
cJa L

/)-r/.1

D,^ l- nl- |

NOORDAM'S
SLAÊER'JEN
rl linrrx iN DE

CEHELE CIIGEVING

irwntirrir EN-

f,-ffiGBRoEKSI
VOTTREFFER

iill,.IT etUJhbLmd
UIU@R ffiIL ffi
f;.:) nn n fi9 Ê2
-;j"(r"L *tL b,

(

spoRr iir
VERSLAAN

-'\,^ - | r t-,-.' trI '-:L\-l Ui I

t'l IFT TF



)P RTHUIS VALíTENBU RG B.V. GKA N_,MFEL_ )f
L

K^llP'JtEG 39 DooItN T er. a341o - 2821

o r : ***VITIJETIq!9[!!!IIS
o.ál áamèó en heren (6ki) Pakken

Pantalon6 en iackE, Noorse truien

K NIsI THAN EIVES

v e r h u u r van:skirs en skischoenen ínêt recht

T-ANGBROEXER!,;K 16, IIRTIBERGXN Íer. OJ4J8-211)

:Lnruif- ei1 financíering
mogeliJkl a-l r1aa! geJ.aDg

BOVÀG GARANIIË

!r. ritirj4Ê 1,!,!! !q!{!{r:II=r.1:l_ i:_!rlgyg ! !!!
i,i,i!c;rioE( -.,|"!. (atrr-6)1215, b,9.c. (oj4l6) r2j6

TRACTORNNHANDÏI
RIiFÁRÀTItrINRICHTÏ NG

IIANDEL IN ol,InXN en VxTllIN

o &tt6 - rs?o

t\tlt \/ t_t-{Htlt l-.1

van o.a. div" V.l'. (bu6-Goff) ,rr. íri

)ot Át, L'!l TnGliLïJEIK

I ;rrtsing en l evering

'\land- vloêrtegels
' no zaíu
'!n natuutsteel]

ru {c kfrila

SNACKMOBIET

VNRSE HËÍRI, IJKI] SNAC(S

VAN KOOTEN

VERZORGEN OOK UV] PARTIJEN EN I'trISTJ€S

€ierên - Huzaren6aladê - dít/,totrstjeE -
bitterballen eí2. eíz,

- 1305

I csue

van: fi.

BRJJDN]Jr'trG 1' C O T II E N {\

WIJ

ische

o3t+i6

A r]-.n voorziên van radio
t!ercedes besteflJagenE íat 1J n1

lljb.,l,r'js B. r.

NOlTTGlilri CliT :,8 - Zt),ti T.:L;,i'rr I i



?ORTVÉFTJNIGING L À N G B RO E K

: 20 iuni 1961

VAN HET BESTUUI]
I. Er zjjn nog steeds enkê1e leden die de ouile contfibutic

ove}makeÈ/beta1en. Hierbil do-"1!n r'/ij speciaal op deËenen
,ie.1\er 6i ro betelen.

VÍij ver?oeken u aan de hand yan onderstaan.l lijstje
na te Baan of u het juiste led.ag gireert aan ale
penningÍneÊster (gírc 42Jj58),Is dit niet zo? Zo1ldt 1)

dan zo Epoedig lllogefijk r.jillen zorgcrag;;-voor a?nzuivLrirl
Ían het rtekortr gedert 1 jufi j.f. en voortaan hetjuiste bedrag wil-fen overmaken? ltet voorkoht oÈ die
lcnier eeí .loop ovêrbooig- adminis;r^êtieve ror;.jlomp.
Álvast onze hartelijke dank!

ericht

ESTUUR

heer Sfagter
hcer Elsen

2)

(_)
Voo!zi tier
Vice-voorzi tte!
Penningne ester
S ekr: e tari 6

verzorgingsnateri aaL

Medebestuurslid
Cantine-verzorglng
!ï e ds trijdl-s ekr e t ari. s

Áfd. Gymnastiek

Cotherweg'12

T,angbroek

rel. 01416 - 1881

\2 1t ,8 r.nr.
pennj.ngEeester S. V. L.

Kerkêland J9

l,angbroek

18 jaar en ouder
16 .Jí 17 jaàr
1e kind )
2e kind ) ry'n 1J jaar

4e en volgende kinderen

9,-_

4 
'5o4,25

nihil

)c heer v. Kooten

)| hcer v 'Oudbroekhuizen
).r heer Noordam

)e heer v.Buuren

)e heer Jansen

)c hoer van ne

{tlDÀKTlX ADRÊS

rr. llet ingang van 2S septenber 1977 be1taat voor tafel-
t.nnisllcfhebbcrs de ïogeLiii{heid on deze sDort te
beoefenen wia S.V..L. Iealere ',ïoensdagavond is ataarvoor
Ce geleÈenfieid in het Yereni gi ngsgebo uv/ aan de t:oorrrr;,)
ïre8, Ilr rorCt Aefjleeld in de benedenzaal ví.ln deze ruiÍ 1

van on8êveer. 19.00 tot uíterljjk 22.10 uur.
De contfibutie bedraàgt i 1,2J per lereoon ler I'eek; b,i
r/ee1 deêfneDe.s l(an dezê ninder bedragen"
AfE! in de kornende naanden nocht bltkên dat er voltlocnd,.
interesse is voor deze tak van sport, dan zal het be$Lut|r.
van S.\t.L. proberen te komen tot het spelen in coÍnpctj tij.rtend. D. n.Leuwe gJrDnêstiekzar'l aên de iJeidedrêêf, ,r.i.
ïo]ËÊnd jê4" in gc-bruik zal rvord-n d nonen, bj edL
hiervoor nisschien ui ts tekênde mogetijkheden.
gen ieder dÍe voor deze fïnê sport intefesse hêeftr ,ii(:ll
aannêlden of gewoon informatie vril, kan zich iïenden tot
de heren Evers, Kerkelan.l 52 of I-.8.È1sen! KerkÊland ,,9.

(\ (

lironuÍnne! sPortver€niSing
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ik- slo-... roên rroran êhofrl
Jll : ïlêdstrijden vrij,rel uitsluitend op de zaterd:r8'
i^LiINc : naarrdag : 6.3a - 7.JC rur.C iuníofen 12113'14 ir.

6,)a - 7.3a uur B juniorcn 14,15'16 ir'
-?,ta - 8.aa uur a junior-.n 16,17,18 ir.

r.rs,êg : /. A - o,0 Lur J Aro.len s"nior''n
i eder e groep 1 uur'

6.1r5 - 7.rr5 uur

dond-.rdas:6,fo - 7.Jo uur A juniorêr} 16'17,18 jr.
7.)a - 9.3a uur seniorel-sefektie

,r,.trl,S ichoof, Jul iaÍal aan
Langbrcek

JII

cdering
', êi Áêrc êh Nênsl. n-

s ecr,.tari ss en vàn S.V,I-.
DaLun | ?, auejnstus 1977

J ,A!!elho f
^,r'.d.Bi1tH. ïan Daorn
J.Jansen

G.ven Ziêl
ll.March.if
G. Brour,.'er

Trairter
Leider 1e eI ftal
Leider 2e elftal
r,ei der Je !lfta]
Leider 4e efftal en ie wedstrijd-

