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Het adres voor:

Containers, zand, grint, grond, mest; enz

voor al uw transporten

lndustrieterrein Motenvliel 12-11-

Wijk bij Duurstede Tet 03435 - 7L700 ( bg.g 71296)

NMS
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.

Nederlandsche
Middenstands
Spaarbank

ASSU RANTIEKANÏOOR

Hel adres voor al uw vezekerlngen en bemlddellngen
Groenewoudseweg 7 - Tel. 03436' 1772 b.g.g. 1265

Tevens het adrei voor hypotheken 'flnanclerlhgeó r' ' 
" .

de Giersv
Aan n e rn i n g s m aatsc haPP ij

WILLEM ALEXANDEBWEG 75 COTHEN TEL. 03436 .2344
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B eri chtgeving aíge{asÉímgen
lii Ê:1iae tuviifal oín?Íent êl dan niet dootgaan dor wedstriiden kan via de

,i4"íat mác|a zskcrl'e:H worden verkregen

Yt;!oo;'"r^ Ftdic Nieuwsdienst (recio 5)'

ii"íió'rur' Tetcfcnisiht: i''rÍorntsÍie Voetbattiin 06-9i122333'

! 22.15 uur: h"Cs4elotekst'
Nf:tlv'Vriidagsport ví8 tddid I en 2'

Zat.rdag-Oá,-m"tír' Raóio NíttLt 'sdien$ (radio 1l'

ilt'óAlíó uur, l'u1s1eni5c:ie r'tormaile voelóettlin 06'91 '122333

leCS'fa/eisrtt'
13.00 uur: fra:Io Nieuwsdienst (radio. tÉ)-' - ^-.
iÀ-is:.óu"r, l'Gt6f intofrna!íavoetbailiin06'91122333'

NCs-teletdkst'
Ívssen 17.30
ên 11.4s uur: mndegvoítb.llÀ

1{O uur: 3t'

Na 18.(n uur: Etbaltiin 06'91122333'

Zandrg
A8.00 irtr: Picic Niouwsd;ens (redio 1)' . .. -

ïti.óï7 Á'.in u r r Te t e I c n i sc h e i n f o r n a t i e v c et b a I I i j n c€ - 9 1 t 2 2 :t33.

í rl 9s!gre_:_Ëy!_l
vrindau3 rie wedstrijd tegen culemborg, voor demeeste
van ons een onbekende tegenstander. Ide begonnen cle
wedstr:ijd met 5 ÍnvalIers in vergeliJking met vorige
weekDr: t'IIaren Mancel Dirksen, Ton van Garderen,Willem
Hoogl.e.nd, Bert van Os, John Sniink. D eeerste l_O minuten
'Í/.r.s Ï:eb noll een beetje wennen al die andere gezíchten.
Hierna bs6o''. het bij ons a rdig te draaien en dat leverde
verschillende kansen op. Na 15 minuten kwanen wij op
O-1 door Sjaak die een voorzet van UÍil1em van dichtbij
in de hoek tikte. Enkere minuten ]ater kreeg John 2 klelne
kop kense:n ruaar die gingen hel.aas netover en naast.
HaIve:"rrqe de eerste helft kreeg Culemborg zíjn enigs-Le
kans ua,1 de ecrste helft ,Ínaar door goed uitlopen van
líarce-'I- !:leef het o-1. Door cleze uitloopaktie van I.{arcer
rairktc ir: j zelf geblesseerd en de speler die op hern
ir. kt:ar.r vrerd afgevoerd. Hijzelf kon door cleze aktie niet
meer rri tscirieten err achteraf breek het een vri j zï{are
b-'lÍis'.'-"'.r te zijn ïraardoor hij enkele weken is uitgeschakerd.
Vl-ak vcor rust l<reeg jhonnie de l<ans op O-2, naar alleen
vr-,oF de keeper schoat hÍ j de bal via de keeper neast.
De twec:de helft zouden ni,j de iegenstander Iaten k_omen
en dan op de counter spelen. Cutemborg kr.eeg door dit spel
vrn olïs vrÍjweI geen l<.ans tot de voorlaatste minuut
toen 2 Cul emborgers de hal- gelulckÍg rflee kregen en rleze
it't het Iege doctr, i<onden schieten. Hierna schoot Bert ,van
2C rnet: e - , nogl net naast " En zo werql het 1-. 1. in Cul emborg.

Een srieler
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SVL

0ncia,i: in Longb'r'oek en omstreken cie mc'essoniijd Ls

a.êng(-:i:i'oken xal e!- iloori.c'pig t'"'el B,een !":cnpetrti'e-
vOe:tbel piaats vinclen - Ai s aiï,ernetief vcei'calcen we

op zatceclirg 2-l, noveltber op iret a1-tijd Ï:espeelbare
terrein van ValiienheiCC. lir werC .;andaag e€n wedst.rijd
georganiÍiË€:l^d tuËÉe!'I het eer;:'ce en het tweecle' r-le

i:ivaLil:.eit tusseir he:l'je pat-ti;en wes zeel- grootr tleen
van beide paI'tÍ.;en vrjlcie vandsag ve:'liezen. N*a olls tbtuis
omgek I eecl tehebbell ï.e j -=deri \Àre af i1 a.ar i{aarsber-gen. Daar
aangekonerr zochl-; iÉdeï' naar een geÍichri<te velstcppLa.ate
ï,'n^]- zi in :rri.osler-rteis. 11 eestal- Ís dit êên oÍ' ander

EIJIL

!"oestgat, binnenka,rtt burnpe:" oÍ' achterrviel" Huub Hazenoonk
had €en ni euwe plaats geyonclen \{àílt- i-rienrancj zi jn a',iio
sleutels kon vind,e'n. Hij €I.íJor-i ze in de kof'febak. Nierr ancl

inkiusief i^Lr.j , iro::: erb.i-,i. De a.r:bi-l.rage was in handen
vaít Berend i4crnsic;r nc't medewer:king \.ran Ro'n HenZen en,Ber't
van Aner"ctigen. de t\,u'ee geneerisl;e vlaggerÊl van mÍdden
l{erJeriFrnC (cn ,Tan i"1 ansier dan. (recaktÍc))' De eerste helft
begorr ntet eeli c1uide-IijR r.ej-dovelruicht voor he'b eerste.
]ir. wei.cl leuk gekcnÏ:i. neercl en er vrerd a.tpaktief vcretbel
gespeeid. De counter's va.rl treL; tvreede waren levengevaarli-.ik.
In cle i 5de minuuii kopte ian Harrdeman na een voonze t van
l:i nks rahelings ov'er het doel van Arjan ilber'egen- Nog
g.een 5','rini:+;en l-a'l,er rtiel aan de andeï'e kant het eerste
doe ipunt-,. S jaalt van Leeur,uen naÍí rje baI van zo I n 3O

neterop zirjn yrarrtr.ifei, de gekonc€ntreerde: .lAn van Kooten
riep !'ieiira.id I'IoÊ", en ind.erciaad, irij iÍet; de baI Ios,
1-0. l'{et c'l eze voel.slirong trok he"t e€l'-.'ue lii a.Lrsaa1. bepug
in de ver-CeCig-in.r-i.14e-'6 liet nil het'uweeCe kor,iert" Bii deze
airti e' skwàn olt?e rechtsbock, Iveri; vaf n de Brink,
herh;ra1cl eIijI ntce near voren. HierCoor^ k-r'eeg Jchn Koer;sier
bij een irounr:er eel'I zee van ru:-rnte. Hii benutte deze !oerl
en rnaaiqr:e ei: treheei'st 2'-0 ven. Vocr de r'\.lst kwan €:' il'
deze sti:r;:<i. geeti .rcrarldering nr.eer'. fia rust rïas het :*eelie
een s+-uk beter datt heieerste- Er wercl cloor he+- t--'*eeie
gced ger:ierl<'u, \''ocrin r:rerd er vroeg gesboord. Iiei r:icden-
veLd sloot gloeci aan ::odat hr:.t,'eerste o\relgil-Ig, LC: iange
halen viin ach-i;err,iit' Deze hoge ballen wL'rden sinpel .
opgevangen r.i,:rcr de tzerrieorgíng van he't, tvieerje. Lrngeveer
15 rrrin'Lrten i') cie tr.teerje h,.:lft werd het goeCe voer*berI van
liet t,weeiie t;eic:cndnet elen d:eipunt van Jos van Leeuwen.
Na een,Ecilo aktie schr;ct hi.l cie bal met een boog in hei
coel. 2-i-, llc'g g€en 5 rn.inutell la'l:er ií'as het '"!rse.i'raakt
uj.t eeti ;ianval over: reciiis sccsr.de .Tan I{ardenl an 2-t'.
Bij dezc::t.::.ncl *hLeef he+., ook ai vlaren er ncg een paai
rloe lt'i.ipÉ^'l<a-nseii uoor Ivert; vande IJrjrrk. I'l a aÍ'1or:ir
vrer':1 t?r vQor eÈn bak soep gezorgd '
Cpstr,'1Iiir3, SVL 2: 'jan \fan I{coi,en, Fi arrs Koster, Erik -::.:-s---
Ever-t r.'írn cjr; lr.ruh-, Ricliar.rl Bi3shei,lvei, Len van 0s, ---.=
van t-.r:euituen, Sander KoO;lraern, Jan iiardernan, Ton i{oe:s -=:
en l,{ar'.,in Damen '
Opst.cllrni.' 1 : Arja:r Ebergr:n, .Tan Gaas*beek' I]el': ::::'=-:-:
flrrub !-'razt,:t-ri,iot:kn Ton ven Ga:'deren, Andl'vatl Ee, S-?a.'
Ven Lcei-r-r:it.:i-ir f.l;rriS I!ïAi'Chai.1 Oltn I:ioetSj.el^, Wit-il ,'.oo-:.a:-.: ='.
Arnclrl '- ''tt Cs.'



DE RIJNSTREEK

- Compressor\€rhuur
- Diomontboren
- Dqkbedekkinq
- lsototieptooi
- Autotood kronen
- Kipperbouw3 - Hekwerken

$ -Constructie- en8 - Reporqtiewerkploots
Verhuur mog oztlncontoiners

Cotherweg
Voswijk 3

15 Langbroek 03436 - 2088- 1505
Wijk bij Duurstede 03435 - 74800 - 74313

WIJ KOPEN AL UW SOORTEN
OUDE METALEN ZOALS

KOPER LOOD ZINK enz.

voor de hoogste priis!!!

METAALHANDEL
JOHN DE ROOY

Vf ierstraat 20 - Wiik bii Duurstede
tet. 03435 - 71989 | 7fr23
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proef ook eens zo'n
heerlijke snack

rnh. van ameÍong€n tel 1244

doomrrareg hngbroeK

FA. H. HAAIBOOM.

voor al uw

dieren

iu inrorteri 43 doorn

r.i ()3430 _ t3OZ2

Eq-n. Ceelen en Zn

LANGEROEKERDIJK A87

ter 03416 - 1?36

IJ ZERHAN

G.f. vun GII{KEL en Zn.

