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.l . F, Roeleveld
-' . -Iansen
'i . v. Kooten
-' . v. Koten
L Hoogewerf
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l. Everhardus
r. Hoogland
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-: aCmintonbestuur
-' . v. Koten
-- . Aalbertsen
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(. v. Inpelen
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Sek:retar"i s
Afd. Voetbal
Afd"Voe i;bal jeirgrl
Ri"d.llaonÍn bon
Afd. Gymnastiek

Vc'orzi Èber
Sekretaris
Werlsiri j dsekre-Laris
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Voor e.i.tter'
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-- e';gdvoetbalbes tuur

l"angbroekerdijk A4{)
Beatrixlaan 14
Ueidedreef 5O

t. Langbroekerdijk A6
Ui.lhelninareg 4
K.de Grotestr.lE
líeidedreef 32

Langbroekerdijk A6
Margri.etLaan I
Ueidedreef 25
Vlierstr. 20 UbD
Zeisterv.63 Odijk
Langbroekerdijk 455
Ueidedreef 16
Gooyerdijk 27
iÍilhelminaueg 4
Kerseakker 25

Uilhelminaweg 4
Kerkelancl 52
Cotherweg '7

KI.Jagerstein 17
L'enelaan 2O

Langbroekerdijk A26
Kerkeland 53
Kerkeland 39
v.L5m.v.Sandenbl.17

Weidedreef 32
Langbroekerdijk .{131
Beatrixstraat 26
Doornseueg 21

K.de Grotestr 18
Ueidereef 30
Irenelairn 26
Kerkeland 14

Cotherr*eg 7
Zeisterweg 63 Odyk

o3436*1.663
03435-1891
c3436-2542
o3135-73954
o34116-1805
o3435-75329
03436-'1497

0343s-73954
03436-1311
o3436-1885
o3435-71989
o3405-62598
o3436-2371
o3436-2033
o3430-15788
o3436-1805
0343{j--2777

03436-1805
o3436-1548
o3436-2323
o34:Jíj-2.2_60
o3436-2058
o343.i-14ÉB
03436-13C4
o:1435-2_41ii
o343'3.-1.921

o3,430-_1417
o'i436-:t 7-l1
0?136-L'$47
o34.36*?L47

o3435-75329

o3430-15Cr7
O3,r".:l(i-li!:12

.- e ugdbadmin tonbes tuu:r
,.Aalbertsen Weidedreef 3O
:.3enzen Irenelaan 26

: e daktie
r . Gaasbeek
I . Oostrom

O34íic;--150?

o3436-2_323
0340L625Síi
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FIIJN EN LE]<
TH.uD. BBNI3 BJ.

Het adres voor:

Containêrs, zand, grint, grond, mest, enz.

voor al uw transporten

lndustrieterrein Molenvliel 12-11.

Wijk bij Duurstede Tet 03435 - 7t-700 ( bg.g 71296)

NMS

ASSU RANTIEKANTOOR

J. P. VAN ECHTELT
Hol adres voor al uw verzekerlngen en bemlddellngen
Groenewoudseweg 7 . Tel. 03436.1Tt2 b.g.g. t265

Tevens het adres voor hypotheken . flnanclerlngen .

Agentschap Cothen
geopend: maandag, dinsdag en donderdag van 9-12
UUí,

woensdag van 14 - 16 uur,
vrijdag van 9-12 en van 19.20 uur
en volgens aÍspraak.

a
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Nederlandsche
M iddenstands
Spaarbank
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de Gief s.v

Aan n e m i ngs m aatschapp ij
WILLEM ALEXANDERWEG 75 COTHEN TEL. 03436 .2944
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Kampweg 9a, Tel. 03430 - 1 59 92

oÍíic1al dealer
YOOr

@""eRENAUtr
.3OR UW TOTALE AUTO-ONDERHOUD

- verkoop _ Shell service station
- magazijn - Sheil shop

- werkplaats - euick service station
- schaderep. - wasserette

en spuiterij

' -K BrJ DUURSTEOE-ZANDWEG 12-14-TEL 03435_(7)1286

I-,ottojfoto $%
lóxbbrt

,-

S I ago r ij B. Zumbrinh

afgelèvrnd lI
Dorpsstraat 43, Cothen

Herenstr aat 23,werkhov03436 
- 15oo

03437 - 1952

V()()R AL I'W SPORTPRIJZEl{,

MEDAILLES El{ VAlIEl{

ilw. t0sfênileil

enoriksho f 7
)> tZ i I ri cr,, rg€n

' t,l . )i,i 10- 17)? 6

',MARGRTET,,
VOOR : SNIJBLOEMEN

POIPLANTEN
DROOGBLOEMEN

Donderdog,Vrijdog en Zoierdog

vonoí 9.00uur geopendLangbnoekendiil< AB3b
{Ingang G. Achterbengstraat )

Langbnoek
Voon evt. bestelling 's avondg bellen: 21ó3

lr\t r I I tl
fnêrKeRs

vtlor elke boer/ loonwerker

het beste paard v.d. stal

A. J. BORCST'J^|
TRAKTO REN - LANDBOUWWERKTUIGEN

Doornseweg 6 - 3947 HË LANGBROEK
Tefefoon 03436-1277
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KTVALITE ITSSLAIE RI J

dTAII TASPEBE

EI6E N SLATH TERIJ EN WORSTMAK ERIJ

WILT U VLEES VOOR UW DIEPVRIES ?

DAN SPETIALE TARIEVEN

OOK VOOR FONDUE , GOURMET, BARBEQUE

doornseweg 12 tel 03436 - 1555' langbroek

Bet eens met de N.M.B.

De

denkt

metumee

II MUNTEN EN EDELMETAALIT
IIIrril

PRTVE REKENING /PERS. LEN l.NIlrt'
I SPMRPAPIER aanÏOONDERrrlI vER ZEIíEREN / Xs,zolÉTÉNtrtI EFFECTENII

Doornseweg 3J

^zr-,.rr-.. 
Tel. 03436 - 1252

Grouvis Tel. 03495 - 72502

DE WABE UOITTBEFFEB

/s Uw Visboer

iedere woensdag van 10.00 - 13.00 uaDf,r Í
l''rrnr

kom naar onze standplaats op het parkeerterrein bij het voetbalveld.

Slr
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Voor alLe afde.lir.gerr varr de verei:iging bedraagt de l".ontributie
per aeiaoen { i aurgustus t1m 3l rnei ) :

Seniaren : L8 jaar en íuqier- f. 15O,-
,Ieugdleden:16 err L'l ;aar f. 11O"-

tot s.n rnet 15 jaar f . 85r-
Beoorde,lirig van J-eeftijd vÍrr<Í plaal,s per 1 s rgustus.
Reduktie nord'i verler:n<l indie er rneerrjer"e kinderen onder
de i6 jaar- ui" ÊiËn gez:i n Lid van de r.ereniging zÍJn en sel
als r.o1gt : eerste kirrd f. B5r..

tu'eede lqinrl f. 75r-
derde kind f, TO,-

ïndien één kind lid Ís van tsee afdelingen geld voor de
'cueede af rir:li-ng lret tarief van f. TO,-

BhïÁ.LIllt?Í:;N

Bet,a-Ï ing van ci.Ír kontributie dient plaats te vinden op een
van de ,rnderstaande ui.jzen:
A. Jaarletalingl \D.m"v,accept girokaart of rnachtiging
B. FtalfjaarJ ijkse LretalingJ voor automatise afsehrijving
c. Maandlretaling ui-tsrui-tend toegestaan als er een( 1O x per jaar ) nachtiging voor automatise

eifscri jvi.ng wordt verJ eend.

II

EN TN

-'ÉN

BAIIKREKENIFtrG : 66-22"60.53,8 ! t"n.v. penningneester
Gir.oreken:'ó.rrg I 423358 J SVL Langbnoek

OPZEGTERIIIJN T,ID}ÍAê.TSC}IAP

-

Senioren : afle afdetrÍngen'\ alleen Elan het eind
Jeugdleden lG en 17 jaar : aiie afdelingen hr- het seizoen
Jeul;rtlsfl6n l;o{; l-G jaar. : afd. voetbal J ( voor 1 juni )
.ier;;,!]sdtl tot 16 jaerr : afd. gymnastiek \ -
Jeu1ir11ed.,;,.i tot 1.6 jaar : afd. Ëdri;;;;- 14 maanden

Cpzeggingen ga;fn pas in als deze scriftelijk aan de
afdelingssekretarLs kentraar zÍjn genaakt:
Voe+;bal : C.Ever-hardus Margrietlaan I
Gy^rurasÈielr : G.v.Tricht Doornseweg 21
Bt-ónintr.ur : J.r{albersen bieidedreef 30

Aflv-i.jkin53en varl het voorgaande zijn uitdrukkel-ijk ter beoordeling
virrr het hcofdb'estuur' mogeri;ik. c'edacht rrordt aan onderbreking
vart ltet l.irlrnaabschap'c:egexls langdurige blessure, verhuizing,
zÍ,€[rgers.chap, c;f,s." Der.gelijhe gevallen dj-enen schriftelijk
aan de se!,c"etaris van het hoofdbestuur voorgelegd te ryorden
Adres : ,). Roeleveld , Ueidedreef 5O, 3g4Z tW, Langbroek,



, t-r i: ,,'

&f;ffiffiffiffiwffiffi-H-&%&tu

$choonnahen ïrerr <le ksitine

Ma. 26 okt z€sde eïftal iÍla. 16 nqv tweed.e eLfta.l
!áe, 2 nov eerste elftal Ma. 23 nov derde eLftal
Hao 9 nov Danes elftal Mên 3O no'r rierde eiftal

Spcrtvrienden en vrj,endinnen,

Bij het reeds gestarte ni.euwe seizoen wit ik toch rrog weL een paar mede-
deJ-ingen doen betreffende afdeling voetbal,
S.V.L' begroet de nieuwe hoofdtrainer Evert van de Brink en iropen dat hij
een sportief ;aar bij S.V.L. zal hebben.
Tevens hopen wij Cat het verloren terrein, de hoofdklasse, ro sne! J-iregc.r-
Iijk teirug gewonnen wor-dt.
Vocr de training ,janes elftal heeft Sjaak
steld, wíj wensen hem veel succes.
Ook onze nieuwe jeugdtrainer Johan Mockipg
steld voor de jeugi, veel succes.
Cok Flans van ïmpelen weer veel succes met
Cankt.
Ook t+orden de allerkleinsten .v\ieer getrainC
voortreffelijk doet veel sueces.
Voor Ce sponsering van het eerste el-ftal wat a1 jaren iang cloor slagerij
Noordarn werd r"erzor.gd, j.s l-reLaas een eind gekomen,
Koos Noorrjam is met oit g,edeelte gestopt dus ook mei de spcnseri_ng_, wij
wilLen hen hiervoor nag harteii.jk be,lanken.
fnniddels is het bekende Bourvberl:'j.jf de Jong b.rr^ r-:it E:.it,irove5, ïrererC
gevonden om de sponsering over te nemen voor de komenCe drie jarerir orÍrf;
dank hiervoor.
0ok zaI bii d j.t nieuwe seizoen weer wedstr"i*iCbral ien beschrkbaar gesr-.elii
worden, door reden cf personen di.e s,v.L. een wal:fn hari 'rcerlragen.
De volgende personen of bedri-iven hebben ai reeds een bal beschikbaar ge-
stel-d, Gert AaLbertsen, Gert ceeren, ile erelerJen, chrrs Everhardus, Jan
van zielo Hans van ïmpelen, Bouwbedrijf de .Iong b.v., ,ran van Kooten, Gert
van Leeuwen, Jan MansÍe:-, Ton van oudbroekhuizen, Jochen euint, Eer.end l,ran-
sier, Focky en Mi:'lemoietr .
Het voetbalbestuur begroet de twee nieuwe bestuursleien.A. Ottink en H. de
Bruyn"
Ook wenst het. voetl-:albestr.rur veel- succes aan
bestuur.
Voor het medische gedeelte van S.?.L. wensen
ces ook de masseuls van het eer.ste team.
Het komende seizoen i-q Ií. van Klaveren belast

v
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Gaasbeek zich besc l:i i<baa: g+r-.

díe ..reel tijd beschikb;:ar-

je keeperstraining en vi:st be-

door Gert Lagernaal wab hij

de ni"euwe aanpak van liet jeugri-

wij Hennie Stouthart veel suc-.

met het onderhoud aan onze

r ,ll-



uw adres voor:

. dameskonÍeklie
en mode

a huishOudtexlrel
a ondeígoed
o nachlkledrng
a ,eans en vnletrlds-

kleding met o a
Levr's, Love.

