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VOE BAL
: Gêneentelijke Sportvelden t'oranjehofrl

: lVêdstrjjden ïrijwel- ultsluitend o? de zaterdag

KeepertraininB voor DI-DII-F-pupi11en
wan o.+) - 7..+) uur!

dinsda8 6.JO - 7,J0 A-junioretr
6.jO - 7 .3O C-junioreB
7.'O - 9.34 J 8ro"p"n 6Êniorenr ied^r'

groep '1 uur.
15. oo-16. J0 Dï pupilLe!1
r "- r'.rárn-na ,-.tunlorct-
van 19.00 - 20.00 uur.

? .3a-8,jO B- juniorên
6.)o-7 ,jO A-juniorên
?.to-9.JO S enioren-sêt_€kti e

Kom zoveei nogoli:k op de training, en als je verhinder I l,. l
lá:l .irl wr^Á.+ijdio wêlên Lê+?ir rir
l,il r, ldt i.L v^.r .lê S ê r i . r í n - a I f r . I I ê h nm Di Ewar":r. ,, ,, 

'te voorkomen met de opstellin8en van aLfe elftaIlen,

IENK LI Oi"I DAT ER IXIERI DINSDAGAVOND V}-NÁT,T9.OO TOT ]Ii
}íET 21.OO UUlt GELÉGE{qÈID IS OM UI]J LOTTO TN TOTO IN'IIi
KUNI;EN VUj-l,ÉN ]N DE KÀI,ITINE.
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Zo is er he, spefvoor€chrilr oat de doêImên j n 7in -:.1,.r
strafschopgebied de bal net de hand na6 6pe1en. Daêrbij
kont het vrij dikwijls voo. dat ht bl het Echoppen uit de
hand net buiten het strafÊchopgebied koÍt. D€ scheidsrecht
en 8rênsrechters dienen e! eèhter goed op te letten dal (tj
niet gebêurt omdat de kanrd op een vervronding van de keotrí,r
-Àr alleeri maai groter door lrordt. En bovendien: het m;i1i Il
Ook íag de keeper niei'rorden àangevallen zolang hjj zíclr
in zijn doetgebied bèvíndt eí de baI niêt in zjjn bezit i',,,)j
Heeft hij de bal wef in zijn.bezit da.:r mag hij vrel 'vord(inaal8eva11é:1r nrits dit op een êerlijke- en ongêvaarlijko i/ilr,
geschiêdt.
iUêlnu oID dit laatste Baat het in wezer.. Het in6tornrerr.Jl, rl
k-ep:r :LÉ le ba- i1 zi n nêbLhej r komt :s ongeoor.loold ,..1

moet betraft ,rordên! teruiji,Lêt z.g"n. "meelopetr!' ren círll
aanvaller, tenoinde de kecper te beletteí dê bal o! norn,,l
u zc';teq te Lt-rk'nr eve4crns on8eoorloofd is en be,r) L

noet uorden. Dit laatstê is btÍjkbaaÍ aan vele scheidrr.(.cl
onbÈÁel-d, r,an' in r z-el te.6 èchrs ze.len b-lr-ff n,
ÀnCêrzÍjds zijn do ioefvêrdediger oók enkele zel<en vcrbod,in.
Zo ín-E ri.i biet m-cr dan v:ei oa!.qen meL dÊ ba'- ooer.!
onverschillig of àij dêze draagt, Iaai stuiter of deze ir (l
luch: eeipt" Na/+ passen noet da ba1 1''êA ziln. ook ea8 ]ri
Seen vortrallingsiactiek toe?asÊen on rrtljd tc rekk-"nrrJ i,,.r.r
ook het z.g-n, rrr'o}Ialspelenfl tussên Ce 4oêlran en erk(,]., ,il
I nr"en n: E is "oe6ei;t:an en oicnt te uorden b-s!.rT1
Kortom êr "ln bal ven voorschniften grraakt om de posi'i,
van d€ doèIÍerdèdiger zo veili8 nogeljjk te doen zijn. Tcr, ,

q.hpi^rrê.I +êr< r.lrir,nêrên n^c hêi .lêrê r^^r'^Èrr'flên u,,, ,.

door de nannên tussen de palen hoe langer hoe meer risi(:ol
oD blessures fopen.

t.:1: zal aan de nêesien r,.en olrze 1€jzers niet onol,ge erkt
.,."J1 - l1 !<n, oêc er d . LbaLstc .cêande.1 tog è1 \':r' 8-bl+s-

'. , ,l-- v-rlê1. -6 ztir t- note-en, ln dàt oiet alleen
Lii ons to!.ioetbaf en,i.ê rlaticnÊle sêlectier ook in de laÉlere

'Jonen èn onJ /o-rr. I !ce i r ]1 -eL di i ÊLvêl 1- kamlen.

, r,. . 1 ii l n^-i l .L v?^+ ;ê r,n !. fónêÉ i e hêt +^.h vÊ?-
'l..r,rtrLr daL de conclu6ies meer êtr mLer vi:zen in de
, rino Árr .an ÁÀ I vnÍ aÁ s..êincrê.Ètprc o, ên .f tê

"rr,in1g aandecht bestêedt aan de spêciaLe positie van de

Lln toch is het nog altijd zo - ook ale heer Stouthandel heeft
hi,rrop nog in 'rDe Scheidsrechtêrrr geattendeerd - dat de
, .:Li- van dê ooêlverdeoige- n.i be!aalde bescherningmaat-
relrlelr is ongeven, dle dê andere sDefers niet bêzitten en
d1e allenaal ten dloeL hebben het ver\'íonden van de doelver-
{r edrgcr te voorkonen.
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AN DE SPELRECEL-C OMM

J;]]RÁÍ'SCiIOP( PDN )

,, yexvengend middel Ín !laats van loting
Het liikt al-feriaaf heef simpel: gaat in

,,t LL cs!-gí rieËn de ba-f aI . f niel via paal! laL
nn:i,tdelliik door het doelvlaÏ' dan is een doelpunt
]l 'rlle andere Eevallen ni€t, lviaar toch r{zen af en
v, r deze materie.

via de doefverdedíger vlak fangs de paaf over de doelliin."
De o-ie heren di- de aroitrage v€rzorgclen raren unanie;
van retling dat een doefpunt noé6t vorden toegekend, waarmedÍ
de zaal< dus gebeurd wa6, Dê club díe haar achtste strafschoigestopt zag cn dus vefloor, was het net deze visíe nlet e€rrlr
Wij noeten er aan toevoegea dat in de ons in eerste instantj,verstrekte gegevens de soordlen "op de gronat niet achter.lc
doefLjnn onabraken eE diê zijn jui6t van doorslaggevende
betekenís. Daardoor moen^ten wjJ ons eerste oordoef ,rdoefÉur)1.
geld g'r her.'ien.
lmMers, o? het moment dat.de bal de grond raakte vóór
de doellijn \ïaE de schop uitgeÍertrt, zodat geên doelpunt
i!'.-.er ko:l L{orden toegckend toen de bai daàrtla tocl: nog door
h.t CDelvlak tling. Geen doelpunt en in het betr-okken sev,,r
h€.o .. ie-- 1u.. :-LoeLen ,ord-n voortE+zer.
lJu ,:jti ioch cver str€lfschcpFetr bezig z:jn, ook el'en ieris oir, r.
nisl:idiag vaí de doefr'erdediger .Ioor de ner,ter. l'aa.o"01
bir È.r r.o.,êntê 'Íedstij.jd oin de U'IA-CuF nogat wat.teinir]f;
is ortstaan. !iver,se ne'rêrê zoudcn zicL. 6chul-d1a hobbe:l
6êÍr.á;kt ,3n nislpid:ng :onde. in8ri.jpen v..n ,te .iOi L;r
0:i te béBinrlan v1lten rÀ'il vaststell.en dat dit niei, zo'n hL,
e,"n,roudifje zaak is, De Íêgeltek6t en de Officjë1e ljeslr i,rr
spieire. afleen vaí rronbehoorfijk gêatragr' iloc: de neÍner"rrl:ndien de speler die de scho! neemt zich schuldig naakl
aan onbehoorLijk gedrag moet hI een vraay6chuvíing ontvaagcll,,J
moet de schopr a]s er een doéipunt uit is ontstaan, v,ordcrl
ovêrgÈnonenrrq Nu is dat rronbehoorLiik gedrag,r een zaak di(.
uitsLui!end te" beoordefing van dê schei.lsrcchter staab
i:r, ret,het roord rrÍnisleidingr' tnoeten wij bovendien voor-
zichtig onBaan. Inners, zo ]atrg de ba1 in het sDel is, l1.:l,ll
nisleiding van de tegenstander door schijnactie6 als een
zeer grote verdiênste. Bd spelhervaLting is het in v.]e
geva] len geoorloofd: een inwerper Dag een schjJhbeÍe8ing
maken; biJ een viil-ê schop i6 een nanoeuvre aIÊ over de hal
srappen ern toelaêtbaar hand;gheídjer masr bU oe 6lraI.-cl.( I
mag. dat niet.

rqq rF

iriL) veken geleden hêbbên r,vji in deze rubriêk gesproken over
.,ifschoppen aLs dessert na een toch al overvloedig voetbal-
r, ,rht van 120 minuten. Eên iloor !oekijkende bultenstaanders
I ild als qpvind""nd toetj-' Scrvaardêerd.
:riin r€ge1s vastgcíité1d voor strafschoPpeÈ in het a18emeèn:
,l.)r'iiafe biÍnen de spceltjid d s. C.r, zljn eveneetl6 van k'racht voor straf5choppen genomen 1n

' r ngde speeltrid IíePlens een overtredíng gepfeegd iuist
.', het verstriiken van ale sPeeltiid. Voor strafschoppcn
l,t,'vaerd a1s spelhêelissing ziin iets uitgebrelder bepafingen

' 1.!.iste1d. o.a. r_"at de nemers bett'eftr. zoafs vJl in het
':ir,:e ê!'tika] hebbeE Setchrevelr. À1ie regels geldend voor de

), rL,,Le strai-schop ziin ook van toepassing op de flinder nornale
'lr,,techts Êén ui.tzoucLerins" lior:dt na een strafscho! binnen
j j:trcelt:ic dê bal gestopt dcor de doefverdedlSer.f gestuit
,r)r ]at of Êaatt da! nag in het êerste Seval de nemer
|r |.rcn de t eruBs pring !, nde bal in tê schietên en in het
!Li,le málg een clubil€noot die poging 1rÉrgen. lie mo8êlijkheid
rll'r.,ekt brJ eên schop' uitSêvoerd in verletlgde speelt\id of