Àanvo exder 5e elftar
,ê ,1,.v.ê--;êr qê êr f+!l

)ê r'a.i <Írilíl c À.r l.7i s

]{leut.rr;
l"i.iet j es 6-9
Jongens

'15. j0 uur

17 "Ja 'u[r
18.,iO uur
2O.OO uur
21.OC uur

: 16"1o
.:17.)a
: 19. lO
1 20"O0

ti€í6 j es 10- 1i jr
Adsp. daÍlres

Punt no i "l :
iËTitiTr1as""".t.rrís Jansen heet een ieder hartellik ,relk,rn'

]]unt no:2:
Voor c1e hlerbo\'en grnoendê indeline van íle b--ge1êicing
elÍtalfen rna6 geen b.zwaar affeen werd er opBeí0erkt door viLn

:r,iel oi ieder uif kijken leidcr voor het 5e elftr'l
r,rnt 40 il:
De lleer CoEter sieft de êerste drie elftaffen sameh in
over1eg Íet d€ leiderE efke donderda8avollC.
Behall'e li.van toorn rLi-. neent di.nsdag's-avonds contact mr t
le hecr Cost-.r op oÍer de opstê1l1ng Je elftàl.

le afschrljvingen .roor de e.:rEte dric elftêL1er] moet gesc,ri'
blj de fleêr Àplefhof de andere èlítalLen bii H.wán InleLcn ()1

J. Jansen.

Punt no: 5t
Dij 9vêrtredin8en in het vefd of dat nen het veld uitge-
Etuurd wordt zijn de boetes die.hier uit voortkonen voor
rekening spê1ers' of de leiders 'en aanvoerders moeten hiÍrr
anderÍi over denkeni dan zijn de kosten voor S.V.L.

ÁLlen op de iiollislÁC
( .tr {

ri ',lS

it

: G ynn.is t1 ekfokaal

: Dcnderdagavond,

huishoudschoof Julianalaan
l,engbro ek

n 8-lo uur.

(t



t no :6:
cen iealer die afs leider van een elftal!

''ralags geyoetbalal is Yragen of er voor de
:ihrijvêrs zijn bii het betreffende elftal'
L o,7|-[i?ê tr;lato ett; e is al1een de wedstrjid inBcvuld en onder-
ind. de leiders vuflen hierzelf de namen van de sp'fêrs

t no l8:
llilcnalatine van de eexête driê efftalten geschied 20 min'
r {le u/edstrijd. Voor de ovèrigê Êl ftsllcn 10 min. voor
!r.jdstrjjd.
Li9l
lifvredstrijatas je beYindcn zich
voor cê scheidsrechter ' leidêr
(,1l1ecn b;j thuis tiedstriiden) '

t 10:
ii6!1" a"t de ell:allen aL. tean Saan oltrealen tot de
l.rstopr behalve rtailnc.r er Épelers te kort zulfen zijn in
lLogêre cfftallen zal er ecn dcorstroíin8 gaan konen in
d ovcrlcg.
rlc \rinterstop zal er bekeken vorden ,ïelke efftallen het
))et besiê voor ste.an' uant vte uiLlen deze elftaflen ook
,,tÉ,rk moèêltk latcn na dc \'/intersto! on zodoendê tenfiinste
,r kamlio -.nen tc hebbeq.

L no:lT:
El "i.jfa" en zesde ei.Ítef lïordt door ,I.Jansen efk€

,:rlagarvond op het bord g"schrevcn voor de u'edstrijden
,,rrde zaterctag.
t rta | 12r
-;1g""d" zal net het hoofdbestuur beEproken 1ïorden ten
,iLe ale feiders willcn elk een n.H.!.O.tas hebbent ten
' de of er eên opblaasbare 6Pa1k 8eÏnvesteexd kan v/ordent
.lerale elkê 1êider een K.ll.V.B.blad kan krijeen eÈ tel!

rde of er viêr regêniácks voor het eerste èlftal kunnen
,len gekocht à i 15'-- Per stuk.

:..
PuRt nó:1r:
Bij de uit-v e ds tr-rlcr en
dan 20 nin. tuachten
1êider ofc-?15661t of
vrat er gebeuren mo et
lunt no : '14:
Bjj aflasting van de eerstê dríe elfta]]en uordt er attiid Nat
gedaan r boslocp! zr,venbad enz.

('"1 I",t?,.lre.lcJelrn6 1s onr efke maand met deze groep mèrlsen bij etkarLr

lunt no ; '16:
Cp het hcofdvefd ,Jordt al-leen gevoetbalcl door het eerste {,lt.r
tlreede êfÍtal --n À-junioren maar elke zaterdag naar éên
11'lrdstrijd"

PÈnt no: '17:
Dê soep voor het eerste, tvreede en derde cfftai sordt ioor
de spefers zelf bekosta8d,dit yordt teru8 v€rdiend net fo(,r:t-
evonden.
Punt no: 18:
De Heer v:ri-Ce 9i1t vraagt of er .,Ike nàand door een sleter
ven Êlftallen êên stukj geschieven kan lroxden i.v"m, het ctut,^
blad, en de feiders zoigen dat dit elke naand uorait ingete-

Punt no : '19:

I aEnvoerder vên de " êr.:f e elftall_en woxden .net de traix,urri
en l.riders bepaald, I'oor de ovcrige elft.rlfer Aebeurt dit
ret êen stÈrming, rrie er gekozen wordt als aanv.rerder.
De volgende verga.lcring ís op 29-9-19?? on 21.JO uur ín (ic
kantine var S. V.1,.

v. 6s,,r,en {an so rrl

I' edstrijalsecretaiis

re),. o3c,7869J5

O,

drie consunptie bonnen,
tegenpartij en voor henzelf

(\,

l/



S.S.\ÁU"-S,VL 1 3 septenber 19?7

1s nu van belang om 
'Ie 

lres
,:cn ho8er plan te bTêtr:len' oÍr zodlcênde 6oede aansluiting
v.jrlirliÊi()n.

I beÊ ik er van ovcrtulgd dai

J. ttarchal i.Gaasbeek
!. l,l:Lrchàl n 'Berkman
ll.liarclen.ln R 'llenskenÊ
J. iiarderian P. van Doorn
J" Y:rn Eurên th. van 

'Ie 
Heurrel

9-=-1
rrJongens, dit r{ordt de eerste vredstrijd van de nieuvre conpe-
titie in de Loofdklasse Cus; Le .erste ,{Lap ir."n daa oer
\r: lràltt Zo be6on irain,r Co6t.r de infêrding '.'an de
bespreking. De rest van de besprekihg ,rared wjJ zaterdag al
u,êêF varoêiAn fr,aF diê !lrh w^êlón .lê snplare u2Í

3.S,V,ll nu nog nar Len beter besin haoden Lr'. ons ook
ni€t kunnen vr'ensen u/ant vanaf het eerste fluilsignaal van
Ce scheidsrecbtcr: c,as S,V.L.I nieÈ te stuiten.
Àf gau$ vrarer] er binnen 5 ninuten tvree scoringskansen
die echter doo!' pech onbenut bfcven, Na .r- een kwartier
Drik l.Jten:1kens door op Í. cht r, trok le bal Soed !oor d.
voeten van li,l.iansier die op zijn beurt bêheerst het eerste
doelpunt nael(te" S"V.L-I had nu aie snaak helemaal te

rra..l ineê u êd s+Fiiri

-oeel-de .n na:20 mjn-r-n €coor.le hii h-t tvreed. loelpunt.
na eêr.L ; !pa l-ers van S.S.V.U,f in de malin6 gênumen Lê
hebbell. s"S.V.U"I Ínaakte na die 2-c een nerveusê indruk
en kon vool de rust ooh nietÊ neer terug doen door onze
go€de sanen,erking in de ver'dediging"

o (

/ -r i TuPIGI -ELECTIiJ i s Êani' ne,"st {1d tri t dê volgende 6telers:

