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opgericht 27- 9- 34

c.tí0ilililG TEr.0s435-733s1

voor alle verzekeringen !!

U bestelt telefonisch :

Ons nummer
03430-12254;

Ktoosterleuterstrqot 13 '/^6
Wijk bij Duurstede \,/I t(noost de HEMA \ - f
Tet 03435 - 73812
Di. t/m Vr 9 00 - 12.30 , 13.30 -18.00 u
Zot. 9.00 -16.00u. , Mo. gesloten

---.-
1íl Doornseweg 26
-1->: | | ^AIlj Tet 03436-1312



ScntoNDERAtoERD
verkoop en verhuur

HEFTRUCKS

SPIEGELWEG 1

3945 LD COTHEN

TEL. 03436-2114

Directeur

H. SCHOO]IDERWOERD

ORITIS EX URIJBTIJUEID UÍ|Í|N U

alle gewenste inlichtingen over:

UERZE K ERIIiIG E1{

FIl{ANGIEBIl{GEN
HYPOTHEKEN

Goed verzekerd, veilig

ASSURAIITIEKAT{TÍl(lR 4

ESVELDT
De Geer van Jutfaaslaan 23
Doorn TEL.03430-12258
b.g.g. 14339
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Peperstraat 17, Wijk bii Duurstede,

Tel. 03a35 . ,

Dorpsstraal27

3945 BK Cothen

Tel.: 03436. 1513

TIMM ERFABRIEK
Bloemerwaard b.y.
POSTBUS 48.3980 CA BUNNIK
Schoudermantet 39
TeleÍoon 03405.6SX)5

o KOZIJNEN

o RAMEN
o DEUREN

o VRIJBLIJVENDE PRIJSOPGAVE
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:IJa.' ::-.,É

C.l{'re-l-frardus
W,Hoo.r:l.and
.I " de Ëooy
ï.Oostr:xr
G.AalQertsen
A.Ottink
H.de Br:u1'n
N.v.tr(t:ct,rn
K.Vlourle 'rtrerg

JeggËSgJLalbestur.r
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l,l, Scherpenzeel
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|4.Hoor."x.u'erf
LI-v.Iri-er
Ti -i.uitc.r
íi,v,Tricr-lt

Hadnirr.,;lr,.ibes tuur
.Ëif.'., ï---
j. AaI"È:i_. r, i:sen
Il .FIen:ri" r

I'{"v.fr i :i+n

I'rlli,al ".; .:
P-CJa 'r-,.+k
T .0or, ;, r',.+ill

LangbroetrerdiJk A4O
Ileatrixiaan 14
i{eidedreef 50
Langbroekerdijk À6
Wilhe-tr-rninaueg 4
K.d,e Grotestr.lE
Weidedreef 32

Langhrroekerdijk AG

MargrietJ-aan I
Weidedreef 25
Vlierstr. 20 UbD
Zej.sterw.63 OdÍjk
La:rgbr-oel<erdi jk 455
Wei-dedreef 16
Gooyerdijk 27
FJilhelnrinaweg 4
Kerseakken 25

ttli.lhelminaweg 4
I{erl;el-e.nr!. Az
Co{:-iier';.rtlg ?
Iil"Jagerstein 17
Irenetraan 2O
Langbroekerdijk A26
Kerbeland 53
Kerkelancï 39
v.L5'n.v. Sandenbl .17

Weidedreef "12

Langbroekerdijk Á1-31
Eeehrixsbraat 26
Docrnseu:eg 21

Ii.de Grotestr' 18
t{eidereef 3O

Irenelaan 26
Kerkelarrd 1'1

Cotherteeg 7
Zeistervreg 63 Odyk

03436-1668
03436-1891
03436-25112
G3435-73954
03436-1-805
o3435-75329
03436-1497

o3435-73954
o3436-131L
03436-1885
o3435-71989
o3405-625S8
o3436--2371
03.436-eO33
03430-L5788
63436-1805
03436-2777

O3436*1Só5
o3436-l_540
C3i.lO-!333
os{36-2260
o3436-2_058
O3rl36-14iqS
o3430-13C4
O34Sb-Ari15
O3í!Í16-1921

o343S-1 497
o343rL77L
o3436-1447
o343S-2L47

034.f5-75329

O3:Ï35-l-5CI7
03-Í:-5-1842

Vooraltter
Penningmeester
Sekretaris
Afd. Voetbal
Afd,Voetbal jeugd
Afd.Badninton
Afd. Gymnastiek

Voorzitter
Sekretaris
Uedstrijdsekretaris
Zde Wedstrijdsekr.
Kantinebeh . Danesvoetbal
i{atriaalbeheer
Reklarneborden Feetiviteiten
Strafl<onm. Reklaneb.
Jeugd
Zaah'oetbal

Veorzi'bter
Il'Íce Voorz,/Penningrs.
Sekretaris
Uedstr;jdsel<retaris
I{atrir.al
Trainer/leider Ir
Itr-rtiviteiten/leíder E

Lei.der D pupillen
tei Cer i'--. j r.=niessn

Iíoorzi'i:ster
Se';ltreta:ni.s
P*r:ni.n,1.rreester
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BC"q?;p.-U.r:l id

Jer:r3cï u d i4gl_t!ggl51tl
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R"liut : '. ,[renel.aan 26 o3435-.1507

o3436-2323
03405-62598
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Voor a-l-i ": afCelii:.Zen vErl de vereniging
pGr ne:"ut?rr ( i atlgustus trrn 31 mei ) :

Senioren : 18 iaar en êutler
Jer:g51q4*n:3-6 en 17 jaar

KONTRIBIJTIE

g . 143;--,4rri;etal ing
t l'- :: Iler j;+ar )

E"TNKE _'IF{; 
:

Giror:' -: nê :

bedraagt de kontríbutie

f, 15Or-
f . 110,-
f . 85,-

-LE AUTC
)CR TFIET
IOMFIETÍ

Beoordeli-ng van leeftijd vind plaats per 1 anrgustus.
Reduktíe wordt verleencl indie er llieerdere kinderen onder
Ce i"6 i*ar uit één gezin lid van de vereniging zi-jn en uel
i-l-n- r.:':1, .::. : eerste kinci f . 85r-

tl'eedc kind f" 75,-
cerrlekirtdf'7o'-

ïndiei' éón kind liri is van twee afdelÍngen gel-d vocr de
t'íJeerie í:i'"ilellng hetÏ tarief van f. 7O,-

BETALTNGEN

t ot ,É:n met 15 jaar

Betaling van ile kontributie dien'b plaats 'he vinden op een
van dê cnderstaali* ui-jzen:
A. Jea-l'i:i:il+J-ing \O.m.v'acccSt girokaart of machtiging
B. llalf.'laariijkse t'etaling,J voor autoriratj se afschrijving

Uitsluitend toegestaan als er een
nachtj.ging voor autonratise
afscr i;virrg vordt verleend.

gg3qqilF! i{IIJI:í,trï! gsg

Senioreer
Je,ugdJeden 1E en 17 -iaar
Jeugdl *d..:rr tct 16 je^er
.Teug<l] ''i.,:rt to.t l-ti -iear
Jeugdicien toÈ 16 .iaar
Opzc'ggÍn.een gaai! pas in a.ls deze scri.ftelijk aan de
afdó'ï i-'.Í. :-ï$r:'.r li ;:r+ris kenbae-r' z i jrr gemaaht :

Vceti;:. : C.Er,'erirardr.rs Margrietlaan I
Gymnastiek : G.v.Tricht Doornseweg 21
Badminrïon : J.Aalbersen Weidedreef 3O

Afwíjk:i"-igen l'eÍr het rroorgasnde zijn uitdrukkelijk' ter beoordeling
v.;-rr he". i;oofdi:esbu'.p rro.qatr.ijk. Gedachi wordt aan onderbreking
vanr hct -i-i.sl:nsatschap eegens l-angdrrige blessure, verhuizíng,
zwange-.'.jthap, etc. Dergelijke gevallen dienen schriftelijk
aan cle :'lr"etel.is ven het hoofdbestuur voorgelegd te worden

^Êdres B+elevelct " Weidedreef 5O' 3947 NV, Langbroek.

f,íi. ?-?-. 60. 53íi I t.". v. pennin4yr.eester
423-c58 J Srtl La-ngbrcek

alle afdelingen-\ al1een aan het eínd
alle afdel-i.ngen ht* het seizoen
afd, voetbai J i voor I juni )

afti, g5r'rnastiek 'F4 *aandenafd. badminton .P

l ili 11 Í\

Sesr

6F$g:8ffi^"

It tj be:
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ra. STOOKER
adres voor alle reParaties

ÀUTí)KXUF NG A, P .K' " 2

in. en verkcon van.

