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Docrnseweg 11
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\{eidedreef 60
Doornsev;eg 1?
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,íei d.edreef 154',reidedreef 1?
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Hotengaard 2O
Lengbroekerd 69

AreneT.aar, 11
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03436-i668
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03436-I114
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Penningmeeete.T
Sekre'i,aris
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Af d. ,3ynnaa'i iek
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Afd,. TaÍ'eltennie

Voorzitter
Sekretaris
Penningnaeester
uateriaal Conm.

ïEantine comn)
Straf en Atcíivi-
toitg Colqn.
Iclenr als bovcn
Straf cn Reclanc
CoEm.
lledstrlf dsekr.
Jl-eugdbestuur

Yoorzitter

SekretaressG

ï{oof dbegtu.ur

Bestuurslid

Voorzltter
Sekretaresse
lenningmeester
Bestuurslid
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Voorzitter
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:. I,eenheer
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C. Vermeulen
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i'i eí d ed.rsor' :l?

Sandenburgerln i
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Doornseueg 59

Weidodreef 60
IíIeidedreef I
Waidedreef 65
Doornseweg 1?
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C3.13 o -17 33
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íón Ccsticà (gein!rl r eI__93
5-cG6gát Cotherweg ?
). Brenk KerkelanC 2C
T. van Garderen langbrookard .à.I
À. Gaasbeek Cotherweg ?
V" Cudbroekhulzen Kerkeland 65
\í" \.raR Ircpelcn Irenelaah i_l
E. leenheer Wei.ded.reef I
V.Oc9-r,ron áeist.erweg 63
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Vé.}I HEI' HOOFDBESTIJUR

.: 1 rt raa:t j .1. was eï' een algemene bestuursvergadaring r*aar tret

"^ -À r"! i -r 'nastuur aanwezi8 rlas. Aan de orde kwanr het gebruik wan het
--'-:na6ErekIokaa.tr dcor een groep vollcyba]-sters. Zi hadden dit gGbfuik
c: iÊ vr:,d.aEavond graag uitgebrcid gezion ton koste varr de speéltdd
'.':- cl Lrd;rinton. Voor dit selzoen bleek dit niet haalbaar. I{c1 vcrd
:-": vocrEestelrl als er grote animo bliJft bestaan c6n ondcrdcel van
: . 

-,- 
. ;- . t-: worden .

.:-.-clgers i:rranr aan de ordo de f inanciËle structutrr van S.V.L; Voor
---:-- te vclgen financië1e beleid werdên tvee voorstcllcn gedaan met
"-'rs:h-.1-iende ultgangspunten. Voorstel één had al-s uitgangspunt dat

=r s:c:: \'oor iedereen rnoet z\inr ongeacht de troogte van è kosten,
. -:--'^c'.'Ct een Bel\iko contributie voor ledereen en alle opbrengsten

:<t.!:. tlij ellcaar in é6n pot. Voorstcl twoe had als uitgangspunt
- i' hoogte van è kosten(binnen zekere grenzen) doorberekend moeten
: 'o:i ,'-r de contributiebedragêrrr wat eèn versctri[. lcnde contributie
- ,::.1-in,g introudt. Op de woJJgcnde vergadcring zullen de voorstellcn

t l-l<aar af5lorrogen wordGn.
-: - ic, en rrordt er gezocht naar mensen dic dê kantine schoon rvil-

- --:'::ri. Iedeireen kan zich aanmêlden.,
- '.. -.'trCellng van de m.al-ruimte in 1980- 1981 trcbben de afdcllngen

or'lcpige lijst ingediend voor de tijden l/aarop ze graaÉf over dc

t-

í-

E

- - :r-rrden 'ceschJ-kl<en. Die tijdon zijn:
.r-rl-tr.nnis: rroensd"g Xl.OO = 22.3A
:'--r.-:ast iel< : ci insdag ,- 16 .3o 1 9 . 30

woensdrg i'il 5 . O0 21 . tJO
/)

- -, i i;- i- t o:r : rrrendag u' 12O .30 22 . 30
Idinsdag :2O.OD 22 .30

donderdagl20.OO 22.3A

'.'i-iidart ito . oo 2? .3c
- - '-erschrtl-cnrle '.! cCenrrergad-:rin3e-r zijn
- ^- r::!'.nc ledenve rgiader-ing
- - rcê:r::ei'fre-Cering afdr:1ing: \'oetbal

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
op de voJ-gende data:
..'rijdag 27 juni
vr ij<i ag 'l 6 me i

gymilastiek maandag 19 mei
- e a.f <ie J in5 bad-inicl co'nbi nr: ert de ledcnver6adering met andere acti-
','itei!9n oD een nader te bepalon daturn.
--.r aideling tafertennis behandelt de punten op een speelawond.



Ten aanzí-en wan het clubblad de vraag naar voren wie je onet het
clubblad wilt berciken en hraarvoor je een cl-ubblad maakt. Zou het
beter zijn het blad te splitsen ln een blad voor dc hele vereniging
wat een paa"r kcer per ;iaar uitkomt cn een blad voor een bepaalde
afdelin$ rrat met korte tussenpozcn versch\jnt. Bepaalde noraen aan de

1a5'- out en de inhoud van eên clubLrlad leggen is essentlliel voor het
functioneren ervan. De volgende vergaderÍng zaL hier op terug gekomen

vorden.
De procedure om een dorpehuis te verkrtjgen Ls i.n volle gang. Er zljn
drie comnissies gewormdr, te weten 66n commissie die de urgentie
en de behogften aan een dorpshuis bi-nnen Langbroek nagaat, één com-
missr-e di-e dat buj-ten Langbroelr d.oêt en een act:-vj.teitencommissic
die activiteiten organiseeri om een startkapitaal te vergaren.
S.V.L. is van rn€ning dat men niet te snel moet beginnen met kollektes.
In dit bègínstadiur was er ve:riàer llernj.g:ree te defen door onze v€Í-
tegenr*oordiger.

Gert -,'an L,eeuwen.

ffiETBffiL

Sportvrlenclen

Zoals jullie in dit blad kunnen l-ezer . --.'.-=ii'.
ledenverged ering.
Doord.at we vorlg jaar een andere bestuu;e,:p.ZÊ:: i:e
heeft nomenteel elke af<leling zi jn eigeí. l2s "uur.

- -r:iren'5:ort wgef

b.cen gekregen

Iloor uie ver'auciulxng vorig jaar is het er aoci:, van gekoneut
em h.et voetbel-begtuur officieel te kiezen. ',ïre nonenteei in
het beetuur zltting hebben en hoe de taken ïerdee-d zijn is
d.acht ik blj een ieder wel- bekepd. Wel ireb:e= rriJ nog 1 persoon
aodig voor het beetuur en d.ie zal- ver:Éoede*:;,< i';e1 vanlli'i, d.e
jeugd.konmissie komen zod.at die d.an ook t;ai r.;il"er veriegen-
woordlgd zijn.( erg belangrijk,r .
Wi j hopea itat er eeË grote opkonet zal :i
aUeu kunnen neepratêq en meedenken in le
SVt efd. voetba].
Tevena ?,aI d.eze avogd benLrt worcien or he--:
kiezen.

jE, zoCar srij net zrR
Jang Ye.n zakea rond.

besl.,,: offÍci ee1 te

Vn end.eii li<ê
sekl'. .l

i -- --r:':ároe ten
.u-.i:.Koo';gn



LE'5]ï]/ERGÁ,DERTHE VOETBÀI, v rI,Id rf G,.." .lq_ILU__

ri.e'rii-geac'i-e 1eclen

!n he; hoofèbeotuur)
ea strafkgun.

le

t
en

.1,genCa.

i. Cpenlng.
2 , Iei ederiE;I€p. cn ingeko:neu stur.kken.
j. . Yi:1gfgg e{.1<r?'i-rri-s
L. ïelslcg rie d.sti'i jdnakretaris
t, 7e:'srag je ugd.s:kreter:ïa
5 . Ysrsle,g eiiiirir tci-;e:..!:carnlsRr e

: , Yerslag nesninsr.reestar.
a , Sestuurnverkiez. ng.

'.-.f,.. \'ijzi6;rng ilectuur SYL hebben
z:-tting in het bostr.tur.
i.Jan,sen Voo:rztttey ( tevene afgcv.'lh.v.d.Heurvel. Viee.Voorz. áktivit.

s.

,I .'...ilnoten
I.v.Inpe-1-en
l'. Osntrom
l.v.Doorn
H.v.Doorn

$ekretaris en Rekl-ane
YIed-s tri j ds e hre tari s
iantinetoeheer sË Klubbl-e.d.
leklane en Strafko:rn.
Aktivrteiteri en etrafkonn.

lu,
=D,

(r-

,:' ..r.Elst Matriaelbeheeï' ïrecrtbet ( ops tal- )
5.!{azedonll Mstriaalor,rCerhoucl (techniech geiteelte)
?h. rler,.ryoerd Jeugd
.I , Evers .TeugC
B:zrn:g.ren of 'cegentrrandic-Leten i-n'iienen 15 minuten voor
nanvang l''an d e ve.r'9,:d e::ing bi j de sekre-i;aris .

9. Ronclvraag.
i0. .Siuiting.

Yee -! he I ee i a ge s =!222=1299

'.cCrt er door olle elftollen zeer veel oefenwedstriiden woten gespeeld,
s',Íttten we de conrpetitie met 5 senioren teoms.

!:l=!=3:=:ll::l'
;-.:5 de tear;' behoolde een ruim voldoende wont dit teom onder leidingl
"cn Ieider Giis (gok) von Schoik, wos wot betreft de troinings-opkomst
h:-' neest konstant, zeer vele opkomsten, en dus ook het best geoefend,
u:ot Ioter ook tiidens de conpetitie bleek, ze behoolde het ideool von
ieder teom nL. het kompioenschop.
Ze werden ongeslogen kàmpioen met slechts 2 verliesÈunten in I ó wed-
striiden, ol nret oI vern horte proficiot, H:nk de Bruin dit olles wos
voc'rf cle club ook wel er leuk omdot i ploeg volgend ioor een klosse
hcgsr ocot spelen, bedr:rn!<t.



!::=1=*=:lï:1.
Het 4 de elftol is ol teom toch wel een kfosse opcrt *rlt. betreft desfeer die door-heersti'di.t c'Ll"e-s'onder-leicine--.irn -Gart- (ler) ,3rauwer
en ocnvoerder Doon von Ee "Dit seizoen wes een uitstekend sfeert!e en rede.ii jl< goec voatbc! metbehoorliik resultoot, 13 punten werdeÁ to'; op 12 óprI:- gehoojc, met een
groep von + 20 spelers wqorvon iedereen op ge:egelde ti j,rren ieserve
stond en voetbolde.
Wii von S.V.Longbroek juichen dit biizcnCer ioe in het rekreotievoetbol,
iedereen orn beurten reservc stcon, en om 5eurten vcetbol-r.en, ons 4 de
hod ol duideli ik, door dii jcor práficiot von .:f deze kant.

ïl=1=::=:I:::.
Deze voetbollers wqren er iedere rveek weer: ers d:ul< r':ee an hun ploots!e
in de res.3 Ce klosse te behouden, rr'ot ze on;l rtit ioor vreer gelukt ií
onder leiding von von fo., echt ? leiCers n,i. Jen l'íonsier: ei-.., Sicn de
Rooii'.{ogITSos't wos sfeer bii .dit elftol v:el h:ei ere belo'.tgtí ;k, r+ot
o.ok. duideli il< wer .toegeluicht'door on'e l:antina becJj.eni.n.qscoilmiéri.,
Henk Quit gc zo door :: 0ká !

!:l=:=l:=:lll:1
0n* 2 de sp*elt in de ho+gste raserve l<lossr íromr:li jl< ?eserve 1 -ste Klosse,
waorin ze o.o. teqen zeer sterke K.;'.!.V.8. ieoms zooi= Jonothon, VRC2 en G.V.
Y.V.S tou}gll gn er mcor eens ëon stoon net een dorp!e ron not'g"un-eódO--
inwoners | !; i
No vorig. io?t kompioen .oewerden te zi jn in cie reserve 2 de klosse, ge-
Ioofde ik ols wedstreidsecretsris vrn-S.V.L.n er niet in clot ze hót-dit
ioor zouden schoften in het hoogste reselve voetbol, mcor gelukkig- stel-
den _ze zich ap ï2 april j.1. vei-tin tegen kopioper Jonothoi z (o-6)
proficiot iongens, iutlie zijn eigenl-ijk het hele joor door wiisels op
het eerste elftolr wo'l: prckties iédere-week *e"r eén nieuwe en ondere'
opstelling glcf, v,el ers -l-ost-ig, dcorno,:st hcdcen juliie een erg iong teom,
met toch voor deze klosse iets te weiniq routine , cm genekkeli !kerte spelen"
Toch lukte het iullie om
Dcorn, en oonvoerder Teus

ie te hondhoven onCer leidino von Hons von
von Ee, mijn komoiimente:.

(_

ïl=I=:11::l'
Ons vloggeschip S.V.Longbroek I stortte dit seizoen
slechts 2 punten noor ó-competitiewedstriiden, wct
terug te brengen is tot o.o.!

zeer motig met
hoof dzo keli !l<

1. stoppen von veel oudere spelers.
2. vertrek enkele sterke oonvolLers.
3. het moeten opstellen von te veel onervoren jongeren.
!. nog niet gewend zijn disiplinoir ols elftol oo te traden.
5. teveel schorsingen-in het-begin foce.
6. blessureS ooo, Nico Hordemon en A. Achterberg

Ïn de winterpouze heeft het eerste veel Iichte oefenwedstriiden qesoeeld,
het ritme kwom en de punten ook, tot op t 5'wedstrijde,. vooi het"einde



t
v.

: lotsei:nr tJ.ies niet ineer liep, veel iummeliEe tegengooJ.s en een te
ver'<rcr':3ie ccnvailinie, woor niet oS nouweLi !ks uit gescoort werd,
i'- Iu - 5.

C: cit,ncne,lt I cpril 1980 weten we nog niet of we in de Hoàfdklqsse
:J.- jven of een stcp je te::ug moeten doen noor de I ste klosse.
.'or ce traini.ngs cpko:rst zol het zeker niet geleden hebben, de selek-
t:.e Cs--d he't keurig w.:tdit betreft, verder wos en is erg een gewel-
rig: l-er:l:e hsrr,'isri-i.: cnierling, helernool geen gemourr, onderlinge vriend-
::; '-: .'oJ-cp, cn e:,-n ui'Lstekencje somenwerking tussen onze troiner
].r,--. 3r,,i. il: cn ieicier-ncsceur Nico Lontingo, en hierboven op nog eens
- cn keecertr*iner rje F,u.er Hons Er*i jk uit Leercum, plus een fysiothero-
: --ui 9l::. Sicu'l;'-.crtr =lies bi i-oen loten bre gewoon nuchter doorgoon
he''l l:o: t nog s'lec.ls ui ts';eken{, onderling, heloos de punt ies ontbreken,
r:.tr jn er kcircn ícl r:r?l betere'ti!den ocn'.roerde-r ÈJico Hcsdemon.

De f'ledstri i dssecretc ri s

H.. von ImteJ,en.

H E D I D E L Ï N G:

3 il*i ?iet liírchtltournc-.i: 5.V.i-. 3.

Aonvong 'l2.CC uur

Pri isu.;-tre-il<.ing Ï ó.34 uur

Deel-nenenCe Clubs; lJ.V.C. de Si.it, l'lerinc's -,i-l ','::enerdu"rI,
í:.C,, líao.rsberg:n en S.V"L.

