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VAN Dtr TRATNER.

TeruqblikkenC op de wed-strijden, iie gespeeld zill, r'oeten vre lconstateren
daL het spel-, zoals het gespeeld wordt, tegenval r- val) l1e selel<t j.e 

"

Ilr is te weinig beweging in de pïoeg. Is een ba1- afgespaeic, dan ruaehten
we tot we weer in aktie moeten komen i.p.v. tege-l-ijk \t'e€r;:r.r-. ti: d,oen"

We lopen nog te vaak achter onze t;genstander aan. Wi: l-frcetÊr: i:,Ê€;Í initia-
tief nemen, waarbij de tegenstander dan achter ons àan loor'r. 5r wordL
te weinig lef getoond en we zL1rr veel te lief in het -zel,.i. ik }:edoel
hiermee niet, dat we grof moeten zijn, naar een tegenstaiider, rlie ee-n bai-l

aangespeel&. krijgt, heeft vaak de geleqeniieid om rjt: cal ác?ri Le i1&ira!-!f

te kijken en dan af te spelen. Dit mag niet rzoorkcnrcn. We riroetr'i-r z/),,'j i::rir

ctat we eerder bij de bal zijn dan de tegenstantler- is dit n:Let"',,ilili;iijk,
dan moeten \.y'e ervoor zorgen, dat de tegerrs{:ander geen geie<1en}.e ii ,..:,:-Ljgt

om de bal goed aan te nemen. Dus het storen van Ce -Legieris:tra.nrj,i--' l,i i Ïie-,t

aannemen van de bal . Dit storen van de tegerrstander leidL 'l';-.-at.: + r-ri- bal*
rrerlies bij de tegenstander, zodat lv'e eerder: in balbezit korr:;r'i-

Zodra we in balbezit zi1n, <ian Ís het een kwestie van l:eryc(tÉ,ji _L:.er: ,a1lu rf

medespelers or.r de ba1 goed af te kunnen geven. Dus uit de dckt-ino k+men

elr tempo maken.
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I'iat il< ook te weinig zie is, clat bÍj een ààr'r\zrf-l-. opzetcen nog te vlr:inig
d'-:cl-lterIÍjn (de lijn t-ussen doelpaal ell c{r:i:ne:-'.,:l-.,E) } opqeio:ht wordt.
Iie dienen veel rneer naar die berr'us'te acJrl-eriijrr te gea"n':n d;rn de bal
telugleggeïï vooï opkomende middenvelder:s, clie oaTr vaak in vrije positie
de bal af kunnen maken.
tren ander punt is de vri je 1-raoperr. Van dc vri;e l:;:apr-,cn, dear toch
regelmatj-g op getra.i.nd rvordt als het-. Lrainirrgsvelcl cl-i t- t-oe-:.i-aat i,v.m.
cre 'raak vele I:lassen vóór: het cloel-, llcni- in i.",<:cis-';:t-,c'it:r ;-,ral-'risch nog
geen spaan terecht. Wanneer we een vr:ije t-r'ap meej<ri-'jrien in ue buurt
van het strafschopgebied moeten rve zorqen vooÍ een qcr::cl-f. o::qan^tsatie"
Ts het zQ, dat het eerr dire*i<lLe vri;e tr;ri: j-s, dan t::::]rr-rreri we, v,/anneer
do mrrrrr áia rss :,,uu!, Lr.Lc ,zaak geformeeru{ worclt, ntaar e.í_- nog t-i-et is: n cle, I'rije_ trap
sne]_ te nemen om zod.oer:d.e c1e teg-enst'ander |e vei-'raÍisen- ls dit niet
n:ogelijk of is het een :Igfg-g4!e_ v::j je L.r:ap. c1.an j.et_ter r+e op de
opstellíng'van de ceqenstander bij de eventueel qefornreerde nurtr.
Ki;l': goed of a) de 'Legenstander oi: rroJcicenile af s'r-ar'd st-aat,' l:) is er
Áán lran* -'ri-i naast de muur:, c) hoe i-c cle afstand r,'an de muur tot het doel
f,it verej-st wel gsied overleg. Ool< moeten we eÍc\É) letien, dat- we achLer
de organisati"e in hei oog houden en Cus niet a'l-J-emaal naar voren komen
zoaLs in c1e v;edstrijd Puern 1 - s"\/.r," i. I-Ioe verder tr: handeLen is
bekeno -

In 1g5]Scligend opzicfrtn dus !/anneer vie cen vrije trap tegen krijgênr
zulien r,ve al-l.ereerst moeten zorgen, clat de vrije trap cloor de tegenpartij
:riet snel qenomen kan vrorden. Dit betekent, dat rve moeten zorgren. dat
-1 man van ons bÍj de bat blijft om zod.oende onze nedespelers de Eelege-n-
:reid te geven zich te organiseren. Is het clicht bij het doel en wordt
er ci.oor onze spelers een nuur opgies eld, dan is het de bedoering, dat
de kleinste s;pelers van ons midclen in <ie muur staan en de lanqste spelers
cp de hroeken. IJi-erdoor bieden we onze keeper uitzich-u. Zorg eï steeds
''lcor, rfat er in ieder geval steeds een man !115q en !Êsh!Ë naast d.e

:luur staat om het opkomen langs de rnuur niet Cet bal te vE:rhinderen.
ilri---tgt de tegenstander buiten het strafschopgebier) een *rrije t.':ap te
nerflen en zit er een grote kans in dat het een schot op doel vrcrdt of
€en voorzet vóór de "pot", d.an kunnen we een muur opstellen. Vanzcij*
s:rekend zal de tegenstander zich scherp opstellen en daar moeteir we.

-':.Il p::ofi-teren door op het moment van nemen varr de vrÍie t-::ap rill,eila.:L
:aaj: voïen te sprinten en de aanvallers van de tegenpart-i-1 buir.t:n::pci
--tr z':lten. Ook dit vereist een goede organisatie, want blj.jft er êóri
speier van ons hangen, dan gaat de buitenspelval- niet open.

Dinsdag 23 okt. om 21.15 urtr zal Dhr"stouthart voor aarrvoerd.ers en
lelders en geintresseerd.e blessures behendeLen die tijdens het
voetbal-Ien ontsta.in en wat d.aara.an ';e doen.

ít
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Het zc:-L ouioelr-;k zijn, da'i: onl r.retgeerr besl:rokeri i;, g-.'.:.i rr cle praktijk
te brengen. t{€-!- €ncrr. veel- traini"r j voor noi j.í s. 'Il '.,€.': e:r.;Íal over-
tuigo.r dat door keihard 2 maal per nreek È-er t,-:ei.ilien en il,:.- r;ls'ic F.en-
taliceil-- vte het i-.ovenstaande zeker oniier: cie i.:r;ic, '.r'.il:.i€:- ,-r.- icen, al- zal-
het wel tijd vragren.
Tot eeit volgende keer.