H.Vlaanderen
O. 0kkersên
8. van Ílnerongen
B. vatr Os
G. van Leeuvrên
Chr,!,verharduê
C. van Os
í.11oê veld
P. S1 ter I
Th. van 2i,.1

liet vriendeliik
sportE;roetent

In de rust sprak de heer Coêter:rrJongens, er
en \Le staan nu vrel flêt 2=o voorr naar onthou
S.S.V,Ir.1 zal nu in de 2e helft zeker wat
terug Íi11eh doen. Laten \rJe dus aannenen

vln Koo ten
rl i ni! ef
van cinke:r-
, rinkel

dc Bruin

ile
,.'rrr Ile
! 'trn Zuílekon
r1n },lst

)i tink

J, -tan Leeul.l en
J. Dons Êl aar
!{. JanscD
Á. l'an cs
G.ÀalbertE en
J. van Djik
J.quist
T.KoetsÍer
J.Noordam

vrordt gespeel(1
SoeaI:

ordt .1it iaar op dirsdag en donderdag getrai4d van

,o - 8.lo en van 8.lo - 9'io uur.
verrracht aIle hierboven ve nelde spelers!!!!I
Icrs dj.e op bovcnstaandê data vérhinderd ziin' 1ví11ên die

.iI afnelalen bu:

.lp!el-hof
tel. OIO - ?86935
*r. aJ\to - i2B4
Í.er. c34J6 - 1693

terwijl je met 2-o
vo016tàat??rr !e
heer Coster
-n^}toêrÁ ê 'li + ^nallerlei nanieren
rri + +À 1êdoêF
.,1at riet lukte ên
dat bleek ook ve1
rÍan! na een K\f/ar-
tler ge6!eefd te

(9



habben iD de 2e helft scooraie N.Hardeman uit een Boede
solo door. tvrêe nan te passexell keiharu het derde doolpunt.
lroml)t riep hij: Ílle staan voor net 1-O!llrr S.V.L had het
toen uel voor Bezien. S.S.V.[.I piobeerdle nog wel aan te
vaffe! maa! vondl op hun r{eg naár hêt doel de goêd keepende
J. van Ginkel.
Ile schêid6rechter onthicfd S.V.L.I nog val1 een sirafschop
m:1ar ait had geen verdere iÉvloed op het 6pe1. S.S.V.U.I
ras /crslagen en S.V.Í,.I ginB net de verdiertde puntcn
n ar Du1í1t
L,ii is een zeer goeqe starl /oor S.V.L,I in oe hoofdkLrsdl
en om te eindi8en rnet dé vooralen váh de heer Costera
rrJongens, good luck en Ea zo aioor in de veralere conpetitie.

iI . !lansi er

O? 1J SEPfU4BER

om 4.OO uur 'E-niddags

HAOFDKL ASSF ZATERDAG
(uit de krant van t+-9-??)

De sen$atie rran de êersite hoo fdkl a6s êrond e l]/as zonaler tviif,,l
dê O-J zege van SVL b! SSVU, De Langbr:oêkse cluL speelde
vori6 seizoen tveede klàs, kreeg enige versterking èn
overklaste SSVU bij vla6€n. iienjo Mansier, Jíls Donselaar
en I{ico Hardeman troffen doe1.
VVJ lict t('g.jn TOV een goede indruk achter. De ploeg kvraÍn
vie Êr flrr,l/l-.á1 váh Sia.L Tj5 ^L-+ '
treffer van Áyrral]e op 2-0. Keeper lJico Klein bl.onk uit bi
VVJ. Lopik en Posta hj-clden elkaar Derfect in evenwicht:
l-opik uas voor !'ust v,at 6tcrker, PoÊta erra, Gescoord $erd
er niet. SVi, Boys debuteerde neL een 2-2 tegen SOVÀ, 'raarvr'rtrainer l4osterd na .Lfloop zei: rrl{oreel hebbcn qre Eeïonnen,
u/ant StïA hrihoort tot de sterkere ploeSen,rr Voor de llaarL, rl
drjkêr6 naakt--n Peter' I"liddelkooD en Theo Broerse de 2-O
acilterritlrnd vrcer goed. Vqenendaal verloor j.n de hoofdklasL|
n,'t l-2 bij LelJs tad.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oro-o-o-

SE t E sTA'RT sv F' rc'N' 4-e-1e7'/)

1.egen SSVU h.,eft SVL eên noga] sensationele seizoênstart
Benaakt afs hoofdklasse-debutant, l,c for atie van trniner
iian Costcr ,ron Ínci O-l in Utrecht en die uitslag wa6 een
Aetrouue afspiegelinÉl vàn de kracht6vcrhoudin8, Coster:
rrl:18;eIlI;lk hadalêrr ue nog duideltkÈr moeteD winnenr zo h.rdd(.
,Je sti.eds het ititiatíef.'t
.SVU - notabene "-on van de favorieten in de hoofdklasse -
had goen antwoord op hct enthousiaste on con6tructieve |]jr( I

van de Floe8 uit T,angbroek. Via Henjo }iansier dlie profiteor,r
van goed storendl r,rerk van René Henskens (ex-DEV) i{erd het
0-1 tervijL Jos DoDseIaar een Bave sol.o doeltreffend afrondÍl'
Na rust maakte l;ico Hardenan de Lan6broekse victorie comp1,,
(O-f)r tervrijl arbiter Nico Poort de SVL-p1oeg nog êên strirl-
schop onthield. Coster! rrlliaar dat vond ik niet zo erg'
vofgende v/e-.k moeten li\,e tegen TC Majella weer met e€n juilrl,,
oenlaliteit binnen de lijDen komeh. 0nze tegensta.nders zrJn
nu al gevraarschuwdl door deze uitslagr we moeten ons op noÍt
feller verzet, Saan in6te11en. liaar vle kunnen te8ên een í:1,,'

í

-O -O -O -O -o- ?-O -O-o -o -O -O -O -O-O--Y-rrarnr nl,írl.(llllFllw x lJ vl\ !.1 \

NSAÏ IONE
i èrd gebolen:

iïarisho
dochter van:

Ii.Manaier - Okkeroan

Ze werd geboren net de

volBende naten:

7 pond ; , ons ; 16 gran.

((

r c)



ENALTY BR T S.V.L. RE
(irit het U.lJ.12-9-77)
:r fioest een strafschop aan tê fas konen on SVi aan een
|.r:lijksp,Ê1 (í-1) te hef!en tegen I'C 1'rl:1jeI1a. Jos DonseLaar
'. r I " 'den6 .en solo-êcti - or lcruit LLh:rald doo1. Je
iltxachts-, verdedi8êr l{of olickan en arbiter' Ron van der
\reldell uit I'lontfoort vccs naar de stip, Ilans VerFichuren
rnR;kie ï n elf neter pjcen fout.
\i,'cr d.e rust ríar-an Íle bezoÉr.:Èrc tegeil de v€,rlrouding in !!
Li-1 gek.inen i:oen VaÀ r'l.n ou.]cl]alde:' a1leen docrbrak. ondai
,lc b:rii.illripelÍ./ai niet k:Iopte" SVL-lineÊrnan Berend Nànsier
,LngAe ni-.t, om(lêli dê del:ensie het stapjê D3.ar vo:ren te
l,rrL rna,i,kLe: do.i Lllail JoL va]: Gillkcl kon ook niet neer
r rid.leirt 0-l . SVll nirt€ ltIa !I.r]skens en Donselaar. g'oeCê
: ,,-..n lí.r.1i,1 dr i fei..h4qs.h^lêÍ l'h li.:.1.n,r, uóiniF
'i .ra binÈl neekr€fLe:].

