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VOOR AL UW HOUTPROBTEMEI.I!

i4AAk vÀà{ ut{, €errlry6 HA,r{'I Jutq$
aF zorens wANt u {ío6a1 ?poÍr ?<?H

Ell oírír U@?T (! ,

H'AraD =FCATOTó

STATIONSWEG 12

TEVENS

el lf lloltêtls

l00DGlêfêRs8êDRIJF 8.y.

^^-^à

Voor al uw lood- en zinkwerken
water-, 9ês- en sanitaire installatier
onderhoud, util-iteitsbouw, nieuwbouw,
renovatie.

De BazelsEraaX 4, t222 P"l Hilversurn
tel. 035-855660
Soestdijksevíeg 277-219, Bilthoven
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HOUT AFHAAL CENTRUM
BUNNIK

Hang- en sluitWêrlt

lsoYer-produlden

TELEFOON 03405 - 61868

Houtwolcementplaten

Ronde tuinpalen etc

van ameijde - trip U.ï
Erilianllaan 5 Ulr€cht tel. 00&51291.
G€opend: maándag Vm vÍiidag nn 09.00 - 17.00 uuí, ?alerdag \an 09 00 - !3 00 uuÍ

oler;"

GEGARANDEERDE

LB/ERING EN IfiALITEIT
DANI(ZU DE HIBIN

GARANÏEBEGELINGEN!
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OpzeqtermlJn vqn lldmaatschap
Ai-1e senior-leden van elke afdeling kunnen alleen aan het eÍnd van
het seizoen (voor I juni) hun lidmaatschap opzeggen. Dit geldt in
principe ook voor de jeugdleden van de afd" voetbal (gebond.en aatl
de regelementen van de K.N.V.B. ) .
De opzegtermijn voor jeugdlecten (tot 16 jear) van de afd" badrnin-
ton en q1rmnastj-ek is 4 maanden.
Opzeggingen gaan pas in als deze schrifte.Íjk aan de afdellngsse-
cretaris kenbaar zLjn qemaakt. (efO. gr1rrnnastiek aan G,\.'.Tricht).
Afwijkingen van het voorgaande zijn" uitdrukkelijk ter beoordelingr
vên het hoofdbestuur, mogelijk. Gedacht wordt êan onderbreking van

' het lidmaatschap wegrens langduriqe blessure, v€rhuizing, zwangier-
sehap, etc, Dergelijke geva11-en dienen schriftelÍjk aan het hoofd-
bestuur kenbaar qemaakt te worden,

lenitigheid en Vrctijkheíd
:ck op het culinaire vlak
^ privd of in partijen
s u\d sdfes ten alle tíjden
tÊcpend vqn 11 uur 's morgens tot 12 uur 's nqchts

c.y.

Iatie:
rbouw,

)rsum

ven

rÊi uitzondering vqn vrijdog en zaterdog tot I uur

€AFg- RE$TAUFAIIT TOBBSiTffi

w6nt doqr smqckt het eten en drinken fijn
Longbroekerdijk A69 Longbroek

u kunt ook telefonisch bestetlen door 03436 - 1283 te betten
Ook bezorgen wrj brj u thuis satqdes , koude buffetten en hiiterqrir'r":ituíï?Íï

dmnken en gloswuk incluis

voor het gloswerk en servies geen zorgen , dcf behoort' u
olteen ons weer terug te bezorgen
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Iiier rrcr..l enkelt: l-reric?rten vai;tr.tir. hrr..i hl,:'írrh.,.í:-:-uul:.
i\reIt terugbl ikkontl ,-'1: cio cel:cr-ir-+c:ni s::r.lr, \'.it1 (le a f ge lcp:cn rr3;::-

het luna:'ark \deqi: r'cc::s;:cer-iio rcl z;.3n .zoí-lt-::en" IJet zê:i dnli -

gend -jaar vtel rrreet- --et:u(:k.-)rÍiÉ-,j'l- De h,.rrcpr>nj-nq vên de kantine c