Zaterdag 22 september 1984
DVSA 1 SVI 1

Bij aankomst in Ámerongen moesten v''i,j de autors aaJt de weg p3Í;-e?er-
omdat op het parkeerterrein de start varr de rond.e van Ameron6:en iïas,
Hierdoor hadd.en wij de warming-up a1 achi;er d-e rug"Toen we ei.ndel.l-j1;
biJ de kteeithokken walen bleek d.at wji daar ook ncg eens 10 ainute::
moesten wachten,Dindelijk lcon Ce weclstrijcl Can beginnennen dat \,vas cr1

half drje.0VSA begon fanatiek en zette ons aardig oncter drukowai res':f-
teerd.e in d.e 10Ce niinuut een doelpunt voor DVSA.Hierna kwamen wij goeC
terug en rverd. er var beid,e kanten r-led gespee-l-d.Ne' voor rust l<reeg
thils van l)l-jk de baI aangespeelrlrc-eze haall-e goerï. uit en scocrd.e r:le'i
een fraaj- schot Ín d.e kruising 1-1"Ongeveer in de 47ste mj-nut kreeg Ja.r
van leeuwen nog een goeCe kans maar sciroot tegen ie keeper.Hietrta
floot d.e scheidsr'eehter vocr rust.Na ]ust een i's)ch vrel sterker S'rIl,:l^t
goede kansen d.re helaas niei wer<ien benut,ïn ije T5ste mÍnuut v,'e=d. een
voorzot van een DïSA aanva-i. in eigen tlcel gesehoten cloor iemand'+ners
naam lk helaas ben vergeten.I{els.as een '.rnge1-uklcige vredstriJd vcor SrtrL

ourdat vri.j hier zeker een pr:n'i; had.den kurueen piilrken.Met da^nk aan Jhon
SninkrTonn:ie van GarderennHenti nocki-ng clie rle:',e wedst:rÍJd zijn irrgeva-1-
lenrook d.e vele supporters <i.ie meegekomen waxen 'rj,'h Langbroek'

l siu eLftar speler

l-r-O- I i-i4

SvI.2 .\IRC 
2

Iiou d,aar tlegol'nen r^ie ria: r: t)'1)' er'-Ï:s' te rio<ist::r ju van de con-
petltie. ï''eI ci-e ho:p onze ']:')1''TSte Llree ;-'11ni-'e1 

'rr!v:1gvr f,g
krj ;gen,
ITa ón; evecr,-.15 t;.:i ri.rten '-Éltj'i'-e--;' te l: eb'ir:r', kwa;i' er ecn
aírnval. rl.n' hC o\rc'r ïecirtí: . i.e!,e ile:l<1 \, 3'r{-:eí;even en een
Spel-Éi i ra.tleCg l:ei:, OD 7 t n s=rg iOe n, I:;al:.ll 11.€l +, etrn gOede f eiC irr-5
vàn or\ze l.-eéFcr: I1,.,'àr-,r :'ncll j i11i i',r':ri1"i iio" een l:cÉjkschop
\f-ia cie hOeks(-t!.O0 k',,;at:. iie llt-.- Vfi'r i'tct ir-o€-1- en een te,:r'11 Sr'-l'er
maak"l;e er 0-l- \,'irJ).
\i:r enkele ri)j.j-uten- kre.len 'rii. j cer: ''':l-ii€i,Í9p en dai.'rr,e^ ^ 1 -

r:en k1ein beatjc hoop op e?ï') cioer'ptit't',,, Uani aeze v:-i;'i'll:'-ni)eYi
had.d en hIe a-l- erll'le1e r-na: en oï) .i e tr:r,l.itr j.ng i-e oef encr '
lirerbi j waren Chr j s -rl-\/eri::it lci6':rs e v: ,i-i (:'f.z.T:-i v'':1 Air,-
,ie rrr-tbl-inker:s, 0nris lroc: l.elc. ts a,n I:icilir"'ci- 1.-oil
In cit geval. nan Rj...ti';í..Tl rl e '.'r:i.1 e:; r'cp, h ij -cl:li11 rl-

: ': -' :'

r-.a l:l a .)

het doei narÍ2r C e tal kt'at'. t?L.cn ÊCrl +,e 
1-r;i'i5rr',il cl'.

EinOelijk zí:-{.Ia.n SOnclervari €Érn }iari. Olr hr'-'i 'o l,'r i e- rc'ie-l

te scliieien 1ltt2,ï i-e'l.a';s het irel:d ;:een doell-ïrril:i,.
lïa nog een gevaarli jl:'.: ;-.' 1;,',rrls- i"n itj tlii.r:ci :ii e :.: I ;:-1. "n')l;'i'-1'
On .iOhan Ir'OCkÍng, \,?,t'.T iieZe gÍn, í..r'r:'t} 1. l,e.t ,r.t€I.
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I,le'',, e en achterstand. -,Írli O--1, J:,iíri,l€n w() :

inaar cieze star,d- weL:d a-l- fiÉ-riiir o-2 tie':
0al in cie rec. ter r'rnriel'hlrE, l.: ,:: .-:r,íJo'-[,
iía +1 5 ninr:.ien esnecl-o t,e Iie D-ire.u ,'nle r:.i:

ÀrnóId van Os gewi ss€:lil ne t, ;iuiiir, r,:n I,

iate:r: bleek oai Ch::is f).;g.r'ital:'de.''''' oi;i<
aan r:i;n i:ecl:ter }.nie.
j''jaaf We liaC,U-:ti li,_'Cl't -ai::Íií)]i.. (.' i,. (:Ê.rI -..1 :l.jl'1., i1i.'_lti::

Biesheuvel- lr'arei- ri)ilerrir:-q '!rt-.i tlet () j I S;L-:.
En zo .leÏ1o-l:en '"1 .l j t o'; í..-\rr :r ii .; 1: i t ;:r€-, t il *2 .

