
DE LANGBROEKSE

VOUTREFFER

MAANDELIJKS CLUBBLAD SVL. ERS



MA tot 7,30 uur
Dl lot 7.30 uur

WO lot 1.00 uur
DO tot 7.30 uur
VR tot 7.30 uur
ZA tot 1.00 uur

HOUT AFHAAL CENTRUM
BU N N I K TELEF''N o34os - r'os

Hang- en sluitwerk Houtwolcementplàten

lsoYer-produlden Ronde tuinpalen etc.

STATIONSWEG 12

TEVENS

,TGOY 
HOUTEN

UOÍTR At UW HOUTPROBTEMEN!

r4AAk vA^{ Uw BerAryqr t'{ag',* JoRkrF
OF zoreÍS WANt U {íoqÉï ríoot" XCea
h'r_e_BêjHA^L@: 85 aVs kN?T l! t

1, COiifrêGí irrAiao:,o
ÈCeeo-aD.



W.A. Damen & Zonen
houthandel en zagerij

alle soorten inlands gezaagd hout
spec ra I tte it :

gedisselde eiken balkjes
tevens uw adres voor open haard hout

BOUWBEDR'JF

nieuwbouw, verbouw

onderhoud, tekenwerk

deuren, kozijnen

stallenbouw

NIHEBOUI#, voor

la ngbroekerd i1k a 45

tel 03436 - 1556

lan gb roe k

oí 1855

langbroek wrik

tel 03435

b'l duurst ede

1201 03436 1575

WILT U EEN MODERNE EN TOCH SFEERVOLLE ENTOURAGE

LEKKER IHINEES OF INDISIH ETEN DAN NAAR:

Chinees - Indisch-Restaurant WAN HING
amersfoortseweg 33 _ doorn _ tel 03430 - ?235

TAFELRESERVERING MOGELIJK. OOK OM MEE TE NEMEN.

VOLOP PARKEERRUIMTE. AIRIONDITIONING AANWE7I6.

hY LJ -í---l



sport vergt kracht
vlees ISi kracht

ST AGEBIJEil
kwalitatief 

*

en sportief *

niet te verslaan !!!

weKe\ii gu\d"n 1,r\ee\
{OOÍ-'

onderhoud
kost veel geld.
lorgdaarom dat men Lotto en Toto v a uw

U vult daarmee de clubkas.

Fs. A. [eeten en Zn

LANGBROEKËRDIJI( A87

SDU-ACTUM,IOBIEL
veu K00TEM

vctc[- div" sinacks
verzorgen: partijen

feest jes
tel 03436 - 1805

wr he mrnaweg 4 ianqbroek

HENK VOS

zqnd, grind, slqklqen

tel. o34gb z4gg

\_

"rwARGRlET"
zaterdags vanaf 8 uur
vooR : sNTJBLoEMEN (_

POTPLANTEI\
DROOGBLOEMEN

longbroekerdijk o83 longbroek
voor evt. bestetting 's qvonds betten 2163

AUTOBEDRIJF

J,ONÏ'f.EZEN
NIEUW @ CEBRUIKT A

FIESTA

Eggagr 
:.wrq

BANSII- 
_- 

CNANADA

singel 43 Odijk tel 03/+05 - 1938
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alrgustus 1982

Vers3ag va-n de Algemene ledenvergad"ering Vrijd.ag 2! juni 1982

De 1'+rgade.r'ing rverd. geopend door G"lJlinnaar, welke alle aanwezigen van
l:ar';: vlel_korn ireette. opvailend was d,at er onder de aanwezige een
1]rcet aa;rtel led,-'n va:r d.e bejaerdengyrnnastíek, de rijpere jeugd dus,
wàf sïl .
Bij de med-ed.elingen werd.en de bijeenkomsten met B, en tV. aangebaald,
vraaruit e"m. naaT voren g€konen rvas o dat d-e uiibreid.ing van de kan-'rine op de f-ijst vs;r prioriteiten geplaatst was maaJr evenwel nog
niet aan de orde* Dcor een gebrek aan fina:reiele rniddellen en
i:mdat d.e geneente te kiein rvord.t bevond.en k1r-ïrnen eï geen voorzien*
ingen zoor de jeugC verwezenli jkt worden.
ile notulen va-ïi de algenene ledenvengaderi-ng ya.ï1 1981 , alsrnede het
jr,aa:v*::siag van tle sekretaris rverden goed.gekeurd 

".tJe kaskonrmissie, bestaand.e uit d.e heren Evers en G.v.ziel gaven hwr
goedke.rring aar? het financiele versrag van d.e perrningmeester over
het seizoen 81/82 en zij zullen ook het komend seizoen deel uit
mai;en gen d"e kask,:nunis=ie"
Het fina,ncieel cgerzicjrt eve:r het seizoen 81/AZ gaf een teliort-ïe zien vas ongeveer f u2600r-.
lle b*::r*:ïing v+or het sej-zoen 82183, gebaseerrJ op de kontributie
va,n lret ;eizoen g{ez geeft een teko::t te zien vaJl ongeveer f. 55oor-
Y'ror"gesteic werd à=a-:on de kontributie met f. 1o- cer rnaa-n"d per
-lid te verhogen' Êit v*orstel- hou.dt tevens in dat er d.oor de jeugd-
r.ec"en va-n de afd. voetbal geen reis#er betaald hoeft te lvsrden.
i]it voorstel vserd aangehomen.
tie; dageli-jlcs }:estulr ïa-ïl S!V!II bestaande uit de heren G.Llinnaarr

