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e stortvelden'roranjehofrr
yrtjvíe1 uits,luitend op de zaterdaÍ'l.
6"3a - ?"3o uur c junioren 1211j,1
6.3A - ?.Ja uur 3 junioren 14,1,),1
7.ja - 8"Ja uur A junioren 16J1'1,1
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stul<kên e. al.

Stel in overleg net de voorzitter de agenda
bestuursvergaderine vasi.
Uaal(t dc buitenljjst op n,a.v, heir besprokene
vergaderíng en zorÉS voor verzending daarvan.

binnengekonen

ot dc bestur I

,.
6"

7"
8.R

ryI!TII:
Voor_zitter:
1. Lêi-dt de bestul]rs- etr lcdenver.gaderingern.
2. ïcrteBcnwoordigt dê vêrí,nigÍnA bij officiË1e Aetegenhedennaar buiten.
l.,Sti$uleeit de overige bcstuursleden in de uitvoerin8 v3l

hun taak of taken.
r-. codrdineert de verschilfende bêstuurstaken.

É,. n;;TT correctiebevoe6dheid ren aênzlen van genonen be-
f cidsbeslissing€n.

iIi c e-voorzi tter:
l. Vêrvangt de voorzittcr bij ctiens afwezlghêid of op atieEs

'. Màakt notulen vaJl de bcstuurs- ên l eal envergad err", "" , 
f

bêlíent ih het clubbtad

1. VerteBenwoordigt de vcreniÉiing naar buiten in geschrift.-. /lgendcert inkonendê en uitgaande brieven! stukken e.d.'. Houdt archiel van binnen_6ekoÍnen en uitgaênde brieven ên

fla. _]. o.ll1clc"Lc Ieoerll'"sten opr
ir:aaB'c zorg voor het-o?ste1len vaD :el ledenLijst, vcrm!:l
c(1de de leclen dic bij dê bond zijn oFg')gêven en hun
correspondlerendle leden4unÍnei'6. Laat dize lijsi verocniB-
vufdigên ter uitrêiking aan:

(

1) bêstuurÊleclen; 2) aqltrvcerders van efítalfen; J)
van adspirantenelf tallen.

Geèit de mutaties afzonderl:jk door aan:
1) Penninglneerrter" 2) 'ÍYedstrjjdsêcretari6 en J) Jeugat.,j,r,.,.

1O" Draagt zorg voor invullin8, ondertekening en uj.treikind
van ale donatickaaiten, lialnaatschap6kaa?teE etc.) zo
spoedig nogelljk aan het be6:n van iealer verenigillg,sJaar"

11, Eoudt nauokeurj.6 aantekening van dle te kêurêD en Bekerrrdu
ledcn door de SportkeuriÀA, Ceeft tïdige opgave van d.
.' p.- jdc fecLcn aan de Dênr:ngmeester.

'12 S.h- Í+:ar hai. nÁê v:n haf vcrêni-ihdeiaFr hêÁ.hL..
briefJes voor de feden die in 6ên of andere coÍl.oiE$ic ?,il.l.
hebber Éjehad.
Heeít het behêer over het archi.ef en maakt iedê! jaári. rrr
het eird ían hei vereni8ingsjaài een archiefpakket! vc]'-
neldende de inhoud en het jaartal.

1ei,icru

1J.

(

Pennirlqneester:
1. Diaa8t zorg voor het behêer der geldlniddelen.
2" ZorAt voor tijdige inríng der contributies.
,. .Iioudt aantekening van dle ontvangEten en uitgaven in hct

daarvoor besteÍnde kasboekr onder _aanwlziag van de aard d.r
ontvangsten en uitgaven en op welk vereniginSsiaar deze
beliekkíng hebben.

\. Zié ïoé dat de bij ae begrotingspó6t vastgestelde uitgaven
niet vorden overschrealen.

(5



m.rE iï êr È lEaatregê1en te kunnêil nenên:

inkodsiêh
::i'i:::;-ï"li:fi'r::;L:.'a::-err f1-e or ri, or ar, opdatecn direkt inzicht in r.,"t ril'""".r;i--í..:1,-:: 11' :T"l

:iecrctaresse ter opb,-rging over rn het arc íef.

het verenininfiE
Comaissaris van fiateriaat:

. ríingt een kort, zal<etiik

ko?ltrol c

2.
J.

jen per pêrEoon van de in een

le slelêrs in elftallen
:e-bevoordeline bjJ het aan_

ateriaár1, rxedai11eka€têrl

JeugdI eider:

ti ^ vsn de opstêI.l in6^n

n zo nodig aanwijzin8 van
D. registratíe van wegblU.vers.

5.
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E, UitrèikiÈgr in ontvangstnane eh toezicht op invul-
ling dêr wed6trialfornufi eren;

f. Treffcn !an naatregèl cr ter voorl<omine vpn boetês.
0rgani6eert de trairing voor de adlspiranten en verzorgt
de aanvjjzing der tr.rinêrs; zovel op het vcld als in de
z^a1.
Oreaniseert nevenêktivitei Len te weten:
a. instell1ng cn stimulering van het adspirartenbestuur;
b. org.uis eren van eLftafavonden;