VÁILEIVOGDTS 3 SVï, 3

Ne d.e thuis ned.erlaa€; tegen het sterke VRC moesi he,t 'Lweedr:r tlrj^t naar
ValleÍvogels"\roi goede hoop d.ooh niet voi optiitris:r:re vie;y',L hei; rield betre-
den.He* bleek eehte nog wel nee t vallen.[iïlt-, ha.d zelfl: È': bec-i;e ]:ansen
op dc cft'er"w-innir_r-g.De eerste slimme zet uas al_ rcor àe aÍi1;::ap eea feit,
Jan Maus.Ler *as nI .als vJ-agger aangewe:en.J:: d.e el:r'ste.relft t'a,s.yallei.-
vogels tacb'tat C.e betore ploeg,maa.r 1;ot echÈ uí-tgospcelcre lr;emsen kwamen.
ze nÍ'et e"?naLs 5Ïi,.Eij cle gevaarlijk.e mornenten w;.:,s tierr.i at{;ent.,tYe]'een
Ïrard.e wed.s'i;rijrlrCoch Ce stect leirlende scheidsr-ach'Le:: hit:l-cl. het boekje.. :::.ir d.e zek.lla d.r+ ïtist kwan Jan Sand,enren in i:e'r; \re*].d.ícloz. d.+ geblesseerde .;
Chris Evei:arld.us"Iia.ns Koster schoot t-e:rrri naaÍ de :oo:'sto;:lrlaatsrDe .,!yeede
Ïielf'c vas sïr riuíoe.r-j-jir ce bo'bere pJ-oeg.Een zul-rrer re;ra1ty via FronÉ,lte"-
heuvel wcrC riie'L gegevenren ook met een ïqije l;rap door jficc, Harcleman
r':erC iret cloci rakeJ-ings geni-st.T/alleivogels r;oeht ster.k terrrg en ri.e wed-
strijè ve:r.d. c='1s nàar gri-mmiger"In hei; i.a.a'l;sa;e l<vrattÍer haCrlen Johan Mqc-
ki-ng ern triioha:rd. .-rgn lmercnge:l reooie kamr-rerr +n r1e r'.,1ns-'; bjrrnen te halenr;
ïlaa! ze misten']:.e1d-e,Eer, handsbal door Jen r,'ian rlie-l- in tle l4atste ninuut..,r.
werd.d'oor'JanMansierIr=raÏ,a1s.btri.bensph!.afgeri;lai.

GrIJ"iS * SVL3

Zaietd-ag 22 r;ep'b+mber speellêï- víe onze tweede wedstrijd..Na het resul-taat
tegen LtusketierÍi uras iedreen vrij opi;imistisrhe gestemd.(5-0 wlnst)'
Toch ontbr.ak ë:i.iets a1 r'oora-:lgaarrd aan de vredstrij.r.Ik d,enk dat som-
nige aI net eer. afgetasting reke4ing had geïroud.eri.Het ve1rl. in Veenen-'
deal was goed bespeelbaa.r'.De Èed.s'trijd stond. onder ,bege.l,eld.lng van Dhr.
Àu:grrzaa:: eerd.er nÍet zul-ke prettige ervaringen mee opgedaarr rlarenoDe:
beste ma.n floot d.eze keer een goerle wedstrijd.rmaar ja wat uril je met een
uitstekende assistent a1s als de heer ftlansi-er"We probeerde even aI.s tegen
de i,hrsketiers' :r's'big te begiimen en te profiterren van de kansJes die je
k:rÍjgt.Helaas v.'as onze tegenstander iets uitgekookier.Bij ons vlottqn
de conbinaties niet"De ba1 werd. soms te lang .rastgehouden,de passen'ïsaren
niet goed..%od.oende lcwan de voorhoed.e vaak te gcisoleerd te staan.GY\ni
tikte tle lrai vrat sneller rond,rkregen te veel rui:n-be van ons.Sn van d.aan'
Ceb het voor rust eigenlijk urís ging.Twee-snelle uitvaltren .raJr GIIVII
bre.,chten hen tlvee gelukkige d.oeJ-pr:nten.liet eerste cloelpunt was oên k.r-r*ih
blund.ertje ./an onzo kqeper.die over de.baL heend.ook zotlat d.e verbaagíle j:

kin:lerspÍts kon scotren.De tweede was een raar puntertje van de spite, ".
d.eze vras iets eerd"er bij de bal als wij eri hij rolde hel"aas;precl6s;:i.r;
re benedenhoek.Wapenfeiten van S\l-I., waren:een knal onder"kantriat va:r
Eyic Jansenrhelaas errritrafstandschotea van HenjorHa,Íts R en fe:rs,'''/ar'.:Z:-ei

de tr.teede hel it i n.
íi..r't !. .:'r'ní.:r.'tl r-t' rlo

i,-r; - 
:i (:.,ir,; .el;r.I€Sgt:d.ó. i

rii,lí:iic":ií. '

rie:.i . Ï-er.,iei;t:ci 14É)s eli r1 €1



helaas gingen ze er allemaal nj-et in.De tweed.e helft werd het dus pompen
of verzuípen.Met Jan }lardeman voor Ri-en val Rossum zat er nu wat meer
Iljn tn de aanval.Er werd. ilirecter gespeeld.rde combinatles lcaren beter.
G\fw stond. contstant net d.e rug tegen d.e muur.slects èèn gevaarllJk
moment veor het S1IL dcel wat uitliep op een schot op cte paa1.S[I dnr]<te
d.J.trnaar scoren was er rdet bijrHenjo op de paalrverder balIen net naast
of erg ve:r naast.De verdettiging va"vr G\r[V gaf geen ]reimp.fot 1t ninuut
voor tiJd.rJarr Hardleman kreee een tikje biruren d.e beruchte lijnen.Dit
lcverde niet meer op d.an een lndirecte wij trap.Deze werd. echter op zeêr
koelbloecllge wijze d.oor [eus van Ziel afgernaakt.ile]-aas was de tij4 te
kort om cle geliJknaker te prod.uceren.We zijn in j-ed.e:r geval wcli aard.lg
ontnuchterdrwe waten .zeker niet mÍnd.er dan G\nnr maar aangezien d.e d.oel-
puntên teLlen verloren we.Àls we de fouten va.n d.e eerste helft niet malcen
en net zo hard knokten als in de tweede helft kurlen we aardig needraal-
en.![et wat meer geluk hadden we wel een puntje gepalctrmaal ja dat moet
Je over een hele rved.strijd. zelf afd.uri-ngen.

verslag van Wim van Beek

SEI{IOREN S1ru 6
Verslag van èe weclstrijd Woud.enberg 9 - SUÍ, 6

Zête:rd.ag 22 sept.j.l wercl er om 9.15 rsochtends ja u leest het goed in
d,e morgenstond. afgereisd naar Woudenberg om er met 13 mannen aan te treden
tegen cle club van clezelfde naam,Geheel volgens patroon werd. er uiteraartl
otrnrddeliJk gescoord door onze laatste manrrtikkie tenrg natulrlijkrr vol-
gens traclitie in ons eigen doel O-1.Een van de spelers d.1e dit selzoen
voor het eerst in het 6d.e tearn speeltrwas zo van de kaartraangezien hÍJ
dat werkelijk nog niet eerder had meegemaaktrd.at een laatste man zo gemal-
keliJk scoortrdat d.e speler inkwestier(trbans de Pavert)het tearn van Wouden-
berg inclusief de keeper voorbij speelde en ook scoord.e hiirl-1'a1 2 doel-
p,rnten binnen 3 minuten en allebei gesccord d.oor een speler van SlIt 6tt
proficl"at.Na ongeveer 5 minuten kwam de rechtskant half Herman Berghuls
alleen voor de d.oeLman va.n Woudenberg 9 maar werd. op ongelofeliJke