"'crrr:zitteS:Do'"""8e, Ë+ilnirrgineester en G"v"T,eeuwen, seKretaris, werd-
herl'.lze: le *e"mingmeester zal lr. het komend. seizoen niet at het
u:';:ir rae' alleen c.oen nasr zal word,an "bijgestaan door de Hr.Árends"
lici ,Looi'3]:,^:;bu":r- bestaat ir.et kornend. seizoen voorts uit de afgevaar-
d.i,1,J-e .iÊJt aÈ a''-d.eI-ingen voetbal , ba'lialntor. e:.L girtnnastiek, respec--Lieve.iÍ j;. cc ireren H. Jansen, Jnv.Kcten en J"Hogeweg, 'vïe namen
a.f*chr:id. ven il .Ver-riieuie:r-r d-ie -"'erscl.i-I.Lend-e jalen deei uitmaak-te
'ra:r ]-ret hc':ft1r:r-t'.::rrr. l:Je.m+rrs aIle l.ed,en wercr hij hilrtelijll beda-ni<t
=,"ror ejle arbeid -1ic il:j vomr- liVL .:e:::r:icht heeft,
i,::oyis usrden:i,:; hed.anki voor hrrn vele weric h.et afgelcpen sej.aeen:
:.,r,r;,' .r'i.et Iile-::chal" , ..r* iiÍ..e.1-, Biesheuvel " Verbeek " de samenstell.el.s
v*:*: hel: f:l-r:bb.Lad, cïe d;liviteiten en de ka;,itinekornrnissies, ver'Jer
'-:i.r.q er" ':ari-l:; r-rit nail2" irsï €jeineer:tebes"buuv vocr" de pret'cj-ge sa11tcn-
: ., r,l-,:::: , ,7. -.,":-:1. ,i::i; tit "f*r.=adt:-i1,,: gesJ_cten.

:' .- ïr r 7\lt*?. ie si':-:";J-,--f" ,,;:zie: hj::'a ten eini.e" .De voetbaLec'*:ne-j-.i.r.;,:

-,,=l,i.-,r,:u c - .,i1.' .i-:- +;í-ï- i,":"r:cj:,tn-:. ?.: 1-.-:r,-,=1Íek epert*:r n3Ëi t: ;a Failr
C':':.

r3::i?:.;l :.i =r+"rr e1i* a-r1d,e1-ingè-n e*.' se:scsn ger+eest a"in veg-],
' i .=a e riï. :;ta'r,: i á':: . Z:; werd bij de afdel ing vaetba.] !:+ ; i -= tc€

\-

., È-

l'.".';Iï. d.,"*: ; ".l,j. .3 t,{:l.;cïent*ams in of bc,:.r-.:--. C+ mii,ls r,:



Lioot. Cok de ;erryd heeft dit jaar leuk gespeeld, ond.ainka dat er wel eens van

ieider ver:and"s:d werd en er niet altjjd voldoende spelers b-rarerio De afdel-íng
g;,urriasti.*k herf,t dÍt seizoen aan verschillende uitvoeringen declgenon*lr en

wist 'l"er ire::e*hilleud.e prijzen Ln de rqacht te slepen. De afdeling tndmintou
h-,t--: ,il.t seiaoen een pa*r wed.s'brijden in ds omgeving geepeeld an een ondcrling
'u;--rncci georganiseerd, wat wederoil €sri succea gewosden Ís" ZaterCags spealden

"á+ jeugdleden hun partijtje r:nder goede begeleid.ing:, wat tot gevolg heeft gehad

i*t <i*ze i-e+en enoïm -,.thouslast gervorden aijn.

l* uitbreidlng vaa d.* kantine laat vocr-'T-optg nog op zieh r*qchten. De ultbretding
k.an alieen d*orgaan als het&rpskruis n.íet g:ebouwd. wordt"
T;.:r de fysi"ctherapeut, dirr. Brakkó, zlin er het afgelopen aeizoen twee andera

. ,;:p=raLen aa.ngeeehaft vcor een ri*gelijk nog betere behandel-tng van bleeeures.

.jt::, Brakkd l-reeft dit eeizoen dh-r-. Stquihayà cpgevolgdn die wegenel promotie

geea r,ijd ileerv:rlj kan ree.kcn r,'o*= S{t" Wij b*d.a.{cen item \rocr het vale serk dat:

t-lj v+e: d* ci'"ri: g-**a^:n i:eeft.
ii*i: eiin e= e6*tcfË#3**= evenrym*nten georganiseerd on áa ol-ubkae ta spekken,

r::a1e i'et i'ul::*pa.k *n d,e grot* etruba*tï-e, welke beirJ.en een leuk resultaat
.'?Ër,r -l en€rd h.eb-be:a*

'i€i.=*ns rijn er.' w**r :r:1:rèeiiilJ ende bijeenkonleten xiet de gemeente geweest waar

+:.:t,e €-s.n d.::: crde ksamenr uitbreidirrg; kentinoo drar'.k- en hor€calrergtnnlng,

i.j ., .f,rnzn*i$;: er: de di:;*" kiij hopen dat het contact met d.e geneente het
; ci.;--;ei:d :izn*n op C*zelfCe plezÍerige wijze onderhouden kan worden.

(^ ffiffiFkj Wffiée

jl*ï=r:, ..gii.*ls!i#, - "..ï]J

,l: "ll-1"i:' 2,' i;l r ilFTlS

'fÍttïr:mi j Í. rrJ+ ,.rvrj

Zmtendegv**Ëbm Ë

i'3 n ifij e * r $ *;.k* w##d st rËg d p r* g trËi. ïr: r !;T t:

G í,ls?.í 3 ss+q

1 ,o r C!L-1 uui.



I)OT{DERDAG 26 AUGUSTUS

S. V.1.1 -T. o " V"
s.vnl.7-S"V,F.7

ZATNR.DÀG 28 AÏJGUITIÏS

HOUTEN-S..V.I,.1
s.v. l. 3-loERNoOr c.D.No
S. V. l" 4-TOERj\ïOOI C.D.lí.
IvIÀARSBERGET{ 3-S.V. I,. ;
DIIISDAG 31 AUGUSfTJS

S.]'f . f,. 3-S. C. R. 2
s. c.R.3-s. v. E.4

'f4OENSDAG 1 SEPTHTïBER

TOV-S.V.1.1
TOV 2-S.V.L,2
s. v" L.?-c.D. l,|I.7
S. Y. L. DAIrïES-EVERSTEIN

IÏOEi.TSDAG B SEPTq,ïBER

rsRTr 6-s.v.l.?