(

deze be:L de

a a
' voorval dat zi.ch heeft afgespeeld enkele tnaandell geleden
ri aón {'ler afdelingen moge dienen als vodrbeêld val1 êen
ro),1r:en. De betrokken lreCstriid _ een beslissirlgsnatch - uraÊ

rL vi.rfenging geeÏndi8d met êen gefijke 6tand' zodat straf-
l:lLoJ,I)en de uinhaar noesten aanïtllzen' Na de eerste serle van
í r'ras de score nog geliik' bjj cê lvreede werd de achtste

l.rifschop door één der doelïerdedigers Sestopt' over ale

crli,rte van de anilere lartii citeren urii nu het officiele
:,pFort van één der grensrechters: rrDe bal rL'erd hoog inge-
(:hoten. Via ale vi[gertoppen van de kee]er! onderkant lati
amt de bal op de grond NIIT achter de doeflijn' vêrvo1gen6

(/
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r-n een zes à zeven jaar Seleden het 4ane6voet-
L in onb land neer 8ê6ta1te kreeg dan in eer-
rc.decennia wel gens uras voor8ekoEen ell -na ee

r.tíi "vrlst' periode -onaler dê vanen van de
Vll kraE schudden toch vel.eIr in onze bond het
o1d en plaatsten de op4erkinB! dat dit
(,ll) 1 ten dode wan 8edoei1d, ondat voetbal nu
nm:'.rl geen sporÈ voor vrouwen isr'.
.laarbij aan voorb{ zielrde dat dit indertld

k ,r;:s Seze8d over zvlcmmen' hockeyr handbalt
I(!yh.r1 etc,

'1. hoe dan ook hêt daÍDesvoetbal Sing - evenals
!,.t on6 onringende buitcnlandl vrt vlot van

rri: .jn landelijk ]ieten zj.ch al PoediS zo'n 600
í1;r]lên inschriiven. Áan de KNVBstam net in zo'n

'Lrl-iteit ruin 50,O00 ofrtallen, weLi$ï/aar
rr ,ên zee. bescheiaien foot' oaar. anderzijde zdn f)
,'n fJOO êlft lfen toch ook veer nj.et tê vervaarlozen' tat
ir(,urde ook niêt en het demesvoétbal leek een Soede ba6i€
vLnden te hebbc'n voor vêrdere uitbrei.dinS. Enkele iaren
,'. het go d en L:0en ("en goede ll iaar galeden) kwam er
n lichte terugval en leken de pessini6ten van het eerste uur

,1. Llelijk aan hun zude te kriigen'
LJkkiB duurde dit echter naar kort en was de ueg naar de

'oruítgana vrecr spocdlig hervonden' In het Achter otl6 lí8_

' r dlft"LIen (rotaql 6' ploegen). In ver'Seliiking met het
,,r:,f8aande jaar betekent dj.t een toenaBe oet rond 1G: Geen

' ; .i.1:haid.
k dri,afdêling Utrecht hoopt in februari a.6. net een conPe-
ti! voof Írei6jesvoetbal te be6innent teiviil' dit voornenén
l( in enkele andere afdelingen aaD$ezi8 is. Ileisiesvoetbal
.chter geen níeuwe zaal<. Reeds ehkele ja!en sPeletr tr.1.
de gchoolvoetbaltournooien ook nei6ieselftallefl mêe!

Lfr; zoveel dat dleze j.D aParte poule6 kunneÀ worden inge-
,ild. Via het schoolvoetbal is er'daE ook een bê?aaIde dran8

naar Eeisjesvoetbal ontstaan, terwljl een nieuwe inpufs dit
te stinuLeren is gegeve11 door eèn recentelijk besluit vàn
de bond bjJ de pupilfên van I t/n ia jaar het z.B,n. gemened
spelen toe te staaí. Dit laatste betekent theoretisch dat
ÍneiIjjes in de genoende Ieeftijd6g10ep bij iedere verênigin{I
die prpÍflen heeft kan speLen. 0f d.it ook praktisch het
geval ís moet zeer v,orden betÍrilfeld.
In de 1'oetballer:g voltrekt zich evenx'ef eên oerkbare
veranilerinB. Hct zaal- -.n dane6- en meisje6voetbal zijn

blljktr zich ock bjj het dlaíês- cn neisj, svoetbal aen zt hct
mêel' beschciCen groei hêeft ingezet. Vij v/iI]en ,ian ook d.,
vercniBin8Érbcsturen (de reeds k:l-aar-wakkerc uitgezoriclerd)
adviseren oren en o6en voor de nieuwe o nt,,r ikkel i ngên goêd
oFcn te houden. V€renigingÈn, die van menin8 zijn zich i.n,t.
toekonst uitsluitend te kunnen bepalen tot het traditionl l.
voÊtLal voor hêren! zuLlen v-roeger of teter d^or cic tn!
ícer' takken van voêtbal gele8€,nheid gevenale ctubs ov.r-
schadupd woiden. Àan de veranderin8.n in CÊ maatschaltii k In
ook de voírlbÀLlerii niet ontkoren.

-O -o-o-o-o-O-O-o-o-o-O-o-O-o-o-O-C-o-o-o -o-o-o-o-o-O-o-a)-,, .,

Ien

l\aa1

NAPOI,EON

schrill,ê vróuv/ensted in êen overvolle trein:"Menccr 1,, I

me niet schelen dat u denkt dat u llapoleon bentr m:,.r
die hand uit Eijn blou6e! !!rl

VII]R !ïOORDEN

Vraa6t de leraar aan de feerlingen:rrlflefke vier *oorden v(,rd,
op school het nee6t'gebruikt?ri Ant$oord de leerling:rrD'rt
x'eet ik niet.rrkníkt de Leraar:rrcoed zotrl

!98
Klant kwaadttrober, er drijft eên tor iD mijn soe!:ri Ober
onverschillíBtirTja, neneer, het is nu eenrnaal geen besto

(9
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lulzenalen iïiflen dit, naar stuiten veelaI op

onb gri!. -/oor v. .e ver-niginbsbestrren l'6t
er nog een taalcr

, Loven tiit artikel ciuidt al aan waarove! n'ij hct ditmaérl

, :j::..:,:i',.ï";ol'";';;:;:1,"" 
nos ujer een sevoon c' Í

( r' trcflen ,-1'e cnlarrpjs iÈ rrslrDrt!aràalerr t)en redactioneef
I j,ll: ,lst 'rat lj.pêr op deze nrtcrie ingaat en lat
,ri iÍ:1ar:d is er: nadel'k':nnis ïan tc nem.rn. ilÊt verhaal

'.c :oLJen | -Íren no ..run irg.fiicJ-lde jong.
' ,oor z.jE pLez-ê, ]id ven een qewone sporLclub xas

i,lr i)n claÈ ni:t elleeti ïJo] het beo,ofenen van de sport
|irilr ook vo,.r de c.}]'i.rc;e4 .ti. hlj d;Larbij hoottc te

tii alles overdenk.nde snapte hij het attenaal v,,ef, naar
de voorzittlr had het onlangs toch nog zo goed gÊzegd:

i"looi gez_egd maíir amÍtehoefar Dan toch nj.ot voor ben. Mad.
vaaroí ken ik toch geen gêv,oon lid t,lijveD?

I zo r-icl zegspr: ear, deze n-rÊning doe ik ni.l mee.
i, n in de club Íor1lcn dai niet Elortief en ook at
'Ltrt. li,] r i'.jJ irilCe lrl t eclrr niet 'n vro g zic-n dan

: L.rr ik ru zorn toethaspel en zit ik er nu zo naast?
,r, ile reiictie in de club bleef: fiaax dat kan toch niet

' '' n :aar Joet r',ar l. _ zilr in he. I t. Lr "oer fÉn liil
li' n ,:-orden. .je bent lid geuoralen uit eigen vrije vril en
Ll. rr niet toe Eed ongen. KortoÍn het kuran er op nêer,

rr, EUlrttr.ïI ], li

gezeten clooi' een reu6achtige zïie!:m bijen!t' te vJinkelier
-e:chrokk"r: :-n jat ,i,Li u drarvoor l"êbbêniir llr -anrè i

!crbaast:rrBen je gek gêvorden? Een kleurenfilm, natuurlitkt,l
' KACHX],

lrrderdaad een veef voorkonênde vraa8; Kan nen nog gewoon
lid lan een cLub zijn'? Honderden denken er zo over; de club-
be$turen zullen er verstandig aan doen te ov€ruegen vat
(in dit rjoort Ledea voor status in de vereni8Íng kan gr:vr,,

Len aantal verenigin€jcn i6 hiertoe reeds overBegaan, tot
heil van de cIuL en van de betrokken 1eden. Ilet overgrotc
deel van .ie vr: re ni gin8sb es turen is ecl]ter ropj lriêt zover.
lln toch: het arntal v/erkelljke fiefhebbers van de êport
zonder enigc lretentie is Broter dan Ínen denkt. Ooh zj;
vr:r<iienen aar.dacht,

-o 'o -o -o -o -o-o-o -o-o -o 'o -o-o-o -o-o-c -o-o-o-c:o ro:o -o -o,o -{) -

De man stso! êen jzcrxinkel binnen er vrêàgÈ Eiar de b"o , r..
'tMag, j,k 25 kifo staal wo1 van u?'r De bediende verbaast:"i:r:,'
heeft u dat voor nodig?r' De Inan onverstaanbaar: Mïn vrouw
r'ri] een kachel br ei en , . . . , , . . | .

,,rr aan.;:rni<el!j< rol eníÍo, flear ra ee;i poos,iê l,as het 1:!4!!lr Lol- er ',rat .r.aàf BinÉ,'fiii moesi van d

'.cst dat, sons ir-. ,t gehoct geen ,Leuke .l togên een automobilist' die hii zoiuist nr

' ,itie.l iiaf. ll].i r'/ildc E-.iÍóon l.id ziiÈ ï.in at kan nietl Ik heb cieze auto net een hallr . rll oolê - :r ,r- - -I-n i.-CI anltrcn.
, t1a:rrovr-'r Eprèrk, vonl nerl clat vrat !.reefial. Je kan uurlrr

a

ri |l,i zich niet in het technische gareel" wenste te scharen'
, r lid van eên analêre vereniging kon lrorden.

, r rrat vorbfuft door. 'ilant vetder Iag de cfub hen vrel.
'''n sportpn v:o" ztjn -i6€n loI en ofezi-r xa6 cr

' ir niet bii, Xe trainer eist een anilere lhentaliteit en
r;r individuele- en teaEprestaties en kanpioenschalpen.

