r:.ijlrrrc
Inaar voor ziclr spreken. Tusserr november 194(.1 rln okLtrber 1(ll-i1t spr:eIrli: tlr an je 2[] uc']st.ri ,

cfcrr. [)aarvon urerden er s]gclrts drie qí:ltrronncrÍr, 11ri.e g,l.li jl'rrllrs;'rr-.r,..1 rJ erlnaar ven ?',1 tleclo-
re)r).



1 95U - BrazlliE

De deelnemende Lendsn voor dlt toernooL uaDen in 10 ktrlalificatiegroepen ingedaeld.-0e
uedstrijden in deze groapen leverden nogal uat, problemen op. In AzÍ6 urerd niet gespaekl.
In Zuid-Amerika staakten ArgentiniB, Peru an Ecuador. lYlen ontuierp voor het eindtoar-
nooi mat l<unst en ilLlegr,lerk vier groepen, màar erg logisch zat een en ander nÍet ln sI-
l<aar. lilest-DuitsLand mocht tenge-volgo van zijn oorlogsuerleden nog niet meedoeflo ED
kuratnen sl-echts zes Europese plodgan op BrazllÍaanse qrond ln aktie, te uleten;
Joer-;crslavi.Eí, Zr,rtt,serland, Spanje I Engeland, Zueden en ltallË .
De finaleronde rrlerd bereikr door'; [.fruguay-Brazilifr-Zueden en verrassend SpanJe. De uit-
slaqen in deza finaleronde ularen;
BraziliË - Zueden 7-1
Uruquay Sparrje 2-2
Sparrje Brazili$ 1-6
Urueuay Zueden 3-2
Zuleden Span je 3-1
Uruquay BrazillE 2-1

llet gevolg van deze uitslagen rrlasr dat ar sen slindstand verschean van;
1 . Llruguay
2, RrazlliË
iJ. Zuleden
Uruguay uas dus voor de tueeda keer kampioen voetbal'g'euorden. In het rrlinnende team
speelde nog steeds Bne Andrade zl.i n parttjtjcr lnrre, dezalfde Andrade, die ool< reeds in
1!l3tl nret zijn team uereldkampÍoen ulas gaulorden,

1954 - Zr,.ritserLand 
I

llok nu rrras Nedenland níet aanu.lezlg in dit toernooi. De rocleh heb ik reeds 
""ng"gou'un,'uel aanulèzig uas r'leer Duitsland. Favoriet uoor da elndzege uas het team van l.lonqarije.

Immors een jaar daarvoor hadden zij op ldernbley in Engeland de Engelsan met maar liefst
3-6 aen pak slaag gegeven. Dlt uas de eerste nederlapg voor de Engalsen ooit op eiqen bo
dem geleden. lÍen sprak toendertÍjd van de uedst,rijd van de eeuur Beroemde namen in het
ilcnrlaarse teiam van toen uarenl Puskas, Grosits, llidegkuti, Kubala, Czibor, Kocsis.
Êij de laatste 16 landen voon de eirrdronden Lraren ook dr-' Belgene hoeueL zij daar trlet
verrier kr'ranren dan de eerste ronde.
In t;roep turee van deze eJ-nrlronden ri,ar(?n llonqarije en Duitsland in 66n qroep ondori;ebrach
De llongaren verpletterden de Duitsers nret maar .IleFst B-15. Toclr kulanrcn ds oosterburen
r:en ronde verrler, door goede resultaten tagen Ttrrl<ije en KcrrFJa.
In tl kuartfinale ulon Oostenrijl< van het gastland Zuitserland met 7-5. Engeland rnoest
zijrr nteerdere erksnnen in Uruguay nret 4-2. Duit.Bland dead het goed tegen Joegodavip
en ulon met 2-U. Hongarlje tsnslotte, de favoriotr versloeg BraziliE meL 4-2.
Dat de Duitsers in dit toernooL naar Ben batere vorm froeldenl ll-eten zlJ zien in de
halve finale tegen OostenrÍJk. Zlj vensloegen de 0ostenrljkeDs met maar llefst 6-1.
Hongarije had ln de halve flnale mser moeLte. Slechts na verlenglng rrllsten zlJ ouà-r're-
reldkampioan Uruguay er met 4-2 eronder te kriJgen. Ef kuam duE een finale tussen Honga-
rIJe en Duitsland. De Hongaren bleven natuurlljk de toranhage fauorieten. Zij hadden im-
mers in de eerste ronde de DuÍtsers met B-3 afgedroogd.Het liep echter allemaal anderg,
Ne een voorspoedJ-ge 2-O voorsprong voor de Hongaren, vochten ds Duitsers uerbeten terug
Zij uisten geItjk te komen en 6 mÍnuten uoor het einde zelfs de urinnende treffer, mid-
dsl-s HeLrnuth Rahn te scorenl zodat Duiteland de verrasssnde nleuule, uareldkampioen uas
qeulor de n.