uu.r
uur
u1.Lr

uur

4 01436-1Êr05
03436-154i8
03$6-1665
01436-1 383
O3434-238;2

19.00 uur
19.00 ur:r

15.00 uur

Í4.00 uur

19.30 uur
19,3O uur

Schema 3
Í.tiie frc,lcs-Bí ederod es

PUÉM_Posta
Benschop_De Meern
DVSA-HeÍcules
SVP_FZO
VVOO_SVL

Schema 4
Posta-Nijen rodes
De Meern-PUElvl
Hercu les-Bensch op
FZO_OVSA
SVL SYP
Bredeíodes-VVOO
Schema 5
Posia-Brede.odes
Nijenrodes-De Meern
PU ÉM-Hercules
Benschop-FZO
DVSA-SVL
SVP_VVOO
Schema 6
De Meern-Posta
Hercu les-N,jen rodes
FZO-Pu EM

SVL-Bensch op
VVOO-DVSA
B rederodes-SVP
Schema 7

De Mec'n-Brederodeg
Posta-H ercu I es

Niienrodes-FZO
PUEM-SVt
Benschop-VVOO
OVSA_SVP
SchÉma 6
Hercules-De Meern
FZO-Posta
SVL-Nijenrodes
VVOO-PUEM
SVP-Benschop
Srederodes-DVSA
Schema I
H ercu i es-B red e rí)d.rs
De lleern-FZO
Posta-SVL
Nijen.odes-VVOC
pU E N,,l_SVp

B!nschcp-DVSA
Scheme 10
ÈZO-He rr-ules
SV!-De Meer.
VVO- P. s ta

SVP-N,enrc'ies
D,JSA PUEIVJ

R..d,fn..< -PÉ.r(.h-n

Schema I1
FZO-BredeiJí es
HErt! es-5\./L
De Vee.n-VVOO
Poaia-S\,/P
Ni en.oCes-DVSA
-l,E\4-Benschrp

1 9"00
19.oo
1 9.00
19.30

1 9.00

ÀAïVANG COIISPETITIE ZÀTERDAG 4SEPTil{EAII

,"1 i,:, l-l ; 
"l *vO et !; S, !

l-)'- :--'r'-l-iné'j JEUCDVOETBAL heeft een nieuw bestuur.
,..,..j 'r-,.:.]Jaai nu uit de hefen:

,-.,í,: o t-

\ïi.lhe ,:ninalveg
Xerkelanc 52
Kerkeland 49
ïrenelaan 1 1

Eiker:Iaa::3
l-,: -l

.",.ï-.:.nf

lrcorzitter
Vice Voorzitter
Sekreta:'is
Wedstrij dsekr.
Bestuurslid.



=rvqlg !d{:Ie4!gl
-:- Èsrgto uedstrijd van onze landgenotan kras tegen Luxembrug, ulolke uedstrljd
^'.,rd gaspeeld in RotterdaÍn. Ofechoon Nederland met 4-1 deza uedstrljd uon, uas':et een ledereen duideliJk, dat het vertoonde spel nu niat dlrect vael hoop
raf op een gunstig resultaat tegen BostenriJk.
icor de liafhabber geef lk hier nog de opstelllng van Nadarland tegen Luxssr-
-urql Oe fllunck-lriersma en Kuye, Notermans-y.d.Hart en Klaassene, DillÉn-Brus-
: elars-Appal-Sosselaar en vnd.Gljp.
:i 1 95? moeet lUederland dan aantreden tegen Bostenrijk in het bekende Prater-

s'edion te Uenan. l.|et uas dE eEnsëe maal ln de voetbalgeschiedenie, dat onza
:andgenoÈan daar speelden. Ik zal deze uedstrtjd mijn leven lang nl-et vergaten.
-et tsas 6dn der aerst': uedstrl"jden dis Ík per TV mocht volgen.
.ns elftal uas op dÍ-veise plaatsen geuljzigd in vergelljkin-q rnet, hat elftal,
::i de strijd tegan de Luxemburgers had aangebonden. Zo stond Pietare Eraafland
i,,r op heè doel- en Eerd de uoorhaede gavormd doorlv.d.KulI-v.lrlÍseerFtJilkes-
'.an FeJ.ís arr Carliono
J=. st,rlJd verd geleid door de Dultse schsidsrechter Scfrmatzer, die elrae een
-.:rgel-coftr-ÍJko horne-refËrBB bleek t,e zíJn.
-qen eIIe ver$rechtlngen lns bleok het Nederlande aLfltal op te kunnen tagen het

:ulerieure goachta 0ostenriJkse team. llet precht,lge aanuallen uerd uerel het Oos-
teÍri,lkss deel bestooktp hetqsen rasulteelcc in ttuee doelpunten yan Van fllelLe"
lat k'rc-! rnza J-andqrnoten Ín ds f,useds helfL nog ge'aeureir'l
'ieirrr.ic er E,:beurde ireal uat ná de rust. Flet epel ulard el snel harder. 0osten.-
r:.'< ilocht ksnneSijk deza uadstrÍjel nlet verliezen" lJet 0ostenrJ.jkse publlek
.-r::j..rËe? =ích oF scharrcíalijke uJ.jze. Da BostenniJkars ulsten taruE te komen
rt'1-?u U,ï.er::nra werd hÍarnÉ op ordj.nalre ulJze op de ainÈelbaen Eeemakè an ean
l:' ,;rirrr.:tan voor het ei-nde uLet, Hr"frek veor Sost,anriJk de gelíJkmaker te gcorsn.
'.t;ou Ësn Êelrtra,:tq sterid geueest ziJn ala sinduÍteLag, gezien het spelverlaep

: ::iq i;Hsecia helft*
:n 1iaar mlni-lten ucsr hst e!ftde brist Uen ltlissen op geoonloofde urijze pen Ooe-

:,.-:rijker rja bal afhan, lig ta maken. Deza líet zich echler kaurig in hab etraf-
'-;r-ropgebÍBr-{ vailen en tct srrtetaltenis voor alles urat Nederlands uas, uees de
r=rij.jcl eefreidsrechlur na*r de strafachopstlp. De strafschop uard benut,
zc -:t FiÊu,i Lend, qnhsel onverdlend, da boot ínging met 3^2. Deza uedetrÍJd
2.. 1 iJltí-jd halcgnd bliJvan als 't0s slag in haË Frater'r"