I7 itci SaE't Àr'endz torlrnoo.i.: 5.\r.i-. 1

A<rnr:c::g til.0S,rri'

Fri. i sui í:reiking I ó.30 rrrrr

D',rrlpsnq-nde Club:: FÍerinot s uit Ve:ne ndoe._, F.2.0. uit 7eist,
3"V. l,íi !!< b:1i D'.ru:steJe en S.\'.L"

i ó ,-'r,.r<lustus : ion .rcn ioes'; tcrrrnoo.i ; S. ,./ . u. 5

Ar:nvonc, i ?,CC uur

i:r,'. i sui t.r:ei king 1 6.';0 uur

)rcln'.qn+nde Cl"r"rbt: i'lerinst s u.i't \/eenenrlcol, J:.C" l,locrsbergen,
,1 ,'J.\,t.Y. uit Veenendqol en S.V.!-.

31 fiei ilutsp+ttourneoi : {Funitie'roetholdog)

r-



Deze dog gehutsta ploegqn die tegen eiksor voetbollen, in de pouze
hutspot eten met worst (oongeboden Coor Snockmobiel Broer en WiI
von È(octen ) "st-middogs voor de kinderen o"o.; touwtje tiekken, hoI gocien,
grobbelen, knikkers roden ect.
st-ovonds een Borbecue Bet oeorB korbonodes en soté.
st<vonc,!s mogeliikheid tot het moken von een donsie, neea je dochter
of ie vriendin oË ie vrouw of wie don ook nee, komt overdca met het
hele gszin, een S"V.L. gezins feestje is nooit weg e:1 dcn doorno
2 moonden geen enkele wedstri id meer, Tot Ziens

Gegroet, H. von Impe1en.

svl, 2 gvw 3 d. Cr, ,-+ | 9UO

Gezlen d.e stand op ile ranglijst zou d.it -;ocr cns ren erg moeÍlijkewedstri jd. noeten worden. ïmrnérs GVVV staF.t baar 2 *rruntcn achter
QP cle koploper, waartegen nog geopeeld noet rorder:.
Gi je Aalbertsen_ hacl ofgeaegd-en clus !ïas onze voorhocce nog uer-zt?skt ooï(. Do- beginfase vas j-nrl,ercaad. behoe:---;,: :ocil_i "iË, wezEten d3,n ook behoorlljk Ín de vardruklcing, het ier€:í11-.n-eehter
geon t_ogendoelpunten op. \Tel kregeu wo eeÀ aodsre teg:rsrag teve:*vcrken, tgat wgs het geva}, Gr.n!'r.r l:ree6' d.oor cen fni.le o!..Elt-tercllng vaa Jaa sond,enrán eon vri.je ti.ap te ne:nen cp dr rand
yap Fg! ctrqfechop8eblcrl, Do genoeceren iiepen h.1er'Ëi J zo optlat biJ do *rtje ecbop die voJ-gÈo acn:pe}ê]- -'n: c.c tegcnpartj-.j
Eo Pu"Ë op qnsc keeper, D,Iïa1-seh, cieorriep.3n ir-apte dá-i; Abze -
3tch niet nder kon beheeraen oi zelf oo.i wraa'r ^:... IÍet gevolg
hienran waeidnt d.e sebeidsrech.te:: be-rce speie:s n^ar r."e iifeealkaner zoncl. Toen meoet d.us een vaR d.e scelers tussen óe pa.lenplnato nenerí, de ker._sr vóel op Ri jl- ye r-ocrd.
fn de loop van de eerste helft iris'i:e:!'-;e rne -rocit nog behoorlijke
kansen te scheppen, na&r vre konden r,e ni+t b:r.iut-ign, ooi: r:le
te6eustander wist niet tot scbren te klr:r zoo-at .r.r: ruo"s-rand
O-0 bleef. NB de hervatti-ng was GW'y' ne-,- t-3 de neerderheid., ned.e
$,oordet bi j onc ook Theo v.cr.Hcuvel- 'r?a ;:ti --8ss?€- r l.it'riei,
Maar doelpunten blerren uit. De scherdsre:i- . e:- n€. I z-L h,:t seingegeven d.a'b d.e l-aatste minuut was :nê:e€.a:. :oc'- --í-i"ï!: n. c l-ri je
_trap 'ue nerren lcrceg. xe r.uur wag opgee*re,--. :r.a:-.r ie bai .'r1oog
laags de muur in een keer in d-e bened-orlc eí. ',',at een pech! ! !ïn de resterende tijd drong SVI sterl: a3n, raa: bij een raatsteuitval- van GvVv raakte een verdedige:r ven ons de bá_L verkeerd.,
zodat ce bal- richiing verraten d.oe1 :orde. i3.- van d.e tatrrjkó
supporters kon dit nj-e t aanzien, rendle het -'e-,i oD sn irist rnet
_o_en gerich'be kopstoot de ba.J- uit he'c Coef ts '.:c lpeil.Ult d.e stui'ihaL die volgde nae onze plce p.. 2r, -:?: .ïreeir dat
deze bsl toeh ln een d-oetpunt werti osSe.':st. -".tslag der.iial-rre O-z
Hone-r-i jlr bcoordoel-d. d,e IOï\B rie vergi.ss;i:g -.-an l:k niet te
zweer, zodat wij trem een niet al- te larrr-e rj'ji r:,loeïeR missen,
( geen strafl-i jst? ????? ) .

(_

T"v.Ee.
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S''I,-ZUIDVOGELS 2-O

-:GÈ treede elftal kon eindeliJkreer eena èen kaer aantredea
yoor cen sedetrijdJe na sgn 4ental rekea van (6edrongen) rust
liet 5e rae ondertussen kaapioen gerorden du.s het zotr taarschlJn
iijk rel doorgaaa. En het ging lnderdaad dóor, onder bet toe-
ziend oog van da supportere( drie iu toÈeal ) rerd eea van dc

Beste redatrijden van het seiroen geapeeld,
'ile speelden rnet oen geheel nieure voorhoede daar tree spelere
gebleecerd saren nI. Jan v.b. en Gys aalberteen en de derde in
de achterhoede etond opgeeteld. Voorin speelden nu Th v.d. Heuvel

T. Koetsier en de Juiioor ltl. Hoogland. Onze start ras niet-
tenin ÉtEtekend. Zuidvogel.l ,nog onder de iavloed van de(door
B.v.Ziel gezette) toffie rist rat hun pverklan toen J. Zonderran

van zekcr 2Oncter raakachoot ( volgene eigen zeggcn probeerdc hiJ
de keepcr tc rakel) &,
Theo, relke aI noeiliJkheden had nct alet geheel aÍgcrerkte on-
heining paesetrde heel handig tree betonnon palen nsar verelikte
zich in de d.erde paal het gevolg rae dat hiJ uet een blegsure noest
uitvalren. tt 

Good,, old P. van doorn kran voor hen in het veld.
S.V.L. bleef drukken maar de tegenetoten bleyen gevearliJk daar jc
met een kceper ele D. IÍeisch de tegenstander re} een'helt.- eind van

het doel moet houden. De stand bleeí ecbter tot aan de ruct 1-O en

de toeechouwers kóndea even gaan biJkomen van dit adcnbenercndo apel
In de rust brak plots paniek uit in het sv1 kanp daar ECn hoorde dat
Chrie de Hulk Ín zou vallen. Ondanks proteetcn vau dc tegeueÈander te-
gen het neeepelen van dit BODE ,rlon6+,erFKran híJ toch in het veld.
Na rust blevan we drukken op het doel van de tagenctaader naar door

tl!r pech ??? bleeí de stand no5 een hele tijd 1-O Vlak voor ttJd brecht
J"n zo.raervan de st€lnc r'-og op z-c..,',ij noeten nu nog tree punten uit
J eedstri jden halen pn niet te degraCer€n. 'iïat toch noet lukken . IlJi j
hopen dat er ook bij ons eene rat neer mensen konen kijken d.aar het
voetbal toch uog niet zo slec$t is als er vaak ov,êr geachreven rord.

(r

T.v. Garderen
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Het i'ret eirde -i.nzicht von ds rornpetitie wos hei nodig on'ioch
weer eeír pun'3 te pckken o*r degradotie te ontlopen"
Er werd goed gespeeld in de begin perioCe"
Jon Sondeïvqn mockte ne een kwortier spelen I -0 door prochtig
ofstonC sclrot.
Dit rnros precieÊ wot we noCig hadden, olles liep toen rvot o.L

re$lteerde in een p.r:ocht kcns voor l,l. l'looflond die erg sterk
speelde deze wedstriid noqr pech hod met de afwerking"
Theo von de Heuvel viel nc 2O minuten uit die iuist goed clrooide.
Good old Piet von Doorn kwom toen opdroven daor deze nie'" trnind,
wos hii no de wedstrijd ook totEol-lcss. .

No de rust verving Chris Everhordos, Slook Geosbeek.
Zuidvogels ging volledig ten oonvol wot Piet en ï,fim verschillende
goede konsen opleverde.
Moor wct reeds eerder vermeld ze hcdden geen geluk nei de oí-
werking.
Jon Sondeïvon mool<te oon clles een einci docr 2-1 oori:e leten
tekenen.
Ik vril olle spelers bedanken voor de gaecie irze'" j.n cle ;e ','eiistrijd"

LeiCer'Élns vttn loorn.

WedstriJd. S'V.L. z| - Scher:penzeel l

i{e begonnen deze wedstri jd hoopvoL ae.-; re beCoe}-ng or'ls le tevancheren
rran de eerste ned.str::-jd r.'eIke rri.j te;.:r el rai.t- íjespc:1'1 :rel:l:tn en waarin
wijmet 7-Z verlcren.
Het eerste probleem Traarrlee r+e kl.Iaraen te
aan deze wedsirijd wilcien beginnen.
Gelukkig waren 2 jongens {Jan lonsel-aa: e: j-;-.e 'rail
gehele wed.strijd reserve te blijven st+a.'r.
I{et volgencle probleem l.ras da"t we snef na ie z- -::- :
te staan door. een k-f ein fout je van de v3?is-,c-i?ro
Met volle ::nze't, gíngen we verder lÍaarrla ia:::":-::l-.l net .,-en prachtige solo
langs enige tegenstanders en eeï] prachtig -.c:::: ei 1 - 1 tran maakte.
Daarna begon de wed.strijd van onze voorstoppers ( 1 e net ft To,r O0stromt
2e helft Gert Reerlijir) Zij speelrLen een goede:-:-rs-f:ijd. naar naakten beid.e
2 fout jes rraardoor loe met 5 - I achter kwa'ren ':e sta::.n.
Op een Íbaaie voorzet van orrze SCHOTSE INTLIF":iiiTi0:l-i :aakte Thijs van
Dijl< nog r.le1 ) -2 maar door een rrhan,fsbal 'r t?.-=:l ic rechter bil van
Sjef lfvers maakte Schc$enzeel rria eer: pe.::iJ---1.,- "r é -? van hwtrr'e1k ook
d.e einrlstand werd.
Jarnmer dat onze rerranche gedachte uitbl-eef :,a.::r zcar: het hoort bij voetbal
vicL er geerr onvertogen wcord. in het v':l-d en r;,e:.^ n? af1 cop gezamenlijk nog
een lcl-eine pint gerlonen.

' r 
"i 

l,erei ci orr dgze

'. -et 1-il a,chter kwamen
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--:- :)i tiEE vÀN ltET syt4!.à'IHIEKE S.V.I,.-rV'-: .'ze speciale torrespcncent Z .W.ÀÍnmer)

'-. -:=: en vooral opgeileki- begon het s.v"L. -ko:i':te:. : - :---:-
::::--ciJ op 9 februali aan hun uiterst gellefde bez;;r.e-c'
:::r:i; hec beoefenen van de o zo edele rroetbals:::'-

- -::.:rstander was (bij hec voetballen) S.V-W, uit. ?;rl!: a.-l Duur:;.de. l?, ,)r ''')aL !,:Lt':.al
:: -:.-,eÍsÈ bekwame en zeet i,eskundige Theo !{oetrLer ir:c9 iiedarrkt :lheci '
- -;, was duidelljk sterker, naar de sluÍtpost ven i.e::rjfde irru gr:eei];,Joor hc|. t:;erlle)
':: -e:kelljk onpasseerbaar. ï{aÈ S.V.W. ock probeerd:, f'he h€e15-r: :-i :-r,]:'" g+:Lrelc r.jc'eior-h ':d:- :3:.seiAe alle ballen ult zljn doel.
-:'.'.'cor rust vrerd hij echÈer ultgespeeld en de --!n_c..schoren bal'orrrC e;co:: iibtro J"rt'.i"

::-ie:.aa!: met de handen ult het doel geslagen. PenaL*-y zci de twi jfelachtig€i man in iict ;-'wá:vb
.:.','.8.-scheldgrechter) volkomen tefecht. Theo raa!:te .lÍ-i bal nog c-r,ln, nàar vi:t ziJn ':tz'..::::ri

---- le bal toch nog 1n he:: ner. 0-I dus.
-:(:..1 rust aalde een verowaalci schot de mouw va:r grood Aid J.rt,Donsel-ear en hup daar glrrg, de bal

.=:::ê-a' op de stip. Theo was het helernaat nie.- Ínet de sch€:idsre.chi-.er eens en t) eep i:!"1 .;21,

:-:-.:culk de bal klenvast uit Ce benedenlioek.
-- :e I5e minuu.- na rust Íitompte Theo d.e barl weg yoor de vceten vln e.'n g.V.i'i.-cr die i:osrr
-::: over hen heen ging liggen. Terwijl Ce i.V.]..-4 rygadsfl.gingj aich net i-"rote sPoeC uit
':: strafechopgebied venrijderde schoot een anCere spel-er vanaf ?5 ttiêter {een !,lijkernaar
---=raard) de bal 1n het net" Theo $n zljn bei.ager waren zjch nog aan het ontwarren en hecl

:.L.4, j.ncl, de grensrectrÈer dacht-en CuldelÍjk geen g'eiiigg r;oa), wat!-- ilit Ís geheid bulÈen-
::=- en ongeoorloofd bez:,q houden van de dêèf,rnan"
'.=:" zei echter de scheidsrechter"wel een geldÍge goal"- NadaL s.V.L.-4 aanvoe:íder (hij was
':::.1, nog gefeliciteerd) Daan v. Êe 4í etg herd en duldeirjk "Fri:cÍIrnelinq" teger de schelds-
--:3::er had gezegd (Goed zo Daan) tra::te l^ret vieroe toch naer weer af (U-?)
-:-','cnden diverse spelers van vrienci en vijand. aat deze sch.rechter Dodig naar de Cok';er rr.oest
:t: zijn ofen.
- e:,;:ei.e minuten rolde Ce ba1 tegen Ce ap de groníl liggende ar".,r van dhr. J.v.Donsel-aar en ja-::r opnreuur, tot verrassing van voor:- én tegenstetnders, e.rn pena:':ie (0-3)
-:k voor tijd stonpte Theo een hoge 'tooJrzet \"/eg. De bal werd echter opnieuw hoog voorgêzet

l.:. S.V.W.er pakee ?heo net Cwee hafrCen vasf, toÊt1 deze onhLlogr\iou sPrlngên en een andere
- -ir,r= snel.er had de bal toor het jntjl<ken. Nc.l 1a dat- was: volqelns het vicrCe van uw S.V.L.
--:en enkeJ probleern. Iedereen wa3 Êr heilig vên overtul-gd Cut je nocit Éen keeper naar beneden
:l: lrekken. Dat.*ras dr:s irelenaal fou.- g€dacht erant v'Jlgena onze f,luitist nocht dat vtel en
:: .rerd het dus 0-4 en dat bleef hr;.