wiJze grof onderult geschoptrwaard.oor hij zelfs geblesseerd moest afha.ken
tijdens het verd.ere verloop van het duel.Alfe spelers inkluslef onze
doalnan Ko Hazend.onk meendetr eên strafschop te kunnen gaa:r nemenrzodoen-
de kwa.rn Ko a1 reeds uit zijn doel om het leder bij de tegenpartij in het
net te gaal schoppen vanaf 11 meterrmaar nee hoor d.e Woud.enbergse fluiter
gaf een vriJe trap tegen langbroekren aangezien ttie gelijk en ritiJ hartl
werd. genomen was onze doelman nog nj-et terug in zrn doel'maaJt de baI was
reede hem hoog gepasseerd, en 1ag a1 rustig in het 51/1L cloel te wachten.
dus 2-1.Tot aan de ruet was het een níet anders da:r het op en neer gaan
val slechte en goed.e aanvallen vazr beide zijden met een toch wel veel
te Jong(ongeveer 22 jaar)en erg hard. Wouilenbergrnet voor rust he geen
eigèn cloelpuat maar Eèir van 'r\Íoudenberg na veel nistrappen onzerzi-jds rust
3-1 .111 cle 11st wisselde 2vaste spelers voor o .B.ioít2êt'zeenanrkok en china
specialistrde man met d.e vier ogen"alom bekend op vele werelclzeeen qb nu
ook op veel voetbalvelden Jochem Quintroh ia die andere wissel heette:
bekend in onze gemeentervoor'--,l srvrÍnters net sneeuw en brand,enr3erend
MansierrJa net voor de wed.strijd. zou gaarr aanva.ngên was hiJ nog evên wezen
rrrÍken of neuzenrhoe noem je het ook weerrin de grmzaal waar een brancl-
lucht werd geconstateerd door de ex-school-meester Verbeekrgelukkig bleek
alles okeralhoewel men vezrnoedt dat de Leid.er van SW, 1 John d.e Rooy d.aar
Ín de buurt schijnt geweest te zijn.ïn de tweede helft was het veld inmitl-
dels zo vreseliJk nat en drassig geword-en dat we nret geluk mochten spreken
dat we de kop redelijk boven water kond.en houdenrja wat wi1 je ook met zofn
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FA. K. VEENENDAAL

TEL 08387 - 1465

\a onze interieursverandering nu een nog
síeervollere ruimte voor bruiloíten, partijen

en recepties, dinees, etc.

Uw feestavond
vrn 20.fi1 tol 01.fi) uur geheel verzorgd voor

29,75 p.p.

Zaal wordt naar wens versierd.
Zaal ruimte tot'150 personen.

G roenewoudseweg t Cothen

- ' ' -3-'j

PBOPAAil + LBC

in flessen, cilinders, tonks

LEVEFIING;

SCHILDERSBEDRIJF
J. \ry. RUITENBEEK

voor binnen- en buitenschilderwerk, dubbele beglazing,
glasschade, wandaÍwerking, alsmede oude schilderstechnieken

zoals hout en marmerimitatie, patineerwerk e.d.

WEIDEDREEF 7]
Tcl 0341ó - 238ó

LANCBROEK



BOUWBEDR'JF

NIHEBOUW, voor

- nieuwbouw, verbouw

- onderhoud, tekenwerk

- deurêh, kozijnen

- stallenbouw

langbroek wrlk br1 duurstede

ter 03135 - 11207 03/-36 - i575

J.W.M. Damen

houthandel en zagerii

alle soorten inlands gezaagd hout
specraliteit:

gedisselde eiken balkjes
tevens uw adres voor open haard hout

langbroekerdrlk a 45 langbroek

tel 03436 - 1556

RUIM GESORTEERD IN :

binnen en bu iterrlandse kaas

diverse salades en Paté's ,

wiinen delicatessen 
P
Í

dagelijks vers gebrande noten'

FA,H.v.D0ilSEIAAB

EXPEDITIE 
,

VERHUIZING

tel.

BRANDSTOFFEN

03430 -12825 - 14965

doornseweg

langbroek
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DannJ' r*,e.lkorc op c'ï.eze wereLd, we hopen
dat jc' }evenspial ovet roz€n zal g&an.
kijk uit voor rle c1oï'enso

.', :g,e stond voor mij klaar.
:3:it oaaÍom, nu kom ik maar-.
- c'-oers en zusje laten u ook weten, dat jk

Danny
zaL heten.

27 september 1994

r$dak'bie,
as

S
Karin, René en Susan Henskeris

Friese Steen 52. 3$61 XK Uiijk bij Duursrede

Danny en KaÍin rusten van lg_tg uur-

,'tQ
rs'fl'
&jo

:N

cËi"n san Qoo óurt eyr Jdrio, ,r** {fr*

gec.^ op or{dag 19 ohto9er i9E4 o,< í3.Ííl *nr fioupe.,r lrr

het getxeentekulo td {angbroek.

9c herh"lgke lnzegentxg zal platt.r Áe&{'ea +rn 74.CO tur
ln 4e ?etrut an cpauluoÈerÊ ts €etJoer,-.

Qetegenhetd rot 5'elÍcdteren nan 16.00 Èot ?7,ií0 uur In
9o.pohuto,,9" €c*Ëc.mat". fr,larihataan 5, {,ang&rcek"

f,;rsgbroebe,weg 32, 9oorr,
€lllargrletlaan 6, {an6Í>roeb

Ona /rlehom+tlg aárea:

flanclwe1 6a, 3955 nl& {.""roum, tcl. 03430 - irf*bt

c
{t.rl
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Áí
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#HUG SffiËffi&tu

JEUGDTRÀININGnf A Eli 3 " Ui{ÏORi]J.[

Nu wo d.e maanci. Septeraber achter ons lreblren ge.leten i1n Gus [] ',,.,'r,.:,-r. ..'-'
zÍg zijn net óe tra:ningen nag er tot t-.LrrÈ \teI gestelrl. r,r'6i-rfs1, {3:' iir
opkomst goed. te noeïxen 1s"Veel spel.ers t:"ainen ieaer:"e r,r'esl"l Jteft.: .
maalnwat bijzonrler toe te jrrichen 'r"alt aengezien dL-= o.?fÉnsïof tÍí,,
allertÍJilen de basis isrd.ie zekeï nocll-g i-srorn een voeibal.r:eds'r-r'j-jd v'ii-1