( r'l



,rbij \'/i] ik de ieugdconmíssie hartelijk bedanken voor het

uhc cn lekkêre fruitbakje dat ik h9b gekr.egen i.v.n. njJn

j, b(-an eri ik hoop óver eên ,ireek of 6 weer nee tè kunnen

,.1.1)a:l:l.en.
Johnny Koetsier

-o-l]-o-o-o-o-o_o-o-o-c-o-o_o-o-o-o.o-o-o_Ó-o-o-o

, ACHTE 'rIInH DII' HET rilllcAÀTn

trrib een paar vra8cn! heef nakkel\jkê vragen.
, r.n rjtaat er' van S.V.l. nooit aen program.lna in de krêrnt?
l,,on ven SVLI :ta.,t or rjen varslag in de krant! tcrvrjil
rr'st van a.l'-L. nooit in de krant te vinden is.

, 1êt prograína in .le krênt staatr leest íêdereen het:
,1. /coral bjj Ce pupillen éer voordeeL is.
(r, r s c'tr Íoealers lezên hêt' anderen dlie gràeg vrillen konen
l(,rr, lez€11 llet en 1'retc,È hoe laat hun rrfavorleteal híjt
L'l in fio et€n.

,li(nrj mj.i zi.jn êr een hcleboe-L mensen dj-e het beiujchen,
i, ,, -vrjt.1ad-s in de i,rijksc Courànt (die krant krijgt i€dereeÈ./
| )-i. r;.L. Erogranna staat.
l'iÍcd. vraag i- ook geen noeiliike vrtraS' n:aar h.-'t is wef

,r r|r,16 vaarván ik ool< gr:rag een poÉitiêf entYtoordl ontvang.
.r', 1r ook de jeugdelft.]11en uelcenE cen 1Íchtïredstrijd s}relen?
| ,i,ruden oen h-.iêboel jongens er8 fijn vinden' vcoral zii

' rrol] nooit bij kun$tlicht hebbên EèvoÊrtbafd i6 het iets

,rr ,iull u,rel denken dat ik alleen naa! af kan kraken, ríaar
,,. roor:r'S.V.l. is de flnstê voetbal- 

' 
sportclub di€ er

| ,tc !,\jde ontrek bestaatrr. IIERR IU-SSBALLSPIELER

(r

,..het tv/eeale en het derde Èieuwe shirt
en hoekelr kriJgen? Ook rugnu[ners.

.".er spelers va4 het tweede alt|d
r-cêTvê n^Êíêr (tr.n hr hÊl

or at hit -eÍ.1Ê êan de lop roÊ
band schorsingen kriiigt en ze zeggen
rlat ze mooial1 werken!! !!!

,..iioar dan gaan ze een dagje vissen,..
laten ze er dan eerltk voor uit

.,,ï.v.n Gink-l be'-r kan glcn rLphJcn
dan kall hri zijn eigon uit Leven, hil
is a1 het vefd uitgestuurd bij Lopik-
sïL ên L'iat ik zag bii de lr€dstriJd

. ..er dinsidagêvord'zeer \eeini6 komen
trainén en dondeidagavond hetzLlfde beê1d, het zijn l 1.i 

'ldezê1fd e aoíEtenÊ.
....oie nie- "o- n tri.inen alt:d olrgest-1o -LLan er ri

..c,_r"tiF r,oa, n !.r:irpn rê-efve sraan!!!!!
,..de lichtinstaflatie uitstêkend voldoet ên zeer gerclriLl

is om ]i chtseds trljden te spelen, riel met een *itte lrr'l
elr niet ftet een rode.

.".".vrn Koo'on:r luee elft. t-n xeelt, aerst ï-t 1 t
t$reede in Veenendaal en daarna -.en strafscho! stolt in

...J.Haralêman kok in dienst is en dat ht voor 18oo man
eten noet koken (nenu: gestanpt Blas, llanuur' verf cn
terpetine ! ! )

...,r,Gêa6beek q"s aagd ls voor zjn moterrilbew;s en zi(:h
ïr srpl L,r vÊ-FlFr_s.Í ^r r" konen trrincn!

{(o

')



ringen.
. irct 2e er nrca v.d.lïiel

i"1evr. v.d.0eert
C . v.Hazcndonk

C.lverarduÍi
]l.Jans..,r'l
Ria v,d.tïeert
i. Í.ilo ssrm
[,iioethout

l,i.,rJon v.Schuppen
Eea v,Lder

H.v.Lceu[ren
8..r. Ziê1
,1-IiazeIa?-r

T.de -tsr:urn
J.r'!lbcrtsen
J, v. Koo tên
;!:.v.Zanten
llari -.ke Soêthout
T.1'.d.BrÍnk
li.Ceelen

de re.nglljst aanvoert net het aantal schor-

je ín e:en nieu!í JaEie Èorden gestoken'

..tc c-junioren dicht bx eên karnpioenEchap zln'

.r,r steeds eer toerichoulrers konen bii de C-iunaorenr

L len van gced voêtbai,'

.!!',t mil it.'-ír êlftal in i-argbroek kont \'oetbàiilen'

Írenelatrn 18

l,angbr'dilk À68
lansbr'djik 84
Ijargrietla.an 8
IloornsêuJ eg rO

Langbrrduk f2
Í rene18an 2l
ïlei dedre e f 'l T +
ilêi dêd!'e c f J
Cothêr eg l
i)oornse"-Ieg'l07
Doo rnE evíeA 2J
Kerkel3nd 5l
Xerkeland 47
Iíolenspoof 9 Cothen
Kêrkefand 51
Cotherwe8 19
iieidedre e f 154
!angbroekerdijk !14
Irenelaan 2l
Kerkefand 27
Doornsevreg 24

í(' 14 januari 1978 is Sil ia tsrouwer iarig gewee6t

Alsnog van hartc Eefeticiteerd en onze excuses

li.l J'l niet 'llddcn Frfiefd.
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rrr et in vriendÉjcla})pclrjK vcr
in arnmerking Ííaar 

'irar 
kloP

vr,fd" Z!e Ce Scvolgên: norre
,le ploaÍj r.an dc A-iluníoren ar recht op'

-.1" tie À-junioÍen 2-1i\id \'"rschil1en'le een stukje schriJven'

, ,,r st I onvrtl'iil ri €t 
r 'rlan een

rlYl!-lI9rrÊll{l

, ,,ên kla:^r' adviseel't: rEou

' l.l 'r,,dt z,iet lr.'i de vrou$J met

,lr naar eerst moet de kat er uit""r'

0
alat

AlLê JariEen in .lê Ír1and n'art

I cï
( rl



' 'k ur, ric vekLn our ndc ípopdcursus voor schejds-
,:l,t.rr fievolgd had, kÍeeg ik nijn eerste v/edFtriid te 1eiden".

i kon mirn oAcn niet Aeloven. Op de aanschri.iving stond dat
r,r clancst/edstriid irctrof tussen KLokketoren GirLs 2 en

i l. L. D-ior 2.
.l v)er konjakkies in Íniin kraaB en net

|Ld :k de kieedkaner, rrDat not nij

'i.u lr,jk ireer ove!konme!'r s!ookte het
,,,r''Iijn toofd.
, 'r 

jk nijn nieuue schaidsrechterspa.kie
Dri'.kijart ie cn rich'I: nen-

'''-, .t-s!.jik-n) hêd àarg.trokk-n. zag :k
:,1 l!t vi.ll voor tt,ee vras, Du6 trid om de
'1,! te ri{arschu,,?en, Toen ik de deur van

c ll'rn ' o,D 'r de dr kvi Í eel I'rÍ'-rm-
r)lir n3àr bui i;en" rrooohhh! t/at êen
ílarl,.ikc ma.o bent u' scltcidsrechter!rl

rl",ze Íoorden k1'ía$ ale iLànvoerster van
rrick Step-in op Íne af? tn ze gaf ne eên
,, n- l,rensenr !ïat had ik rl, narrn-
lri,i)luflr plolte ik op de bank reer. te
r u.(:rsler n n o? njain knie !f:Lat$ en begon
, i'rÍiitiná,ti.ebe{iljzen i;e $orteren" i!íet de
,n,.::] van Klohketoren Girfs ain8 het
Lri, r(ier' hetzeffrte iaken eon p:!kkerd"
, :, nÍ] 6tond ik vijf Íii11uten fatêr net dle tveÊ damestéa)ïs
, 1,. | \.cld. Dê wecistr:jd kon beginnen" i{et viel selukkig

!ral nogal mee. Tot ik plotselíne; zag hoe een dame van
i ' rón 1ir's .cn ui,k St.p-in-dane ]ên drr h€|.cn l_ok.
,_.irl cen t|laarschuvingt naar na nog een trree ninuten deed

'lr.,L 'reer. Ik riep h:rar b\j Íne on haar naan (nee, niét haar
r,.r,) te no!eren. ze sloeB heLar àrmen on me héen en begon
, l,ljies teísnikken. Het feek wel of we close aan het
r,ron 6arc!}. I'Itet spitt íne' alà4err' 0rolDpelde ik' rrnaar 1k
, I uu nêam notercr.'r 'rohr naar ik za1 het nooit Deer doenrtt
i)itc ze verdeT en ze beet zachties in miin oor. Toen pakte
), rar krachtig aan: ik gaf haar een zoen en schreeu\{de:

)

,,)^- É<r k.Àr -r ,ê o n+. -r.,ii! "
!ê rusl grnÊ 1n ríet rJ], (r -u"
Na de riist zat ik vreldra \,reer in de Furee. De spits van
Quick Step-ins had een enorme boezen. Nu íri1dê het geval
dat de bal daarop bleef litigen. trn zo stornde ze op het
doe] vàn de teBonpalt[ af en doelpuntte. "Driê is toch
teveel?rr scl]:reeuurde er 6én. Ik pakte mijn IiaadleidiÍlg en
zocht onder de B van Boezefi. Ilr- stond niets en dus kende
ik het doelrrunt toe. De keepster van Lifokketorên Girls

itczicht, Ik deinSde toru8, maar de speelstêrs van Kfokke-
toren Gir1s hiefden ne tegerl. Ik oacht. aan ni:Ín oFerr en
Floot zê. Nog enkete seconden.,........