.LE AUTOMEHKEN
)OBTFIETSEN
IOMF!ETSÉI.T

BENZINËSTATION

:nd 'tanal: Maandag t m Zaterdag 7 0a u I m 20 00 u

sslraat 47-51 . C;crtlren Tel 03Á35 - 2l.LLl 1t 63

KAMPWEG 21

3941 HC DOORN

TELEFOON 03430 - 16182

Voor een ruim assortiment aan

w'ijnen en binnen- en buitenlands

gedistilleerd

ADMINISTRATIEKANTOOR

D. van Ee
Weidedreef fi - 3947 NT Langbroek

Telefoon 03436 - 1174

Voor al uw belastingzaken

A.van Weelden Elektra
rsÍoortseewg 9 - Doorn - Tel. 03430-12330.

o.a. * verlichting
* apparaten voor persoonlijke

vezorging
* huishoudelijke apparaten
* persoonlijk geluid

(wa lkman- cassettebandjes).

RADIO.TV.VIDEO.
Wij bezorgen gratis thuis!
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EI6E N SLACH TERIJ EN WORSTMAK ERIJ

WILT U VLEES VOOR UW DIEPVRIES ?

DAN SPETIALE TARIEVEN

OOK VOOR FONDUE , GOURMET, BARBEQUE

f6srnseweg 12 tel 03436 - 1555' langbroek
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Ontdek onze feestelijke karrten

N=BBANK
De NMB denkt rnet u mee"

DE WABE UOITTBEFFEB

Is Uw Visboer

iedere woensdag van 10.00 - 13.00 ' 
: -::: '

Grouvis Tel. 03495 - 72502

kom naar onze standplaats op het parkeerterrein bij het voetbalveld.

! : ::

lenen veIzekere



+.k

BËSffffiffiffi .:inliust t trbêe

lieve gPgI! vriendinnen--en vrietrden.
-;t-------

TradÍtiegetrouw vatten wii,begin januari ' ine-t ;giiË

enigszins tril-Iende en hleer i.ets dikker geworder:
knuÍstjes, de pen om u ook voor 1988 alle goeds toc
te wensen. Het is u waarschijnfiik net za ver"gaan
als ons. Op de ochtend van de 4de januari nog
barstensvoJ rnet gcede plannen, die op het moment
dat u dit Leest,al weer lang een keurÍg plekie Ín
cie vri eskist hebben gekregen. net, plan hebben wÍi
daar met opzet niet opgeborgen. ongetwijfeld heeft
u onmiddelijk door waar wii het over hebben'
De aanleg van zo)n eenvoudig kustgraebaarrtje moet
tcch niet a1 te veel problemen opleveren
of wel. Of anders gezegd: Wij hoeven toch niet te
+rachten op cle gern,eenteli jke herindeling, voordat
vrij qie beschil<king hebben over een sporthal " ' r:
iJj vertrouwen er op dat wij straks met medewerlrÍrrg
van het gemeentebestuur ronze sportvergruizende
bevolking een enorÍne dÍenst kunnen bewÍjzen.
Een olyrnpÍsch jaar J.igt voor ons. Geprobeerd zal
worden on vele rekords te laten sJieuvelen'
Voor u hebben wi.j maar êén advies: probeer géén rehPl':riF
te breken. Spring niet verder dan de polsstok laDg
is.AIleen dan heeft u gezondheld niet te lijden'
Wij wensen u en de uwen een in aLle cpzichten
fantastisch L988 toe.

zekere

G. MÍ nnaar.

EB

j-ndr,arï ha

= er nt euwe
t .jaarI i jkse
adve-r'tentie

probleem van de Voltreffer
paginars gedrukt noeten

^ - r::ien. FleLaas nensen we kunnen niet zonder.
_ 13.00

oetbalveld.

redaktle
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16: schaa:. 'ír, L-l .

t8: voet!: I:' ' ,

&l: wielr, i;.i, .: .

23: scha:.' ,-i:. )lii.
24: schaken, trvr.e . .
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, í errl .r-rix San M'arino lbrmule I
.i: :nsit,r : '*:-'l Frix yan Portugal
4: vcetlrai, 1* flnaii; t-;EAFA-cup
S: a'r,lef,iek. IIK marathon in Amsteldam
9: squasli. !'JK profs in Amsterdanr (lot en met i5)

.r1: judo, Europees karnpioenschap in Spanje (tot en p
l1;

t; Nederlanct zijspa' hí"rr fl t a in e
15: o formule 1

r c(:r
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l.' licerxcl-'-:p in Leeuwarden
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'l-r:"rd Prix Japnn

lS: wieirennen, profrgnde Wqerden
i8; voeibal, 2e Íinalewedstrijd UEFA-beker
20; hociiey, Europacup in Bloemendaal (tot en met 23
21: wielrennen, Olympia's Ronde (tot, en mct ÍS moii
32: wielrennen, Bonieaux-Parijs
?;2: Prix Italiè
?3: kampioeirschaP (tot en met 6 j:
23: van Italié (tot en met l2 juni)
?3: badminton. \4rK ln Maleisiè (to! en rrret, S juni)
25: voerbal, fulale Europacup I
2?: tumen, NK vrouwen in Zuidwolde {ook 28 en 29)
211: autosport, Grand Prix van Eelgie formule I ln Spl
?s: motníraeés, Gr'-ind Prix van Wèstduitsland

4: turnen,
1o: voetbal' ítot' en Ínet 25 it
12: voetbal, K)
12: autosport, Grand Pí:{ van Canada fornrule I
12: molcrraees, Grand Prix van OostÊnrijk
l5: voetbal, Nederland-Engeland (EK)
18: vcal,bal, Nederland-Ierland (EK)
Ifi: autosport, Grand Frix verenigde staten formule 1

20: ' -'nnis, Wimbledon (ipt en met 3 juli)
27:
24:- I
25:
25:
25: Assen
26: ands kampicenschap Profs2Íl: alte O.S. mannen A'dam (tot en

1: z-.' -'rrimen, natlonale kampioenschappen (ook 2 qn
$: ::uur ;port, Grand Prix van FranhrÍjk formulÊ I
3: mqtorraces, Grand Prix van Belgiè r
4: wielrennen. Tour de France ttot en met 24 juli)
8: paardesport, N.K. springrui"r,ers ln Nijlnegeir
9: roeien,

10: autosp d formule I
16: roeien, AmFtÊrdam (o

16: atletiek, NK croningen (ook 1?)
1?: motorraces, Grand Prix van Joegoslavië
1?: motorcross, GP van Nederland 500 gc In l,lchtent
20: eolí, Open NK in Hilversum (tot en met 2d)
24: frrotorráces: Grand Prix van Franlrrijk
25: Èennis, Open N,K. Melkhuisje Hilversum (tot en m
31: autosport, Grand Prix lVestduitsland fomrule 1
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FIIJN El\l LE}<
TH.uD. BBlttff BJ.

en met i5)
ranje (tot en [r

Het adres voor:

.j.ri_-^y. *,_JÍ-:tainers, zand, grint, grond, mest, enz.
rd áJsFart *iar
reI(er voor al uw transporten(tQt eF met 23
i mct 2S meil

(ror en raer 6:t -.: rieterretn MoIenvliel 12 -11.