-aa?l u eens vntbltivend btnnen

AUTOBEDRIJF

J.ONI'f.EZEN

FIESTA

ESCORT TAUNUS

NIEUW

TRANSIT

singel 43 Odijk

GEBRUIKT A1

GRANADA

tel 03405-61938

vdkmanschapin
elekctpteehniek

Wilverzorgen aanleg,
'=,zaratie en otfrerhoud van -3È^ udm

',1r',2",[ï etektrotecttnísche 
SjilUËiÍO

Vraag ons vriihliivend vffii"k tr,"i,::ries en prijsopgave-

i : <! i'ctechntscn tnstntarleDrríffi
: : = PSWEG 1 56 - 3738 CK MAARTENSDIJK . TELEFOON 03461 -1 3 38

Voor al uw
VERSE SNIJBLOEMEN
en BLOEMWERK naar:

. VERZEKERINGEN

o HYPOTHEKEN

O PERS. LENINGEN

. I De Geer van Jutíaaslaan 16

rDríllffi* | 3s41 cE DooRN
l I lrerere,o I TeleÍoon 03430 - 12387

G, Ianssen ASsuRANTËN

Manltt 11 Tel:03435-714i?
!-1 a.cieirnu=,hc.* 4 Tel: 03435-71060

Wijl{ bij Duurstede

Drogisterii
Porfumerie
Byoux
Tijdschriften
Homeopothie

ooA".

BrillenspecÍafist

Boslaan 2 - 3941 HM Doorn
TeleÍoon (03€0) 1 24 91

AARDINGEN
BLI KSEMBEVEITIGING

MAARSEVEEN

Advl-es- en Installatieburo
Zandveg 27Etl{iJk biJ Duurstede
Te1. o3435-72)6t



r

DUi{LOP

Bn splrlhuis Worlman

wi jk bi j duursl'-r'dr'. .-r'1. 
-t 
j-l j5-i.1.130

WORTMAil SPORT

-

IgAI'EGAS

Fo. K.A VEENENDAAL

MEIKADE 61

EDERVEEN

Tet. 0838? - 1465

vele rerken o.J.:

AD I DAS

PU I'A

in flessen, cilinders , tqnks
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opsï,aIlen onze dank daarvoor.
Het bestuur vraagt wel de medewerking van
veren vraagt of er door U iets gedaan kan

T,Oostrom

C. Everhardus

W. Hoogland

J. de Rooy

alle leden, als Thi.js van Kla--
worden, zeg dan geen nee.

fercier wenst het bestuur U alien een goed en sportief seizoen 1987/i988,

Voozitter afdeling voetbal.

J. Jansen.

lnael Íng

a
J. Jansen

van functies bestuursleden S.V,L. afdeling voetbal.

iAS
GAS

; Langbroekerdijk A6 03435 - 73954, voorzitter
Aktiviteiten commissie schapenmarkt.
Kontaktpersoon met aktiviteitencommissie kaartavonden'
Vorzorging advertenties clubb1ad.
Bestuursafgevaardigde voor het 1e e1ftal.
Verantwoording voor de S.V.L- bus.
Coorespondent t.b.v. krantenartikelen.

; Zeisterweg 63 Odijk O3àO5 - 62598, vÍce voorzitter
Kantine beheer
Bestuurs afgevaardigde voor het dames elftal.
Eind redactie clubblad.
Afgevaardigde Krommerij commissie
Aktiviteiten commissie schapenrnarkt,
Verantwoordelijk elektrawerk opstallen,

Margrietlaan 8,03436 - 1311 sekretaris
Verantwoordelijk voor indeling velden en kleedruimten.
Zorgdragen voor standen alfta1len op het prikbord.

Weidedreef ?5, 03436 - 1885 le wedstrijdsekretaris
Konsul t,b.v. keuring velden.
Afgevaardigde Kromnerij commissie.

Vlierstraat 20 Wljk bij Duurstede 03435 - 71989
2e wedstrijdsekretaris.
Konsul t.b"v. keuring velden.
Afgevaardigde Krommerij commissie.
Kontaktpersoon tussen trainers, rnasseurs, E.H.8.0. en
HennÍe Stouthart.
Kontaktpersoon tussen S.V.L., gemeente en W.S.W. t.b.rr.
vel.den.

Langbroekerdijk A55 03436 - 2371 Materiaal beheer.
Kontaktpersson tussen S.V.L., gemeente en W.S.W. t.b.v.
velden 

"

)

tqn ks

G. Aafbertsen
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A. Oïtink ; '*ei'deiileef iS CI:143e - ?-C3:r ilekianebcrden
Strafconmissi-e
Fest:, vi te Í ien

H. de Bruyn : Gcoyeroi-ik 27 0343C - i5?88 Strafcomnissie
Rek I arneborden

K. Woudent,ei'g ; Kerseakker 25 03436 - '2777 ZaalvoetbaJ

N. ..ran (qloi_.en ; \rriihelminaweg 4 Oii436 - 1805 Voorzitter jeugdafdeling

Toe4evcegcie medewerker t.b.v' het bestuur'

lrl . van K-Laveren; Voor de bouwi"rlrndige werkzaamheden aan de opstallen en

bouwkundige ui.tbreidingen of verbeter ingen.

c. iiazenclonls ; voor' het clageli jks onderhoud t. b. v. s . v. L. bus.

B. r,arr Os ; Voor verlichting in stand te houden hoofdvel-d en

trainingsveld.

Ad Ge.asbeek ; Voor het uÍtwerken en tekenen van de reklaine in het
cLubhuis.

ldevr. ,*-an Inrpelen; t/oor heÈ begeieicien van de schoonmaakpioegen en be-
voor'rad ing schoonrnaakp rodukten -

Adri van Poppel
Rene Hensl,,en* ; Z,i.j vertegenvroordigen de commissie die de klaverjas

avoncien organiseren.

5iI. ? * JSV 2-5

Met tdartj-n Damen verhuurd aan het eerste en Àndre .
Aalbertsen gebleeseerd aan de kant begennen He aan
een aridere eerste hel f,t a] s gewoenS i jlt. Na een kwartier
gaf A.rie van Diik de bal voor die efgernaakt werd net
een gigantise schuiver van Jos vaR Leeuwen 1*O-
Deze stand konden se even vasthouden, totdat JSV uit
een van zi jn kansen de bal voor cle pot bracht en de
spits de score op 1-1 zette. Helaas kwamen uii uit de
kanse;r qiie we kregen niet meeF tot scoÍ-en.
JSlr ecLrter wel eÍ! we1 t-ii L eeri hoekschop die voor
gebrach,t werql clirs L*? . Di t was ook de ruststand.
N;l een bak thee tregorrnen tle aan de tueede helft, Cie
riaaF ik huopLe rnet een betere inzet gespeeJ-d zou
uorden rian de l.aats be 3 r*edstri.j clen " Maar dat bleek
rie eer-s't-<:r 20 rninr:'i.erl niet. Er kwan een aanvaf op
l-inks r <:e$ gave voorzet op de linkerspits en deze

t
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kinnegam b.v.
erkend gediplomeerd
auto. uitdeuk-, lakspuit- en moÍÍelbedriiÍ

KINNEGAM b.v.

Singel4l
3984 NV 0D|JK

Te|.03405-62232

Uw Rijbewijs halenl!!
ERKEND VAMOR gediPl.
UTORIJSCHOOL VerhoeÍ

GRATIS THUIS HALEN
en BRENGEN

WUK BU DUURSTEDE

TELEFOON 03435 - 71702

Legsen worden uitaluitend gegeven door
GEDIPLOMEERDE INSTRUCTEURS

U kunt lcsren ln ccn achakelwagcn oí in ccn automaat
Wl zljn con crkcndc "BOVAG" rllrchool

Thcorleleascn ln elgcn lokaal

Bevoegd bij uw rij-eramen eanwezig tc ziln

tilesto

oDe Ruí("
vleesschotels en

diverse pannekoeken,

Riiksstrootweg 216

Leersu m

€ 0 3434-s3739



Met de hele club?
Uit eren?
Betaalbaar'?
Gezellig?
Lekker'?

café-restaurant

Bespreek dan een gouÍ'metpar[y in o de gotrden leeuw,,

recepties - bruiloften - díners - gourmetparties - vergaderingen

Zandweg I - wijk bij Duursrede - Terefoon 0343s - 71a7o

Stomerij van Lunsen
proberen !! lmeer dan 20 jaar vakervaring)

P.A. G. van Ginkel

Íloornseweg 5

Tel. 03136 - l4l5

WIJ VERZORGEN OO
. Dekbedden reinigen
. Stoppage
* Verven
* Vloerkleden reiniger
. Suede
. Kledingreparatie
* Verhuur van

Tapijtreiniger

il ÍRtoÁFrouRs
REISBUREAU EN TOURINGCARVERHUUR

WILLEM ALEXANDERWEG 41 COTHEN

Voor alle inlichtingen:
BEL03436-2399

Wilt U 'n goede behandeling
van Uw kleren
Dan moet U het eens bij
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iEN OO
reinigen

reiniger

tratie

lr

scoorde met een kopbal 1.-3, Na deze score kwam Hans
Brenkerjn als extra aanvaller en werd gewissetrd
voor itndy van Ee.Daardcor schoof voorstopper Eric
Jansen op naar het middenveld. JSv kr*am net nog een
paíir aonvallen voorOat íij aan scoren toe kwamen
rnaar dere werden afgevlagd of het nrr wel of geen
buitenspel wa6 door onBe super grensrechter Rob Henzen.
lIl j scoorcle ncg eeR keer door ronze rechtsvoor Arie
valri Di-jk die de baï in z-tn schoenen kreeg en de
st-and op ?--3 z,ette. Zo verden we iets fanati.eker.
AihrJsvsl JSV de stand op 2-4 zette nadat Huub Hazedonk
uerd opgeschreven rroor een overtreding. En nog geen
5 minuten Jater r*erd Ton van Gar:deren opgeschreven
omdat hij de scheidsrechter een kl-ootzak noemde! waar
hij volgens mij gelijk in had.Het werd uiteindel.ijk
nog 2-5 " Helaas de einds+;and.