pri! is ook i:. 1 wee:: achter tje: r:lrr. ,eze avond vras zeker r:ïÊsir:

noemen. I'lco,maals ciank aan .l-1,* :,.'e:-l<ers ei mensen die onsi op e
andere rrrijze ol .rarbÍj resteiirrd hei:hen. ,.lck aan cle ol:'ers van he

huis die ons oÉ-, deze avclnC uitst-ekernd helrl:l-n .,tcorzien vên een

en een Croogje.
/rLsafrondinclvaldewerltzau:..hedenh:j6]okantinezaI.i.]rnCgn},,i1
ïas tussen het kleedqebcuï,r en Ce k.i:rtine aanqfelegC v;o;:,lcn- l.t j. c zi:r;

dan vooral bij qrote aktiviteitcn ben'.it kunnen worCen
trVat betreft de renovatie Van Ce veLd.en, is net de genr:).n,,- ('i'r': :('eoil(:

kc)men Cat met het .lê 'Je ld vcc::Lci ic; za l- rvcrrlen qer.'.tcl-'r': . - , i-:. i'i -r-r',;-':

het 3e vel.d weer qced Ï,,es1'or-'LL'aar- te zijn, alvor<.irs ri(:ir i-'.-'.. v..

qaat renoveren. I:ekeken zal wcrcJen oÍ me'n hiermeÊ ili '-!,- ;.:sir,r; - '..r.i \:'

gend jaar start, )it veld zaL een oeheel nieuvre C.rainec;c kii j:-+r'."

Floewel we het nissehien noo niet cced k,.innen voorsteli-en Ís le Ë:rr,:rlr.',

a-lweer in aantccht en beqrnt h+t eindc v(in het se i:zoer, t,:: rrr l'-r-ii'-Ii*
de voetbal moeten noq ecn aantóI be Iangri_il;e b,.:s1issj.rr,:.'''n \'(:, - :;i- r, 

':

AnZe e lf tall_e:r. ,,.je hOJ.,en en r-ekr-nen r'lr- 1,r'1,1 r,riC':. Cal I -.,t:--i :: .tï- .i:it. i:r
di; jaar \,\'eer een karrc'ioonschai-' of I r;rcti r: (.q--'j'.rni.. :'e ir, 1c e l-ftal
te vieren za1 zL jn" l)aarbi;i t,en"acittÉ-i: i;o -:atr.trir li j k ocl< een grote
ianr;stelLinr.r. VooraI onze iiant.ine: l.-rn di: goeC gebr-':ii:-en" i^íant meila:

c;nde.r invloed van hpt slelchte wtr;:1 r1i: l"lelr.= seizcen is cie cpl":i'eitclsr
echterqebLeven" I{aal: net het ooíl o;) (le aktiviteiten in de kr.;r,:,.:ide

maand (koninEinnenrJag, zomeravoniltcr:,rnooi) kan dit misscni-el r'roo we

i,nclehaald wor<]en "

Tcrt si-ot Ce kcmendr- ieclenverc'aclerincÍer-i ncc:
2 2 me:i : T-ed.G:nr.rel ï'rlêde rinc a fd, ltadminton
?-'L j uni- ; .,edenrrr:-:rq=êdC :ing afC " voetba i-

.28 juni: Alqemene'Leil'-:nverc;adcrinq.

l'tet r,'rienr.ii.: l -'_. :,.'- :;:ai.+,rn,

ilals "ia I eV' :.
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WIJK BIJ DUURSTEDE
Konsumentenmarkt
,,Golff Kuyer"
Hoogstraat 14



lhn
Wijk bij Duurstede- Veldpoortstraat 8.10

Doe het zelf verf. Qrt.

trlECO trtOE SHOP tr'CIOFIN

Kanpweg 78
1941 HK Doorn
tt 1. O343O- 1 ta1:

ORITIS EII URIJBTIJUEIID UOOR

b.g.g. 14339 .

vakadres fotogebie

F0f0 ven OêSf b.v.