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

LíAUMII\JUI\
iiynrlêsti eklckaal, hu; sho ucíschool , Julianê1aan, J,anAbÍoek

TJd : llonderdagavand - 2O.OO - 22.OC uur.
lr.v,4"P?vert, i.iarijkelaan 1! langbroek. Tel .Or4á6 - lL

'r_ 
^ i r ' - r ,., ^l ;.tf\rELtEl\!\t.)

klof,pen,lê sirLpen

(

0
I) ats

l(_ 1.\o

t vereÈiAil}èlsgebouu aan

: ,icensdag van 19,OO -
!.li.tvers, j{crkeland

i-,,ts.Dlsen, Í;êr'kef a]]d

de Doornseweg"

22.fO uur.
52, r,angt,.o ek, Tef. Oj'rrr()- l')rrll

J9, langbroek. Íê1, oj4l6- 191(
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, r'l !r weI êen6 kênhis gêÍhaakt met het tafelLenEissên?
rn c:an eens kijken i1 frêt'verêni8in8$Sebouv oP ]?oêns'Iag-

nLi van hal f acht tot b:Ji el'f .
,,oni:ríbutie l(ost f 5'-- per Ínaandl' .al's er meeÍ feilen

1. ,:. lrorCt Lli 1 r.a Lr,r!" l;.',( iaBer'
lr, bb(:s een goede lrai:rer n.l. IlarrI Uaasenr een traaner
r Lopkla$Êe, Je lecrt êr eê1 hoop van' Ilr 1talt trou'xens

r rllr 'i/ el. val Le feren en voorzrl van vo1!rassene11'
, r,rJfirn met ne]. in .te nicuri/e gymzaal en kÍi:jgen dan 4 n:Leuvr'c

'!ill'{ VIN 0U DIJlto xrKi{tl I ZxN

(

De C-juhioren hebben nog 4 punten
nodiA en dan zjjn ze kanpioen.
tat wordt nê LuurIirl4 vieer een uur,.
zaak voor S.V-L.jeu8d.

ITIM V,A.N OUDBRONKHUIZEN

-o -o-o -o-o -ó -o -o-

9!!9{- 1"991 -lI - 9 :gCIIgBII
i4-1-.9?8

P, E l'.1

g!!s-iE-i:B!f!s--1ê\-!E-9-99!193!'i -41=1-1279

' .j-ilinioren hebb:È ílet 7_6 vcr orer op eigén €:ron'l i'an een

: 'rtkêr Socsterbêr8,
, i nrs oen hcle Fpanl]arde Lïedstiijcl'In het bcgin nrsten Yrc

!r rti,, solidervan, ;ie dacht .1zit t/e niet ho';fden tè sPelen,
fr il j.'.flk Reedlk, vrect 1k aiei én !:iin van oudb'oêkhuiz€n
," iuorlonit J naanden niêi nag voetbaillen' tjiêrdoor hadder-

irir'( n. Toen :ifoeg Soesl"êrberg 1

' r ltoed Eanomen vriic tralj \'an
Ír r-tcr noB 2-2 door ?auf v.d.i.

Jr ,i, twecde. he1f.t fíe? het àelemaa1 nis. Soesterberg liep
(' ,l: ('r cle achterhcedê die zo lek !ta6 a16 een ze'ef en het
, r'd )-2 voor Soesterberg.
:i,r.'llc laren Paul nog niet vergeten die naar: liefst J

(,, lpunten achtêr elkaa]' Íraakten dlu6 5-5 en René Fedena
i,il. 'r nog 6-5 van te-_íaken" I'laar toen uas het gedaan inet
,, c. Soe6Ierberg liep êr achtex elkaar doorr flaar 

'ioor-inÍc van Inpelen werà de stand no6 beperkt gehoudèn 7-6'

il

jte c_junioren hebben ÉiÊt.uk Eehadlcgen BVC4, De C, die ,iiim van Oudbroektruizan moest mi$rton
en ïoor de konende J maanCeh ook no8 uegerls een bfe6surí,
vras toen erg gehandicapt ín d€ achtêrboede cB zo noêsl
Àcné }-edÊna a].s làatste nan fun6eren.
re iJcl.olrnen ook no8 met ticn r0arr maar Dennje Barten l(van.r toen aarr en vre hadden Richard van Áncrongen a1 aangc_
trokkan vocr deze v/edstrrjd die tret overi8ens goed zou dor,n.
De C \ïas Sebrand op een overurinning want d€ eêrste rrêd_
strid na de vrinterstop is meestal vref noeilijk,
ne bêgonlien dus met René aLs faaiste nan naar alat hadtoch ieef konsekjr!-enties, went René ging tweer,raal achtírr
€lkaar in de fruti-verkaerde tcrugri!eefbal

-een buitchs!efval Irrobercn maar rle f,r){j .,
ning alleen door,

te /ens ook de rustsrànd.

Aeze€d. Het lrerd J-2 en BvC n
het gealaarl net Bl./C, Het v/êril daarna 5-4. AtIe vjjf uerden
ze gescoord door, ja, jullie kunnen het ,?/e1 na gaan,
Pauf ïan de yieerd die ook.nog een peralti niste en.......
onder6 van ale spele!6, íaar blijvên.jÈIfte2?22???

WIT,I VAN OUDSRCNKHUTZI]N

( t')
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1- l-1978 moesten de c.í junioren aantrbden tegen goeetenber8.
.i irrtsTRlJD.

1,.-,:enpartri nrocht kiezen kop of munt. Ze ramen kop rnaar
,, 1. ïes nunÉn de keus vras aan Paul v.d,ïIeerd diê a3nvoêrder
r:,,:, .indat lr'im van ouclbroek]Irldizel, 3 nàandcn niei Ínag voet-
, I lcr vreg,"ns knie-blessure,
i(,,,1 de !ierlstri.id iagen rie er noa al tegen op. nn dat kïran

: 1. :,_,.in gaan doen rn.:ar dat líep wcrkeerd af 'cant Soestcrberg
,r ,Lll oD o-2.

' : cê d(i .ftrap :.lraoL l.ul nlar il,,né un René eaf €"n
i',,',rc !aaÊ nÊar lIJ ank ilieshc,rvef en Íránk schcof de baf naar
: ,l .iie 1-2 kon scorcn.

|,rra k"ram er noei zorn beil naar tocn brak PáruI rlleên door
'', bcnuite de kans .lie h;j krceB cn het 'j;crd 2-2.
1,,,)r een vri,ie tra! van René uerd het l-2 -ên tsvenr; einde van
,,,, :rÍjte speelhelÍ:t.
r lLÊt beBin van de tIïe-.d.r Elrcefhelft werd hêt tild dat

i,)', -.,rberg ex e-.n Íraakte: l-1,
1,, ) in. tjpelen rnaakte soe$t,:,r:bÊtg ecn doeltu!]t:l-4. Lraarn3
r' ,,1 le ir:rrl na cen vr'- Lrrp vrn FLn6 -ên doeLDunt 4-4.
rir'l,tt v/e ge:iljk stonclen neL lr-4 beSonnen ïre i.c bal rond te
,, LLn, coor eeÍ bcetje aiílFir]gei in de acht€,rhoede greep de
, r I van de tef.nlartt in 1 ï !st -ians JDnben Le orsle-rn

' r l.-rceg een open vÊld voor zich. Rillie van Iír?e1en die
uiI kïraÍí fo.pen mi6te de bal cn de 6pi.ts orrsFeelde Finie en Ir , l:tL een dcelpunt 4-J.
1,'r moest SVl, C'1 èx v/ë!t aan d.oen ïrant víe stonden achter,

l: r,loorbraaÏ van cle àaÈvoeraler r,/eral hêt 4-6. Paul flerd
f,, rncl.egrt en het vas. r:en ïrijÉr tiap, Itenó.die .lchter de bat

l-()ril cn laul er naast gaf een tilcje en Rene' schoot heÍn niet
,,:r .nor.Ine krEaf erin: 5-6, Paul v.d.lieeTd zorgde voor de
l,:'t,5te treffer woor S.V.j,.6-6 ên daarnà maakte Soe,stêrbêrg
I r nol,i n- / van i

RTNË T''DDEI'14 XN PAUL V.D.WEERD

DE T AININ

(( René treddêma

-o -o -o-o-o-o-o_o_o _o _o _o_o_o _o _o

Ite C had eer: raar zeer iacLscne zerlen
Aedaan door ohze topscorcr pauf v.at"lïeerdal6 faatst". men te zetten. !at vas !ïêf nodig, ?rant vc l)r, tj,

Ín de beB-infaÊe uras Slr], vêe] sterker dan lak Cf .1ieI }?edstrjj.ien achter stoÈd en op getijke hoogte zou kurrn.r,komen afs ze deze zoualen winnon. Jn het be;in _rr,"; 
";,, 

-

ulrstÊkende ïredstrijd. 
:edijk sleelde ïoornamelrk r'.r

Aan het eird van de eerste helft was €r iets dat niet :i.

Net na. het begin in de tlv€eale hetft werd het i__j. HêN rv.r,,

naakte begonnen leden van S.V.l_. te juichen. Dat zlinnou echte ctubjongen hè!! ljIM V. O0DBHOEKHdiZEN
(.



.il
. f-:junio.cn van S.V.L. zijn b\jna kamtioen d.N.z. ze naetEí
o, 3ér ucds.trj d 'inhên" !.ze velsr -lo zal Odik 8.. le teÊen-
trlidér zijn. De u.jtlïedsirjjd tesen Cdiik Eerd gê1iik Sespeeld
.r1; 'l-a. Ïle waren !ref íets beter naar'À,e konden.iat niet
i, i--i!urte4 !ii-d,ul ker.. qet floet ïrel nto,:-.1 .'k zi. on van
,li.l,. te wrnne:l. Í,aar je noet je tegenstaEder ncolt o]lder-
cl r'rten" l€ iaatstê ijld zijn er. nogal wat lroblemen rnêt de
) rjinind geweest, on.iat on?e tlainer naar Duítslal1d ooest.
, !.i1.1,, vrcr'd er Ïoor geen arrdere tr:!iner gezorgd. Er vêr'd

.L(lsLop rerden gerronnên err nu zijn Uê dan toch bijna kafl'ploear
,, tr!I ,Le maar' .iriê of vier kcer getràinC hebben tiidenE 9n
',i,r '{interstop":lc zullen maar hopen dat we de uedstrijd

iirr cdij{ ri,innen zadat rve toch kaílioen zijn,

-o-o-o -o-o -o -o -o -
I l0v:llN 82 - SVL D1

i Llrciven zou een zrïare tegenstander zii4' want ze stonden
i I f Èet achter on€r
, , rste helft van ons \ïas niet ?,o bêst' maar rve hiefden
( ,rLrnd toch op 0*0. ilífthoven vias lvel gevaarllk, maar
l! z,e d ítrl gevaariilk rra!Ên r.ras onze keêPer er altijd.
|::,, {ounters !/3rên Ít.od, naar de kansen ueralen allemaa1
riirit.