2 maal 45 minuten te kÈrcren rri-tspelen zonder daa"rbij gebl?r.se€Fd ;e
raJcenrd,oor gebrek aan rvat d.an ook o"as b"v' Kramp.te roreilrig iuciii.'reï'-
stappi-r:.gen d.oor overvêrmoeidheicl enErenu "De groep A r:n B itrnÍore.'r{ia. ie
C jrarioren zj-jn cloor toe doen va,n cle K"N"V*13 overgegaan naar tJe B wed.-
striJd"enlzíjn op d.e trainingeR cntstellend leerg5ierig v,'at e::g sti:rÈerend,
werkt tijóens d.e oefenir-rgeËrje ziet ecirt jonge spel-ers bai-oc:.'eni.ngen
doenrdie tenslatte l-eid,en tot *en grctere-vcïm van *eni'mi.,elirr:rat rlJeer eel
van de basisbeginseieii is rlie-' je r:cC: g hebi; +;Íjcieir:r ce:: w(rd$'rïj"jd."
De uitd.rukking oefenÍng r:aart l<racht da.ari.n wil. ik wel een her:l ei:ri i-r:.

m€ega-anrdat ds ,:ofeningen nu Cireltt en ul*sluitend. l-;recht ii::engen,
nee d.at gaat wel iet-": te veremaar ue gÊven zeke;l: e+n i:epeald. rí'utne.i :, je
beenspierenrrug en iroofcl ,wat ook wÊer eerf g:ote pei-}e:: is. vanwa.lr.je
een voe{baLwedstrijó goed kr:rrt uj.tspeiono
Ritne dat is voor j-eder,e srpeier iret beiarrgrijk:-:teeen Éleiroel krijgerr in
de spieren wat op een gegevàïr norcent:i.ets arric:nai.i-+s bi-j 

"-ie 
inbourl-t ,yaê.Í'-

d.oor je 'rolied:g.le baas r,vordt over het stuk rsnde lu€ar net lueht*''r-.t'<c
d.an de wed.stri.jóbal noemen.Dit::iime itoe jc ai-ieenret; C-:rl oolc alleeti ci,
door veel er: i"ege-!-matig c,p de rrrainii:gen te llonre-n cefetlenrilat il he';
steed-s maal weer oefenen van ha.s;is be3;='ippe:'i u oalÊilko3rpenrstoppettrsne-1.
d.raaienrde larrge traprcle eerste iletc-,::s s:rel-l.Ër'rvc:i en ïraa-ï: de bs.l be"le*
gen dan je d.J-rekte tegeustande=occ;n irrai vasl; cir-'r'ye,r: houilcn waardoor= je
elftal zich kal, hergnoepez'e:íï e-ÍE en:l ,"lr-L rirei aL zl jn d.e :'crst:l-tetetr,die
tijdens de compe'titiewed.strijderi zi.j:l belriralirvoor de.4. j',:nio:eu tot nl'ïoe
100# 3gespeeld 6 puntenrJ.{ rloelprnrten voor en 4 tegentreffers echit zeer
goecl tot sta:+C gekoeu::. en fijne gceri.gerspeelcle wedstrijden.Het B elitar he.cl als
C tea,n 3 keer gespeel.dr'rïaerva& 1 maal. irerforenren 2 maal ruimschocts6;eti'cnnent
nu als 3 tearn hebben ze cle (rerst-e q'edstrijd_ uit bij CDïlI b3 in \{Íjk 3r,i }u-r.lr-
sted.e rnet 5-2 geworlnÊn! jongens proficiatf v/aÊiï:rta er enkele mengen zo er1;housÍast
zÍjn geworden dat julIie shi:'t rekl-.+ne kurrnen gaaït voeJren op jurire 'lr: krijgen
nieuwe voetbalslrirts, ie'i; zal nog eno-.ï zvraar jaar vo"rrjullie worien,ÍLaeJ met ile
opkornst die steed.s tveer op de trainingen verschijntrzeg ik jullie e.s jul-iie
jeugd,irainer geen enkel paniek het komt best voor elkaar mst dit eifta-. "Een
cll-ng noet toch eveu ui$ de penreï is in d"e B junioren(leeftijd 14 en 1? iaa:r)
toch een knaap I'an 12 jaar genaarid Johan Damen. d"ie goed moespeelt er^ net, ook
goed s.anka.nrougeloofelijkrmaar waar Johan van mij ka:rt bedankt da-L ;e nebr:;

wj.l}en doen want er tearen geen andere speiers vall jouw leefti;d a:e ::e; aan-
d.r:rfde'l ! llrÍet de jeugdcommissÍe is er tel-kens r".reer goed overlegr:t::=-*' --=rlel in
f,e pra-tcti-Jk geen problemen voordoen.De jeugd"leiciers en l-eicister(.1- .'^'.- j::eïi
Sjaarr van ïmpelen)zijn eng trouwreen 6oed.e zaak zodat je spelert ?1 :;l:*eis'hers
weten vraaÍ ze aarr toe zijnrzaterdags.Aan de ouders van onze ki.nderot l'r'itr'e ik r
vanaf deze plaats eer, oproep doen betreffend.e de frisheid va"n uq ,-i ---r..:,i-.ir.t
ze hoe oud ze cok zijn schoon ond.ergoed sharnpoo en zeep mgenetir:r, rê' ;'*.?'i?r etln
grote baclhaldoek zodat ze zic}1 als ze t'an de trai-ni-nge[ komen ejc,ci j-..1 lr,rl \íeï!"-

schonen zoilat je niet nat en bezweet naa"r }ruls )roeltrmet a)1c+ 1,:e'.'c)::'r: '!-.lr; àlen



e.l3 i{i-ïid. gaat nog we1 eens bezrvset en nat buii;en staen pr'aten met zln
v=lend.jes wat weór vérkoudheid. etc tev,reeg hangt"G'eef r:e uiteraard. ti-J-
Cens weóstrijden d,ezelfd.e spulJ-en mee.De svl jtugC.con-r:missie zorgt er dant

ui-feraarcl .voor indierr he'h koutl ivter irt clirt er \Fallne kleeclho]ikeÏl en vïazït

water aa.nlvezi.g J.s.BÍj deze dingen rioeten we'lcola.l. niet vergetenrd.at het
nog s";eeds zo is dat hei g+aegd.g opgaat,joni.ï gel-ee::d is oucl gedaan'wat
c.it be'freft een goede za:rk is.l,rrJigÍi d.erze lveg 'lri;de ik d.e ch-auffeu*r van
he1 bu::Je,toDAri Ïa::t van Ziel berla:rlcen voor lie'ts rijden van het bt',e.ie dat
onze ;eugá iedere 1vÈek viÈer op zrït plaahs "ra,r b3steinnring b::entren Ba^rt

vag ]tarte net ie 35 iarig huvteiÍ;lksfeest vr:r-i; pas achte:: de rug ls"
1;r:'k r1e vcl-genrie ii:eer

j eugd,train6s Ha::s verr Ïrnpe1.eir..