j-Ëg - Zueden ( Hat Pele-tosrnool)
Sinrls eind 1954 ulas het l.n Nederlond toegestaan voetba),spelers te betalen uoor hun urerk,
DiL betekende o.a, dat dLverse bekqnrle Nederlandse voetbellers die in Frankrijk vertoef-
den, terugkularnen naar Nederland, om lrier hun kost te vardl.enen. llierdoor kon sedert die
ti-irl ureer een bejoorltJk lloderilands êIftal;ep de been urordêq gebracht. De resultaten in
cJg laren 1955-1957 uaren er dan ook naar. llet uas dan ook tetecltt dat de KNVB zi.in elf-
tal uieor inschrcef y6sp rJe voomondes van lrot unre.lrlkam;lionnseltsp 1(l5Br uraarvan de eind-
roní,ÈÍr in Zueden zouden urordeiri gespeeld'
fJcrir'rl.arrrl uas ingedcsl-rJ in gronp 5 met tlosLerrri.il< en l.-trxontburr;. 5'leclrts 66n ploeg zeru

ziel, l<unnen'J<ulaliÍ'iceren. Zaal< ruas dus hct sterl<e tJosteinrijk aclrt-er rictt h,r: ltóurjcn.

AUN

rrruf,dt vervolr;cj.
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JAAF.VERSLAG BADMIMON SEIZOEN I98I-I982

Dit seizoen zijn r^7e van start gegaan net een nieuwe jeugdafdeling. Zíj
trainen onder leiding van de heer John Bruíninga, die ook de oudere

leden lx in de veertien dagen traint op woensdagavond. We hebben nu 16

jeugdleden. Volgens de heer Bruininga loopr één en ander nét de jeugd

uitstekend en zitten er erriiele veelbel-ovende jeugdleden bij.
Verder zijn we r:p 2 okEober r8l begonnen.met een INSTLTIF in de kantine.
Hoewel er een behoorlijk aanÈal le.deil zich hadden opgegeven, nas de

opkomst gering,
Begin februari t 82 hebben IÀre weer in 2 achtereenvolgende weken heË onder*

linge Ëoernooi gehouden. Flieraan deden 44 leden mee.

Ter afsluiting en voor ae piijsuitreíking zijn rÀre op 24 februari '82 weer

naar Hotel Schirnurel in Woudenberg ger,reesÈ. Hier kon de hele avond naar

harte lust van de bowlingbanen gebruik worden g.laakt. Iedereen had het
reuze naar ztn zin en zo werd bet een reu2e gezellige avond.

. Enkele leden hebben dit seizoen competitie gebpeeld Èegen Doorn en Leersum.

Dit gebeurde zowel in Doorn en Leersum, als bij ons in de zaa!. Over publiek
tijdens deze competitíes valt gelukkig niet te klagen. Belangstelling is
er genoeg.

Mèmenteel hebben we 65 leden, dít is t minder dan het vorig seizoen.
De begroting voor het'u'olgende seizoen toont een klein tekórt, riraÈ we door

enkele bezuinigingen en misschien met de contributieverhoging van S.V.L.
kunnen r,regwerken

Verder staat er nog op het progranma voor dit seízoen:

- Sportdag voor de jeugdieder;. op zaterdag 12 juni a.s.
- Eventueel fietsvierdaagse in Doorn, bij voldoende deelname.