V!il JAr\il Dj\ !l iil
JÍNT

í. Mevr. Roêlofs,

J, J.liarchal

7. J.Verbeek
o. l)J.v;roorn
8. Ánja sondevan

14.R.lijkse
16.R.1ïe1Ie:'di ck

18 .c. r.Ho f
18.K.de Bruin

O-o-o-O-O-o-o-o-O-O -o -O -o-o-O -o-o -O-O-o -o-

Tt 8t 009

een tx,eedelig badpak
een beeldschone
vrouwftens onnozel i

Regelt huisbezoek b\j nieuvr aangenelde adslirántÊn.
;{oudt supervi€ie op de aloor het aalÍipirantenbestuur
organiseren €eriêïredstrijden ;
Stinuleert de pupillcn uefving,
lrr' .ngt versl ag uit op de ledenvLrgaderi ng

L i. !.r êt toesestaan oI o it str.nd
, lr!.:nrr È'-c+ -^n .-- ,c tr6en
.r ' roL,r in bíkini. 1{a 'roI h"f, wèIigc
1,.1k d--e1 Ínoet Ík dàn uittrekken?rr

VXRIIUIZtrN

Ce jeugd;
o. stinulering van aktiviteiten op

vc ê tballên 
"

'n tl'oflaniler staat oF een laddêr. dê verf
, ,r h-n "1< Fr óêh DÊt ï .,. -l ,'komt.
/r'' 1 roep oezel "Aíelr n-ne..Tker bent

Kerkeland 1?

Margri etf.29
Kerkeland 50
i(erkeland 28

Rodesteinsé1 . 14

, eidedreef 1

Irenelàan 16

Gro enekanseueg,
Gio enekan

Groenko ek 142

Kêrkefand 22

Rhijnesteins tr,6 ! Cothen

lleidedre ef 66

Iangbroekerdijk A)7

S andenbur gs el aan 1

B€atrixlaan'1O
Irerlelaatr 11

EN rEN HEI,E FIJNE vnRJÁ/iRDÀG lollGÍlvJlrNli

c. verzorgin3 rubriLk in D^ VolLreffer. L.1. r.1"?orgjnB d.r oropaganda voor de 'oetbal-oort onoê v (

ander gebied daD

van zijn huis te

u aan het verhuízen?rl

19. 1,.I'l.S cheflings
21. J. v. Buuren

22. U. J.Gadenans

ze. fl. oe ó1ê

26. l.l. L.li,Hoogverf
2b. F,Biesheuvel

lO. g. v.lEpef en

er,r,luLll PROIICIAT

Zijn vrij sons iema4d

door te.gevel}.

( í

vergeten, rvilt u zo goed zijn dit ovcn
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on ï/el rnêt 5-1 . liet een gave hattri-ck van Jos van Leeuwen,
'r,i begonnen echterr tenninste zo leek het, zeer eehandicapt,,rn de wedstrjjd, rïant Tato en Bert van Ameroneen konden

In dê eerste helft haddên v/e \'/ind mee, dit had at gauvr een
,loclpunt tot gevolg .r.f. aloor slecht uitverdedigeB kon ik de
b.1f beÍrachtj.gen (ter hoogte van het straf6chop8ebied) en
L,en doefpunt naken, Í-0. Door dit snelle doelpunt vielen
'1r e iêts têrug en kon Pensivoude iets terug doên.
Uili één van de slaarzane aadv.affênr kreeg een spefer vê^n
hen de bal en vilde de bal itl het lege doel schieten. De ba1
Leek naast te gaan, naar 6én van onze spelers dacht dat atê
bal erin zou gaant, en vrist niks anders te doeb dan de baf

Hei pênalty dat genonen íoest v,orden,
kon de keeper n!et 6top!et].
!irect na dir teg.ndoelpunr, cirig-n r'r e

volop in de aanval, hetgeen al snel
tot een corner leidde. toor ile $rind
alraaide de bal over iêdereèn heen en
belanalale hij bij de 2e paal, vaar'Jos v(
j,eeu!'ren geheef ongedekt kon inkoppen.
lla de ru6t ÍarêÈ we bang voor een
te8enoffênsief van Xensv,oude. We hadden
besloten de bal in de ploeg te houdlen
ê4 op onze kansen te wachtea. AI snel
krceg Frans de Sruinr na s1êcht:uit-
vêrdedigen, de bal eF zonder zich te
bedenken nan hii de bal in één kêer
op ziJn slof en via de onderkant van

(

de 1at vJerd de kéeper gepasseerdr l-1,Door_dit nooie doelpunt, ,,íaE de chaos achter bjj hêrl
komple-"t et1 konden vre onze €core uitbrcideD door no6 twcr:doêlpunten vsn Jos van Leeuvreí, respectlevetjjk één \rit
-oen voorzet, diê \ïerd voor de voeten van Jos gekopt, diehet ka"wei gcnakketjjk kon af'naken. De andere óntslond uit
een- zeer Ínooie diepte pass op Jos, diê er toen 5_1 van

Hêt vas onze eerste grote overlvinning in dit €eizoen, nariri-}{ zeg maaÍ zo;rrBeter laat dan nooit.r'
Àlbeit Achterb€rS (À-juni,,r,.

-o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o-o-o-o-o -o-o -o -o _o_o _o_o_o-o_o_o_o_() _

YI 9-14! PI4=4-l 
= ; =! : Yr ! : ='ll : = = l: 9

0p zaterdaE 9 alril noesten vr'\j uit ,spelen
uit Utrecht. iloe$/el deze.pfoeg regionaal

tegen liidlandii,
speeft, sraren

\'/e toch niet af tê pessimistisch.