'r:1inÈr ;{an UostÉf risÉê1c:{.; Jan ïli.r:ief (fleer leb-l-ess:-.::d r-'T

', e.ni nlr,k !c.)i;)f:L o- nrn-áctj^.) ./^or t'oÍf BLsLarvc-LC
' r '1. . I:Do-lam v.,o- J'].Éo r'rr ie h, JveI, marr een btu6
ï.rtedíl::nL1 f'C i.i.1j.i1a bIe.':- vrii aenakkeliik o]r C.e bêen
Lot'1.1 JoE ])orec.l-aérI Lê't.n Ce ,.'lakte.3iJ1g. Arlriter Van dêr
. I J-Le .l .: 4e: -ê,t t, a 'ichof pà:- lr I huiscr uJ rL.i.
'riig.3sliirti'Dp --!Fpel ï1r il;.rêjel1., :rê$ nu c lrvèrbiddê1jjk -
- thriÉic1ub niErte t)i.t v:[r D.or'n.i;e d-.ie lteken inet vakan-

IiÊ Ís- r1o.lc" lijij t1e b.,zoókors lias de def.ru.i,. het sterkÊte
,l, ri =

C

DIN]G

()

kreeg. llet vras '1-1 Bev,ord€n door liiddelkoo! (SVtÍ !oy6) en
Van Teffingen (Posta). !rMisschien \',aè ongelukkig fiaar ale
6po]êrs noet.en de oorzF-:rk bij zachzelf zoeken, vond na
affoop SVII-trai!1er ostêid,
SSVU ]ijkt e,èn zÍraar seizoén tegeÍnoet te gaan. Olnieurir uerd
verforen, nu met J-0 bii SOV, ToV-L!jj,YSTÀD uerd 'l-1.

:14iJ!_II_SE_99!MITIP:
J-9-77 |

SVMBoys - S.0. V. Á. 2-2
Lolik - ?o6ta O-O
''. v. L J-tir.l'b7-./.enendaal 'a-2

I.C.lqajefla vrij
1A-<.)-??
s . v.L.
s.0.v.A. -
POSTA
Vêenendaal
ï.0 . v.
v.v,J,

]"ia j ella 1-1
s.: . v, u. j-o
s,v.l,i.Boys 2-1
Loplk 4-0
S.Y.L€1y6tad67 í-1-

vr]J

LJJ CN5FETR
( iï O N] NGl N R I CHT ] NG

M. vnn UE PAVERTl'o Etê!k als Sr/L uii, :1c' staliblokhen vra$ Sekomênr zo noei-
ri.- 5ad Ce p1cêA van tla:lner Han Costêr het tÊBen IC liajêlla.

l;cn perálty vari Hans Vcrschuren (Jos Donselaar was ge\'locrd)
l), r.kend€'l-'1 nadat Van Aen 0udcnalder de Utr,.chters ê:rn de

- i1.. hlo q-hoIpe'.. V€cn-ni rl had Seen,i:nd oan Iopi.k
(:rl .]on door drie goale van tseikamp en één van Harrie de
lion't. ?riest voor SVli lloys -r/as het ieit dat het gelijke spel
ti,.BÊn ?OSTA viJf minuten voor tjjd verloren ging, De oorza.{k
voor de vorandering l,/eer een6 een doelpunt in eigen doel,
ditmaal van lran Dronkêlaar diê eerl bal ongelu]<kig op de knie
t2 )

Doornseveg,
l,angbroek

LeA. 16 )'\1

Vfo erbedekking
Gordijnstoffen

Meubel6
l/andbeklêding

?,^n\tèri.a
Têunmeubel,en
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l,JuskÊtiers
li.L.a "2
LloYo 5

O
// ,/ \ \ t-

Na een ltoed itoslaagd feêst van het tvr.'Éda
in re li3ife,.an Íroesten.tre de 1C-?-77
ranire.rl]n voor de eexste conírê1;i1,r'.e-

{ I r-. ei konr-.nr.ar..r ov'jr die {e€rstàvond hÈbb€r vê .i,À pdnt!:r
r,., fLr.r. hri.r irebr:,cni. ,r.i ueJstr-ijd l]c6on 25 nin. i.e laat
r:rrri .:r v-..1ci Urls r1iêi vrl:, I,'lr3x gced .ok j !aJ]t 1ïe Sirqen
i,, r..,r ke:,per Met ali. ie8:enÊ:l a,t:en (dat ztn rrn LVeI
,,iïer1.Ll beBcrr.ie r,.isi:ïii.l. nr ríerd Soed 8!'.'orr"trafd ./Jora.l

r, !irr i:en .l.l,lbêr:lrc4 ê]i J. 1.àn Ruui'en .n ren ito-ède ai-
,,li.r '],.7ar.-e.;Jï.j1. rr:1.1r b.t rc1r za" D!rr; oók rii.jb Itec,
i'. I ï:rid i11 .lc ba-lL.rn gi.rl.r .r3ek door. Ii.i nid.LeÍ.v,:1.1

i ,.i o.L fiJ-C bÈz-.1 re', -L. Íal i:, T,K.etEie.r ll. van O.J,
l.C:r.r,ierk, l-ie tlcrrt.rri.:,.ic r.ê.s r-í: r.:r r.r:rr1 ouds 1et ,I.ÍaI. IiJl..,

r' 1

i
, r' r!.i pLar .ràrr !i . 1r.,n l,r.,i1 i,r, l'{a .1f lrst ïrrd .i. ïi.dEr:riiC
,lri.'j:,lrarC Lna:Lr. ,\i-1. h.L:j!:f heí.j hoo:o L(oel h.ri.n.
,,nl,rL:, ..r trliLln rar] lc,- s.r11.iisi..chle: C1c z,ri c"-t fli/L
r, f.i irue jrloe g

L,,r f,-: door] eLn vrrit. +,ral van i"ïan I.euL'rcn. Hri Ccef
f ii...d schorr]1g!l,ordcn ci.or J. van íooten,

vt rl
Lïouilrll{li lic - S.\r.L. O-2

riust il-1 ,1. v:rn B-duren C'2 J,v.I,eeuríen

ToeEchou,,ïers:1nan

J s. v. L.2 a-2
_ anola oo . r-)
Veen--ndaaf 2 T-l
G.V"]/.I O-O
c.l. ti " 2 't-+

vr rj

Op een nooae zolniÊn rlag g

I'inarEen. lê inanDen ElinElên
o.,k" Ji,ê elre vrou/r zat c! d

en oe vrouMn

t-a
t

i)! i]e'L qÊaer.r rIorl er'u ''.1 ae i'le !'rr'.rïi iegcn d. ar.i"r'r
-l .rerr'L,ie'r, z. ,j.ojirê de t:cr,rcllr r,È! en:jile !r." !..i.1.

