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Plaats

Training

. J .5iagterc

.ll,Elsen

..t.van Kootcn

Vo or zitt er

Vi ce-voorzitter
Penningixeêster
S 3cre taris

L) (

.v-n OudbroekhuizeÉ r/erzorgingsmatÊriaal
iêd er(:

. iioordam

.J.van Buuren

l.v!rn Le

Tel. ofr+f6 - 1980

i,íÉd0-bestuursl id
I{aÈ t i ne -v er zorging
W eds tr:id- c eci'-' t ar1 s

rf.i. GyÍanastiek

wo ênsdÉ.gniddag
!:/o ensdagavonal

1r'o erlsdagavond

donderdag

Kon: zoveef mogelijk op de trai41n6, en als je vcrhinderc L, nl
lrcL iat vrocgl:ldig wet-n, hêtzij êan je trajner oa lè: l ',
Dir q.-1dr ook /oor dê Senior..n-elf-al1er, on mi6v'l^stinlr'
te vcrrk.'mèn Í, t dê opsL" Llingen van êI le el -ftal Ien.

DÉN( iR JTi I]AT NR IEDIRjI 
'II.ISDAGAVOND 

VÁN.AI, 19.OO fOT }.N

( T 21.00 UUR GrX,ECr.i{HErD ÍS 0ll Llï LoTTO llN TOT rN Tr'j

(UN-NIiN'"rirl)N Il: )t KANTIXE.

.rt-':ÍiTII /iDRES

l.!.l,.Kantirê

r)

i.iarjjkelaan 1

r.\. 01416 - 169i r,!D1..LT'rT'I'\1'T

VOE T BAL
Geneentelijke Sportvelden'roranjehoi"
Wed6trijdel] vriJ,ref uit6fuítcnd op de zater dag.

rraarrdag 6.45 - 7,45 DIr Pupiflen
6,45 - 7.\5 F Pupitten
tt.è, - /.r') K. ó!cl.6lralntng ïoor

DI-DI I-F-pupiIl en.

d:Lnsdag o.ru - /.t)u A-Jullloren
o. )9 - /.tv u-Junloren
7,JO - 9.tO J groepen sênioren,

. groe? 1 uur.
1r.C0-16.jO DI pupillen
Kee!erEtraining voor À-B-C-junioren
van 19.Oo - 20.OO uur.

7 .Ja- 8.Ja B-junioren
o, iu - / . )u A- Junlorcn
?.)O - 9.Jg S ênioren-selekti e

()



,/J
,r b(rer van I,3, .roqrzittet
,,vrtHooCevr'erf-v.d.3erBr Êêcret:Lrêsser leidster
, vr'. Oualbroekhuizcn I leidst€r neisjes 11 tot

!,J

E

VI

I'l

gehulvde danes,

j aar
Jaar.

ó

D
c,

, Ieidster, neisjeríi 6 en 7

.isies 6-7 Jaar 15.1o - 16.3a Ew

' jsjes 7-lO iaar '16,tA - 17.15 1]ut

17'15 - 18'oo uur

t, tt.\.!É 11-1J iêal' 18.0O - rl'oo u*
,lr,pirarlten 1g.ClO - 2o.oo uur

irtf

itiír1.tst1ekl.okaatr r hui sho uclsc\o ol- , Jufianalaanr l'angbroek'

rlLL : ironder.i.rSavond i 20.0C - 22"OO uur'

'.i'.J.Pavert, liarjikelaan I 
' 

Langbro€k. Í e)-.Ai4 i€''1'i1 "

r Doorn6eu,e8r

':,d : Joensdag vên 19.OO - 22.)O 8)r.
.ri.Evers, KêrkelaEd 52' l,angbroek. Ier. Ot\36-151+à-

,,lr.r:fse, Kerl<e1and J9' Lansbroêk. T ef. Ot4J6J98a

i)

Íl

L.S cheliing,s
ll.Ii.Ev-ers
J.Feduena

r.n.rer,:
J.IiardenáI1
.r. r'an DiJk

B, v, DernêYeld
J. Ve ld
C.VreaIenburg
G,FIinnaar
14evr.Petersen
B.van Àmerongen

-1e voorzitter
2e voorzi. tter
Jeugdsecr. en ealstr,secr.
Trainer I.i)upi11en
Trainer !1 pu!j.11ên
Trainer D2 pupillen
Tr.einer B-juniorcn
Trainer A-junioren
Keepers trainer
Leider B-junioren
l-êi aler B-junioren
Lel{ler C-junioren
l i dêr À-i,!hi^r6h

Leider D1-pupu11en
Írainêr C-junioreE
T.êi.lc+aF I'-nnhi l I ên

Leider D2-pupillen
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,,ngF i6 r:iiden-' een l]edÉiiriid een kosibi'ar kleinnood'

.,r €Èn jeugt'-1id i.1 be'rraninE gesevcn rJri zln ieidex' Nà cc

, i l,rrj.1 bleeh dii kl-cirnoorl te si.jn 1'crdlrenen" U lleErii!t'

r I t7,on.L-'r i,jjnlijkc zaak Íoor cle ieus'lconÍrissie' In dlt

, L.l ír de rrsch:ltlêrr ïer.oe(l' na.rr vrat te doen in'lien drt

lrer: vcc-rkomt j- H.t 'ol.ljkt n.l. cat er icus'lleceÊ zijn die'! {-1,

j ri gêid, ook holloBcs, kcttinkjes e'd" ií bew'trf1ng 3eÏcn

rc -Lerdex. :jit Iê,rit c1c l-eider! buitcn d' noriirale .I"raít-

ir'lc-L1lLhDj.d, e.in extrn noíc1c ïêrantlJoordelijkheíd) 1ïelkc

I r, nr d1u 1s.

I Lire LrifLen i-i.i 11et '/erzoek aan cle ou'erE richtírË' o!r

.Lr, roor'(s) riet neer Cielc dê.Il s-uriat ÊooCztrke lílk ixee te

ruli Cc leid.!rs r:en dieÈst'D"uiizen als u aan ilet Doven-

I i]]nL1c a-;rndacht zuit rïlLlen schênken'

,,(il L|ji ned,.vrerking zesgen rrj u bij voorbaat dank'

I I i.,i,l kulneu dragen.
., r ,ens zouden ", i' het oÉ frijs strilre4 alE d' ilDs'nÊ '1'l

' , r. -rijf-siêr'aden zoaL'q h.rlage;, e'd' thris iatellr

,, r' .-::,2c b.ch irjC.ls C: :Ie'-ts brlld en niêt b!draL'Fn aciÊn rorlen

rfrl,r gaÊn r'rat van ':iae !Ía:t

--
IL

ll1erm.re illen rïij graag e\'ên
t€r-u4koíen op het $tukje lnz.ahê
ïerk1Êzingen in het clubbfad

Allêr.erst vinCcn lriJ derCe-
Lljke verkí ezingen meei een

I r* yó- . . li. r'"^v... 1, e
sbukj-. niê1, kennen, 20dat wjj
.. a4 ..r : b on, .-j._

Ccbl.,ken is n.f. dat de betr.kken
feirr.er'6 het met dê keuze van soiímige jongens niet êêns zilr.
Ilier Kont nog bi.j .ial de jeu8j.icommr.Esie afÍ: zo.lanig niet
:t,.iuhkirj is net dergel]]ke verkiozingÊn. daar dit de sfeex
binnen cen elftal alIeer1 $aax kan vcrtroebefên.