l: vi:e! daarop spoedde uw veislag-cev.-'r (2.W,À.mmer) zicrh .p.iÍcvrlrl r:41Í ste.lion "DE ORAIíJEHOF"
:--, <iaar het roemruchtte vlerde wcjrg.ri,o.:c; Êi1 r/ooral opgrtw€liÈ f{) i(urtÍèn zierr voetba}len en u
::-:3lyèD te :-aten meegeniel--en. lli3!-onder: z; jn verslag,
ïê., r.ras een schitter€nd gezicnt on deze eciile spcrÈmer-rgeii rsèei oeris' aan hef- Herk te kunnen zi-en.
l:c:e Xlasse allom aanwezig!
:-- h--i uitzicht noq meer te verfiaalen !-:ad de KI{VB ee:. ire.rse:cheid:-:rec}i"Lcr gesluurd. In Éën
;:;ri prachtlg zo'rr :rieuvr zwar-t pa}:,
--;a de tegensÈander was DolCerse Boys, ool- wel s:.'r-?38: -;::,. riilar: !:ach' :r.lni:,..t dan het overbekende
',':.erde vaR ons S.V.L.
è.:írjrr het vierde begon rusti.g de kat u1t da irco::i 'e ::-.-.e::. ;írrrr-k,j.i riili J.it,D' (u weet wel
'.a:, Cie drl€ strafschoppen) IuÍCkeels zLin t,somr luis--ê, :anr"i jzrngen. ,'joed :ro Janl S

l-.- rl+ l:at rrit .lê booin tlas gêvalIen (]-ó voor S.',i,:.--l'.' .,i;sicgi: <,\ze t:n (ja dezelfée)
:: Je :<ac de bel aan te binden en haaldê zeer geraf :1;.:=Í.--i , g:-:i'(e,:'rr, proifessioneel-, kelirard
::. lier onqeluk (zel h1j radêrhand) een tegenstanicr :.-Éi. L1-3 nleJwe I(NV3-scheÍdsrechteÍ erlst
::: i-es te doen stond ên sr.hreef fJzeren Jan tescl'.::-- :;- !: ?ii'i. ii.1.e.l!, b,)É}:je da-r er i,,I1een
:--::: Janvan Dons op de blad;i jcle k-on staan.
- ::.Éri:+- al beste }ezers , deze jan speel|- e ici. : -
:-- :il vrrend en vi jand + de Kll-Vts.
: - j:r- ,fe hcndenbrigatie de rusi en de crde .a a.'. - -::-.-:::::'-:iie .-..-rsce.l il l':rrj vervolgden óe
- --a.erq vAh .nq hàti6naLe Vlefde hUi ,;i.-lgt,=f -: C .

'= jé rust ''risselde belde te.rrrs van Coe- ". ;t,'.=e. \' ):':i :.:.Ji: .;ri;. iwalitir.;ief hoogsteand.e spe1.
:- seceilg zorgce Thljs ve.l Dijk ïoc; :-4. ):ezel,:::e,..:-s -r.::.ti;r1r': CQ s:!-,eidsrechier noj
:=Éí Èhui5weri.- door na een s1Íding '.'en eer. irge,',sr i:-.a.- j :-3r-,:ees r-; gaan ':"iE,ten.
3= ;e:':oernde scheidsrechter trok opnisuw irii': eu:l u: te:-i .::reiiLj 

!f e::J"clr ;,1ir. nini-fotoalhrrrn
.: .-.c:eeri,e lok deze Dold. boy: r-:!:eler.
--,-=:, ae.Yobiele Eenheid de Cothen-tri.bulie clitiuij:rt hèíi eft- j (:i: '.re'lsur:1t,i wqer verder.
:e: Lleef echt.er ?-0 rroor lret ontzettend syr,rpa--hiei'-a 9....!. :''i.
..e: :alrijkt: publiek spoedde zigh dccr ire drang,lekl:tin::,da-r hilis,:r, .-{e kani:1nt:.
!.::;.::-:jk werd er op gepasÈe \,,rljue, 1n heL bl-iz1jn !,irn'-:'i- r'ers;lagqevex ieze gehltterende
:' €!-i:-:::1ng door het vÍerde cÍêvi-erd.



Door Ínrl:.. e:' r',r hoofdredakteur werd ik opnle,.r'..:: r.):- -i . i^,t:r\N.IBI1OF Ea$tuurd oF 23 f,èblr.
J.l. Er rnoest opnleuw een vers).ag genaaktírorcr:.- ..:r ,.Ê!: krrr.'r:.t6tJ:qÈkke S.v.L: Iv
(Jouw spec:,3l:.teit zei die)

NOU her- le.r'or ailenaaL moOi; tegenstander *ae 3.'.'. t. ..1 r,_ de BllE en l^..Ë.- rêgen.lg{ (iac
klopte dus. 3.V.C. kwam êên speler tekort en :'.e' l-::ril€!irnelf te1 (S.\.t.L.-4 6u9) hirC
wel vter reserv'ers, Bijzonder oneerlljk dus. O.:: d.::r-! (:r in heêl D4 Bilt geen qrcns-
rechters vcorradig. Daarom nam de reserve Ínêt i:É :-..:j:e ervaring vtrn liet vie!:de
dhr. Teunls Reedijk de vlag Eer hand voor B,V,a
Tsjonge-jonge erat kon hij vlaggen, Er kon EeeÍ :.1 , '\) 3.I.7.L. naar \rc,l-eti !eÈnrjeld wordarr
of hup.. , Caar ging dÍe vlag van hem weer ornhcco. .)i:tb! j sÈono hl_j <iar. heel geri:r.,er: rrr
vals te grrjnzen. Tot overmaat van ramp haC Ce'r:-.s:e{L.nde schelrlsfechter i;ert- lrèn
Zlel helemaai nj.ets in de gaten en floot ook ncg als er gÉvlagd wel-d-
Na een kwartièr bekeerde dhr.Reedijk zich ên zet "ircrspelen" teen h.=eI B,V,C. i-]a::hf.:
"Hi j zaI weI weer vlaggen" . Scheidsrêchter var Z 1e - was hpL ook nu w.':..1.' i)r:Ieilëa.i. r:et
zijn grensrechler eens ên zeL zeLf,s naderhand da:- l-,rj ool< l:eel duldêlij,K h.:rrj gezien
dat Thijs van Dijk achter de man vandaan vras gekcnen. Dtt i:i:tekcnrlr: c!-id€rt\tiisel]:\'É!l
dar het I-0 voor het vlerde hras geworden.
En het vierde ging medogenloos door deze keer, ge'eeldlg, g$weldig, v/êt eên sirorLicve
krachtsexplosie vond er in het vêLd plaats. De ene soepele aanval op dÈ anderc: rol.le
op het Biltse doel af. Nog drie doelpunten ÍIoten de arne keeper on de oreri.
(BÍjzonder synpathleke man overigens). Rust; 4-C.
Na rust een sensatie van de eersre orde. tÍant eie w3s de el€de inrlr vên B.'v.C, !,erArí)r-ílÍ.rn',>
Die loeder van een grensrechter uit de eerste helft.
Dhr. Reedijk werd Ll.nksbuÍterr bij B.V.C. en iF. dacht nog: "vÍ3cht maar, straks wor.lt
je door onze jongens van heÈ r'ierde we1 even ond.:r fret gra.s geschoJ:{Êl-d"
Eên onbekende jongeman glng voor Ce BrItse jongelrs vle.Jr-:er:. in()rm, w.3t rjen talent.
Na jnf ornatie bi j mi jn t.v.-koilega .'Ians CeesF.a, bleek Jsr* .rongeman S jaêk Reedi jk te
heten.Een belofte voor Ce vlag-toekomst van ons aller S.!'.I..
S.V.L.-ÍV liep rustig en overtuigend uit naar i-C €,n toen:--ocirt B.V,C. vrat têrug Coen
en r,rerd het 7-l
In de slotf ase werd Teunls Reedr jk van B. \t. C. io(.- êvet knn? ilrut<1al , Geir:!:k.ig
kon een S.V.L.-verded!ger zi jn schot !'a^. de doe.l j.i_1n af t!.:':e ::. rlrnilsCa:rC: 7-1.
liet laaiend etthousiaste publiek in he'- qroEe, l:.-,:i'.roIlu ;',:jr,;n i:::g badalrkt l{ans v.
ImPelen en Jelle Feddena) gaf tenslctt-e rloci eer rcni-ie L.'È--::J-. i.er =1':ipa*-hleke vierde.
Deze wedstrÍjd werd wêer zeer deskundig, vaki;ekwa.rÍ:r en \rlïeriia-!e Í-.roffessioneel begeleid
door <le zeer deskundige erL bekuame direkr-e,ur .-e,:hnrci: , LakEtek en publt c-relations
dhr. G. Brouwer sr. Ook de eveneens zeer bekwan',e en cie::krir"jdrge di,rekteur sporCÍef
en hoofdsPonscr dhr. L. Corne.Iissen dt:ocg j-n zeur ;ielan,,r,-1r:.: mate meê Jtan de suksesreeks
vaD het humoristische Ên ^.,urer-knalgezellice 5.\'.L,-1, d.jr.v. ?jijn regelrnatrge aanwe-
z j.gheid en het evÊneens r€igelmètj-g aar,bi'rC9n l-r.i:j ?r1r:r crn:;chuLdige, maar weI stinulerende
konsumpties, Wat eer Êewe:dige begejerd:.ng. iile;:rcf:. in.l..zt vaderlnnds:9 voetbal-
hrerelC zl jn st-irkend jalcers ap d.e ze ireqel ri,,:lir:g ..'ár. d ; L ;.car--*irlelf Líii.

Ol"lze speciale korrespondent mÊIdÈ ons vaÍ'-ei:..:- :]P;l:,]EHO5-ír'::,: lict voigÉnde;
Bestê Lezers,
Het is ongeloof ).ijk, :naar k'3ar. Opnieuw mag :k - -;:Èr. ÍitciÈ:-.i..i.e:) 1i;rïr de gr:ote daden
van het onuitblu.sbaÍe víerde ván s.v.L-
HÍer heêrst thans een echte oorlogsstenming i1 rn:::
Wat gebeur:der er n.I. in deze wedstrij<i.S,t'.1..-i --e:: ,-i.:Í;.-rr.j,-:
UteraarC stond heÈ vierde met l-0 voor en Ko(:!r':.cÍ:. .' . ': j.: iu:'ei:arC) EeIIjk
te maken. liatuurlijk iuk'-: Cat in eer:j:i i:'.sr,-r:'-: -- ' ,,, : i: ' :::,rle.ida',nk is
een hele goeie keeper.
SchêldsrechÈer Hans v. Impelen besloot o:!i litc.ie -':- :t -:--r - -: -:::r,r: ii-l!-en
en hij kopce zeer :uÍver gerichÈ 1n de uÍtersie J;:.: .= I !-t!. : L:- raii.enq-c.:: een hoek-
schop had genomen. Daarop had Flying-Ko natuurlr;k : '.i - j- j:€.{..r .. (,eiukkig stond
Old Greenhorn T. ReedÍjk puur toevaliig Ín de qc::e ..--Ê. ?;: :::' :.c ; ;39 Lét cp tl jd
Ce bal van de doellijn trappên, daarbi j gêli jkc::ríi:g .- - ':3r i is ,::.:rg juisr- nette)
scheldparti j beginnend tegen de vêrder u1Ègtek€r,-ie f i:.:: ' ,.: -.

U

Betonnen Gerrit Reedljk was deze ke€r niet aan'.{ezr-.J . ?'-,'.
door het aanstormende, jonqe talent Íon v, Oos!:aon irs:.:.. - .
,?eliefd en bekend om zi jn terugspeelbnllen mêt ,!í,'zi.,j;i'
Een "zeer klein" mlsverstanCje in de achterhoed+ g;i í il.,-:ir:
scoren, heÈgeen zij pronpt deden, l.-t.
Nadat uw vêrslaggever êvên een onderonsje lai rjE rd;i:--,'.:
bleek de rusi allang voorbj.j en stond het viêÍdc,r.::-i'=- -
Kockengen begon met een hevig sl-ceof f en.:irii d3i :-.,,,- '. ^.'- ':
eindstand derhalve 2-2-
HeÈ talrijke publiek spoeddè zich uitcrrnê:r;È!ri-
weer êens voor een gezellige, humorigÈisci,- ::-J:r
Het aanÈaI t,oeschouwers groeit zeer ges|L",ag. )t.'c
zelfs vler personen langs Ce iijr.) aanvrez!c;.
Hlerult bfijkt dus duidelijk lio;r dit syr.t,er:liÉ;.È
bindlng doet-.
HeÈ bl"ijkt dus overCuidel:.jk Cat de direkte;r
zijn vak goed beheerst ên uitcefend vc':r S;:-
P.5. Nog bedankt voor Cie f .f00,-- jongens:.

-.'i".- ,:^

;'- :.r:-.. w:' C :i1gÍenonen
i, fri.r::),i e;r vijand
:- ,:!:z+.-.
1: :e-i.eqÈnheid oÍn tegen te

, --j:e -'cr Krcr Thomen

,- :-.-;.,:-5 f'AC.

- i,.r, H'l'. vierde had

;-r- i l- s ri::Íe, sons

: . !r. i.. ,àan klanten-

r:: :i iL vif,:Ide
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:=:.,i:'isseling mOchÈ urd versLaggêver Op 8:r-ra:'.- l.- i'..-ar.-r:: ' .--i ,rt iaa::,-:en wecistrijd
:= --:3i: VefSlaAn Van heÈ. Èweede Èeam vèn drj r.'.,, -i: j: :r:t i:.- ..- '-'.:('r ;-.i'S hatel trraE anders dan-:r ORÀNJEIIOF-€tadioD ce staan genieteD ..'e.-- l:r-- :-:;.rl::'4ra,r -" i-.ri- var, 'l .v'.L..:---: jk 2ingend toóg ut steun en tOeVefl_aa-_ I n t-ri..je :,D.!.d.:. i,- : -: ,^,a,rr Ze-::!.:--:ràr êangekomen trof ik daar de Smàaknaker 1..an:-1 .1,'.L. ÍV, i:.1 .:..,s.n:i! -yí:rs:sÍ-.rè:-l:à! êangekomen trof ik daar de smàaknaker 1..an:-l .1,'.L. ÍV, i:.1 .:..,s.n:i! -yí:rs:sÍ-.ral:en.
::2e sPeelse belofte voor de toekomst woorrt ria:'r; ,:j-. kce:it(,rir, -:(.r'i enkei,: àlqlraan.-=- rcok ik mijn kans voor een excluslef rrin'.'vl.:rir ';íJor" c,n::{. '1,:a':;,:,1É,r,. ;''i.1,.:kt'l;r]iclr-chri-s.
: ïai- aandrinqen van m:,- jn kant en het lat,ei r'ài--J; 'jr3l" f . t0l. , -.' -)p ?..lr- J:,::'l;'rr (irr Iriunl--en),

:=!-qè deze proffesicneel ingestelde gtef-:;ilt.a.i::irJk-:E 
'itij in s',i:.),' r:e:.'tror u(:L $ede, <iac hÍj

=r:l:slef voor onze bladen een bijzonderr: tire:icccl.i.? ha,f.
-:eaoii nu in on"e blaier:

S,\1AAXI{AXEk-CHRI.9 IS EEN SP8ClÀLn K{,-'ii::tJS G.rrÀN VOLC|:}; . :)iË li:rM ili.! Hg'"
VOETSÀILE:J I:J S.\''.L. fV BIJZONDEF. V.rr:l PÀS ZAL XÍ-)MÍl i. t'ii)LGIINËit t'JnliK
zÀi lllJ DÍT ToNlltl Di.ï i{s\rs-t -- SvL I1,,.

r;: iit ln+-ervÍeu,ír rlchr-t.e ik mijn àandaeht ol- rie crrasmat hê;r:- l,:,: irêfferr zou Frlaatr vinden.;:è schetst mijn verbêzing toen ik daêr cle t'rkerrCe d1r:ekteur Í,eci)riiêl:, +-akr-1.ek-en publÍc-
:e:a"lOnS dhr C.BlOuwer VAn he'L Vierde V.tn :.;.l.i.1,.. ón|.v/ilàrde. ZOl.l j-lt l:a.r iCch WÊnr:.,...?'.'-è ileC stellen van.!flceIlj.g€nte vfaqen kw-1:!l 1k'.Fi weien Cetl:';rl:r.:cr.,:Lc:,.rlii:a!. te hampen
:.3s met opstellingsproblemen. zo !íês J.v, Dancelaar (Êeey tc::!cht) qiesc.:c,l:st v.lnwege zijn
::lfusbare ijver om op te vailen bij vrjond en vilanri + qié-r'iilVB.
.-.Êt j.s een goede zaak ciat Ce KïWB eindeLijii Í:en$ Ín:;ttregeiÉn !rc1!t :eqéil cle loenemende
:?eiverruvrtng. ferCer r.íilren er nog enkêlc spgl.c!rs g,Sblessee[.d, or gi.nfqn cle konende week
z:ch ln het avon:uur van het huwelj jk stortÈn, Ool< waien cr n.:r(l ,' jer.len cic svêrgeten" waren
:--::' af t€ zeggent naFr toch thuis qetrlevÊn h,ir::r_ln.