. !-r'fÊ:. L.:b..1 :r-' .l-r 'ri.r t,.i.r. ie l:rr11'r 3elrLe.r|'r-
I'ir...ï rj..ir f-iirn:r,rÊ 1.,'! d" orr,íriuii-'r Cri, z.) fi..ri1 n.l'c!n.r;
'r]c.i. r. '1.".r 'tt-,) rald rli cr": 2. 5t]tula! Lr:r coll,:i!
j.i, c, i Ê-r .rfjr.r i:r 1raI.n ::ei .lk!a:'r rrríLen 'fi:t :. ho 'lr,.l

1^ttr!t-tLN:
-Ji,;EC-zi ,!r--r.laê1 2

l.\t.\l.a
. -11.2

,' l" crlno's l
r , i,r. L .

l,elcer A. van de llilt
1-1
1-t

4-O

VriJ

t.z.o.2
IOVO 

'

l

t

lr.lr b.r 1 're lli)r: 
j-n.ic,,nr|oi'8Êh.'ed.:'r.

ri€r ! d,rcC;rn;:storr orr ;r li.i i,tLtel
' ie vailen" li.1ar to€n zo h.:ir Dll

ce krri he .'.n i.n de cinner, noest
dc:nner r:o rC en a.tgedelrt !ran-'
aldcxs :]]rong hii cr u1l. Ze vrildên
niet noor schut :itaan bij hun nannen-

tuiEen, met gfo ce cr
aan. le rnannen li,Íanen terug nêr-
4 hteine visjês. ie íoest zlj door
dê loupe bekijkên"
lianíen' tet op ie uoorden afs ie gaat
vissen' tant er zijn vroulten die
net een goeclkoPe h.n6eI de nannen
de baas bfiven.

(Het schere voorntje)

l.
l'
E.

(1,



ic. J E DAT-r

-,le kcir:petitie vieér begonnen is.
,- ' êr. Êê-st. .'rt-r .^-a uit de startblokken :s

,^ eff-á1 ook b.60nne't is met en_ ovcr'T'nninB.
-h,',. derde elftaf oók een leider h€eft (E,van Doorí)

-\!t::, ?e + 6e elftal €econbíncerd tegen S.\'.11. heeft
rjevo€ibal-d" Het uas hct eeiste van Svlii Uitslag 0-í

-J.van soe6t on ile teru8ve8 vias oí een kandidaat voor
lLrL eerstê êLftàI te ',,rordcn.

'.. "r''r- roóten ,iin .r' rsta :r ecl6trijd urtit"\.nd heeft
,,.'kt.!t ook een kardiCaat is voor het êÊTstê.

.r.vaE Lecurien gr:iaÊ; in h.t fe voetbált.
-,-i, ilorselaar J dager, voor (le ïredsr:r{d niet eeL,,

.-/L-oiiirnk naar Árabiê i.s vertrokker o'd eI naàr 'olie

-i r L,.n iotto draart irij S".I"L" dat ten doede kont voo.
'r.t;le en jlet Je"

- - rllr ,ên sporLz '.1 l:ocl r. Lrngbrock
, /ri ur' /1n \..,3r. n.in êlI€ fanr-.'jke vis. ers v r'slaê.|
' t , en v-L: r'rn 25 !,on,l, t.ryii.l ze noojt vi.:t.

' ''.1 van or ree"d 'ê' - ns r.eer .oelpdnien ,(an r"an
kr, li.,,n afs Àki van Amêr'ongên vo.ig jaar deeC.

l:,,r1 heeft er a] ts genaakt, is dat geen applaus \íaard?

HENDRII<JANSEN
1, Ádres: Doornse!ïeg JO

2. Geboortedàtumt 5 naart 195J

4. Geboortelf .1ats: langbroek

5, l,engte err gevicht: 1.85 neteri -15C, poíd
6. Burgerlijke staat: cehuwd

i((, rantal jaren bil S-v,1,.: 10 jaar
ó. Lat voor voertuig rijd je: Gogonobiel
o. .jêaI' jerk je: D Jore b.v
lO.favorie Ite voetbafler: Ruud Krol
1 l ,l-a,rori ete ir.v.i)rogr".mme: Kojak
Í2,travoriete voetlralploèg(en) i i\iaÍ - lrz15?

1) "!'e-vot iet ê l]luziek: iloflj es

1+.lJ!1:r voor de toekomst: Cêzond bliivên
1 5. ia'..or 1e ic ía:rlt|d t Gebakken aardapDels ;'.rarkenshaaE ;

cnanpl gnons.

16"8ês;e àeroej: Jan van Soêst
"ll.Ecbby's: Tuinierên en knut6efen
lS.tastigsie i;egenstander: Tenand net lsnge beren

{ l.B"ste sche-L.6re.hter: Van de Krort
20.B,,ste sportprograrnríars: Studio sport; Ávrors-sport-

panorama"

)'.:.:e wordt oit _eizoên kanpioen: S"V.L.J

(

,
I

3



VE RSLAG ll['
ZAÍ'I]DÀG, SEPTI'IíBDR : DOV07 - S.v.L.3 | 1-2

l.Íet een opstelfing waarin I"i.GadenanF( "terken) en C.varl Iie
(blessure) ontbraken en B.vnn AEerollgen vrij snel gêbles-
Eeerd uitvielr hebbèn wê een Soede ee{'ste helft gevoet-
rr ald "
l,la ongeveer een k\tartier €tr)elen kÏraEen vle op een 0-1
voorsprong door 5oeil voorb-Arêidénd ,$r erk van vervanger
J.liarclenan en afgerond door RoeL€veld.
l.lrar vijf oinuten later rïas het w€er raak llu echter de
br8erstanders die on6 oF 1-1 zette. Voor ale rust zctte
1'"van ZíeL na een goêee eer!-tv/e-À coÍnbi.natie S"V^L. toch
roil rp 1-2: Íai c! (l.ri: rro, eni oo!: $el "erdie]ld 'rlas"
i.1 n.st hebben l,-. ír.rhicr' .lc:n e'rhte: de ;eqenslal1Cer
.íJ Ic,.i) Í.o..t_ár: ri:4è: re ./:dg(t'Ít" .la - dco" 50^.1

',.r'kc_ e:. vc-ficditL:1 cn ijl'olir.,. :"-pqr -.'er. Í- ïar, K"o:a:1
' :r, 4 iJ . j '.., e -.Jr]ri-:: 'j ch aog tbur-s :{un:,êi l-ar.cn.

l?e:ji nrij Lcg re rnelÍlcn,lsi du;cheidsxerhiel er veer ecn6
n|]1-"!ras1 rricis \..u. ;ercchi bi:cht, TÍeê r iv,-re pe:raltyti
'r' rie4 oÍrc in Je rr.r'ste :lc1fi onihouC :n pluÉ dai
B. ïan Cs dusdeli8:Ia8êtrctt irerd dat dêze er zonder naer
uitgesiuurd had lÍoeten ïcr?tex. Hij kreeg echter niet eens
c-n iraerschuÏri.ng r

0

a/^. i(lt
e

18)

urie 
1rd 

rcl pel\jhe
_u edstr\;, i.,

lj ausustus SlT, 5 - KOC(ENGLN 1-2

17 :iuaustus IZc 4 _ Svl 5 1 2_j (1_O)

r$

voo:,: .ust si)eetalên we een nratige lvedstï,ijd en Da& FZO ,,en

?O i.;u"ius lè ii,)cr:a - SïL g

t_rte rctlilt:r:Jd r'êr-íl Coor l-. over,,rloealiBe :.írgenval af8êIa-st,ttlaàr. IjelukLi6 -konden we.he.ij eerste etital !."n r.:;f."ii .f i"

tijdehs de kompetitie, Bovendien tijkt het ons voor ale ter]'{,,Í,_knechten niet zo feuk als hun vele rverk door fl"i 
"f;f"._'van één \vedstrijd vêrpêst $oratt.