SPORTARTIKELEN

LEDERWAREN

SCHOENEN

LAARZEN KLOMPEN

REGENKLEDIN6

STHAATSEN (*sLtrPEN)

TEVENS

AL UW

REPARATIÉ

srcail 0E cu? , Das

r00P Btat oltzE

Y.Fflfl lfl l.g.g.Y.g.uy.ufl.l

ELEKTRO TECHNISCH BURO
Doorn - Kampweg 70 - Tel. 03430-14800-15390

w.r.g.nf,rgnnnu.r.u.

Ul.J.r mEPfEnt
TUINCENTFIUM

Rhodcscinrdlo t - 3947 NC trngbÍoek
Idefmn 0343ó - 24 63

4t
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SVI,2 vvO0 2 2B- 1 t-A7

,Zaterdp.g 28 novÊmber speelde het tv;eede op sportpark
de Oran jehof de r/ecistri jd tege'n VVO0 uit Utrecht.
De uj-twedstri -i;! was geeindiEd j n een geli jkspei.
Vandaag roken \tij Cc kans orn tviee punten te nehalen.
Na een langdr.irige blesauere was i'!archel Dirksen weer
terrlggekeeid. Iti-i keepie gei-ijk een goede wedstrijd.
Op het m-tddenvelci llep vandaag Teus van Ziel dj-e Andy
vsn Ee verving. 

",ie 
begonnen de v,'edsLrijd rnet een bliksem

starl. SvI narí] meteen de touwtjes in handen en gaf ?.e

nict n,e€r af', In dc tiende minuut'was het aI raak.
Arie van Di j!: werd in de diepte aangerspeeld. Hij
pa$seerde zijn direkte tegenstander op snelheid en
knakde <1 e bal in het, doeL. 1-0. Nog geen 5 rninuten later

rr/as het weer raak, dit nraal ging Arie goed door naar
de achterlljn en trok de ba1 voor, Fiier stond onue nieuwe
spits John KoetsÍer klaar om fraai te scoren. Een kwartier
voor rust werd het aelfs 3-O. Na goed strorend werk van
Bert van Cs kon I'íartin Darnen een terugspeelbal oppikken
eri ricc\Í'en. Het pub1.Íek begon lrierop te roepen , tienrtien.
Ondanks dit en'cosiasme bleef hei, tot rust 3-0.
Na rust u/as rret spel nivo Íets lager. SVL had weI een
veldoverwicht maar drukte dit niet uit in doelpunten,
T<;i overmaat van ramp ging de scheidsrechter steeds
slechtr:r f Iuiten. Het spel werd hierdoor. grirnmiger en
ha:der. Bert van Os werd nog opgeschreven orndat hij
ierrattd in de rug zou hebben gelopen. Twee minuten voor
ti. d kon VV00 i.,egenscoren. Na een vieze overtreding op
de hakken van Sert vaÍi 0s Iiet de csheldsrechter door-
epe ien. ie rwi j I iedeneen de sche:'.dsrechter oln zi jn nek
vloog sccorde een speler van VV0O 3-1 . D-i t was tevens de
ei:rrll;tan;J. 0pstelling: l4arecel DIrl<sen, l{an-s Koster,
Erik Janset-I, Huub Hazendonk, RicLrar-d Biestteu\rei,Bert
van 0s, Jos van Leeuwen,'Ieus van !1ieI, Arie van Dijk,
John Koeisi-er en ltlar+"!n Dam.-.:n.

tÈ

Een Speler.
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SVL ? Benschop ?- 5-L2-87

Zaterdag 5 december werd de'rredsl;rijd tegen Benschop
gespeeld, Dr:or een aantal bl-essures binnerr de selektre
aws de opstellj.ng sterk !ewijzigd. Flet komplete
mirjdenveld was vandaag niet aanwezig omdat Bert van 0s
en Anciy vàn Ee niet eerste neewaren en Jos valr Leeuwen
gebiesserd was aan zijn lies. Hef middenveld besiond
nu uÍt Rini van fnpelen, HEnk niddag en bïartin Danren,
die alLemaal aanvallend zijn Íngesteld. Na een half jaar
afwezig te zijn geweest, vanwege een blessure, keerde
André Aalbertsen terug in de bassis. Ondarrks he'b mi ssen van
wat wedstr'ijd:ritrne speelde hij een sterke wedstrrjd.
We begonnen cie wedstrij d zeer aanvai lend. SVL was konstant
in balbezit en creeerde enke Ie mooie kansen " Zo ging Ari e

van D j- jkeen paar keer goe dtlor naar Ce achterl Í jn en tro)..
van daaruit vcor maar er was niemanci die de bal er inkon
krijgen. Even later was het André Aalbertsen die goed
doorgrng op links, I{ij trok het strafscfrop gebied in e11

daar werd hj.j telijk onderuit gehaaid. AIlen de scheids,
die overigens bekwaam Ieiclcle, zag er geen strafschop in.
Ook Henk iïiddag en John Koel-sier kregen enkele opgelegcie
kansen, ínaar elite l.leer schrokken ze zo van de 1e1i jke
keeper dat ze de bal rnisten. Zo bleef het de eerste helft
0-O. Incje rust vertelde Tcn Steerrbergen on,s, dat aIs we
wilden winnen, we tcch een doelpunt moesten maken. (slimrne
jongen die Ton )Ook de tr'reede helÍ't Lul..te bet SVL niet
een cioelpuni te maken. Kansen orii een cioeipunt re nraken
uraren er genoeg, nraar er werd er ni et een benut. Benschop
kon niet echt gevaarfijk worden. onze achtel'!roede z.at.
goed in elkaar. Hur:brEr ik, Hans en Richarcl raken aa:"drg
op elkaai' ingespeel.d en ze kunnen r: Lkaar b i i nde l lngs vinden.
Zo bleef het ook na 9O ninuten 0-0. lla aflocp t'an de
wedstrijd verzorgde Fage)- uit Wijl< irij Duurs+.ede weer de
wekel ijkse soep.
Opstelling: tr!ai'cel Di.rksen,Huub Hazendonl.:, hans Koster,
Erik Jansen,Richard Biesheuvel, Henk Middag, I'{artin Damen,
Rini van IMpeIen,Arie van DjjkrJohn I(oetsier en André '
AAlbertsen.

Een speler.
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Bouwbedrijf

H. NIEUWHOFF

renovatie - onderhoud

nieuwbouw - verbouw

koziinen - deuren - trappen

tekenvierk

( ZANDPAD ZI I

Cothen tel. 0343ó-2003

J.W.M. Damen

houthandel en zagerij

alle soorten inlands gezaagd hout.
specraliteit:

gedisselde eiken balkjes
tevens uw adres voor open haard hout

Uw sdres voor:

binnen -en buitenlandse kaas

tevens verzorgen wU voor

feestjes en partijen
gevarieerde schotels

GENT TAN LEEUWEÀT

Longbroekerdijk Ag
Longbroek
Tet. 03/-35 - 71.8t-1

FA,H.v,D0NSEIAAB

EXPEDITIE

BRANDSTOFFEN

03430 - 128?F- 14965

doornseweg

Iangbroeka^gbrcelerc';l< a 45

rer 43J36 -'556 cí

langbroelr

I 855



bilthovens
bouwbedrijÍ
de jong b.v.
p.a. j.jansen adi. dir.
langbroekerdiik a6
la ngbroek
tel.03435-73954

ltlteU

GEGAMNÍ)EEROE

LEI/ERING EN I(WALITEIT

OANKZU Í)E HIBIN
GABANNEREGELINGEN!

'l'' 
van ameijde - trip b.v.
8Íllianllaan 5 UtíEht lel 03&512541.

Goopend: maandag Um wiiOag ran G1.00 - 17.00 uur, ralerdag ran m m - 13 00 uuí

Weldedrceí 73. 3947 NX Langbroelt
Teleíoon 03436 - Zt86

Binnen en buitenschilderwerk, d ubbele beg lazing,
glasschade, patineerwerk, wandaÍwerking,

oude schilderstechnieken (zoals hout en marmerimitatie)

8t tf ll0yêils

t00D0têïêR9aêDRIJF 8.y.

Voor aI uw lood- en zinkwerken
water-, 9êS- en sanitaire installaties.
onderhoud, utiliteitsbouw, nieuwbouw,
renovatie.

De Bazelstraat 4, 1222 RJ Hilversum
tel. 035-855660
-soestdijksevreg 217-2I9, Bilthoven



bVL J Candi.a 3

Henk Jansen begon aIs wissel, Satldetr'Kooyme,rl werci
hierdoor rechtsback. Ei nnr:r't het kwarti er. rverd hef 1-0
door zorn"Mok" goai, je *'eet wel , dÈ baI haif raken,
binnenkant paal , onderkant iat e. c.
Voor de ruet kregeri we nog r:nkel-e ki,r!ise'n, naal het bleef
tot de r-ust 1-O voL.'r'SVL. 1-0 Was Él(:-1rl beetje weinig,
dus moe6t die afvalt::ucker var van iiossurn er maar uit,
ja hij was er ook weer. Zo kwarr Sa:-rCer voorsiopper en
Henk rech$back. Pork waarschuvrde Sander nr.rg I "Een kleine
fout,en je kcmt er rie hel-e wirtter: bii schoon(opa)pappa
niet meer in". Candia l<waln rla rus:t goed opzetten maar
Harry van Cooten en Pork stonden crË) ile goede p I aats.
De laatste 25 minutetr draaicle cie voor'hoede weer als
vanouds, daardoor werci cie stand origevoerd tot 4-0.
Dez 3 goals wei'den genaakt door Jan van Leeuwen,
mede door het goede aaítgeven van Jcnan en Hans.
Na de wedstrijd had "Ian "Unox" l,{ansier nog heer'lijke
groe4tesoep voor het rlelde . 0, j a, <ie soep werd uit-
Bede-s16 door'Ion de sIi.;mqr,Nla 2 kornmen was hij a1 k1aar,
I voor Ton zelf en l vcor', -ia hoor,P. He;v.
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DVSAS - SÏ:1 5

Op 28 november reiscten wo af naa.r lnerongsn om volgens
sonuigen aven 2 punte$ te h.elen. Életeen na de aftrap gingen we
fcL ln de a"anvel, we kregeÍ ook enkele kansen, mas.r deze
wend.€n nlet benut. I{a enige'tiJd kwal DVSA Êr b6ter iu en
werden ze een pasr keer geyaarLiJk, IIit een ongevaar).tJke
aanyai, maêr èocr verkèetC ingrJ-Jpen aan onze kant n scoord.e
DIÍSA 1-C, deze stanê bleef tat xrrst. Na d.e thee zouden we
d.e stancl t'el evetr recht zeitsn. ïJe schoten ïreI eoa keer op
de lat, rnaar ?erd.er kregere we ireinlg kansen.Blj een uitval
rvcrd het zel-fs 2-O voor DVSA" \tak vaor tijcl kregen we va:r
tie goed Leidend.e saheidsrechter een p;maltie welke door



Rlen Overvest werd. benrrt" YÍe }iadden n,<lg we)- de kens orn
gel-ijk te nraken, maer J.?mííer Senoeg Èing d.e ka^rrs verioren.
Dris de ei-nel.stand ble*f 2s1 Lr het rr,oordeel vel DVSA.
Dit was ons eers*e veriies dit seizoen.