,rv r u.r. ."1 /- p-] Ê"
144."í tnzet. Dat de een me-.r calaciteit heeft dan cên ander,
t: i L j n. , a' 'd" ï'C Lrl r1,"d ai'

boven het efffaf bê1arg.
Resurreí.nd zoriden t'ij u derhalve vrilfen veÍzoeken all:r-.Êr sl
ori .t o ó n .ón róL de .-,alcon.É_ . j.-, .1\-. rs ,o,

o1-l-_. f:. r-. I, g. 1 q-.'L'rj.- ov-"' I .nr -1
, _,..Èii, tc Yo )rrkfn,. n.T'! _- v or. ii. - .-Lfd.ornj-.r;ê, L,S.l .r L

---: ;;:-r--;--, , ;-. -;-;-;-;;:-;-;; ;;;-:,";-; ;. ;.;- - r. .

tiiJ vinrlen dat het clubblad aen blé.d is vror en doar iedeY:t'cn
g,rlraakt. I)us ag iedêreên zijn menin6 schrlvên, en dat.,r.rdld;r
in':lien noseftk ook in het crubblad gel,la:1tst.
Het is de persoonljJke Ír.ning van een lid die deze verkiezin|j
e-. c'-r! v-n h -,r. en ., .1. \o fê en locl b , ri I

haral, flaar hebbên deze brief
onze !ersoonfiike netling is.

liJij vinden dê brief ook erg
toch aeplaatst ' 

ondat dat
tE JIUGIICOMtiISSIE



I vernoedeliJk dit het laatste clubblad zIn' riant dan kunrlen
rnceste ingeLonen stukkên niet meer geDlaatst rÏorden,

rL er voÍdi viel .taak iêm:$d Seprezen, maer ook afgekraakt^

IlargriÊtstraat'1J
i or!.tlaat 52
Beatri:{laan To
\ieidedt cef 16
'ilkêrrjcg i?
r,ar'Èrietlaan 11
].angbro ekerdijk i32
fcrkel,rnd t6
il;kerLleg i9
./rjkerrfeB 19

niari:kelaaD a

f't G
d.d.24 februari 1978

arnder en.,ïme be:langstelLing mochten v/e

oen gymhàstiekuitvoerinE houden.
teze Aymnasti.kuitvoerirB 6tond in hêt
Lo.rcl Jc klêuters a16 de gehusde danes
li(!t goI.()1 stonri ordor leiding v n l'iei
hc€ r 5 cf,ri el.enbcig.

en za.ioende het langst gebruik gemaakt heeft v.!n de

Etnr.êctrekraai van het U.l,.C. iet niauwe seizoen Saan 'itn.rzlr oÉ i:;yrnastiekz.rul r'Ielke de Ben.er,t! aan h t boutrÉn i,,'
:ran de ll.,idedrcef en v/êarvan door kinderen.ree116 de eerst(
s i'.êr zljn 6.]1csd.
Locr .ic vocrtrcffelilke leidirg van Teuni Son.lervan en iiÈ
fi..cr rclLr:iek.nbêrg verl-iep do uilv.cring Sehcel zoalI
g.!]af..l ,?as. Á1le aroelen dcden 

'oÍ:c 
bun best om te l:1tÉn

zicn Fat zê o1: de gyÍnna;tick aÊlc.r'i háJden 'n dit v.rs '/ rr

go ed gch;tlte.
/,Lf 51ot rvil ik €en ieder Canken v.or het vele uerk xai ,,,
gede.an h"bben oÍr deze uitvoering Sestaft€ te g.ven.
In de ccrste Ifaats de T{eêr' Schr"Lekenberg en Tcuni Sondi:r v, t

V.r..r è11" ir.-:l1es.rLlke g"holpen h.lL.n net het a"k-tr ! J.

dc rokjes en kr.rnsen voor de tiavai-oalls.
Ook Íort.n,re.!riet varÉ;eien lÍífna van l,den, Hennie Sondêr'r

op te bergen.
i'logÍiaals een ieder dle eeholpen heofl onze dank want íond' 'julLie hulp rraren rÍ'e nergerÈ gekomên.
Ook ril il( hierbiJ bedanken fevr. v.d.!i1dt velke helaas
Acneend heeft te noeten bedanken voor het bestuur van dc
gymnastrekt U heeft otltzettcnd veel gedaan voor de afdefinl
gymnastiek ri/aarvoor nogmaals onze dark.
Ook vi1 ik hiet'bij t'ievr.ferkhof bedanken dat zij $eer pfaarr
ïrif nenen ín het gymnastiekbestuur na cen afwezigheid van
een eocd haff jaar. Ik hoop dat vr'e mêt ziin allen goedc
jaren .Dogen hebben leat ale gybnastiek zekc! ten Soede zal h' I

D.van Ie

T
I_i1 l\A

\/\r/'t'.\

l!/-il<Fj-- ,1 \ \-r ,l-

24 februari j.1.

teken van jonÉi cn .," I

.1'.Sond,"rvan en de

.l.quint
l.Budding
;l!vr. Uiesheuvel
r,.Ottink
i.i-. ván Schí1ik
i.Torbijn

rrcvï,Sljs
.;.r.ia IJro,lvcr
r,,Broulver
.l "ïan tijk

.J.11ardL.nan

L,.,

0

l. orlquc 1'.C.i,inCen ,oorr.Eê'reg 59
,.1"1!|nelhof (Jr") llomproorslaan 1TJ DoorÍ

Vli3rst!.2o,VJjjk bri I)uursteda
Oc./êrstraat 20, :JiJk bij Duuistede
ir ei dedrcre f 1o

f .i',:rdef eine Henzen lrcnelaan 26
..r.Lourens Dilck Fockstr. 62' V\lk bl luurstede
'.,Í.i..Lonsefaar I!€nc1aan1
J.L,oontinc v.1n!efen Ixenèfaan'l'1

l,angbro.rkerdiJk Á24
i(erkeland 14
Doorns evÍe6 79

^nerobgerdijk 
7

.,1 ,oe Rooy
, l'.iiout

l.Atrnabel Alvarez

r.\i.j,.,genaat
.l.rr.v.Im!é1en

1.,.!.1!rênz
.li.1l!eddk

P R O I I C I Á T A l, ! r- U A !- Lll
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naar het ke
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de
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llrr\G ? .Al'lll], 8.CO uuÍ rordt er een feestavond eehou'ien

l( li:rlrtin-" . (
,nL toch ook aet uw echtgenootr 1rerloofde ot vraend.

,,1,x u oon g,"zellig ]lum.ur meebrènbt lYordt het vast

t,'ze:LIi8e avond.

2,1j l,rs CI, 7 Ai,iiIL IN Dtr KÁNTINI].

iiaÊcns het bestuurt

-.-a-O-C-o _o-o-

G

t;evr. Hoofeere..f.