Ze belden echter niet op.
Toen \',e cirideliJk, na ve1ê vreemale gebeurtenissen, bjJ het

) hadden Han Berger net zijn
auto nog in puin gereden).
lre begonnen niet erg gêconcentreêrd aan deze lvedstriid en
stonden dan ook aI snel met 2-0 achter,
Na 20 ninutên kreger ve greetr) op het spef van t{ialfandia ,.rl
rÍe kregen zelè enkele kansen.
Toen Midlandia nerkte dat ons spet beter vrerdr kvranen dc
eêrste slaiding6 op de benen, a1 snet te voorschijn,
Vanaf dit Domellt weral er door l"liatlandia niet neer go,..oÉt-
bafd. Ze probeerden afleen ons er zo snel_ ínogellk uit. le
schoppen.

In de rust rverd er hevig geschofalen op hêt hardê êD tjencn,lspel van Midlandia. Otto okkersen gine nu op doet staan (.rl
Chrís erhardus nên 0tto's plêr Ls over. (hjJ deed dit
zeer I d./.

door 1atên Ét2rl l
kantine Paren.

10)
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de overi8ens toch rdef goede buiten- DE B-JUNIORF-NVoor de 2e keer íoislukte,
j t)e-tval ên ll€t 6tono J-u.
lliêrna kreeg Sjaak van Leeuv/en een goede kans naar dezê vrerd
rloor dê kseper !]at gescholtr llierDa een zvraax hinkende
sjaak van LeêulJen.
Ila ÍJen Faar ninute!. kregcn urê een strafschop tegen $,egens
aangejEchoten hairds. Onzc leider Kl. de Bruine vond het de
rrpuigaten uitlopen.n héral de rrscheialsrechterrr liever zien
^fb;azen,

'. :n cen sp-1sf van : r d L3hdia doorbrak en onoergarekande
,,chter hefi fie? had dc verzorger van l{idlandia ineen6 Benoe8
tr:rk. Dê irscheidsrechter besliste lrên strafschop. G.v.L.
li,J, nêar de I'schcidsrechdel'rr toe etr wilde zêff ale strafscho!
,,rel nenên en ,,vercl hiervoor uit het vefd Bestuural. Deze
,i1;r:aÍscho! v,'erd door 0tto gê6topt,
I lereen r'ds blij toc daL de'r6cheids*êL'L!errr 'oor het einiÊ

T.van carderen.

-o -o-o-o -o -o -o-o -o -o-o-o-o-o-o-o-o-o -o-o -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

(

l)e B-juniorcn hebbe1'l leuk met elkaat gêvoetbald
.1it Êeizoen. ÀLs r'r e verloren hadden
rÍaren d€ leiders er altijd nog otii onê op te

iie hebrJen eon hcop rvedstrlid3n gêi.roÍnen Íê,ar
rê :r'bt r. ook .n 1ê:1tal $.dstctden v -:oi cn,
tcorai het fàtatste de-"] ïan d. kompctitiê

er uit \ua6 an lre tviec C-junioren kreger
zodat \!ê ornieus eÈn beetjê op elkaar
i:lqÉslreefd uloest.rr r'á,ken" tat }ikt-.
r. l._ bê{- f i-'"n
6peelden toch net plozie'r.
te . Laatste wedsti jjd van het seizoen luktê hêt dar toct !,,

di.- rredstr|d dus. Nu,.r'ê besl.ten zo goeC rnorj Li
te voctballen en dat lukte ;ced. Zèis" ïres onze tegensfr,r,l(.r-
íoor.;e r'Dst l1ep liet nirt zc 6o€d als na aie rust, narr '.r(
sto:1cl.n toch ínet de rust vcor ínet +-0.
In oe rrlJ€cdc hêlft werd or itus bÈtêr. gespeeLd, .aar d,.,1ó,,t
Irurltcn klianrc4 raar !iet. Eet fuhte toch on ook in rle 1,r,,.,,1
hcfit 4 doelpunt!n te zetten en dc eÍncisiand was Cus 8-r,,
liii ra6 (,en lcuks lfsluitirg van het seizoen.
'rie 4opeÈ op de ioe.nooaen ook no5 vat bekexs te Èinnen.
De trniningso])ko.'tst was ock altird Aeweldrg. nr rverd lcuk

'r' :r"r zeL-f kran ook \íel e-ns te 1a-t oI itii kv,aÍr l.l .mjLi'
niet. De meeste tijd was de trainer er xJel en we ilebben,,ll{(
ueek een goeale traiEing gehad. De traajre|ras dus toch u( l

goed.
ook de leiders zijn zeer goed gewcest. Àls we !'Jonnen gêverr ?,('

altijd een rondje aan hêt hele e1lta1 en a1s ure verloren
gaven ze ook een rondje, Deze 1eiáers ,luldalen geen gekênkil
in het veld, rvant anders vrerd je {rr uitaehaaLd. qet ziJn dur
een stel goedê 1eide.r6.

;,) ('t ,,
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l,unten, ciê rÍar,.n: J teaen Jotathàn er '1 teger Norêstad. {tt
Tn h.t b.gin n,:t oefenvrc.istriJden verforen v/e er ecn paar

rí.ar door goed-. steun van onze ]êiders in het be8ín van

l,.,ri seizoen' Jaap Tan Diik en ioE EvÊrs, hebben rie toch

|o. de resuftatea geboekt'

rl., h.rbben veef doeLlunten àan Àki van Ànerongen te danken:

.lr1 .

unze bestê ,r,,edstrijd tïas tegen .Tonathan thuís' onze sfecht-
.1.c ïre.lstrijd iÍas teg{,n Zeist thuis.