ïRiJ t- S'',n 5

Op sinte:rklaasèag mqesten ws yteel^r IIRC in !'eenendaai.iÍe
hadd.en yarr Ton voor Leéereen (ook voor d.e scheLdsrechter.
en tegenpa:rij )een zak"ie rnet snoepgoed meegekregen, rvat
voor de wedstrijd ';ltgedeeid werd.0ndanks cltt had VRC
geen nedeljden net ons5 waïrJii meteen na de ef,trap liep
\l.RC er doorhean en scoorde 1-O Àflet rrunst en vlJ-egwerk
bieven we sverein,cl, Na verlnop van tijd icwanren we beter
tn ons spel.Eerst werden êr een paar kansen gernist, maan
even Later maakte G:Lje Áalbertsen geliji,r.Er r+erd, biJ ons
veel beter gewerkt en ugevoetba.lrl tlan tegen DYSA. Toch
kwamen we net voor brst op achters'tand..
Na Èe thee een reêeLj-jk gÈlljkopgaande wedstriJtl.We kregs
wel. een pa"er ki.ei.ne kansJÊs, maer deze werclen nlet be[ut.
Het nog een kwertie voor rle boeg glngeu we all-es of niets
spelen. 'Iheo van d.e Heuvel sahoot u-i-t een vxl-Je trap op
de paal. Snd,at we allemaal rrae,T voren gingen kreeg VRC

enkele goede ksnsennUit eídn daà.wsr werd 3-1 gescoord.
tsen paar rninuten te laat scoord"e fheo t"an r.ie llauve]- 3-2
Cit was tevens d.e ai.nd.stend..

;'rslii:r i'u - i

S, V. L, 6 * Vec.nendai: i í-i

Na veel pijn en moeite stonden we dan tegen i4.45 uuï'
met 11 man in het veld. f{iervan rrar:en 5 spelers van het
daadwerkelijke uide elftaI.. Nogmaals liart,eirjk dank .ion-
gene dat ,jr-r1lj.e ons tr.it. de prtrblemen lreb-u p-eholrien.
Ondanks het feit dat de inval lers reeds vermoeÍd waren
orndat; ze al eerr wedstri.jC hadden gespeeld, kreeq ltet ge-
heel, een goed ver Ioogr ,

Vri-i spoedig kwarnen we ui,t een vri_ie trao op t-O voor-
sprorrg door Hans van ïmpelen, Hoe de verdere score ver-
ioon is gegaall weet ik ni et neer.
We1 is duj.cleij.-ik dat er lrrstig op Ios gescoor:ri rver:C,
want met de theeDaiJze stontten vte met 7-4 voor.
Hierbij wareïr 2 strafschoppen die cloor Wim Darnen we::-
den krenut.
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FA- G.SEELEIiI

elektrische aPParaten en

hu ishoudeliike artikelen

Doornseweg 26
Tet. 03/..36 -13t 2

NOOFIDAM ,S

I LEES TEGEIV

GROSSIERSPRIJZEIV !!

Ètinlmale afname 5 ktlo totaal

Rozenlaan 15 - Doorn

g$sÉstfil8g BnANo.

lgnlEl(Eflltr6

voor cothen
ên omstreken

oPgericht 27- 9- 34

C.Íïl0Cl(lllG T8t.03435-73391

voor alle verzekeringen !!

U bestelt telefonlsch :

Ons nummer
03430-12254

Ktoosterleuterstrqot 13

Wijk bij Duurstede
(noost de HEMA )

Tet 03435 - 73812
Di. t/m Vr 9.00 - 12.30 , 1330 -18.00u.
Zot. 9.00 -16.00u. , Mq.gestoten



scn@NDenNoERD
verkoop en verhuur

SPIEGELWEG 1

3945 LD COTHEN

TE1.03436-2114

Directeur

H. SGHOO]IDERWOERII

ORITIS il UNIJBTIJUE]IO UOÍ|R U
alle gewenste inlichtingen over:

UERZEKERINGEN
FIl{AilGIERIl{GEl{

- HYPOTHEKEN

ASSURAl{TrEKAl{T00R 4Q,

ESVELDT ,..

3:f;"ïËï: dJ.l';S :iT;,á'444e
b.g.g. 14339

Goed verzekerd, veilig idee!

modeen textiel

TIMMERFABRIEK
Bloemeluaard b.Y.
POSTBUS 48.3980 CA BUNNIK
Schoudermantel 39
TeleÍoon 034O5 - 63?05

o KOTIJ NEN

o RAMEN
. DEUREN

o VRIJBLIJVENDE PRIJSOPGAVE

T IM MERWE R K

CERTIFICAAT

(o
YO

music of today

and tommorrow

MUSIC.SHOP

Peperstraat 17

VVijk bii Duurstede

Tel. 03435 - 74570

Dorpsstraal27

3945 BK Cothen

Tel.: 03436- 1513



In de tweerle helÍ't hwam aanvankelijk cle tegenstander
I fei opu etten om te trachten de stand een ander aanzien
I te geven. Iocl-r werd er- in di.e tweede helft -clechts 2

maal gescoond en wel treide keren door S,V.L. waar.mee
de eindstarrd werd bepaal d op g-b.

) \,lellicht bevreend u drize uitslag, maar omdat Veenen-
daal ni et Lqeen tot scorerr kwam heef t Jan van ZLel ze

I een beeti e geho I pen. Met een f erme +-rap plaatste hi j
de ba I terug op de keeper, maÍtr n iet naar de nlaats
wa ar de ze s to"nd,
Terwijl Jan van Kooten tjnks in zi.jn tloel stond schoot
Jan van r, ie I reehts i.n.

De Aanvoerder

: .;r:t i 'J ,- ',

-

?r, :

: :- .9t7 \i.f'.i

,iritir.l : di ;

E t:r:1. i 4í t ,

irr i..zoÉiÉ.r,

14ÍÍ i, ::ir: : lÍ
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)w

Weggerukt, onze woegere seereUaress€ en
collega

door een met alcohol veroorzqakt ongeluk. WtJ
allen zgn verentwoordelUk. Een straicnd meni
is heen.

.1'' AI@Ifl}I g{ Y6RIGER, DÁT'ruNJE MffTMAKEN

Oe opmentr'ngdle oí fieef
wot Íevensgered heeft

ZAA ffi$T Ef,T !

-
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Dames S,V.L. -. 8.F.C. ' :)47

Thuis was alIeÍs aÍ'geJ-as't, m.dar-, wj,r Êingen nAaï'Erme1o,
Daai hact het bfiikbaar^ ?'ni,et" ge.egend" Het was een
mor.ri veId. E.F.C' nam cie áf ir;1 i .-'j ti 

"ng 
er P-elijk nard

tegen aan" Je kOn niet ?.eAgr?n oai ééII van cie twee beter
was en de aanval Len wer.dcn LeL'iens irfgewisseld. Tien
mjnirten vOor !:uS1t nam E.F.C. Ê.reil vooÍ'sprcng doOr keihard
in de rechterhoek te schi et.c?rr.

DAME$UOEEB&E

i i-itr i-;.r '.-i5'l í::'::; ' ,':: i
:l .,r _ : :,_L ,i 1.:,ir.: l. , irl j_ir,
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/el e iterken o. d. :

ID I DAS

PU I'A

a
DU NLO P

O
F I SCIlIR

i?licA:r0R

,t i i.L
t

IgAI'EGAE

Fo" K.A VEENENDAAL

MEIKADE ó1

EDERVEEN

Tet. 0838? - 1465

PROPAAN
FLESSEN GAS
CAMPING GAS

in flessen, cilinders , tqnks



uw aoaes voor:

a dameskonlektre
en mode

a hu,shoudtexirel
o ondeígoed
a nachtkledrng
a Jeans en vnlettlds-

kledrng met o a
Levr's, Love

Loopl u eens vntblttvend btnnen

AUTOBEDRIJF

J. ONÏfr/EZEIï
NIEUW @ GFBRUTKT Ar

TIESTL
ESC9RT IAUNUS_

IEANSTL GRANADA-

singel 43 Odijk tel 03405-61938

Vakmanschapin
etekCtgtechniek

Wij verzorgen aanleg,
reparatie en onderhoud van
al le soo rten el ektrotechnísche
Installatíes.

Vraag ons vrÍiblÍjvend
advr'es en prij sopgave.

Elel(ln0technlscn lnstnlanÍeDur0

gtin
Vakmersen in elektriciteit

ll ,L:l (l,''.,,
BroErvrsrERKUNSr <lUtLt[JaUW(_

Dorpsslraal 35 Doorn Tel 03430' 12501

Voor al uw
VERSE SNIJBLOEMEN
en BLOEMWERK naar:

uan 'l land b.u.
DORPSWEG 1 56 - 3738 CK MAARTENSOIJK - TELEFOON 03461 -1 3 38

ASSURANTIËN

VERZEKERI NGEN

o HYPOTHEKEN

. PERS. LENINGEN

De Geer van JutÍaaslaan 16

3941 CE DOORN
TeleÍoon 03430 - 12387

Ianssen
Drogisteril
Porfumerte
Byoux
Tijdschriften
HomeoPathie

'"
\I
It],.

Markt 11 Tel:03435-7141?
11:.ceirnu=-hc+,1 Tel: 03435-71060

Wi.il{ bii Duunstede

MEYER-OPTIEK
Brillenspeciafist

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

AARDINGEN
BLI KSEMBEVEIL IGING

MAARSEVEEN

AdvLes- en Installatieburo
Zand,veg ZTEtUiJk biJ Duurstede
Tet. o3435-7n61
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vierde elftal t987/1988

Staande v.I.n.r. :HenkrTttronsterrr Henzen. Kleuren Koell<ast Ctrris Everardr.:s, Gerrit
"Spelbos" Reedijk, Hans-ie "Achterliin'r Kosterman, Bertie rrRobocop'r van ZíeL,
Co rrAurr Hazendonk Or:rder.Wim 'níaddle" Hooeland, S jaak ,'Brood..Íe ei', Reedi_ik,
Jos "DRaaikontrrQuint, Jan "E.D.rr v. Donselaar, DiJd<ie ,,Zoeftvan Di-jk.
Henl<ie

A

S.iaak "Kal-tz" Gaa-sbeek

Lanmert "kio" Hazeleger-

Daan 'rWouters'r van Ee

250 1

-

-



S taande v. I . n. r.lvjaarba Sctspqzeel" ,Ieifu. kb Aalbertsgr. lrÍartien lbebien.
Dik ftaotvefd. ArrDId v.d.LirÈr. Jbm DaÍEn. Jdtm Mcd<ing,tairrer.
Zitterd:Jan v.d.Pavert, Ja*er van Ro5ran. Cer-t^Ian Orervest. Rolad v.[es-usr.
Pn-ben v.d.Brirk. Bert O\renesb. hik ltiÍarctal, grstr€dfter. leo v.Os cnfue'dd.

v. 1 orl.r. staande r Rob Henzen, grensre cnt er. Ton Ste enbergen, Ieid.er.
I{artin Da:nen. Han s Koster. Árjan Ebergen. Ri-chard Bie sheuvel. Bert
Hoogland..Eric Jalsen.Rob Hiensch en Peter d.e ï,alge, sponsers
en eigenaar van d.e Malle Molen.
zittend.: Huub Hazed.onk. Ri-ni v.Impelen. Jar Hooglafrd..Marchel.Dirksen
Ton v.Gard.eren. Jos v.leeuwen

À



: re ruF_rt gi ngen wi-i er. goed tegenaan en wal-en bi jna
::-.,.--ai':t in de aanvaL De ba1 witde er aileen niet in.: -eli aanval van E.F.C. kwamen ze op een Z-O voor_-:.ng te st;aan. Wij bleven nu aanvalien en l(regen een
::Je trap net buiten het str.afschopgebied. Ties, die
-:l- in gespecial iseerd ií nam deze. en seoorde een mooi
: r : punt, 2-1r . hle hadden rrog een kwartier ts spelen .