-:: vclger:ds Hldstrijd was tegen Luxemburg. De Luxemburgers gavsn et de voor-
ksur arr irun thuisuedstrS-jd tegen Naderland in Rot,terdem te leten verspolen.
ir;rze lsndgenoterr trÍsten zonder problenoan deze uedgtntjd ta uinnen met 5-2n
rJ,rr dÍt rpeÈlLes';' moest de thulskedsÈrlJd tegen 0ostenrijk de besllsslng

r.rDnqen, uelke plo;g naar de eindronden te Zceden zou esane
.,; Zi:-il?*S? traden de t,uee ploegen te Amstardam tagen elkaar aan. In dn uoo-!--
r+cCo ïan Nedarland spoelde het, rrGcuden blnnentrioirrUlllkes-Lanetra-Rijvaro"
, i r;3ens::;I).Íng Lot cie strljd Ln Lienen uend fret een sportieve ontnoetLngr kr*ss-
i j c;r.en c:-rn;,-.Larht te horen Lras6 Nederland heeft in deza rrledaLrÍjd kanoen op

' rr,sr';,-:ir:nl::i] qeharlo K'rrÈ u'cror i:lrt eínda uas de stand nog 1-1 . Lenetra krea$
r-r:n ':ir:'1" 

t"r;:Jr! [Jr n $'-'nr , r"::lr]-kD ir r -i s t',q*n z-Ljn QeuooriLe j-ne echtar niat kr: -,

.- '-,),:, 1 .-.1 bl-e: " '.--r o .'sll<o i . .-- 9e::: Oastsnrljk voldsende uas ueor plea",-
. c 'fÍc..-',,: t,c ís,.r?Ejsí'.o Ïn l,'5 Uos:urnrJ"j':3s L6;:rn sJ,'ealden c.'3oH€e:;::.pi-:l

- .': i.r-j Bii'!l sgi :;:.;i !,'ól'nndg E:'ngt Hu;:i:ei-"

. r j --L: :: r--;lc: t; Zr.'r Lïi.li, rsr': j oespasld u-in ?-?9 jr-rrii 'Í 958. [Je Ianrjen utarar-r
- I qrJ-i-í-í': rtail €i-i.: ,;iËr iandall Ínrreelsrld. In groep vlet us$ B::ezj-Il8J t:ii-:'.

'-- .,,r r'.,1 E;,r,1 ;i.1i+ansr alftaï s1':leJ-cign orse nee sGlLrnar-SelnLrs*Lï-í,s!l*!!iiu1*
- r E-{'i . .';;:J.}.ar., i:e ser';qc tu.lea geceprueijstrijden urerd ene Pele r.ir.'t opg.-"'

- :11 
' -i l:t-i,-,ls$ iei!"-;ere hialdsir Ito:tr grc';',.::ra;E trËnf echt-er d= l-,ri''rri En

- . ' .: {.lrp tei,;l-, Rueiand de tttgsnstanCsr a'ir,n. Br$;lIlff l;oli dc;:;*,, rn'n,s,-.

. r ,r' l:i i ,.;l-* i-:et euÈ*e dsalTunt '
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De halve finales van dit toepnooi gingen tuesen Dul-tsland sn Zueden en tuesen
BráziliË en FrankriJkl 

-' I
Het organí.sarende landn Zuleden, uÍst de strijd tegen de Ouitsef,s auccesvol el
te eluÍtenr zij uonnen met 3-1.
De andere halve finale uerd een prachtlge vostbaldemonstratle. In hst alfÈal
van FrankrLjk spaelden bekende uoetballors, als Just Fonteinen de topscoret
van dit eLndtoernooir Raymond Kops, leter vooral bekend als voetballar van
Real fiadricj. Pele b,as op ziJn best 1n deze strLJd. Hij scoorde maar ltefst
drie doelpunten. Edn van deze doelpunten uil ik hter kort omschriJven; De I
Franse uardediging had zích op ÊBn geg€ven moment teruggetrokkan Ín het straf-
schopgabied en GF uras vrijuel geen doorkomen aan. PeIe kreeg de baL sn bekaEk
de situatie razendgFe'. Hij llet de bal van zijn dij sprÍngen, maakta een {salto an knalde de bal- met de Dug naar het doel staande- keihard 1n.,......
fen doelpunt van een uitzonderllJke kuallteit. 0e eindstand van deze halve-
fÍnale uedst,rljd roerd 5-2 in het voordeel uan BrazlliB, zodat de finale ging
tllsEen gestland Zueden an BrazlllE.
De Ztreden kregen in daze eindstrlJd geen poot aen de grond. De Brazillanen
voatbaldsn zoals men nog nooÍt op de gEoene grasmat had gezÍan. Pele scoorde
tuse keerr de Zuedsn ulsten ook nog twee treffers ta maken, doch uiteÍndali.Jk 

-uerd de eÍndetand 5-2 Ln het voordeel ysn da Braziliansn. De eindrangechikking
van dit toernooÍ usrd als volgtrBrazlll8, Zuedan, FrankriJk. t I
Nog enige opmerkÍnggn ovar PEler HiJ uerd geboren op 20-10'1940. Hj.j sas Í5 '/
jean Èoen hiJ debuteerds Ín hat sergte team van het grote Santos. HLj acoorde
ln zijn eerste jaar a1a beroapevoetballer voor Santos 14 doelpuntan. ALs 15-
Jsriqe speelda hiJ voor hst eerst in het natÍonale team van ErazlLlB. HÍJ uae
1? jaer toen hÍJ zijn earste uereldtoernooi mee maakte Ín Zweden. C
t 962-Chllt.
Uoor de eindronden veil dlt toernooÍ eas Nederland ingedeald Ln eEn poule met
het zear sterke HongarÍJe sn 0ost-Dulteland. Slechts 66n tand kyam in sanmÉF-
k.i.rg voor plaateing in cie eindrondan.
0p 30 aprll 1961 trad FJadarland aan ín Rotterdam ln de volgande sauenstEllingt
Platere :aafland{dl,grsma en Kuyer flullsD-v.d.Hart en Klaaseene, Suart-Groot-
tililkes-t "J.Kuil en Bergholtz.
Tn de ploeg van de Hongaren wae doeLman Grosics de enlg ovargebleven spelar
uan do grote sterrenploeg vÊn ometreEks 1953. De toeschouui€rs, die voor een
bomrrsL stadíon hadden gezorgdr uaran uoor de eanveng enthousÍast genoeg, marii
de gesstdrlft ebde uegl toen blsek dat de Oranjeploeg kanelooe uae. Tekort aan
$nslheid uaa vooral merkbaar ln het LLnkerdeel van de defensie, laar Kuya on
Kl"aassens nlet cpg*Essaen uarsn tegen het snelle spel van de Hongaren. Dcor
d*elpunten yan Sandorr Fenyveai en Ticny uard het 0-3 en Nederland kon z;Jn
kanean op de slndronden eigenliJk al direct afachrl-jven. EBn kleine n:.feIÍ.jL.
h*rirj bleef nog ovÉ81 Índian lrladerland op 14 mei 1961 te Leipzig yan 0oe+-*
D:.itsland rou k*nnen ul.nnan.
l'' h*t, Fi**e:landeo tasm rraren anl.gs ver-anderingen aangebracht voor deze usd-
. -r*j4" F.u;rs s1n v,d.tiart tsargn vervanEan daor resp.Valdhoen en Pronkr Klaac-
--ii-1';'-.:Giir veil ldise*ri an uerdar trad Sgftleurman ean, $.n plaats van Suart.