BXRONP

llen ïrerkzo€kÊnde betraêait het arbeidsbureerd en zeBt
tegen de dlenstdoenale ànbtenaar: rrlk heb -êen rrouru en
ve.rtien kinCercn!t' De anbtenaar'. onder de indruk:rrl,rat
kunt u l.erd er nog?rl

ADV'RT]]].iT1]]

il ,-, hêbben eên
:;c i zc en ook 2.)

feuk seizoen gehad
leuk vrordt.

en ik hoop dat het volgende

ilal Gaasbe€k

(

r!i:lat kost een hu\ï el ijks acLvê rt en tl e

het niÊt zo snuggere vrouïrtie aan
1.'. . l i[ 'n] Jê. nj iÍ't r'

rrLi eve her!Jrrschríkt het vroul''tje
tY/ee neter....".rr

RÁPÉOItT

in u.r krant?rrvraaftt
dê daÍre achter hê1.
t' antv/cordi de loke lil-l
; iren hjj is bijn.L

!rilraar is je ralport?rr vraagl de vadel atn zÏn zconi'J.r.
ZoonLieÍ: trlat heb ik uitg.leend aan P.rt€r. van de Lur.,l
i{ij \'/i:Lde ziJn vader effe Iat.n. schrrkken....

GIo-r::or

l,'Jin van Oudbroekhuizen.

\c H-.4. II
llcn 1ralper ploegt zich een t{eg .ioor de oflv.lngrjike haardos
vfn een hi!!ie die tot :rndÉre Bedachten is Sekomen.
L)t) .en gegeven ogenbtik staakt da haarsniidêr zrin vernoeien-
,1c arbeid en vraagt bêlnnesielrend:rrBent u vroeeer bii de
: r ir ^ 6-v.ê.Et_,t !,J. z \ -,,I.nf I ^vêsrigerr r.r i/L lomp-lt
!l., kapper:"Dat dacht ik lvef . Ik geloof dat ik u't nattozert-

".- 7i 1ten,.,.,... ",,

I'i{ljn 6choorrÍo--dí:r is gísterenavond 1n
baLdkui! in sláap gevalienlrr
lrri1l,-s oïorstroond zeker2lt rrfiêe, ze
$Laapt ne'L àaar mond open.."."

H AN DC R A1\.À;.7

nen Ían zit in de tiein met Êen
hardgranaat te spÊLen. len n-'ie-
reiziger zi.t dat en bruft angstiê:
rrS toii, dadeliJk ontplofb iel"
!xaai',r de ïÍ:raghals zich rustig on
en zegt BerusiEtelfend: I'Dat Secft
r:.r- no.r! in ,-b er 'LLir.oo órrr.

\]AT STAAT HItrR?

ioentonratcntonaientonatentovrat
(fEr^ o1 rÍê +z rrrc4 uê1r?rxol ur+€ LlrDl ua 01)

t1) ( r5



IUS K ETSIER
. l-dres: loorn6e\'/eA 107, LanAbroek

, boortedatum: I naafi 195J

. Lenste en eeuicht: '1 .?9 íeter; 81 ks,

. lrurrierlijke staai;1 ririiSezel

. Á:Lntar jaren bij s.ï.i,.: J ja.rr,

. "rl.L8ran: Iord Taurius.

. ilo:rkBever: Ia. Noorf:trder.

. l,-..vcrietê sfortm.rn: lliIlen ren Hanegefi
(r.I'a'criete T.Y-!rograÍrmars: I'iÉrsh, PeIJper, Tros fí:lrís.
, r;-, :r ]]6gí nr. . . . n f-. ol.J

'.Ían ïrelke rnuziek hou jê: Simon ên Garfirrkêl ; lieil lianond.
;.11ens voor de toekornEtr Dab het goed blijft gaàn met i;.V.L.
ri,Lie1,ê1ingFet(]n: ChineÊs,

t- ;"-, - - r.aald_ voofkeJ"..

o c \o 'l : -r.rner, .l,t;-k relar. n.

'/.]-j-,Etigste tegenstander: Dic noet nog gêboren \irorden.

'r.iiaal speel je èet flefst: ll.chts.
rr.'nt vind je de beste slrortproAraEnars o! de T.V.:

. : loroL oii, i. :., .ê-p:o-n?:5.v. . en J-r"noord.

()

4ta

EVEN LACHEN
Het sloeg tuaaff uur op de kerktoren.
Klaas, ifink dronkéír va6 o! vreg
naar huis, rl"/aan ga je rlaar to€
vriend, zc fàat.in de nacht?r' vroeg
een agent. trlkhe, ikke, Ík 8a
naar deipreekr', zei K1aas. rrJe uilt
m-- zeker roor de 8ek hoildên,
nanneijerrr zei de agent. rrnr gaat

nacht naar de preek'r. rrlk kan ïrel
erkènrr, zei XLaas, rrdat u nog njet

getrou!,d bent, anclers zoudt u wel
vreten rÍefke !reek ik bedoel. "..,'r

lI '!r'Il 0l'Í TI l,rifilNEN

Tï/ee 6chotten s-ing{:n een weddenschap aan' lvie het lan{'jrrl
o]rdex r,i:tt-.r hor bLiiven. Zii verdronken affe t,i/ee 

"

E I { -!14 ! tl1- 
-995 - I ! :-t -49 9:

Ien gezcfscha! z,ou e€n !icknic houdên ín een bos' ondcl
net gezÊfsclLa! vras ook een Schot. 4fslraak v4s, ciat
redercen ,,rat r,ec zou brengen. Irc Schot híeld zich hiori-r'n'
hij bracht ook rat rnêe) damelijk zljn broer.