= een aanval van ons Over rechts legde trlarita de bal,

-eei'?--r en dit was de eerste wedstrijd die we verloren.
- -gende week beter

t

Putten SVL 28-1 1-87

ie ver'trokken on tÍen voor half tÍen, in plaats Ían
3 r,rur, richting Putten me t het oergeze ] I ige ouderwetse
l:.kke lippen bus je. Er lagen er weer- een paar te slapen.
ire we eerst uit bed moesten haLen. Toen hadden we er
..og maar tO, dus hebben h,e J eanni ne J ansen opeehaald.
Iets Iater dan 1O uur begonnen we de wedsiri_.i d. Wij
:-arnen de af trap en het I i ep aI bi jna mis . putten had
:'*ee enelle spitsen en na een kwartier kwarnen ze op
een 1-0 voorsprong. Wij bleven nu aanvallen maar de
achterhoede van Putten bleef dicht. Als we bi-i de keepster
- n de buurt kwamen vl agde de g_ren6rechter aI vooi.'oui tenspel. De scheidsrechter geloof rie hen en we kregen
*'eel: een baI tegen, Dit Ís de hele wedstrijd zo door
gegaan. VIak voor rus! brak een aanvalIer weer cloor
onze verdectiging heen, Jolanda zat er niet goed bi.i en
:ikte hem het doer in z-o. Na de r.ust bleven we aanvallen
* r.i sFreelden nu goed over', maar kwarnen ni et tot scoren.
Putten kreeg nog drie vrije trappen vlak bi,i en in het
strafschopgebied. Er werd niet meer gescoord. En we zijn
\,,eer ? punten kwÍjt. Willen diegene die er nu niet
waren ,op tijd af bellen. (Dit geldt niet voor iedereen) -

Scherpenzeel - SVL dames 5-1.?.-87

'de vertrokken aI vroeg. fn Scherpenzeel aangekomen zÍjn
we eeï'!it de kantine i.ngegaan. Er waren nog maar 2 meiden
van de tegenpartij en het was ijnkoud. Toen de scheids
fioot om de aanvoerCsters rlaar de stip te komen ,kwam
lon Ocstrom nera!- cie stip gerend. Hi j r.i ep iedereen
naar de stip. Toen iedereen daar wàs moesten we omdat
het sinterkiaas was een si nterk'l aas líed je en daanvoor
i-:regen we eer! zak je peF ernoten. Wi j namen daarna de
af rr'ap en gingsn geli jk in rie aanval . Sherri e kreeg <Je ba1

o
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o
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aangelnpeel íi en stDr'!d at leer:i vc.rcar' de keeper^, hel ans z(..

schrrot rercht j.n handen r/iJn de keepg"l:er. Deze schtlrll;
daerna de baI ver!,'.eí]rd ui t ïi.eal1 drroi' Ti,es tie hai kreeg -

Tic':s legde del hnl links 1n ï.inekr: lLaar v.ret:e!'i .clit.'-
rle hial vocl^gCojcle: ,zOdai. DinannÊ: de bal rnOci i:n kon schiet,en
t\-l 'l)it w;is al in de 4i'ls.t'e seconde' Het \$ati eÉ-'n mcoi hegin'
Slcherpenzr-rtt1 kuam f'el terug en brak d<)or r)i'\zc vclrled.ig-ing
her.:n. .ïolanda Btoest naar de hoek ditiken entikl-ri i\ern

rrairsi;"Wij hi.even aanvalleit en ScherDeneeel kr:n niet- gted
in h!-!n spel h.c,rnt:tt" Ze \det-(len kvraad en l.rapte vel.schil jenrie
var'! on,s r,:nderiijt, De eersi.;e helft krr-'gen \ite inaal' twee
c(1 rÍ!ers. Deze Narr:n helaas niet zít gevaa:llijk als arrders.
De ï'uÍits,tand w. asr 0-1 , De tweede helf t ltregen we hei, de
eer'-rrte tien minr-tten moeili,ik. Scirer-penzer-"1 fli-r'g mei z'l')
a.Llr.,n in de àanva:1., naar onze verdeCiging hir-'.1 i 1:.u-ed
stand ern 7,e kwamen er n i *:t door'. Wi j namen íie aanva l-

r^.eer' - over. I{aclat S}rerrj r-' cie }tai kreeg aang.espee} ri

maakte ,.e eên mooi e sol o en passeerde dtr ke.:pst-er A-? "
Sclre.-^irenzee.l- ilei, rJe moerd een lrs6i:je zakkenen ir-t ce
31 ste minur:t \{erC ,Je Êtand op *a*O grJzet door Lierreke-
7,e kwam over rechts en .gjng richting doel, net onder" de
lab knalde z.e de baI loejhard in, De laatste 3 n.'ji'rt-rt,en
kwam Sr-'herepnzeel u'eei'te.r-..r-ig. Ín de laatste ninur-ri
kregen ze nog een cernerr dre docr Mieke werd tilFjEgeu.iel !(i.,
De sclteidsr echter fr,oot af en uÊ hebberr er drrs wÉrer ?

punten bi j.

Een speelstt-.t'

-

c: \i r

Vt'i enschappe I i j ke werls
Rr.:.qts1,anC Q-2 stcp.
Eind-sf.and I -5 .t;c!;.
Gemaakt door Anne;riek.

Haas;treclrt

;i. :rtop.

S 1., Í'r .

1.. danes

l/:- | <'-c1 l SVL - Pa-:

f n de vr-opege ocht end;'-1 i t"
Me-i'1.1 me'itlen in del wei-.
Nacll,rt: hrtn de af tr-ap haCden t'..1-. 1): Ê:
liwarnen wii aËlristomen
Strer-rie \i;]s zo s;rrel-
Wt ciar:h1:en alLeirraal ,'-i-t.e rerii nPt EL'-

En toen wa.s het I -O
Dus -qt.ond de i:egenp:rriij vool^ iui
(Dit; wíis maar fl:'arrvte krrl ).
t{le rukte -steeÍis,r'eer í,'p Iiafir vctrerl

t'a.
0.r
b
art!
lr-r

t

fr



'.'=: Ce hele club?

-: eren?
l::aalbaar'?
1=: p llin 2

-=<ker^?

caÍé-restaurant

3espreek dan een gourmetparty in ,, de gouden leeuw,,

recepties - bruiloften - diners - gourmetparties - vergaderingen

Zandweg I - Wijk bij Duunstede - Telefoon 03435 - 71270

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

: I 6. van Ginkel

hornseweg 5

Tel, 03136 - 1415

WIJ VERZORGEN OOK:
. Dekbedden reinigen
. Stoppage
* Verven
* Vloerkleden reinigen
* Suède
. Kledingreparatie
* Verhuur van

Tapijtreiniger

tt rRtoÁFrouRs
REISBUREAU EN TOURINGCARVERHUUR

WILLEM ALEXANDERWEG 41 COTHEN

Voor alle inlichtingen:

BE103436 -2399

rt ilt U 'n goede behandeling
r an Uw kleren
lan moet U het eens bij



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

KINNEGAM b.v.

3984 NV ODIJK

Te|.03405-62232

nDe t|uí("
vleesschotels en

diverse pannekoeken

Riiksstrootweg 216

Lee rsu Ín

€ 03434-s3739

l! Uw Rijbewijs halenl!!
ERKEND VAMOR gediPl

UTORIJSCHOOL Verhoe

GRATIS THUIS HALEN
en BRENGEI

WUK BU DUURSTED€

TELEFOON 03435 ' 71 762

Lessen worden uitaluítcnd gegeven door
GEDIPLOMEERDE INSTRUCTEURS

U kunt lcsrcn in ccn achakelwagcn oí ln ccn automael

Wlj zljn ccn crkcnde "8OVAG" rlirchool

Thcorlclesscn In elgen lokaal

Bevoegd bij uw rii-eramcn aanwezig tc ziln
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Er waren versr:fr-il I J encie lransen om te sccren.
Patria íias ..ti-i aai'rva.l l|ir,.í:it, weI s-ui::^k
l{aar onzf a(-rhterhr;rde hc.eft harri gevrerkt
Pa.tria had irel:: hailve eet- s Èe ilieeEenonen
!tíaar ze kwalnen nÍet uit lrun d.r'orlen
Voor het omzei. len vên iie'buiIensne]
LLep Annemiek heel. snel
Naar hei doe l

En scr:oi'dc lteel i<or:.l.
AI viei hei: aí en toe niei; lïlee
ïn de rr-rst hadden we tlree
De twer:de hei f i; i; nu be.gonnen
Patria is rrok vJee!'t;rp h+:J: rreld geirorlen (ï,".r
Er r.rierrl v!-Êseii jk t'anat: itll.: {l.espeeld
lde hebhen on$ see;", mi.nuut. vgrtreeLd
Er werden rzee l- kil-nr+*n .Ílecreëerd
Msar het I i e'n .i e.<lere keirr verkeerci
Nu niet me€)- ,':_,.i2É.lur.c
Patria kneeF- oc;ii een berr::ta'En mochteri scoreri
hj..j fioot om ,lr:ianda d'r. orerr
Iedereen nioest zÍcb nog even pirshen
Daarna qirig iedereer: lel<!rer clouchen
Doe de gr oeierl aan de Kerstman
Uant dÍe kan er. ook wat van
Doe de groete.rr ean Sinterkl aas
[Jant di e :.s de baas.

De Paashaas.

lipl,
toe

IGE|\

ISTEOE

:. :i I |'

irne"rer:sr! .