:r.-,:,r1*nr': nan ln tiaze uedstrijd u-:1 dE leiding doar aen doelpunt van Gronbt
,,,-.- tr .,.i .. riJ*GiJ;':i,;c::: t'ieten gCI-t, 1Jk te n,al',en, zrCat dezs uadstrl"Jd rl-ncli-rda
.,;i "i* " íliet íiií1.::rj voci hlederlende ondi*t de Honqolen t';rsa maal- san ds *els{"*

-..t;-ii.q*;:'* *',.*+*r:l te wíi-:nei-i, Do thuiswadctríjd tegen onzB oo6tburen is echter
,. ":*) i. . Jr.atËÈ:ian. ïn vsrband mot zailere inÈarirationala vesuikkellngen kr.rï+:n
-",' ..,:tu*i-,'-litsars gssn ínreievÍsa en zo moeet de uedstrijd helaas em pel-i.i.'l,eÈqi;

,: b,í)i:ddn Ëss::':Fiï. l" ÍJlaul sl ta vs=k'rnoat men tot cor,clusLe krr;is:-i dei; ;;
-s'...-,:,--:+ BË:f,lens u;e:.ke sport vorbrosderte maar esn fresa is. Naar E:eCapest
,r,rcr de u,. *r:'i*t,riJd tegen Hongari-js ging one elft,aï ua1. Dezo rcreds';;:ljdp ci.*
.',: 2? *rii, :':-' t?61 aldaar teqon de Hongaren uerd gespeeldp ls á6n uan ds ai.L':,::-
.,::ïe i-: l:;:ijden uit onze vo*lbalhÍstor-te gauorci€n' Gp het veld stiJnd narr :.e.:.-
r . .,'.' ., .:.-^::;,.J Nederlands elfta}. 0p de linkeruinq opereercie het orraren

e:rss,j*.;,;,.-.Lr.: ï1,J*ili.-iiro ïon::r:3 van der Linden àras uraet aens j-n l;st *i":'.iai
" -::'-' '-1"'r. -d '.:.:r 9-' *i: i.::i dcbui;,.;rl, de snal populair c'=l!!otí-iF r l(le-iJar;laal .

i,iridL '.ig:'i;6it g::* Af,i\l"
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| :\-a j:'l illsstjll dL' k'tltll'|loullell vijÍl d(

( t ili(rÍl Iuti(ic tocrt 5 cltslrtcterl, íll eell

,/ ricn ?uitielilk rllstrict (l'rler lelÍs 2) cl

t 'itttl t-tvct ltcl algerrleert het'sterkste
'r!uri/r "ztlhct" i;lat wtltt:tr rle volgerld'

t-i ,ic volletlr!lc uLrÍlll)cllttc te lle5;irltletr'

í) c "viit" watell: voot ftct rroorden Hl

-) '.'ot..rr ltet (rosterl. A G O V. V uit Apt

6 ,rril ecrl ttck aarr tlek tac:e rrtet stadgt

r,.+J iriillJLloít)ll 'AJAX lrtt Artrsterdanl el) 
'

/ ictr rlagc r)o(-l stceds topclubs'
h But te verspelen progrdr))nra was als
tk 

iJ-ocils(l.ig 13 rrrcr : I AJAXU i 2. ETNDH

,, 
| , 

-'t.'tttl.t!lllrrtei ' 3 A.G.O

É ÉÉ 
4 HEERE

, !H .'.(.'r:rrscldU 20 rrrer 5 FËYLNOORD A-G.O.V.V7 íE 6 AJAX ETNDHovEN t

r-
reau

RN
432

-

16

.. / HEERENVEEN-FEYENOOND
8 EINDHOVEN - A.G.O.V.V.

: 9. FEYENOORD - AJAX
10 AGOV.V -HEERENVEEN

11 HEÊREíVVEEN - AJAX
12 FEY€NOORD . HEERENVEEAJ

i3 AJAX AGO.V.V.
i4 EINDHOVEN HEERENVEEN

15, A G O-V.V. . FEYENOORD
16 EINDHOVEN AJAX

: 17. FEYENOORD - HEERENVEEN
18. A.G.O.V.V. . EINDHOVEN

: 19. AJAX - FEYENOORD
20. HEERENVEEN - A.G.O.V.V.

De vraag is: hoe lulden de uitslagen van deze wedstrijden? Onmogelijk/
-: hoor, maar wel lastig u krijgr daarvoor een aantal gegevens in verhaal-

v,Jrrn en door goed door te denken (conclusie's trekken) is er echt uit te k<.1

I I le'-l

lk v^.'eer dat ik hier een aantal collega's een groot plezier mee doe, nraar nroqe.
lrlk de rneesten niet- Het zil zo. Voor allen veel plezier met hel opsporen van
riez; 16,-6 wel wat lastige opgave
P S Mogelijk biedt onderstaand staat,e ook enig soulaas.
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zorrtlag 24 rrret

woertsclag 27 rnei

zurr<lag 3l lrrei

wcrerisdag 3 lurrr

zondag T ltrrrr

woensdag l0juni

zondag 14 juni

AJAX

;..t'CVV

. rn ii irovelr

T

,-

Totaal I

Totaal B

(ajax)