| ... t{,ÉÊce hel It li-p hcL eÊn stuk br têr "n Irc kreAen
,,1 k.rns,,n. !'J e vràren co4stant in de aanval' íaar doelpunten

r' ,i !,reef j n het locl Fchoot:
r., . ,.redsirijd van dc ha!1t van Bifthoven, .Ílaai de achterhoede
r -r1r1, trok zich hier niets van aan. l".vie1en in de achtêr-
,,,1,r Aeen geuondenr rnaar ei nerd vel eett speler van Bitt-
,v, n uit8estuurd. Í,ater uas het !!eI raak. De aanvoerder
\r llllthovêrr k\uan hard in" Á.van Doornr onze keepe! werd
,'il Ëc.aakt, rïaar Éiirg na een tjidje toch wêer door net
/ t,.rn. llij dèêd dit er8 goeal hoe$êI hji gêblesseerdl luas,
lllLov(in lrobeerde rvel aan te vafLênr naar dat luktê niet'

Ll 3 ()mdat ue de wedstrtjd i:l handen hadden.
Uit een aanval ontsto4d no8 een lehP-lty, lï.Hoogfand had
'" bFJ .n ging op de 6o1o-toer. In f-t strafscholgebi.cl
,rêrd h\i onderuit aeschopt erl prompt ilcot de scheids!'eclrt( J

'., r'-en !Ê'11 tJ, I.vàn O .a! de ?(nalr-y oe.e.iee- z-:.,
Iraai en de keeler ua6 kansloos: C-2- Dz.àr\ta $Jas 3;1thov.ir_-.s' e; n. -( stlnd t]-et 0-, ' n lje v'aren l.:.r p:6 Lll n,,
r'rant re.er ïiaren 1're na de ríntcrsto! onee$lagen gebfev-.n.

I

ÁN CAASBÏNK

{( -o-o-o-o-o-o-

..,de 3-juniorcn van S.V.j,. bijna kampioên zijn.

...afs de B-junioron kaopioên rvilfen rïorden zc de thuis*
vre.lstri;o !egen 0di'!- no^t.tr urrrncn.

.,.A.schoonhoven, na een aantaf rÍeken níel te vo.,tba:lffrl
zonder ..oit iet6 af tê zeggen, vreer op voettal is.

"..iieDk 'renzen (Bix).tie el. íiscoit- funB-erda, nu I j

vá.Jl de l'.etbaf is ge!ïorden. Àil speelt nu in aie B1-jurior,

J(

i,nerongen teBen Bilthoven zijn eerEte doelpunt
]'ÍinLe-rstop weê], raaakt€. Hij vri"lde ook Saan w,chtín!
1t V-, -rr . c"r:'.o.

.-r.

(2.



JEUGDCOMMISSIE

vJaargenonen door K.de Bruj.n 1Uegen6 nilitaire
dienst Yan J.Iiardehan.

Trai4er C- junioren
Leider B- junioren
Leider C-junioren

. Leider B- junioren
Leider DI-!upiUen
Leider A-jurlioren
Leidstei f-pupilleÈ
l:eepe!strainer

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

1e voorzitter
2e voorzitter
Jeugd€ecretari6 er vedstrjjdsecr.
Trainer l-pupi11en
Trainer D-pupillen
Trainer DIl-pupiflen
Trainer A-junioren
Trainer B- junioren, Tijdelijk

1+-1- | 78

28-1-'?8
4-2-'78

A

Onlan86 hadden de A-junioren ee4
fee6tavond met de B-junioren en de
adspiraÀt-dancs van de I nastiek,
Velen verwachtten hier I)iet veel van
maar het is toch L,el een succe6
Seworden.

lir weralen veischillende bingors 8êdaan en
tuÊsendooi werd de muziek vêrzor6d door
l(laas de Bruis (met êen $chitterêhde draai-
tafel, er kNam alleen y/einig Seluid uit.)

!r ,,,, crd o! deze avond m€er gedansJ dan
avonden van de À-juniorer en dlt hielp
sl agen van deze avond.
iiaar deze avond had niet kunnen slagen zonaler de voor-
bereidingen van verschil.l'cnde pe'rsbnen en wi: danken dan
ook iealereen die deze avond zo succesvol hebben latcn
vFrll)peD.

V O}Jt!!si
,.Slrell iDgs

. il . Evers

.l .icdema

. ",1('j Bruin
J.llrrclê!,4an

t . viin llijk

r. ts. rne veld

'. Vr:edenburg
r. v, I.d
I vr',1 etersen

. ]-lMlTIE-!:J:!:A
I ir;t - S. V.1,,

i, lr ,l kvrlik - SVl,

1. f .0. - s.v.t.
(rl l:UORERS:

.l; :jr ak v.L.

.'lon Áfbert

op andere fae$t-
ook nee aan het

1-J ,r(

-o-o-o-o-o -o-o-o-
SFETR

!ni$e ruEneis_ terug bebbeh vrij af Seschrever over ale rjfr'rir'
'- de À-junior.n. Dê sfcÊr is nu gesf'6en van een g!l!!-
roanJe írin naar ?en voJJi!9l93-2!]19 ' it koirt mtde l.or 'l

",ii nu ff rnan hebben en hierdoor Seen scheve Sezichten

hier danig zií steentJe aán bd8edragên.
L+tea vjj hopen dat dle sfeer no8 bet€r mag voralen
v,e hier met ziin a11en aan neewerken.

2 TÀNÁTIXKE A-JUNIOREN

en lrr l-, r
1j

8

5

2

.JiLn ljor Jo€ Q, Bert en Sjaak

lt)

G. , 1

( ?',



t.
. VofLedige naan: Rin.lert,

'. ACres: Kerkeland 49

. i ê boort € dê tum; tn- lt-' ó J
,. GeboortelLaets: l,àngbroek

). Lenste en gewicht: 1.75i + 5A ke.
,. A3ntal jaren bij s.V.l,.: 9 jaa.r.
r.0! {e1ke school bên je? I-.T,S.Maarsbêrgen

l. iavorrete sIrortían: René v.d"Kenkhof."

l. l.!.".orietê T.v.programna(geen sport): Iteslerns.

' . .vorj e-ê r oegí -n : P.-,\. i A.-.'r
l1.r/an welke nuziek ]rou je: Pop

.'.rr';!t rxil je later li,orden: Goede voetballer
i.iïcns voor dc tcekom6t: Gezond bfjJven

lr .Lievelin8sete!1: Chinees

. r ,,. L- Lrê:oers; Jaêp vb^ Dij\ -n ees Elivcr6.
lí).Hobbyr ,= naa6t voetbal: Geen

. i. .i-:1e L-S r-lrnd"r: Aanvo rder- 11Í Bi-tlo.êr.
,r.ll.,ste scheidsrechter: J.Ieddema èn J.VefÈ

.t v'Ldr Á leb.i.
'lr.rlat vind iê d€ beste Eportprogrannàis ol de T.V.,
l.,ric \írordt dit sêizoen kanlioen? C-junioren en P.S.

i

-l=h,lLLIVL

nenê I€ddeira

I
Go ed.

n. ; 70 ks.

5

Ll.s. i"laarsbefg.n "

Krof
l,in Chunc.

l.roffedieje naaÍi: Jan lJliIn Aafbertsen

/!dres: CotherrÍ/eA l9
G,?boorie.iatun': 21-? -196!+

tieboortepf aai,sl Zeist
Lengte en seïr1cl1i: 1 '74

'q( *'t"i :"."" rij s-v"1.:
Op I'elke :choql.ben ie?
: avoriÊte sirorlman: Ruud

Iav"rrete T"V"lrogramma:

Iiarorlête r)loeg I Aj ax

fan rel!.e ÍLizaek,Lou iu: PcD-nuziêk
ilet,.iril iÊ iatrr riroÍiien: l{c,k

rleri./o'r CÊ to.koirgt: Gezond brlil'en.

n : b '- .-í.\oo I

:i-aror,eta tf:rinerE: JaaP van N]Jk

llobbyrs na.Lst vo!tbal ; (nutseLen

I..,sbígljte te!en!1,ander: soesicïberg
tl.stc scàeí.isrêchter: Irars rerhc

Í{' 'Bcn jê finks of rcchts op het veld; llechts'

,'L.rt vir.l je cle bcste sportpro6iramna's op 
'1e 

t'v':
'studio SPort

lrlie r,rondt dit seizoen lianpioen: C-junloren

127



l_1.V.C"-SV.L" ,''-, 4-z-1.978

I,llr twee weken van gealv/ongen rust, eindeiijk we€r een€ de)

r'l (i g.Lngen veg zonder de zieke Co (10 eieren) en Jos v. 1,.(vortr-aging door een carrlavalsoptocht?), Voo. hen ileaten
rrÍ,e: Jan H., Jan v.L. eIl keeper Ád v.D. (ze hebben het
,toed gedean).
locn r-e aá.n de v,edstrijd begobnent hadden ve Sherlock IeId

l'en bezig ,r,aran. waar wii net.ee' hinuut of
On.aankÊ dit al1es, hebbcn we toch ook ve1 gevoetbald.
i1',0 begon er8 fêI, et rve nooit ver'nacht hàddeÀ. Ze hadclen
inmers nog niet6 gewonnen. ,,ïe kuaÍnen aardig onder druk te
, 1-aant naar het scorebord bleef schoo11, Jamrnerg-onqsg y.er.
,)ns ook. ue hebben voor, toch uef kansen gehad, naar ctoor
, ijn beetje nonchalahue werden zê cenist.I', 

'e thee (in gedachÈê) Sing net beter. i.e kr-qcn v,alr' cr vat op het spef en heb C,.volg sas: trveê doelpuntenL'il hêt bockje vàn SJaàk v.L. dn Albert. i,re hàdrtcn atev,dstrjjd gevonnen" Even :Later maaktc Sjaêk v.L. zetfs t_A.rlVC cchter maêkte, doo!' romnrclig veg,rerken van de achter-l:,.,de, i-J. !it 'ras ook de €indstand"
ll, t is êen ueCstrjjd gêv/arden vraarih ieCereên hard heeft

k,)p g8at mqt vier punten voofslrong o! óns. Het enige,:'t lre kurnen docn is zelf btijven winnen ên wachten op der, r'liospunter. van Áusterlitz erl Odtik (2 of 1 punt voor).lujmt u met ons nee! rs-zaterdags 1angs de lïn???

ANTWOORDFN
'i. De scheidsrechtêr kan hier tegen optreden, fijj verzoekt

le aanvoerder van de thui6 speLendl-e partij de ballen-
jongens te vra8en \raD 6hirt te vers,i6selen. A16 aan
dít verzoek niet wordt voldaan, kunhen ile johgens vorden
weggestuurd.