}iET V4J.Ï T,]DEUWENS KAAS IS IMT ]]ES[ Th] ETEN ! I I ! !

0p zaterd.ag 16 septembe:' jl wer,i ons A junioren el.ftal oiltzettencl ver-
blj-jdt vanwege een a.angenane ve?rassi-ng d,ie de fi-rma van leetr',senss ksas
voor ue fn petto had.ilet gehele i\'te:.m werd wa"b br,tr'eft de'rel-d.spelersr
T.Jserves moÈ inbegrip van d.e doehnan(waar i;cop Je zoFir Ïang shi:l+;)i:r het
nieuw gestokent t0nze leid.ster Sjaan varr liapelen mcch'r; Q.-rl-r- nc,g een, p:'ach-
tige nieuwe sporttas in ontvangst nemen ront eve:ttueel de spuilen ne'Ljes
en wo1 te vervoeren van en naar de rveclstrljd.en van het .À juitio:renel.ftal"
Dat" het a1s eel stiroul-ans betekend.e bleek ti jdens d-e eers*c; vred.str-'r"jd
d.Íe gespeeld werd J.n cl.e van Ï,eeuwents kaas shir-tsreen r,'e::teÉ-{unr+oo.-,:di8er

1ran de fírrra varr leeuwen was terplekke om het teatn te nien spslen in
rVljk bij Dlrstede tegen het A team van CDW"En Ce ee::lijkÏ:eícl.3ebi*ci ons
te sohrijven dat dat dit ook een grandioze wed.strijd in ggeuues{;rwi:a.TvaÍI
de van ïreeuwents kaas vertegeffroordigers eeht varr stcn'.],en -[u íi;nu:l-.].en"
S'fleers als je Zmaa].- in d.e weelc met d.e jlrni.orer: loopi; te ciefcn*n *r.n 8c+d
er: sLecht weer in je uppie a1s jeugdtrai-ner:.i.s -bcch we1 .lreei:11-j1< i;e weten
dat er thuis toch mensen zíllen d.ie net je meedem:er- lva:1'; het ia toch
zeker zorn.5 maanden in het donker s0a'ronrls op h-''b í;raj:'ríng:-'r*1c1 ontstei-'
l-end slecht en frÍstot koud weer.Al-ie ster:n oÍe er is ggijpen wu net
vo1le gretige hand.en aan want het is toch a-Itj.jd:;rog e+n g:'ooi; s'kuk van
onze Jeqgdopvoed.ing varr onze ki-nrleren die het in::,i-L-,I':i-r'nr, i,r43.1. l..tretlvexeE
kaas harteiijl:e dank éa wij van onze itant zullc:r oï,r- 'ff&a-liig pr:r+nter*
en in uw gescbonken tenue.^.

Sjaan en l{ansn

''T.,-i WlLLmi EBt ÏEDER i{EEl .'I-ARTELÏJ}i DANK

ZEC'GEIi' VOOiï DE CADEÀU'S BLOS'JIEII E{ ..I][DERX

ÀTTENTIE DÏE WTJ MOCHTru{ ONTVAI{GEN BIJ ONS]

J' JA+JG HU'ÍVEÍ,ÏJK M{ }IEEI, BIJZONDER DE KIEI}IJi)
i:T'{DERSN E[.] JEUGDBESfUUR ÊTÏ IEIDERS E}I

I;JDSTERS.
FAM.VAN ZIE],

Z;,IERLiÁG GÏ}IGTbI IVE NÀAR" n ".. .."..']Ï \ IIIIJ(O EST DI.ANNE DIE INOBSE}T ES'i 1]CE:I,}UT'if G.J.T{"I'.AI{'I"

;í: KF-tsGEi{ EEN ZÁKJE CIIIPS OIIIDÀS STE GET{OI,IJ1]J'{ HfuJ'D]N !'iET I]Eï
XI:-]BLAD.TOg DE VOLGEI{DE KEER"TOEN 1i/ENR i(ÁÁR HUIS'

\.IN EVERI].
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B€trcÍÈ- [Jr tcbr!.Jv.o
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Ook ctit jaar gaarr we weer door r';ret de kaaytr:von<j.en. De opret
zal alleen Íets anoers z-ijn darr voorheell.
lb word.t nu 4 keer gekaart voor Le iiompetitie lvirarl'ali er l tell-en"
Er zal dan ddn eind.prijs besch-ikbaar z-ijrr. i.ri'f znl cian -? ruae.i ':, í.-,aan

zoclat er toch om d.e twee weken gekaart worclt. Ilotaal du;: li- ir;a:. l.
Daaf1'raaSt de kerr:t en de paaskaartavÊnó ,deze ztriiel c1Íi;;i*id:!-1 à*
rrrijclagavond. zijn.
!ïe hopen op een g:ote opkonst da:"ar hei
grote prijzên op de kaartavorrden zelf.
Tot ziens op d.e glràï{*,!.

De and.ere avonden zijnt
Maand.ag 22 oktober
Maandag 5 novembar
Maandag 19 noveniber
Maarrd.ag 3 december
KerÈtkaarten Vr:ijrlag 2i d"e?eiirber'

Helaas heeft óe redaktie nog geen uitsl.agen b.in::en sar á;; i::'tsie
kaartavonii. ïVe honen LI hierovet' volqend kl-"rbbiail 've,i. van ilj.r::-rtt
te zi-jn



KWALITE ITSSLAIE RIJ

JAI TASPEBE

EI6EN SLAIHTERIJ EN WORSTMAKERIJ

WILT U VLEES VOOR UW DIEPVRIES ?

DAN SPETIALE TARIEVEN

OOK VOOR FONDUE , GOURMET , BARBEQUE

frl6rnsr'rreq 12 tt,l 034?h - 1555' lang[r66k

jrl o

De
bet eens met de heer Koek (ter o:+:s-tzs)

IIIT
II SPAREN / HYPOTHEI(ENrrrt

PRrVE REKENTNG /PERS. LEN tNG
lrt

denkt
I SPMRPAPIER aanTOONDERrrlr vER ZEII,EREN / XneOtÉTÉNtrr
I EFFECÏEN

metumee

WIJ KOPEN AL UW SOORTEN
OUDE METALEN ZOALS

KOPER LOOD ZINK enz.

voor de hoogste priis!!!
METAALHANDEL
JOHN DE ROOY

Vlierstraat 20 - Wiik bii Duurstede
tet, 03435 - 71989 | 13823

I

I)

MUNTEN eN EDELMEÏA,AL



AUTOBEDRIJF

NIEUW CFBRUIKT A1

ESCORT

IEANSIL

singel 43 0di.1k

voor uw tegelwerk

bgl eens 03436 - 1s7o

C. vAN DE B7GAAB0

bredanreg 
" cothen

AARDINGEN
BtI KSEMBEVEIL IGING

MAARSEVEEN

Advies- en Instaltati.Uuto
Zandrreg 27E tWi jk bi j Duurstecte
TeI. 03435-7T6i

Iil.Harlingen
Te J. . O5178-3905

WtE L 'S
AUTO BE DPIÍIF

Voor all-e bekende merken.
Voor ni.euwe en gebruikte autc's.
en aI uw onderhoud.
Hoge kortilg op accuts, bar,C:n en uitlaten.