Prtr l; r

r- L'rÈltE

lli: ltlin,
tsli

i.: È.1 i,-'':r;
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TEUGBW&ffiffi- Hs

€.q

Jcr.rgd,spel€rs d.Íê spor*k1or,l-in,g-schaoÍ gi:;lof ar'd"ere raftsáevolle
spulicn vêtlorsen lrebben of dJ"t op ean Ëxrdese na:rier rLJn
ZvtJtgeraa.kt, kunnen hLel"v$or +eracht biJ ;J*llls.nrtÍclr (?054)
Eij bebeert nelreliJk de go'trer.Con 1o?o*:nserpÉi1, lic.$ cie jeugd..
-Àrs a1s Je lets hTiJt h+u'L, nelrlLt d.it bJ.J Jar ï:lnn.sJ.ero
XlsscLlen ls da*gene wat Je kr."Íj'* heut a-nnsczig hi.J d,o
gevond,es voorr€rFen.Is il.it nÍet iiet ge"riri- ,è*n kan J.rn
op zoek gaan naa? hetgene Je kurJ.J{: bento

a.nghroeks )

-



VAN HET JEUGDBESTUUR

Het jeugdbestuur is er in geslaaqd om ti.jdens de winterstop,
van 26 december 1 987 tot'6 februari 1 9BB, een aantrekketijk
winterprogramma samen te steilen vocr alle jeugdelftallen. Er
wordt in de sporthal en op eerl kunstgra*sveld. gespeeld.
Het winterprogramna zj-et er per elftal aIs volqt uit.:

A-junioren: zat. 2 januari
zat. 9 januari
zat. 16 januar:i
zaL. ?,3 januari
zat. 30 i anuari

kunsLgrasveld
qnnr'I lr: I
kunstgrasveld
spor tfra I
kuns t-"grasveid

-*^*.r-L -'1è[,L'r- Lllq-_L

kunstgr:asveIC
spor:thal
kun s tgra sve l-ci
spcrtha I

sporthal
kunstgrasveld
sporthal
kunstgrasveld
sporthal

sporfhal
sporthal
sport-ha 1
sportha I

15"00
i5,00
1 5 .00
15.00
í Ê nn

i () - 00
,t'l "00

9 " LlO

1'l "00
1 0,00

10,00
10-00
9.00

1 0 " 00
1 0.00

ló
18
1B
1B

.00
-00
.00
" 00

1 6.30 urir
1 7.00 uur
16-30 uur
1 7"00 uur
16.30 uu::

1 3"00 uur
1 2 "00 uur
1 2.00 uur
i 2.0C uur
'! 3.00 uur

13,C0 uur
1 i .00 uur
12"00 uur
1 1 .00 uur
'1 

J? . OtJ Lrur:

1 9.0t] tlur
1 9.00 uur
19.00 i-iur
19"00 uur

D-pupillen: zat-
zat.
zat.
zat.
zat.

E-pupi I l-en: zat .
zat.
zat.
zat 

"
zat -

2 januarÍ
9 j anuari
1 6 j anuari.
23 j anuarj-
30 januari

2 januari
9 j anuar:i
1 6 j anuari
23 januarr
30 j anuar.i

F-pupi I len: vr. B januari
vr. 15 januari
vr. 22 januari
vr. 29 j anuari

Op het kunstgrasveld wordt rne-t de normale elftalien tegen
andere clubs gespeëld- Brj zaalvoetbal in de sporthal rvordt ook
tegen andere clubs gespeeld" De A-junioren worden intr,rree
zeventall,en gesplitst en de I)- en E-pupillen worden indrie
achttaLlen verdeeld. De F-punillen spelen met het normaLe te;trn.

a
Zaalvoetbaitoernooi S "V.F. :
De E- en F-pupil.Ien spelen op maandag 28 december in de sporLhal
een gezamenlijk toernocj-" 's íJchtend spelen de F-pupillen en
's middags de E-pupi}Ien. Er wordt met- vier teams deelgenomerr aail
het toernooi door S.V.L., t€ weten Ëi - ,82- , F1 -, F2-pupi l-1en"

Zaalvoetbaltoernooi K.N"V.B. afd. IJtrecht:
Tijdens de winterstop en de krokusvakantie organiseert cle- . :

K.N.V.B" een jeugdzaalvoetball,oernooi in sporthal- de l{okhoàst:
te Renswoude. De volgende teams zr_ln door S.V"L. ingeschreven:
S.V.L. F1 wo. 6 januari 'l 4"00 .- 16.00 uur
S.V.L. FZ wo. 13 januari 14.00 - 16.00 Lrur
S-V.L. E1 wo. 20 januari 14.0Cr - 16"00 uur
S"V.L. D1 \rro- 27 januari 16.00 - 18.00 uur
S.V.L. 81 di. 16 februari. 12.00 - 14"00 uur
S.V"L. A1 wo. 17 febnrar-i 12.00 - 14.00 uur
Er wordt. gespeeld in poules van vier teams. De por:1ew-innaars
spelen een f inalercnde op 'l I of 1 9 f ebruari.
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SttlAglgMoBtEL

UATII IgOOTEIII

Div. br oo djes
Div. snacks enz.
Uw feesqjes en partijen
verzorgen wij als van ouds
Koude schotels

rils.le weei wat sporten ls,
rs er een adres \vaal;e terecht kunt

'/oor al ;e sportartkelen
en;e klubkledrng: ACÁ SPORT

^ 
de Doornse Spornrrnkel

Kuune keus o:t scherne nn)7ên

*
*
* WILHELMAWEG

LANGBROEK

TEL. 03436 -1805

\effi7?tC -nl-

ACALTALAAN tOÈ DOORN rtL€tooNo3a30 t6252

Aannemers van sloop- en grondwerken
Handel in bouwmaterialen

Verhuur van grondverzetmachines
Com pressonverken

Fa. Gopie!É
Lekdijk weSt 40 (nabij Beusichomse veer)

Wijk bij Duursrede - Tor O34Og_164r

bgg 03a35-72179-71090

Eiken biels - Schuttingplanken
Grindtegels - Vensterbankplanken

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

Tevens levering van
BETON, ZAND, GRINT en pUlN.

Evt. thuisbezorgd Dagetijks geopend, ook 's zaterdags



deco doe shop doorn

BOUWMATERIALEN
TUINAFSCH EIDINGEN
GOTEN EN GOLFPLATEN
VERF EN BEHANG
DOE-H ET.ZELF-ARTIKELEN
IJZERWAREN EN GEREEDSCHAPPEN

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

r00P Btit oilzE

GITAREN - BLAASIIISTS-l - BLADwIUZITK Btc.
,..|uren is moqelijk
Eigen reparatie afdelinq

ORGEI-S - PIANOIS

zeer ruime keus uit nieuue en
gebruikte modellen.

0p onze Íï U 7 I t- K 5 C H iJ ti L

lessen in:
orgel -. piano - dr,.rarsf luit - blokf It:i t
accordeon - klarinet - saxofoon- qÍtaar

AcLrterstraat 1, Wijk bij Duurstede Telefoon: 03435 - 74522

TOIÍ YAN GINKEL

OVERC'ORDIJNEN
VITRAGES
WANDBEKLEDING

woninglnrlchtlng

m. v.d. pqvert
tel 0343ó - 'ló31

doornseweq 3 langbroek

SGHITDERSBEDRIJ F

ROB URN EDE

hoogglans, zijdemat, grondverf,
tÍansparante schellak,
impregneer beits,
dispersie en caseïne muurverf,
plantaardige veÍven voor
wandschilderingen, lazuur en sluier-
tec hniek.

LIVOS NEDERLAND IMPORT
R S VAN EDE, Beotrixloon 12

3947MH Longbnoek

Telefoon: 03436 1762

MEUBELEN

ZOIVERSTOETNN

giÍvriie

Livos lijnoliever

- gemakkelijke verwerk
- huisschilderskwaliteit
- gifvrij
- goede droging
- redelijke prijs

De klassieke liinolieverven van Livos met hun uitstekende
reputatie staan sterk in de belangstelling bij vakman en
doe-het-zelver. Door moderne onderzoekmethoden is Livos
lijnolieverf aangepast aan de eisen van de consument van nu,

Assortiment:

BROOD VAN DE

WARME BAKKER

\AN ECK

Lansbr.dijk 481

Tel. 03436 - 1405

!(
G
{9
/\

WIJ BRENGEN OOK BIJ U THUIS
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CUN D? * Strl, D1 2.9

C:rze ,1ertlc rgi:cigtrijd rnoesten we in Driebergen spe3an l*egelr C1)8.
)ie jongens s'ccnden ons al op te wacïiten orn de punten Í:r
elgen hrris :';e hou,.Íen.Di,t was ook wel te beilri.jpen, want we
noestevr cp het achterste veld. spe&en, dat met h.et hi-ote oog
niet te zj-ett nasr s+ rêr weg iag d.at ijonge , .jonge ,wat een
afsta.:tti ).],ïs.ar da'u noch.t nlet hatenr vra.ïtt we wonneu rvel uru.ri
uef 8-2. .Êr wercl goed, gevoei;balcl deze rnor6en, onze togenstarrd-ers
liepeu voortriurend achter d.e baL aan.ook ee& supportc;'r víÀn
CIIN hn,d. er:;in in, v:urt hij was d.ie jcagens uo auur het opJuÈ'ien
dat het een l-i,ew'l lust $r-a.sr('in ::agatierre zi. )"I'laar wlj }l-et*u
ons nlet gek nel<cuo TocrJ.oplg xijn ue Èog steeês cngeslagen
ea laten \rie p:r-c)eïln kiei zo te houd.+n" De àoe1pu:rten w,:rd.ea
gemaakt d.oo:' Edrry over'vest ,{.x, i'v+rt Koe'tsier 1x' iiolco 'rern
Ilaanrr,'n 2x e:: l:le1:r r.rs:l -|lrpeicn 'ïx.

{ie,-:s en F-eesn I

Jouathrrur rl2 - S\Il, Dl 0-'6

Jit was oitae iiercle rr"i{yrsdg'trii,1 Ve.n tio vir+r ir-r. deze. irempeti,-le
.iïe hadd.en cï rÍ:s.rr:tl tt^rils ge;;l^jÉel<l .llei wes geed. irouri dezc InGil$'ëïï*

De sch,:rid::"reclr:,,-.:1,'r;..:rs d.Q $lti'l,"-1 :llt} d,: t|orÉgrtr ua-Jí vsc;::- be;;'1 .i,ssinget
rleze marr Ook Uiin, je raost ei' '..,rel on iar:h;::"(hi.i wiis'-le rrtt,ifir*iie::)
le trokkeii rí't.l'1.:Ê:t ':e.11 clln-.rêl- vrs.alt het ciael vit: 'Ie t*8enstsr. isÏ'
rat al rrrij gteL c+n flr'si"lrUrrt cple;*rd.i:.UnP,s tege:ts'ciindef* car:en
zo vBYr de licnk an* ze iret eiltlt;*'rri.zie gin,1+n Lnlihe:l &

De aanvoerder irLeld het voo:: gezien '?il, gj"ng er h::.il-end van*lcor.
HoU ctit tzaÍt 'fOOr o,u.S een }ter'r: J-n l:ret i:nkkir, l ,t'siit \r"e rif;Goi i-3n

opnleut"St:.st r'"':..s hei fuid-xÉ elt totn SrLóy 2-t r,;'l:'.:r.lle)- an iiej.:-'ilit
zO werd. cl.e o;i.n;1;ttar I 'ber:ijrto..'',+ r'.,:;clstr:-jd !'.'lii) r;êI iïau i efÉ!€;oiren*
rant enkele l-,inut:,llr vaoi' hi,jri "ia:; h';l; Hain d'le 'etr p''r::-er :i rs;-it:';
op het dcel .ren- J-ona'kh.en oD: i"llcrpe:.r l*:'eeg Ce bal verker;r:'i up z.:'-,i,:

ringersr ri'-1.' een dikke Yinges up3-eve:1.Ïe ..'''lj-j }iuilie ,r';"i; g:'r; '-';1 i'
in het zwal i zeer l'eel rlle,ieli j'.i,;n te weeg bra-clr.;"i-llJ ri'():Í-trr'-i-'r
blessure cr,,.:t-Tt rnÍJ ''ce LanÊjr li,,',i is ;'.ri'i;j-jcl r;;.1 r: ' ., I cl-i.e *6r.rr.'i,I;r-ij

en naa];'be eï' etn eind earr. (HiJ iretl lret at kurucl i n l,gt.l : j-n rje

kantlne zeri iriJ dat ie vroeger KlTl;Ti had .E''fl:{;*n"(I'lori *rlÍ:e.''
en ik gelorrep dat y,ie*, het Zulien we1 postduileri ziJn 1;e,r,,-'esti
Ëaar jr,,rvocrlop|g :,ien v!.,i h€m niet' ncer eR d.n,e:' zi.; i rnc 'scclt
rel wat biiJ moe*

)



SYI, D1 Seasturn D3 5-2

De tweecle thuiswed.striJd was tegen Seastum uJ.t Zeist.
'ffe begonnen met loman walÈ ÁrJan tagemaat en Eil-co yal Maa*e
u,'E:rer!. aiek.Er deed deze rnoËgerl een nieuwe voetballer Ëïee
en d.at was Annold" d.e lfuus"(ald.ershad.d.an we er naa.r ?)
Lb eerste helft u/as zo slecht va^n ons dat we met ,le rust met
2-C aehterstond.en. (Ilit was uog niet geber:rd ).De Èweede helft
gÍ:rgen we or S1ínk tegenaan, wa.nt zo kon het niet.Ed(y ging
meer achterin spelen en de tegenstander kreeg niet zeveel
kgnssn meer.Maikel en Anfui scoord.eR l-ed.er 2x en Flein bracht
de eind.stand op 5-2. Jongens Ju11ie hebben in tweede helft
goed. karakter getoond cm <le achterstand. on te aetten in een
overrrin:ting" hcoficiat.