#;:|3'{Ï,*' ' rij Duurstede Tet 03435 - 7t.7OO (bgg 71296)

ook ll8 en 29)
rrmule I in SP:
ftsland

.ot en mqt 25 it
)
fornrule I
ÍljK

nten formule 1

lii
aD Assen
pben (ook 25 et
;chap
:hap arnateurs

:hap profs
n A'dam (tot en

ASSU RANTIEKANTOOR

J. P. VAN ECHTELT
Hal adres voor al uw vezekerlngen en bemlddellngen
Groenewoudsoweg 7 . Tel. 03436-1772b.9.9. 1265

Tevens het adres voor hypotheken - Ílnanclerlngen

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

NMS
Nederlandsche
M iddenstands
Spaarbank

rDDen (ook 2 qn

iiÉ rornrule i
i met 2{ juli)
i.lijmeSen

nd Íormule I
) A$stÊrdam (o

rslavië
0 cc ln I,lchtent
:n met 24)

Hlïo i*t *, *'
and forgrule t

de Gief s.v

Aan ne m i ngs maatsc happ ij
WILLEM ALEXANDERWEG 75 COTHEN TEL. 03436 - 2344



m. van de pavert
doornseweg 3 - langbroek
teleíoon 03436 - 1631

OOK VOOR PROJEKTEN ZIJN WE VAN ALLE MARKTEN THUIS

TaPiit

Gordijnen

Zonwering

Matrassen

Dekbedden

kleinrneutrelen
MeubelstoÍf eerderij

Spreien

Taf elkleden

Hffi.

woninginrichting Ginoot in

Loffo{oto

IIH I(EIIMHRH Uf,lN UTTTTSU"#Ëil

Geef makelaardrj o.e.ËlE GIEFI o"
met kantoren te Utrecht en \ilijk bij Duurstede

* een oriëntatie - opdracht
+ een koop- of verkoopopdracht
* een taxatie - opdracht

... EN U BENT VERZEKERD l'AN SUCCES

[38 [3IEtrB

M.AKELAARDIJ OC - ASSURANTIEN.TAXATIES - HYPOTH

35I] GN UTREC}IT 396I BL WIJK BIJ DUURSTËDE
KORTE JANSSTRAAT 16 VELDPOORTSTRAAT 6

TELEFOON 03G310001 TELEFOON 03435-73144

Schoenhandel en reparatiebedrijf
Schce n en-s oort-lede rura re n-

repa ratie in richting-stomerijdepot

Gerrit van Ginkel
Doornseweg 5

Lang broe k

Tel, 03436-14'15

Sch oenen - Laa rzeD- K io rn pen -
R egen k led ing-Sooria rti kel en-
Lederwaren-Schaatsen- R epa (ar te'

i n richt r ng-Schaatsen sl ij peÍr-
Storn erij-depót

BEZoEK 0HZE Foï0-W80llcff.Effi lJ
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Tapijt

Gord ijner

Zonwering

Matrassen

Dekbedden

eubelen
stoÍÍeerderij

Spreien

Taf elkleder
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ï

rffitrB

\\,{-TtES . HYPOTI:

tsIJ DUURSTEDE
TRAAT 6

03435-73 I 44

tlGAl,Effil,l

vÍijdai
1à.LaJ uc,i:
Na lE.oA dq,
t i!.45 uur:

?dtfrdrg
@.00 uut:
Na 08.0fl t:rr

13,40 uut:

^13 
t3.00 uul

firs.rtr,.- Í;',3í)
en 17.45 u<r:
18.6C utr:
lJa IB.CJ uut:

7onda1,.
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r: .ir$ (rrnstandii;hedÈri wí::.d de thul,ê'drr-r(lttrfjd vs.n Ifet
: -.e varjdsag ;,lfgle.l,iest..Or;r daï er jn ir'r:t twt+ecle sprake ',,ias
-'. ,:er] iri:itige sIJeIerÍJol)]ronsi, i Fichar,J [1 ieaheuvel nqg
- -:,i,Fianc i{oster net vakélrtirl,.loa vi+n Leeu'*ten Iie+-

--*3:lutre enz,enz)gingen er enker(: ÊpeierÉi r/an het eerste
-:-.''ierijoor ir.er,l het voer íJns bi_j voorbaal; al een
-.=;.:rjlr+-' wedi:irijd wcrdell.Dà íill6-'1ers van het rlêrÀ6'Le sijir
-:-t^1jk in i,e pal;síin bi j het tvreede.Ilaar orli het !zelf-
::::'ouwei:.r vari c.ez<z .jongens niet hef enlaa] te verniei-

-- a--:- zt:). Tcrr SteenLrergtn ilcr ai'l.c:cir dat we wel Vaker.
;l--cht speelden.Drrecl; na clc' af trap wei:cj er vri j aan*

-:...:eirjk voetbal gespeeld.VVi had het betere van heb spel

, =-L,allen.SVL s.rleeIcle rICjer op de counter.,maar we konden
-::t'. ,loIepunt rnaken.Na zo'n 210 nlnr:ten voetkrall_en rnochv

-.:n vri j e trap ner.nen op L.LrrI":gr. De 'na1 werrj hoog
. -- j ?bracht en werd goed ingekopt zocl at VVJ een voor-

:-.,i.q nam van 1-O.Na dit doeipunt kr.eeg SVL een veld-
:j',.'tcL:t.Ec:1 ter tot de ru,st kwairr er in dr,; ritflnd geen

.:.'-.:ierrng.Na de ï'ust waLr er een zelfde q;pelbee.Ld te 7íen
:-i -n cle eerste heift.Naanmate cle Ëpeelttjd verêtreek
: -: SVl, meer risico's nelTten.Achierirr gingen ure en cp eer-]

. :;ieii.:s e)1i^:cle riante ){ansen luhte het SVi, niet oÍ.1
- j 'ren. Bi j €en counter val-l VVJ wercl ana rrsicovoile

fgestraft-.iJit bUitcl)$p(.aJ- p-rosÍtic- gj.ng rie Fptt$ va.n
'_ i',1 a,rcei Uiritsen af elt schoot bekwaern in.Mei: deze

Bíj anige tLriiid! dmtíenf itl d.!r, :'ttÊt .iocrgaei! oe,' p-ea..fdoen *ên'..tt 4F
v o I g e n ri e,1? eë'.id' 2ei:É r l,r€ Jd w t Í i g n v e ! k í': g e n :

S iiÍ.fi li i.)., 
", 
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Á'Bdru N.;c!wgdiJ.?si ífsJ;o li.l.
Teleian íscht ; níor;,t aiie Vott.Ml:tià Cíj-tt ÍÍAr3.?
Al(].]^. Í.r/cÍÊÀ5í
R.rcÍ;t ryieuw,$C,.i^sl iÍá''ra i/$i.
Tetpí. i,1tórft,àt:e Vxilbëllitn A6-t, 1223:t:,
ArOJ're/êt#Ísi.
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fiàdit Nieuvr6ë;cÍ,:i rrodio 5j
Telaían í gchê i a ia r:tt2!i:: Voet h p, ;j n 06-Sr .1 223'J3,
NOS-releÍ,rtst



2 --C i ,::.,,.. i was .le r';eds ri-id beslist.Een paan minuten
vcor, . r: ïiii-js \/ar'r Di,jk noí1 tegensccrerr maar Íneer
zat:, )ï iT, niet in.lJeË,errs een stakrng bi.r cie Unox
fatLr':..ilr::r ,r;.,ij el- vandaag geen soep na afloop.
lvlasr niet E i,r'elird.van'c Fver:h van de Brink had voor een
sclii.tr'.r.r':ncle taart gezorgC,Deze tvas híj verforen na een
wedrierrschap met lret tweecle oiTi zeven punten uit vier wedstrij-
rJen 1re hali:n.Zoiicier spelers van trel-- eerste is dit natuur-
Ii jli eel "lrral',k j ertvoor ons.
0psteIlingSVL:14arcel Dirksen, Jan tioogland,Jan Gaasbeek,
Eril< .lansen,lluub HaZendonk,MartÍen Darnen,Bert van Os,
Henk MIddag,Jolin Koetsir:r,TFrijs van Dijk en Arj-e van Dijk.
Reserves Andy van Ee en Ar"jan Eeber,qen._-