J. ONIIf.EZEN

14U-NUS

GRANADA

tel 03405-61938

Langbrcekerdijk 16

19" 2 t'tl Dr I ebergen

Tol 
^1Á1A-T21f1L e L v /1/v

I

,

sport vergt k racht
vlees I S kracht

SLAGEBI,IEIïf
kwalitatief 

*
en spoftief t

niet te verslaan ! ! !

weKe\ii gu\d"n 1,.\ee\
VOOÍ--

ASSUR-NITDiE=
rCA}TTOOR

G. d'ANSEETII

verzeherinE, hgp. , etc.
de geer van .luthaaslaan 16

tel 03430 - 12387 óorn

SCHTL,DERSBtr]DR
R, S. vANo Eo e

DEGELIJ KE

VOOR HET

VAKWERK

wridedreef 6 langhroek
tel. 03430 - 1762
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GYNNHA$tr$Hffi

0ol.:. voor de aFrleiing gymnËstiek uas l5 auqustus ËEn
voll-e daq " Lis opzËt van dË ocnLanc Lras
tainnen van nieuuia Leoan" uerder \.!áts nattuu
om etn gËzsllrqs sport,ieve rJag t.e heitn:sn"
uas dcza clag san succes Ên voor heirftalÍ.nq1
die hier aan mas ger.larkt hobbrsn hart.ÊIi ik

succës
hat

rl i jk bei-angri jk
lir beids opzichtan
vatbaar. A11on
rJank.

ec acr,ieve camparJne dJ.G oe afgelopen Ínaanden qavourd is
r,tl de jongcnEgr.otp in Iadenaarrtal te ooen qrocien hecflt
eirrdelÍjk vruchtcn afqc\rtorpeno ue grCIep bustaat Ínmid-
d:Ie uit E Iaoen. ttíer zfJn urJ natuurlr.lk arg b).rj mBec
ioch zrjn uij Er noct'r nr.aL uarrt nÍil uJ.t oe kosttn ta koman
moeten or minsr"ens Il laacn zrin, ni j hopen tn vartrouuJGn
dat drt salzqecr d\L e,c"\'r\\a! $\\ za\ groeien tot ).I .
voorlqpig kan ds jorrgensgroap iri ieoer geval blijven
draaÍan.

0p L'{ novcmLrer c?l in het sportcomp}ex ilrefLJcnstaÍn ir,
NieÈr"lagein GÉn G)rm-5r,lin-1n uorGen qehouoen.niervoor
habb,en '"Jrj al JU kaartan toagangsi<aarten De$ËeId, 0F
LJr.; dÍe allamaal krr.;geri moaE,en LJe noq aÍuachtEn. Het
bcloofo asn grooÈ spaktakei te L,oruÊn. -i11 de sporthal
is ar voor da oeelnemGrs ecn groot opgezetta zeskaflpr
ln laoareen mag I uur zLr!,mman in hat golfslagbad.
0ok is Ër ten fancy-kErmis met valc verrassr-nqEn an
DriJzen. uJij hopan van onze leoan op Ëen grotE ocrl--
namal uaot hac beloofo aÊn onÈzetteno gazulliga uaq te
ujoroan.

nat bcstuur.

Het programma voor dit seizoen zieL er a1s vol.gt uit.I
))

-

I

i

I

I

fnl"'l
L6Ï
nl

I

-J

10 november '84
I9 jenuari dS
2 rnaart "85
23 maart '85
maí1juni
meir/ juni
rne i
juni

: mirri 3 kamp december
: prettiE bezig zijn
:9yÍnen op zaLeroacl
! spri.ngin siui fl
: averidvierdaagse Cothen
: ê-,vendvi ilr:daagse Doorn
: karnp'l'??????
z ????'?'l'l-t?????

'84 Sinterklaas

\
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OUR IVIYSïËRY SFORÏ]NG

Een spel voor S. V. L . leden tot IB iaa r.
De spelregels:

rees onderstaande beschri jving en raad urie dit. is,schrijf dit op een brj.efje, (zíe vGorbeeld), enbreng dit naar Íïarqrietl.aan L4,
iederee.! die.het qoer geraden heef t krijgt É6n punt,ar is maar één antucord mogefÍjk per peFsoon,
elke maand komt sr een tusÀensianrJ in het clubblad,
aan het eind van di I sei zoen kri iqt de uinnaar ( s )een pri js,

De mystery sportinq is attÍ;d eet.l S. V.L. f id.
De voriqe mystery sportine uasiTtuNII s0NDt,RVAN.

TussenstancJ na drr-.e sper1en:
Angela van Harn, L4 .1f S punt,en
Íïathi lde van os r I4 jr 2 punten
Christjaan ia Bruyn, I0 jr Z punten
Jacquline Provit j.ne, Z ..ir 1 punt
F:aola Provitina, g jr l puni
Jeroen 0veivest, 9 jr I pr.rnt
Cindy 0vervest, 6 jr I puni
Uendy vari floomen, 9 jr I punt

Nu de vierde beschrijving van cnze [lystery spor.ti,nq.

geboren j-ate Ferf sl 196á,
de puddingbrood jes vli.eger-r bi j
en bakt ze dir^ri jls bruin,
ze zingt vaak het hooqste iirrd"
f ietst dageli jks rnin. 12 km"
geuiclrt ong. 130 pond

ra ra ra ra ra ra ra ra ulie is dit'/'li'i'i'i i'i,?,1,?r?

De vierde mystery sporting is:
Íïi jn naam is:
Ieeftijd :

Veel succÊs meL deze mystery spoitinc;.