-o -o-o-o-o-o-c-c

Y

;:c Íoesten ook d.e bru8 docn,
Voor de uítwoering b-.bben ve heel 3oêd geoefcnd. Dat moest
yiel andcrs konden qre er niets va-n.
tie vier riei,-jes op de balk die konden het Erg goÊd,
Toen ÍoestêÈ vrc heel stil ziin. 14 de gioe! ran '10 tot 14
cilt.Jond ik erg leuk toen zc de sp-lto dedsn, nI1 bij de bok

í( /ond ik het feuk dat óén 1'an de vrouren het ionB van
BIeieveld 1'ooÍ zlin hoofd tra!te.
llot da sje van de kloinLje$ vond ik €rEi goed r,arr het Li ol]
uiir de hand" Ua:'r ik vond l']cL dat za er ]êuk uitzuÍjÍrn n.i
dê staarten. !n het meisje clat lievr, AchterberPj bloonen
É-eí om.iaf ze het feesiva:'ken vras.
lir kf,amen heel veel nensen. Z€ klrar,en achter clkaar binnen
r,r zê Íoesier- cok nog stoÉlen bii haren.

lJilna Gaasbeek en I{arin van Schoo4hoven.

E WEDSTRIJT) I i\t Li P :- l\l F- t\l

0I, 1'l naari hadden rÍe eon spring-vedstrild in Rhenen.
i., Irroesten om ha]f 2 op de paikeerpfàats zjin.
', e zouden eerÉt vêrdédl.d 1'rorden ín autor6 l'an oudcr$.
locn ïre er aan knanen Êtonden er aI ve€f auto's ',vant we

r',ar -.n laat"

aan cleelgenonen.
!re hêblen riet 2 toestellen n€egêalaan n.1. de lên8e mat cn
kast. Vcor de kast hebbên,te een le plaats gehaald met
11,7 qunien en voor dê lan8e mat aen -le plaats n.1. net
15,7 prulltel.
On vijf uur fioesten alle vereniSingen op narchêren voor d'
prijsuiireiking.
Toen girgen Íre rveel hui.seraarts.
ilct ,res een leuke v,edstrijd.

Neis ies aT-11 iaar

' 1,;orLnen inet d.c lrat' .i8-zag kolrol. toen krcÍIen Ï e

, tj, koplol en ar'abaer' ]{olroL tvree keLrr.

, ,r laaLsbe oeÍenjnA voor dc íat kolrol jipreld.

|n:, Iir.eÉen ve bf.nk en begonnen 1v€ met hulk afspríngen

lr rk spr ei d afspringen.
,,,,)!t€n l.re hurk arabier en hurk kiepnekje' on klegen {e

l;r tste trefbal.

nd ik erg leuk, l'l e noesteh in dê paruze
je on ons te verKlêden voor het .lansje.
je er6 leuk ne! de ;, k.l-urd( fichtjê4,

M

0

. (cnaer dit stukie stonal geen
. naar)

(l



VAN

.iliam: Lli cabeth vF-n Donselaa-I'.

. ,!crès t irargriêt1"-an J8

'" f;eboortedatum, 14-1A-196í
i, l,no11tepl.aat6 : Lín8broek.
." l.,n6tê ên gevicht:
. " Aa:. tê1 iaren bji S . ri "L, : 4 iaaÍ .

r. frf r'",e1k€ Echool bÊn jet :ichoof dreL .1e Bllbel.
' --nri-1, sr,^rf_.r^I_,.f -trFr: Teunic SoaCervan.

. ir,vori--te 1.V "pr,)Sr'rÍmri (geen sport): Dê irrekers"

'l),1 ,ivcr:1ete c,nderd.ief bii de Ayn: 'BÍug

I',rJan ,,relke nur:iek hou jct Abba

1,. 1l; ïil je later Èoiden: ..,.....
I i l,i-( ï-.linLlsetenr l'lasFi p

lr .ltóblJ'r 6 riaast dc tsJÍri schaatsetl
lLr" .-ri6 voor ile toekoni::t: Gezonc blijven.
l(,. at íind je dc be5te ,sportprogranmar s I Studic Sport

17.liÀd je h-.t t-"uk on aan edstriiílen mee te doen: Ja

1rl. li.r is je fèvoriete zanger of zangcrs, Abba

l',.,.,1ke s?ort zou je nog neer 'riIlen doen naast ale 8ylh,

S chRat s. n .

'o.l,,Ll(e kleding draag je hêt liefst: Rok

1. Naam: Jànniê cardênicr
2. Adres: tirJkerwe6 21

l. Gcboorte.latum. 25-12-1965
+, Geboort,:!1aats: DrieberBe.l

5. i,en3Le en gas,ichtr 1.52 Ít. erl 4t klla
{,:. d 6, ,iantal iaren bl: s.V.L.: 2 jaar

7. 0p lvelke schoot zit jê: School met de btb€L
8. Iiavoriete GportÍnan of -r,Touvr: Teuni,: sondarvan
9. favoriete l.V,progranna (Aêen spcrt): rek(]rs; pepp,rr;

i,lack Clou.i; Charlyr s Angets.
-lO. l,'rvorietc onderdcel b:j de slortt De ongetijke hrug,
11. Van .irctke nuziek àcu je. ?ctr)-Íuziek
12. i/at wil je later Íorden: tierenassistente.
1 ji. l,i-.velinB eten: Boerenkool,
14. I{obby's na.:Et de gyÍi: Naar- de t.v.kilker.
ii. l ens Toor de toekonst: cezo!1d bluven
16. \:rat vind je dc beste sportprogrÉunaisr Studic Sporl
1'/, Ví]f,d je het leL1k on áan Íedstrijden mee te doen; Ja

I 18. li. is je favoriete zanger of zangeres: Abba; Lonilt, 1t,
nie en .le Shakers,

19. illelke sport zou jê no8 neer r'/i1l-en doen naast de t;ym:
ZI.Jemnên

2C. irefke kleding draaA je het liefEt: ;en broek ên trui.

0
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In!: Licver zitten, zodat i1N .crst over een bek inoest
innen, en v/it voLgden hen naaÍ' i'le haddei daar een Eoed
t.zi cht op h--t ve1ci.
, rir'-c6 orn kïrart over 8 traptÊ Àjax af" ÁiaÍ hacl ir de

'i:itt_ hêfft een grcot rteLdovrr"richi, naar hêt leverAc fi"en
',1 runien o!.
rr;l aíns in Íel 0-c,
''r h.fit Caf !rccies hêl:.Lfde beeid' naar met eên nog
t,1. .r.tnraif.níle rijan" Simon Talarieta \ir:is dc 't.rste Epel er

r LL.L vc-1-t nei zc(ir 8oe.ie aanvrf] eíCe :rctles.
I r.oq t ÍinLt.n te sl.rler1 aaktc !aax het '/t xtlr'."r'rde Co-'r- '{,

r ,i.t 'Je llet staiiotl ï,.rr iÈtcn! k\,, aft Jul'entuE nog ]fn3ÍiziJ,
..r !r.,t. .,notLetier'ldlleid r..n de rl.iax-./erdedigir3 ' i'i.t ecl

, irIrlntence .Iaap var |rik vooror 3l rl!,jeÍ L!e nua:' cla nn,r-
,Ir. k,r,ar.en pr'-.ir)s.Ir t:r,r blj de bus, "1aar vie zoud!'r tc

,l.n er--r {.,nder i-lilbl.ze:1. Il.nnar,l. oli hêt stttacn ran-
,iL.ir z.1ien êrLaS zoelen in ce tr.'an n1:r

i L"rrI. n. lia nog fr:ri ii!irarr.r|rar Ía de trciri ktaÍe ire o,n

Lrirr lir lrie!ergeL .'.tÍr, A\zc fí.tEen Ftondên er' 3{rfukkrA

, i Lih-.r'E.,1 h.,bbên ,,e rloÈr ,j'at Itf êien. lond d-' klok van
,rrr. kuan.r'i ïe Êezaíeniijk 1te.r in l,argbloek ean.
. :rr -.en gezcLi:i ge al,ond 4e[ordÉn. i]anÊnsr aile jongecs
: 1., Iijk diak 1an onzÊ Learlcï.