:cen betrad onder een onheilspelL€nde stiil-e dr. r:15êr bekeÍ:(.rr; í:'" g+vree..'.; KNVB-scheidsrechter:iet veld. Dle kwarn rnij zeer bekelld voer, Dlrekg 6chof.en hi-i 3 1-.tl; Ii--ie':r .:n 2 dcelpunten
::et. een "Iuchtje'ln gedachten !;ij oe hredstrjj.l S','L 4 - SVl,l ?. -1i:.el.ii: r,aa.nde àanvoerdcr
DaAn v. Ee zljn manschappen on yooral nletÉ q64ren {eet gêedf,jl.i,an.te uc::sooni.íjkhol<l te zeggên.
ïdie zei er ln dle bewuste wedstrtjcl tegen SVW I ool: aJ- wesi-.4 .'.: z,:ei r;ui,iai.'.jI- "Rtonuneling":egen deze scheidsrechter. . " 

?
Toen de wedstrijd begon b]eek SVL { ?lch geroc't4 i:e iri-bben c,!ar ile f iierii=rt,'.cnale transfer-
rraFkt. In hun gelederer: speelde een buitenlandr.r neÈ en weJ Èen Schoir.
iieÈ 91ng slecht met ons vierde. Il.r:tnei'l ).5 nlin'.rtën stond{:11 zlj .:loc-:r' :n':;'uers':ëirdr.n jn de
:chterhoede niet 2-0 aehLer, r,tooral-'"eun;Ls neêdJjk en Chrls We::tstratea f,.rd,ien he.i erg rnoeilljk.
f,e d:-rek*-eur techr,iek en:;ktiek bleelq zich sneL te i.uÍ'.nel iiàl1l'crÍis€]). o'ïi'.C,21-i.ltr na het
:weede tegendcelpunt wijzigde irrj zijn opst{:lling. D'..alr !'. $e Fê í. de piaats over L'an Chrls,::.e zelf opschoof naa-r: het nliC.lenv€-l.d
Iicewel het elftaL bcter draaide l:v;a,_:r i:,ei. t Lor:'r y,1r1 ei: J-0,
Drt verd ons vrerdê r_och eclrt ie gek. De rnctrwr-n v,íírrd,cíi oF.gcrirl:doDii crn de zaken eÊ_ns wat stevlgfer
aan ce kunnen pakken. Er werd gezwoegd en rlÍez'.ret-cn \Íiof eerr betr--r rÍrsul.i-aat,'/aarbj-j sons erg
gcede kornblnatjeÊ Dpgezer-_ werden, .
3ei.st moest terug,rn de verdediging. Oearbij beCte:r:len:::.-'i r'ic-h sclrt vê4 í€:.rr grove overtredtng-
e:', , waartegen dê'Èwi j f elactrti.ge" vee1 Le welnig oltr=r
'-':ak voor rust'rverd heÈ harCe werken toch n..t belcol'i ÍrËt een pracht'-.'iq i'aekuntr ?odat de
:isÈ inglng met een 3-I acrterstand voor 9.V..'-. ...'

);a rust hetzeLfde beeId. Een hard en f anatiek krc:7-e:-.; vierde en een z2ís+: íia+- daar weinig andersè-egenover kon steLl.en dar kciharde orrertiedlr,,i:r.,r. iÈ'" enthousiasme van SVL-4 in tê.
i,aj-rnen. In de 20ste mlrruut soleerde der buiÈen,rnds.: aankoop vàn SVL het Ze:Lster sÈrafschop-
ge:red lrinnen en hoev/el nij keihard aan<lepakt 'eri, zao; hij i;och kans on vallend te scoren"
la'- rlas 3-2.
'.v.L.4 deed er nog ecn schepje bovenop €n g1ri.:: beïrsc:ware rlslko's nemen om de gelljk-
:-raXer te f,orce::en. Hetgeen (helaas) niet lukke:-. r.cchÈ,
I I nirruten voor tij-l l-oste eerr van de Zelstpr s:::lc'ts vanaf 30 meter een kelhard schot'op
r.e: Langbroekse CoeL, Cat de ul+-stekend keel;ende Fl\"ra-Xê (Hazendonk) vol op de vulFtenicegt nênen. Tcen ecliter de ZeisÈ-sFeler z:.!-. Sc:::i lcste llepen er 2 teangenoten van he$
:el<er 5 neter br.rltenspe1,'dèal-vDor de;rers:e--.-.'er ii.v,D: orunÍddelijk vlagde.
:e van Xo iê!'ugs?ringer:Ce bal werc iccr deae iï.e zelsÊer spelers opgepikt, waarna hetvccr hen een i-oud l:urstje was on Fly:ng-iic,j:: :e speler en te scoren.
u:te-riàard protesreerde heel Svl 4, :.',eèr l^.eÈ ;l3c::: :.-e-- bat.r'.. De scheldsrechter nalr::).r etgên waarnenlng aan en negeeri.e tjie va:: i:_::-. ntra.atechter. derhalve 4-2
I'erschÍiiende Langbroekse spelers lreFen irul,ldcels :e i:inken en D.v. Ee mrest ze.-:.fs naeel '.riLde aktle varr een zelst-speier zlch Laten very.lnge:: coor H.v. rmpelen.
c:k tlans knokte dl€ laatste lo runuEen voor een beter lea vêrdlerrd) reèuleaêt. ÍlíiÈ rnocht
:'.:et baten, het bl.eef bi j 4-2.
!ie'- vlerde tocnde deze wedstrljd echt karakter, mêÊr .:ad teveel- tegen om sukses te mogen:.::ben.

C-



S?À:;:;:::G EN SENSATIE I}I VEENEND,T.àI,;

Zoals r, :::: ii:ls begrepen zult hebbe,r r J r:..j : :. . it . . ,

geworder. i'::. i.:-4. Op I5 maart j.1, mocir: _.k .,.:. : . _ - j ;-:r.-; i,t.:i,\'..S, .:

in Veentndaa-. llet sommige spelers begr.n ik oi iÊ : : -:-.-.- -.-,e.- ,r.r r{ r,Ê;-..Deze reis-- r: :.': ;iocht Ík absoiu,::. niel t 1.r: .r. ..,r1 i_ .r ?,
cie ku.rsu-c 9:,.:e:d had on bet-er: .roof hel rc,rne.,.., l-.. -__ L i. ;r ,/c r _Na zeer vee- ;|Êzcek en nog meer qevraagÍ irel"a , .r...: - - :.., ). S, .j_ j:j. r;, :
-Iedereen va:r l--e: gezelligÉ vierífe was j.rr cí:rlF.j'r : , ,--_- ., ,.i..ir.ir;.i: .1,.: ,:,,
F lyinl:-Xo zeLf s een t-ukje gcdnan (wr:tt kar; rr_, i.: í-_.:.. : .- -:: : , rlir .-r.t..r r íi, ...,
voriEe avor: I k,ír_.a te rdl,en. Voo)_- d(,- wcllj.!.i-.-:. ti :.. _ .-:. t,.:..r irai., r:,)?ouden houCe:: tlldens de wedstri jd d,ll .v. i,:i,I.e :,r: -_-r--..: ;_,.,, I lr'i.

:;,:-::j.:-3-j r:. !t(.fi(t - rrjr,:i i.jal flr.; S]'mpatleke
c - r ,.- . - 'É : -:t-i t.aat:ci!.,/1i -.r j,-,'_ c4tin.,)edigen.
vaL '-.. ;( : _í i, ::-r1r:r.l: ji,r,- .j ;, U,,t:;

;:1 =: . -, :,tt- , '. -. i :; - ri: ).;I,'iS tJLnËE.ê
t-taí;tl.'rl l:: zi-ct\ í./eF ngt ::a,rn;irtt-oueIe
'..::,:: -C l:-ri;;r:lel )lír.:'-X1 alj::!: i:rr f -l-0 VOOr .

:: jlut-i--.:I_- iiI'avt r:'Ii:Í: i, r,./.1ai:j),j .:1j Zictrecht reuke kansen v'erschaf Èen cje hel,aÀs r:ct, nrc ::.:i.:..2 k:.>r,r;.Ê: ilo;-.1. ii.
Flying-Ko qrerd dcor nidCeI vaÀít .aarÉ, flar:ie .lr F ÍJ;:.-_:,(,iJ,, te :Lt.: p,tel.::t-:-j.e:r .*:aÏ_ker gehoutien,
Èentijl de V':enentiaaLse aciltcrihcrece fLlr,k onrl::r. u:-L:.. werq qexí:1.:.. \;') (ic!.r qdgevejr moÀenl werd
een !'isvs-sperer ?o j.n pan;i.ek geb:;ehL trj-i eren (lc jd* a,,r,r\'.:.1.r:--oo !rr,; .,',.,,. :vj...À .iat hj-j rlet de
hand de baI wegsJ-oeg. De zeer goeoc ikiuir)lch.eid,.rrech.;i',:,r:el:.",,.ai:rr;.;:1;r1iï toe d,..e doof
Jan Gerritse met ul.terste preci.sie, terg.'ircI !ar\g.z,a;.^r,, Jr her 'ir.i w..,;-r r,c-i,rÍ;{!rir,ÈrC.
zo kwiln de rusi nelr eèn achÈÊfsr:anci '/an 2-l- u-oàr 

"e..e 
urol i i!,:' .r:iÉilciir.

In deze eerste helft was duÍdefiji< geb.l-eken k,ê!-- v_ir:)í \i.l:.: r : i hr: , n;(:st-fit:ra.i:en aan hetvolgen was, namêIijk:

E=+=!=!=!=1
GfOÈe klaSse ger"rocn, h'ai: naak+. hi j n.j rr;jiti9 {,.,n cr:*;-t-cr i,tí. .:Í.-,',-..);..1-i,.,1. !c r.::rlilijkstedanspassen wercen dcor irem ultgeiroerd. :Ê. j is : j sr)l..r.j id ,, r r .1.'.. jl.c \o:-:-._.;.rtaiedulkvluchÈ 1n zijw;rartse rtcbting onCe)-- eÉ:n lrc-el: v-r.: .): l;r....,--. :: j- icrL.!,vrÉikÈj._:cs af.JaÍuner genoeg haC l:et rjog geen resul.t.:irt rlt..l.!er'Í)::C, liréa.: .'l'r : ,.-:,;,.I(,t Í_: ,,:;,n achte
volhouder_en- h:'j glnq er 1r^ de t.rteede heliL ,-lew.j.)n r,.ee ,i.;.rt - - tr i.. .rr r !,r: I 3.,,r;5;;g.Na een lndfukwekkende omtfÉjkhenrie bevreging vrjÍ:c:€-{.rr-r ir: _l , i-c!..2.:_-.. ;<1. r nr.:i' itliÊÉ}n, voorde Veenend.ra.lse doelnan, die totaa'1, nriil.ela v;erc-l <jcc.i;: .,:o..- ,. .,,.. :-:.i:;:..r:.:.Êr-! vi.r ceze
maes+*ro 1n de baflet. 2r. jn o;:navolghafe .]l.r-_,j L,Ê-iii_rrtÊr,:j ,,r r, ,,... i r ,,:r,r:.:l-, ,:Je i.r:<€i
_scoorCe Chris, zij het. uat no;iza;ln, Ce ,j':1,: jknl;.t..rr. . 2-;l
I'Jadat j.edereen ChrLsje-ball-et qefelic:-.t:(1,:rci Í;r,-r -:e., z:tjrr r.:::,b,-.r..r :j1-(_:i:rl:__] ,wètC er weerverder gevoetbald.
Nu bl.eek duideli jk dat het vier-de r.rat te.reeL l-r;,:l r:c,,:-i.rr. t;)l
kon NSVS jn de slotfase lrog uitiol:en naar 4-2.
Àíet- deze uitsLag kwam het elrrcic ,.-.:n de wed:t;:: :rl

;; t::li Vo1,;e1lng
- r.v.!.5

r,,'-l ir-;riÈn Wat h1j C'

:'; -r:-rtlell .
, i) :ai:i S efnaal. toe
r r.. r-'iin dc
i :: lii:ril uahkef

Ik heb voor u, beste ]czersr ee. aantè1 heCstrtl.iÈl noEeri versl;r.in van l-t.V.L, JV.
CroÈe rrcetbal;t(Iasse ls niet.:ê st:ore krach: vètj :r: ...ai riit e:1fte_I . Elqetlijk zíjn zíj
oP vaetbalkundÍg gebÍed h'aÈ- Íiinder dan jrur. tegc!'.:'-i;..r:lg. i.iairr: -rr o;.t àir-takit
katneraadsqhap. De sperrrs proberen I zor.der ver":;Le:. :.::: ,:l\tr;:: tr !:iten, eik"aars

foqten op, te vangen e:r te korrigeten, ceE:.cc:s :: el---ie.decs::ijii door.vervangingen omdat lemanC sl.echÈ speelt kent c1t eii-,a-:.:è.-, ic:e::een wissel.t gewoon
Op zijn beurt. BOvenCj.en )_re;ii d;t elftoI, rn i:r l-.._:-. . : i_- j.a. i:::g, i=,c:n fiinl:eportlê trêrkLust en enthousiasme. I,lat z1j soÍns vcetb'-.-s::-,:s::. :€,!:.:: iomer,',iordthierdoor eeer heleniaaL goe<igemaakt..
U moet voQÍal' bedenken dal dtt elftaI bj-jna uits-uL:,É:.- :1j=,-. --...,..e:ie e-f:ailrjn speelÈvan andere verenlgingen. zelfs zijn er twee ki ibs :-:- .,.: ...- i- ..: - j€€ -, eejisiÍlelftal hebben.

We -waren getuige geweest van een werl,,eLc j. ri: f ani,rr;-.i:.cFÀ (j_,í:
elftall-en, waarin spanning en sÊns?.tie V_)lopr;^.1.,r"i1c wë!).c
Zeker verdlent ook de HSVS-scit€-ldjrecht:( -, f err ii-,:-p--r.::iÊr-,r_ .,-van fluiten, waren er zo maata rnee! sLrhe:i sr:É_chri.:5-.

Dit onchoedigd SVL 4 helernaa! niet en nocht het soli.s .e:.:- -
humor Íuín voldoende aanwezj.g om elkaar ult de Fut r.€ :.j_::
onveftogen woord tegen elkaar, tegen de tegenstander: .: -_.
gezegd !/orden.
Welgenoed en vooral opgevrekt
hun grote krscht.