24 augustrrs SVL 5 - uoudenbers , . 2_1 (1_O)
In een redelijke vredstrjJd werd itouilenbcrg versfag€n doortwee doelpunten van Dirk Vetdhuizeb. .

27 augustus SVI 5 - Rhoda 5 : 1-4 (O_r)
0nze laatste en tevenE slcchtste oe.fenvreilstrijcl. Voor ate

( l.l



r. t u^rden we finaê overslo d door onTe legenstanderË
L na de rust konden fle de opgefopen achterstand niet
.,r gocdnaken al varen rve toen lrel de iets betere pfoeg.
,Íi .nige doelpunt Nard door Dirk Veldhuizen BeÍnaakt.

' ,:ze, voor o116 ê.'t]1 niet 2o Frg suc.esvcf vêrlopên
.l,,nvredstrlden uilLen'ríc de beÍde vredstrijdsecrctarissen
{l:rnken voor het uiteebreide en €oeal georganiseerde
rl njrrograrofia.

-o-o-o -o -o-o-o-o - (r

.,rptembe. GW\' 7 - svl, 5 : 1-2 (1-0)
: onze eerste koÍnpetitiewedstrijd haalden we onder lerding
Í ;.Js v. n Schaik onze (-crste funten binr'. n.
,or rust hadden ue een tijdlang het beste van het spêf
,rrr de vefe kansen vrerden l1iet benut en verder dan een
ihot tegen de lat door raan ran ne kvaneD IJe niêt.
'or een ongelukkige terugspeelbal van onze spil kEaÍen
r zcffs net 1-O achtêr.
L de rust íêt Ceit van de l,ageíaat in de voorhoede verd
' ontzeitend hard gewerkt voor een beter ra6uLtaat,
rst schoot HanÊ }larchal nog têBcn de onderkant van de fat
,.u even later koÈ Gert van de Lagenaat, nà goed voorbe-
i,iend uerd vaÉ Dirk Vcldhuizen, dle gelijknaker scorên.
,rrna heb'ben rïe het initiatief niet neer uit handên ge-
,von. nen kwartirjr voor: tijd scoorde Dirk Veldhuizen de
r r. nde treff r na -en Fass ,an Gert vên dc l,ag.Ína"t.
, dêze pleats $ilren ve Gjjs wan lchaik be.danken die zj.ch
r, id vêrklaard heeft zoLan8 hij gebLesseerd is ons elftal
Irr- r 'ioên. Verder zo€ken 11ê nog (en lcider 1]oor ons

ítrf alscjjs van Schaik binnenkort ueer zell gaat voet-
,1lfn. l4isschien iets voor Ànton van Dao!:a???

,1 .tat I lí f T11 /'t ILLI.LLLV I I T'LI L
) ó sept:mber zijn ve rveer begonnen net zaalvoetbal in
lkrrkcr:veen. In het ïervolg gaan rtre hier elke eerste
nrlcrdag van de naand heen.

0

Voor dè vr'e.isi;rijd
in de kleedkaner
onderbroek bij hem
r;e verloren aleze
bij de rust

si;:n ..roc:' iÊ e,,n a_,rtc - irap
.lrr ránzelí t€ .:luiten I'iaar
1'ahcnr iia:rt c,ra br.ek ie de
mc.:ien zc je c.jisr be.rÍiiden
kan ho:1err or dij.a.rn'r a16 dc
koflel" -Á-lle.r hct nadeel i6
oi! de a'rto schcon tc Èaken.

zaL d- staÍor 19 e-c aI goed in toen
bleek dat Ton Koetsiér een lange vrr';te
had in plaats van zijn Svl,-6hir!.

ivedstrijdl neL 1?-14 ía êên 10-7 achterstarn(l

teÈeE de brsnalspuit die ,)Êilií'l
ni?t cchrrLl(e;1 en i.d !aniel

.i er.r r:l:r uk van -oil1n-"}l af en .lrLrl

v.o1 je :Ln Iaríek har'l 'rie:';
riJitte lle\r$ (oppcr) :erus t

.lar je daarna 1 uur: beziti b.nL

CL zcs{e
'3e begiÍ|en het nieuïie saizoen Íaar niet netêen net

ael een lcsilii,f bericht" xnkÈ1e weken t.rr.g brardd,: de
kêr.:i,ne 1'rn àftleLrné5clDi tllik tri'] l)uur:stcde tot de ËrJrc a'
j I t;s fiixq :rj ïla-r.r,/n 1t- ic', r'- Íct dê lr'lpie p:'j lenk . 1..
piet 6€ -.1i'Laf .Jan 'bur"rrnair !:!'-gbro?k trc:r(]e z:ch beBaar
net rl I.t van ilïli en rood. vorr:! r'r'íi !rl{ een stcl fraaie
'.cxen van l, ['àll:rGn dic Ín ce I!-euri be bor:v,:erL ]rarrillre
de lluzik.1l. hlar\ker mcê',en producêrelr, Voorzj Ltot l_,e Jonr
nar JiL rL:ekêilrde de bolên da:lkbaar ii oi11,!arrgst'

-o-o-o-'!. o-a-o-o-o -

(: t/L) 7- , e Y^(:tl S

f,

LI

rd

riooral 'é-nachts is dat ninder leuk

" ítiL blijft ona gehcim"

.fil

l:'



A, JU N /Ofi FN
l.,lJ .iÍÀAN l)I A-JUNlollnl{ ORVool?

ir ter:d,re I sePtenber 1977

j\rl, J{! - Austerlitz 3.1 2-5

r(,k voor onÉi begon de ccnpêtiti.e 1Veer' Iïe hadden tvree
.' fênv/edsirlidên achter dê rug', lilaarin toch wel goed wêrc

irt Íiêt beFin h.ep het uef' oaar zo als het hoort te loPen'
i,rn het niêt. Ir verd te \'/eini.g gelopen. De buitenspefvaf

i:rng ook teveef misr uraardoor Àustcrlitz de Êcorê opende'
i. aakten daarna 8elík doo? ÀIbert À' maar veer cioor cen

rlenale btitenEpelval ward het l-2 voor .husterlitz.
I de rust wes het hÉlenaal ni6. lJe naakten \ve1 geliik

,jrrans de Br maar Í,eliten toch vref \',at rJêggespeeld. Niemand
i,le.lde zoal.s hii normaaf sleelde. Ue stonden te vêe1 stil'
'r',ar-door Austêrlitz vrel kansen kr(,cgr maar een €oed k€epen -
,ic co n (ziin derde nedstrijd pas!!)' hield de fleeste bal1en
r eoed uit. O! dri€ na, nraar hij had gezegd dat hii er vijf
oor zou latenr dus dat is r'geluktr'.