"Í

I)e rredstrijd kan verder Been dloor:8ang vinden: Íoet een
pla6tic ba1 nag uitdrukkel5k l1iet \rordeB ge6pee1d,

I

D€ vooralêelregel di€nt toegepast te woralen. llet is dus
vederom een BeldiB doelpunt.

ook hier dient de voordeeLreael toegepast te 1,Íoroen. lLf1.

iFi. alus wealero een geldiA Coelputrt.

lr. i'{iL)t toegestaan. Via de 8e1uièinstall$tie vraagt mc'n .,m

cên XIiVB-scheid6rcchteri en atie zitten er neestaf
Benoeg op d€ tributre,

'-'' De ba1 rott op de zjilijn en i€ dus niet buiten het sp',1'
veLd. De fltllen b€horcn brJ het speelveLd: dè grer1sf( cht. r'

i6 er,ellals de 6cheid6rechter een rdood-êIeEentr, <iur;

uoralt er g.uoon doorgeGpeeLd.

/. Dc s ),èidsr.rchter on!ze8! dc 8rênorechtnr ee!- v'r.lcl
nieevrerken aan de -.,/êdstriid. IiI verzoekt de a.rnvoerder
ïe.n iÈ b€tlckken partij een rcrvanger te zoeken.

í(. De speler die hanè maakte' krii8t eên direkte vrjie trll,
togen. Ire! vlagsiSnaal van de grêntrechter zal ecn
derge-Lijke optredetr n.1' nooit r e chtvaa'rdi8ên . Hil advi-
soert slechts en de schej.alsrechter beslist.

'9. De Brensrechter is een 'doodr-elenent en de €cheids-
rechter zit hier alue fout' iIÏ zal dle inworp troeten to,i-
keDnen aan lartii F.

;O. De glensrechter wordt van het 6peêLveld Eestuurd en virr
de.oicrofoob of 9p andere wiize'zal de scheid6rechlcr
aaÀ een plaatsvervan8ef Proberen te koflen. Een ên ander
Ínoet uítdrukkeliJk aan de officiËte in6t. vernelal u'orden.

Sjaak c.



bt ri veef last van ffoLfen in uN Luin
,'1 !]_aÊveld, Irrobecr dan eêns het

esss-àra -'
,, uiltaat van u!; àuto an verbinC belde

rL',1 een plastik zak, die u aan de boden
, , r3+L olen maakt en over beiden heen
.|',.k1. le uiteinden bindt u af !ond de
, :LrEj €rn uitfaatlijp. Het andere eind van
ll) iLang stopt u in €en moffenqan8.

.r t;Lrt oe auto, zodat dê j]iollengang zich
'ulr- rnet uitlaet8assen. Laat de rotor

ê.d o' t. .an+ dP L:tlra,r. o-d

l-r. heer van !e : Voorzltter feider Jongens

li..rr. Hoogererf-v'd"Berg, secreterése leidster gehuude drrÍr

l,evr. oudbrcekhuízel!: feidster mcisies 11 tar 11 i2.2t

L êvÍ. Ve|ríoerd : teidster r'{risies 6 en 7 iaÉLI en
neasJcs van 7 tot lc jaar'

Í:!lIi{!!lr

l.,ei í,,ias 6-7 jsax

Li.j-Eje6 7--o iaar
't'l .

14.O.r - l. I riur

19. OO - 2C.OO urrr

G r)rulrd e dàneÈ : 20.OC - 21 .ilo uur

1a i1o aI Leliair. L

zomer naar de Beek,:ebergen. laar lrli.ivÊn 'rj.

.ià-!1 een vreek. Daar'ziJn dan ook andere groepen nlt

VERJAOEN VÁN I'JOI,ILN

15. JO uÈr

16"ll uur

t7 .1, n.u!

18 .0o uur15-

n i u een kussen flêt schuanvfokken ',irilt ÏuLlen, íerkt u Cat

', ïlokken een statlscae radlrg hebben en aan renden, arm-.n
, 1,/of kledine bl lj..'cn hanCen. 0n dit t--gen tÊ gaan, legt u
,rL rochtige doek c! de boden van de schaal. oí têil et

: '. i..d , r-d,- r. ,b ,o .1 .n --n
t,,li L'r:rter te $teker. o! (leze nanier verÍiídert u dc kans
, i. ., rati s che laClng.

cp een tafelblad of
Íêt sigarenas. 1,ïai
vê8v/rrlvsn.

lorf r- s T--1J J1:iÍ!:
irjsi:r'rr nt.-n i

lorp of stad.
I u moet ík sLulten.

iiUSSEIi iru]-],ÈN

r.I JNlij, itK(tti 0P t"iAflollII

A,À-t'I HAlil,)to:KtN

L.rDk a1'óndje gehad. l'raar .1edên 'rie -fiLn

ï ïëï

j-US J}JS

i' ii.--!rt h.it u ook \'r el dai de lusJês ran handdoeken en afJroog-
r ' r.r Íitc.rds vreer lo.ischeuren? Probeer het dan eens op
l',,, nr;rnieÍ. Knitr, boven in de rand of i4 een hoêk een ffank

L dit knoopsgÉrt hangt u
' 'n i- . 

"']u .:. "", lo.. 'l -uren is -r ni t m-er bi,

iL)j

Ht;tGA v.OUDS,ROIKHUl ZTll\

ïi-

lk geêf deze l)enbrief aan l'{onlqLle van VulIren

(';r



TIJINNS FTN VAN DX AVONIEN VOOR ONZN U]TVOIRI}JG

ir( zijn at b€Et druk met de voorbereidinÉiên. l.l e zlin een
1., .tje aan het oefenen, en natuurfij): oqk allerlei andere
I i rÉcn aan het doen.
,nhefe adspirant-dameÊ zijn al vat naandag- | donalêrdagavcrd-
.j,s aan het urèrk gewecsi voor ile groep van 6-10 jaar.
'l(, verteifen nog niet \ïat ve hêbben Aedaan, naar dat ziêt
. / ',.. el c àls u Korot íJ,{.on, I
' 'oril fo 1 ook: ?

' I êdd-n eên leuke zolderÁaner te leen d:c-kre. n .1n
l.Lrvr,Verlqoerd, die \r,,as bercid om on6 van wat 1ekk,.re kofíie

v^^'?i êh +^ru il
', ià, -od onze hartel'Jke oênd voor- de koífir'rtc, -n:o-_y
voor de ronnel die vre cok gefi.Lalt hebben, l,iaar ja, uaar
' -êrkL L?ordl, rordt hêt varlzel f , Ln rofimcf! En gerierkL

I LhFn uel dat zult u zi-1t" Ze1 is z,.n er ondcr dê êrbéid
v ' I io.een Jebo!'en en -rE veef nêningLn gLuit.
,rii hopen dat gezamenliik nog uit te gaan !'/crken, en die werk-
traatavonden zullen best noB vruchtên afv/et'!en. En ive uaren
r, I net elkaar eenê dat we eens Íe€r met el-kaar nroêtên

íl; À iê ^^L
kunt cloen. !íê hebbe! + één uur ín de week dat ,Íe bii êlkaar
. 1 .n dan no .t cr toch 'genljk hard Cewerkt woroen.
'| n is erlorm gezerlig, Ên sezel-Lígheid kent 9". n _.o

D.r rr gyn as Syrh!
,ll \íarên dan u/at 1os6e overdenkingen tijden6 en na het
l.t zier16 op de avond van de vraarheid- (uitvoerin8 24

lilILHA v.Eeden
-o-o-o-o-o-

ri'IOSSING VCnICE VilÀGEN: 1. llen ononderbroken paard oefening.
'.c(,n stap ret een sFrong. l.een afsprong ]ran kast of paard.

11 .ail t,een 1'oor en 66n been achter, zover dat je kruis op
lí) í,;rond kont. 5. i(oninkftk Nederlands Gyqrnastiek Verbond.
l,.ljl,ichtse Turnkring. T, Klaas Boot en Cor Snulders. B.12OIêdenrr. :. p '1.A êen 6prorg màk-n zolang zii het toest- | .r-ieL
, inr.1rkt. '10. 5 neter.

"".u9feb. )

1.

(i,

rl.
r'(

F qONNF NL-r\rvl\t--./l-

Nàam : Erica Sondervan

Ádres: Cothorweg JJ
ceboortêdatun: 1-8-1968
,ieboortel)l arts: Langb-roek

Lcngte en gervicht: '1.34 neter ; l5 kB.'
; n- t ja-en br S. V.L. : één jaar
Jo..- ,, -chool ben je?.i noo. net d. b:jbel .

-poirvrouw af -ín ,. '. .?'.'.

i..fo- ,1. 1.V.Jr. Lramíaíg..n .po-t):H€r kleinè lL:,.
IaÍori..te ondêrdeel bij de Bynl: Brug

'I'in 'Jelkê nuziek hou je? : Sinurvenfied,
rj;ri Lrif je fater word(]n: 'l?e

!ieïeliÍgsêten: ETwtensoep

itobbyrs Èaast gyn: li.rndbal
,r€ns 'Ioo} de toekomstr Gezond blijven.
. 'L vi no Je J . best( cp..[,roÈ- rrarsl: Studio S'orL
.ina j. fc, feLk on ot ".d -_: o.n mLê te uoen? a

.l.i- ;s j- ravoriete zanbêr of -ang r.s?i l.íeke {er^"1)t

uelke sport zou je nog ÍÍeer viillen aloen naast de gJn'l

llandbal en zwenmen.

,1. u/eake kledina dlraa8 je hêt liefst? Lange broek en

Larlge jurk.



H. HOCGLAND
i:,i,Í: : Henny llooSIatrd
rtlr'.s: U ei dedree f 25

1. l:eboortedatun: 27-4- 1968

,, ngie en gev/ichti 1.5O Íeteri f5 kg.
, 'rrtaf jaren bij S.V.L.: hatf Jaa.
t -e1ke school ben je: School met de bibel.
, vc.iete sportvrouv of -nan? Nadia CoÍlaneci,
voriete l.V,progranma(geen sport: an wan zes rniljoen,

1,,\oarFite orlderdeel bij de gyfi: Brug
!':,n wêlke Ínuziek hou je: Popnuzíek
\:. t xiI je latêr vorden: 1OO Jasr
i, i . ,r.l ingsetíin: Patat
í,Lby's naast gyí: ZrÍenmen

.i ,nEi ./oor da toekonrst: cezond bliiven

.,,1 rind je de beste spcr tprogrannta I 6 : Studio sport
Vir!(l je hêt leuk om op iuedstrijden mee te doen? Ja
. i . _ j, levoridte zanger of zangeres: SDokic
I lk. sFort z,ou je nog neer illen aloen naa6t gyn; Handbaf
. lire kledinE draag je het liefst: SpjJkerbroek.