I succee, uant jij doet boch ook nee??,p?????

d.f'

d

H
F

lraar de tucrt bank oL/er

fnaa1^ ue !- t_.rii L_s,



! 1e\elotr"'

OVERC'ORDIJI\ILN
VITMGES
WANDI.]F,KI,L DIT]C

woninglnrlchtlng

m. v.d. povert
rer JJ 416 1ó i]
cloornseweq 3 langbroek

ÍEl.'Stool<en
Uw adres t,oot allc tcPilratios

ln- cn verkoop ven:

ALLE AUÏOMERKEN

SPORÏFIETSEN

BROMFIEÏSEN

^^rtt5t0lBENZ|NESTATIoN Geopend vanaí:
Y

)1aandag t/m Zatcrdag 7.00 t/m 20.00 uur

lsrpsstraat 47-51 - Cothen - Tel. 03430 - 1227 - l4 03

OffiNAUtT
trlEALEFI

voor Lrvv totale
auto ondenl'Peid

Wiik bii Durlnste<Je

Èef .03435 -712Et6 Zandrrueg 12-14

ROEL
NARCH/AL
AUTOBANDEN

bo34os.ls12,TGOY HOUTEN

3 =::e^: t./A tot 7.30 uur
Cr tot 7 30 uur

,';O tol 1 00 uur
I'O lot 7,30 uur
,?:ot 7 30 uur
;A:or 1 00 uur

^í-h
x
ïen

6
\t,v)

2

uw
WARME

BAKK ER

034 jb _r4cr5

\AN
ECK

LANCTAR.
DIJK IJ1

W

oa
'

+



SIVACKBAB
.. [lE PA[)0ÊSTÍ)EL,,

proef ook eens ?o'n
heerlijke snack

nr-h. van ameÍongen tel 1244

doomserveg hrqbroeK

LANG BROEKERDIJK A87

tet 034-?ó - 1236

Fs. A [eeten en Zn

G. VAN GruKEI
SPORTARTIKELEN

LEDERWAREN

SIHOENEN
LAARZEN KLOMPEN

REGENKLEDIN6

SIHAATSEN

.Ql_11ó:111_l:s_gu4

letgLs__ol_

_ugr_r_epÊLotLe_

tet

SERYIGESTATIOX - GOÏ}IEII
A. YCDS

TELEFOON (03436) ló01

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag van ó 00 tot 22.00 uur

In het weekeinde van E 00 tot 22.00 uur

Motte bedlenlng aan betde zlJden van de

Provlnclaleweg

o,,MARGRTET,,
wijdog vqnof : 12,00 u
-^L^-)^^ 100u4UtEt UUg ,, . U

VOOR : SNIJBLOÊMEN
POTPLANTEN
DROOGBLOEMEN

tongbroekerdijk o83 tongbroek

voor evt. besteltirq 's ovonds betten 2163

Tuincentrum W.J. Merkens
Rhodensteinselaan 8 Lanobroek - Tel. 03436 -2463

Voor al uw
tuinmaterialen
en tuinwerkzaamheden



F.: -'
ï{a1Io,
l)n.rinè 8]gm )err\ rX zit er a] 2 )aar op.
Ik heb no.g niet zo veel wed.strijden lteegemaakt
en rnijn hobby is natur:rlijit 6rynl
Ik woorr i-n langbroek.
fk zit ln Doorn op school dle heet Ce

Nicolaasbasisschool .
Orze school bestond 1 Oetober
25 jaar.
Ik heb nog twee zusjes en 1 broer.Mijn
broer zit op voetbal.Ik en Anneke zitten
op gJ'DlEOok heb ik nog een heel kl-ein zusje
tlie zit nergens op want ze is pas d.rie jaar"

Á.LINE DAI',IEN

Ik geef de penbrief door aan CISKA VAN EE"

J.

Heb Je vtrgcn belvcel succ€sf ! !
dan 1231.

- - -: -i: ben Árrneke.
-._ ;.i ^_ ,,r Larrgbf,oek.Èr*-o_--' z-- I ',-l: gFrienrfietsen en vuetbal '--. :-: :: àe 5de klas in i)c)orrr'

---e .::-:c: heet de Nicolaasschool- basi-sschool en

=--.-- -- ,ïas 1 oktober hea; 2tr1 iaris ]rest:r'n en o:rt
r= :? :-=- ? ',',eeií"
J --= -- a^daÉ r.

--- -= e::- l,cic leuke sPort.
2; ;=:: :: YÍtr, woensrlag, van 6 tot f uur en Ïrall

- -.^- ' ^ ' .-larr ka:l je &"rnen a'l-s je lid bent! ! !l ! !
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--: ec5tpaxentoernooi- gaat d.oor!!Op d.e speelavonclen wavcn veei positieve
:e'-s,ties,Àls datars zijn gekozen dinsdag 1l novembeï err clcnderdag 19 no-
;e-ber.Teus viveen verzolrgt de intekenli,j sten in d.e zaal- en l:erder kullt
: :ich teLefonische opgevén biJ de belte-rrd-e a.dressen(zte himenzijCe van
--:: vcorbl.ad)Zo goecl a1s het met de jeugd 4aatrzo slecht gaat het met de

-:?---cren.De d.lnsd.ag is goed. bezetrmaa:' d,e donderdag en rrr'íjdagavondtln

':::en minimaal bezoch'b.Het- lijkt rn:-j een goede zaak irls de lede'n d'ie
:- -:e avond.en spelenreens èèn of meerdere adspira:rteleden meenemêïIrom
:e: 'ra4rninton kenlis te maken.Ook d.e t::airringsa.londen worden m'r-niler be-
:::-^-t lan voorhêêRrA.êïr het weer kan he'u nie'i; Iiggenrdit werk1; prachti$
-?e ','oo3 de binrrensport.Missch-Len helpt heÈ d.at verscliillerr,de omroep-
-;.'::r1gingen hrm televisieavónci op donde;-riag ert vrijrlag hebben moeteil

'--,-,'lren.We waclrten a.f lDeze maanci verCer geen rrieuws"Ik hooo ln het vol-
-::.-t bl-ad. een ledenwinst 'be lcunnen rnelden.Tot 6t vcleignde keer'

' .Tirl G.v.Koten
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DE RIJNSTREEKtt(

gritroql - en sloopbedrijf

compressorverhuur,

dqkbedekkinE en

diqmqntboren

isolotÍeplq

u klaa r
marijkelaan

lunqf 11.30u open

03435- 74800 ,11313
0143ó-1505,2088

longbroek
konstruktie - en O
reparatiewerkplaats

Voswijk 3 Wijk bij Duurstede 03435 - 7/+800

U Boft als u van Vis houdt.
Visr clctn zerei van gezondheid.

ALLES
eoaf s:

i e dere zaterdag staan wii voor
op het parkeerterrein aan de

KWALN'EIT
paling

nieuwe haring

VTSHANT,-EL unschoten
V. IilUYS

VAN DE HOOGSTE

wa rme gebakken vis
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VOOR At UW

KOUDE SCHOTE tS

OÍV. SNACKS

EIclFIFIELHAPJES , EilTTEFIBALLEN

o

o

HET ADRES

SALADES EN

o

O

V\'IJ VEFIZGIFIGEN clOK L'Vv

PAF|TIJEN EN FEESiTJES

BORDEN EN

GRAT IS IN

BESTEK

BRUIKLEEN

Amersfoortseweg 47 a

DOORN tel. 0343ó .13714

LANGBROEK tet. 0343ó - lsos

UW ADRES

ïOOR BEïTRE ÍilTtIIIII