Amersfoortseweg 15 , Doonn , te1.03430 - 12211

II|LÉVEREN...
rcetmmallmaal.
Eliidem$hatvsw
APPANAÏUUR
Iunnon wij u in elk g*álvan
dlonsl tin bii uw kauz! van

ENERGTEVFIENOELUKE

wAstsAcHnEs

GEf,TRIFUGES

uAsc0MErmnEs
YRIES. &
ÍOETIUSTET

@k wr íepanliês àÉnl u bl
ffi sil hel juisl. adrcs

DOORN 03430.13220
DAG EN NACHT

TAXI URBAN
Bejaarden en gehandicapten 15% korting

LEERSUM 03434.56575

MEYER-OPTIEK
Brillenspeciafist

Boslaan 2 - 3941 HM Doorn
TeleÍoon (o34(n) 1 24 91
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Scmoreenr rass ffiir.,;j,** Cffim,'$ S
em ee pn"g Effi ,a"*i*

il vuli 01.: '.;11; i:i:n irr ciubblatl *w
bank- of c.Jir+nunlÍirlr ei"l uu, nuncJi:ekening
in en r,ranzeii' ivon cii t-iei iredraq vai-r uw
re kelt i n q êi-r:,-ls r.:it f-ev e n -

Als, '.r ''Ji, gur:elen vooreetje feil"
loos ivilt ai;naken. -,'r..ii dan sriel de bon in,
en geef 'pp '-;;'iy1 rle i;;r:nnirrgmeestetr ven
uw club.

getrie

b.v.

,30 - 1221i d-ïÀt#l .fbailtÉéfu6aaasft&t,
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Als u 't nog niet bent, cjan is het
nu de tijd om u te-abonneren op Voetbal
,ntt:rnationai.

Want dat betekent niet alleen
i'.,eitelljks op'de hoogte blÍjven van het
betaalde voetbal door middel van de
5este rroetbalfoto's, nabeschcuwin gen,
nterr'lews en standen in binnen- err

bi-ritenland.
Dat betel<ent crok steunen van de

:iubPras en een gratis g:rernÍe ontvangen
\ieuwe alronnees kunnen kiezen uit:
.r een voetbaltas
o 7 gratis nummers VI"

Het jaarabor:nement is trouwens
:,xire voordelig. U hetaalt g7 guiden voor
;2 nurnmers. Dat i.s ruim {[+ gulcien
, ccrceiiger dan 52 losse nurnmers.

' Een halfjaarabonnement is f 57,-
:n e,rn kwartaalabonnernent f 28,50

[1et aborrnementsgeld kuni u op
,\'ei-' t11an ieren voldoen.

ïen eerste met de acceptgirokaart,
.: r,ii u toestu!-en.

À{et de tweede rnanÍer maken wii
--t u nó97 ma!<kelijker.

r 
* Êr+a w. R-.$-5 :ff: rss E3 lEIr F50 4dS , I

[ Ëfu w{ilr'É.j iiut-mbgffi$?ee em k&es:
L i de gratis \.'l vc:erbaila*
i. <ie eersi.e.7 rrur-nnt::rs r'an V1 gratis

Ik aborrneer nii.1 crp i'l. ili-rli cntvang ik cle Eratis premÍe,
dir,' ik heo a; ngci<rui:rt. en nrÍjn verenioing de L.ijdrage
\;oor dc .iuhk;ls.

. I lk kies het extra voordelige jaaiabonnenrent à í97.-
i- lx kie:. hct halíiaar:bclrnËnient à i57.-
f'. Ik kies hei iiv.,cricaii ix,lneme nt à í23,50
l l Ik bet;al na of,tv,1rÍcst lan de accepigirokaar-t
i . rk r,raai< il:t rrli.|z:-:ii c,ri Vl c^emal,,kr:lijk en nrad.ilig VÍ om

h':t LedrÍ..,i rian r',ljn b:.rnlt./qirorekeÁing af te schiijven.irltti;i..r,! | - i.l- i -l 1 -l l
Uw lcufÉ,iêr lr,iirir.r ! n

I] iràifl i

cll ' i.