,re ,;'istrj.jd van belde

': r ' '. 1.1 rrj tS l-ci"ende Wj-jze

-=: : -k;í.": :lar 1s er gevoe) vrlor
:'_-- ^- | ?:, I .r -on

:::. ic scilt,<isrecirt.er

\J

speelt dit elftaL zljn ut:i;;::-:e- er da: is crr Llilft

Met vrlendeli jke gt ce i-€::,

GAAT NOCIï VIR
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3-5-l 980
'1 c-5-1980
'1 0-5-1980
'r 5-5-1980
1 5-5-l 980
'r 7-5-1980
1 7-5-l 980

r 7-5-l 980

24-5-1980
24-5-1 980

3l -5-t 980

3l -5-l 980

Terrein
Noo r
Noor

Noor

Noor

Noor

f ioor

fJaor

Noor

Nuor

Noor

Floqr Duurstede

-liRNooiEt'l s"v.L. JEUGD lgg0

5.V.L.D en E Jun.
5.\f .L.F 2
S.V. L.A.I
s.y. L. E.l
S;V. L.A.1
s.v.L.D.l
s.v.L.c.l
S.V.L.A.I
S.V.L.F.l en F.2
5.V. L.A.l
S.V. L. B.I
S,V.L.F.I

5. V. L.
5.V.bl.
Ermelo.
Beesd

Hilversum
DEV. Doorn

Potrio Zeist.
Loosdrecht
TOV. Boorn

S.V.F'. Cothen

S.V.F. Cothen

s.v.t,"f. [{i ik hi j

Vriendeli jke Spostgroeten

Wedstri jd secretoris Jeugd.

J. Feddemo

VRIENDSCFNPPELIJKE I.'EDSTRIJDEN S.V.L. JEUGD"

2-8-l 980

S,V.L.A. Ï.
S.V.L.B. T.
s.v.L.c. r.
5.V.L.D. r.
S.V.L.E.I.
S.V. L. F.I.

9-8-1 980

S.V.L.A.Ï.
S.V.L.B.T.
s .v. L.c. r.
S.V.L.D.T.
S.V.L. E. i.
5.V.L.F.ï.

- s.v.bJ.A.r.
- S.V.W.8.tr.
- s.v.l,,.c.I.
- 5 "V.W.D.2"- s.v.ï{.E.I.
- s.v.l\,.F.I.

- D.8.V.A.2.
- D.E.V.8.3.
- D.E.V.C.3.
- c.D.N.D.r.
- C.D.N.E.I.
- D.E.V.F.r.

Aonvong
Aonvong
Aonvong
Aonvong
Aonvong
Aonvong

Aonvong
Aonvong
Aonvc ng
Aonvo ng
,Àonvong
Aonvcng

I ó..|5 uur
15.00 ur.rr
1 3.00 uur'i2.00 uur
1 J .00 uur
I0.00 uur

ó.1 5 uur
5.00 uur
3.0C uur
2.00 uur
1.00 uur
0,p0 uur

1
't

1



I ó-8-]980

S.V.L.A.I.
S.V.L. B. T.
s.v.L.c. r.
S.V. L. D. I .
S.V.L.E.I.
S.V.L. F. T.

23-8-l 980

S .V. L.A. I .
S.V.L.B.I.
s.v.L.C. r.
s.v.L. D. r.
s.v. L. E. r.
s.v. L. F. r.
30-8-l 980

S.V. L.A.I .
S.V, L. B.I.
5.V.L.C.I.
S.V.L.D.I.
S.V.L. E.T.
S.V. L. F.I .

S.V.M. M.A.I.Aonvong
S.V.M.M.B.f .Aonvong
S.V.M.M.C. f .Aonvong
S.V.M.M.D.I,Aonvong
S.V.M.M. E. I .Aonvong
S.V.M.M.F.f.Aonvong

.DORESTAD A.I.
DORESTAD B.I.
DORESTAD C.I.
DORESTAD D.I.
DORESTAD E.I.
DORESTAD F.I.

Aonvong
Aonvonq
Aonvoni
Aonvong
Aonvong
Aonvong

I ó.'l 5 uur
I 5.00 uur
1 3.00 uur
I2.@ uur
I I .00 uur
10.0O uur

I ó.15 'uur
I 5,00 uur
13.@ uur
I 2.@ uur
I l.0O uur
I0.00 uur

-AUSTERLfTZ.A . f.Ao nvong
-AUSTERLITZ . 0. f .Ao nvo n g

-AUSTERLITZ.G. f Aonvong
-AUSTTRLITZ . D. ï .Aonvo ng
-AUSTERLITI . E. LAonvong
+USTERLITZ F. I.Aonvong

I ó.15 uur
15"00 uur
13.0C uur
12.(F uur
I I .00 u'.rr
1 0.0O uur

We hadden precies 11 man omdat W. Ilooql.,--:.
gelijfd door het 1e) afwezig vraren.
Vcl goede rnoed begonnen we aan de 1e nel
den, maar bergopwaarts moesten(het veid -

Jonathan aJ - SVL a

Een week na het verlies bi,j BVC (l-Z'; e:: rlus op zaterdag 1fi rnaart
zochten we de Zeister p;rasnat op ol ec.-t i.Cstri.id tegen Jona than
te spelen.

- f r \ - - f .: (.2 ie,i.., '3'. J. .Eoograno (1n-

- , ;: - ril-r ',le r.'irtd mee had-
r:::..-,rl :i)^ De eerste-" - - ' l.

JO minuten waren niet erg oogstrelend, o:ca: :r ; ie:z:i.i, oclk niet
bij SVL, erg serj-eus voetbalde. Onze verdec--.-ilJ, teor.T?riseerd
door de niet helemaal fitte J. va.n ZteI ,;ra:^iie gceC en liaf weinig
kaneen weg aan de tegenstander. In de voorhcede stcnden R. lliesheu-
vel, A. vêr Amerongen en E. Evers, maar deze aniers zo productieve
eanvalelinie kon de toch we1 simpele kansen niat benutten. À. van
Amerongen schoot tegen paal en l-at en de vcorze-ten van il .B. en E.E.
kwamen bi j de Jonathan-keeper terecht. (lit ooi- ordat we rie harrle
wind in de rug hadden). De eerste l'el-'.'t e-ir:di, l= ran ock in een O-O
s tand .
Ons el-ftal ging ongewiJzigd de 2e helft i:r.
AI snel liet middenvelder A. van Di,-k O-t "ante{e:en, dit na een
combina.tie met R. Biesheuvel. Orndat ons :,iide:i'rei'r -:i.c.l, rrrcl iïenoêg
terugkwam en ook de Jonathan aanvail-er, ;',ier- ,-oeci i'' tr;-rte kreeg de
Jonatha.n-voorhoede, :rangevuld met li irl :e:-;-.'el';e''s t .l€''-. r:ir j,rnte waaruit
enige kansen voortvl.oeiden die dani<z i i het 'l:,;: r,-::. : l= keept.rsr,rer:k
van A. van Doorn niet benut vrerden. Je c r'-ik oL ::. r r:ed it-inrl rram



:"::l af toen À. van Amerongen voor l-_ :

, : -i 3àno Eet Zeister elf tal kree-r i:a_:-s

- -:enveld m.u.v. A. Gaasbeek(voors-ucr-!::aan. AI snel werd het 1-2. We dac:-:+:,
=:. halen, maar 1 minuut voor tÍ,ii nea.::
--_jk(z-z).

- -: werd ook de eindstand. Volp;ende
-:-:en we hopen dat iedereen er dan
- -:rst ureer binnen halen.

irY=_-.

)2 l.: "

I .'i i:-

'c . ='1-
..: l.^+

-^-^r:-,-
r L,:ió -:1a.,

nce terl \{e
''1.'r t_s e!^.

:'-.tl;ln e't'en in de
.- r-rathan viel wan-

-r:'elt omdat ons
-:.:teir Iiet ont--

cc-riirnen te kun-
,l- l.^-L^1r lci lgtl Á\,rijU<11_

uit tegen SVF,
we de rrcll-e

3.\/.L. A1 S.V.L. 4

-let was maandagavond 74 4 -1980 on 7"OG ,Jur cjat u,i-J zcuden
loetan beginnen, maar het werd 10 over 7 , wíint het 4e was nog
niet coÍnpleet . Met de af trap begon het aI Ieuk, lvant het 4e
beg on met de opstelling trnan i-n de spÍts en I man rond het

{,76 meter-gebtF . In het eerste knartler qebeLtrcie er niets
vermeldenswaardlg, toen kwam ondergetekende in het veld en
beging gelijk de fout om de bal. die door S. Gaasbeek (4e)
over de keeper heen gelopt werd, niet weg te trappen, zodat
de bel ln het doel vêrdtveen (o-1 ) .

Na dlt tegendoslpunt gtngen wiJ f anatiek in de aanval. Wat .i.

vcI€ kancon oplevcrd€n, ult é'én van deze kansen kregen wlj
.!??n Sorncr op llnke, deze werd door J. Hoogland genomen

#hdrcF ll. Hcogland ln gekopt. (1-1).
Dlt wa6 ooF do ruototand. Na de rust glngen wiJ wear fana-
tlek ln dc aanval, n,ant nct de ruet 1-1 staan tegen het 4e
Ís gewoon nlot normaal. 20 mlnuten aanvarren bracht ons de
2-t voorspronge gemaak door H. Henzen en voorgegeven door
\#. Hoogrand. Toen glng het 4e drukken wat hun achter elkaar
2 pená--1es opleverde. De eerste urerd fout genonen, want w.
Oudbroekhuizen wilde hem neÍnen . toen H.V.ImpeIen
nard (nou Ja hard) het stlPfechot insprÍnten en gaf de bal
êen tlkJe na voren maar toen doot vert, want er stonden twee

']an in 16 meter geblet. Het tweede penartie gÍng er wer in,
Deze werd gemaakt door w. oudbreekhuizen, nadat hij

é.

a-



door R. 3:esheuvel er onder uit was gehaald.
3tcnC i.el evon 2-?. Met nog een 10 minuten te
;v:-j in cje aanv6l wat een vrÍJe trap o,^,leverde

1" lV. l-toooland,
2. A.v.Antrongen
3. !?. Biesheuvel

'i. Fo Evors
5 n J: l-lcogland

,r, " 6race.beel<

6.,,1,.v"SiJ1(
7" Fl . l{.,nzcn

14 doelpunten,
o- aa t

v aa a

6 ,, .

4 ,, ,

4 ,, ,

3 t' t
t 0t t

Maar al met al
speien ging.en

, deze ula rd geno-
ingel<opt door

4's in plaats
h-ie:r een

en werd H. Jan-

rnaar J . van
de beÍde rrleu-
uiterst ge-

í-r!3n dooi- J. Hoogland ên schltterend werd
A. Gaasbeek. Dit was tevens de eÍndstand n.1. S-2.
Nu gelljk do topscoorders lXJst v/d A JunÍoren:

H. Henzen.

SVF a2 - SVL a

0p zaterdag 22 rlraart:ras cle'".'edstrijC tegen Sl.rF'.rit Ïret nahurige Cothen
de reden dat r+c cie voetbalschoenen aantrokken. Enkele maan<ien terrrg had-
den r^re thuis rnet 2-0 {iewonnen dus de uitwedstrijd mcchi ei6enli,ii: niet
vetloren worden. I;le hegon.nen weer z,onder J. en W. Iloogland aan cie kracht-
neeting.
Set we"gvallen varr dc lToog)andjes was Ce reden r,rait ertige wijz-je:inr:en in
ons elftal. Aanvoerder E. Evers, anders altijd rechtsbuiten, stond nu
op het rn-iddenvelci en de rechtsbuiten plaats werd opgel-ul-d door: Il . iansen.
H. Ilenzen werd tot tinkshalf onqevormd. ' l,
De 1e helft liet een ding ctuidelijk bl-i- jken: De -sVF-s--cherdsrechter hield
de toutttjes sirak in handen en liet gren enkele opnerking over ztn kant
g?e\. I;Ie }ietcn de StJF-spelers niet in hun sor:'l komen ioor. veelrruldig
op do bal te jagen, rrooral F" Evers en A. l.'e.n lijk deci en ciit met erg
veel succes. Ook ni.ddenveider II . Henzen blonk uit door zrn mooie com-
bina.ties nct l-inksbuiten R. Biesheuvel. Ioor: dj-t alfes kwarnen er kansen
Í.roor onze spits A. van Ameron6;en, naar deze goaltjesdief (hij pa.kt bijna
elke tieclstrijd wel een of nieer goaltjes; mee) wist rie kansen niet te be-
nutten.
Ondat de m:.n in heL zvar-'t, ?T zorn zin in had r^rilcie hij ons
van JO ninuten laten spelen, naar onze leide:: J. Velt stalt
(vlagge- )s'bokje vcor. De ru-ststand was O-0.
Na de rust rre::huisde I{. I{enzen naar de' rr,.chtshuitenplaa.ts
sen 1ÍnkshaLf"
De 2e helft br;:.cht beter sanrallsnd '..oetba] r.'a,n Sr/l--zi jde,
Zicl en 'r.'oorstopper A. Gaerb:el< hielden in ccmblnal.:ie inet
gel'rerclsdigers Bleyervel-d. en ê-chterberg de, kalisen rroor SVf'
ling.
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- -e tiencle minuut zag A. Gaasbeek ca: ?l r.-litr-ue cp rechts was en be-::: c;n dit keer maar eens zelf op avc:::':':r :e gaan. le svF-verdediging-:l: zj-chtbaar van de actie van A. Gaas:eek, ze-oieven met open mond.:- ':_r:jken en reageerden pas .itoen de :al :t: net ne: _ag. (O-t ):::t rr&n. speeltijd bracht weinig kanser en orndat deze ook niet benut
- - ?lrrrerd de eindstand 0-1 .
- -"erdiende overwinning voór ona en na het verlies bij BVC en het ge-- :s:el biJ Jonathan is er víeer een opgaande lijn zi_cntbaar.

P.A.