Ë,en sDerer

P.S Í-rorry spgiers van het eerste,wat hierboven staat
is maar een geintje"\tJij wa.renrrhartstikke blij" met julIle,

{.N
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tz tl ner,
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Jien
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_-:(:.: r

VRC 7 SVL b L;z-12-87

Dankz j- j het Í'ej t ciat er een aantal wedstri jden waren
afge.l-asi konderi vie met voLdoende spelers-afreizen naar
Veenendaral . Om 1.4.2O uur moesten we aantreden, echter was
er geer) r'e1c-l vrij en rnoesten we wachten tot tegen drie
uur voo.n we van start konden gaan.\ttle begonnen voortva-
rende en het bJ,eek s-lechts een kwestie van tijd aLvorens
we tot scoreri konder- liomen.Maar hoe vaak we ook bij het
doel- van VRC irv,rietrren de bal kregen we niet tussen de palen.
Zo anders ging het b:ij VRC.Tweemaal onbenulJ.ig balver-
IÍes beteJ<ende.ret de rust een 2-O achterstand"Na een
kor'te theepauze werd aangevangen rneb de tweede heIft.
Deze trveecler hel.í't was een herhaling van de eerste helft .gez j.en lret velcispel 3rs de score verJ,oop.Met andere
woorden de eindstand kwai met een reeds invaLlende duis-
ternis, met een e j-ridstand van 4-O voor VRC " Dit kwamtrecht
niet door heb ri)n' ":i-l onzet'gastspelers.Ik wil hen nog-
maals dar.,. , cl'' 1: zi i olls uit de nood wilde
helpen, slecnts i . vê',1 or'1 s eigenlijke 6de
tearn stonden we in .iei v,,I,-l.I'. e ) dat na de winterstop
alle spelers van het 6de elftal weer.
zul Ien rve het team uit de kompetÍt j. e
Dus kom ;ongens hret is een teamsport!

aar:wezig zijrr anders
terug moeten trekken.

cle aanvoerder
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Bouwbedrijf

F{. NIEUWHOFF

l)vatie - onderhoud

euwbouw - verbouw

vijnen - deuren - trappen

Kenwerk

,\ DPAD 27 I

:hen tel. 0343ó-2003

J W.M. Damen

louthandel en zagerii

3i e soorten inlands gezaagd hout
spec ra I ite it :

gedisselde eiken balkles
':.enS uw adres voor open haard hout

-^.

' :: -:ekerd r1k a 45

'2 13436 - 1555

langbroek

oí 1855

[Iw adres voor:

binnen -en buitenlandse kaas

tevens verzorgen wii vooY

feestjes en partijen
gevarieerde schotels

GENT TUAN LEEUWEN

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

FA,H.v,D0ilSElAAB

VERHUIZING

BRANDSTOFFEN

tel, 03430 - 12826 - r4e6s

Iangbroek



G.TERNOOT
(OÍHEN

ÍEL.O3 43ó-1743

U00R AL UW ïRAilSP0RTEil, U[RU0ER EÍ,J

UTRHUUR UA]'I Af ZETCÍIiITAINTBS
HAl,lDtt llrl t0UBAGt Ettl BUWU0IDIBS

Arie Vos
Prins Hendrik'..:eg 6,3962 EL 'Jvijk bij Duurstede
Telefoon 03435 - 71509

O Autowasserettes
o Autoshop

o Olie- en Gashandr
a Opslag en verhi

a Benzinestati
Provincialeweg - Cothen
Teleíoon 03435 -2390

Uw Íotospecioolzook in

totohonÓel iotogrotïe íríl,o

êx c lusieve bratAsrePor tages

SPORTVRIENDEN
onlmoetert elkaar In

Café .

't lVlolentj*
€V€J,l ;
s4ttlu scH)Lu
TN UF€,
,,N NOLU

&€RT Zuttlgi?1/,/K

Tel. N+36 - 2551 0onp.t.ttnaof. fi Coi

ile

Dt hl[['5
auto mob ie lbed r ijf

Voor alle bekende merken
Voor nieuwe I gebruikte autc's
en al uw onderhoud.
,1ogg korting op accu's, banden en

uttlaten.

I LANGBROEKERDIJK 16
t:-;j''7'. 3972 ND DRTEBEFGEN

"ï tï 'r ': TEL 03438 _ 1 231 3

I)t rtietnvc

Wir( bï luurstode t6l 03435

TON YAT BRENET
Bonneterre - Blouses - Overhemden
Sprlker- en Corduroy broeken
H u rs houdtextrel

Textiel

Voordelig

Beter
van Bennekomweg 42 Doorn Teleíoon 03430.22038

Voor al uw loodgieterswerk
en aanleg Gentrale Uerwarming

Sanitair

WILLEM KOUDIJS
f r'lll'f 4LLA'i l.IFT, 1)r.lfJ]r

' )1' .i -52-6 >)
,jervic:e lt2 6 uur. i4,196 , ij
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Woens dag L:j-1-Btt DÀnÍES

SVL - .-. :1 :r r,

De eercie vÍeCstr:i j d van het n ieuwe j aar, we begonnen net
9 merden.Later zijn dat er nog 11 geworden.Jcnathan
kwarn met 16 meÍden,dus ze bleven doorwiaseLen.Twee maanden
geJ-eden hadden we nog met L-4 van hun verl. oren. Dit keer
ging het veelbeter.We waren feller en er weÍ'd goed over-
gespeel.d.SherrÍe en Diane waren voorin goed gevaarlljk.
Achterin zat aIIes goed dicht en zo ging het spel over
en weer,nadat Marita de bal op Sherrje gaf kon Sherrie
richting doel.De keepster stond in de weg en het was
geen doeLpunt.Jonathan kwam nu goed terug,Nicolien kreeg
de bal voor haar voeten en schoot hem scherp op eigen
doel,maar gelukkÍg kon Jolancla erbij.De tweede helft
waren we beter dan Jonathan,we kregen veef kansen.Annemiek
gaf de bal aan Lieneke,deze schoot recht op het doel
maar rle baI wilde er niet in.In de laatste vijf minuten
kwam Jonathan sterk terug,nadat Annemiek vlak voor ons
strafschopsgebied onderuit was getrapt kreeg Annet de
bal.Zij schoot de bal- naar Jolanda die die hem niet goed
te pakken kreeg en wegschoot.Jonathan reageerde daar niet
op,want die stonden naar Anneniek te kíjhen en zo kon
Jolanda de bal toch nog pakken,Hetty wilde beesd nog
ondersteboven lopenrlnaar Beesd durfde niet meer bij haar
in de buurt te komen.Jammer.Zo bleef het O-O.

dIËUGMgCIETBAb

Oud.e voetbalegboenen - k&rd.i-ns Je.lr.ed.

is uw kind, uit ziJn voetbalschoenen-klcttng gegroeiil. en j's
er geen opvolger voor d.eze spullen 1n huis, dan ril S1IL
deze oude voetbalschoenen -k1edJ:rg graa€ Tan u orrernemen.
Nj.euwe led.en kunnen we ÏÉer naneLiJk ee:r groot plezier mes
d.oen. Soms komt het wel- eens voor d.at een nieuwe puptl biJ
SIIL gaat voetbal-Ien, de ouders een paa^r prachtLge nieuwe
Toetbalschosnen kopen en d€ pupl1 na ean of twee maandea
eeen vía meer ín voetbaL heeft.Zonde vanr de rÉeuwe
voetbalschoenen.Daarom ls het'een goed. iclee a* SVII zelf
over oude voetbalschoenen beschikt, zod.at êen nieuw Lld eerst
op deze oude Échoenen pnobeent.Dan kunnen na tlvee of drie
maanden alsnog de nleuwe voetbaJsehoenen gekoeht vor.d.ea.
Hetzelfd.e ge1d.t voor sportklecllng,
Dus heeft u oude voetbalechoenen -kleding iu de kast liggen
wat toch niet meer gebnrikt wordt, belt u d.an met JaJl Mansier
(tel-. 2O5S) BÍj heur kunt u alles ialeveren.Gaat uw kÍnd op
vostba^lr bel êens met Jqn voor een paar oudê voetbelschoenen
zodat u het ee:rst een paar maanrden kunt aankiJken net uw kind
Er zÍjn momentesl- enketre goed.e gebruíkte voetbalschoenen
ln beheer biJ Jan Mansigr.
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DE RIJNSTREEK