( -o -o -o-
Tante koolif a.an het strand een tsco
/- .= \_"t o:1r rr - n nê-k' lê1 _p:

erg klein' ijscomanrr. rrliat dunkt u?
dubbêLtje een hele ij€baan kr!8t?rr

van een dubbelt,ic.
|lTó-^r+i!czii.vê'l

Dat u voor een



Loch zitlen, lvertl Dat i5 reed6 het vierde EIas bier'
: ie staande uitdrinkt.
- is een voorschrift.van de dokt€r; ik lijd v€e1 aan oP-
l/:i.nEi van bloedl en nu zei de dokter, Í1at dat niet anders
rn dan van het vele zitten in de bierkroe8' zie je en
ron bfijf ik 6edert-dj.en naar liever staan.

o1j.faÈtenspj.ts, toen de kleine alappele yreer boven de
6rond uast "Laat nsar zitt-n", zei de ríuíB, rrhêt had
In! ook kuflnen overkomenrr.

-O -O -o -o -O-O-O-O -O-O-O -O-o-o-O-o-O -O-o-O -O-O-O -O-O-O-o-O

Dlt77trt,/'--^/--Í-À'| \-., r- z- t- L V f1 Al\l t l\
1, Itat doet lriillem van HanegeD naa€t zijn voetbalien

no8 meer?

" ilaaD voetbalt Stan tsow1e6, j-n,re]k fand en wè1ke pfor)l]1

l]ie i6 de bondEcoach van het ;nge16 elftaI?
lJelke nederlandse speLers voetbaflen bij uaregeÍn in
óe.Lgle.

'',LOFI'INGSGEVAÀR

,r'Coppen tooptrt. rrl"loet hjj rrelrl
al in bed fàg, alacht ie er opeens aah' dat hji nog z\jn

,,ne v\jf kininepillen moe6t inneneE- tlji slikte ze 1a het
r:(er aloor! naar vànmorgen nerkte hil_ ' dat hii v$f revofver-
ronen had ingenomen.rl

I boertje moest naer het ziekenhui€ voor -êen opcratie en
Lr zag llij erg tegFnop. lla veel te8enwerpiDgen en oP
.h aandrinBed van de doktor' 8áaÈ -hij tenslotte datr toch
,r naar het ziekenhuis. Daar wordt bjj door eên verPleeg-
r'naif de badkamer geb-racht en eelIs flink ge\{assen!

riia6 eens een muis die met een olifant ging kaftpereb b\i
, tcn[etje. t 6-l'ÍorSens uerd de Ínuis vs]ker en tastte naast
1, naar de olifant l.Jas verdwenêh. De muis LieP naar

r,,n water:rr\lat is er?'r "Oh, nik6!t, zei de nuisr 'rga naar
r terug. Ik zocht mjin ztlenpaL en ik dacht even dat iU

i. v-rtegenwoordi8end mui2enelftaJ- speelde een voetbal-
lrl.r,ijcl tegen een vêrtegenv?oordigend ol'ifantenelftal.
| !pel, golfde op en neer en er vías voor de toe6chouwers
I ie Beni.eten. Maar tlotselin8 bij êen fêr6e charSe van
oljfantenaanvalr uêrd de doelverdediSer van ile muizen

5 de bondscoach van het n€derlandê e1fta1(voor-Lcitrir')

!'oor pfaats 6taat de jeugd
. !ïi. e iÊ
. Op lrat van I stenoord?

van de EuxoPeae

in klasse A

7. \r'ie staat er op de eerste plaatê
Topscorer?

q.:.aet 6taat i{uiEe op de ranAli'st
zaterdag (19-1-77)2

9. In L{elke klasse speelt tlinkvijk Zondag Anateurs?

10. \'laar voetbatt Atlan Claxke' 
^-ornÍ{n 

Hunterr Billy
Bremmer (Engeland) in È'elke club?

11, Bij velke club in Neal. voetbalt Istatov?
-12. In welke club voetbalt Branko Oblak in DuÍtsland?

\vefke club in Ned. speelt Frank (ratíe"?

velke atrateurscfub kont Richard Buddingi en van
heeft lerjenoord hen gekocht?

15. !r'ie 6taat er in Engeland o! kop in de eerEte divisic'/
16. I:tj- e staat er i.n spanje op kop?

d

I

I'
I

(
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AR IE HARDEMAN, rjie is de trariner van A'E'5'Íthene?

, tst velke cluh speê1t Rinus Israël? :

" -{oe I ang is ëên vo'Lba1veld:

. [Jat zijn de afmetingen van ee]l doel?

-o-o-o-o-
j9: ;i_Iq = 

Egt ?Ll - Y9BI9!- {9ELIE!

llep - Cruyf
(int v.d.Kuifen
lixcelsior

. J-O.