BEtrSD a1 - SVL a'1

-:'r'iag 2z| naart was de dag dat we naar Beesd moesten om een vriend-
-:lappoli j)re riedstri jd te spelen tegen de hoger spelende a1 al-daar.
--:::q-, veken tert.g hadden rc thuis tegen Beesd gespeeld en tcen verlo-
r-::r \.j9 nc.u 1-2. A. van Anerongen \Áras de ruaker van onze enige goal .
ic-eal-'traden \-Je &an met U. en i. lioogland, me.ar zonder E. Jansen

:cdl-u I:c 12 beschikbere spelers harid-en. Er was evereengekomen dat er
-:::',;inue gewisseld l.on worcien. Uet (vrouruelijk) publiek was in grote
..-lr. l-e oF.t;kon--n en daa-ro:r hadclen ',le er echt zin in.
.".,.n het begi-n.ran cie 1e h+!í-i feel: het er even op dat Beesd de wed-
:: r:-;ri Ín hancln zou krijgen, maar dankzi j het uitstelcencie verdedi-
.i::g:rvcr': van onze C:arvooï 'bestemde mensen en het effectieve keepers-','.:': vl'n i. v..n L-ooïn bl-eef cie stanC 0-0.
lorC dc 1Oe ninr:u|. bl>r.roe: .\. ','an Ámerongen ziJn naam aLs goaltjesCief
.;ocr 1.,-ooï open cloel- niet 'be fe1en. (O-t ).-'l"if miriuten fa.ter zorgde 5Jelegenh-eids-Iinksbuiten W. I{oogland voor
C-'2. itlo-t de rust b].eerf h:;t O-2 cr:ldat de verdere kansen niet benut wer-

In de lus.; lrerden we overval-Ien door Eren hord.e (vrour,'eli.ikq) toeschou-
'.r'€r.3o Alleen H. I{enzen kon ze afschudc.en door J maal rond de :<leedka-
ner te rennen.
l'et veel" a.nimo begonnen ne aan de 2e heIft. ie Bees;d-spelers blgnken
uit cioor hun onnodige overtredingen en wi.i :oor ons overtuíplende spel
:1 )re't lniddenveld. lvlet de 2-0 achterstan: ir: cl e ru€ï noest Beesd wel
ian'.'alLen en hierdoor konden ui j naar rar-.eiirst counteren.
li';bl-inker W. Hoogland kon all-een co ie leesd-doelverdediger afgaan
. r. ir:ti3rsielde rieze. le keeper .:on r::E:s =.nders doen dan hem neerleggen
-.:r ius L)en pgnalty veroorzaker:. 'w. lioc.. l-ard rnaf de de baI ontrer_ispeli jk
' n de l-inkerhoet (C-1) .
-, oe'"'cal r'rerd ira deze stra.f sehop on4e:et i:': een rugby-achtig err Í:jsr^., r

-:cckey eer aandoend spel -,'l: ee:s-u de n?n en r.'an de bal-.
,:. I :nel- maal<te de overigens niet o',-ertui.eenC fiuitende scheldsrechter''tl-?t'een eind aan door Ce eerste lo;rel van het ein<isignaa-;- tu bLazen.
I '+, bl-eef dtrs 0-r. Ien uits:tekenCe i)restr-Jr;ie dachten ui jl

!flO-

I

aJ

P.À.
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NAAR 0fÍl5TA:'J0IGHtuENr ÍïEiSTAL ZATERIIAGDUFiTÉNOEN
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!eiijeCree f 1O4,
LÀNG3RI]EK.

tel.: 03436 - 2272.
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S0LLItITATiiS KUiiT U RiCHTtri, :0 :cai- ia i'CC:LiJ'( llA VERSCiíIf t\,lING VAni DIï BLAD
AÀt.I:

ï " Ve rr,roert, (uocrz. J. K. ) T " Reacii jk, (sekr. J . K. )
LJeidedneef 110,
LAN6BROEK.

tel.t 03436 - 1794.
I
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-:'-:lgelopen seizoen Ls voor de voetballende jeugd van onza verenigingr bevre-
:--=nd verlopen.Over het algemeen kan er gesteld uorden dat er goede resultaten
: =- aalt zijn.
-::ral- als men bedenkt dat da K.N.V.B. enkele van onze jeugdelFta-l1en hoger
- =: ingedeeLd dan somrni.ge van onze J.K.-leden uranseliJk achtan.

::r teraF zijn r,llj van mening dat de K.N.V.Bi een juiste indeling gemaakt heeft,,
-=nt geen van onze Jeugdetftallen behoeFden op ta boksen tegen veel te sterke
:=genstanders. Zelfs rrlerden er door de meeste elftalLen leuke resultaten behaalt
:n Ce kompetitie.
lj.t is zeker in de eerste plaats een grote verdienste van de spelers zelf.
inze jeugdspelers hebben zich in het afgelopen jear ovar het algemeen sportieF
en korrekt gedragen. Natuurlijk uraren er enkele incidenten, maar toch duidelijk
ninCer dan in voorgaande Jaren urel eens het geval. ula*.
ïot onze jeugdspelers zouden ure dan ook uillen zeggen; 'rEledankt voor jullie
inzet en gedrag en probeer het zo te houCen, of nog neer te verbeteren".
Een gedetailleerd verslag van het verloop van de kompatitie hopen uiJ u via
onze jeugdLeiders en -trainers in een later stadlum aan te bieden. 0p dit rnoment
(e apr.) kan er nog geen volleCig overzicht van de kompetitíes gegeven urorden.

0e sarnenstelling van de J.K. is in het afgelcpen jaar vriJ stabiel gebleven.
All,een de heer E.Evers moest om persoonlijke redenen ziJn funktie als leider
van de A-jun. neeDleggen.
Zijn tnbreng en zljn rustig en ueloveruogen r,riJze van optreden heeft op ons en
op de jeugdspelers die hij begelelde, zeker een positieve lnvloed gehad. ZiJn
vertrek kan voor de voetbaljeugd van 5.V.L. zeker als een verlies beschoutid
uiorde n .
Jan v. Donselear nocsL vanurege miliÈaire dienst (hopelijk'tijdelijk?) de trainingen
van zijn t-prp. opoeven. Celukkig toont Jan ts-zaterdags nog steedszijnbelang-
stelling voor deze jongens.
Belden in ieder geval heel harteJ.iJk bac1ankt uoor jull1a r,rerk in onze vereniging.
He1aas heeft inniddels dhr. A. Aartsman te kennen geqeven dat hijr tot zijn spijÈt
in over'.,èginE ncet nemen om het komend seizoen zijn rrrerk voor onze 3-jun.
te baëj.ndigen, a.a. in verband met zijn drukke uerkzaarnheden.
flocht hij moetan besluiten om te stoppen dan zou dit, met zijn jarenlange
ervaring, een verlies voor de opbouti van onze jeugdspelers kunnen betekenen.
Gelukkig krianren er ook nieuue, aktieve mensen in de f,.K.1 r'r1f. dhr. H.v.Ettijk
(traÍner A-jun.), H. lYlarchal (trainer F-pup + tijd. trainer B-jun) en H. Berghuis
(Iei:er F-pup. )
UerCer uiaren er (vooral biJ de F-pup.) vele ouders aktiefl Ín de begeleiding van
onze jeugdvoetballers. Hun mEdeuerking uas onmisbaan en uij zijn hun dan ook
bijzonder dankbaar voor hun enthouslaste hulp en inzet
Voor r.,at betreft het vervoar naar uitr..redstrijden zouden rrriJ graag ulat meer
hulp van cje ouders gehad hebben. t4eestal r,,as het biJzonder moellijk om hiervoor
voor de oudere elFtallen medeuerking te vinden.
Door de J.K. zijn dit seizoen 4 toernooÍen georganiseerd.
0e toernooÍen voor de A- en de B-jun. uarden op 18-8-1979 gespeeld en uaren, naa!
onze mening een groot succes.
De toernooien voor de C-jun. en de D-pup. hopen r,rij op 10 mei a.s. af te
handelen. De K.li.V.8. heeft hiarvoor al toestamning gegevenr

De verstandhouding met het hoofdbestuur en het voetbalbestuur rjraren in het
afgalopen jaar goed te noerien. Ook de geneenle Langbroek had oog voor de problemen
u,aarmee Ce voêt5alJeugd, met name ln de rrrlnterr gekonfronteerd uordt.Ook dit
seizoen kon de gymnastlekzaal gebrulkt uocCen om te overrrrinteren, uraarvoor natuurlÍJk
onze dank.

Dit Jaar hebben 2 leden van de J.K. hat A.3.0.-diploma behaalt. 0.m.v. ons
k!.ubbl:d he:lL u hun kur:us geCeelÈeItJk kunnen volgen.



tooar het kcn.nd seizoen ziJn'"rÍJ allereerst u:-:-=-.:,1..) dat de J.r: ..1 pjr,,le;nd u-',t-
5reiding oehceit" lrij hebben hiervoor in het r.aail.-nuriner van de !-l,l;l-'l:iLiiliSrt
VOLTRIFFaR al- een beroep op u gedaan"
Graaq zouden uij zien dat enkele Ln de jeugd geïniresseerCe men5Ën cris zour.,'en
urillen versterken, zodab de voetbaljeugd van cns 5.'/.1-. zo goed ncEelÍ.ik begeJ.eid
zou kunnen uotden.

Voor het vervoe! hopen r,lij met lngang van het nieur,.;e seizoen over cc:l bus;e te
kunnen beschikken.
0m Ce hoge kosÈen hiervan te helpen bestrijden verzoeken uij onze -iaugdleden
vriendelijk onr een bijdrage te geven bij uituedstriJclen, (pupillerr J'0r50,
C-junioren JOr?5 en A- + B-junioren J1 r00. )
LJij hopen dat iedereen hiervoor begrip zal kunnen opbrettgen.
iJiernaast zal toch nog een beroep op anderen gedaan moeten urorden cn eens te
urillen riJden, aLs er b.v. gelijktijdig ? elftallen uÍt, rïoeten spelen.
idiJ vertrouuren erop dat u, ook r,rat dit betreft, ons het kornend seizcen zult
r,rilLen halpen.

Ook zijn er plannen om ónze jeuqd, met name de junir:rerr, te laten ber;eleÍden
door een (gediplomeerde) jeugdtraj.ni:r. Deze zal in natuie ::amenrlelking met, de
hoofdtraíner, in sLerke mate kunnen bijdragËn aarr eí:n l,íeranLuioorde optiouu van
onze Jeugd.

, TenslotÈe vragen uriJ aLs J"K" de steun en de medeulerkilg vàn hr:t 5.Lt.L.-hoofd-
-Ê bestr-ruru het S.V.L"-voetbalhasttruD, maar t,oota-!- ;,.et mcrC..rleven, ce st=,Lt an de

medeulerkiní:J uan u".,"...1 heL zogenaamde r?ger:,,oí'ie :.id""
Als u ons dat, om uet voor reden dan ook, niet l<unt oi'r,;ilt gevsn de:;ijn uÍj1
naar onzè mening, al.e vereniging nieè rneer beziq net een levendl , :kL.ieve
sportvereni-gingo maar mgt een ziek--, veruaterende, oí' m.lsscir-ten z:lïs rcde kiub.
uant: 'rLtlf DE :3ru[p*j{qMll!_Q9juV[_8!]4tflLgqsr allL]qrlltrrvrsT -! : : : ' ! I

I'Jan'ens de jeugdko.irnissie afcJ. vaati.,al S,Li,L.

-f. Veruoert, (uoorz.) f. Reerlijk {sekr,)
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Dit r,lerkstuk kr.,ren mgde +-ot stand Ccor de cnÍirÍsil-.ar€ mt-,d*ue-f:.;in11 r,ar de
SP0RTVERENIGING LAr![9ÊOtK, afldelinq voet':a1,3 L,aarvcr6r: uri j hen b).jz-onder dankbaar zijno
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; niet pretenclci'Ên d3t dit verslag r--:ccveid rn voilcdig het genoemde
;-L-^r^1,{ L^F.ts-.EirorruE!u, tté-ue.n ulij toch gelroct-r t -..r.u. gespi..kran met mengen die

:ltiunkties met sÊnioren ên jeur;:J Dr,;:r.n, j e-is te :-;elichten van de raak-
rnten tussen deze troÊi:en.

-- :e kunnen u,itu.re;'l<en zi jn rr.rij naar ie spcrtvereniqinE Langbroek (S.V.L. ) 9e9aan
-::roek (ong" 20CC j nrcners).

:í22 veienÍging zíjn 4 takken van sport ondercebracht, n.),. voetbal,
-.=t:ek, b..dm:.n'-on en taíeltennis.
:=anisetiestruktuur van deze vereniging is als volgt:
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SPORïVEREN!GII-iG LANGBROEK

In de jeugcikorrn-rlssie hr:blren ziLLing alle jeugdleir-jers en jeuqdtrairrers, alsmede
een voclzitter, c,en sekre.,,tarÍ."; en e€n jeugC-uedstrijdsekïÉi;aris.
In a1l"e eld=LinrsSestuten hebben zittÍng een voorz:'tter Dfl Ê:Êí-) sekretaris, me+"

daarbij nog enkele bestuursl-aden. le rafdelinq vcetbal telt rleartiij ook nog
een senj.olen-'Je:is iri jilsekretar j.s.
0e gehele spo:',t =ieni.ging omvat^ rfí'lgevÊjer 3?5 iecj;n, rraarv.rn : B0 senior-Leden die
biJ de z'f'C. vc. --::l- 5ehrrren en cncveer 75 vcetb;rl-jeur;cJileden, uelke in eErste
instant-i e trÊie\.:: ":c:dt door de jeugcJkor,nissie, De jeu.gdkoirrm. is ver'antruoording
schuldic; aan t,i:i .-':El-ingsbesluur ven cJLt voetb;r1,
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: Lrij riit, hin ;:G*-l-r i: n
i1,,lP-'' in:ie Vorii V::i,

r;cli?1i jk ge::prck Virn tp maken.
': sp i rkken.

r,;a:r.ral niet i-ran beJ-an9 I

rír..ir riE va.in hen"
rll',,;,-h ere c a's : ËLte*recor(jet.

i i r.----^:J t:. .. .t=

:,r-,:,i,iiIl< i:.
jeu;d epy:v

1^' !t -.(.j=4é,1,!-'l..lJÁ t:

Llit=rai'ri l-r

den!<irn,

- ='"

; vi-n hsL inLÊ-r'viÊui.r -,ï:i G1 :, - - : zl Curiri=iij,. . í- k.rr'{rí',itl
l;riJlen i-roe bl"j 5.U.L., a7 -.,^,.-,..t.r)ek Ct: e'd*,,r:?*-.5:.1 " r.''e

íin lienÊ1eÍd u-,f d!" Eo l-toÊ dc :. .,:::: rr =.'.i-'?-iL'..ttg .-j: n7.:i, .-.rti;.r.' lr!.Jn
ac i ri Êke ve r entuooroí11 i..1 !.\'. :1., n.
deze uiJze dan ock n.?at !rrlrsn I oe zi j over c1k,.,::ls: u,t I'kt slr,;. i- -.i Íi

t,ndat ;íi t:=ílen =:en exemplêar van dit uuerkstuk zullen ontvari-cen, ï-uc!.'het uns cen
positieve gc:echle dat ziJ op inlornele rriijzE kennis kunnen rieíren van el.kÍr.jrrï
standí.rrrnten. Dit is mÉt hen ook voor het gc,sprÍ-:k c;rÉcr.!lrlsF)rrtian.
Tot op het norerrl dat de gesprekken b:gonnÍ,n uistan zij nir:,r- oirei tr.reLke spr:r-i;-
cndirucrpen r-:ij l-ren vreqen zoudcjn stell.en.
Voorei vioegen:j-J hen of zij sr r:uÊnt. bezu:::l Li,gsn ?ot-líÊn hebLen rja'; cje vr,rs.lat.,si
ve:n de gr:sprekken, nadat zíj ze;alf kr-rnntn cc:)rn.ir,-Ën, irr l'-iet i-;l-li-;b1i.,.de v.,rt
S.V.L. oeplaatst. zoudÊ)n u,orden.
SeicJen sttnien h:i'-"r zes r pos:'.tiei ."e ge neVE!r (t
ilet gesprsk net, Ce vortrzÍttar v::r-l Cs ai'c-i. r,'oethal_ v,onij pl.;;ats j.;i r:.je l.;:stuurskamgr
v..n cje l^;aniÍng ?í::h S"il .l ", n;: p,;,n 'r,hr..tis*tier:jrtli icJ Ven hp.i. r-rrste '.rlelba1+-e;:m
vÈÍi -Q.V.L. (f-f verlics) óp z:"-e::da;16 feb:.r.:;.,ii teeC, Dr cin.r;_,vi,Er 17"1j0 r-.r.