1-s?3r!-.1229: -9e!sLf v'!\-:-Ê:1' -r'
ZàlerCae noesten Írê teeen :chalklrijk, .ên tegcnI'tander dj(l
ïe roA nj.et geha.i hadden- Jaap':, tactick is altiC: eerst
behoudend be:jinnon maár al gauvr hadde4 ïe 1n de gaten rl:rl
ztj riêt veel nrobLenen zouden,rpfev€ren"
Orze .êrste aênvaf nond,le'af uit in e€n doelpunt..'an
sjaëk van L.euvrên, .Lie door gir,g op een pass 1.anaf hêt

i d.ienvdld "l,l'ta C:t ace'Lpunt l.erhoogden \ire het tómlo, r,ï:Lr- 'rot gev.,fg
h...1, da. u,it het niet meer bjl kon.ler houden Ên geheef
o.rí, r:'ne efC lterCen,
riia q.i..i ..mbin.,tie,rerk ran voo.al Ton en

''i:oèoèn'!'
Ían afÍ9êr Sjaak tan LeêurTen !"(amên vrê o!
ti,vc! F ie xus ts t.lnd,
In de iïrêÊde h.lft v crd !ei.t r';rn Zi,r1 vcrr.'arnÊteïr .1o,trr zjjrl
jc.gerc bj-oer ian, iie het ïreer zaer'góed de.d.
In .t: irÊêde bÊ]Ít vonoen ]ïe tlkaar: bfindeflngs en

creÈerdsn ïele kanEan, die volêens ril nog te 1'einil
bcnut r,/er.iin^ i''aar uit een Êico4e ccíxbin.rtie van Ton en
Jos r.i," scoorde de Laatste: i-O,
Voor...l in .Le tvreede helft moest Schalkuijk veef ovcrtrc-

ríooiitÉ itoeLpunt van de iïêolstrijd: een vriie tra! ong!v.r{l
:5 m" van iLel, doel en vàaaf de ziilïn werd clobr Tato 4rrod

Jos x'er:d hun

2-o, Dil .ra!r

t,

Tuee 1'c el scoxence ri-junior{rt1

.1tTt llri:l!:iTRIJDT:l'l ,s ,r/.r,. Á1

, _,7u
'. ' ,?|
'.'-' t8

'.,7ó

li.i-Llh v. L -15

rori v. ],. 9

)

S.rl.L. - lunnikrTJ
It Goy - S . !.1,.
3.1r .r-, - B, V, C.
SClrrfK(lrJt - i.v.!.

4-1

(

, , i.i:iijËi,Li-tlT JK

'-, -'78 J,i.rarssen - s.r/.1.
, i(lililr lls C0l'iPITITi iilllDSTïIJIXN

+. qLoerr )
5, Irans 2
6. J;,n,Jos Q' Bert 
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r d(r bal hoog voor $i1de gooien nàar net (ie noClge 'rind
r ,,ii.ct verdieevr de bal eclrt€rr' onhoudbqar voor hun
, ,,.rr, ylak onder ale lat in het doel: 4-O. Schatknijk kon
I rjrrl tcrÈg iloen aloor uit- ecn vr:ie trap 4_O te scoren.

. ; t nFL: het 6aat 3teids beter en op hct o8êntrlik
1. LiLn ,re tue {:Ce achter -.tusterlitzr ilus met een'rbeetjerl

Lrk uorclen xle nog kampioen ook.
,ir ltocde resutiàtcn hebben vre vooral te danken aan

r:re rjoa.lê inzet .n aan intcrr.n-coach Jaap van Dik! d1e
.Li voor voetbal over h-êÊft.

ii:i,ihien kritf'-.n ue loon nacr ïerkenr door kéLnpioen

ri L.,ril.i.ne vaÉ 4-r-' 78:
,,1 l: tio ilazeldonk, V.rAediLlinS: Siaak G.; Rien v.R; tsert
,,n Zief (J,'r.2.) en Jos iLuint. l'iiddenvêfd: Rien v.íl.Gr.
ll,rrt 

^ 
en Tato. Voorhoede: Jantie Ploeg (nonseraar),

, , ,r'cL s/ifden winnêi. ln de eerste h€fft r,'raren we iets, , ,r'cL s/ifden winnêÍl. ln cte eêrstê h€IÍt r,'raren we

, ,( oord ivorden. Àl
.,,t Da..:rÈro,"". "l uoor de keêper stondr rljsL hii

.t l( v.l. en Jos v.J,, Afbcrt Àchte.berg

o-o-o_o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

BI JUNiOR E H
,. zijn noS Etee{ts geen kampioen. Dit niet, o@dat n/e dc

li injd tege! odtk B'l hebben verloren, Íraar omdai lie onge-
.r ,rljf rieken vxjj zijn 6eweest.

I l.rriner is $eer teru€i uit Dltii-(Iand du6 kunnen vre v'eer

te6en de kecler. l.íáar later in de rcdstrijd zou hï Cezê
fouteD toct 60efuraken.
Ook E"Evers had nog Lyel ecns Ínoeite oo op {ioêf te schietcn
cn Á.Schoonho;cn vist ook geen kansen te.beruiten. l.raarin Ílê tveede hefft hebben deze tï,ee toch hun fouties
8o<d È.=maàkr door te scor.n,
te condítió van DVSA was niet zo goed en dit konden \,r e
dan ook erg goed merken il] de tvroede helft. Ook kreeq
l\,oÀ no. ..el ..r. -n die 6eÍri€r $erdel1, ír-- S, "r-"oïoch mL -r {1,. n" L -;A vrist eer6t in h-- o.pin ven oe

( reÉde lrelft noe 2-O te scor,êrr d.,ordát de ke.1er A-v:n , )rrl
cLe buL keurig stond ná t., kNkcn hoe de bá], die niet hard
,rer.1 gcschotÈn, het doel in roLde. :Láter zei hij dat hii
Uêdi.cht had .la'L de bal naast zou gelan. Na dit doêlpunt
kr'rgen r',e fleer greep op het stel en dat rerd ook uitpte_
!tuk' jn , | .:o-tirJnt door A.Schoonhoven 2-t. j\a criL
íoêlpunt kr.gea ree ueer zeer vèef kansen, rxaê.r de voorhoÉr(l
kor niet sccren. ],indeliik in de :Iératste ninuut i',,ist
ji.líocÉ;-Lend uit e--i sne11e counter de bat voor Á.Schoon-
!r.vcr, te 1eE_AêE Cie hen door:ichcof naar l lvers, die
uit'ii4c:elik sc.orde: 2-2. liierna konden we tevreatên naarI