. tbt 2x v.Diggelen

, N.ï!.C,
. TÊnnis

.lliljarten

.;l.vink
ll.Onbe?aalde tiid
Li\4ocretof
,. \juttink / Bettena

I,Lrr:inkriik

').Guy llrijs
r,. r\tle ti. co i']adÏid
'i'.Lriet Vi66er
il.lJssêfneeivogels
tt),2-2
r0.Ruud Krol

1r,l)

"l. Adresi irêydcdteef ,,
2. Geboo"tedatun: 29 juli 1946 ,

J. Gêboorteplaats: Vr'erkhoven ( Bulteni.rnd)
4. Lên8te elr Beyricht: 1.?3 nete'"; ?6 kíIo.
5. Burgetlijke stand: cehuvÍd iloordeweeks en in het

í{. lantal jaren blj S.V.I.: I Jaal
7. ',,agenr loidl eEcort.
8. llerkgever: De Jong Boys

( vri.1.

9. 9avorieie sportnan; Cassias Ctay
íO.Javoriete T.V.progranrna: ltoeder rrat is het heet.
'11 .l avoriete lloeg(en)! S.V.I.
1z.Van vrelke muziek hou jê: Soul.
'1f,ileirs voor dc toekonst: Kêrpioen worden met ,9.V.1.L
'l4.Lieve1Íirêêeten: tsoerellkool mêt Lvo-rèt .spekjes.
lS.Favoriete trainers: Tin van de Laart,
T6.Hobbyls naast voêtbal: KEarten en rrer:Keí.????122

íT.Lastigste tegenstander: Niemand.

í q.Beste scheid-srcchter: Frans Dêrks, Dirh ltittêveen??i.. ?\_
19,SpeêI je liever Links oI rechtsbuiteII: Beidon
20.llat vind je de bêste sportprogranÍla's; Stuilio sport.
21.tíie urordt dit sêizoen kanlioen?r S,V.L?

9EII,LII9
Dê kersverse vader, naalat hrj vêrnonen heeft dat zijn
vrouw het leven ge€chonken heeft aan een drÍelin6:rrDat komt er nou van als je flet de dochter van e;n,
goochelaar t.ouÍrt. . . " (j7



U/IST U DAT ?
--_.-'L=::-_

l'.VíN BUUREN beter Bekookte eieren kan vervoeren dan

, s€, cie zLn nakke ik oP t ruimt n'

'HÁlDEliÁN oet gclostufieÈrd voetballen voor aap liep"

i,.I(OETSIEI alobbêrs verkooPt dj.e ie kunt meeneíen in ie
I)o rlemonne e I

{.HifD!}iAN niet tegen zÍn vêr'Iie6 kan:net vissen ên dan

i .rt bakstenen be6ini te €oo1en' I
-.J .1"ÍÀNSIER na

,r.l,tn eiEen uit

het r!ekostumeerde voetbal nieu\Ï ÓndlerSoed

tervritl hij onaler tle douche stond vergat hij
tê kleden.'....

'raren die bij

- at het alon de riliEaworrd 3ezelli8 is bu R'VÁN AI'IERONGLN

., , êflooP van h't l"'lncn.

-rLat P.VAN DOOIIN t/êer bii S.1"1" G/rnT voetballe4'

-'r:it ToN Vr,N GiiiDEiili{ (Tato) voor ondêrzoek in het zieken-
iLLis hecft geLê8en en daar direct Soede contacten oet de

,"l"!u.u, r-o"ítr Íou, dat is hen heel erg Soed gelukt! !

-iilis ],ÀNGBR0ÊX 19?? . ROSA HÁRDDIViAN, lid i6 van S'V'L''

.,.V.L. voor joker slood alaar in liitervcen (Ádvcndo)' v€el

l)ubliek maar Seen voetbà1.

-irct I).T.1.c1ftal a}]enaal oude voetbeLlêrs
.. v. L. hebben 6evoetbald.

-^.van AMIRONG-N(Akie) ook goed kan vlaggen' Ga zo door' Í
, n jc zult 8auc, F.Dêrks assisteren'

-,l.JANS5EN het verschil niet vist tus6en Veense Boyê of'

-(l(, Vol-tr{}ffen zo iangzanerhand voor de ieugd wordt'

--Ll.HÀRDEMAN en de lieer Koster een veddenschaP hadden

, -rlolren om vjjf trTppcn var 11 melcr door een band tê
,.crietcn!l Geen van beide! kon de bal er door krii8enr
re hadden 20 stuks genoínen."'

)

SV.L 5

s-V.l.5 spcelde op 9 april j.L.
zun _Laat6 Le ko4pê ti ti eviedstrijd,
..e rvr.6!.in dat we op ziin mil1st

k:.apioen Ren6voude 4 te
( indigen.

Étonden dan ook snel met
o-l voor door doê],?uÍtên v--
Gert van de l,agel,aet(Zx) enDirk Veldhuizen, Hi crna dachten
e cie.wedstrjjd ê.1 6e\,/onnen te hebben,
aar da! viel bittei tc8eÀ, Daht nog
Dor de Dauze scoorde c.V.V.r/. tegen,

Na de'pauze bracht e.V.V.V, enkefe nieu!íë

I tweemaal Bescoord.

vertrlaatsen.

G.V.V.V. gaf. zich echter no8 nÍet gew nnen ên Thêo Koetsiernoesr nog enkcfe goede r.eddingen lerr cht_on orí ohze voor_sprong tê hanclhaven. VIah voor t{id scoorde l,uc na ect1lan8e 6olo en een goêdte éé!_tree konbinatie het v{ráe aoef_punt.

in acht jaar op de tweede Dláuit 15 vredstrijden cn 4i geÀcoordc en ,1 tegeE doetpunten.

9:!:I:I:Ë=:=9:Y:!:!