- Compressorlerhuur
- Diomontboren
- Dqkbedekkinq
- lsotqtieplooi
- Autolood kronen
- Ki pperbouw

? - Hekwerken

$ -Constructie- en8 - Reporotíewerkploats
Verhuur mog vtlncontainers

Cotherweg 15 Langbroek 03436- 2088 - 1505
Voswijk 3 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

Vlierstraat 20 - Wiik bii Duurstede
tet. 03435 - 71989 I 73823
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Div. br oo d jes

Div. snacks enz.
Uw feesqes 9l partijen
verzorgen wU als van ouds
Koude schotels

*
*
*

-=-=-','Oa
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*

WILHELMINAWEG

LANGBROEK

TEL. 03436 -1805

Aannemers van sloop- en grondwerken
Handel in bouwmaterialen

Verhuur van grcndverzetmachines
Com oressonrverken

Fa. GopËeE'
Lekdijk west 40 (nabrj Beusich6mse Veer)

Wijk bij Duursrede - Tet 034C9-1641

bg9 03a35-72129-71098

Eiken biels - Schuttingplanken
Grindiegels - Vensterbankplanken

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

Tevens levering van
BETON, ZAND, GRINT en PUIN.

Evt thuisbelorgd Dagelijks geopend, ook's zaterdags



3aIvoetbaJ. maanclag ?8 Decermber 1-987 in
::nthaIlr De Ri jnsloottFin Cothen.

: no:;lirns var! 10,00 uurbot 13.0O uur waÊ er een
::rnorji vooi: de F pupÍIIen.
-:^r derien 4 teams aan nee.
, * teanr 1

- - tean 2-Daniel , Jasper', P j-eter, Sander, Marti, jn,
Arie en Stefan

: - tean 3
, - team 4-Arjen,Denni,ArnoutrSebas,BobbyrMatty

:;ramma:

?;s tÍ j d u i ts 1e;.g doelpunten SVL

i o. oo-10. Ls 1*o
'- . 10.15-10. 30 0-3 bobby 2x ( rnatty of sebas )

10.30-10.45 3-O
10.45-l"1.OC O-0
1-1.. 00-L1.l-5 O-L sebas
il"15-11.30 6-0 jasper 2x,stefan 2x;arie2

1i " 30:11.45 2-I stefan.
71,,45-!2.OO 0-7 - dennirmatty 3x,bobby

?x! sebas
1?.OO-12.1_5 2-O
l-2" i5-12.3O 3-1 stefan,arie, jasper en

bobby
'J"2 .30-L2 , 45 1-0
12.45-i3.OO 3-O arierjasper,nartÍjn

:s tand:
:eam 1111./F 10 purrten SVL totaal L4 punten
:ean 4 SVL - I punten SVF totaal 1.O punten
tciin 2liï1. - 5 punten (betreft aIIeen de
:rai:i 3 SVf O punten F- pupillen)

- totaal 25 doelpunten gescoord
i totaal 9 doelpunten gescoord

:-s je zíet harl SVl, de beste verdedigíng.Arnout had
-:nste tegendoelpunten.tegen,Wie voor SVL hebben ge-

:::'d,liunnen -i-r1Iie bclven Iezen,!naar ook de verdediging
:lt goed gespeeld, dat waren DanieI,Arjen, Sander en Pieter.
:.{as een hele leuke ochtend en er waren ook nog va-
. s :r) rnoeders homen ki jken,Veer)

lanken
planken
uro's
rddlnghout.

PUIN.

)ok 's zaterdags



DEV FT i',,' ï 1r j 7,t 1tjt;ar)Ác ?E NOVEI4BEIl i-987

Lrr:t, ,,;lie Ï',ouc1,'.qe fioetrten in Doorn voetbaflSn'
1:' ,!J:Êi: &r-li;ors r-+i;?oeigenlijk; was het iets te
',.,r, ''i, l Hlr:eÍ. r+att eF rlog nietrdie had zíc}:.

) ; ;-:it van DI-iV l','ar,':n ook erg laat dus r^ras

,É: í_:t_s lLa.ter qreir'en.
; , ,:.:i,rii-r-. nro€.ËL r:r'gens anders heen, jammer.

; ,,:i'it ie ul: a.l -i.r':'.:n de sclreidsrec!rter nÍet'
.".: i-,; i-t í:::Íl êlr o1-J ongev.Jei' 3 neter van ons doeL

r; . .i! f irr]l' l:r'e -Aci-t cl an rnoest Daniel Ruiten-
' .i1L' r.:e ii,rek Í3n cie schei-dsrechter'

- ir=, *eii ha.l ín zijn buik en toen floot de
.. :.-::Í-: (1,:.).:;a ai'"We verl-orsn met l-O,
.:...' .:'(j1'] .".r..dr"t::ijrÍ,$cr'l er.t Arie waren een
o,, .- '-,, l'.':i. cr:srec.:rter.iiiei omd.at ve verlofsen
())!L lt l-:ij slech'i flcot'

':,::-rtc:n \r.r' al. Ï emaai om cle beurt een penalty
, .t,,::;'h:;'..i.<i.,o jCr;ll.

-a1C

Ct r'a.

Vandaag \'.rês

lde g i rr61 en l

l aat !-Í i] i- :l

vefsi ,pr:,
het r 'l!
SteÍ'aF r,i::r

De w;:ii:' i

DEV !+'-' :-

en al-'.: .

beeii :i c -i- i ,'
Ári e iri i,,t', i
scheir.i.it I l;'
onze Lviri I li
beetje ï;r . ,;

haddcn !ïri'.';l-
Na af I cc-;
nerneti, llil

S'I : [:' :-
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Austei. I i tz zater.dag I2 december

SVL }- 1

Van ri a ;rg
best a -i

rvas n(,..
We ';J1:-i:

di e -.; j,'
ct,;Í,, r.. i

! ,', ,. .,

Lti,,
í- i1

Ár'

.'ri j u..t :l-i.i'::r s)e_Len,cie joirgens waren
'r r.:e-..,:f1,. irel_ft kwarreil we ach'ber met 2-0.
j'.: f í'.):ret-deu \è-e í. ?, tÊ wÍnneit rnaar het
r:r--iVu hri:rl_ren we i 1 Z keer achter elkaar
i :; ,: i e L i.,li.il{ maaï' vo i"gencie \{eek proberen

1.tLt..-ir.ll.: !.\i:ireil toch een heleboel mensen
.:. i-j-."'<c:t,cl,;::. is hr:el Ieuj:,bedankt hoor.
"'-,-' - ii !Jiasi r"r.r;1i..iaiïg ook liomerr voet'galIen, dat
-f 'uJr "

- (,';i'1,'i T,aierdag 19 december 1987

'"';i.,(':':i'r !,'ii :'Jr-. i. .1::eí,' ecjIts l.JífIIlen,want dat was'!.,.:ri; ;e.',rclen"On4at :.,t h,-'ei erg nart weer
i.e,: 1 (,'?.e tr',ii'ri, 

-; ;i''r'c'?!/.ien aar-ihouden van Gert.
t'-: cri,;:r: i'itrr ii\orl- c.lie vanr.).a;::,.J thu.is SpeeJ-den,

'i!jriilen ;.r:t ::.c.icor t: l;_crrd,EiAar vJi j niet hoor,
' 'a , rieb'::i.ij:n .j.et zo v{ir bij o!-ls vandaan.Wet :. :'':, i,i:'ot-, it.,r ;:tc_iet,::n rfoelila]_Ienltnaaf toen

. i.-: í.; 'jl-l S-L Íii] l,lt,.tetmen ;l.Le;.
iiililt',:-, rr'.:iet,.ii,e réraii Íte+" zijn vadef en moeder

-1 r' i:-r.:'i-. . jn vr+a:1.-i,td \,je.ij oi-' vakar:+;Íer.
:li.i : rio aclri,er-.tr-:tt'le vce:titall_en.