Cees en Kees.

D 1 F'upi.IJ-en

Hiernee wíl.iell wij al diegeue die cns dit afgeJ-open
gcreden !Íaar de ultwed-strijden, harte)-iJk bedsnken"
'#ij v,reusen u prettige foestdagen esr eên heel goed en-t:]Í]8" Dlt word.t ri teegewcnst door d,e D1 pupillen van

Xlorco o Cï:ris. I{iico.Àrjan"
*r j an . Iliek 

" 
Eve::t .ÈlaikeI .

Iiein. Àrnod.d."And,rd" Eddy en
ie -Lri-ders Cees en I(ees.

jaar hebben

sportlef
slrÍ,.

'j'::-.-r: ,:

;:.:1 È;.:lÉ:

.. , i.':,tl:. : ::. t

ir;1 11-i;-1; i 5:

:.';-' !'.15: gr'

r:1È::i-ni

.-.:r 5:rrr:a ' i

1:1 i;,;n91 j I.i :

.?,-;.r-1ii-'-



E -pupiJ le r nieuws
''-:;:' ie konpetitie hebben we d.eze mnamd. 2x var.lore:l? nal*
;=:- rrl thoven E1 ,uit rne* '/-4 en ook ui.b bij B\"C El mei 4*1- - :,argb:roek aullen we àie wel terug pakken"
-:: z "in we nog 2x. in cothen- i-n d.e nieuwe epo-r"thal gewe*st.
--r: aebben ve èuk met elkaar gevoetba)-d"

-: ie kc.rstsake:rtie hebt:en wiJ bij lillF, in Gothen een
-=.-- vcetbal-toeynooi ap maendag 28 d.ecember,
- , r, vre hopen dat d.e nj"euwe Ïrus ga.-trw komÈ met One Eart-.-'r:eï het stu,trr.

Jan vam Ziel "Henk iamson
Daar van de , 'Íar: [iansier

'[rl
fS 

$r;$"ï Ë€-"f g-i;' ffi
i ' hrilfl" k-s-.

I,"',) í1 n'*tlr/u fl tË

+ n í''._-- í E 
$

j

- (t-il

I
.l,rr
,\i1l,'

Íi:1ri
":i F

:i. .\:

I

gc si ap*n

--. ben 'bl-i."i aÈ i.k ee* rioelputtt maak

--< vrnd. het ;ï aulyner a.-1.s i-k n:is sc-lr-iet
te nebb*n e+n keer on het voetlai-i:eld
-;at was heel erg leuk
-'- ge :rorns GF zaterdagm:-ddag niet IJj-sI':

-' -'-ar orize cEer
;ar, gaa-ri uli'.j erir Èlclenotein de stal
-"a:: rie paerr.áen ui-tnesten"

..i ulls allenaali
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KAAnTp.VONDEN -:j. V.L. 1'.e i.,a.n11;l:r-oi';k -

De KaarLavonden z.i jn :t l-s vLrlÍit, Ínliedee l-d :

naancag l1 .janu:rri l.!Ee
naandag 25 januari lglBii
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G.TERNOOT
COÍHEN

ÍEL.O3 4fó-1743

IMN A[ UW ÏRAiISPÍ|RTEiI, UERUÍIER III
rEfi UUR VA 1{ AtZtTG0Í{ïAtittRS
ilAfioEr tN tÍluBA0E tt{ Ruwu0Elttns

Arie Vos
Prins Hendrikweg 6,3962 Et Wijk bij Duurstede
Telefoon 03435 - 71509

a Autowasserettes
o Autoshop

o Olie- en Gashandel
, Opslag en verhuur

O Benzinestatio n
Provincialeweg - Cothen
TeleÍoon 03/.35 -2390

I(oos
ïrgoort

-:: ,3.rr Radio"=..r'F,,T.r.,1 . ,/ Hif i

-: :j: reps.r'aties alle merl',en

:--iit 2? LJi,ik Ei.i Duur'=.tede
-:' : Lr-ï4:f5 724È:7

SPORTVRIËNDEN
ontmoetett elkaar In

Café
't lilolentje
€vu
snttlu sclt)Lat
%t uF€,
t,0€ n0/ ut,

8€ÍlT Zuttlgill/,tK

Tet. M+J6 - Zj51 \onpaatnaof. fi Cothen

- -' a ie bekende merken
- -' ^,euwe * gebruikte auÍo's

:- . ,u onderhoud.
- , t.r..':rr,rg oP accu's, banden en

. LANGBROEKERDIJK 16
, ' .._:'. 3972 ND DRIEBERGEN:-'

' TEL 03438 - 12313

DOORN 03430.13220
DAG EN NACHT

TAXI URBAN
Bejaarden en gehandicapten 15% korting

LEERSUM 03434.5657s

SCHIPHOL SERVICE

ÏON VAT BRENEN
_ --::erre - Blouses _ Overhemden
- -:'- en Corduroy broeken

- _ :-:_Stexttel

Textiel

Voordelig

Beter
:, - - ,.-. 42 Doorn Teleíoon 03430_120(

Uoor al uw loodgieterswefi
en aanleg Centrale Ueruaming

Sanitair

WILLEM ](OUDIJS
I}]STALLAT IEEEDl?IJF

c343+-526jj
Service na 6 uur ,4?96 en ,j151



Videotheek "ROCKY"
5 FILMS VOOR 25,00 PER WEEI I

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

Peperstroqt 36 Wijk bij

0"X yerhuur van Viaeo-apparaËuur'

f& ilens bii Vldeotheek ,,ROCKY"
Hordebroekloon 11 Bun ni k Iel 03405 - 63688

D uu rstede Tet. 03435 - 760/'t-

vu\.t'$ ver .tt}} v@'\ oo\$ v@t .tt)} :

rr.oo tot
rr.oo tot
re.oo tot

20.oo uur
21.Clcl uur
19.CrO UUr
eo.oo uur

a IARINIáà(! H sT \OORo€tL
VANVA'íÈ{Á^IgCl{/ T
I YÉTZORGII€ YAN TT'ÉTWERXEI
NloZllÉK-gTEEtqgfRlP! ljjlrrrrrtrg:onblnecrdar
lOegpEClAlSESROlN,€? oíirralrllcetí lnqrrettowronrcaË
tecèe.lr lN têveÊÊri VAiÁLtl írarrr bd<rÍriíÍidr'i^gtt ;g'íd,ca?

MIUURÍIÍTEN VtO EÊE N \OOR ({* toprnrtrt) OpÍ )q!th.td.ít
CINNEN Bx CUITEN, Q( M€f |nrÈlrrtrlt. líohíhÊl?lt.nt.
VL0EflVERW^RM|NO. Ondctd.hnir Ëc.óiítf

TEll . specnlE MilÊtEgll? S}Ewrsl yíagkrctar a
Gtx tN ptávurzEtt. wyx ar1 ouunsraoE

uo vAN o€lTl7'lrfiFl

TEGELHUIS
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Er werd gespoeld op 4 velden in
twce leeftijd.sgroep€n van l0 (ot !2
jaar en van lJ tot 16 jaar, die 5
resp. ó partijen speelden- De gun-
tentelling gebeurde per individuele
deelnemer(ster) rnet een rnaximunr
van 20 puntefl per wedslrijd. Er
werd prettig en sportief' gespeeld
door de Leersunrse en uit omgeving
aÍkomstige jeugd- Vooral Lang-
broek was goed vertegenwoordigd
waar de speelaccommodatie nog
beperkter Ls voor badminron dan in
Leerstrm.

De tterke vÈrt€g€nwor)rriiging van
Langbroek tconde zich nadrukke-
lijk bij de prijsuitreiking, otichoon
de gastlreren zich ook van de lreste
kanr lieten i:it'n. Dit inag beslist ge-
i:ien worden als een goede FrrorïtoÍre
van de badnrintonsport oilder de
jreu gd.

i"i 1,, r: r. i-t ,.: i i: <: e l':-i r; r: i
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it'l a ;i :' d c-' ]'{; Í: 'L l; n;r I:: t e iF. wei j;,r, itls r{r.
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:ElBadmEeB FESUEGffiF ff

:,::ciopen zaterdag
.: r:.,ruiÍr tafd. Bad-

:r Individueel toer-
: : -.-j rn de sportzaal
- - .:r.t€5vol verlopen

. :-í_1í de 3ó inschrij-
:l .1e gezellige síeer.

- -:. !.r dIs SpËlCfS en
: ' .,-\rr de strijd. De

' .t- 'À iro de Kreuk en
: - : a(ften al geiijk een
: : lossen door het
.- :rn 'schone slaap-

:- r-. '.eriicp hei toer-
-'-cldig op schema.

2 :2'€ f'5

l'ÍlD,lS i-,"'rt wiss...' l,'jl-i'; t st
íiíJ(r S i,i n \i, i i:;l:C.l ili'l .