I
huis Baan. Ad Gaasbeek

C- iunTo trcn
J TÍiGliN V^LrrllR V00R DD C-JUNIORIN

!e l-junioxen h.Dben te kanpen gehad flêt een moeilijke

meÉgenoficn Cie het goèd zou doen,
OnzL orsL.I 'ng var behoorlïjk gervlzied (ofldaL B-nnir -r
niet !'ras. lïe beËtornen a1 slecht ïrant na noe geen 5 minuten
voetbal.Len stond het a1 1-C voor Bilthoven. Na dat doet-
punt werd er aardig govoetbald vatl onze zijalen en wê treg€,n
nog kanselr fiaar díê lieten ).especticveliJk Frank Biesheuvcl
cll hnnié Sondervan, ligAen.
Een ninuut of tien voor de rust balstte Bilthoven fos err
schoot ons van een 1-O achterstànd naar een 6-C achterstand

(t,

l.J).l tral11en.
1n h.irbcn vre nog eên 1'ri cnds c halp €Ij.jk e !vecstriid gespeefd:
Vllri ' S VL: 2-2.
i I !.rr cên vriendschappelrJke ',í/e.lstriid dus speclden lte
i l, l,(.feíaaf voluilri: Dit rvas in de eerste heltt .luidefijk

(

i rat hx moest doèri' of hii schoot naast of hij schoot

(19
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0p éÁn ma).1 sp.elde SVl5 een ILcht-
vJedstrijd tegen de Veense Boys,
LI. verd goed gesleeld.
lh het begin AinE het gefijk op, Ítaàr
na 20 ninuien scoorde Gerl v.d.
Lagemaat l-O 1'oor SVL "Verder }Jerd er in Ce uerste helft
Soed gevo.tbald. Ilaar doo" de faatsto
nan F,d -- -roÊ vLrl een foljt j, t-r.. it.,
rnaar orL ,!ero oor 'U-{-o Noí
goed olrttcï.,.n8':n.
Tccn kvraÍn de lust.
\le begonn.n met de tweêde helft.
llen lialf uur 4a die tld v/erd het i-1
voor de Veèllse Boys.,
ilr waret1 lro8 ',r,e] een paar kansen naar'
die $rêr.iên niet benut.
Door Theo i{oetsiêr r.rêrd er goeal g.k.:ct,l
want hij stopte een Sevaarlilkgé trafs c ho r

---'-=/.
i-7

ln.1e t1'reed,r helft l(uam Bert Hoogfand eri$ én oDze eerde-
IL r{ rep-r iene }cdeina Êing i,e'r tus. n de pé1'r : tal-

JL hLlfE. iI't -ing 1ênT enliik betr'r, raer tê-'n
, r" -L "l,.c oif-n6icf van Bí' Lno\en iarL.n onze jon6-ns
n1e r iegen opSe\'íass.:n.
;,,r e1]ldstand werd uiteindeljjk 9:o voor Bilthovcn'

',lin v.OuCbroekhuizen

-i -.- -o -o -o-o-o -O -O-O-O-o-o-o -O-o-c -O-o-o-oro -o -o

\.'

'fraiNn;;;

aq ).lnYtlr:
luo T,G0lt jiI Jll

1,

ir- -er. jicil.-ne zoro rr.and van eÈn r^.C.r'r
,il voorzien zit net de moeíljJkheid Ca! het naar onlaag
' l-.r',íêo EorJ\in r.cnt cadr- o.rc:ên gitrL h.anE-n 'n ous
Írici rIr het v€rnster ai.4riluit.

r"í: 1r C-it géve1 g.:'Jruik van .ie bêkende maeneetsluitinËen
:,, Lis iie bii k:.ftdeurtjcs e.d. Scbrulkt rioraen. Uok is
I r ogelijL lo:i$e ma$necties te g"bruiken. ÍrcllraeT da
trr.-jnc.tjes onderafn in bct houi van het raan en schuif in

' _st Lor,r-jnzoom e r '.,'"'n . tarÍie.

lcr cn van n^l -oL r rl, van vcnsters, ;6 h't
r'.,,ilijk oÍn elke aanraking van de k!,ta6t net het glaE te ,t
! 'i,:rder, tenzii u nlfes te-'/orÈn afpfakt. Vooial bij dê
' | ' rs 'ie uit kleine rui LJe6 ziin op8ebouwd.
, !r ap:L.ss:rag is, een oud scheerapparaat tot een handige

v .li.r:rbbêr on te bouYren. Je noet aan de ene kant een
r!,,1 van de bescherrnrand rïêg zagen zodat het mesje daar

---i n riil + r, r'l qd an êên c^br,'iL t

'': Gêr-line tiJd diênst.

-o-o-o-
0p 4 maart s!ee]-de SVl,' .riiendschap!eliJk tegen SVt[2 

' 
íet

.:nkêle EIrefêrs van het eerstêt zesde en derde.

t{ Toen kïr am SVII i.ets terue cn het merd J-1. Maar iD cle

t,{eede hêlft flas SVL5 bijna konpreêt net zln eigen e1ft.l..
r'lant zij s?eêlCe vecr als gei'rooD en het werd door lÏ. van
zuirekon 4-1/ 5-1 d.oor Gert v.al.i,agenaat 6-1/ 7-1 Eeri,azv-t.
ilet rïas een leuke uedlstrijal' goed geLeid door de heer
f eildena.

) (21



lLc speelden op 11 maart iegên de }lusketièrs 5.
iirt vas eer zeer belaÍ.gr{ke vecl-striid voor: óns, v,ant !ve
:itonclen 2 verlies punten achter op ale iiusketier6.
l)c yredstrijd ging in het begin 8eljjk opr flaar er !'rerden
v,rc1 vrij€ trappen Senonrer en erg hard gespeeld door de
liuskaiiers. 10 Minutcn later Sing liin van zuj-l€kon oI] de
l( fo roe,r i n her :trafs .iopÉebied lrant Loen werd ht onder-
rri t gesghopt. Pr'ompt floot de scheidsrechter voor een
I',.nalty. Hans l"larchal ging er achter staan en dêze werd
:i,rr €aoed door hÉm Senonen. IIet uaE 1-O.
ilr eea klrarticr kregê4 ÍÍ eên strafschop te8en maar cie f
ini: naast. l.Íàar na 20 ninuten uêrd het toch 1-1 etr getijk

L, r_d aet 2-1 cloor een vrjje tlap.
.,, i,e rust }ras Hans van Impcfen in het ve:ld 8.!komcn vcor
,i it teediJk.
r frerd Ef en toe knap opgebouv/d via het middenl'êld

,,m krnsên te creijrcll, díe 4Én helaaE ver'gat te verzilveren
tr:iirr er !r-êrd niet nec)' gescoord.

h:.bben nog 9 ïredetriic.êr tc spelen en aisschien nog
' r- ;:l irn kans.

[,NDDFi\I
, . rilli rll

-l'D kuni u me no8 ict,s biizoÍders
'lic u gisteren hêeft aangerand?

-" r\:.elr rleneer' ht rook êlg naai
-lr|rr heb ik niet i'eeI aan. lJeet

commissariê, ik denk dat

vêrteffen o\rer de oan t
vro êg de conmissaris,
sterke drank.
u veraler gêen b\jzonder-

het oude klare ïJas,

Í

t r^+ h.r.êlrrr)
I rug in hÊt vrater? llen6ê1aart -Het is de
ui!i-1. en noigen wil ik hier veer hengelen-

je die ris
eni8e vis iÈ de

;';,) (,, I

ST I.] DAT ",
. . .1 r vriidag 2/, februari een ui Lvoering

1Íi 6eurees!.
. . .lê 1'oorzittex de avond oFende.