-i., haclden 1tef een b€tere start voor kunnen stellcn dan dit'
.iVL A-l - Áur'ora Boys AIl : 1tO 1O se?tembêr '1977

,it vr.as orrze tqreede wedstrijd in aie I1ieutve conpetitie,
!aarrin we t/e1 erg laag zjjn ingedeeld.
i.t liep beter a1s teBen ÀuEtcrfitz' maar de kansen
i:!'-Èen eierden niet benut. Àurbra Êoys speelde vooral
t.w-.Êde helft gem€en en te fanatiek' Dat zrrllen i,e nog
! rkcr tegen liomcn. In de cerste helft 1ila€ er een spits te
r.riniei, vraaraloor er ueinig ballen voor het doel konden
,.Jof den gegcven ondat êr niernand waa.
ln ..1e ty{eede hclft dus een derde spits en dat schcefde !ïef .
i, Llk in de eerste ninuut al kuan er een ba1 op dle 1at.
ater werd er nog een bal van de liin gehaaldr naar nog

jttêeals vas er dat ene Co€1punt niet. Aurora Boys beg'n
vooral in de tweede hêtft vies te spefen. De leider aan dle

.',')

zijltn liep dê jongens zelfs op tê hitsen om ons voor
onze rrflikkei te tialpen't. (sorry).
Dat harde slel l.iep uit op een penalty in ons voordeef.
Sjaak v.1,. we!'d oncteruit Aehaald en de ba1 kwao o! de Ei.i
S jè\ak G. naín hí m en nam hen sleci.l . l.leL een halve kub gr.,.
belandde dl! bal naast het doel. llaar hii )nochi het noE _.,rn
prob--ren omdat Aurora up*lers te vroeg inLiLpen. Dit k", r.
vras het rvêl raakr en v/e hadden onze eerste twee Funt.n.\u noU rn-.. erop en zi vortbê. Len zoa)s uc net k.tnnen,
daa noeten ve een kan6 naken ori kaflpioeli te Eorden.
Uj ts I rgen + doe- pun- .n l) .IL AI i
Vri endschaDDeliik:

- ?vuv
- svL

10-2

1-O

i{onpetitie:

svt

Topscorer6:
1. Albert À

2, Jos van

f. Ton var

1-9-77
10-9-77

inet ieder'1 doellunt.

S jaak Gaasbeek

AUE terlit z

Áurora tsoys

L.

Br. ! Jan

6

4

2

Do en Sjaak G

in de
\r el

d
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. va4 Cooten, Cotherlre6 9.
ir. j i:5Êsê Mnreri êr-l.an 42

, .le Koning, Lan8broekêrdijk 817

. Vredenburg! ]'r.v.DijklJO Docrn
\.)"'r "Zfel. Kerkefahd 5l

..Jve!'vest, Lan8brrdjjk 62

,l,lansier ! Irenefaan 20

. i.iarchal, \lrijkerueg 27

tálnen, Langb: . ' dijk Á68

,Lovitlna, MarljkeIa:Ld 14

, wan Doo:'n, Kerkeland 19

. van Garderen 2

. Albertsen, Cotherv/eg

.Sondervan, IreneL aan

. van 0sr f,arijkelaan

. van Ee, Kerkelahd 4

(,

\1,

17

18

0
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DN IEN PRETTIGE ViiRJÀARDAG TOnGIllJltNsT,

ír J
-{a"6Á"

\Dz !.0.'-"do-

FN
3Z-esese!Èe-122?

Àfs veryoer naar Bunnik hadden we 2 busjes. onze eerste
edEtrijd zou bcginnen oín 14.2A, On ilaff twee kvamen \ïe aan.

Onze kleedruinte vas niet zo denderênd, zoalat we ons maàr
bxi ten ornkleedden,
De u,edstr'ijd tcgên Seastu Íras niet zo apannênd.. lile waren
ongeveer êven sterk en kregên aUebei kansên die rÍe geeÍ

.it neL (zoaIs latcr zor.r b{:ken) en z!are kneu inB" H"
scheen net gestrekt been inËêkoDen_ te zjjn,
O-O r'1as de eindstand. De 40 ninuten pauze í/erden opgevroljlkt
door Àd Gaasbeekr die ofigineel dacht te zljn doox de grenÍr-
r.ctrter zijn nek ta latdn br"keÈ' hêtg.en leze man iiiet

onze 2e \iledstrijd tegen lAK verd om 15.20 uur gespeeld,
Irenzelfde we(tstrijd als tegen Seastun! met dit verschil
dat l'Al( sel degelijk doelpudten naal{te. lile verforeh net
2-0. Na weer 4O minuten de faatstê wedstrijd teaen D.U.S.i.,
wàs iets Êterker dan olrs rnaar door dat Ad van Doorn vandairr
iri vorÍÍ vra6 kre8en ze hen er niet in. In de laatste paa!
ninuten een alles of niets offeasief vaÀ D.V.s.,r..
Daardoor kreeg onze aanvárf ruinte en net een Puskas-achbig
schot (:o ze- hj) naa,(re Ja}l Hooe]and '-o in wat wij
dachten de laatste ftinuut rras. Protest van D.V.s.A.r het
doelpunt zou briit€n speeltjjd Senaakt zrjn. I,ater ontdekten

te gaan: Iiet doelpunt vrprd af
ginÉ{en rÀie naar hui6.

Eric Ever€ (B- juniox€n)

(?tt
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1t Íias onze eerstê coril!etiiie}iedstrjid' !íe spêeLden goed
r) (1at bLrjkt uel uit de uitstag. Het ïaË ook een nieuw
lil.rf .rat op de grasmat stond.
r1 .lle twee oef env/edstrijden hebben vre de '^erste 'Íedstriid
i,rwonn-ên en ce tÍ/eede 1ïedstrijd v.rloren. iie hebben ook een
.litoerncoi Bes!eÊ1d en verl,oren -áéí uedstriJd. Het draaide
lremaal nog niet eoed, íraar in de eerste conletitieflcdstrtd

,, hadden Êen hociF kanseP diê r
l, kregen af alug eei't penafty clie genist Nerci door lrik
rr,rs, rlie net over schoot. nen laaf ninuten fater Nes het
,rie van Ánerongen die raak schoot. net vTas 1-o. Àf vlug vras

rr:t $eer A" van Àmefongen dle raêk schoot' íet sràs dus 2-o
I1 zo Í:ingen vre de rust ook in.
n de t{eede heLft dra.ride het nog beter en de doelpunten
.r'den cenaakt door: Á.6choonhoven, n.Evers en P.van os die

.Ên tenaLty bÊnutte.
r' krrieren nu lroor een paar rraànden Êen andere
,,pon rlat hij het ook eo,êd zal doen.
r .êr -open €.o. de starl ro d m"e

I rr Lai en in dê conpetltÍe:

('

ic S

rralner. en tve

í)

W
{t.

'( )
(2"1

ii \ r\l$ il,
2. ldres: i(erkeland 51.
J. Gêboortêdatun i 1tt-O--1961
4. Geboortc!1aats: Langbroek

5, Lenste servicht: '1.54 m. - 50 ks.
6. , nral .a- -' a S. . .: 6 la r

l( . 0! r.- | {- .;et : - cnni c-.. ,. .ho ) L

il. Favoriete sDort an: Jan van Staa

9. I avorie 
"-- 

T.V.lrcgramma: Jordaches
'10. Iàvoriete !loeg(en) | ,q,C.Utr:ccht

"1. Van erLke nuziek hou je? liard-Rock
r2. l'.lat.rit jÊ .1ater rorden? Prof.ïoetbalfer

',tns vooi. .ie toekorst: Xên leuk 1'rijf.

i1.v.l1ngs c t.n: Schnitzelc.
'5. lavcli.te trainer:s: tj.rn Serger
'16. Hol-.bJ's na.rst vo€tbaI: llodelbourÍ,' - l4uziek
'17. l,astigst. tie,'-Êns[:n.]er: I]ke voorstoi,!er.
3. ó.s,"c ie;o-Í - r: i, .