woo?-s'u-I. 2

Zaterdag 10 oktober moesten wc aantreden tegen het Utrechtse
VVOO. Na een goede kompetitiestert van viêr'puntên uit 2
wed"striJden 1s he'b resultaat wat tegen gevaIlen,
De lastste 3 wedstri.Jden was er geen. punt meer bebaald,'
VanCaaB rvas hsï dus tiJd on weer eens wat puntcn te ha1en.
BiJna iadereen was op tijd, w'ant men was voor de hardc
st:raffen d.lc teebnisch d,irektei:r dr.ton Steenbergen bij te
l-,"at horuen gaat lnvoeren.ÁLleen Richarcl Biesheuvel kon geen
afschei-d neme!! van zíjn bed. Na een toeristigche route kwamen
r:e-: bij tt YVOO ve1d, aen. ïn d,e kleedkaner kregen wo een ,

lange toespraak van lon Steenbcrgeh; r.l. rr!ilanrtcn rranilaag
San7r we bonken ea nlet van dat slappe geouwêhoer n.
H5-erra volgde d.e opstelling. Het veltl wae ondanks de zware
regenv.al ven de afgeLopen dagen goed bespeelbêar.Al1een
het spel 'rat HriJ het eerste half uur iletÊn zien was
ongeÀof1iJk slccht.ïT00 res oF alle fronten sterkor en
drukte dit ook rrit met 2 doelpunten.Het laatete krartie van
ila eersi;e helft gilg het wat beter .Er rerd meer gekornbineertt
en pcd.osnd.e kwanen sre tot enkele aanrvallan' Een nÍnuut of
tien voon rust scoord.e ondergeÈelcende êe aansluitings treffcr"
3'1$et tleze gtnnd gingen re de rust in.Onder hct geaot van
een bakJc, thea lroor'de we varr Svert van de Brlnk wat we goed
en rcat we fout had.den gedaan. Oat wLl dus zeggen sat we
fout haelder:^ gedaan, rsnt vecl goed.s Fas er niet blJ.
Ile tweede heift glng een stuk beter. Achterln gaven Huub
HatenrlonkrIcn van Gard.erenr&rlk Jansen en de lnni.cldeIs
waj(kel geworden l{ans KostÊr ge6n kansen weg" 0p het
mltldenveld werd er hard. gewerkt door Ancly van Ee en Bert
v*n Os. Leen d.oelpunt kon in prfutcipe niet neer uitbliJven.
lirr eêD kwsrtler ln rie tveede hel-ft werd de moegestreden
riJ"ni v*r Í.urpelen gewisse}.d voor Richard Dieshcuvel dÍe
inmidd.els alsnog gearrlvoerd waenop det moment was het

-
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iji. rT.at Ár::-c' yflt:. iXiïF: :*i;;:,i r='ii;ail:j.::g l.*: i,.etJe Í:Êlrilrr,,
L't, wes 6eï,Íjli '."e iner"i;*rn rr:r:r hij 3i*ir z.ijn .tege::st,qëdsrs
L:l a|-*e ks'*.'te-+ rro+rbi;ï o z0 gi-ng fur"ie een keer goeci do*r
rar de n*hte:ri-il$ r:ïri de -+aJ.gr.,l':r de"er-u:i-;; veo:: te gooien,
)a? hej; inr:i str)irf, F;icl.*lÉj tsr.esjreuv..ej" kè.ar on ïlraaÍ Ín
I itoppt+it,":;i+* lre:laei Ëe!:-;:"àÍ*r'ende goai wef,f het ?-2.
ii: 6er;l*1il-t. Í*i: r,.i::: Leeuï?*:1 stseg jtÉg. eert scoringskarrs
iar hiJ F.,F5 :4-J::. nirtit ileet+pt i',.crden door de keeper.
Lerr 

'tli";.ii.r'i;êt+ 
ïclill: tí:j ei i<r*eeg Arie van lijrr bei nog een

Fer oË aijn i:;:upen €n legrie d.e bal voor het tioelwaar
tieronr Riei:srC Riesheu-r'eL de ba.I orrc:: de doel-lijn
srk'Èe" [lert nog ti*n Ej-Írï.Ètsn te gaan meest het lukken om deze
-2 ''rcorsFr"cqq vest te houcie;:," '$-r''il0 cirong arg aa^tr maar
tdero$ st*rá r'r.&:il:" cnee. etugge ve:.cledigers"iiet t*)_rijke
krechterr 7:uh1.iek weyej. r;nr.usiig en pr*ïreerc_e ons af te reiden
*or aLr*r]'si. se+rten hÊnd€n ap hei r,.-eld te laten lopen*
's settsi;r-i urC. wE.l:d. rl*u twee i:eer toe snderbrcrlr;en zcd.at de
mclen met .llai '.rr' Eensc) -l'ronden diner koncen woyáen weg8eêlrt
E s.chnirÈsr*sh'rc=r' Íïirrs steadij sleq:Ïr..i;e:. fÈiteyr, aI*. ie daehÈ
lt je +rn tti;*'i;r-ap iren i;.ree5i Hras ui.e tegerr. .Een rninuut
fl rr-i-jf '.roo:" tiJd se!:not +e:t *pe!.er -1lÊr1 ylEO uit eer
rr:J:ocpsnostti-r (r'ï he-'; doe"l ,rs,rsg*ï €:enoeg vcor ons ver*rd.erc.e
3s.B v*olt,$topper de i:a.l_ v'en. rí+htlng en :,edoende ltwam \nIOO
: geJ.Í jke ir**gt" Ile werisÈriJit r,+'as berr elni.o e:r :;orvei
b-OG el.t S\'Éi -nad. sr-ed+ bij Se g*iÍ;ke sta:nd^, totrlet de
!-uns ren .>*n *:*hei.dsr.eei.;,uer tre* n*clig vand. de 20 secondee
:or= he;t tiÍnó op a.e *tÍp àe J-e6gera" van ruulke boslissirrgen
riJg;e l.i.ur qel aelr;je ïeu-.*-,+. ï]s sclibLctsreehter kwam tot
*ae -b*s.iiss5.ng ci*i!.a'c *r g*duerd zou zijn. lle epannÍng
l.ee*a te:.' f,q'lp toerr d..r VYfiO sp*ler de *.enlacF narrro Ton
bee$be'r'Sen s'kct:'d :.ij:r sÍgar*t cp te e*en in pàats van te
lken*ïederse- aaèirte.at er venrie.eg K,Íafrr gsen punt behseld
rrd.. Eelrter d.e gocd. i:rgesshcte.n balwerd met een sch;itterend,s
eflex c'an de goeê keeFende À{arc*l_ i}ir}rsen ujt het d.oel
shaald.Eodcetitd.e ::leef d.e si;and ]*j en $".q.r?r6n .È".e een puatje
*e '*it Utreeht"Ne, o:n.s seel ged.otl*hed en o:ngekï.ee<i te hebben
lngen we thuis kijken eïw.ear iralt eer-ste tegen fuinent
rys speelóe. Ook hí,+r h"*bbeil yre ]rumren sien wat we niet
aeten <lcen bj-nren het 'Jel_G.Went irei lrartoond.e spelwas
Let best"Na a.fJ-bop ln cLe kr*ri;:-ne kw'am Ëvert van oe Brink
tj bet tweed ai*ten"iliÈ;Ees uiet ze àuk want rfle wsrsn
e happyts ve:l Fluut uo kn{-jtEee d.an cok het was \se€x een
ltordagn'lidd.ag en neoit te vergeten*

Een speier.
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deco doe shop doorn

BOUWMATERIALEN
TUINAFSCHEIDINGEN
GOTEN EN GOLFPLATEN
VERF EN BEHANG
DOE.H ET-ZELF.ARTI KELEN
IJZERWAREN EN GEREEDSCHAPPEN

DUS

OVERC'ORDIJNEN
VITRAGES
WANDBEKLEDING

woninglnrlchtlng

m. v.d. povert
tel 0J/.3ó - 1ó11

doornseweq 3 langbroek

I\ÏEUBELEN

ZOIIERSTOETÀN

SGHITDERSBEDRIJ F
ROB URN EDE
De klassieke lijnolieverven van Livos met hun uitstekende
reputatie staan sterk in de belangstelling bij vakman en
doe-hel-zelver. Door moderne onderzoekmethoden is Livos
lijnolieverf aang€past aan de eisen van de consument van nu,

Assortiment:
hoogglans,zijdemat,grondverf, -gemakkelijkeverwerking
transparante schellak, - huisschilderskwaliteit
impregneerbeits, ' giívrij
dispersie en caseïne muurverí, - goede droging
plantaardige verven voor - redelijke prijs
wandschilderingen, lazuur en sluier-

BROOD VAN DE

WARME BAKKER

\AN ECK

Iangbr,dijk ABI

Tel, 03436 - 1405

'{_Í
+l-i

{9
WIJ BRENGEN OOK BIJ U THUIS

met deco slaagt u thuis
Kampweg 78 - Doorn - Tel. 03430 - 1 38 19

DE
8ae

K00P Blat oilzE

TOT VAN GINKEL

- : -BLAASITISTÍl' -
-Jren is mogelijk
: i 3en reparatie afdelin g

PIANOIq

:::: rulme keus uit nieur,re
=::-lkte modellen.

'z= E U 7 T Í- K 5 C H

:. o- t n.

I -.oiaoo - duarsf luit - hlokf lt.ri t
:_.3r - klarinet - saxofoon- eitaar

rdi;L- hi i hs,rstede Tel-efoon: 03435 _ 74522

BLADwIUZIEK Btc.

en

ilti L



SilAGICMOBIEI,

UATII IgOOTETII

Div. br oo d jes

Div. snacks enz.
Uw feesqies g.n partijen
verzorgen wij als van ouds
Koude schotels

WILHELMAWEG

LANGBROEK

TEL. 03436 - 1805

*
*
*

*

Aannemers van sloop- en grondwerken
Handel in bouwmaterialen

Verhu ur van grondverzetmachines
Com pressonverken

Fa" Gopie!'
Lekdijk west 40 (nabij Beusíchemse veeÍ)

Wijk bij Duurstede - T€t 03409-t041

b9g 03435-72179-71098

Eiken biels - Schuttingplanken
Grindiegels - Vensterbankplanken

Vloerplanken - Stalen buro's
Grote partljen plaat-, plank- en baddlnghout.

Tevens levering van
BETON, ZAND, GRINT en PUIN.

Evt. thuisbezorgd Dagelijks geopend, ook 's zaterdags

ALS IeSEl I,,,WAT TPORTEN IS...tY, i'lz
. fJ:":"f !ïi^':,",:?1'Ë"n, *,., Ï,

;N*.2 -.á*
;'o.-à
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\jocr àa:ov;r.ng !'eït de ereds-bri j d had SVt 2 rreÏI i.espunten
Advertdo I nieer n n. J .3 "
HenÀr Janserr srt*nd rel;envë, hierdr:or k'wam Sancler
(sclroonzocrn vêrr qnle jr.r*i+reu-keeper ] f eehtsback
te staalr,
i'lalverwegc kwan SVL op 1-'0 door ee)íi goal van
Jan Hardenan a6t een door-l o+p bal van Teus van Z'iel'
Het werd zelÍis rlog z--il <1oor Jan Hardeman , door een
verkeerd.e pass van eeln Àrlvendo speler, die af Ieen
Jan begreep.
In de rust trerd Jan van Zie-l gewisseld vootr Henk
Jansen, dit orndat Jan gek verd gemaakt door een rooi'e
gehaktballen bi jter van cïe Margrietl aan'
Het girig rra r:..rst Iang goeC, tctdat onze handballende
voorstopper cie tral nog eell keer in zi-in handen pakte
in heJ. sÈr"af,schopgebi,ed 2-1.. Het laatste kwartier
kwam Johan Pdacking .rran rle junior'en nog in het vel'd'
Maakt itosaar fiog eeÍl doelprrnt' maaÍ' geJ-ukkig wordt
:eze bal nÍ)g vari:,:iclrti.rig veranderd dus uerd het
een eigen dae-1 pun!; en geeír iíocking doelpunt.Dat
scheelt weer een Èroop gesr:lr'reeuw j n rle kantine "