..,i cvr.AcilerbêrB gehuldied \íerLi aIs
zi"rn d ê het oudste 1id.

ll "..1:.vr.Verr'loerl , ea gjs6 idee had d^or er
stoelen bij te faten haI€n.

...Ir anLlerÊ nensen hadden moeten staan.
"'" .,j^. -, , . Ï-c- dndenr

...ijr meiÍijc$ r'/aren .lie danste in HávaiaanEe
kletili.

...Dit ere in de snaak viel

. . .ilerri.van Rin en liêvr.v.cl
voor de heerliJ:ke koffie.

...Ce ]reer Scllriekenberg! Teuni SoÍ!.1ervan on lJilÍa van
uicdcn een tlocnetje kre€i€n.na afioop

- _" _--eocr"t -n de kant.. -,
...rïê daàrrna noe flaar voldaah naar

...7ol5cnd jaar aisschicn weêr een
Èjol'dt in dc Dieuwe 8ymzaa1.

.,.Teuni graag de foto's 1vi] zicnt
genaakt hêbt.

.".1.s. Nevr. Vervoert nogmaals bedankt voor het idec
. yan de stoê]en.

...J.van LcÈulven na een .!.,..tcst nêt het voetbalfen
in topvorn is. Iiiir naakte J dloelpunten in de ïJedstrijd
svl-2 - cDN2.

T

bij hêt publiék.
,.u,'eerd hartêluk bedatrkt ?erd. r!

huis Sj.neen,
uitvo€ring Aehoudên

Ár-,i ^- a-



. ".J..ran Ginkê1 in tolrvorfl r'raE !:La een schorslnB vàn
íín I,eC::tr:jd 1n Ce .r-.d.sirrljd Posta - SVL,

...Ch,!v.)rarllus in .le voorhoede Èan voe',lallan.

"tr.-nr. van cs in topvorfl verk-.re4 naaï gccn kàns krijgen
.: od r r- \o 'b lr-ir,

"b.t .eÍste, tïre.'dÊ en dei'de eLItal 1n het nieuv ionu
:_r'rI; L.k,.n zijn.

. drtt | ,i"jansier l'tet uereidrccord gebrcken heêft nÊt
liC {ofijes) irir,-e zêt.ten o! zr.ln naaml

IJIST I] DI'LT

stolt? Ik rel, Job van Ginkel
!Íae kan nii zêg8cn v/ie Êeri ba1
sczlcpsebied schopt zonder d:lt

ir,,KIaaBdei

,\'/at er o'/er Job van Ginkel rïordt Eezegd h€lenaa1 nietf
van rlai.rr is '.irant zonder hen hadden,.Íe nisschiên
óón na 1êatrte gestf.an" ltrJk I'iajef f a " i'Jl e kr)r
nt zeêgên flie er tvee keer.{chter el_kaar een Fenalty

hcfenaal in h,rt ;trai -
de baf Etuit? Ik ircf ,

.".1, d-. Fooy kaÍ!1oen iotto vrinnen 18.

...Jcs van lonsefaar goêde Éotsêiaars zoekt voor net
ir:!sj,.flÊn van een brug,

...SïL Cl t.rgen DCiIC net 2-o verlloren heeft en als Dos0
.)el] doeflunt m:raktc, Ákie r/an Anarongen! Ïlim Hoogland en
J,L'i reÈ Zi.rl cn noen zc naar op, begonnen te jurchen'

. ".rlle .chtc c:tuhjong.]nE' zoaLs dat heten rirg.

,..:r3 A-juniox.rn t:8en SoLalkurijk hcbben gevo6tb:rld írn daar
i\.r.-. uur moeEtcn ïJacht--n op ver_voer' omdat de chauÍleur
lriJ dr ts-jrLnior.n voethal rieck. Ea-ha-ha-ha.

..rk zeer tevrcden ben net de 44 bfadziiden die er nu in
rl,rrn naar het ziJn steÊds dêzeffdé zoals Ád Gaasb.êk,
I j..:rk Gaasbeêk, ijln van OuCbló-.khurzeÀ en de àeèn l'jinnaar.
rlxulling ï,'ordt g{:br.cbt (icor ie r€daktae maar dat er

ri,rzontlen voor ní. 'lJ. Nu kar
'r"n ieder êlftn1 rnaar aetu:1nd aanste:Lt die dan in het
.lubblad schriJít en .Le a.rdere Ïíeek eÊn ander. ilus de
voleende keer wel Jc bladzjJden

Een enthouEiast lid.

Job 1'an Gi4keL.

zrJ\ ultÊonP rYL \J

(

zec ii

i.!en betrF-pie jc m-.t je han.lÊn in anL'LerÍians z.rkr, - b.. .o.
ontdekkingsreíziger, edefachibare!
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:."iiàit: I'eri.!en,,rat
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:,erBe .t; LonpercL, ec-.n vet.
Plrn!eiman: Bot.x, seÍ geànt.
ijcri!alrt; Onzin, geeÍ boter,

op

hêb -êEns Prlnt,elnan:

soldrat
heeft recht op zrjn brood, begrepenl

0NZX .rOlÍGnNS;
ron: uimáf-ik voir
jongen? Tom: ilet r
als ik uitging.

oPG]!ljÁST

t-r,,ê o iL- iêd.rê
l.{amê!: liraarom dat,
keer een SeLdstuki o

dat

Rechter r ,, ï^+ i-w. nclena. .ê.hi,.ic

: iriaar, edeLachtbare. . . , . . , . .
z.,/tie, of ik do€ er nog ênkêIe jarrin bij.
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LAND IUIET KAN?.

6e*oon o:ridat we rnr:
fierg 5ésiurÊn oers elr
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l an aezer dagen lazen r',e irl het cfuborgaan van dc vêrcnj-
' rnli De Vestin8 een aÍtikel net betrekking tot het top-
'roe,tbal in ons land en ale nogatieve positie L,raariD dit
t,rrccht is gêkomen.0p enkelê punten in dit artikel ga-
tioend vi1len cre gaarne ?rat nader ingaan omdat de schriver,rvan o.i. daarbij v/e1 enkele spijkers op de kop €laat.
io beAint hl het de opEerking dat afle echte voetbalk(:Ilners
in ons land het er met elkear over ecn6 zijn dat het l{eder-
landsc topvoetbafr in vergelijking met een aantal jaren
li,:ledenr er beslist Efechter op is Eeworden. In techlisch(,p:icht v,aairichii ijk niet (red.) rnaar v,àt bc,treft tacti.sche
kLaliteiten en presentatie beslist Iel. De vràag is rlus
',o" on dit drbeuren?
,r rchrljver noemt a1s voornaanstè oorzaak Éiqrvoor het

,.'..st.eín van de Ítactischê conceptenir hetgeei o,n, het zo
rriv(lfercrlde resultaatvoetbaf iot gevol8 heeft geÈad. Met

(,ns ïoetbalwereldje het hierhedê volfedig eens ziín! maar
'lj | È-ee1 weinigen er lets tegen doen),
' ,.n tirr:ede oorzaak voor de achteruitgang is, dat deze obs

I ,:r-rn, In Nederland Echijnt een
' ving vereenzelvigd te lJorden met eeD goede verêlaggevingr
I t.r de Draktiik leert dat Cit besliEt niet het geval

')

: n B;iei speiers irai.
|Y1er ons vs€tsar or de

ïioroen geschreven) kan ook 80êd, zo lliê! b"r,.r ztn.
Icn derde oorzaak i6 dat van ons voetbal de roell vJat af iÍ,
doo! het v.r.lvjjnen van een aantáI voetbaltalenten
verdên1 hetzij aloor vortrek, hetzij door stoppen. r'/e noen{,n
slechts Cru;jff, Renzsnbrin](, Rep, K€izer, Iíoul:jn, Nul,ier,
SvJart etc. Hun lLaatsen zijn he1àas nog nie! doo! eeliik-
ilaardiee vedetten t"r"^.":::",_,.