.,rt )

Hans v.IEpelen : 2

(t5

I.EJ
#{t

rtak
DE

rU
( a(

fldat

I fta1"
iggtbal front
r., ult-ïedstrijd tegen Candia werd net l-1 verforen, Alfcen

aq. t ànc êr ,,ên ir te ranmen.
ire tLuasvredstr\id teBen CDN- eindigde in 2-2- De teeen?é:rti.,
lrceg 2 kanEen vij 97. Áfleen Jan Haarsseveen ên Stef:irLrs (opnieuw; wat narkeert die nan toch?) schotên rEak.
,fooT de vedstrjjd tegan cvriv stonden precies 6 ouwe jongcns
,'3rp^at, $aaxom niet meer vraagl u zich af? ïiíel, de thuis-
ud€trijd tege d:ze rnánnen íerc voortiidig gesiaakt ve2;enr;

vr"co.s voor bliksenlnslag en op deze zaterdag víerd ook
",-er alfes behalve Boed weer voorspeld... ...., .,
c thui6vredstrijd tegen DOVO werd geleid door _een schcids-

',chterr die niet alleen aloor zijn enorÍ|e llnof eeD Bev,el-
r í- ndruk oaaJ(te.
',n d 7Ë kansen vrerden er nu 2 benut, n,l. door Jan
-rar66eveen eD Hans llarchaf.

r" fiist vair doelpunten I'kicker6rt :

het eLweer 2 naenden gelede[ Ís, dat ik tot u mocht
hierna enkefe vetenswaardigheden ronat het zecde

Jan l,laar6seveen i '14

Henk Vêrbeek z 4
Sjef Evers
John de Reoy

r3
tz

6. Wim lourens | 1

7. wirh van Zuylekoro
8. HanÊ Marchal
9; Geíàrd Miníaar

:'l



/irn het eindê van 1977 hield het zeEde rnet aanhan6, een
'.. oF de l4lT-b3ncn in U_ _ _nL. Cetré1n6port"érd doo-

,frnÉ: van I]oorn -.n Theo van de Heuv,.l werden J2 broodnuchte-
' I àngbro ke-s Bedropt in ,le bLurt van de ller"kuil. lrdeh
i' i.ij.nA van Prins Antonio I kon te cá. 9 uur het feest een
,ij,nrang nênen, Tê ca. 1 à 2 uur rs-nachts íierden erij vrien-
,ir,-iik vÉrzocht de ruinte weer te verlat€n. Tussen 9 erl

,'.,)rd.rn als voLgt verdeeld:

2-

2.

r), jar fieve lezers, voor ik het vergecti Vy'anneer u eens
,,en lartijtjê badírinton wit spelen in Langbroek, Enorn leuk!jlaar lvaag je niet onmiddellijk aan een lar:tij teeen
loverigens zeer lieftalLige) damês, die luisteren naar dc
ichternaan van fÍÍpelen.. i..

M.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o,o-o-o-o-o-o_o

(ollilfIflgJlEzMrylqltlB4r fll'í 24- 1- 19?8 ztrspE Ér,irrÁ L

Jlnsuoutte 6 12 ? \ 18
canCia 8 t1 I a A 16
í.v.v.\i.10,1062214
rierrllo's 9 T0 5 4 1 14

r0 \ro 1 'l

:i. u. x .7
iiusketiers 6
,ionathan iO

12 4 3 5 11
11 , o 6 To
11 4 2 5 T0
13 4 2 ? 1O
1'5 1 C 1A 6
7a161

-êrT r n 'JÀr6huib (h:-r 'Lkt. I.et vre. I \
John de Rooli
poed.il: Gijs van S chaik.
S J.,an van lftp()len
B^p 3-rshuis (votBens mi: óefenen 5ep rr. .1. rmrr,

stieken thuls )
po êdel: i,1evr. Brouï er.

êr ns È.n Lêêh
li(,rj' ieÍ .n daarna !as oLan/drinken,.....
J/|iir,/i.t'soEST
'/ll.rdp,E 

"9 ianuari iïerd de grote oude neester Jan van
ll(,sL gehuldig.t. ly'aarvoor vraagt u zich vrêllicht af.

rii_ e vprr.r .oor ,/i.hzê1f s!rekeL;
' r,lrn snêêl dê L^F+ i 'l êdêh
"',Jrn is al 5 jaár eré1id
".irr i€ dê cudste aktieve

llrLÍLcn-s de spelérs van het

(i lrt (die uíteraard ook in onàe dank vrèxd betxokkên)
l)lrkte stiekeÍí een traan v/eg,,.r....
, i ', ê ].hê. v.n hár+ê 'ir+ iÀ rnr rt t^ ;qeí ^l /n ^ndêr
,1,) lÉLt bfljft staab ! ! !

1(.)

::JID: L-|TÁI, : BIJCL;/LRfi] T,/I.4 24-1'78

?iin rqna È a wèÁq+riid
van ors kluppie
spelèr van ons klulpie

7ê</lP L!êrd ê.n ?êdÁ1ri ho nê+

was daarm€e zeer ingenonren en

0

i,;usketiers 5

r.;anCia 6
nd vendc 5

l)unnik 6
: .2.O.5
Lcf clerse Boyrs
Itunnik'71 5
r'..s,v.s.1

1a 9 2 A 20
12 10 0 2 2A
12 9 1 2 19
1t ? 2 4 16
't3?a614
126a612
1242610
6J127
1322)6

j7 1 2 4 4
122A104
9 0 4.9 0

lla rom h-,cft een lê'. --n 'raggiflêsje oF .,.n
auto staêh? Dit is rvanneer hlj hem in de soep rlldt.

(J7



, ,)" januari moestel v/- te6en C./.V,1.7 s!e.en had !ol'

,n het laatste Ínoment moêsten Ve nog_een beroep doen op
'r" c speLeTS uit hel zêsde (llans .an Irnpelen .n Heirnan
lj.'r'Ejhuis) omdat Gert v.d.Lagenáiat vrrjdagE ,.en ongelukje
Jrad gehad en ccn ahdei vèe1 te leat kwám,

' -e4..rr:;c 'n{ in heL begin d.lik op. Na e n Á*acti,r'

.iieptepass o'e? het ha]./e veld
iiierna scoorde tick VefChuizen
do e1lunt,
lloor fouten in de achtêrhoede
tteen aloellunten.
re stand in onze àfde1j-ng is

van llans van Inpêien.
met een lob het derde

scoo rd e G. V. V. V, nog rv,ee

ilusketicrs 5
s.v.L. I
c. r,r. v, v.7

12-20
12-19,

íL ,!ktÊ ii.V.\r,V, crn b_'ritcn6DeIdoellrunt dat door de scheids-
: ,rht€r ledcena tcrechi afgekeurc Férd. Eét 'èn de teaen-'
, L.nders vas nel hier kenÈeliik !.ri êt }l]ee eeEs en wiide cii
,., Lt r-1- niê w.^r -..lihd i. A:nd.FLind r.n,nêÁ
. r -c:'l ,an oc sih.-i tt'" ..rtér luioet jk nrí-n: rêze pikre
,li t lrict ên stuurde heí naa! de kleedkaner. ïIak hierna

É:--\r, - !êt .,..--
rlè C,,\j.v^ri"p1oeg voii denaeliik Cat ze snelers ger'oeg hadden
ian! e1.en la:er neakte êen l'an Len aen slaande tieweging en

,,,rk hii kon zich a.ivasi; gaar douchen. Ook hierna kon G.V,V.ï"
,ir.h niet erg in bedÏJang houden \1ant Ï,\j -"en vof6en,l ínujdcnt
! r 'trok de gehel-e 0.V"V.r,I"t)loeg naar de kleedkamer.,
,l 1,-rn onêerbreking van !'uin eên heff uur en een t-e]c'fobrtje
r,:,,r hun iïedstridsêcrei,aris kregên de heren uít Veenendaal-
t,, horon dai ze verder. noesten voetballen oindat z€ anders
\.' .le Á,1."V.8- r7lee pLnben extrê in rinder;ng zouden
rrr.i on. l-. oln vê-oer te aLên spe.Lenr
,,ndLnks dat de spelers van G,V,V.V. stecds bevreerd hadden
j r- meer te wi-]1ên voetballen. De extra pauze had de herei

h,J'n{jlirk vel Aoed geilaan uant Ín het rervolg van de v/edstrijd
l:, l)l)en ze zich keurig gedrager-.
r,,tj restant van de \0eatstrild (6o min. tegen 9 ían) had
r. tuurl-jik eên makkie voor onc noeten zj,l_n maar dit ble,"k niet
lr(,1 lreïaI, omdat er een aantal spel-.r6 bij ons ver beneden
liun ncrnele niveau speefden.
l{i, xust scoorde Herman Ber8huis weex na êen gêyreldige

tt 'ê. \I'e mêb nod íO vreosfr''uen te s!- n 'o.a. --gen
1 rs'..etiefs) oe kans ofi kanpioen !e yor,en no6 in eid n

hand hebben, naar dan zal er !,'e1 veel beter gespeefd
noEten wor.Icn als dêze lrêdstrijd. Onze leidcr hèêfa nu aL
I el ofd Cat rve voor de Lv.dsLrijd l' +Í. r.usketi.rs z:.,n
..r.êrni , - Í1.Ílê.ha.nr n^êf^h l.i nLrêh '-h v^ rêh h, Í
/. , ' èr tÊ. , iór r êêr -. I' ".. ln.

::I:!:2-!-3-I-!-I -l-i-9-!-4-l-: -:-!-I-g-{
'I " f€bruari speélden wê .en lichLur.dslrild in r,elysti:
r-qLn Unicufi 'r.r de on- allen \relt"keno! Jan van D.:k).
Orndat twêe spel.ers niet afgezegd hadden et1 Gerrit Reediik
in dienÊt zat, speêlden lians van Iflpelen en Teus van ll(
mee en mae.kte Grjs vnn Schalk na Iange tiid zijn cone-back
cp zin vertrou,íJde linksback plaats.
taen van Ee viêf al sJloecig uit met een gescheuxde spior

.ke wcdsrr:jo naêr vÊr-ore|och rnêL -1 na een -0
ruststand. Gert v.d.LageÍraat scoorde ons enige doelpunt.