Her- g=sprek nr:1: c.ic vcorziitirl viÍr LrÊ jFr:--rr-1i11- ,::.rissric ironi pl;a,t; bij hein tiruists-avcrnds on criil , ?A.00 r-r op i.i,:Éil ic;t 'lE f-=t_;:tt,..i-i 1gÍ10.

ii; h=b'c:t'l GÊÍ::r..r,ira:rJ ri.-'t i.r :;: !-j Zr_r l

Vcor uit ons b:+,::*i:t l,:ri:Ti hr,t c:ok r

Inze nnnio!61 o,;r; i '1; -;esprí, 1:cp,Lr6i.'.
zodat. ijij en:e ?jitjiÊt:r i.;zei'i n-iei. !rr,,.!
Cok niet ;:le Dnz[j l'È,rr-inr.-,,n lrjet Ês",
3ij cje;:e 3es;lrci,lki;ri lral l.err uij gi.;l.ii;
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* 7,au u ons een ieLS va,n uzelf uilLen v.r:;=lL.,n?
- i1c2 zÍet u glg fv;zv v..n de voorzir.tei ,.,rr :'. .': ri. uc?,_,)zi van s.v.L.?
*- !-1c? ziet. u d=. 'uaaV varr de voor.zitter v.n ce jrugcji<c-;rs.ie van S.V.L.?
- Uat is tlt.' r.nening ovÉr sport in hei a'liremr:en?

^ AaL is uw mening over JeugCsport?
- lioe zou rtaai uu oordeel de sarien,.;erking tussen jeugc- en seniorenvoetbal hetbaste kunnen L,.,r,Jen gereEeld?

- Denkt u dat de semenurerking tussen deze tu,ree Otoepen bÍj S.V.L. voor verbeterinE
vatbaar aou zi in?

- Hoe z-ou de opv;rng van ex-jeugdspelers bij hun overgang naar de senioren heti;este kunnen uror.den geregeld?
Aan uelke eisen rnoeten vo)_gens

Aan r.relke eisen moeten voloens
u de leden

u de leden

van een voefbalbestuur kunnen voldosn?

van een jeugdkommissie/jeugdbestuui
l<unnen voldoen?

- t/at houdt, denkt u, een A.B.C.-kursus in
van deze kursus voor ean spcrtleider?

en uat is naar ur*l mening het nut

- Zcu u het toejuichen, of uillen stimuleren, als senioren- en jeugr5eif'taIlai,:=l:
kuisussen zouden kunnen gaan volgen op hun gebied?

- Zj'eL u uelr of niet, het nut van een gedipoimeerde jeugcttrainer bij S.V.l-" =,izc Ja, hoe zj.et u zijn Laek?
* licc ziet u de taak van; e. een sportl_eider in het aleemeen?

b, een jeugd-sportleider?
- L:indt,u het terech-u dat over het algeneen de beste jeugdspelers de neeste

aandacht krijgen en waatom?

- u;eL is urri mening over dit gesprek?

omdat de gesprekken met de beide voci:j.t--=rs gelukkio geen doods vraag- en antuoc::spelletje r'rerden ziJn in die gesprekk:;-. ce neningen van beide heren niet zopuntsgeuiJs r,,reergegeven al.s hierbcve:.,i veii;,eld.
LlíJ hebben dezs gesprekken in de 'i,:er:: vci-qencle verslag en zo letterlijk nogelijkop schrií't ges+-eLC, zij het d::-, r,-i-.:s=l-eiin9=;'l van minder inLressante details.
ZJr j zijn dUs nj.et c!oor ons epnieu; -ii; p-.n:en ,.rerCr;ef d.
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I fiijn naam is J. Jan:;en, ik ben bedri.jfsl',:i::: :-, .:r liilti'roi':',.:, !cu,",beclrijf .
r Ik ben nu 1.'7 j,-.rar lLri van 5.V.L. lia.rr t'-Í< r-'.,.::---'=i .,rr-r ije afd. vo?tbar

ben. Uoordat ik bij 5.V.L" kr,:arn ben ik 13 i,í::.7 l-, r,::r D05C rleu,erst,
Voetbal is rie eni,_le sport r,si.']]rnec ik r:rij e:-: .-:'-.,' iezig hluCl,.
i'1ijn taak aIs voorzit.ter zie ik als r.:en trelcl t.-=:.^,i: +-eaV, onr c.ir: rj:'oírÊ bs:stuurs-
Jecen to-u c-rn eenlreid te vorrnen en taken i,r- ,.,;' ..-) en.
AIs voorzitter fieb je geen specifieke Laken ar c":::cnlen nílar ve,,'l- ní:e!- een alqemene
cotirdinerende funktie.
Naluurlijk rnoet Êen voorzitter er ook zorg r/cËi,l:a!Èn dat bij vel:aie;'inge'r iedereen
tot zijn recht kan konren en zijn meningen near ucren kan brengeii zr;iIs het l.rehoort.

De taak van Íten jeugdvoorzit'uer vindt ik pcrsconli;k veel firGF:iil -ij'.:r-: r" Zijn taaft is,
ondat hij rer:htstreeks met meer mensen Ínoèt uerken, veel uitgebreider" Door de
vele jeugdleiderq die je bij cle jeugd nu eenmeal nodÍg hebt, za1 hiJ aok veel
meer bij el.ke zaak betrokken ujorden.
Senioren kunnen zichzelf behelpen, zelf maatregelen trefflcn op eÍ-gen inítatief,
zodat de zeken blijven draaien.
Bij de jeugd gaat dat natuurlijk niet daar moei cok vaak heel vcc;r';1c'rtig
gemanouvreefd uorden om geen brokken te maken.
Ikzelf zou geen jeugdvoorzitter ui11en zijn. Ik ben vr.Ê.r,er biJ r-r.v. BilLhcven
jeugdleicier geuJeist en ik heb toen gemerkt hce moeilijk cie-, funktie is.
De t;:ak van een jeugdvoorzitler is zeet belangrijk in .je n spo;-tvet, i-,i!inci, ui:ar
heeL veel Ínensen veel te licht tegenaan kijken.
De onturikkelingen bij de senioren zÍjn de afEelc;,en ; -,:;: - '.it r.- rncj :;ne I gÉeaan,
vooral- voor llat betreft dÊ begeleidíng. Hei is in rJe r'?:::--.,i-l'ij o-.1< veel hr;rder
ten opzichte van elkaar oeurorden. Ik uil niet z';g.-,i i-i ca-, i,;-'- i :'il ,.i r-i.:vr.:i' is
geurorCen, maar toch cluidelijk veel harder.
DÍt komt volgens mij vooral onder invloed var-r de teler-, js j.e,. Lla.r- -je d=ar soms ziet ,
daat zeg ik soms van: ,,Dit kan en meg zo niei:ltt Ta-cr:r !):?.: u.itl.ia:tsen wordt vaak
beslist te ureinig opgetreden.
0k het publiek gedraagt zich vaak te agresr-,ief rn ik:c...r n-ier.,..,ei'-en hce je claar

ol

een opJ.ossing voor zou moÊten vinden.
8ij de jeugd zijn ook veel- cÍingen in eL:n vErÍ:neId teÍ',;ro'-,r.rarncje:rd. Aan één apvatting
mag volqens mÍj hier niet urorden getornr-, -a rroet bi..1 lr -:=tted cpbou,.iend blijven
urerken ! !
In f eite cjient elke jeugdleíder een soort va3i :^ --i zi in.Bij de jeugd moet meeË er meet op de puotjas,,/ê!-i:p: c?!/i-rÈ-i oeuerkL !-rorden.
Het geat hier meer om het kincl zeLf, dan ci at h=t :j._i c; s-riiren i-)rn cer persoon
zelf gaatà
Seníoren kun Je, als het niet anders kan, hari -=-r.r.€it. i'i, :-,jeuqd kan en
maq dat niet. Hier moet ja ten alle ti jcjpn f-:r=!. ir,:--: -: - :.:t = ' .

Tenslotte vindt ík rrlel dat bÍJ elke vorm vefl --:p3r'--, .- -, - ., 
=:: 

-:i;.:1f rr.c.:i staan.
De sport staat ten dienste van de rnens en nccit :.i,-:-' jc-.

ill. De samenuerking tussen voêtbal- en jeugdbestuur is L j i e.n i'i.=.i re veleniqing
ral.s de onze altijd een mceilijk probleem. Het proble=- ::ij L.v. :;.V"L. is dat er

geu,oon een te kleine basis is. Het ís praktisch onuitvoerb::aï am Ce jeugd een eigen
auttrnoom bestuur te geven. Daarvoor zijn ook de fÍrranc:5le rnjddel-err niet toereikend,
AIs voorzitLer van de af d' voetbal geloof ik ulel dat he ij nu*.Lig zou z:ijn als irr het
voatbalbestuur váo ohZp SrVo een plaats r.Íreer u.,orc,rt r)e;:rei.ietC voor het jeugdvoetbel,
om êÈn ktachtiger Ínbreng vanr.rit de jeugd mogel i jk ta rr=kerr.
Dit kun je alleen nraar befeíken uanneer je kracht-ic= rnensen;:1s afgevaardigden
krijgt van de jeugdkommissie.
AIs de jeugdkomnissie meer ,bodyt' krijgt, dur a1s er echt coede Ínerrsen beschikbaar
kornen, dan moet het zo kunnen zijn dat er 2 of drie nan naar. het voetbalbestuur
kunnen gêan namens de jeugd.
Dan zouden ure een goede samenurerking krijgen en zou er ook een afgeveardigde van
de jeugdkomm. pfaats kunnen nemen in het hoofdbestuur van S.V.L.
Hel Ís mi jns inziens een ku.restie van een goede kaderopbouru.
Ik uíl uel voorop stellen dat de cnderlinge sanenu€rking tussen de besturen Ên
de jeugdkomm. op dit mori,ent orrtzeLtend goed is. Dat komt uiteraard ock de sfeer
bÍjzonder ten goede.
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'lr .ii Dh vêak tekort gedaan
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íi-n !:r:lj'.tíieí,hie-l-J.l::tuJ: Íi'oeÈ VciQenS Ínij a.ii i:i: vn-1,i:i=iJi, ÈÍSÊn VOlCOen!

-- lti-óe ii jx iz ai:;;rl.--;-ên !{unnen volgen L'n ij i'f .vr:-t::ltÉritr

-^- ri.citT.ir;,,iig Jrisilir ,i;.-.,i-.r t,,'-í. Ilen e-Í-jn ';cor ij ivc:.Sí:, àkE j.ui:ÊitËn,
-* qDgcl 3;:íi3n [,r;;j-]i, -:--;.::n net ónderen,
* lhi;.ig;:i.1n ir íi:- ui=r::aJ-r;perfio inclici'.:;'i:e:l-ijk zeli {ex)voetbalier zijn.

Eij er-:lr jeuc'Ji:l;.n. j: ier. :ei-ingi'-ijksLe da.t de Iet',en hiervan, vooral de leiders, zelf
kinderen h:-Li:n, ci 5ei:eri gehed.Oan l<an ei door zo'n persoon veel betar ingespeeld
lJorden op cJe 'j,?r:Id En hst gevoel van kinl'eren en daaivcar het noodzakelijke
rrrr'{l t'! rJ nn'r i.E n.,ê-_. ,__, !o

I!' gelcof daf n=nsen die zelf geen kÍnderen hebben, oÍ nooj.t hebben gehad, de
jeugd minóer goed zu)"1en begrijpen.
liatuurl:ja zijn iríercp uitzonderÍngen, maar'Loch vindt ik in het algemeen dat
ite'; ucnsclíj< ie dat. leden van een jeugdkommissíe zelÍ. l<incjerÊn itebben (gehad ).
Ui'ceraerd is hei trel zo dat dit in sterk mindere mate gelcjt yoor mensen diie in het
veï'lecjen a1 erq veel. met kinderen hebben ger,rerkt, Ín uat voor jeugdorqanisatie
caft cck.
Ook leiders d-r..e een goede opleiding hebben genoten op het gebied uan jeugcíbegele:dine
zullen zonder mear goede krachten zijn voor het jeugdvoetbal. Ik denk hierbÍ_; aan
bn\r. een .;:ugdleiderskursus.

lk vini het een heel nuitige zaak dat rnensen die in de sport leiding oaan geven
eÍn te b=ginnen een 4.8.0.-kursus gaan of hebben gevolgd. Deze kursus geeft m.i,
.:,Èl-; rlli':c=;ndergiond hiervoo::. Vooral aIs je vercJer uilt gaan mBt sport(bt-,ge)ieidi.ng.
jx. cen L!.ei sterke voorstander van dat bnv. elltallaidets een derqoiiJl<e
l-íu:'s',-,: qcan vo.lgen.
!--';:11i-lk zcu iedereen die in de sport uuerkzaam is cen kursus op zijn gebied moeten
i,nl n -,-

i-!=i.,:inste ua-1. b.vn elfi,alleiders Zouden nceten Lret(;n Ís lets van f.H.8.0., vooral
;:p f --''i, gebÍÊd ven sportblcssures. Het is r.nolm noeilijk orn eÊn dergeJ.ijke kursus
L.e :r:'q;:itiseren. A-l- vi.er jaar zijn ure er r.1,i J.zig geurÊest.
fielaas kon 'ri ,"rocht de n-'i-aat.seliJke t.l-j.3, i.-vereniEing lraar medeuerking hieraan
rrie t geven"

Het nr|1. L'an êen speciale, gedipl.:"nrerriCe a,.:iir:iire:: rie i.k duidelÍ.ik z.itten.
ZiJn taak zÊ1 vc'ornanieLíjk gerichl rncetsn - i.;n op Ce opbouut van jeugdspelers,
Oekcppeid alrn belvaardichejd en ei,.thcu.. l-:r::-i:. !o!< hoe qledraag Je je als voetballeD
in het ve1rÍe z.:tt doÍÍ1 .v" zotn tta j_ner ur -, ,.:-=pL Kunnen i,Jorden,
GoaCuiÍlLenrjg senÍore jr rjiÊ de jeuci :-r=:.i 

= 
r, zi jn ue-'t- enthousiast genoeg, naar meestal

onf brcck; bi j iren Ci,- c-rLei:ert: .jiit-É
Naa-:- mijn n".iin! ::.s L-tz. !<t:ni i r,'e:'p. :-, cjl) in! Ëen ver.::rrt,rroorde jeugdtraining
te kcnEn. J': kt.:i,i. niei :ii-.,.ii,' :-I iJ; --?i, ii'.,-!r.ilqsscirenÊ vzln senigren t,oepassen op
j unioren,, )?ai'.i'-.=.:',- ._i a al-.:3 Êi' ru+- :nqs.1, r ri<!-re ri.
fei traininc:;sr!-i.:'e :lrei-. a;'iiilcl-ii:.i ,,-,:t:lqn ear i.Ee,rti_iden rn omstandigheden.

f en sr-'or+-lridlr moel Êêíi per,s!on ".-:i jrt :Jie zijn spóren in Ce sport ./erdiend heef t
en cjie Cus ';=ei; r:riJ..rovÊr hI-j hei heeft" Fiet belangrijksàe is volgens mij dat een
spor"ie.r-Cai Jc lta:e ;e Íe .iie .j"l: naniek mai r.akert. He-laas j s fret vaak de eerste die
in paltick ïe.k!,- o '
Êij cÍe jeucj:.s iret, :oals ai,iezegd, belangríjll dat zij eerJulcj meÈ de jeugd moeten
hebten. Zij:--:'-leí-i ei-s cen vacier met liun i-ean omgaan. Daarbij is het na!r-rurlijk r,rel
^.-,.,-.^^! l-+ -.': -tQlrlrÈÍ1!-: .ei :i- 'et kennis bezitLet ouer vcei-.bel o b,v€ otld:voetbal-l-r:rrs"
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i
r |let 1s natuuilijk niet altijd tt,recht diit qc;-C?,-,!r-i::llers hij de jeugd bijzonder

vtrel aendacht krijgen. Het nrag rn.i. nooit ten xc-Li, !-,crfl vito hun _oehele r:1ftai.
' Voor E,en vnr:tbalvererniging Is echter hct cerste rrt palaCapaardje en dan uordt er

nêtuuriijk het meest qel-et op de goede jerugdspcl:l=.
Zo niat dan bren je bezig met, cen naar mijn meninr, dode voreniging. ,

BÍJ de Lraininq en event. andere voorzÍeningen n39 ei echter nooit onderscheid
gemaakt trordcn tussen goede, betere of rninder qcede JeuEdspelers.
liJanneer een jeugdspeLer er echt ultspringt, ook al- is hlJ b.v. 16 jaar, dan kan en
mag je die Jongen bepaalda BXtra voorzieningen verstrekken die meer,rerken aan ziJn
verdere ontplocilngen en mogelijkheden. Laat hern b.v. de sfleer proeven biJ de selektLe.
Je moet hem natuurliJk ni.et voor de leeuuen gooien en hem op zoin jonge leeftiJd
1l uur Laten meedoen net het eerste.
Dp Jongere leeftiJd, 12 -13 Jaar moet het mogeliJk zijn dat een goed voetballertJe
vla b.v. een K.N.V.B.-Jeugdplan kennls maakt met batelvoetbal dan dat ziJn eigen
voetbalvBreniging hem ooit kan bieden.