8er:oeode ocrzaken hebbÈn ínet elkaar tot gevolg g€had (ên
íl -.--- )-L y*-.iek het zoetjcséan i6 8a-r- .,'.'
af$ci;in. En beBrjipeljjkr L{ant publiek l.aat zich nu éênma I

nlet bedotien. De bezetting van de tribunes ill het j,1"
..1cek-end ín b,í. Engtland eD )uitsland, sprak ín verhoudir
Lot ons LiEên r.rnd' iD oif olzicht duideLi:ke taal. En

Oncank6 a1:le 6enoende neBatieve factoren behoort het lied, t_
lancsc voetbal nog altijd tot de top van Europa. In te!:en-
siellirlg b;Í. Íet Engcland' dat nog altiJd woetbalt als
tienr tvrintig jaar 6e1êalenr en dal: opni.euvr áe eindÍo4do
_o r 1er ir-,Á. ristei ÍBÊr vrêar wèL de tribunes vol LoI.,.-
Vollopclr omdat de I-:ngef6en voctbal met over8ave spelen'
1O(h inzet hebben en \roor zeer spectaculaire inoínenten zor',',
(Zo z€1is_dat dte !,ieder1ê,nd6e reporters er enthousiast v;,n
,rorden). ook id Duítslend vinat Èlen deze eigeDschappèn l-Lrl

dele tótu6, Toen Fc Kà'Ln i.1. zaterda8 met 4-1 voorstorLd.

'./e;'linderde dit trainer l/eisreifer nÍet zijn ploeB aan t(
zètten voor 1O@ door te 8aaÍ en er uit te hslen wat

zi.en, Doorgaan' altjid naar doorgaan' nn niet afleen bii
een vêdstrijd van ABC 6 tegen XIJZ 5 on de klassetitel' rttr;'t
ook bi: de tópvrêdstrijden van ons voetbë[L I van belang of nj' t

i1s je één of meer tienties voor een Flaatsbevrijs noet
nêerleggen héb je daarop o.i. ook we1 eniS iecht.
r'r1s alie belanghÊbbande groeperin€!en in onE voetbal (cn (1rrl

cenken ne aan sFelers, trainetsr besturent bondt pers- ''n
andere neáia), net elkaa? zoudèn kunnen besluiten het ro(r
on tE gooie! en het Sehele Bebeuren neer Positief te Saan
bênaderetl, zou o.i. veef t€n Soealê kunhen ['orden gekeerd.

()'/



{ilE ëIJru 9!ïËERSJ*EËSNË SPELSRS tr
SPÊLËftTJÊS VERZEKËfiË?

lffiffiw;s&t
(,

!)vr)r de verzekering trao spefers, die met anderen nee-
, 1.. ,n re-rli.,: iê.ê e,'l^rc rLU6 ó Lrc!5 v_Ê

.,rbcfrip. Telkenrnale koÍt v]eer de vraag naar voÍên,
- .Lr het .erze\êr InBSv-rhaal Ii6t bii -en eventuee] on6-.'a1 .
lr het jongste nul rnex varl SNS!'-flitserl \rordt hieroverjn,]r deskundige Koppenol een toelichting gegeven, lraaraan
r,: o.m, het volgenale ontlenen:
()m tÉ beginnen iE elke êigenaar van een. notoivoeÍtuig
,:rrttelijk verplicht zijn vo ertui g tegen aansprakef ilkhêid
1,,, yerzekercn. neze v.,rplichting is vastgelegal in de tl'ÀN r

'L(i !r'.it .{ansprake LijkheidsvErzekering lro torriitui gen . Die
rr, L lleêft tot doel de bê1anËen van de slachtoffers van
v J l(! erasong-.vaflenr waarvoor eigenaars, houders, bestuur=
l,,r'ri of de andcre inzÍttenden van motorriituigen aanspra-
(liiilk ,,jjn! veilig te st-.lfen. DaaroÍr dekt de motorrijtuigcn-

{ r(' IlAI,,j spreekt ook over schade aan goederen, naar dit
: iili.)ct lvordt teruilfe van de duidelukheid in d1t artikel
t,ui Lin beschouL,ring gelaten. )

' r(- z n dan die verzekeralen? V.olgens de t/Ati dienen dat te
l.Ltn dê eigerlaa., aealere houder (bijvoorbeeld de huurkopêr),
r. 'icr bestuurder en iedere passagier. Een passagie.r kan
,tu:;,rnerzijds verzekerde zij! als door zjJn tcedoen met het
n!,(.orriituig schade aan een arder uordt toegebracht, b.v,
i'óx het cnvoorzichti8 opênen van een Dortier vrordt een

(

íicLrrr t n C- 610nd ge6mèrk!. .\R 'er:ijori Ádn ,. pajs, tj r.

benadeelde zijn afs hem door bijv, een foui van de bestuur(Í.r
van de auto l-etsel vordt toegebracht. Dê Íneeste autovcr.z(.-
kerin6en 6!ven in beide Bevallen d€lilring.
i;n ru {ie situêtie voor de jeugCige sportbeoefenaar. Stef
dat aloor een on8eluk met een motorrjJtuig deze slele. $ch:!1,
Li.; ltr rn Jr L havel du6 per.sonhljJk I tl..,..1- lF d( bcstuurJ l

daarbl Á^NSPliÁl{iiLIJK voor het ongeluk, dan lran onze jonij,
sportbeoefcnaar ziin schade 1'erhafen reep, op de verzek.rirr ,

m .r L-c) . p. náar he h r)l1:prek+J ;kh iqs-isi..o vcr?ellerd i . .
l< pn:hÁê. r ,a.}l ril.êF rrh-ni.L IiI Áir L?h L'? r

-c..o.'p a-,,- al aF l_en€ \ r.u(.{.-_'rb--1 .bl.-Ll -oI- vLr}. .

llovêndicn zijn cr Bcvallen, v/aarbrj v::Ln schuld geen s!ïtik(, jl
of de schufd rielj i6 vtrst te Ete1len. Voor deze gevallcrL ij

, - r . r_ hi "d .,F,,en..t.
(In het v:rband van de KNVB en zijn afdelingen ls dit d(l
-o-j - L:-v- o'. vr11cn-v:rze,(êrinB).
Na.st dê schade {rie een P.ASSÁGILR aan andere4 ka:l tocbr(,r|,
kan de j€ugdige ceerjiier ook aéln dc auto schade veroorz,rl'r! rl

In dat ge.ra1, vaarbrj dc Fas6ae;ier dus schaale ààn het vir'-
.,.oerniddef zèlI toebrengt, kan hij in beginsel een bero(.t)
doeÍ op zijtr PjIETICUI,IERE aans pr akelijkhei csver z ekeri ng,
ir.di en hti deze bezit,
Itolelijk zu1len velen op de vraag 'Hoe zit hêt net dê no(-
riiders?ir Coor hei bovenEtáando vrat iïijzer zijn SevJordon.
Hocwel nei het bovenst ande ni.et dírect verband houdenilr
rcn- otió a;L: o .o1lecti.ve one-vallênr rzekêrínB v'r. l

KNYB Beeft eêe4 ênkeLe dekking voor schade aan autorfl!