(19



9:!:!;=2=!I:l:l=d:949!!elrE9=I9g:!1!g::l
',, "o.ii speelde s.\'"1-. 5 een zaarvog'"b.al r;edstTijq tesen

'r.cl:e Boys.

'.il 
"".a,"."o 

cr har:ê riei'jerk! ori lct e"n-Deter rÊsultaat

Il íc sirldstand 'li-5 in rei 1'o

:êLj_err.'{-ensche Bots zal oIJ

, : i J"esD'ê1d t,ot',t' 
_o_.._o_

,1 cr speclt in dc kofiIret-itle' .

I ,r:'s 1,an onzÈ ).a,:1t ."o u1'g 11o.:a" 'r'í'lstrij'1 vraarin ll'I^V'2

,, k '/,jldnui"en de 2-3 eiid5tanr

eensche Boys.

Lrs lJaren vre nogal verzwakt door het meesFelon van tv'ee

1,, l,,r'i van het vierde elital'
,ii,'t Lre aI veel kansen gcmasr hádden scoorde veensche Boys

r,.rrLu scoorde Veensche BoyÊ weer te[cÈ en de schei'dsrechter

ie voorkoríen om niet verdêr
)it 'eas tevens.le lsatgte wedstrijd van onze rechtsbuitenI'rank Lehr, die verhui6d iÊ naar l,tontfoort. V" h"p;;-;;;

:: !:!:. - 1g t: l=c -11: I gsl

.lit k€er r,veer Det veel slrelers vêrtegên\iroordigd o! de

ên Cat hii i]et zo'Ít trouu, fid
iaren gereest is, 

zal bfijven als hii de afeelon"n

Op 25 mei(vcrkiezingen en LC.I finate) zaf Teuni6 Rêeilit(

Europêcup I Íinale oD de T.V
lfaá.tst naar 1g.oo u!rr. ' te zie'' i6 de receptie "(r

_o_o _o_
Tenslotte 1,/í1 ik nog êet1 vriendeljJk ver?oek doen aan de

e speleLs wat resultêert in

--!a de thui 6ueds trijdên yan het viJfde, stijgt de kantine_

--behalve de sel.ektieelftaffen zijn uii het eniee sênioren_têan dat de training trouu LezoukL etr 
"".pV 

ï"""..-"."ihet clubbfad.
tseste elftallerkomni.,sie, Iaat ons
bi.l elkaar voetbalten. Bij voorba.rt

Íolgend jaar a. u. b. wecr.
h:Llteljjk dank l1anons 't 'rír.

(z t



/E.NU V.D, MAAND
liltIJROoDJnS ( I stuks )

'ri; peter6êli.e.

i.l.cn en v€rEeng ze net de Jiing';,;i;";"""'"1:-Ë".r.i;t t'.t *'oánï:l.o;::u"i"l"Ë'.:t;:::::::'

:!ElT{I-I':!4lI
'(r rr. boteri 4 gnêetJes Seroostèr'l brood; 4 Plakken hami

'r ,ctrlivcn anana; 4 plakkÈn ionge kaa6'

rr, jn,-!r ale sneetjcE Seroosterd brood met boter' LeB hlerop

-O -O-O-o _O-

rl,;'i U DÁT N.EÁFDEI|AN na 2oo
inschiet. " "

'j jri U DÀT ze bij S.V.L. voor
vr a!en?2 2 ?

glazen bier er nog 2 ballen

de zater.lag eelt telefóni6te

( 2',

JEUGDCOMMISSIË
L. S chellinas
D.lI.EverE
J.Feddena
F. de Bruin
K, de Bruin
J.liar'denan
J.van Dijk

/ .vaE Don6eLaa!

H.vàn IÈlelen
G.Eve?6
R,Evcr6
B . v.Berneveld
L.Aalsnan
G.Maar
F.Budding
C.VredenburB
J.Eve.s

'1e voorzittel.
2e voor.zi tter
Jeu8dsecr;tari en wealstr.jjdsecr.
rrar.ner Ef. pup 1lêntrainer Á juD'loreh
trainer B. junioren
traiDêr. C. juhioren
traj.ner D.pupiflen
keepers trainer
_trainer E II pupillên
Ielder :,
leidêr
léider'
leider
leider
feider
le i der
leider
1e idêr

-o-o -o-o-o-o-o -o -o -o_o _o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o _o_o

e'"7 JARIGEN
Vele ouders zeggen ! "i,ti

rri'lijn zootr wi1 graag oir voetballen, mr r.hii is te jons".
lÍaar neenr dat i6 Êinals vcrfedeD jíJ aa.r

(



t uw zoon nu oP vo ctbal I enigt;:tl"|:: 
""n:* 

"n'
rlê tleer Fenenar KerkeraDq 1-i"Ë"ii.utu""aer net u en us' zoon'

-o-o-O-O-O-O -o-O -O-O-O-O-O-O-O-O-o-O -O-O -O-o-o-O-o -O -O-O -O-

sinnr bA A \ t{F t-

:. -ravori ête T.V.Progrrmme: ToP

9. Favoriete PIoeg(en): Aiax en

PoP

I c.Utrecht.

seizoen katnPioen?: s'v'l'I

K

4. Í,cngte eE Seuicht: -1'75 ne eri 61 kilo

. Aantaf jaren bjj s'V'L': I ia'ar

. op welke school tii ie?: Chr' l'lavo te Doorn

'1. Iavoriêtê sportman: Ruuil i(noI'

0

lO.Val- welke nuziek hou ie: 411e nuziek'

11.fJat v/i-1 j€ Le'têr wordent frinkelier

'l2.L,ens voor de toekonstt Gezon'l blIven

ll.i,ievelingseten: llat de pot schaft'

llr .!:,rvoriete trainer: 11'va! Inpelen

lr,Ítobtryrs naast voetbal: Zwemíen

l6.Lastigste te8enstander : 0dljk

19.ri1irt vind ie dle beste sPor tProgranÍna' Óp de T'v'

Studic SPort.