Postcods:

Woonplaats:

Handteicening:

D,rze bon;ijn i!- FeÍtnii4rneesteÍ vJn u!! ilutr Lrverhandigen
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Coll€cteweek Nallonaal Fonds Sport Gehandleapten
van november nàár apríl

Eenmaal peÍ Jaar koml u de collectanten van hel Nationsal Fonds Sporl
Gehandic6plen tegen en dat wac sÍiijd in ncvember llet nÊtionËls collefltenplan is

gewijzigd €n onze c6ll6clêwêek is niel mêer in nov€mbeÍ m86r íÊ april.

Vandósr dêl onze collectanten zo €nÊt weer voor uw deLr slaên SDo( is een stuk

welzih, wearop iedereèn rechi hÊeti Voor allB spoíeÍs betekent het beweging,

ontspanning en inspannins, samenspel en ccntact U bêgriiPÍ wel dEt dit jurst vooÍ

gehsndlcaplen 20 b€langriik is Maar wellichl wilt u ook inzien cat díl €rtta
vocrzleningen vereist en €xtra's kosten altijd g€ld. dikwijls heel veet gÉld,

Het tlelionaal Fonds Sport GelrandlcqF.ten probeeí ff€l ut hulp in deze

nNdzakÊ)iike axtrë's te voo!ziÈr AanBasêingen daaí wgar nodig onr ts kunnen

sporlen, 8angepast sportmeteiiaai cm inee te kunner doen, W3nt:iln die

vooízieningÊn 6Í niel dan kurre[ gÈilardicaplen ook nieÍ aan sport doen. Daarom

wérd hel i!êiioftaal Fonds Sport Ciehandicrrptsfl oirgeíicht EÍ is de aígelopen laren
d@r uw hutp al yeel beroiki mêar \qij :ijn ef nog lêng niel

irsarem! GeÈlt u het llaiionaat Fond-c Sporl Gehaffdicaplcn aen sleunije in'de rug

sn maek van oe coilecieweeh eeri succes- Lê'Êi u de collsÍant nie( voor niets
langshomeni'

Van 12 apÍil tot 26 apriÍ (ollecte Nalioilsál Fcrrds Spod Gehandirapl€n

U mao er nisÍ ënl heen!l

IJ 4- :.-:-?--U.-ê--!

$e uí.cgevêE V. r, ïcet_bai f nte:-naricrnai en Spo.f t l,1terni.*ii.:;n.: I
i-s mÈt. erin ?eÊr diiank::ekke).1. jke aki:ie L-le5ta.rt. " è,raireh'ktlli. jI.
vo$r v(}or ad-.rpr'.rent*êL-ronr!êes eil êarrÈFÊhkelrlk vc.or de vereni-
Elngen, <*1e aan de akt:'e nedewerkiltg verlenstl .

De nieuwe abonnee karr krezer! tussen een voei:,baltas Df zeven
graÈÍsi nunmers van Vceèbai fnternatic'n,a.!". O1.t geldt óàk vcor
kwartaalabonnenenttri" \r.ror Ce :'e re;iigirig bete!(enen vi:f abon-
nees: een Fraehtige Puma-weCstrjjdbai en vijl!Lien trainlrg*
jacks : !: Brengt de vereniging Lien nleuwe êbonnee-s aan.. dan
betekenÈ dl.- een trdeeCe |iedst-rildba-ï er: daarnaas.L vier iroeken
af drie sporttassen vcor de 1eugd" Gratis vccr de l"eden :ll
Elders in dit irlad vlordf- deze ,:ktie nàder êangekondÍgd' Voar
eegr abcnnÉment cp VoeLbal- .Lnter;raÈional vult u cle bon ::ecl"ts-
onder op de pag.'r-ria in en cleee beenrat: u bij leus van ziel
of iu de kopybus 1n d.e kantrne" N i e t recht-
streelcs opsturen aan Voetbei internat.ional ::--_.-_
U kunt ook een abonner,rent nemen op SËroEt InternaÈional, het
Èi-idschrift da+-- al1.e sport-er-r beiicht. Op de bon dj-ent u dan
even de "V^ van Vl-abonnee te veranderen in een "S". De abon-
nÊmenÈsprijs hi.ervan is f 58.-- per juar of f 30,75 per half
Jaar. ÀIs welkomstgeschenk onËvangt u dan een luxeuze ÉtporLtas"
Sport Int.ernational is ove!Ígens geen weeh* maar een maandblaC,.