(agovv)

t:_,u", t',",._O!:::1,

T'- .:;;i 8: (ie'1en:or-ri)

Totaal B: lheerenv.l

: i'./ei.si,f reilel de liisleg vernreid en cp de 2-eregel de beha,:lde
-'ili de thi;isr:lub B, voor Ce uitploeg C), Bijvoorbeeld A.JAX
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Ajax en Feyenoord, de westelilke kampioenen waren de grote favorieten, rnet
ais 3e Heerenveen, cfat vaak verrasserrcl sterk voor cte dag kílrnt, vDoral in hel
Friese Haagie,
Ëindhoven was het gícte vraagteken en beschikte over een solide ploeg
4.G.0 V V. was "op papier" de zwakste.
Maar het zou allemaal anders lopen clan verwachl.
Van de te beiraien 40 wecJstíiidpurlten werd er liefst B0 % behaald in thuis-
weelstriiden!! (Totaal B is... l. Aiax deed het helemaal voortreffelijk tJoor al
ziln thuiswedsÍriicien in winst om te zetten. (Totaal S is.... i. Erndhoverr
presteerrJe l"ret orn in haar thtrisweqJstrijden het doel te vrijwaren voor vijarrcle-
lijke treífers. Een geweldige prestatie. Bovendien wisten de rnannen riit de
lichtstacl als eni-e pl*eg 2 uit-cverwinningen te behalen. Daar geen der anrje-
ren "uit" de voil-" winst hoekte werden c}e Eindhovenaren op woensdag; l0 ju
ni lan<ískempioen ctoeir ín A.peidoorn rnet Í.2 te zegevieren over A G O V V
De'rvedsttiisieÍï vêÍl 14 jurri cJeclen vntr hen niet terzake. zodat de verwachte
uitsrni!?er van Aiax-Feyeni:ord een sooÍï desillusie werd.
Ëindhoven viel op meer frcnten op, want als enige pioeg waren;ij thuis he
trokkerr hij de 2x "0-0" uitsla{ïen clie in deze competirie vielen
Voor?s was de nieuwe NJederlandse kampioen de enige Jtloec, rlie thrrrs pn rrit
evenveei overwinninqen in r.9e wacht steepte.
flist slecftts 1 1 lvinstpunten uit de I gespeelde wedsti-iiclen werd het k.:nrpi.
censchap in de wacht gesleept.
Slechts 4 **edstriiden +inrliEden in een Eeiiikspel Tweenrael rrret cje qcore
"?-2", waarbii Eirdhoven opnieirw 'l rnaal bíj be!rokkeir u./as.

lJoor o a. cJeee scí]re l.e(]en EincJhoverr verspeelde H*ererrveen een '1 00 9ó

rhuiswirrstl ITotaal I is .. )

De enlEe troost vooí de Friezeo was dat trten itt Eincllroven ook eett purttle
weghaalde, rnaar cjat was "helaas" het errige uit-purrtle dat rn de wacht werd
gesleept (Tctaal C is ). Bovenclien kwanr daar nog bij rJat tnert "uit" Ítele'
maai niet tclt sccren kwanr Een typische tlruisploeg derhalve
OveriEens was ciit uit-resultaat alÍild nclg beter dan dat van Feyenoord (ll) en

A G 0.V.V.. dte uit alleen maar verlies moesten incasseren (Totaal C is )

De grootste i:itsiag in deze cornpetitie van 5-1 en werd 2x behaald en nota bÈ

ne tussen dezelíde teg;enstandersl A.G.O.V.V. had tnet deze opcnings-
*ed-s(rijal op éen doelpunt na haar hele doelpunteÍ)productie voor de helft op
gescupeerd
O.rerigens was clít A.G O V.V de enige ploeg die óÍ alles won óÍ alles verloor
Wel waren er 2 benauwde overwinningen bij met slechts 1-0. Een uitsiag die

';erder cok niet nreer voorkwam.
Aiax. dni ïoch wat veÍrassend, als 2e eincligde, snraakte wel het genoegeri dat
de nieuure kampioen Eíndhoven legen hen niet tol scoÍen kwarn.
Boverr<Jien was 3e thuis score van Aiax ook in doelpunlen het nleest positief
ní. 13 vo*r en slechts 2 reEen. In totaal scoorden de Amsterdamflters 17 doel

Ílur-tte.i *n kreeg rnen 11 treffers tegen. Ëindhoven kwarn irr doelsaldo 1 punt
le koft op citt AmsterdammeÍs, maar met 8 legentreÍÍers was rnen wel de
rr.ïiÉsi lJa6lasseeíde Íli'isg.
t--!o*,":'e[ $-.!*,-=erenvecn i.lit niet tot scoíen kr..ianl; uvas rnen rnet 5 tegentreÍÍers in

u1g-MJsd5:iiirjr'n de rnirlst g:3ras'eerrje plocg.
1.1;r:"; ci..:1n ;;ï Fcyenoorei i:eirje rnaleit van Eindhovên verloar. maar meï 4 0
!"jerd --*k i i: íJío+{.q!e n+derlaag Eci+deril f.}ooreen 3-i ned*r!;rag in de li:a{ste

'..1r+3. :.:jrJ i-.inciir:Ce* de llotterdarníïlers igifs verrass*r:d en ÈeeÍ tel{,-ursteiiend
iríl L1..: isrrste pi=ats en dal hnd rnen ook huiten Rotterdarn niet verwacht.
Deze verrrri:l<ie 3-1 scn;'e kwarn nog 2x voor en beide malerr was dit ten naciele

veii A.G.*.tJ.V.
lir:dhcric-,r: wês r)ok al een i:itzondening met het scolen vau doeipunten ln uit
'.red;?:'i!delr w,ist ilen er namei!jk "l nreer te produceren dan tïruis en dai laptr:
(:r-'.r:iikelr pioeg. Maor U wisi het rroq wel: "thtris" bleeÍ het rjoel maaqde
: +i

l- -'.r.! i:e.yenoorri de i!1 sloot rleï 1 punl achter A G O V.V. waren cie dor-'l