)Ll.\ii e uorilt dit

;'rr )

in alê

1ink5.

S V.L. B
s.v.L.B I _.zEIS'r B 3.

In de eerste helft van cle ko4petrlle speeLclen lse Aoecl.
-Later 

in.de twecde hetft 
"pu"id"n -. .i;;;;;;.'- ""'-'

Írêar. ernqellJk,.na eeh pEar $ed6tr denr 6peefden we censterke wedstrjjd te8en Zeist. tJe lÀ, nnetr ,Ët g.ó, - -"'

Ja! van ziel en Jos Quint.
_o _o_o _o_

die het hele seizoen leiders z\ln geweest.
_o_o_o_o_

9:!:!:!_I_:_llIlT_pZ

blij dat v/e dle weal6trjjcl
Peter van Os(B-junior)

vat volgt hÍerop?

9ur+qc rr êpTatsoSuêBel

()4
uT l€E1s selTv

) L-g-E-t-í-z- L



niet zeggen.
B - JU N ÍO IiJiN

Gemi ddelc

--"*.a"* 
1 

' 
5oo 18 2?

1.""n"""n.t"" 0,600 
' 

7

.,van Diik o'5oo 18 i
r, . Dê Fruin o')91 23 t

2\7
',.trvers
C.l;".errria0'22292Í

n >r8 zIL 3
', uirb
' .l']êierveld o! 2o0 t2 

i.

^ 1R1 22
r.!an 05

- .,5 2\ 4
l!.Vrn der Gríft ur lol

Enic llvers (B-iunioren)

..r, )

!e Hêer van ne
I.ievr. Kerkho f-tlo eks tra
i"iedebes iuurcleden:

' 6-9I roing 5ym: D- n."r Schrjek uerg cl]
riêj. SonCerval

Voorzitter
Secre tdre6s e

danes
9-12 laarjaar en

liet br,rituur rfd.eyn is van pfên on per 1 septênber een
JonÀans8roop oÊ te richten.
r'rfs er jonl.lens ziJn dic or voor voeten om op ate gyrh te ko,n, n

ad€Diranteb te splitsen.

leden ían harte welkon.

Oo



PE N BÈ!--E_F *'ï@Td#J$Ï*

-hui s ' nrika v''t

o

.lïiê1

il: geef de penbrief 'loor 
aan Janíie Gar'lenier'

-o-O-O-o-o -

1,,.. nnen" de dahes-juniorèí moesten
harr 4 {'as her' zover 

'il'"ï'lïill;r.'. - . .
t waren l(i{aÉen ze alleíaar ael
horen.
'orden.'
hatltleD gekregen Singen se 'reer
;ine nog een konsumPtle'.
. oefenêí' Pit eÁ vat anlnot
lstriiden beslist ho8er'

llevr. Hoogeíerf '

28)
(

(

!E - 1-"P: I8t S 9_9t _ 3 Z _ t$I l
Toeo we hoofden dat vè naat (glngeh verèeIde Teunie dat s/rNou, vrij benieurd. Ue n6961.,
en v,e waren vanwege cle dubbel

rt begon al 1euk.
La1, Diet zo gr,oot a1sgezelliEer.

n va€t door de niêuwe ayjn_

achterover rol1en maar

e.n g.r!vetdi tt(, sFr0id ovcr.I h--l,ben ,l".ar ontzettend vcet !lezier gehad, er varr n

{

Uiloa van lt(,, t,.n



.aterda| 2t aPril Singeí de

ilil:,'ï Ïï:":iï"ïïiet"o"r "

l3t"l"l*9i,tt vie! tlc nat doeí rna haddetr
'Xast. Pit waÊ on kvlart voor v

oïli'a. :. Prijs 5ehaald m"t 6'

Ge6chrev€D Verbeek'

-o-o-o-o-o-o-o-o-o -o-

adlspirant-ilaoes naar een

tle zijn oPgehaaltl en Sebracht

It

h-"bben dcelllenoDen'

rn,
;porl.

(OY,T U OOK?
Met vriendel)jke SroetEn'

Ír . Oualbro êkhui-z e n (

Íl)

ry

(

TEVENS HOiEL-FENSiOU
.., fi iLLrtAR

W VERHECGEN
li,(RKT 1 - 2 llIJk BIJ DUURSTEiE 'IeI. 03435 _ 1t?2

\/\/A T HENK MAAKT
D AI_ S[/AAKT

(
IJSTÁÀIITEN

$NACi(S

P^TATES FRrrEs:8e rkk'| n rn
vo rgcDrkkrll

}'RITÊSSAUS

(JU KRYSAUS

I'IIIKÁDELLEN

lNz. JtNr. xNz

SNA(] KTJAR TII-MI

I{)l?l'S5'l'1{^^l' 19 - 21 (IOTHÍjN ,1,.t ..t,, 1|

'{Ee



U\/\/ BEDRI.J E r l-le Ec
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