Het bestuur bestond uit: J. van Koten (voorzitter), A. Sb.rd"r.r"rr-Henzen

(secretaresse) , M: v. Impelen-Quint (penningur, ) , T. v. Buuren-v.I,rIi jngaarden

(bestuurslid), J. v.Garderen (jeugd).

De ledenvergadering werd gehouden op 19 rnei r82 in de kantine van S.V.L.

Afd. secr.
A. Sondervan

4 meí 1982
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Besto kl-nderen on qr:d.eÈso
Iíiert'iJ aeggèn ÉJ u dai; het zomel.)i.r.np g!g:h door6eat, ondlat hiervoor
geen belangctellÍng hectaat" In ioile* geval ztJn e:: bJ.J ons geen
aar:meldLLngen geCoaa.,,r€r:r=crunj-esehien','olge$d jaar beter.

@fl*tr*J-Lrcf is sr J.:t grunzaal een ondorllnge wedstriJd voor d.e
Jeugd.. Iieef'U u belcngstelling, kom u dan genrst evon kLjken. Da
wecLetrijdcn aíJ:r vs:af 15.00 uur tot Ê J9.OO uur.

Sg!g;-: tred.envergarLeríng van dlo &lrnnastlek.
Heef-b of 'ots d.orgelUks, kom genrst. Doze
word.* gel:o'.rden 'in do S1'? J.:antlrre.

VILIF;S-%ISg! À1 g eme-': leC.enr.rergaderlng .

1.2 .itni $ro:ttdan.
Nog oven Le'bs ÏÉerorêr1. D o kinclepen en alLemaal rll-e meerloeu moeten
on 12.10 lïrl ^ow'i*cuig z!jn. Oud.ers d.oe u kinderen in cle ].eeftUil
I trtn 12 ja.rr 

"co.'-.al 
ourr:-o lclersn aFn, een overhemd en broek iLie

v*riolpt cf gerr:::f* rirogon uc=clen.

'Ter.lgblil: op ot=e 6eze-1-11ge fooetar-ontl voor tle gehuwdle en d.e oud.eren.
Dc cud.ole:l rlart:r e.-]-IêneaJ- pr.csent, Januner dat cle cpkourst van dlc
6ch:.r:àe r':e.t tegenviel. LIas-. elit alles mooht tle p;ret nlet ikukken.
iïr b:go:rncn met kcffi-e not celco rioor s rlek en goortnrÍn gebalrkcn.
L{eerii-Jl;! ! I 'viri:t-;lke t-r';z:',eli }r:d.d.en w9 ook Ín d.o vora van pJ.aten.
De.n bJ.ngo'e,.:t'".-sseniioer en ook ce:r glaasJe voor de droge kelen.
Zo kran hr.t elnil \:cor veel te snel 'roo]p velen.
ALlaneal bsd-:r.kt en tot ziê:ts.

ond.en'tJ s Yoor: Volwaesenen

Nh, d.e zcnert-akantie rvllLon wtJ ,Open Sehool, Langbroek, starten
met esn lc:rsus lloderLand.s en een lo:rsrrs &rgelso
U ki:nt kiezen voor beld.e lcu:rgrssen. , maar Nerlerlands of blgels '

afzon{erlijk mag ook.
Eeicte lnrrslrEgen hebbon als cloel op een volwassen manlér net een
taal te vierken. ï?lJ steLlen ons progtramma af op ile wensen die uit
d.o 6roep :raaT ltoren lconen.
De kosten beêra.gen: f 75 r per ku,rans
Kr'-rsr,1sr1u'.'-r! 32 weken stert: in septemberr op d.e maand.agavond.
Plaats: Vcreni-gingsgehourl, Lazrgbroek
'ioor rneEr lnLlchtingen lcu:nt u bellen naer : SYa v.Ee tel 03436-1774"
H-sr:neko }írr]-d.er teL. o3O- 621056 bf Ans Miltonbr:rg! te1 03405- 3162.
tr'51'; u z+lcer ziJn ':an d.eelname aan dén of bol-cle ku:rsrrssen, wacht
u dan niet te lang nrot uw aanmeldin,3.