- In dat geval is het ook een goede zaak dat de K.Nj.V.B. d.m.v. het Jeugdplan
Nederland een groot gedeelte van de begeleiding van zotn Jonqen overneemt.
Vooral de medische begeleiding vindt ik hierbiJ een biJzonder belanEriJke zaak.
Een klub als S.V.L. kan deze begeleiding nooit zo geven als de K"N.V.B. ol
een (semi)profklub. 

1;
Ik vind het biJzonder nuttig dat ik dit gesprek met jullie mocht r-/oeien en ík hoop
dat jullie er een goed verslag van kunnen maken. BiJzonder fijn vind ik het cok dat
JullÍe dit verslag ook door r,lillen geven aan de redaktie vai'r cns t-rl-ubblad.
Het is een goede zaak als de leden van een vereniging uet.en hoe hun voorzitter
over bepaalde dingen denkt.
Naar mijn mening uas dit een eerlijk en open gesprek, net gesprekspunten die
doordacht en realístisch ularen.
De manier uraarop Jullie dit gesprek met mij voerden vond ik trolstrakt neutr:aal van
jullie kant. Alle lof hierover en ik uens jullie veel sukses toe mel het resterende
gedeelte van Jullie kursus.

llÁrii\DLOï10 rl,,L,ivrii.uli D, .,__,-. r;.f: Li
DE ,jBit;:r'li DIi,;DAG Vlir Di: a^-. l,D .

In De rn:andlottors vslr l+ ileken r^,orden mer
*|tqu,jg_Y?n, Aplll nu o-oti 5 trekking"r., g..áo"nure extra tretriiring glbeurd op, de iloenidagmldden in die rnt^arld-die maar 4 zondagen ïe lt,dus I maal per jaar

Lot'uof unc. SVL. i.Feddcma.fffi,



I< hr,e: :.us '-rerL osrt, ben 33 jaar. t'ïijn bercip is inEiruP.tcur bi j cie P..T"T.r r)i-:ztl
irri-j r: :=r..:Ês-,a:t uit her- J-eiden van kulsussen v.Dr nieuue p(j!soneeisleLJe!-r cii
l i- : : -. - : r:.-|:uisr-'-< 5 en s

-'ir,-j: r *_n :-cl-, iticndc ;aar ben ik lid van 5."i.L.
li-: r::a.1iÍ;d l<r-,eper geuees+-, enkele seizoenen.iang j-n het eersLe ell'taI . i'J;r esri
cor.r-r_?ssure l_'en ik gaan spelen in lagere elfial-j.en e;i met ingang varr heL hu1dige
Í..\zo?n ben ik helernaal gestopt met konpetitie-voetbaI.
!icrlrlai 111 biJ 5.V.L. k,u;am ben ik Jarenlang iid geu.reest van 5.V,f, uit Cr:l-ir:;n"

D;: +.za? van een vcorzit:et van een voetbalbestuur vindt il< in hooidzaak cobrd.:r'eri:n
' en cjaarbij het uitdragen van het beleid en de meningen van dat voetbalbc:jtuuïo

Zawt:I naar ons haofcbestLjur als naar het voetbaljÊugClrestuul a1s naar dÉ 1eden.
Ook in de kcntakten naar buiten ts hiJ meestal de aanger,rezen man om de menÍngen
en Ce !:eleidsl-ijnen ven zijn bestuur gestaLte te geveno

De taak van een jeuqCvoorzitter vindt ik ook co'drdineren, vooral tttssen het voetbal-
besiuur en de Jer-rgdkonnissÍe, i.raartussen ir-i'-j de man js die het kontaktpunt is.
Verder moet een ieuqdvcorzitter zorg d::agÊn voor een gaede en een verantt;oorde bege-
leiding van de voetbaljeugd"
Í'liet dat hij zr:lf a11es mcet gaan o'oen, rnaar uel dat hij recelnratig LJe'vinger aan

) - de pols moet hourjen lroe: rJe.jeugd begel-eid uorrjt en lroe áit iventueel verbeterd
U pu kurinen r.rc'rlden"
Tensiootte is de jeugdvoorzitte:: r:'rak Êr:n praalpael voor de jer-igdleidels ên -trainers

., en hehoi:en ook probi.eemaplossencic C.-sprei-:.ken rneÈ de jeugc! zelf tot zijn uerkterrein"

Sport vind ik cen qoec ii--:ts, jlet is r,-: , '. zo dai- í-lensen jn de .spcrt en dan vocral
t in de rakli;atiespor'-, vocral. spolt !-rareÍ-e;'ten orn zicl^; te kunnen ontspannen.

:-e lsiri jCspcri is ai -:'ier' (snrr; j.ei )presi-.:tic qericht. ['iaar ook hier zijn vele
L:::fs:,arer Cj.e r.,co:al- cirtsp.:.ni.nq zoe!<en en geuocn geze1l-iq bezig tii.'!-len zijnr maar
::::!:':-l;3'-1 .:l=.L l-.,-rl sÉri+,.i=-'', p're:tatiers uril-'ïen rnet.en net encieren,
cc'^: :: j- .:.:^t i^, .-:- i:: l3ss.e ij. iÊki-eatt'.Ê vervuld de urc:dstrijdsport een belangrijke
t-?':'...t :-^- -:-- J::^ Íi lc-3S,_:l-or-rugrS.

":j 
--:-: _-: ,'-:-' : ;:==t.-.ii? \'c)rrop F.n vool. de oessÍev9 rekrÉatia vefVuid zíj

:i. -j:- .,':.-.- :=-::':=. .-arbi,j, jamner eenoeg, ook vÍ::-e nadeli.ge aspekten zich

3:j _=-='.--::: -s ,-=: F:,'i ::l-angrijk dat jeurgdigen, in een door henzelf gekozen
eD:.:'-: r^--::..-r '- ^:ij::ri n;i daarbij het prr:rberen om b.vo ka$eraedsChap,
cJcc::.'---'--:: - =:-::.:r', teaí:sr=É:11 en incasseringsvermogen (zorrLel psychÍes ats fysiek)

^^ '-=l =: -

- 
i'l-i:::-:=-::r; Ét'n optinale begeieidi.ngr r,rant 

-i eugc Ís en bl.iJft Enorm kuetsbaar
cr, '? :3s: ie trlkens ,.;eer r,tillen realiseren uaai je nu mee beziq bent, en of het
uei :: :c:Ce ranier is"

San=--::i,.:.ng t,ussen de jeugd en de senioien -',s rialaf mijli marr-.:l-c, iret hr:sle te
real-s3:e Í"r r.;et =e;i regeling uraarbiJ meelrle:e mansÊn y6n :"'1r-l., iclrgdbestuur, of

b JeL.,:;r.,---1ssiÊ aJ-s afgevaardigden van cr- -ier'3d pli,als nemen i.n een voetbalbestuur
et/ zo l-.ociCba s:ur..tr.

, D-ail:. j :s i;e-- c=n ste:k aan te br:ve l-en dat de senÍoren be)-anqsrf,,al ling ionen voor
ce.1 eugC; b.!'. ê-'.s;er.lgcleiCer, -tra:i-ner', jeugdtrestuurslid, ch.rt-riÍeun, etc'n of als
geuccr rci:schcur.:,'t bij jcucir.redstri;den,
Dit :: -e i go=d te reaf iseren j.ir een zsn(JEgk:-r-rb, inaar l-rei aas vr-el mseil-i.jker bÍ.J
een z"telcag<-uh zcals 5.!/,!_" is"
f en eeiste ve reis+.Ê voGr een gr:e:de sarneÍl,.rerkinq ,i.s natuurli jk ut.' een tirederziJds
begr:s voor elka=rs opvett,Írrgen, meningËn En specificke FrïobL€m.in*
Daar'.cp zouccii EezE:nDliJkr.t L,esprekin_clen vai't l,epaalde prr:i;ienen een gaede aanloop
kunnen z i.: n.

De cpur:Írl ve;' _'.,,c;j:oillcrs lij hufr overganq ni-:,r íjÍ? sen-i.r--I:r,n kufr jr, sflitsen Ín
+.'-- - -,-^1r - ..1. de toekornstige sBlr,kLir:spe.i.er.e Uorrr hct rj.*:19i,e en heÈ tUeedeIUEL f,:!t:: ::lt

elf'F-al ?n ,?. :. = - -gcn r,.rel-;',e iraarschijnlijk tereclià ;u1]Én i<crren in ia;,3ere elftall.en.
BÍJ c'e e>:.;. '- :-== -:is i-!i; l;aal rje seIt,[ -ir. 9i.:.r,,. :'-oj e:'.J*t)1 i jk íiiri.ist Ce trainer
en de el1";:l:..---=- ^cQ j.enand moeten zijr C.:ie -:peciaal Ct:ze jorrpe sp:ller$ begeleid
bij ne qrct: .:;::. die er icch beslist ig n;:;,i ,-,rijn nenirigê v.in de A1-iunioron naar,
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rle seJ zf Líc vi.L rifi !,: iiioren.
[lcze ,,cví !o;:i11cbe gele,ldetstt moirtan dern zc:i---..:'. '_^ : ]írIr€r.e rl aa'- : r:Li?-,'c rrcvStst;rpperrt
die prohlt;nan lrÊÊit oi Crergt te kr:ijgcn, L:i- '-'.: = - - ter=D.:'., k., : cn s rfl\cn det te
bcspreken s '
Voot dc, ex-jeugdspelers die naar de lagere gf i::i1en gaen f.iqt rii-t j.etri gemêkkeliJker.
Ëij die e1í'tirilen uordt over het cJ,gemeeil n-n::.i^ i:cic;:tie dan ';rt-l pl€rstatie
gedacht" Vaak zijn daar ook trat oudere spelers::j Jíe í;ir:í:sta1 , h;t:-i.j beuust heLzLt
onbe,"lu-qtr znín jonge speler u.rat opvangen oi i.'r'- :' en Lcg êen steL,ntje g€vEDo
Daarbij ben ik 6p rrreL van ovelt.uigd dat een =ii'.:l-Lcider vàn een iacer elitalt
uaar éÉn of mÍier ex-Jeugdspelers uorden opgestel.c. u,at ex+.re aandacht moeLen
bestedeir ;:an deze Jonge spelers.

Een voet,ballrestuur moet bÊstaan uit- mensen cie uetan ur6ar ze het ovei hebben. Dus
liefst mensen iie zelf voetballan oF gevoetbald hebben. Deze mensen zlrllen zich 

Í

helemaal moeten kunnen inzetten voor hun bestuurstaak. 11s1, l6eten Ínensen zijn uaar
Je op aan kunt, '
Hoeue] organÍsatie belangriJk is, behoeven het echt niet, allBmaa1 topfiguren op
organi.satorísch gebied ta zÍJn.
Het belangrijkste is, geloof lk, Iiefde voor de sport en de Élub.
Als geheel moet het bestuur alle bestuurlijke taken naar eer en geueten goed
vervullen, rrraarbiJ niet hr:n mening voorop moet staan, Ínêar de mening van de leden
die zij vertegenuoordígen,

{t
[en Jeugdkommissie of een Jeuqdbestuur moei hiernaast noq.an;:ndere eiserr kr-rnnen
voldoen.
De rnensen die hierin ulerkzaam zijn moeten, en dat is esr absoluut vereÍste, EoeLi
om kunnen gaaír met de jeugd.
ZiJ moeÈen begri.p kunnen opbrengen voor de specifieke problei:rÊn vsn de jeurrrl .
In onze tijd uordt, de Jeugd gekonfronteerC n=t dingen uaer. zij het erg nroeil-iJk 

I
mee (kunnen) kri3gen. Ook aI ligt zorn probleen rroor een trolu;ass.rne rJan veel e.|n'Jot)ctL()et
cJe Ínan in ktlestie moet zlch dan kunnen inleven in de uereld van het k.'tnc oÍ'rJe \

urereld van de jolgeren, b.v. in de pubertiJd.
Een jeugdkbmnrÍssie of -bestuur is uiteindelijk verantL:roarCF,J.ijk rroor.;le opvanlr
en de begeleiding van de jeugd. Daarom is het nocdzakel-jjk drt de lecjen hiervar'
i;]s een vader fungeren voor de aan hun zorgen toeverttouude Jeugdleden.

De aigemene basisopleÍding is niet specifÍek gericht op é4n sport, r,r;.;erbij diverse
grondbeginselen verr o.êo sporthygiËne, sportbiassures E.t'j.:.0. etc. aan de
kursisten uordt voorgelegd en ulaarover van ged:lllen kan uorCrrn geuisselcJ.
Daarbij zal, denk ikr ook aandacht uorden beetee: aan Froc=s:en, noeiiijkhedent
sltuatÍes eod. Lrearvoor men in de sport geplaatst kan i,clCen.
Dlt pakket bijeen brengt je dan zover dat je vc:r;=u:if ;..uni. ragaan: ,,'noe kan ik í
leiding qeven Ín de sport op ÊÊn verantuoor'deliji.e -:--:?"
Dit liJkt mij Ín het bijzoncjer belangriJk als j: ,,,a- :=: -ir'- t:er :-r ce spoit(Ue)qe-
leiding. ,Overigens vindt ik al deze za!<eí'i samen besprekei-r .1. u:1,:lnate belangrijk, laat staan 

Ials ar dan ook nog deskundige docenten aanwezíe zijn. í

Ik zóu het t*n alle tj jden r,ri11en bevorderen dat sportlr:iders, jeugdleiderst
kaderleden, enz. kur$ussen zouden gaan vol"gen op hat Lerrein rlaarop ze zich j-n
de sport hebbsrn t,oe'geleqd"

Een gedipleneerd.ieugdLr-:inr:r j-s zser beiangrijk voor c'e c;b'r-'uur en de cntploilng
van de jeugd, ZiJn f aak zou rnouten besï:'an uit he'- v--rer-bal technisch beqeLeiden
van de ,1-r B- en t)-junioren.
Deze jongens cjenke,.n vaak sl il;rt maÊr pF;rstaiiegeiiciit darr c.e pu;;illen (O-t3 Jarigen)
en zij behoren zo langzamerhand cpbouu,end, riJp Qern.,;akl te:-,.,;rien voor de senioren'
Dlt houdt Ín dat ot onder ano'ere geurerkt zaI noeten i,rorden Í;1ar ean goede basis-
konditie Bn eÈn zo goed mogel:'LJke t,echnische veald.ittheid cp voetbalgetríed'
Dit allas zou door een goede, speciaïe jeugCtrainel'dcs<uncig begeleid kunnen urordent
indien mogelijk in nauu overleg mel de hoc,'dtraíner,