,t.:. 'i::f. ii.-rÍ?i'ta-1.--etir eli /i!íi.ncU'-; gifig keepen.

REISBUÍ

WILL E

BI

L n goed€
LFr kleren
Íio€t u he,

rnerii
l8refl ll --

fl 3nr
rr5aq :
r l:J'ff :r'



oeder

receDtles - bruiloften - diners - gourmetparties - vergaderingen

l:rdweg B - Wijk bij Duurstede - Telefoon 03435 - 7127O

'.':: Ce hele club?

- : eten?
=::aalbaan?
'l=>ollin)

-: xker^?

3espneek dan een

RElSBUREAU EN TOURINGCARVERHUUR

WILLEM ALEXANDERWEG 41 COTHEN

Voor alle inlichtingen:

gouÍ'metparty in . de gouden leettw >

omerij van Lunsen
)€ren !! lmeer dan 20 iaar vakervaring)

r i r Ginkel

b:- sftíeg 5

-r 03136 '1415

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

Tapijtreiniger

tt rRtotlFrouRs

BEL03436-2399

u 'n goede behandeling
r.,tw kleren
moet U het eens bij



'r:L:

'Jelc :lL-f'\erl o.l.:

AU I lÁ5

PU i'A

DI]iiLCP
o

WORThïA}I SPORT

r ,l t -.rl

2

IgAI'EGAS

Fo. K A VEENENDAAL

MEI KADE 61

EDERVEEN

Tet 08387 - '1465 in flessen, cilinders , tqr



IRT

.:eepen ging ook víe1 leuk, als ze maar nÍet hoog schÍe-
-: cbhy naakte lroor (-anË hr,:i; c ersi:e dr:e L pu-n b en S.tef an
--: er nog ;-l bíj,zc'tdtru wer wonnen met 3-O,

r'rrlgen nu w'interstolt,dat betekent ongeveer 6 weken
=-.'cuitcan kunhen voetbgllen,maar we.i trainen.hle.l-

íre heel veeL wedetrijden in de zaalvoetballen.Dat
Ce jeugdèomrnissie heei goed gedaan voor ons,

-=::-.i jaar hc.rpen we weer veel te winnen en we zullen
-::- ciLze vaders en moe.Jers broertjes zusjes opats en
r s zcggen dat ze eens naar ons noeten komen kijken,
.-s we darr grdter zl.jn en z,e blijven dan ook komen
.:nrlan krijgen cok de grotere el-ftallen meer mensen

: :rc,rêrr k-i jken,dat zou we1 heel erg leuk zÍjn.

groetj es Stefan, Denni ,

Pieter,Arnout,Arjen
Sander, Sebas, Bobby,
Daniel , Martijn

en
Gert.

SVL El

:a--ste wedstrÍjd voor de winterstop, moegten we hele-
:.3ar Doorn.Maar we zijn niet veor niets geweest,
let werd maar liefst 3-12 voor ons.
ae ï'enst hebben we nog een beetje rustÍg aangedaan
:crid i-n de rust maar 1-3.
=lpunten werden gemaakt door:
.. liarst 4x Sjonnie Aalbertsen 2x Ejorn Veenhof 2x
_'s 1x Matty van Leeuwen 1x Mario Jansen lx en
: Breeschoten 1x.
:.Ce week maandag hebben we een zaalvoetbal toernooi
::-enrdaar gaan \i/e ook winnen.

Henk Jansen Daan van Ee
Jan van Ziel Jan Mansier

lïenswoude E 1 2 Januari e

:g moesten we in de sporthal in Cothen,tegen
, -:de voetbal, len.
: .l'1 artin, Jhonnie en DennÍs moesten met de D

:n.En Dianne was op vakantierdie had het
::i bekeken.
::.tand was 5-1 en eerr half uur later' 12-3.De doelpun-
' :-:.:n gernaakt door B.jorn 5x lvÍatty 4x Mathi-ís 2x
:'-::I' iX
, :::rgÊn we met de r"ij-euwe bUS van MarioÍS vader
- ?'^:- huis.

.J an van ZíeJ. J an !lans ier
D"van Ee H.Jansen

\AN
EN GI
ING GI

cilinders , tqn



De F-,Jes.op Egd:

\,/oensdag 1J januari gingen víe naar Renswoude.

De KNUB ha.C. er een toerrrooi geoiganiseerd., we red.en er met twee autor s

na^ar toe.

De n::'ste 'edstr'Í jden worulen we l tegen Odijk en tegen Renswoude,

Toen r.re tegen Renewoude speelden, schreeuwde het publ-iekt rrRenswou, Rens-

dat vond ik r+er Jarnner, ma.at ze waren ook wel een beetje onsportief .

Gert kon deze middag noet met ons meel Kees \Ías onze coach.

T\reeende wedstrijden door kregen rve lirnona.de van hem en na d.e wedstrijct

heerliJke chips. Het was een fiJne middag.

Vorige wc'ek speelden we een wedstrljd teger, a" f-3"s van Cothen

spc:thal "de Rijnsloot'r. In het vervolg noten we iedere vrijdag

die sporthal trainen. Gert ls er dan we1 blj.

in

1n

thovr
uy/b(

l

JOnt

.3'1s(
;:':ek
,- ,=X

---JJ

In de Kerstvakantie speelden

weèt daar niet veel meer van

een toernooi in Cothen, ih

we lekker gevoetbald hebbenl

we ook nog

alleen dat

4.,f,^



?f.

^l e

, Rens-

strijd

ik

bbenl

IN

1n

t h ovens
u w bedrijf

jo ng b.v.
.ansen adi. dir.

3:'cekerdiik a6
!:'oek
:3435 _ 73954

een pÍacht-
assorlimenl wand-
en vloerlegels

openhaanden

architektuur

Ioter;'

7E

( ALI!-U- -. :e _ trip o.ï
1: 030-512541

:: ,zn 09 00 - 17 00 uur, zalerdag %n 09 00 - 13 00 uuÍ

Weldedrceí 73. 3947 NX Langbroelc
Teleíoon 03436 - 2386

Bi nnen en buitenschilderwerk, d u bbele beg lazi n g,
glasschade, patineerwerk, wandaÍwerking,

oude schilderstechnieken (zoals hout en marmerimitatie)

8t tf lloyêils

l00D0lêïêRsgêDRtJF e.y.

Voor aI uw lood- en zinkwerken
water-, 9ês- en sanitaire installaties.
Onderhoud, utilitei-tsbouw, nieuwbouw,
renovatie.

De Bazelstraat 4, t222 RJ Hilversum
tel. 035-855660
-scestdijksewegt 2I7 -219, Bilthoven

GEGARAN()EERDE

LN/ERING EN KWALITEIÏ
t)ANI(zU t)E HIEIN

GARANTIEREGELINGEN!



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

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

0"x

Hordebroekloon 11

Peperstroot 36

fót zlens bii Vldeotheok ,,ROCKY"

yerhuur van Video-apparatuur

Bunnik Tel. 03/.05 - 6368e

Wijk bij Duurstede Tel. 03435 -7604,1

ver.tt$ Ver .tt)} vor eÍvs'\ op\$

t.oo tot
ra.oo tot

20.oo uur
eí.oo uur
1e.oo uur
eo.oo uur

I

AlASlNtjAl{O Hlï\OoRO€![ líora! u t lt trictcËít t. ttÍgÊ!'j'
VAN VAXMAN9CHAP contirrrrr inonl 9&tt tlto'.
t YÉnZOÊGlt€ VAN TÉIELWEFCI Atfr nqCas oa{rotuw 9

NrOZdlÉK-gTEeN9Íll9! líjlcnrnr grcablnecrdat
I oÉgPÉclAlgEERo lN l€? oÍumtrttcsó ' h drt' thotYt'6'
tEèÈelr lN tÊYÊRehi vANÁttl ío&tr bat<rrrlrini^rn v
lffUunfree XVt.oEnE N )OOR llacq*''tt) Opr tcqrlat
CINNÊN BX ol.xÏEtl, Ol( M€Í ln'.llr-Eh.lt, kcbnhÉtdt 'ílÍ'
VLOÉPVEAW^RMINCI . OndsOclrna'r rtr*ir1