{.;t , ' ..:i': ..;f:ije ClUtiS VGi'1 illrel'l tJÊiiik.
iil: -.ir a; " j *:r ..'l ..9 goeri rl I lj !:ocÍ laai clringen en ele regels lloír edns nlel
i.rr,.. ". '- a:,..,.:'r .i.r:r t<i.i,.1 '.' .:lle uiis!*uerr te we1eil i'i-.r;.,lrt.
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#y nastEek
J a_o{:'ersl ag ef q1 g}rmnas'q+ika seizoen ' 8r- ' 82

Ë.an het begin van het seizoen hebben we afscheid genomen van Mevr.
\retl{oert. :ij heeft haar functie als bestuurslid neer rnoeten leggen
!r",Jens te drukke v;erkzaamhedên.
l'Je hebben Dhr. Hoogeweg bereld gevonden haar plaats in te nemen.
l{e1-- }ssluur bestaat thans dus uit de volgende personen:
I'i,vr. Hoogewerf - voc.rzitster
i"iêv'r. Minnaar
iihr:. Fioogeweg
ll*vr. Kerkhof
iiÉvr. Fecldema

sek:'etare s s e
lid hoofobestuur

- l-restuursl_id
- bestuurslid

l': begonnerr dit seizcen met minc^er uren. Nooclqeciwongen hebben we uren
n-3."-,ert inl-everen. Dr-aaiden we het afgelopen seizoen nog ret T0 uren,
; I se.izoeit'daren het er sLechts 3, te weten 3 uur op cie dinsCag en 5 tr:ur op Ce woensdag,
l"l::ar i';e kunnen yJel teri,rilzien op een spcrtief en oezell-j_c; en vool:al crul
:':i.z oen.
.,- l''egonnen itt nover]:er:l met tveostrijCen voor ie nei-<,jes \.;an 3-I2 j.i:
..'--- :ioqenaamoe nini 3-4 kar-rp te Doorn.
"-:or beh-alien ive met r groqp ae bWlrfÈrpnijs, wat ons hei recht gaÍ
ir..;i.r rje finê!e5 in Àne:-sfoort te gêèn.
?-r;^r behaaiden ive ,;een pri_jzen, maar a]l-een het neeio€i;t :, as al erJ lelrr

.:!l heef,t r)tl"i .-t-. ),ir:olaas ons dit jr-.ar niet vei:,:e r-:ít,
f .i-r-1'5i cle Sint inet rnooie tekeningen en een dansje, oe li n F nn -'i 'invu LL_)lr
i'.irrt hac voor a]len een kadootje.
.-r.r februari zijn we met cre jongens en rneisjes j-n de leef'urjd van 6-3 j=
f ra:.r- Àr-net:c 'len geweest. lit tuas een recreatieve sporl--'nidcag. ÀIs aat'i-
-r'::'ii.*:n l:r.i. _€n v,re ell-enaa1 een pen.
I : '',":,jàrt litaren tr'€ rr/eer bij de jaa,rlijkse springinstu!i te L:tenen.
i,-:.< l-:j-er verjen leuke re*sqf 1q1en bereikt. Op f6 a_:ril vrerci er cen :e-si
'',i".;ni gecrgani-seerd voor de gehurvoe oames sanen net ,-re ouieren. )eze
, -.':ni '..e:rl .Jevulci net een dansje, een binge en tot slot nog een it--t:r:..-
.-i; prijzen voor ieze avond rler,len beschikbaar gestelc cloci oe dames =io'l.'T.i :ftrek van alle kosten bleef er een leuk be,lrao cver, rvêt v,,e nie-t
".. ;,-lri l-,:i',.on
, -r -:e:i vi:ren weer r-:e onierlinoe r.recstrijCen eê1 _ie i-:ell :':. _,e <ilijer-t i
-',.:s:-l er! n.:n L'e'..t.. -.e .i-:;:.:L::: dan OOk, na :i1Co.o, allernaal een Cipionl
: i.'i 5lsarop Ce behaalce cijfers. ;it waren tot nu toe alle activiteire:r,
. -r .iit',,'ns nog niet a_lles. Er staat ncg rneei- op het programÍna.
: i. :!ri€ ',ie avondvierCaagse zor.{e1 in Doo-rn al_s in Cothen.

a / ...un: een .spei;i i-oiaq voor a1-ie ki.nderen vanaf 7 jaar, .jit in ;,; :r.i..i1i.v.,'...ing mec oe voetbal-. .ln aIs laatste actirriteit van het seizoen '-.='
-l'ri,:,.-t a.3 jui.i. loor'cre verkooi; op Ceze jaarnarl:t van,llnik].:cls'<li;'* i"ei-r ;-rr,'--;ir we _-,et gajr Op Onz? Leqrc)ting te kurrnen ii:hte:r,.-,ei -:,.ic er veel h,tj anze afdeling geiaan v/orci+u. Cok vocr vol_gelcj-, .',:- s'.-ean er a.l- ',;eer punten op het IJroqrarLrnêi zoaIs ."vedË.trijden Êri .jÊ l'"'ceI- r-to.

:'11 Ila:nens het bes1:uur een fijne vak.rntie toe, en hoce;t u ali+r':
-'in-: attgus+.us'.o ;.r'J,-:en begroeten.

l{evr. Xi-nnaar
sekret.aresse.
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= een geslaagd seizoen 1 981 - 1 982 , staan we aaJr het begin van een
j:-eu1v seizoen. Dit seizoen begi-rmen we met rn kfeíne bestuurswijziging
,',:.t.betreft d.e verdeling va:r' d.e funktieesn
-:t bestuur is tharrs als volgt samengesteld .
.. Hoogeweg Weid"edreef.5O te1 16?3 Voorzitter
-leïr" M.Hoogewerf lJÍeided.reef 32 teL 1497 Sekretaresse
-.3.53n J.Kerkhof Doorrrseweg 39 te1 1B2B Penningmeesteresse
,:-,rr. G.Minnaar Weided,reef 48 te1 1668 Bestuurslid
Ierrr. R.Fed.dema Kerkeland 49 tel- 1665 Bestuurslitt

---^< Ce lessen zi"jn iets gevrijzigd"'': hebben de de jongensgroep moeten splits€n i.vrln. het te grote
-eeftijdsverschil van d.eze groep. De groepen zijn nog wat te klei-nt
-3ar 14'e hopen dat het aantal nag za)- groeien in d.e loop va:r het jaar.
:.et lesrooster seizoen 82-83 komt er dus als volgt uit te zien.
--nsdag". 11.00 - 1?*45 jongens 6 - I Saar