-o -o -o-o-o-o-
ct 4 februari speelde S.V.l,'5 (sangevuld net enkele slclor'l
van het zesde) te8en het derde (aangevufd met eÊkele

el.rE vên n,t tweede).
voor de rust was het derdê betei en liin van Zuifekon scoori'
met een goede kopbal.

(

(J9



N de rust bleêk de konJ;tie van fet viJde en ze6de beter.(iert van de Lagemaat scoorde dirckt uit een hoekscho! de
Í..lijknaker en-Gerard HinnaaT bepaaldle de uitsfaS uit êen
I)Cnalty op 2-1. De heer Ieddêna leidde .Iez,. sportieve wed-
rt trijd zeer Aoed,

''auno-Iiike zaal ,/oetbalucdstrijd Iegen Veên. che BoyE
" rr iil keer mei, 16-15 (rusL6Land 8-r) Uoor ons g"woinln.

(

KOIiPNf ITIESTÁN].J VITNDN T-LTTAL B1 JGEI\JIIRKT I /Ti 24- 1 - 1 97 8

C. IQv. , L.- J

! :I:-r:-2-:-I:Q:!:-l-:-!I9I!!E99TBI{!
llëi een aanvankefiik over,Áricht van li.D.S. uít Leerstrm,
llreeg S.V.L. uií LaÍgbroek v,at neêr greep op hêt spef.joals gevoonlïk stêrtte S.V.l,, weer net een aantal gast-
!_iielerÊ | diê het over-ígers ?rina deCeh.
L: .D.s. beson net aanvatlênd vóêtba:l nat echter de

::crl(r naar ook 3anwallenal deden zi: het erg gaed, ret
uame Jan Áppel-hof: $as erg ?.aDrall cnd,r sornF te- veeL zelJrj..
llr.r'erd af cn toe krap cp8Èbouud vià het middenvefil en

:r.ï"i. ,I,ist zê1fs trgen Ce ver{achtin6 inJ cnige doefri.ipil
liansen t-- crêëren, die nen hetaas vergat tÊ verzitver:rjn,
Oo{ Il"l-r.S. scoorde dê eerste 45 ni-n. niet, zo.ia! de
r'..-rt.i:1nd Íe|j 0-0. nog 6oede hoct voor de t'rccde hetft
[àf .

ll:1 rusi be6on S"V.i. Ínet een goed offensief, uat na
(:nke:1.ê ninuten al r.esul.teerde in cen doefpunt v.an lvim u n
Zr.rilekom, êen faniastische draaibeveeing, gèvoled door
..in schot, .1e1ke de corpulente, goei lr-atende kecper vrn
H.l-).S. nocr'.t B€ziên had. 1-0,
i.V.L. kree8 s-teeds oeer vat op het spel, waarnà er nA
foede conbinaliesr leuke kansen voor S.ï,L. kwanen"
Uít één val} deze cornbinatie6 kon Claro.s

oJ^ . L,S. kr-óg nog enkr Ie kar$jes
in deze t{eede helft, naar vooi
onz e girst keel)cr Jan

c.Ll.N, 4
,r,dv-.!}dc +
Oalrclla 5
í. i. c.5
1/:lLLenheide 4
i,Y.t,4
v ir L, eavogê1.6 +

.icherpenzeel ir
ir,V-S.4.4

oo24
22222
1317
c712
088
086
06+
o 1'1 4
a 11 2

12
15
14
't2
1t
12
11
8
1t
12

12
11
10
B

6
4
1
2
2
1

121
124
t 16
515
2 14
6il
710
9'9
6?
?7
92

12 10 1

12 A 2

11 ?1
11 54
13t+3
lj42
13 3 7
10 J 1

12 2 J
11 A2

. F, F I:T ]iTÁ I PÏ,TGTIïliFT'f 'ÍlM

lx)vo7

riL r1slïoude J
i.v.a,t?1 2

J.V.L.l

l,l.,rino I s 4
DII\T 2

\, àn Coo ten rvaE
,iat gêen torobfêem
l3ehalve dat €ne
schot van ÍlDS r

n:rar dat wefd

overiSens Soed
s,pelende laatste

2\ -1-i978

lr

m|
i, ál

ir!) (41
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man, IIenk Jansen van richtiÀ8 veranderd. 2-T.
liaar S,V.Í,. bleef Coorgaanr en Sooide.het.sFe1 goed open via
!Le vleugefs, En dat Têsultee!'de in een doê1Puni vsn invaller
UJim Damén; Hierna had H.D,S. geen kracht nêer' Uit een
ca4eetial kopte onze snerl6 nog 6ênnaa1 op de lalr mqar
,1ê.rr bleef het bij. Eindstand dus J-1 dankzii de goede inzet
van het gg!919 eLftal,
llochten !,ij in de kompetitie dêzelfdê inzet ên k1as6e r{aar-
nÈrnenr was S.V.L. een Soede kanpioenskandidaat ee!Íeest. ,

0v/ v'rslEchev'rt H." iuiPhof. I
-o-o-o-o-o-,t..u.k.t?1 _ s.!.L.1 , 14-t-1e78 Uitglas: 2-O

t,: faát, alsnog net '11 man vertrekken. Doordat ale leialêr
van het 4e lrim v.Zuilekon en Chiel van 0udbroekhuizen
afstond en lierman 13crghuiê ook nee81n8.
lloor êen rederiike íe hefít kwam vVÁ toch oP 1-o.
i.iet een onnodige haDalsbal \taIr ilenk quirit kregen lre een straf-
richop tegenr Die etrafl:chop wexd doox Rien Overvest tot
tuêê keex toe gestopt ofidat hj-i moest worden ovêrEenonen door
l.i vroeg i[IoPen van een spefer van S.V.],.
jr! 2o hefft vraren,ex goeile iran6en voor ons naar zê rilerden
rriet benut. VVAl71 kl'/am latcr seffs nog op 2-O door eeR mooi

...-.,, - G.\,V.V.l t 2'- -t't78 finoEtánd: -J
l.' eeer pen otrvoIl.cid,e elftal' seL aangevuld Ínet 

^-jl 
-

()!en. Dat n'aren Jos v.l,eeuv,'ênr S'J.Gaa6beek en ií de 2e

c.V.\r.\i,5 kon nog op l-1 konen.
Ik zou r.Iel willen vragen of de
training \',ai beter bezochtêD,

,,rr f b ook Rien w.d'Grift.
. n :1erd er a4rdi8 q vcetba d

r rs rcl de verCienste virn Rien
met een 0-O ruststand. Dat
overvest dle sleei een straf-

spelers varl het ]e dê

Dlr l-trIDxR

lÍu6ketiers
lïoud enberg
le Merino I s
DOVO5

, 'rr1o! sropÍer
flr, rust \('as i\l.v.Zuilekon in het veld SekoÍíen voor S'J.Gaas'
L,(ek. Door een onnodíBe overtreding kwan GVVVS door een
nrLte tTap op 1-O. S.V.L. zakte ltat terug elr krvan Ínet 2-O

" t,r, P.v.d.G-ift ihgevêlLen voo-r H.quint! n:ste voor
(,t,o11 doel. Latê. bediende alezelfde speler It.v.ZuiIekon op
nr.r.rt cn passeerale een paar sPelers en scoorde 2_-1.

4?)

-o -o -o -o -o -o-o-o-o -oro Èo-o -o -o-o-o-o -o -o-o-o-o -o -o _o -o -o_

S. V. L.2 Y!!II-!P4Ê=r= : I r Y:!-' 
= I = 4

r'le nloesten naar r,reenendaal,een zware klu6 voor onsr waht
ï.c hadalen nog nict gewonnen. lle startte ríet een €oêd

rloc zorn goede ïoetbaLler niet in het eer.ete thuis i-oort,rrr,rr
eil:in er looen in het eerst€ voetballêrs ronal die Diet in
nct eersre lassen.
Ir werd goed ;anen gewêrkt rvat heb gêvoLg vra$ doot Likkct
hard optreden van de achterhoede van Veenendeal v/aardoor
ecn !'rrje trap geromen nocht I'rorCen van ongav.iêr lO net,,r.
T,v:rD Iie Dl..ratEte zrch achter de bal en viist die fe
x-.r'z-ífvÊren tot 2-O" Iên strafschop kan !leus e! ni.:t inl.:rirr.,,
iirtr-roa zu:llên ïe dE KNVB werzoêkên om eetl srrafscaop !rn
,i) ri-èl.r Éif ïe mogen nomen. On dit niet tê ver'getcn, i, v;r,
l..ooten !t}oeit r.n cfke raLlstrjji Èaajh topvorm. De bestc r:p,, r r,
aaf.rn hct hefe elftaf. Jongens ga zo d,oo!. Ze moestÉn h. t
..,rste Íailr tureede makeb en het trveede, eerste, rvant het
.Íste b -'-ft en nooic eforoÍi r Ëeh-) v.n he- tw"-.-.

lclten hebbe4 jullie zalf kunnen zien. trn dan zjJn er íroll
:relers clie het veld otkornen an zeggen:rls er vana\.ond

Élaar zijr 'Je Ínêe bezig, zo 6aat het niêt. iie r,oeten rdet rj.in
aflen de club opbouwen net eigen kweek, warlt er fopen .r
zat ín LanÊbro ek .loop el] Dirk T. C,Knudde

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
ÍU lvlF;lI TI llsli-ND BTJGI!\JTRKT T,/t'1 24-1,78
G.V.l/.V., 14 12 1125 Veenendaal 1A

10
9
9
J
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candia'66 2 13 101221
:vt 2
!'e1.Boy6 4
CDM2
b'zo 2

127 1415
1J7 1515
144 4612
1t t+ J 611

j 1\34',l
1 11 4 1 6

312 1j6
11 119



VRAGEN

rechter ziet dat de speeltijd 1

penalty toer Kan dat zo tnaar?

tekort heeft laten spelen. De Epelers ziin al naar binnen'
De scheidsrechter besLuÍt dle tv'eede helft viif nanuten

hei srechter op dit ÍlotneDt affluiten?
Ee strafschop I'iordt toegekend êrl Senonen als de

is erstrekent de doelman stonPt de baf voor de

voei;cn van ale strafschopnener en deze scoort' iloet dit
(loellunt wo].den toegekend?
uraap j6t De biddenvoor van partij A Lrap af en sFeelt de

EáI-à"ÍÏï.t""'t. naar een ploeggenoot' MaB ditr en zo nietr
vat bcsfist dan de scheidsrechter?
vraaÊ, 1?. Uit een beginschoP Nordt Sescoord' Is d:i-t een

sË.àig doetp"nt?

v.Ln de spêelhelft aàn de tegenpartij laat' Mag dit?

daar tegen optreden?

ALLEN TRAIN
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