EL!'
HÁcx'

UtfYOoRRTIOLÉ]/ERB4{Ê E!y@tNFonMAflE:

i,ïiï Jil,ïiHIiÈ soo'. cr3i435- 7t 5 oo &'
TEtl . 5PECIAIE A^NÊIEOlN/ Strwrwn \ddtr.Ír$.r e
Car tx ptávulzEf{. wUÍ Ê1, OuunsÍEoE

TEGELHUIÍ

Cv/oB

uo vAN oelI!;I'7'Ï7El
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'- El - Wor.rclenbers E1 23 Januari 1988

-:iiaag speelden vde op krlnstgras tegen lrloudenberg.
, -a::ne was helaas z j,ek.Ei Iag een dik pak sneeuw op-:- v'eld,rnaar daar konden wÍ j beter Èegen dan
r, -Cenberg gelukkig.Voor de rust maakte Martin l-O

r;,rfbroek via een slidi.ng,
. -.e Dauze door Itíathi js 2-0 via een uitval ,Woudenberg

,:--:s-éercie iJenrrís ook nog lx,hierdoorwerd het Z-1-,
ie rest paktc. Dennis aJles,maar dan ook echt aIfes.

"::::.n rnaal<te zijn 2de doelpunt,3-J. voor SVL.
r ,:e:-,berg was na de rust zo goed, dat onze achterhoede
. i -.o:l aaln het sneeuwbal-len gooien waren.

1c gingen we na afloop met IZ paar koude tenen naar
- _ _; -^,alr

Henk Jansen,Jan Mansier
Daan van EerJan van Ziel.

- €: - DEV E2 9 Januari

- - - ig mo:i-q t.+rl we tegen DEV op kunstgras in Maarn.
:: -;1:l-dcn riu \roor het eerSt op een heel veldrdit ging

. :: rri.()p dcel Dennis,de achterhoede Marco,Sander,
-:-.. íiir Dianne.0p het mÍddenveld. BjornrJasperrMario
l.:i-'n!en voor Anja,Liatthijs en Sjonnie.
.:.1 :rijd wonrlen we met 6-O rra een 3-O rustStand-
---.:;--.:rrten werden gemaakt door Bjorn 3x,Martin lx,
:.-,-. lx en Matthijs lx.
..c.grngerr we weer met de blarrwe

--:l l- 5 .

llattlr was gebl.esseer'd geraakt
:a. ho::en dat iri j rrr:J-gende week

Jari Mans!er,Jatr van Ziel
Henk Jansen,Daan van Ee

bus van Mariots vader

net het cycelcroasen
weer meedoet.

i.:.il IS ARNOUT, EI.I II( VIND
-_:I'I ERG LEUK.
-- ::; !'íE T 3-O GE,ÁiONNEMAN

- ',l-r HI,IT K.UEPEN HEEL ERc
-.::'J NU TN DE ZAAL í)MDAT
. ::'.]:. IS STUK NN DAAROIT

.'l'a ..J i ZAALVOETBALïOERNOOI
t't liIlJPEIi.

HET

VBN
LELlK.
HET KOUD ÏS.
GAAN WE NU

SPELEN EN

wEl

f uur
f uur
o uur
o uur

(Y"
/.05 - 63688

r435 - 76011

I uiltd'<en, \cÍ#ij'
r in ond q6tl oftg't
,ès oa{íot!ít 9
orcornblnecrd al
ó. ln q'lratlowr@'
drÍtiíÍi.trli, gat Í
ubr) Og-'t )datner
r. koirnf cfdr rnr'
mttrrirl
clf Évl.tan

T,i:iÏ,#ilii,,
l.
HFONMAÍIE:

i5-7lroo&
bïiË+H"

TEGELHUIÍ ARNOT}T REEDTJK



3 3u r!,Sr
Zaalvoetbaltoe.r:nooÍ K"N"\o/.8, afd" Utr:E:cht:
Tijdens cle winterstcp en t1e krokusvakantie organiseert. de
K.N"!'"B. een jeugdzaalvoetbaLtoernooi Ín sporthal de Hokhorst
te Rensr,.aude" De volgen<ie teams zijn door S.V"L" ingeschreven:
S"\t"1.. Fi \t'o" 6 janua::i i 4"00 - 15.00 uur
S"v.L, EZ \'rc. 13 januari. i4.00 - i6.00 uuï
S"V.-i,. El v,io. 20 januar:L 14-00 - 16.00 uur
S.V.L. Dl r,ío, 27 l.rnuari i 6.00 - 18.00 uur
S.V-i,. 81 di.. 16 f ebr:uari 12.00 - 14.0 0 uur
S.V.L. Ai wo" i7 f eb::uari 12.00 - '! 4"00 uur
Er wo-rdt gespeeld in poules van vÍer teams. De poulervinnaars
speien een final-erc;nde otr 1B cf 15) februari,

1; V,'eggeruEl, f nzÊ vroeger'Ê secretiuesse en

ij ,:oliegn
il'-;

$ll rioor eeil mL't elcoho! verooruaakt ongeluk. Wij
ti atien rijn verantwoordelljk. Een siralend tnenstl is hcen.
!4.

Eii lEÊ€,i,,"r,rË; &êf HUl\dJfi ff igT#.SS.HFIql

ll r't --

g.)$

H
H
È'Í
H
it
ffi
Fi
II

I SË optnerinítgdle cl heeí

wst levens gered heeft



tde
Hokhorst

; chreven:

.rinnaars

:ouwshop doorn b.v.

- 13 Doorn - Tel. 0330 - 1 38 19

DE

t,tÈ
q08

DUS

E00P Btat oilzE

TOT VAIiI GINKEL

',lltlSTil. - Bl-l\DwIUZItK etc.
:.s moqelijk
:eparatier af clelin g

n r 1 nr rr I aI H l! \) r

-- <eus uit trieuue en
: rodellen.

)/IÍ-l('lCilr,ftL

:-: - dr,rarsflrrit - l-:lr.rkt'luit
- 'larinrlt - saxofort't- qit'ai.rr

:ri i Frrrrrqr erlc Tofefoon: 03435 - 14522

BOVAG AUTO RIJSCHOOL

WIM BOEVE
VOOR EEN BETRC'LIWBAAR

EN GEDEGEN RIJOPLEDING

IEDERE DINSDAGAVOND TT{EORIE

VOOR INLICHTINCEN KUNT U BELLEN

03430-15048 B.G.c.

03434-54380

5GH ITDERSBEDRIJ F
ROB URN EDE
De klassieke lijnolieverven 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:
hoogglans, zi.idemat, grondverÍ,
transparante schellak,
impregneerbeits,
dispersie en caseïne muurverí,
plantaardige verven voor
wandschilderingen, lazuur en sluier.
tec hnie k

LIVOS NEDERLAND IMPORT
R.S. VAN EDE, Beotrixloon 12

3947MH Longbnoek

TeleÍoon: 03436 1762

- gemakkelijke verwerkinc
- huisschilderskwaliteit
- giívrij
- goede droging
- redelijke prijs

NU OOK BUITENLA

ONS VERK;T

zie hiervoor maandel ijks

NDS BROOD BT.J

iJGBAAR

onze eIalagc!