(

Iilaa6 de slager \ras 8eÉtor

gegaaí on te alri[ken.

Sint Pet?us deed de iieur op een kiêrtie opên ên zei: Klr,rii,
je hebt in ie levcn nogaf veel gedronker en ur€et je niot
dat dronkaarcs hiêr niêt blnnen konên als zê zich niet
beteren? Ja. naar Sinf Petius' ik heb nij al gebeierd rrlLnt
sinds ik tan huis eeg hierheen gin8' ben ik 4ergens binn' r'_
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.r-er erê van een-spacialÉ gelegenheid'trapt de btrge-
deester af bii een corhPeiitielaedstrijd. De niddenvoor van
Llc feriêntait{ krriet de baf' passeert ênkelo teBen-
standers en scoort. Geldt dit doelpunt?

I ).Ien ho-.kscho! is gonomcn. tc b;!l draaat
Co€rllijn ko'nt toch nog voor het doel cn
te arbiter kent een doelirunt toe. Na

4r

,r2.N:r hulp aan een gêófêsseerde speler hervat de scheids-
rechtpr het spel net êen zogenaaÍlde scheidsrechtersbal'
iÍii wacht daarmêe tot êr van efke partji één spefex ln
de buurt i6. Is dj't iuist?

I,i.De schêidsrcchter gecft een scheidsrechtersbal en laat
de bal val1cn. nen kceper en eên vijandeflke aanvêfler
staan kla.1r on de bêil te verwerken' De keeper vangt
Cè bal rêchtstreeks uit handên van de scheidsrechter op'
Is dit toegestaen?

/r,!"op cen Íroddiiríg 'refd nee,rt een s!)e1cr de aftra!" De bal
l1l1rt i" aie noal.ier stÊken na ongeveer dertig centn-
inet€r tc hebben afgêl-egd: dezeffde Íipeler trapt heÍl
c:-arna vêrder. ïlat eoet de scheialsrechter?

even buiten de
or wordt gescoord.

ïrordt noA Seprotesieeral; dê Ererlrsrêchter
f.vraagd dat de ba1 inLierdaad uit geueest
!chêiclsrechter de klok nog tlrug d"aaie4?

- ,de aftrap
beaant Ces-
is. Kan de

/,7.len aloelman heelt de baI gêvan8en eh uefpt hem nu teÍug in
hct.srleefvcLd. Da:.rbil koíxt hii net de hand vraarin hij de

ir:rl nog vasthoudt' achter de dcêfidn. Geef de scheids-
r.chter al dan niet een cioeLpunt?

I ll.Ter\rijl de bal in het doel verdwiJntr geeft een aanvaller
e-.n v.irdeaii6er een k1ap. te scheiaisr€chter stuurt cte

:ilaande speler eruit en Seeft de r/ordedíging eerr vrl]e
tra! op de doeuijn. Is deze beslissing juist?

1.' )

jïaa .,1ar ooe: ok _cr.Ê-orj- /itaat. ll,at doet de scileidri- _- - ,/

11. J;r' dit is juist' De speêlhelft Ínoet worden verlenA,l
tot.lat de straftJchop ziin uitwerkina h€eft gehàd" )iL
is de enige nogeliikheid on een speelhelft te v€r!Ént;crr.

J2. De sc\.-idsrechter moet dc doefman een {aarschuwin8 6.,vr rr

en ce tijd lriJtell en.
jl. Zijn beslissing i6 fout' i{ri moet de viif ninuten lírton

stelen met de opstelling raarbij hl; nee stopte. Daarn:l
fluit hij af eD laat direct viisselen voor de tuaede !r"lll

14. Dc scheid6r{:c\tcr zaf hi€r onherroepel-iik fioeten affLuii''
Trjc i- tilcl. ALlèen in 8eva1 dat cr een strafschop no'r
uorden Senoflenr zal hij de sPêeltijd zo lang verl',ngcn)
totdat de strafschop ztn uít!í€rkíng heeft 6ehad.

,t. DoelI)unt rrcrdt niet toegekend. De straf:ichop heeft in
oerste iírstantio zijn uitlïerking Schad' de wedstr.iid i:i

í dáarbij af8.loDeÍ.
1,6. )it mag niet, de baf noet in vooflvaartse richtinB

ïÍorden gespeefd' De scheidsrechter noet de aftrap lai( n

overreflen dcor de zeifde IJartji'
,?. U1t de be6inschop kan nooit r(,chtstreeks ti'orden gedocll"

Het spel dient hervat te v/orden met een doefscho!'

18, llit is fout. De ba1 dient in "oorvraartse 
richting

6esfêe]d tê crorden.

('



,1" Dit is vofkónen coxrect. Cuvje kock, zuft u niBschion
zeggen, Ínaar kort geleden flaakte ik rog nee dat een
aanvoe{der van eên toplfoeg zeêr vreemd stond te
hÍjkcn toer dit g.bcurde 

"

ll" -re schoidsyochtê;r'naakt de s!elex cr of aLtent dat híj
onnidciêl.Lijk de aftra! mcet doen, anderE krjjst hï
ecn o ffi ciËf Ê ïaars chu'ir j.ng 

"

-__;

L. is nij r'Jel eens opgev:rlf.in dat op
,r l.raininAsavondcn altijci .1êzeffde
r ]]itcns konen. FÊt ziln er onBeïeer
',,r sLuk of +-iei" ilaar bfijft.ie r-,.st?

ziin die zo soed dab ze gcer
' iringen neer nodj,g h.,bbêni: \ . b. r "êr :tr|. r.or. r., - '.a"r r

iL ze tijdenÊ êen rêistrijd 1'ervan-
.r'r vorden" H-.t is niet neer daÈ
L pLicllt on eer Jongêi die ,,ïef
,,írL, tc fatcn voetbalLen. liaar deze
.n.6n. die koÍÊn gev/oon niei rïant
, Llfnken-ze kury,en loch niet zcnder

!n ze hebben nog gelijk ook,
' ,iL,aan er geroon in.

.ó.to. trê ;^, iêr ^T aa
' L k r,
( troDl, dat julfie troulv konel traínên dan kunnen vrê onze

d'r / ir ê! -^r
,.{,f problemen olrgelost,

.ksêov-rl nl'e'n d. gezLr re L-ir 'tono.i
. - -o L(kj8 j-, riL ern .fou! .an /6:r.

L d;'Ínà(-n? Tiee daG-n LaL"r -"êag" d- roed.i :-n haar
^^ iê ,.!êr êrriJ_ ?r t _

L , r: J., / r.c 'r.l -nna, êen br:ê" g.sch"-v-n door va 1"r.

)

L'. V. trhAA - ÍMl-l-

E
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Aui'. 0tn l_ ootcn
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AUIOVE
van o.a. div. V .lir, ( bus-cot f )
Alfen voorzien van raiiio
}1erced es be$lelwaejene tot 1J
rijbÉ 'jjs B.li,

NOoITG]L|T.CIIT l8 - ZEIST ret.oJ404_1,
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