Musketiers 3 SVL 3 1 0- 10*87

i4uskeÈiers alti jrt een ffioeili jke en harde tegenstander
zoals zai b"i.jken :i n de J.oop van de middag" He begonnen
zonder Jan I'lardeman , reserve. John Smink was ziek en
Rien van Rossum rras kilometers aan het trappen en Piet
Hey uras op vakantie en daarom vfas híim van Cooten rorrze
oude leider, meegegaan. De eerste 2O minuten gingen
erg moeilijk totdat Hans Brenk op links <loor een solo
de bal zel_f voor het doel bracht en hard in de kruising
schoot O-1. 'foen k'wá|n er tneer leven itr de brouwerij'
maar 5 rninuten lat'er was het toch loïusketi ers die de
stand op 1-1 braeht" In dezelfde ninuut was het Ton Koetsie
Cj.e on[: weer op voorsprong trrachtl-2 We kregen door dat
cioelpunt \Éeer wat'vat op het spel en dat resulteerde
5 minuten voor rust. toen Johan t{ocking de bal verkeerd
op ztn schoen kreeg en hard in de kruising schoot,l-3'
Dit Has tevens de ruststand. Na een kuartiertje in de
+.weede hel f t tserd Teus van Zief gerlissel-d voor Jan
Harrlcrnan. I{usketiers begon steeds harder te voetballen
en kwam op 2.-Z rloor een misverstand van onze keeper'
Haar S\tX, ging door en het ïtas v,eer hans Brenk die
vcor 2-4 zorgde. Nu \sas MuskeÍ:íers helemaal aangeslagen
en dat resuJ-teerde -i-n een paar schoppartÍjen waardoor
een speler van Musketiers het veld moest verlaten van
-€ g-oed leidende scheidsrechter - !tra dat i nr: j dent
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Een derde el.ftal- sDeJ.er.

l,lu:.nino I z 6 \VL +

O5' gaÍe,n-de-gi í 2 ztep.te.mbe.q noe.tte.n. ui-j. aa.ntne.de.n Ln
l./e-e.rte.n.do.ai h.i.7- ttte.n^.rLoItJ. í! ei: be.q,<tn cLi gc-lt-j/< goe-d na,
he 1. Ln.z c ltleÍ. en ucr-4
€n áGu it(t4 n-o, aen, hcl{. L!.í.t..a eerL vcr-i-d betclti. l<baaa gijn,
maa;. erLZe. Ch-ri.í,..t fteo.qae.ai.ê. aÍÉeni me.t de opne,.i.ki,ng dan
no.un heÍ lLao{dv,e 1"d.. lítil, h.e.ali.e'n. cle. ut.i.n.d me,e. in ci.e een,tte
Ite,i{t. l!o. enliz-{ e ninuíe,n. /,pai-e-n- benuÍÍe- ut)-1 Ce ulLnd Eeen
goe.d e-n ltr-'ri 0),chg. ven 0Lihar'on e.n " llt en),no't hutam d,ton ee.ft
mizve-t,ttend ;-n dtz ve.nd.edlg.ing, o p ge.Lt-ghe. hooc.Í e..
€.vo.n..i.a.í<lrt naohÍe, l/enh. lt1id.d,ag.2-í [n uee4 í:ro.z e.en
nizvenz I artd in de- ve.tde"cl)-gi-ng I Sl.aolz tion.C. Íe t)-e.,,Len l
nc,.c.ktet fien),n.cl'4 tre-e.ft ge-li-ik" i/ott.z de. nuzt k.u;c.rnen. wLf
d.ooz @e-.n cloelisunÍ van DLcli ue-?-4 víto.,t, tt/a ci-e. .rcii.4t e.e.n
o.orLvalieni /tle-:i.i.no' ,s, R(rert SVL zpeeld.tz hanciLg o p ie
c-<su.ttt.e.n p-n hon gocToe.nde- J-tt .!conp,2;Q7ta't,z Hen,\ {l en5en,
De uteC,aÍn"i j,rl wa.t Í.oen ge lo pen. 0i-ch- vrrn D) ji< .tcoo/.de
nog 4x, SaduÍ :iiítft totaql op 6 due.Lpunl.en eaan Ln á.é.n
weclzin.i,j,J, 0e- e)-tauií':'!.ag uat ciu.,t 2-8 "

llut h.an,t e4 Pon.dent,

s.v.L. 5

Het vijfde elftal bestaat dít seizoer) grotendeeLs uit :

spelers die vorig seizoen jn hct zesde speelden.
Na het afsluiten va-n de transf'e r.oeri ode b I eek dat l.eider
Henk de Bruyn Er:l.k .ïansetr es.n het, tweede en Teus van
Zie] aan het derrle el.f,tal had verkocht. DÍt hield in dat
rile nog maar 1,? spelers ovel: hadrien maar Henk vond eerst
aanvulling in de pÊrÉroon van .ian Schinkel en even later
bl eek ook .jan's huurman l*i l- de Vri es een wel kone
versterking. Door het afvloeierÈ van Eric en Teus is
gemirldelde leeftijd van ons team gestegen tot ruim 38
jaar"

Na een ai+ntal crefen*edstrj.j<Íen Epe€lden ue de eerste
kompetitievedstrÍjri thuis tegen VRC 6. In de eerste helft
werden we overspeeld door onze tegenstanders, <iie
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DE RIJNSTREEK

- Cornpressof\€rhuur
- Diomontboren
- Dqkbedekking
- lsolotieptoot
- Autolood kronen
- Ki pperbouwoB - Hekwerkeng -[onstructie- en8 - Reporotíewerkploats

Verhuur mog aztlncontqiners

Cotherweg'15 Langbroek 03436- 2088- 1505
Voswijk 3 Wijk bij Duurstede 0343s - 74800 - 74313

WIJ KOPEN AL UW SOORTEN
OUDE METALEN ZOALS

KOPER LOOD ZINK enz.

Yoor de hoogste priis!!!

METAALHANDEL
JOHN DE ROOY

Vlierstraat 20 - Wiik bii Duurstede
tet. 03435 - 71989 I 7n23



SIVACKBAN
.. [lE PÀ[)[)ESTÍlEL,,

proef ook eens rc'n
heerlijke snack

rnh. van ameíongen tel 1244

óomseweg langbroeK

Fo. A Ceelen en Zn

LANGBROEKERDIJK A87

tel 0343ó - j?i6

G.f. vun GINKEL en Zn.

SPORTARTIKELEN

LEDER\,{AREN

SCHOENEN

LAARZEN KLOI4PEN

RE6ENKLEDIN6

STHAATSEN (+sLtrPEN)

TEVENS

AL UW

REPARATIÉ

0343ó - 1tA5

srcail DE ctn? , D0

r00P Brat oilzl
ADT'EPIEEBEBS

Y.firyfl .g.g.B.g.uy,ufl .il,

ELEKTRO TECHNISCH BURO
Doorn - Kampweg 70 . Tel. 03430-14800.15390

rnlgnu.nu.nu.
TUINCENTF|UIV

Rlodcocinrfren I - 3947 NC Lrngbroek
Iclefoon 03436 - 24 63
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belial ve tut:e bal len tegen het net ook nog 3 tegen paa.l
e!'r lat schoten. Van de ueinige kansen die we voor
:ust kregen benutte good-oI.d Gerr"it v. d. Lagemaat erêén
z orja t we met een ( f ortuinl i jke ) 1-2 achterstand girrgen
rr-isten. Na rust waren de rall.en omgedraaid, VRC kreeg bÍjna
Êr,.:'n karrsmeer en wij kregen dotten van kansen op de
;eiijkntaker die er echter maar niet in wilde gaan.
len minuut of vijf voor tijd werd ons zvoegen toch nog
::ioond; uit een hoekschop kopte.laatste man Hans de
:al door* na.ar voorstopper Gert dÍe de gelijkmaker er
::r kon fronmelen. Ondat onze vaste thuisscheidsrechter
lc van Beest het vierde nroest fluiten naakte Henk zijn
:ebutut als scheidsrechEer. Bij deze oude veteraan sas
3ced te zien dat hij het spelletje vaak zelf gespeeld
:.ad; hij liet stevig spel toe maar bleef toch steeds de
..àas zodat deze pittige wedstrijd in goede harmonie
-: ndigde,

- e tweede kompetitievedstrijd 6peelden se thuis tegen
- ::VC l-2. Jan Schinkel speel de zi jn eerste wedstri,id bi j
trs en bleek door zijn rustgevende spel- en goede passes
:en dr.ridelijke versterking voor ons middenveld.

" 
lcr rust namen ne door een doel punt van Gi js de l ei di.ng

-aar door een geweldige knal van hun rechtshalf ksam
l'-'.'O, tegen de veldverhouding in, op gelijke hoogÈ.
'r, .i ust werr.I er goed gevoetbald en door nog een
:-eJpunt van Gijs en twee van GerriL, waarvanéén recht-
: -,:'eeks uit een hoekschop, namen we een verdi ende 4-I
' -, rr sprong. Vlak voor tijd scoorde DOVO nog een tegen-
: -eipunt.Ed ven Beest I eidde deze sportive wedstrijd
:;sti.g en bekwaan.

: oerde kompetitiewedstrijd speeJden ue uit tegen GVVV 9.
.- deze wedstrijd speelde Uil de Vries voor het eerst mee
: 3 voorstopper. Voor rust werd ei^ goed sanengespeeld en
:'. snel poeierde Gerrit de bal onhoudbaar in de bovenhoek.
-: ti':ra scoorde Gi js na een goede voorzet van Gerrit en
: ien Iater ïras Gi js niet zelf zuchtig en bood Jan Veenlrof
: i. n i et te nri ssen kans op O-3. Ons <loel kwan t mede door

'.i goede spel van Uil de Vries rrauuefijks in gevaar'
-.. GVVV kon alleen een doelpunt scoren na een nisverstand
: ie achterhoede. In de tweede helft kregen we na

?:n handsbal al snel een pynalty mee die door RÍen uerd
: =:.ui. We kregen nog een aantal kansen ciie niet werden
-::.u: en daardoor kernGVVV door het scoren \ran trree
-- - eI ounten toch nog dichterbi j konen; eindstand derhalve

.'jerde wedst.rijd ,uit tegen F.C.Mi{ 2, was van beide
ien bedroefend sl-echt. Zoat.s gebruikelijk bii FChIU



trad<Ien rle qok dit k'eer Heer een ontsettende thuisfluiter.
EIke bal <lie door ons in vool'$aartse richting werd
gespeel d was in zi jn ogen bui tenspel ; vreemd dat di t
ander'som heel anders wertJ beoordeei d. Voor rust scoorde
J an Veenhof I ri elatr I ater blêek , Ce rv i nnende tref f er . Na
r"ust kregerr yre nog een aantal Nogeiijkheden om de score
uit te bouwenmaar door onnauwkeurig schieten en goed
keeper-.uerk \ran de FCI{Èí doelnranwercl er niet IReer gesCoord.
Onze verdedigi.ng had natrwelijks problemen met de FCMH

aanvallers en kon, voor iie eerste keer dit seizoen,
de nuJ vasthouden.

lti c .zin tt | .t 7 19-9-87

tlití [iohn d.e- R9,t1i ct.l..t 1'lde. nan dci,f en !1 ? ;1oÍetiriacl.noièSLen -

ïV .':'ep'te.mbe..,L .ii..,í. rLoo.,. Ve.enencLaai. i','t,9. niet geheei ,od
g.e.lie.e.i ni-p..t . ge,aè.Zan vQn cle. opge'tapen !'le,t,tit.n-e a-an

i!)utQh j e g.e. leden, tDc4 nijn .i,n.!:rre.nE J,"-Rrr 1 nt-e7- inQQ-4 arzn

5O'ii, 
'<7u.'t" 

zÍond.<zn we e)-g-e.n lj;i l?. ns('.1 i 01: i';!.!n j-n h-e7 veld.
Onlr: .l;1rnqs74.!.snC'.e.t uoa v'ep. 1. tÍe-<lt.oc (:/1 ,i(o'Jr.cien- nei <Íe