ÏIEA GENT

usr
1?. L.voSchaik
1?. J.v.Doortr
22. R.Hoogeweg
23. Th.v.è.Ileuvel
26. R.v.Donselaar
26. K.Donselaar
29. S.v.Buuten

JI.INI

1o W.v.$ooy
I ' lfev?.Roelofsen
2" Uevt.de Vriee
3. J.v"Ginkel
3. A.Gardenie:e
6. B.Evers
6. Í.V.d.Learr
8. J.v.RooYen
B. G.Veenhof
9. A.Ustze

11 . I,v.Impelen
12. [.v'&rk
13. H.Verhoovon
14. Iear.v.Zlel

"15. G.FoèÈoma
15. Erhourcr
filr l.lcl
lbi &EÉc.lorlt
Itj iÍrv.lqrrrn
tïi frlr0trr
26. l.D.rahcuvcl
3O. l.T.Oa
3O. H.v.Inpelcn

.JIJIJ
1. lí.O0strom
4. A.v.Cooten
4. lil. Janrsen
5. A.v"Os
7. J.Darnen
B. trll.v.Klaveren
9' S.v.Ee
9. J.Noord.am

11 . N.Quht
12. J.Maarsseveen
14' Tov.Dam
1+. H.Potasson
14. D"Grootvekl
1 5. A,v.VeIt
'l 5. Il.v.Outlbroekhulzen
16. G.Tlnuue:r

'16, H.lfiansier
1J. B.Hooglanrt
17. A.v.RiJn
18. G.v.Zie1
18. H.Verschrrre
18. G.Minnaal
21. A.Gaasbeek
21 . N.D.Bruin
23. W.Àal-bertsen
24. G.Áalbertseí
24. M.lIalsch
25. R"Henskee
2?o B.v.Amgrong€n
27. G.Bnouwer
27. B.Donselaar
29. J.Marchal
29. K.v.Hanrn
29. N.IIardeman

ÀUGIJSTIJS

1. E,SondêItrsr
5. T.v.DlJk
5. it.\'.d..lienclen
6. K.d..Ble '
6. K.v.Rossun
8. T.0ostrom
I, T.Steenbergen
8. Mevt.v.Doortl

11. 1.Aa]fogatsen
. 12. J.Nende1s

13. B.Fdddema
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$flmruffiemÈ$ek
Besto kLnileren en orid,ei"so
I{ierbiJ uegsên wtJ u.darl het zome}.rcrunp ELg$ door6eat, omdat hiervoor
Secn berangctelring bastaat" ra Íeàer geval. zlJn er biJ ons geen
aanneld.ingen 6edaaa. Jannerrr-Jlesehlon',"oIte:rc[ jaar betór.

is sr J.n gymzaaL eon ond.erllnge wedstri_Jd voor tte
e]snsstelling, kon u dan gern:st even kiJken. De

weclstrijdin aÍJ:r veraf '!5.00 uur" tot È 19.00 uur.

WSSS:-: tred.envergadl,erlng van cle Gïrnnastiek.Heeft of'cts dorgeli-Jks, kom gênrat. Dsze
word.'; gebo:rden -in d.c Sl-lL jrantltre.

lb#"FfS-?àJgg! À1 gen:e- e led.enlrergadering .

ISjqn* Ë,".1,es|?g.
Nog oven J.e'bs ÏderorÍê:3. D e klnr!.eren en a1lemeal dlLo neectoen moeten
on 12o10 r':::l c.:u:i:'cnl-g z{jnr oud.ers àoe u kind.eren in cl.e leeftlJtt
I tl'n 12 ja.rr "Jcoral ouric kle:ren aFn, een overhemd en broek d.Le
vrriript o:i gerr:::fd nogcn sc:C.en.