'-crili hei,'ure-:.1 _iainr::,'rr r.:e', l+e vieleert l; l-eí-li:lr ollzÊ--
:.'at Ílorr.8 :j-Jr,sLei: r;rjt, lt.'n- []'; r:jrc!li vá].il it: \.'ílltjln

.,i-i:,r:.ge1 rjj.r: áriíjrtt-{,i tnc-rcst.Ên Sylr:iett en dai
ri;r, vJ.lÊr r-' l-;ea, zli .:Tr.ljll' ,j,:t'i nr ce.-:1.t'il u';.j i-r:prtt

.: eip,en'irt--e,:., s-';relen. iilaar' :k vonri hr:L i+ol

ii:rrrilÍi, i

.'.,eltlooi wes heel l.erlk,áIl(1,.,n .;i:;i'j tli'; , i,i.':
,;:t., i,r,. niei.t;- L-n :ii)iti; ?,à!' ie: it! lti.i- -j:r:.1

--,t::il ._tn dat u' AS c-je.n :i,. 11 i.-1 r; lL:,;r 1i:,.
a'-rq.rr!l l':adden tneel' i?I'ol,ílre l:rfrÍ-\ríii's i.l;rli í íli:

-;,,rtiíli-eernc.J<l! i-s; g.eYt,-tr.icien (!11 
'-l ai' :1 í: ;.''.'t'-t!:

i-r,:rr.cndr,'u. !lc !i.rr.rÍfen al lemai'.i (-,rlIj i).:n.
;: eCe]'r-:,,1r her:f i- 5 keer gí::.iI)er'r l cl,
?: i.;. ,1 .t<.' lrlt:n en Cf iiLt-:É.:I-r .'1 ...aCSt,t^(-:Ír nri'i-
:: i: frilÍtirrer-t; en de !j-iijeíi í:r-'(!{r '.ja s.:;.;cI.'i

De wedstr^ijr)leiding en httn <,rti;'i,-'lt-
hare heirxrr iliska iin"nt;:- .1.:li'ns

Bourv, il4ar: van lVij!t, Plti,; i';lrt:i
Hoddeniragh. 'f-rutts ;.{.;: Ki*rii lit
Ans Scholter uii r-,i .eerr-uir-t ri 'ioï!
Henscn uit Langhrcrel; ;i,lltttit.:ir iiill;
oo\ terugz-ien op e,:lr ge'rla;i..:<l tiict-
noci, on<!anks het telir:,ut1t iii dt
uitslag. Zii k<;nden terccirt lreslil!
t(.n rnc:t irun 'iaatStc' \r,iX)r.d:

"Graag tot de volgende lleer ".
Uirslqer"; Mcisjes lil-12 jaai : I Pr,arilr;:
valr lïalenb4rg 76 ilunim; 2 Lliranrlr I ia:rcl.'
59; 3. Cirdl Ouc:vest j4. nit e(Il bc\!i(',irp\
riedstri id.
Mcisje l2-ló Jtaf: l. Jos.: Hasscllar BJ: l
.lutjith Merchal '17: J. I)rsirc vatr X,rr:cn ?l
-tar.Bcdr lC-12 iaar: l. i{entr<, Nttrdtn $.:
oii eer, rna:; jrilttm ran !{Ïl:! J R:)rn(,r slllNj
ienbure.95, -i. SÍÉlan l-fcogcwci I .í6.
Jongens I?-i6 j:rar: I Hinno :;liip. 94: 2

ljarr) (iir ter t5; -1 lirerl virt cr' iicrg Si)-

-

ii :'i J1' ,-, n



Wt: ver^trokken cnl B rrrir.- \{r; wej-den gebrr.,:ciit
coc,r John de trainer-,Rob aJs l.ei<ier-,,Ioke als
l eiC-<ter en TFees als mor:der-
We kregen êen krentel:ol qn .'(ln niars haiver\ireÉ: e
de we(lstrj.jden. Ilet was gt>r.:C geoi.ganiseer.d.
\Ère hetit; err verloríin en .gêhionnen, riat is het ),eDl,ss;i-o
L.'an !'ret, spei. We anmen 7 van dt: onEeveei .l.3

iiri,izct-r Íiee ri aÊI' l-'rr.i s. he1: r,r'as rl(:n i'i jne ochtenrJ
tzt\ ajri het adi ons Jiqi. voc.)l- herl.aiing vatbaar.

i;l;:r'c r: I Áa l- i.rei t s<:n

Tat.erd;rg-i ? novemt,er wa$ r'I' iien tr:ernooi .qecÏ-g.2ll'ii,5eerd
te.qn l.e,:rsirm. ik sÍ-ond .rir;g maial: net .i r-'r he spelen
i-oen i k achteï' nÊ hr:orcle ireEgerr: "iié l--lr-'es, had j e
niel- e f f e kunnetr zegrÉlen dat le meedeeci". ilei- uae t'/i art,y
Gi;rter- !li-i z:.tl tiij ni_i cp sr:hocl- Ík Iiei: teg;:n .l-.'F

rnet hem gespeeid. I{et P-ing v,retl aardig. Van de
7 rvedstri j den ht:È; i k tr 4 g,r' uonnen. Ttjs:s,e'!door
kreg.en ue €É.r'r Inat's en een k:entebcl. Dat',r:ês eeil
lekker opkikl<ert_je. We werdr=,rr nai;urtt^1j -ik t:ok
aangenií-redigrl tlo,:t- Trees, .loke" F.,rb (':!-i .ichri, clt,:
ervocl hadden nezor.gd daL rve in Leeriunt kwarnert.
\./or:r de prjjsiritreiking hacl ik nÍ:,sn.'i ()tns^eklr::r:ro.
Ik had niet op een prijs giliroc,f,-t., j-ít:-;iÍ' kr er:r' tÍe i't)€;
pri js. Later hoorde ik dat er {jen tr,:it r'rfr)tti, r';::-'

Ê-emaakt. De 3de !rriJS was voor r,rij br si,r--md ri.i 'f"
tweede voor 'ludith 14archal. Ik lacl-t1-.i-e en.ir . r-rt'i

kan tenslotte ieder:'een overL;on'!eri. Hei, t^.'aít ui'i.2,:1 a,:i:r-l
gezel1.ie- eï'r jk wi1 noÍrrna;-:Is cle .jrgantsalor'ir
h-ierr.oor bedanhen- Dit mogen ze vaker' ,-ior:n! ! i !

Desl j reé va:1r i'ioctefl

We moes'tÊrrr otn 8.00 r!rir'trij dtr Gytirz;ral z-i3ti-
Ldaar we niei: iolinrli,fL-r,Tt'eeÍ: (-'rr 'lc;l<c 1'1"1'+'1''rtltl:r'r: jn

.4 allto' s ( we wÍ1l'en mFit z 'I-t :: i )

Toen we er aan kv.'anen Fi.ireli ncP nlei- al l 'l
streLerg t.iit Lr,:ers\:nt e]"
Wi j vonden i-rt':t Lreel l eul., om een lteer
te ric,eri, Ik ire'c r.-re'c Ii;Lnrja etlir di'ibbel
en we lrt-rt;ben !r.Cr{O!')11 í::!-r niet i 2-S.
Daarna met. liamorL een r';ix-rJr:bhel, €!'l

uie ver-loren inr:t. 11-16- Fln i-i< irtil r--ok

í:nkei spr:.len e,í.iêpc'-el rl. fL" Liatl'i;c i'aa1
wat ni-et. sipci';L was vool^ ilt't' eet-:=i-'{:'

(ieÍ i; o1:ll'nilo 1

irecir,,=r:

ir e l::;.'rri l-lctlbfir)
ilOg CÍ'i (;l

:)? rjiJn li-eíi.
i.oerno\)I

-eit::anne Jia i !-rta lt,s+-ft



UW AUTO
HIFI.SPECIALIST
: I PIONEER

TEN
PHILIPS
i(E NW00D

' nèouwapparatuur +
a n tênnes

' .utolalten 6OO kleuren' ,1AZ€T geraedschap

-.-- ,ooí onderdelen, uilleten,
-c! s accessoites en
.--*rhoudsmidctelen.

jqr
K r--'\
tÊl

Autoshop,,DE EEND"
- -t-sroortseweg 19 - Doorn-:1343G14076

NSTALLATEURSBEDRIJF

I ektra - Gas - Water

-Í t'en Wijngaarden
;, h Van Batenburg

- :=f REEF 41 - LANGBROEK
-=-5FOON 03436 - 18 57

VOORDEELMARKT
Uw adres voor

M ''FFS'TAREN

Iirrl DA.-!l T.IK,cjl

BOODSí i]APPEIi

L,'n.s br-'oekerweq 1

Doorn ?el. Oj43O-12914

,,VLEESCENTNUIÍ "

ilOOBDATYI

EEN GOLF VAIV

VOORDEEL !

Hoogst root 11.

Wijk bij Duurstede
Tel. 03435 - 72163



Fa. STOOKER
Uw adres voor alle reparaties
EN AUTÍ)IGURTNG A.iJ.K. 2

ln- en verko,rp van:

ALLE AUTOMERKEN
SPOBTFIETSEN
gBOMFIETSËN

BENZINËSTATION

geopend vanal: ilbandag t m Zaterdag 7 00 u I m 20 00 u

Dorpsst'aat 47-51 . Cotlren . Tel 03436. 12 27 11ri3

KAMPWEG 21

3941 HC DOORN

TELEFOON 03430 - 16182

Voor een ruim assortiment aan

wtjnen en binnen- en buitenlands
gedistilleerd

Wii bezorgen gratis thuis!

ADMINISTRATIEKANTOOR

D. van Ee
Weidedreeï l7 - 3947 NT Langbroek

Telefoon 03436 - 1774

Voor al uw belastingzaken

A.van Weelden Elekt
Amersfoortseewg 9 - Doorn - Tel. 03430-12330.

* verlichting
* apparaten voor persoonlijkr

vezorging
* huishoudelijke apparaten
* persoonlijk geluid

(wa I kma n. cassetteba ndjes,

RADIO.TV.VIDEO.
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Ce T,anehroekse Badrnintin klub in Leersum
, 'r eelcl- Dit geberrrde oir 7 november i.1.

t+as een open toernooi en het was zeer g,oed

"-':-ganiseerd. Er waren ? Z"neJlen, de 'i unjoren
.1 0 tot 13 en van 13 tot en met 16.
getrer-trde niet zelden dat de Langbroekse srrelrs
d,: I-,eer"sumse ítpel ers moerlten spel en. Het

- :- eurde ook we 1 da t de SVL ers tege_:n hun k l up-
: --oeten moesten spelen. Tussen de parti jen werden
" :iI^ÊÍltenbollen en narsen r.r:itgereikt. Aan het
:.e waren er ook nog pri,izen voor sommi.gr: spe) ers,

Jeroen Romijn

----siag Badrninton toernooi ? november 19E?.

-=Qiseerd door de badminton uer.I|LARSHEIÍYl.tr uit Leersum.

an 1 0 L/n 12 jaar
.: :. .:ha v , Harenbercl 76

'- =-:a l-iaisch ï 59

,.'_-:-- ilcitdanr * 54

-- - J';ervest x 54

:- r-:€ CLt.ink x 51

,- = ,, _ \J. BUr_ifen X 41

tlr r,r{ c X

lcr'

I grssr:-v-"!-1 g- !{T-1 ?- ieel
1. Remco Noordam x 97

2. Remco Schuilenburg 95

3. Stefan Hoogeuerf x 46

4. Ramon Kaspers x zl5

5. írlarcel Aalbertsen x 3?