,í B.n i- -:nk. o. - ' : :rr 6
\20. lat vind jê de bes.e slortlrosraflnars op de 1.r/.?

Tro s-etor t .
' ' - -oen:;

De B-Juniorên van S. V. L.

1-.
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D. L-;rn-or:'n r,_boe'r n-L L 10'n oÊdê v/edsLr 
"l 

cht^r
;' . i" 

"-nosLand 
lva- 'r.-. 8- v'or l'0" '' !!:::

;l;:i rvas onze,rerste vredstrijd ]1a ale zomerstop en lve hadCen

,:en hoop nleuvre lcden in het efftal -'n dat varen Marinas
de tsíe, Siaak ReedrJk' Nico Quini' Jan
l r 3nk Biêsheuv-'f die die lvedstrrjd het
tri.ruwelingen die vo etbald e '
tiiníe ,ran Inpelen, ook overgekofien'
tl',-.d het in de'1e h€lIt geen 'êens zo
rl.ne fedêna vràs Eaan voetballen maar

beló' f.an k"en n r.art l1êr -s

DE RENt\t I

In de t{eede heLft liel] Ëet op tot 'l-8'
rln nog dank aan nijnheer Ever.s' diê de feidin8 ov'êrnam van

onzc ieÍcler Bert van Barrleveld diê niet aanv/ezig I'ras'

nooit veet zijn.
,1. bcgonnen de v/edstrijC met Hansje JanEen als reserve'
/,lles Liep goêd totdat Éunnik uit trrak en counl"rde zeer
inef, Toen de buitensF.'fvaf allang open lvas schoot d_'

r)cfer vaÈ Burrnik 1laar vorên !n er stonden volgens ons
', man buiteispel naar de Echeidsrcchter liÊt tloorslefen
.n zo , êrd het T-O voor Bunnik. lllaêlr na de aftrap werdên
vr., n-.er geLrand oÍl revanche te nenren tegen de scheidsrechter
.n zo l,'erd het door een doêIlunt ïan Paul van de lleerd 2-1'
..roor lrankie BieGheuvel 1',erd. het l-1' door R.v'd'Veerd 4-1'
'L'o.rn k am Bunnik in actie en dat feverde 2 doÊfpunten voor
ll'rnllik o! 4-1. ll:.ar we hadden ook noe een l{arinuE dê Bie
ov{,r en d1e scoorde 5-J.
i-)c eers t e coflpetitie-L'edstr\id.

'/IM VÁN OUDBROI]KHI'IZIjN

:i-l)

!I C-JUIJIORDN

de

llir Lêm Potasse en
beste vJas van de

st in hêt doet en
s ht. lr
vofeens mij kan ltenê

Rene ze er Boed in.
'l-O achter maar snel-
1-'1 tiep het nis in

I]]IM VAN OUDBROLXIIUf ZEN

'(\

ile C-junioren flitde nog een keex v/rnnen na de 5_J teeen

Eafthoven C2 mo€sten, Bilthoï
o''j'onne1ènlê51o1]lpn
rre bèsDnnen de 1íedstríjd ï/eer ne,t iransje ,ranseí reserve,lla de aftrap reek Bilthoven at.Celijk nj€t zo'n eenakkeLtkelrooÍ .rlF Bunnik maar toch scoorde pauf v.d.{jeerd op cén
nooae rítze: 1-O en 2-0 en paul begon er steeds me-êr

beêije zi'rfig vóor aifthoven, maar toen tiep er iêts
vcrkeer.d en h-Át uefd a-1. Maar ja x/e waren paut no8 nietverÊeten en die naakte er ook nog 5_1 \,an. ltaarna schoot
Pauf ook nog een keer teAen de tat.
I'i a 2 wedÈtrïden 1s paul v.d.,jteerd l:o!scorer met 8 doê1punt, r

"Il{ vAN OUDBllOIjKiIlIlZnii

Íllenur
GL1jUl,NE K0i!XOl"ll.itxs
2 Crct,. konkommers, lepex! zout, ,1 ui, 4OOgr. gehakt(vrrhl
oí runderLehárki), 'T e.rtIe!Êf boter, 1 ,irinterwortel,
T cetl epef panl]eineeL, '1 ,.etlepe1 gesnoften boter.
ficl,l1 de komkomners, snijd ze door, eerst in de lengtê, (r,n
rn de brcêdte" H.ral de pitten er uit €n kookt de groente irrfieinig rÀê-t-.r mct zout i minutên, Laat rte konkoarmers uit_

met Éeper en zout, lasp .iê wortef op een grove rasp. LcB
de kohkonnerheliten op de bodem van €3n ovenschotet, vul
deze nêt het gehakt en strooi €r de gêraspte woritel en dan
ilet paneermeeL ovex. BÊgiet het Aerecht roet de gesnoften
boter'. Zet de schotef TO nr'.nutcn in Ce voorverwarnde ovon
tp 22Oo, gasoven o! stand 5. ceef er Bebakken aardapp(Is i,..

Aanb-rol n orar,r: i.oo. . ànour n.
E]IT SMAK!] L]JK

()



. Hee! D,van ne : Voorzitter
I vr.lloogeu/erf-v.d.R€r8: Secrels.rêsse
r.vr. v. d,Bilt-v.Buuren: leidstex adsp'

' dam€Ê.

' ! r. v.OudbroPkhL-zón-de Bruin:
L/ ldst'r groêp ru- | ) Jddr '

t,,./r.V er!'roerdl-Terpstra: Leidster Aroep

k scnrijf Ce pennenbrief door aan Corríe

-o -o-o-o -

l-p---9-I-I

\-6 Saar en 6-9 iaar.

van de'rieêrd.

(

h vind het op gyn leuk. Ik ben nu van half 6 tot half 7'

r.. krlig(ln neestal de kaêt'.
;,ar ik vínd dê brug het l-"ukEt. Je kan uel ltichen o! gvÍr

rL ook een Soede gYÍr.

,rt is eeD slolrt voor JonEe4s en neisiesr A1ê ie nee nilt
ioen moet ie ï,oensdag om half vjif konen! 

'e 
jonÍ{ens gyft

luuit van half vijf tot half ués. Na de iongens konen de

'tsrjes dat duurt ven haLf zes tot half zeven'
rrs je kla:ir bent net gymen en de spuflen hebt opge'uind

v|aBcn !,e of êr neer jongens o! "'jilfen konên' Íle ziJn aan h-et

n.p-.o11"o lerer'dat lukt best. te kfeinere noet je nêestaf
iL' Lp-.n \{ant die Saan sons schuin of ze halen de ro1 niet
I r 1emaa].

. TOIIN1X SONDIFVAN

(
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Voor i dcr is n1 s11, kroketten en pataL
Nasir B.rmi r:n rnbó, ncc:nL €,ens een keer wat mee!
Lo eopiar s, iirikandclLer cn Íarbonade6,

tiro tc en kleine satades.
-- Ook voor v, -:j ,,,r.o ,... n cn part.tje:,
M.H, varr AMl,;ll0N0llNí DOoliNSlllÍllc 14

BEZOXKT NOG STIEDS IN UVJ

IiET VOORMALIGE CLUBLOKAAL

b e I e e f aI . .a a n b
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VR1J1i UR]JN

VAN S. V. L.