BI\KKER lJ V^N ECK - LAN(;llR0t1K - I LL . 03436- 1405

'f 't 
* *'t * tt r! * * * * * * * * * * )t )k,k )t * * )r( *'t * r( * * *,t * *'t * * * * *'r *,t * tí

-brood-banke t-gebak-koek-choc o I adc-bonbons-snoep-

Vanaf heden ook de ECH'.Ilr BU,CISCIIE BONBONS!

brood dagclijks vers arn huis bezorgd in hóél Langbroek



c[} l-"

proef ook eens ?s'n
heerlijke snack

nuh' van ameÍongen tel 1244

óomseweg tangbroeK

LANG BROEKERDIJK A87

tet 0lf-ló - 1n6

FA. H. HAAIB0O:

CHINEES-INDONESISCH RESTAURA

&Eft,S,
{inffilo

l'h"
ilïL-

Markr 30 ':ffik wijk br1 Du
Iel 034?5 s-

E, 
jl

ffii Rurme par
F*--------

l' -'r',,4(lf i ln . :+?ri'
ilii, *!'r , -'1ir\

sfêail DE ctne,

r00P BtJ'oili

BOUW- EN HOBBYMABKT

KOSTEBMAN B.Ií,
ACHTERSTRAAT 44 . W'JK BIJ DUURSTF-D|;

TEL. 03435 - 71519

Rhodcsainselln 8 - 3%7 NC bngbrock
Tclefoon 03436 - 24 63

AFT

voor af ur

dierenvoeg 5,.
'q

kanrpwcr; 43 dc

t(i l (),1430 - 'l r

-'-
\-_- -

-3-)-



Are,ilÀWË#ffi&&'HtrffiW ffi àlsË;[ffi
I IB0O t

or al uY

rrenvoede:
I

, r 4:l Co<

i,1430 - 'l 3

Se !"íe&r*rg.lortdw

- -- -1 \. \-ÍTr7
i:' ::1'a -'l:trl]-

CI.{ RESTAURAI

-+:--: .\

;ji" -$s
?r.i" 6g

rf uffi
IJUR

in janrari.
2ir71 of
c34s5 - 71057

1 497

z!* :

a

rnaandag B februari
maandag 22 februari
maandag 7 maart
maandag 2L maart

I 988

1 98B

I 988

198 B

-: 
È;-\

ctn? ,

oil2

PTEÍU
{TtrUI

'Ë:tY

". I lr-ï$t]ltiï

-/
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OPHOEP Í,JíT(U.Ui'

t:euters (e * : jaar.) willen d.eelnemen aiin een níeusr

cp lloensclsgJnorten voor rnoeder en kind..
., O;rd L

:ne staz'ten
,:.,,ervanJ tel

Ls,
L-'

Lrngbrock
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JANUARI

t5 -T.Hoogland
1') .rj \, Ênt.

M.W.S'i:erkenbr:r'g
?2 J,ldansier
?4 ll .RoeIeveId

M.lJaisci:,
?-6 F.v.Os
30 E.Koetsier
3i B"'r.Dijk

FEBRUAR ]

M " Darnen
I. Doodemar
B. Overvest
C. Kraay
D. v " Ee
E. v. Wi j ngaarden
H.llenzen



ÉRË

w&o
VOORDEELMARKT

Uw adres voor

'I1T.I\]I N

Lrn,,broekervie't 1

Doorn Te1. C,;43A-12)1 t1

,VLEESCENTRUIí "

EEI{ GOLF VAIV

VOORDEEL !

Hoogst root 1/.

Wijk bij Duurstede
Tet. 03435 - 72163

-$ffi\_
|'.t0. ïqi{"\

fuitoshop ,,DE EEND"
- - : r r'-1se#eg 19- Doorn

. --i:-'4076

3 -A LLATEURSBEDRIJF

=- --'.ra - Gas - Water

. on Wijngaarden
Batenburo

: - =: =:=F 41 - LANGBROEK
-:-==l3N 03436 - 18 57



Kampweg 9a, Tel. 03430 - 1 Sg 92

Sla gorij B. Zumbn
u ^ Ju eigen slagenÍj,3

Uw adne= voon FondUGr Br
, en Gourmet. Uit eigen keuf
oRze specialiteiten Lcverv
Kooltwonstr Rool{vlees & Rc7 Huisslachtingen diepvries
afgelÊvrnd !!!

Dorpsstraat 43. Cothen
03436.

Heren str aat 23, Werkhoven,
03437 -

MEDAILLTS

l%w. l0sfên

Hêhnnr.chn f!!\UIav r í

39728H Driebe
Tel i) </, ^,4'J JAJV

BLOEMENKIOSK

Langbroekendiil( AB3b vonoí 900uur seop:

(Ingang G. Achterbengstnaat )

Langbnoek
Voor evt. bestelling 's avonde bellen:.w

rRêIUGRS
Yotlr elke boer/ loonwerker

hót beste paard r.d. stal

A. J. BORGST'J
TRAKTOREN - LANDBOUWWERK'

Doornseweg 6 - 3947 lrE LANGBROE
TeleÍoon 0A436-1277

oÍíicial dealer
YOOr

en ERENAUf,T
VOOR UW TOTALE AUTO-ONDERHOUD

- verkoop

- magazijn

- werkplaats

- schaderep.
en spuiterij

Shell service station
Shell shop
Quick service station
wasserette
APK

wfJK BIJ DUURSTEOE - ZANDWEG',t2-14 -TEL 03435-(7)1286

Lotto:foto v
l&xbbrt

sP0tr^

Etf 
-

*



Zumbri
leni j

rn Fonduar Ba
Uit eigen krul
teiten Lrverv
ool(vlecs & Flc

3en diepvrÍes,

en
03436.

hoven,
03437 -

AL tfv{ sP0R'^

iÍ)AILLES EN V

r0sfcn

:ril< sho f 7
:EH Driebe-
, ) i4i8

ARGRIt
I : SNIJBLOEN

POTPLAN'
DROOGBLT

onderdog,Vri,ldog er

rnoÍ 9.00 u ur geoP€

aat i

ionds bellen: i

,GST'J;
DBOUWWERKT

ME TANGBROE
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uw adres voor

a dameskontektre
en mode

a hurshoudlextrel
a ondergoed
o nachlkledrng
a leans en villetrlós-

kleorng mel o a
Levr's, Love

AUTOBEDRIJF

J.ONI'f.EZEN
NIEUW GFBRUIKT A1

ESCORT

TRANSIT

singel 43 0dijk

qBaN 5e oRPlq

tel 03405-61938

Zelf lqmutselem
aan het lEahtl

:- : :nsgevaarlijk zijn U kunl beteÍ
. - .'.:11 vrij zijn erkend. . ;,,:ï:':"1"""J.::,;ÍJ3ï"Hi':1,ï
.'.' ".1,"1 ;ijf ï3'j, i""?:'Jil.r,ï:"

: 'ilaralie oÍ uitbreidino van uw

: :::..lnstallatieburc
V'anlt tanO g.V.
. .''.4 - 3734 Ci( [!laaile;.rsdtik
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Voor al uw
VERSE SNIJBLOEMEN
en BLOEMWERK naar

BLOEMSIEFRUNST

Dorpsstraat 35 Tel 03{30
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. - ")OTHEKEN

. PERS. LENINGEN

De Geer van JutÍaaslaan 16

^ .'.-? 3941 CE DOORN
I 
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TeteÍoon 03430 - 12381

Drogistenl
Porfumerte
Byoux
Tiidschriften
Homeopothte

Markt 11 TeI: Q1435-714!3
]1r.i=llr'..r=::j j Tet: 0S43S-21060

Wijk bij Duurstede

3:+:an 2 - 3941 HM Doorn
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kinnegam b.v.
erkend gediplomeerd
auto- uitdeuk-, lakspuit- en moÍÍelbedrijÍ

KINNEGAM b.v.

Singel 41

3984 NV ODIJK

Tef .03405-62232
\,

lr,
nl

OfÍset- en boekdrukkeri

Fam i I ie-, ha n del sd ru kwerk

Amersfoortseweg 47 A&B - 3941 EK

Tel. 03430-16336

H
\

ílesto

,De t?,ui('

vleesschotels en

diverse pannekoeken,

Rijksstrootweg 21ó

Lee rsu ín

€ 0 3434- s37 39

Uw Rijbewijs halen!!
ERKEND VAMOR g(

\UTORIJSCHOOL Ver

GRATIS THUIS HALEN
en BRE

IVUK BU DU

TELEFOON 03435 - 71762

Lessen worden uitsluitend gegeven Ao,i

GEDIPLOMEERDE INSTRUCTEURS I

U kunt lesgen in een
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U zoruwel
gek ziin
alsu meer
betaalde.

,,Golff "
WIJK BIJ DUURSTEDE
Hoogstraat 14
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