6. Cees-Jan NeI]- * 3a

7. Vincent v.d. ti.liele 25

6. Erik v.d. Kamp 21

Jeresl:- vel-1l-!fu- 1F-ieer
['{anno stijn
Itlarty Gorter

Freci v.d. Berq
ÍYiarco Hoogeuerf x

An Lcln ryielissen

lornan Rnmi in X
' """'-J"

Li-Iko l-iaalboom

Andre Sterkenbr-:rg

Rona.l d v. d. Hoek

punten
IT

ll

tl

tl

lt

Ít

rl

It

tt

8_; punten

77 rr

tl

tt

tf

It

ll

ll

40

3g

JZ

l1

punien
tl

tl

lt

tt

tl

tl

It

punten
Íl

tt

tt

tt

tf

It

tt

?t

l-raideman x

i3 L/n 16 jaar
. ---se-Laaf X

-:=- .'. Kcoten Jí

1- .j luf_ten Á

-. l:;'.t *

.-;-t-,: r1íik

-=-: Bcuw X

:: -:--i=tnan *

21

67

65

c')U/:

51

32

54

85

dU

76

tc.

6rl

Irg

Iu

to

1

Z.

q

6.

íl

ci

zi jn speier's 'uan de badmintorr uit lanqbroek.



GTffiroAËI&HK G Yi.I,iElliïrtI J.il IIr r,anebrà ek

Zaterdag 28 november werii in cie sportlial. van Langbróek een rvedstri.jci
gehouCen waaraan glrmnastj-ekclubs deeLnarlerr uit Aneron6en (SVa),

Cothen (ffni en Langbroek (svl),
In $na iwec groepen, meisjes van ó 5 8 jaar. en ver:-rrclgens meisjes

van ! -- 12 jaar werd eetl progratntne van verschil-l-ende oef eningen a$=

g:.;werk-:, fneer:. gezellige sfee:' Ced.en de g-y-mnesten hun uiterste besi
orn de pri jzen j-n <ie nacbt te slepen"

Eehalve rnedailles was er voor het eerst een wisselbeker Íngeaet voor
de pioeg me"u he-r hocgste gemidirelde.

De Mevrouvi-Schoelink-wissefbeker r+erd door mevr. Sshoelink, oud-

Ieidster van de qfcieling {LvmnastÍek ter bescirikking gesteld bij gele-
genheid van het Z)-jarig jubileum van S"V.L.
Iiet Leek het bestuur een goed ldee dese beker nu in te zetten, in de ver'r

vervrachting clat dit eeti extra stimulans zaÈ be€ienen om een dergeli.ike
wedstrijè varr enkele l:ieÍnere verenigJ-::ig uri; o.e or.rtrek tot een jaat-
Iijks terurgkerend. gebeuren te maken"

En dat rref@ iLeze Bed;rcii'utir oii.-.ersteui'tell bleek rrel uit ce vele posÍtreve
reacties na afloop van de NedsLniiden.

Bi jgaand r1e volleiiiËe uitslag.
ren bi.1r;oncele velrneloing ver'dr-elit ie Coiirerrs verenj.girrg; FIT: Sint-
iiicolaas, clie deze rnidja6- in Cothen zou aarihornen dunce de geletreren uit,
maar uesoniianks won deze club in beice groeilen en kreeg dan ooi; terechi
vcrvS ir"t eerst ie lrisselbei:er in .i^.a.rr be:.;i'L "

t,li j viilien nog graag

] jaar) en .iong;ens in
inschri jr,'enl veóral kl eu?e:'s (.i .tt

I

vrrr: 6 tot 1?gztjnvan harte welkoml

ni eur+e l eqien

rl o 'i oaí*-i i'-i

OPROEP OFR.OEiJ

'i;eLke moetiers met peuters (2 - 3 jai.:r) willen iieel.nemen airn een nleuvi

te starten grml€s op woensdal,rnori;en voor moe'ier en kind..

tdk, geze.t-Irg en g:ezondI

Bi j voJ-cloenoe cieelname staltett rn janu;iri.
Be1 Te'*ni (rluons-Son..ervanj teI '2671 of

Eia (Stegmer. jeri o)4Jt - 71O51

of Monique (HoogewerfT 1497



-; +Á!Ut

^lrï

: riëial dealer
YOOr

@D"^eRENAUf,T
: . : -,., TOTALE AUTO-ONDERHOUD

- : '. I 19 - Shell service station
- -:;z lr _ Shell shop_ r:-.: 3ats _ euick service station
- :.: - ::erep. - Wasserette

=- ::-tterij

re i1 ; : - - =S-EDE -ZANDWEG 12-14- TEL 03435-(7)1286

Lotto:foto *
loDygrt

Sl agorij B. Zumbninh

afgelÊvrnd !!!

Dorpsstraat 43. Cothen

Herenstr aat 23,werkhov3:ott 
- 1 5oo

03437 -1952

VÍ)()R At I'IY SPORTPRIJZEl{,

MEI)AILLES El{ VAlIEl{

lhw. tosfêRfiileil

endrikshof 7
19'/?-t!: lrje i''r rgen
''(:l . )545t,-17076

,,MARGRTET,,
VOOR: SNIJBLOEMEN

POTPLANTEN
DROOGBLOEMEN

Donderdog,Vrijdog en Zoterdog

vonoí 9.00uur geopend
Langbnoekendijk AB3b
(Ingang G. Achterbergstnaat )

Langbnoek
Voon evt. bestelling 's avondg bellen: 21é3

BLOEI\1ENKIQSK

\l: I T tl
fNêKKêRS

voor elke boer/ loonwerker

het beste paard y.d. stal

A. J. BORGST,JAí
TRAKTOREN - LANDBOUWWERKTUIGEN

Doornseweg 6 - 3947 *lË LANGBROEK
TefeÍoon 03436-127t



EI6E N

WILT

DAN

00K

door nsev.,'sg 12

KWALITE ITSSLA6E RI J

d'Ail IgASPEBE

SLACH TERIJ EN WORSTMAK ERIJ

U VLEES VOOR UW DIEPVRIES ?

SPEIIALE TARIEVEN

VOOR FONDUE , GOURMET, BARBEQUE

tel 03436 - 1555' langroek

De
Bet eens met de N.M.B

II MUNTEN en EDELMEÏAALITII
Ir-l

PRrVE REKENTNC /PERS. LEN r rIlrt
I SPMRPAPIER aanTOONDER

denkt rrl

metumee

r VERZEKEREN / XszotÉTENlrtI EFFECTENII
Doornseweg 31

^rvr-.. 
Tel. 03436 - 1252

DE WABE UoITTBEFFEB

Is Uw Visboer

iedere woensdag van 10.00 _

Grouvis Tel. 03495 - TZSO2

\
:
t

/-r, ar,^,
tó.uu u-=

kom naar onze standplaats op het parkeerterrein bij het voetbalveld.



\
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- r-1 r'an I{i jngaarden
.--: liuus
- ,=ja vàn Brenk

- --: Kuus
-.-. Lranren

- :- -:-c van Gafderen
- - :-. '.'an WoudenberÊ:

6"5 7"3
6.8 ?,1
? " fr i .6
?.9 ?.5
6.7 ?"0
6.5 ?.0
7.7 7 .7

ï.6 6"r'.
ï"5 6.1
T.3 6.3
?.9 6.1í
i,4 ii"0
?.3 rl .c
i .7 ri. 1

')7 6

27 .5
ta 't
29 " 6
?7 .1
26.8
?,J,?

ï
4
3
1

D

1

L

20
20
l2

5
23
24

7

0
3

: -=3 vAn Lê€UlIÍ)fl
''1 - _:= Boogaard

it___*__

'- -11: va'n Antwerl)en
--: 3aen

7.7 7"7 ?.8 6.3 i]l).5
8.3 ?.8 ?.t-* 6.1 3C.0 I

-

. e !!oer'
- -.rne Rag

d Pol
-- i .:i VreebufÉ
=: ia Reede

7,7 7.6
7.8 7.1
1 .7 '.i.i
7,9 ?.+
,.:J T-J
8.0 ,?.0

6.s 28.3
6.4 2e.3
6 . 2 28.8
6.3 28.8
6.4 29.0
6.1 28.7
6 "-i :it8.8

6 16
6 16
29
29
18
5 12
29

6.?
7"C
'i ')

t.L

t..!

?.6
rïl

I
I
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: : i:,: Bruggeman
--:.. -a i{,:gendoorn
i-'rr€. ,,'.d. Linde
- :. : ]i:: tÊr
-.: ! an VIiet
:i a 'ran Wi jngaarden
- -: d {.1 l:'UlAfr S

.::th van VIiet

7.i 6.9
d .\ ,\ ór.D o.ó
qr'76
8.3 7.0
-na1t.( t-l

7.4 7.íj
ó ,r i -c..) t. t

8.4 7 .8

6.? 6,0
6.9 6.1
? .2 7.Q
6.8 6"3
6.9 6.2
?.3 6.1
?.5 6.8
?.5 6.5

LI,J

2? .6
30.0
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UÍtsl.ag onderli.nge gymnastiekivedstrijd
i--:l ,1 lr 1r.:,-t!': -:

meis*ies "
t ,i. I :. i: :l l:: ,'

I' '1.

CJ,O
ry, .1 rI.
J!À_l

à i', ;\
^, 

.T1 .{

;(--.í
SVL

60 Dor:ne Ce-, l'jan i.7 i,t'' ï"::t ti.z :?,íj. S ,

5.1 Petra fip*i-.::,; 'i.5 ?,6 ?.ii G.:i zlti"t 2
G2 R-i-*r:ne van dêli Bogt:r t ';.5 ?. T -i .': Éi.4 :9. C 1

S3 .ïa;:rt-ine i,-oetsier. f: . j "i .1. i ,2' 0. I ljti. ij S l
66 T:rnrarra r,'Ír-n T:'icht, ii . :i T .5 'i . rt €; ,'; 2g .1 ."1 l
68 Me,r!-'iiíe Bcuwmeester ?.3 ?.3 'i.5 0"! I8.2 3 .i

F I1'
?:i ïi-Lies trverirhr:ven 'l .3 ?.{.1 7.i; 6.*1 2i},2 4 .

75 l{-i-::e.Iia. r.:ir.n Enrme ri.k ? - 5 7 .3 7 .i, 6.5 29.1 2
77 Liesbei:.h verr der Horsl, 'i.5 ?.) ?"6 'd"4 ?B-? 3
?8 itlarin Odi.ik- 8.2 ?"ti 7.8 6,ii 30"3 1

IJVA
82 ÀnÍremich den iior:r ?=5 7.9 ?.8 6.S 29.8 l
B3 Brartca Vie.gen ?.5 ? .8 " .7 6 " S Z-ci " ii j
85 Siera r"an'dcl HoevË?r 6"9 ?.3 :.f' 6.1 27.rJ ?

8'l He,irr:ri v-an Llorrsela::r ï.? ?"5 ?.Íl 6"2 2[{.5 4

Bi i":êr'ian'.: I-leirnei ?.0. ?.4 ?.5 '6"2 2B.L G

Eg Joj-a,nde BolL 6.9 i'.5 T-4 5..'l i].i:.^Z Í
S0 Aafke lr-ingma 7.2 ?.6 ?.6 6..+ |Lrl.= ':,

9: I'leiissa wilson ti.8 ?.0 ?.,J 6.0 Zi "i: Íi

t
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ï
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f
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Hang- en sluitwerk
lsoYer-Brodulden

TELEFOON 03405 - 61868

Houtwolcementplaten

Ronde tuinpalen etc.

foi 12 uur s nqchls

en zoterdog tot 1 uur
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