17"45 *'18.30 jongens 10 jaar en oud.er
18. jlO - 19.30 meisjes 12 - 1) jaax
19.3O - 20.30 Dames

Í',ensd.ag:14.00 - 15"00 Gynnastiek voor oud.eren
16.00 - 1?,00 Kleuters
4 È 

^^17.U0 - 18.00 ftleisjes 6 -,8 jaa;'
18"00 - 19.00 fiïeisjes 9 - 11 jaar
'j9.00 - 20.00 iiÍeisjes 14 jaar en ouCer

-:=1s uoin bovenstaand" Iesrooster zietris er op d.e woensdagmid.dag
.-:- 14.00-15.00 uur g1'rinrastielc voor ouderen.Ilit lvord.t gehoud.en in d.e
.-'--irne"lVe Coen hiez' vecl spieroefeningen en een spel na.Na afloop
-:-n-t.en we nog gezellig een kbpje koffie.Als het u wat lijkt kom ge-
---:: eens kijken of het eens proberen,U hoeft geen speciale kledÍng
,'- te schaffen en het verplicht u tot niets.'rVe hopen oolr dat de
=:3n eeils van de païtij zijn want echt het is erg gezellig en u

---. it er fit hij.Er staan d.1t seizoerr ook v/eer verschill-end.e akti--,- ,r='ten op het progratrïunaro.a ï{eer wedstrijden voor de jeugd. en waar-
-::--.i::li'' l/ïeeï een uitvoering in het voorjaar.U ziet ra)- zi-jn tve maar
==:- --lei. verenigingrer is genoeg te doen voor ied"ereen.Verd,er ïuens
-- r een gezelJ.íg en eportief seizoen toe.

ldlonique hoogewerf
s e cretaresse

: _::3l-2_grq INqIfg : S.V.t, . jetgOUa0nl (op 6 rnei in sporthal Steinheim)

{= :'--a:-en a1 *,è vroeg aanr maar dat was eên voordeel want (dachten we) dan

baËBnnr Ë e$

-__-,:: ;e nog even

---.:-=s kxi-jt. Ze

, --__--:=f zagen er

S l3 I lr.HE I1í :

inepelen. Maar dat ging niet door want ze waren de

werden gevonden en de wedstrijden konden beginnen.

als volgt uit:

S.V.L.:

Rob2a



n1

DE

DE

MD

MD

HD

DD

Jan-Peter

Dorien

Ja,ceueline

Reinout,/Jacqueline

David/Dorien

Marc/Jan-Peter

Dorien/Jacqueline

2L

13

18

4

2L

2L

2t

Tlmo 1

AngelÍque 2L

Lidi 27

Rob,/Angelique 2L

Lidi/Tino 11

Tino/Rob 7

Angelique/Lídí 16

Nu, aI met al was het een lang geen slechtr wedstrijd en zouden we best

wel willen dat het nog eens een keer zo war (Je noet rekenen dat het

onze eerste wedstrijd uit wasl) De einduitllag werd 5-3. De meisjes kregen

met dank een bos gele tulpen en de jongens met dank een handdruk.

Zo, dit was het verslag van de 12 jaar en (uderen.

Angel ique

rf,E& EEAGEÀT

AUGUSTUS

1 6 L. Jarrsen
16 J.v.Di jk
13 Vi.I{oogland
1 B J. Hoogland.
1) Sj "v"leeuwen20 I'tr, Roelof sen
21 T'Rgedijk
23 ilÍeYT.A.iíerbree
?L S"Gaasbeek
2 + .;" G;'oot'"'e1C-
26 j.Spoeistra
?(" C.v"d.Pavert
'16 R. C.Roelof sen
2'7 Sj.Reedijk
::.'j J. Jansen
3J [i"Bunjes
)1 L "-,rc-t;sier
31 luet:'. p 

" 
v. Di j k

SI PTHíBER

2 J . v. d.. Gier
2 A.,Iletzen
4 J,V.Leeur.ven
I H, i{of
? P, Iiiarchai

12 À v.Di jk
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P . vANn DO O]REU
CAFE, BAR, PETIÏ

voormafig club-
lokaal van SVL

angbr drlk a69

/angbroek

ter 03436 1283

LANGBR.
DIJK 81

VAN GINKEL
AUTOYERHI"'R

mercedes
opel , v.\ t, etc.
bestelauto's

nooitgedacht 38 zerst

ter 03404 - 19044

-:'SLAOERIJ

P, K.\.SP]E]RS

voor eerste klqs
vlees en vleeswqren

eigen slachterij
en \ rol.sËkeuken
door ,^ s

tel (..

angbroek

-'o 14323?4

BERBERS

T. NICOLAASLAAN 32

O DYK

TE L O3405 -1691

G

N

TIE

RVER

NH
:-a

/. DE. WIET'S
-..ti tP': ', 

\
a r -,- l- met bovag

AUTOTNOHELBEDR.
tevens tractcrllsi

=-:cr drlk 16 tel 03438 - 23'3

dr|eberQen



IN ÀI,LE
SOOREIÍ

ET{ VELE S\

t|Alf tEtUWEt'|'s l(AAS
KAMPWEG 6, TEL. 6055, DOORN

Specialíteit in Buitenlandse Kaas

Dagelijks Vers Gebrande Noten

G" vAN GllllKEL
SPOBTABTIKEI.Eil

gok lederwqren
schoenen etc.

doornseweg 5

langbroek

tel 03436 - 1415

ASSURAi\STD-E=

verzehering, hgp. , etc.
de geer van juthaaslaan 16

tel 03430 - 2387 doorn

))ONS IIUIS((
rlIactalaan tï, doorn

tel 03/+30 - 361]
TEVENS ZALENVTRHUUR VOOR

BRUILOFTEN EN PARTIJEN

cqfe, bor, discotheek FA, H. v. D 0lllSElAA B

tef . 03430 - 2826 4s65

doornseweg 103

langbroek

voor uw tegelwerk

bgl eens 03436 - j57o

C, VAN DE B OGAA fr D
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4utoglosseruice &

Auto.schale3

lSoomgoariweg 59