/Le-(ia.irnccr í v,;.n cle. h l.ot., V lah. ví,)L) 7. rt/-! :'t-t .1 Ínn.dz,tt we dart ouÁ
me.i 1;-0 a.<'.!iip.;:, )aicia.Í..i"1t . ritt,;n nií1n it)-e.:4:í/ta- | od- nta'al<'ie
lLe,t e.ee.!t v,e-,i,tc/Li l. ',) ) n,t eÍ ui.t. ,i.c .'',.teie.rc hon en r!.e'

v e;ici.erl i :;.ing . ao4 -i-lt buiÍen prl (r.a < .r:L. ien.
V -oh r.'(lcr.? Íte.tl: ni!4itirinoo i. hu,:r'' J.i ol' c Q. 3ov'ea14íe aGnval.
ven lr)e.n.i-nata :t)t,Jê he.operi .i-n bo.í.t.i-rtg tnei een te.g.enttanda-'z-
li e.a.ne,n,<: !;iee{. h),ii aiz dcr gnon,1 !i g;;en. [.p-n, 4Pe-Le't ven
rt1 eai.:t.tt'a, cite- 5)-ch optrte"tl-t rti' neci.cu'!, beueende dci- cie

i<ni.e r.'c,n 'Jon u'i.í de- /.tc,.a log, ?e'i t-,nan/ta.nd. wezd hi-1- van ize-Í
v, eld E ,d.n rieen e;t n el. de -5) e k èn-o,Lti a nao.n lteÍ. Zi"4enhu)--'t
tre.nvo<,,ati. í-loa,z wer.ci. ge,!i,;:i.'l .t.ttie,e'r;i ciaÍ lil.l ven,tekte-
l<n).el'czndeiz had en ure,1 t-rct"1 ee.n .'tchie, kne.ug).ngr.
ft,utí ac..: ci.e opclt:tec.!1 i,. !)e;;Len tía3e, !, lezau.ze ue1-cí in
ovelz'leg be.alo.ten liet brJ e.en. .i.)eL7-:Ítti.7clhe,i{t le houden
p-rL d,e 5--0.tÍa.nC qi.J e.;l:.n.c7.:7,JnLi {.e ile..':c-hctuue.n. .

0( aa.nvoencien.

5L'- it t!';ic 7 j-to-87

Llrtre clag moe.4i.on ai.i otrrtÍrLe,du.rt .te.ge.n heÍ- )7de e. l{tol
t;en l/i?í- 7 . .í:.n r! e wc.hen g:L).4-eleri n,qd.c!en. ue ge.4pee..id tegen
hac ,Í-rte v.tri. l,';?{: e.n a! te. t,qd.,r{<r,ld tuirtnen ue net 7-5"
I tt,eei dtie.i-pttnictrt 5<tuden elt CoSo tt;o-c!.tt.zi.jC n).et ge4cc;anC
ii.,<)rtileli. i./'ÀL u.:o.,i j<t/<<tii (ii7n liru t begtn u.;aí .tte.at<en. ondanhz
he.t i-eit rlcl{ u.tí) ei,hele i.nv,uiieq,J vet't- hoge,.ne tean't i-n.
snt niiridtn ,/rcl.:'rlcn , í',tr:.h iu.i,..:Í en ue- ittnge ti,i.d de de-un
a.i <:lil. íe l-toucie.;., e-n i.jn'1,e. Pctnn i le behoe.clen ciaí hii, rie
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Bouwbedrijf

H. NIEUWHOFF

{ovatie - onderhoud

*.,wbouw - verbouw

37 tjfiêfi - deuren - trappen
-:íenWeSk

.ir ltrAD Zl I

óen tel. 0343ó-2003

- WM. Damen

"outhandel en zagerii

: e soorten inlands gezaagd hout.
specraliteit:

::: sselde eiken balkjes
: :-s -w adres voor open haard hout

: - tt'tirer.dr1k a 45 langbroek

'2 :jj36 - 1556 oÍ i855

Uw sdres voor:

binnen -en buitenlandse kaas

tevens verzorgen wij voor

feestjes en partijen
gevarieerde schotels

CENT TAN LEEUWEN

Longbroekerdijk Ag
Longbroek
Tet 03435 - 7t-8t.1

FA,H.v,D0ilSElAAB

VERHUIZING

BRANDSTOFFEN

tgl. 03430 - tz*6 r4e6s

doornseweg

langbroek



r

bilthovens
bouwbedrijf
de iong b.v.
p.a. j.iansen adi. dir.
langbroekerdiik a 6
la ngbroek
tel.03435-73954

)tltr!tl'

GEGARANt)EERDE

LR/ERING EN KWALITEIT

DANKZU DE HIBIN

GARANTIEREGELINGENI

l" van ameiide - trip b.v. '\>\
Erllianilaan 5 urÍbchr lel 030-512541.

Geopend: maen(ag Um vriidao \an 09m - 1700 uur, zaleÍdag lan 0900. 1300 uuÍ

Weldedrceí 73. 3947 NX Langb
TeleÍoon 03436 - 2386

Binnen en btritenschi lderwerk, dubbele beg la:
glasschade, patineerwerk, wandaÍwerking

oude schilderstechnieken (zoals hout en marmsr

8t tf llolt€ilg

t00D0têfêR9SSDRtJF t

Voor al uw lood- en zinkwerken
water-, 9êS- en sanitaire installe
Onderhoud, utiliteitsbouw, nieuwbc
renovatie.

De BazelstraaL 4, 1222 Rl Hilvers
tel. 035-855660
Scest-di jkseweg 217 -219, Bilthover



--

nle beglaz
atwerking,
)n marmerl

:i.l lipl. n.et noe,Ái. vi...;zten. Tr:ciz á.oti hLj.TL<'-h voo4
t. :, enn,.,tr- i. lc .!en pn.4'1(:,?€r.fi. {,,.n C(),jiíl opge.Seit.e- aanval
::..tj c, 't j{c:.riilrz{_i./É ii:.rc<t ccr?r,Í_Ii/tz,i4 .te-g,Ên.()\)e,?. e.en

':r:.t.r1 e..'. e,n, rie fre,re 7',.,1t. . -i)o,:,t ,jried uitzllc-.!.e.n. lted nert
.r r \./íi..t,,i it e-i ;-.atiirl,: en . O-i . fr,, t cle5.e, 's.tc.nd ei.neen ue.

. r:,i-],njrle.n. ,'tc ji.ltit.. 4pe.e,ie.a-n i.ile i,-+tie,n clan oft3e
'.',.tir,?,le'.,: i-oc,ii uti-.1 í-e-n. iue Jc;í nrt,,-Ll)-,4.k, in doelpunt.en
- í' ,i'..,:clàAe-n. tri.: ee.n iius.;1Li.6a zpe-l-e-n Ln tle íae.ede ltel{.t.
r€i J,;rr {-i.ich .a(?{zi:i.f ,'. .'' (.}.(ti- o;tg"e-5etÍe aanva. I ute-r,.d.

- tí.:11, 1 \/erL lirn2e.J.ert c{.g-ezi.o.1,en. neÍ. €-e.ft.4choi op cloe'l-
,,.' iti)," de h.o:epo-q heí n.ak.i j-hen ga{.
' j,:n nc.r.t!<r-rnati. . itnJe. iio.4t'tpei.2/i . ai c-n-ke.ie- mo. l.e-n
',tL.t u)(1.1 geh.a<t.1..d. u,,'n.t! br.i Ce -áot/!eJ-z.te- ove.nLna-Qirtg

!',otit ltinncn. k,,"r.L 4a'-ra.{at.itj-,pqob)..e.d nild:l rie. t.t) pt

. -irf." tln,;e t.-'cíaa.i.clc,- t,tel,l-tctl.l,<rl- ptao.ÍzÍ.e. SLch c'chl-en
. rn{r<l | ,'. e-.:..r,rc'.,) JG/i. {r/r ui j. ne-.t- hen , hi-j de bal

- ' - (]' r:i ci,z tle n.ee.n c!.e. Boe.Ce- hu.ni dt,.i /r'o.nie he.epe.n.
---€Í, i-!' 'si.an ,\tL,o.ni o,r,.'/r nc',d io.rit't.te {/u.i,:taignaal.

.,r)i.4 tn i,j- .',;eir.e.z 5 nLntil-e.rc ./-e,, vnoe.g / .
: ?.:" le-gen..:,t:ond<z't ,it-a<i noe.!-.te: nel oftEe. dnuk paaÍend.e,
:.e:ric'qr élfr íiaífei.e.ftde- {iui.:ít..st , heÍ 13ee.,td.

[),t ean-voe.ftde/1 .

,JF ,

rken
installa
nieuwbo

Hilvers'-

Llthoven

DAF_,rffi #ïffiffiffi&fu

VI]C SVL Èames 26-9-87

--. we;'ri <tan onze tweede kompeti.tiewedstri jd. s'Ochtends
: :'?11 uEe al vy'oeg aanwezi gE vooll de kof f ie en e€n
i 

= El.e'xing. SVL begon met de af trap en VRC bcod veel
:;enstand. We kregen 'reel kansen, maar iedere keer Has
: -. r.et naast of de keeper stond ervoor. f n de 2oste
--'ir.it. kon Annemiek eindelijlc scor€n uit een nooie
. --rt.€: t rrarr sherrie o-1. ni !: was ook de ruststand.
-. je i-r,r!-e(ie helft kvram VRC opzett,en. De bal werd door
:-:cnierlrcede orJer de achterlijn geschoten en VRC
- ' '. i: een hoekschop . SVL nam de aanval over en ui j
::ien een hcelrsr:hop. LÍenekr: nam deze hoekschop. Deze
r:- ririciden voor het doe-'l naar beneden en Dianne kon
:- inkcppen O-2. tle kregen nu cie snaak te pakken.
- sherri r: trn Annemiek in de eerste helft deden getreurde

- .Èei'. Sherrie had de baf en schoot hem over de
- -ei hcede van URC naar Ànnemiek die er 3-O van maakte.

'-:i.:ir liog. r)en paàr keer r'1ak bij ons doeJ, maar
.-i; i(.rnse11 kregen ze niet. Het Iaatste dc:elpunt ulaakte
:re. ^nnemjek Iegde Ele baI vanaf de achterLijn de bal
: -.9. De keeps-Ler had i n e€rste instantie de bal

: -- lel- ,'rern 1os. Adrie kon hem makkelijk inschieten
--'.. I lt was cte --indstand.ïde gingen ïeer met 2 punten
'11 : r-.i:.S.



IJ:nes SVL \reensche Boys 3-10-87

Bit Has o'nse eerste kompetiti ewetisÈri jd thuls " ïfe
hadden veeï pub) i ek duri irnoesten \de weJ. rrat nooi t s late'rt
z, ien " Sv1 nil$! cie af trap eEI ging tot de aanval over,
Er werd gced ovei'.uÈspeeld manar we konden nog niet door
de verc!eriigi rrg !'(r,n cie Veensche Soys konen. De eerste
horner" die ï{e kregen nam Lieneke. Dit was een schitterend
schot dle [, lenelse rnet aff,ekt het doe] i-n draaide 1-O.
\tre kregen nog veel kansen !ïlaar de keepster hield er veel
uit "!{ieke en Di"anne schoÈen ncg naast, maar daar gaf
í,i-eneke de be] voor aarx Èlari ta. en die scoorde haar
eersli;e doelpunt vrjsr SVL. 2-O.Veensche Boys kwam nu
sterk Èerug, V<:or het strafschopgebied werd er een
van hun plat ge.l egd. ]Ii ervoor kreg4en ze een vri" je trap
d-i.e in een heer genomen nocht uorcien, Jolande zette
een muurtje neer er! de trap korr wcrden genomen.
Ile bal r*erd o\ter de Eluur gescboÈen en Jolancle kon
heyn nog maar net r:uertikkerr. De korner die Veensche
iioys kreeg* iuas niet gewaÉrl i ji< eri de ruststand vas 2-O
lle twee<le helf,t begonner: we met 2 wi sseIs. hle hebben
eÈï] nieuwe *epêa-1-ster er.bi.'i o 1'!,€s, zij kwarn in de pl.aats
vaÍ! Lieneke. Ile tweede helft kwam Veensche Boys sterk
opeetLen, Enaatr 

"1 
<rI.anda hield haar rioel- rticht.