'Ter*gblil: ap onz,e geze-]-lige feestavcnd voor dle gehuwèe en de ouderen.
De cud.ore:1 'ro.ron. e.l-Ic":er-L prosent, Janirner dat cle cpkonst van d.e
gchu.r'àe r.'e.r tegen*-ir-'1, LIas-. d.1t alles mochi; (Le pret nlet ikukken.
11: b:6onncn met keffie nei eelro èoor s r'1ek en geortrnrl-r gebarkcn.
IlaeriiJhlII 1':.'*l:l-Jke l-:.:a.iel< h:dd.en ne ook l-n d.e irorrn van platen.
Ee;r bJ.ngo 'erh.',ssenàocy en ook ce:r gls.asJe voor d.s d:logc kelen.
8o kre-l h+'l einil \:eor? veel te enoL -uoor velen.
Á]-leneal beC-err.kt en -Lot ziens.

Onctend-Js voolr Volwaesenen

Nà d.e zcnen'a^Lantie rrill-on wlJ ,Open School, Iengbroek, starten
met eon lonsLrs llod.erLand.s en een larrsus &rge1s.
U ki:nt kiezen voor beide kur$rssen, , maaJ. Nedterlancls of &rgeLs '

afzonCerliJk mag ook,
Eeid.e lnrrs'rgsen hebben a1s cloel op een volwassen naniér met een
taal te verken. !?Í-J etellen ons plrogtramma af op <le wênsen die uit
do groep n.a? 'roren konen.
De lcosten beêra.gen: f 'l.5,- per kursue
Kt',rsï,trgrlu"'-!3 J2 weken ste.rt: in september op de maanrdagavond..
Pl.aats: Vereni-gingsgehourv, Langbroek
Toor rnesr lnLichtlngen tnrnt u bel]-en naar : SYa v.Ee tel. 03436-1774,
IÍ.=nneko lÍrrl-d.er teI. o30- 621056 hf Ans Miltenburgí te1 o34o5- j162.
tr'.Íil'; u z*ker ziJn van d,eelname aan ddn of bol-tle lnusrrssen, wacht
u dan niet te lang nrot uw aanmelding,



\ru.4. Damen & Zonen
houthandel en zagerij

alte soorten inlands gezaagd hout
specraliteit :

gedisselde eiken balkles
tevens uw adres voor open haard hout

BOUWBEDRTJF
'IHEBOUIfl, 

voor

nieuwbouw, verbouw

onderhoud, tekenwerk

deuren, kozijnen

staf lenbouw

langbroek - wrjk br1 duurstede

tel 03435 - 1201 03436 1575

langbroekerdilk a 45

tel 03436 - 1556

langbroe k

oí 1855

WILT U EEN MODERNE EN TOCH SFEERVOLLE ENTOURAGE

LEKKER IHINEES OF INDISIH ETEN DAN NAAR ;

Chinees - Indisch-Restaurant WAN HING
amersfoortseweg 33 - doorn - tel 03430 - ?Z3S

TAFELRESERVERING MOGELIJK. OOK OM MEE TE NEMEN.

VOLOP PARKEERRUIMTE. AIRTONDITIONING AANWEZIG,

tu



SEU.ACTUIMIOBTEL
VAN KOOTETII

vcrctl. div. snacks
verzorgen: partijen

feestjes
tel 03436 - 1805

wrlhelmrnaweg 4 | angbroek

HENK VOS

"TWARGRIET"
zaterdags vanaf 8 uur
VOOR 3 SNIJBLOEMEN

sport vergt kracht
vtees I S kracht

St AGEBlarEtïf
kwalitatief 

*
en spoftief *

niet te ver-slaan !!!

wexe\ï\ gu\dt::rdee\

Regelmatigonderhoud
kostveelgeld.
Zorgdaarom dat men Lotto en Toto vra uw
verenrgrng speelt

U vult daarmee de clubkas.

Fq. A. Ceeten en Zn.

LANGBROEKËRDIJI( A81

zqnd, grind, slqklqen

tel. 0343b z4gg

v

POTPLANTEl\
DROOGBLOEMEN

longbroekerdijk o83 tongbroek
voor evt bestelting 's ovonds betten 2163

AUTOBEDRIJF

singel 43 Odijk tel 03405 - 1938





Autoglnsseruice &
Auto'schale's

lSoomgotarDweg 5g