Nadat Sherrie de bal aanp-€-speeld kreeg clolde ze de
keepster en rnaakte èr heheer-st 3*O van. Even Iater kreeg
Ti esrie bal en schoct hern met een' Lokr ri chting doel.
De bal draai,de op een v'reemde ,nanl--er en stuiterde ongeveer
2 meter voor het doel €n rolde erin 4-O- Veensche Boys probee:
probeerde terug te komerr docr rnet- zt4 allenaan te valJ.en
Ínaar tot scsren kuamen 'Àe rriet. Wi j kregen IO minuten
vcor tjjd een korner. Voor het doetr werd het erg druk
en Sherry lag aI oF de gr-ond, schopte naar de bal en
scoorde dÍÈ keer lig-gend 5-O" Dit uras de eindstand-
lle hebben vreer' 2 punten tri nnen.

a

Flen speel ster"

V e.a ,t iagt e-n v ctn. rJ c.n: e t i
frlconrlag 5-"íO-87 ge tna.i_nu'

H)t:.€i'Lzicl,,g 7 * t 0--87 g.e-tna.ínri
V.,iijC.a gt;rr<;nd I -l A-87 o {.ge lczÍ. tnu/,t
7aÍ.<'-n,7ryq. i o-7 o-87 i..raLnett. al hei voeÍ{so.l tlLui-.t ge.at doo.z.

Notc.h.ti{.Í. Oo'i h-p.t. jae. r.ttt.t o{.gelaaÍ.
Á.v.il
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SVL .l oriaLr-1 an ilame s 1 4-10-87

r:.:nsiag i_.é. oki;ober, sFe€l-de.y.r vrtÈ tliuis tegen Jonathan"
r - ' narren rie +l'trap en glng?en i-rr cie ai*nval - fJe achterhoede

=_ê httr:^r eorgt:rle e*rvoorelaL uc niet tr; <Ïícht bij hun rioel
-.. r:rÉi1 " .,1 ona-[han speeltie srre] oveF en 51i ng nu 'i;ot de

=.:.i,a_.i- - Ije tHee sp i tse rr !-a.rr j {)natiran waren Eupersne.l en
t:-tricn Coc:r On?e treï'd{}dïgirrg ,leer: erI SCooI^dt?. We St(}nd€n
- -: 1--O achter. Ue \irarer! iri jna verÊcten hoe dat \ias '
r'; r::egel niet" i:iCi:t rLe kans.an irr írnsj SÉ!el 1-e klnen'
= -:h()ten iedere ke*i: ru*:ê5i'it r)l' cl E h;eeper stjí}nd in de

.e?-.. I ies kreeg d* bai Ll à=:r"rgt;.sp.lólcl en ging a.l. le;en richting
:_: I rn de kori;e hc.el< ÍtiloQr tre zf; i-1. Dit iÁ.as helaas van
.,:-te duur want ïïa 5 r,Íirrrten IlraP. ce spits weer door en
: -:Lllde 1-:1. Vlalt '-.c:or' :*t-rs't l:;re!<te -siivÍa gehlesserd
--:i naar enkel- Èn m{)est hci ve ,rd vitr\Ï^J'ateii ' ïn haar

a i-s kwa*r Iietty' I'ir lrlelreurr'ie vcr'':ïe:' nieÏ:s bi jzonde:rs
zc p;in61en we r"ïe rut; t i-n. tiÍ coi.ien werd gewisseld
r t'lari taen Sherr:Le ricctr Ilia-nne e-!-i Aunenieï< door
--nda(een rne-isjq da'L- hi j (>Ëts -L-r'aint ) " De opstelling
v.,el ander:s dien \se norr:ri"aJ ger;rcntl zi..jn'ttet hielp

s;ae.i nietsl ..Ionatiean lt'.rarr vJeÊ-c I'icirt,ing Jolanda en
?r-(1.{} i--3. ujt anzt-1 aenva}.leir ko:.itlen rge nie'h !scorent
b-r r*iltle $r niqL in. LriteiirdcÏi:it* is het 1.-4 geuorden
: Janathan. ilit wÊii eens Éen sleciaÈe weclstrijd-
qenc: e kit.': r- beter.

ii.ci.^cie.n

Eera sPeelster -

:lVi- ÍJa::ies L7=1O-47

-: r Ce inh;:a l race oil tir: Ênei i.{e1q !<wane n we vee} te
.- eg Oi*i Iïi,eruen. lii e;:tletr r'1 aÍn tie af trap en gingtot
= aanval c1:er. liariat'..'j.i cie aanva.[ hadden ov€r'genomen
: r,:c.;t liari ta 'riei: i irrks ot) dt>eJ " !r: kc'epster kon hem nog
=- '-.al:St til'.lr-en. Iie t-ilt:ven in Ce a.anrrs-I en kregen een
-:'ner " - ies Iaf de;:c roo i vclo-r, I$aêr er ïÈa.s niemand om

::in Ie scL!it:'ter]" ilgdir"l.; Atrnern-iel; c!e ba] terug speelde
- .-l ,'-{-ty ll.re5.rt:r il.:-: ecn ":-re j:: tr*p tegen voor obstructie
1i.j rrntt:qrl-: ile spr';Jr-eL;,:Is irrt I.SOO ).

. =-í, \'.jFr trc :tts h gaf iil:ri t'l de bal rrocl- eri Adrie kon hem
-:..ri.:t;en C-1. ',lit vrasi de rlrsJ;stanci. De tueede helft
-:.jar.er r,'rj gi.l Í jl*; .gocti- l':i-i ÏrIld(ier) de a.f trap en gingen
- : I i r:. de ,:.rt:-,val " ilíelte brals a.I-l een <.ioon de verdediging
-- en n:-a "5u er C-2 'r:,r1. tli,eke had de smaak te palcken

.i:oc--il +l :rlr! l-a*-L;l:l'0*3 na L'en vooraet van dianne.
::-ile:r L'.r:a.i'.r Irtl '.et"r-:tr .,'It b.:'ilk rJonr <'ln?e ttendediging
..,. JrrIend.r stt:ncl t"e v€r* \'gor Ï:aar rloel- en de spits
:. ,:ie:.'clrln lr-rIai3 ovetr hi'itr hc:-'rr .l--li" Íntussen ïraren
:-" en i1 nnell-iei': geï{is:setrd voor }1 in;r en t'JiIrna.
::ien 'rl t:ef -tir .Ï,-: êÍ)ïtr,:Gl er: 1'-oen c:ntsl-ond een paniek
:ua'[ie voc-.'het dcetr e n oF <inverk] aarbare wijze stond
,--r +- ii-'ce:r1., iiet iir=-' bai i-tr l^,4,';.il' handen. Ze hiel hem
. .: vas L e11 schfloh z: ch toéir Ï.nt en I i et tle bal- EIeer

iiea.! I.l'i'rrïeu lrg i.n e,]n deuii. +3rna1'bie tegen dus,
r .ir.'l;nde ,-rce.l r..c'oi hrel<i. eÍ i;oen Jagen wii in een
r..:. ,:j.i í!i::rt.:t) ,,r-.3i^ I'er'-:l:t-.' Cte iÍirrr,v"Íil. efi Sheffie gAf
- :- :.à:' '.lic''". . i"i ri:e r'.i rg ir I I ee:i tloor en màgi{'Èe er
- er :':.i i ir"s Cl.; einitsitAnri eq \J(:e)" ireb!:en HS tWee
1--.?n binr,or.

I ,7..





UW AUTO
HIFI-SPECIALIST
O.A. PIONEER

TEN
PHILIPS
KENWOOD

'lnbouwapparetuur +
entennes

' autotat kon 6OO *leuren
' HAZET gerêêdschap

Ook voor onderdelen, uitlaten,
accu's accessoires en
o n cle rho ud s m idct€ len.

AutoshoF,,DE EEND"
- -ersfoortseweg 19 - Doorn-: 1343014076

I}STALLATEURSBEDRIJF

I ektra - Gas - Water

Í r'an Wiingaarden
. "h Van Batenburg

: : =fREEF 41 - LANGBROEK
-=-=FOON 03436 - 18 57

w&o
VOORDEELMARKT

!Í/T.II\TI'N

ffi i;ï i I È: r;Ei\

Ilrli DA llI T,IKs;ll

BOO]ISí IlAPPE}i

L,':n. br-'oekerwe{i 1

Docrn Tel. Oj45O-12914

.,VLEESCENTNUDí "

ilOOBDATYI

EEN GOLF VAIV

VOORDEEL

Hoogst root 11.

Wijk bij Duurstede
Tet. 03435 - 72163



Fa. STOOKER
Uw adres voor alle reparaties
.[-I[ AUTí)KXURTNG A.,i,.K. 2

In- en verkoop van:

ALLE AUTOMEHKEN
SPOBTFIETSEN
BBOMFIETSËN

Tevens:

BENZINESTATION

geopend vanal Maandag t m Zatardag 7 00 u t m 20.00 u

Dotpsstraat 47-51 . Cotlren . Tel 0343€i-12 ?7,14 63

KAMPWEG 21

3941 HC DOORN

TELEFOON 03430 - 16182

Voor een ruim assortiment ann

wijnen en binnen- en buitenlands
gedistilleerd

Wij bezorgen gratis thuis!

ADMINISTRATIEKANTO

f). van Er
WeidedreeÍ 17 - 3947 NT Langbro

Telefoon 03436 - 1774

Voor al uw belastingzake

A.van Weelden Ele
mersÍoortseewg 9 - Doorn - Tel. 03430-1233(

o.a. * ,"ni"frting
* apparaten voor persoon

vezorging
* huishoudelijke apparate
* persoonlijk geluid

(wa I kman. cassetteba ndj

RADIO.TV.VIDEO.



DERDE ELFTAL L987

r 16 e,sr;f
) ÍJRElJt I

':^Ít 815tÈl
I TORBU'I

V.I.n.r- Ton Koetsier,r.half. Jan Hardeman ,midden m.

John Smink,spits' Hans Roefeveld, I.haIf- Sjaak Kooistra
voorstopper- Piet Hey,Ieider. Hans Brenk, I.buiten'
Jan van Leeuwen, r. bui ten. Rini van Rossum, voorstopper '
zittend.Jan van Zíel- , I. back- Teus van Ziel, midden m'
Jan van Kooten,keeper- Harrie van Cooten,laatste man'
Henk Jansen,r.back. Jan Mansier, grensrechter' 1Íim van
Cooten is ook l-eider en Peter Torbijn is de sponsor'

F PUPILLEN L9A7 / TSAE

rl '

q,NTOO

Ee
Langbroek
774

ngzaken

r EIel
3430-12330

tersoonl

pparater

d

:tebandje

'lDEO.

ffi<. s+

:: is een foto van de
=: team bestaat uit de
::.:.-' van Brenk, Bobby
=::ël iuitenbeek, Arie
j:.>rer, Arnout Reedijk,

.'^- Kleef- .-. I Jdrr

F-pupilIen seizoen A7 /8A.
volgende spelers: Sebas van ttli jk'

van Leeuwen, Martijn Versteeg,
Stuy, Pieter van Doorn, StaPhan
Gerrit KLeinveld en niet oP
en Maarten van Brenk.
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ZESDE ELFTAL L987 / TSAA

zittend v-I.n.r- Gert Lagemaat, gastspeler, helaas blessure
gevoelÍg. Thijs van Klaveren, aanvoerder, maar voert in het
veld weinig uit. Wim van Donselaar, doet zijn best in het
veld vooral met z'n mond- Nico van ImpeIen, de tegenstander
loopt altijd buitenspel- Hans van Impelen, jammer hij ni-et
meer hoe hij de ballen moet geven aan de voorwaartsen.
Jos Quint, kan s'morgens niet uit bed komen,..of moet hij
toch auto's maken.
Staande v.l-n.r. WiI van Doorn, onze nieuwe vlaggenist,een
venderzwaaier is er niets bij.Jan van Kooten,pork2 heeft ons :

Pork 1 doen vergeten,-...of toch niet ? Gert van ZieI, nog
een gastspeler..ochje meot wat. l./im Damen, een goede aanvalrer
maar doelpunten maken ,ho maar. Ton Oostrom, meestal aI op
het veLd als de wedstrijd begonnen is. NÍco Hardeman, onze enige
betaalde speler, jaren geleden. Leo Jeronimus, komt uit Wijk
maar valt niet tegen. Opa Brouwer, met hoed lijkt het nog
wat, maar texelse meisjes kijk uit ! !

VTJFDE ELFTAL 1987 / 1988

usF{,

f,

V-l-.n.r. Staande. Ed van Beesd, Dirk van de Brenk, Gerrit
van de Lagemaat (aanvoerder ), Jan Veenhof , Jan Schinkel,
Arie Reedijk, Gert van Ziel en Henk de Bruijn (leider)
Zittend. Teus verwoert , Hans Marchal , Frans van de
Pavert, Rien Overvest en Gijs Aalbertsen.
Op de foto ontbreken: IrÍim van Beek, Theo v - d. HeuveI en llil
de Vries.
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l= L'.:iat ta\rr:iri:.:l'r zl.i r: aitt tzc.rlgt rngerlee1-c

':3.:-'t.iag 5 olt.obt':r. .1.9E7

-aanC;:g I9 <:j<ti:,1:cr 79Í3'i

:-=::dag j,l november l:)[i7
-:aridag 16 n(-)1.,'iln!beF i 98'f
:=a.idag ,i0 novt'ri:b,.lr, 1957.,
: =a::daÉi 14 dec,:nti*l- 1\.-13-r,

- -';-:DAG 22 dece,:m'Dq:r' i!i8'i I.;LliiJjTKAAii'fi:-N

gITSLAG trilARïAVC}ND HAANDAG 05 OKI\IBER 198?
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Toa Koetriier i9 jSgt
D" dt- Roc:.-L59?
',ï Éi.cyeveiri 5O2,
J van Rosr;unt 5019'.'. i,1oc'r:.n4t, 4924
r1 Ecro33-nud '' 49O]
G ;BrourEe::, jr ' . ' 'lrE95 "
lr !ienz-e:'r 4821 ..

B Her-ber I 4771

ïïans van Doorn 44SS
0ees uoudenberg t+rr+
Iiene lJenskens 'i4149.
Truus van l"lourik 431t
Jan luianeier +3tz
ê-. Seinstra ,, 4321

., HapF .Kosterupn 
j' 4ro9

a vàa 'Foppeil'' 'i i . , ,{zB9
Coba van Rooyeu 4232'
'Adri.e van Rooyeu 4e1f
.--rtr tjní ;;e1 41oï
Henjo ï'iansier i+O8+

Postnus 4007
j,ieni:'^ih KoeÈernau 3682.
lians lran ÈÍoul'ik t5?1
iiico Hartienan ]281r
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SteÍlan Hogewerf rae bf J
loten verkocht heeft.
)e andere klnderen zaten
I. Stefan Hogeuerf
2. ltlarce I ÁaLbertEen
3. Suzanne AalbertEen
4. Tarara en l{ichiel uan
5. Marco Hogewerf
3. SiIvla Brouwer
7. Bjdrn Veenhof
3. MathtJs Yan Ee

lopende dat dtt cuksea zLeh volgend Jaarweer herhaald.

Dc JcugdaktlvÍtcitcn
koanlegle.

0e. Jeugdaktivlteiten konrlssle beeft dc volgendc
aktivÍteltcn gepland voor het koncnd selzocn.

de Jeugd degene dÍe de

hen ve} op de híelen.
40 loten
35 rl

33 .l

Trlcht 22 lotcn
20 loten
18 rl

16 *

14 'r

meeste

novenber

decerber

Bonte avond.

Sintcrklaas.

Zrearcn / schaatacn

ilflhrtr

i!

ilËuqn tmnmnmn*mnnnf,m

d HadntÉr o[tobtl l0B?

LÍeve ktndaron vtn 8.V'L.

)ok dtt Jaar hoop Ik rocr €€n besoeh tc brengen
)tJ Julltc ln Langbrock.
rolBonc ntJn BchrfJfplet wordt dat vrlJdsg
I docerblr.
)€ ÍnrchrÍJf fornulleron krt Jgen jultte nog van -'E

iuI ltc Icldster of, IeÍder.
ik hoop dat er dlt Jaar vcer net zoveel klndoron
(oien ale vorlg Jaar.

\
)

De Slnt.

G."OTE KLUBAKTIB 1.987

De grote kl.ubaktie was dit jaar e€n groot sukecs.
Alle L2OO loten uàren in 2 á 3 dagen verkocht.
De verkoop uerd verzorgd door Wil,Brenk en Joke Aalberteeen
van de jeugdaktÍvlteÍten kommissie, hÍorvoor hartol.lJk
dank.

13 februari
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)CH(I)NDERA,OERD

verkoop en verhuur

-t:
.€=TR UCKS

-'ecleur
H. SCHOO]IDERWOERD

r -\l

O RAMEN
O DEUREN

, VENDE PRIJSOPGAVE

ERTTIS ElI URIJBIIJUETD UOÍ|R U

: : gewenste inlichtingen over:
. VERZEKERIiIGEI{. FINANCIEBIiIGEI{. HYPOTHEKEN

TIMMERFABRIEK
Bloemeruaard b.Y.
POSTBUS 48 - 3980 CA BUNNIK
Schoudermantel 39
TeleÍoon 03405 - 63Í105

SPIEGELWEG I

3945 LD COTHEN

TE1.03436-2114

TIMMERWERK

C ERTIFICAAT

ro
YO

a-

modeen textiel

Dorpsstraat 27

3945 BK Cothen

Tel.: 03436 - 1513

For yoar music of todaY

yesterday and tommorrow

MUSIC.SHOP

Peperstraat 1 7

\/ijk bii Duurstede

Tel. 03435 - 74570

L

='zekerd, veilig
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NOOFIDAM ,S

r|LttsstRlllct

VLEES TEGEIV

GROSSIERSPRI"TZE]V

ttlnimale afname 5 kilo totaal

Rozenlaan 15 - Dootrr

Wijk bij Duurstede
( noost de HEMA )

Tet 03435 - 73812
Di. t/m Vr: 9,00 - 12.30 , 1330 -18.0t
Zot. 9.00 -16.00u. , Mq.gesloten

U bestelt telefonlsch :

Ons nummel
03430-12254

)p,

gg$ÉstfilGg BnANo^

lgnZÉl(Eflfttc

voor cothen
en omstreken

oPgericht 27- 9- 34

c.Íït0clililG TEt.03435'73391

voor alle verzekeringen !!

FA- G.SEELEIII

elektrische aqqaraten en

huishoudeliike artikelen

Doornseweg 26
Tet. 03/.36 -131,2

U) -{



mmel
2254

.30 _18.00

asloten

:rlc l'.!nde;'en van S"V-L.

. a i - be ].oo Íd i ri j uI 1r* ;ubhled kom ik,
-à:s ieder jaar':, weer bij iuI-Iie langs-
- ve i op .rri jdag 4 decembe;r.

-.. :c: uorden veruacht om half 5 in de

::.--ine van S.V.L..
----e rioÈen ook je broertje <lf zusje

--:--rêrngen.

- , - a.L:-; .juli.ie niet ouder zi jn dan 'l jaar,
. :j can i.rl-l smaal mi jn verjaardag vieren"
-----.:n juJlie je ei.èqerr wel opgeven ,dat
?::: geberrren voor 7 november bij

. I 'iaa Break Beatr:ixstraat tl

:.-e Aalbertsen líeidedreef 30

:::- de niet-lerten kost deze mid<iag f - 5,-
lr-=ien gaarne bi.j opgave.

Sinterkl.aas en zijn Pieten.

Ieeftijd Wel / geen l1d

- :-ispeierír die spoïgklediug-ss5a.Lsel-of andere yàBrdsvoLlê
:: '' -en verLor:en hebben of d.it, op ec3l1 alrrlêre manier zljn
-r-';geraa,kt, krrnnen hÍervaor tereehÈ bi-j j.Hansior (eO56;

-' reheert na:relijk rle govondêxr voor:ÈÉFpen yan de Jeugd.
-,.-: a^s je rets knLjt bentn meldt dit biJ .Ïayr hÍansÍer.
' -sscleu is da'È6ene wat je lcviJt ben'b aa:rwezig bi.J de
.-:r:rl€:l ïooryelp€la"Is dit niet het geval, ,drsu kan Jan
:: :3.eí ga€ur naer hetgeue je k'riJÈ bent,

Ètadrid . oktober L987

nlsch :

J
iN

L
7^b,



i-.oi :i -,i.t. " Lerirlrr

\jrijdai 6 rrovr-:mi-ri-li'3"1;. hÊtl)bFln ["rF-r É:en9 Liêl ancJt+rr]

v::-,Írr .iililttl in pr:tr'-c" i\arnr'li,1k fierr

Finrurr Àtruio+n

'+-ll-e Ieden uan 4 L/n 1? jti"rr ;j ln \íirl-r;1fl 1il.:iil uui'
vÉrÍr harl.Ê L,e-ikr.l'ir in ci c l;.V"1 " i,.ai-r,'-.ilie"

Ua t 9." ri n LrF rJn e n?

Ach r-Fr-l:í,:i'l' .: il ll,{:r k;i g1-

P-Layt-racrsl:,-'u
Êr'ï íli:r r-ESt r:li jf': ËË.rn vÍ?il-ássj-rrq

xcht.eru;erk in c€r kast.: juiliÊ kËnnr?rr het ua;si: Lrel.
van r:ja t"v. en Íru t<ri.ii.er' .jirllrrr Étrns rje ki:jÍ)nq oÍïl
je eiq+:n vÈrl'r;"raiije te r.isr'Ís.lieri , ir*r.:. oL'er.i e
huisdier, .le licrlhyus:o schcrl-1, i-i:rjil';r Ênz.

Í:Iaybackshnu: jr..iJcti:-Éi- l(a,-: l,iel àèr-, riis'!É r:l ctr..tn, alleen
of msL i?Fji-l r.i Í'-rrp[j, Als ,iu)Ij.e !] 6ï-rp!pr-:n iliilen uorden
met repei.€r€i'r !".irní-iL)n j.t"L-Li-e tersci-il bij:

L;il van rlrr+nk" Llr:i=tr.irl-aan I
i'rl el \./an Leguueri L-anr;i:r'cexr:rdi;i1 a4.í

uoilr r!ÍJr1ene rliË,t-rlpr aan rnÊr,;ioslli ilelCt: Llm ó uur
.-.ra:rLuE:ziq €tn zDrq rnlf' \/cr.il. ilr: Inijz.-1p1.( (ilassFJtte oi

plaatJ.

/{-ls juli-tÉ .je.btrst. íjor}!-re zrJften ui-j zouqan vct;r eEn
c!rarri.je Lln uai: J.ekr"p.i*,
i.jtt zijn cok {.iat prj,jsji--s DËscKiátaï. dus zet, hem opl

[]e aUrncj j.s ilíTi .+ 2Lf"Llij ur'lï ;rf,rie]oflrtt-r.

at
a

i.,rà ekt i vit eit-enconmi ssie

#ffiffiffi ffiffiffffiffiffi*

it l, up i- I -'i" eri "

Om di t team te bege.l eÍden e!.! t€ traÍ nen i s geuoou
fan'tastisch, he'ï; is te gek a]-.r je die janp;eno bez.ig aiet,
boe ze irnokken v{xor i ede_:r dc;e I punt j e. ?"o hebben u e i n
5 s,edstrijden 33 doeig:unÈen germaakt en er rnaar* g tegen
geFtesl oclk det js ee\n teken \rr!n vechtlust"

DT

-



G.TERNOOT
COÍHEN

rEL.O3 43ó-1743

!N 11 UW ÏRANSPI|BITiI, UTBUÍIER EI{
''Erilrn vA N Af ztïc0ilnilms.{|m- III FÍIUBAEE TIII RUWU||EIITRS

Arie Vos
Prins Hendrikweg 6,3962 EL Wi.ik bi.i Duurstede
Telefoon 03435 - 71509

O Autowasserettes
o Autoshop

o Olie- en Gashandel
O Opslag en verhuur

o Benzinestation
Provincialeweg - Cothen
Telefoon 03135 -2390

I\OOS
YY^Hagoort
," REdia'=..r K.T.U. ./ Hi.tr

-epê.r'atieE .rl I e mer,ken

SPORTVRIËNDEN
onlmoeten elkaar In

Ca;ïêt
't llolentje
€,vu
s4lt1u scq)Lu
t/! uF€,t'N fttOLU,'

ret 0r+16-ziit ï:r"1X:, coÍhen

: : J1/€t^tde mefken
' : -.',2 - gebruikte auto's
- _':erhoud.

- . - - -: op accLt's, banden en

-:.,GBROEKERDIJK 16

J =-2 \]D DRIEBERGEN
-:- 13438 - 123.13

DOORN 03430.13220
DAG EN NACHT

TAXI URBAN
Bejaarden en gehandicapten 15% korting

LEERSUM 03434.5657s

SCHIPHOL SERVICE

Or| YAN BRETET
- - tuS€s-Overhemden

. 
I -roy broeken

Textiel

Voordelig

Beter
_ - _.- Teteíoon 03430- 12038

Uoor al uw loodgietercwefi
en aanleg Gentrale Ueruaming

Sanitair

WILLEM I(OUDIJS
II']ST ALLAT TEEED]I IJF

c343'+-52635

na 6 uur ,4796 en ,1Qorrri no 111



Videotheek "ROCKY"
5 FILMS VOOR 25,00 PER WEI

OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m vrijdag van rr.oo tot
Koopavond
Zaterdag
Zondag

0"X yerhuur van Video-apparatuur-

f& ztr,ns bii Vtdeotheok ,,ROCKY"
Hordebroekloon 11 Bunnik Tel. 03/.05 - 63688

Peperstroot 36 Wijk bij Duurstede Tet. 03435 - 760t.,t

/È JARINIAIIO H rr \OOf 0€!L kon ? u lll uitt(',<Í,r, Êr'#li Ê
vAN VAI(MÁ|{SCHAP olnLirrrrr inonrr got! thorr
t YÉRZOnGlt€ VAN TECETWEFCI Atfr n'qaafl. onírazuw p
t\íoz^lÉK-STEENgTRlpt ljthcnrÍ" gxomblnerrdar
| oÊ3PEClAls ESRO lN l€? oÍurralelleed ' tl qrrr ttowro.f
tecèe.r.r lN tevaÊehl vAN^tLl ío&rr uo<rrrirrbt'ingrt ran

MtlJuRgÍeEN VtO ER€ N Y@R (óa agrrrtn) Oprt tqartur
o|NNÊN gX AUIÏEN, Slí M€f brÈh.Éhelt. kol.íhÈldt.í1r.
YIOÉflVEAWARMINCI . Ond.td.har ttroirl

TE!| . sPeC|.^lE MNÊ|EOIN. 5trwrwrrWaor&rg:are
GEN lN ptávulzEf{. wux Êlr ouutrtÍEoE

TEGELHUIS

CYoB

m

vo\.t'! Vor .tt! v@'\ 6Q$) vó oe'

rr.oo tot
t.oo tot
ra.oo lot

eo,oo uur
e1.oo uur
le.oo uur
eo.oo uur

tÍ

,O vAN DEl]rrJriÍ'iÍFl



vot oi
,,

WEI

uur
uur
uur
uur

/r,

j - 63688

t - 760u,

*ur,voryd;jle
rll !rot2 lltoí
o^t É:u!ÍJ 9L'
rblnecrd an
otsltlÉwrÉí
irriatingrrl ln
)pr rcaihaoo
thÈldt.nt.
rri6
t,;t/NÍl
.f ,<ActlELg
NMENT HACKL

,1AÍIE:
r1500 &4;
triítdl e
re0E

iELHUIS

-r', fli:ar"cen eri Ëerri , clÍe zÍen het rr(:)g nie?; Eo ::itten.
- ebr:,'ilrj el Àqaar. a I ti jd uat ce ver"tel len of, ze zi jn
et kiI<kers eoeken. Dit is helemaal niet ?-iu el.,g

'r!r: iian 1-rroireren ue het rlog eenÉl altl je wat ouder
5 .i:r:ar i;i ook nog zo ;|cniX,he !. ilver de opkomst

.::r,l-í-riïrirlg k+-rn ik rrie"'t aneiet:s tlan tevreden ziin
ji,: is rriee,.stal ]O()9',, dus all.emia;t.l t.'rt zonic-t dan
wr:i een telefoontje aÊn vcoï'af gegaan"

rL/,-l:rL ik- riret.iull!e jongr,:n$] noE een fijn eÍt
- e ,i rsei- goen i:a J hebben "

'f rainer/ l eider Gerri t.

:ivi, !, -.L

:.-_r,-rs-'t nijn het jongste elft.al van de Voet.bal-
I r-:.. El f ta-l i s eigenl-Í- jk niet juisÈ omdaÈ ze ook
----:i-Í' dan iI spel-ers mogen vor:Lbtrllen*. Fieestal is

: r i; in t>verl eg,met rJe tegenst.ander word t bepaald

. -: rrseiL Spr-'1 e::tjés rij t.

:r r : i spei.^r's is onÉZeveer 12 al s iedereen er is.
, t't I-ren speelderr ook vorig ,iaar aI met ef kaerr

: : heel goed te zien uerrr t t bi: i-"; aterdag 10 oktober.
-: :te i*]1en var'! SCh;rlÈ:w-ijlr. A'LIe andere wedt:trijderr
i.:-?Ír Od j jk en CDU werclen ciil'. gelv611 6srn. Dat er

- .r.:!r:en wor"dt lrr.ynt ook omderÈ !ra;rst ietlereen
=-.,' r-,nC ltomt Í;I"i-.,Ír.rer b i j (lr.lrt. ï-,ap__.;1Ea.*1.

-: gr-otr:r'e slteler''s vit,11 SVL nt+t; i1o trour* zouden
::- :,t-n.jaminnen, dsr-i hed S\ri, rian ndàn i;riainjngsveld

-. l' i sir:1: voethallen r,.a.lt h*rt op dat ?,e allenaal
---:,i i-:\rn best doen cn n..:r:i.1, opJ,IÈven, ook daardoor
.-...k pas in de 2-de ire!ft net. gro'Lere c.ijfers
--.ien cing is lnisschien jaÍnmer, omdaL jullie zo
j:' tn gevoetbaid worden .jul i i e Hi,sschi.en ureI.
- : ii:g,eder.:ld cir'r rïitrr j.s het. vsr:tr rqoejlÍjker

. _ -' '{-e winnerr. jorrlr-ens, en ook tlert, ,sukses
= ) eedstri_jden

'r. i:oij el, SVL eL ?6-9--87

'--:-r.,'I eIr I)t:nn-i.s Avez,àat \sarelr vandaag afwee:ig-
{-.i(ir l,?.:,ii- eÈn ïetrvarlger n.m. Bjërn veenhof.-,: .-en kcrt el Í'ia1, .qemÍddelde lo-rrgte 1,ê5 m.

-.i-r'" rr. rle ueris.l;r'ljrl bieek dat SVL veeï beter
-".. --- wci-<l goeti ovilrÉlespeelrl in de voorhoede



)-\\

e!.r g(;€.C ell sneJ., tJitverdedigentldoor" de aehterhoede"
ilrrdanks er--ks1(r Ê1oede kensen vcór'SVi" tor:tr ëen $-O
riÀ$tsit-.arrd" iie[ É]erste Fchot, riÁ rlrst, lvasrAak :rQor het
Go5;1-1tr. Haal' í:lvi €a.rs l.'sl:'er dul; werd het I--1 cioor''
iÈatlii.js \ri-tl'r Fle maàr de Scorzet wae; Èatl ti jonnie Àalberts*n"
ijireki: ila tle eft.rap vftn Cit rloÈIpunt iderd het gelijk
i--ti v.-lí-)r:iVL,tÈc(rt'H::ty vàn LÊeuwen na een voGrzet van
Marir> ,Tanser!. i)+ scheitlsz'r:chte!' trad vanrlaag zijn Rolex
hcirl oge niet om watnt iyr Fl oats van ?0 m-i nuten sFeel den
rÀr€ 4o n j.nrrten. 'Maar ge€n gel i jknaker. lÍíJClr 't Goy \deI I -3
\.r$or'SV'i. dqor'!ÈaLhi js val-I Ee"
i:r .11 " !íantlaag hadclen we gtlelr I of 2 ui tttl inkers 

' 
naar 9.

,J an Mans i er. , Daan van Ell
Jaui van Zfel, Henk Jansen.

ffi&ffi HMËffiffi

Ile ba<i:ninti:n vrncien we heel Ieui.: -

lnlaa': ie grcepen ziln Rncers i.r!íde(ieÊici "
i.iet cje i:reni.ng komen: SuzËirnÊ, Wendy, Cjantai, Cindy, Christe
Da t is een I euiccr g r$e5i
Lln met iret vri j $F*l-en komt ieijereetr Lreer l;i j elkaar "
tr:i j viniien de trenirrg niet zc f i jn ruaèr je ieert er neer van
je vrij speeit.
Iiaar fiet i.s wei gezÊ)-iíg deze sport í en Jhon EL'ef t heel goeil
leiciirrg " Je l<an ook lacfren nLet nen.
Heei scms hebtren we r.redsitrijoer-r, dat is ook leuk.
I'lr: is ock eÊn herf sika:np opr Éen boercjer ij ze iioen dan veel
spL'l ieri , <lat \tind i ri ook heel- l-euk "
Als je oolt op de kracl:ninton wil. kom je gewoon een keer in
Langbroek bi j ..re gymzaarl., de lieur is opcrn je kan v.o naar bin-
neern gerust een vri.enrije of vr ienr}innet je nee!

KLrlr Ji.t ocK ! t l

Cintiy, Chri.ste.l

gFs

fuffi @ ffiLffiffiffi

ffiffiffiT ffiffiffi ilffi M-AMfi!ffitrHH
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U zoruwel
gek zijn
alsu meer
betaalde.

,,Golff "
WIJK BIJ DUURSTEDE
Hoogstraat 14
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