De aktie rrordt ook in het ctubhuls aanqekondigd6n daar zi:n
ook inschrljfbonnen aanwezig.
HeÈ kan eijn, dat u na het lezen van deze pagina nog geeri re-
sLuit w.llt nemen, maar eersÈ de bladen \.til- lnzien- Dae kaD'
wanÈ ln de kanttne liggen enhele exemplareD ter ínzage- Het is
niet de bedoellnq daÈ u de bladen mee naar huls neemb I warlt
Ëffiictrt eijn er ook anderen die de bladen willen inkijken"

P.S. oèl-. nÍeE-Ieden kunnen aan deze aktie meedoen Íttr

FËIiStsEI]ICHT

í _oa9

l
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ma 22 a.prj-i 4de ei:fl"ba.L
mn 2Q .qnt''i I ïde el'tltaf
na 6 mei" 6<1e elftal
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mei jrmíoren
nei dames
mei lste eLftal

s-'rl, * DvsA

Na een l"arrgd.urigo rv:nierstop kwam SïL eíudeliJk vreer eens aaxr d.e bak.
Dvsar een lastj-ge tegensta:tder voor SVÍ,, begon fei met een pa'a^r

geniene cvertredj.n€sn n:aar veel leverd.e dat niet op. $ïT. nari het
luitiatíef in hemcien en kreeg ieen paar kleine kansen <1ie niet benut
weróen. idaa:r er. zerl toch gescoord wordên. Uit een trciJe trap van
Jan Hooglarid we*d de bal. over de keeper bii de 2 le paal geplaatst
waar oeÊ ÍrÈoruenèe D1'5À speler de bal in ei-gen d.oe]- Iiep.
De striJd. werd aog feller wat Àznol-d. van 0s een boeking kostte wegens
het uitschelden nari óe scheidsrechtern De ruststa:nd was 1-0 en. r,re

gingsn vroLijk verder" In de 2de helft eer: heel a:rder npei'l:eeld"
DVSA gaf nu d,e toon aaïi ên S\tT, kwam nog naar r,veinig i-n het spei
voorc Eb werden we1 weinig kansen weggege\ren zcda'h heÈ n*gal urij
nakkeliJk 1*O bleef ondanks het overwieht van DVSih'
Sjaak vart Ï,ee'*wen eH een DYSA speler liepen ooi< noi4 Ïegen een
boeklng aan terwiJl ze met elkaar in de elir-cir iagen.Dlet nog ee?:
kwartl-er te spelen werrl Arnold. van 0s gewissêld votr:r: *Ïa;t HrEsdeari& eln

enen Later Jan Hoogland voor Jan Sondervan.Deze ,kree6 t'Iak rioor' *Íjd
nog een aard.lge kans rnaaJr schoot te zacht Ín.Twee mínuten voor tiJcl
redd.e Jeap Nend.els d.e overw'Ínning door een haroe tmije trap van llf$A
uit ztu doe1 te stornpen en zo bleef het i-0.

IÁ)PÏK SVI 9 neart

ïam,d.aag moesten nrij tegen de rnroegere cluh van cnue trainer en die Eag er
a1s een berg tegenop maax d.at rriel acbteraf nog weï- meeoDe eerste'lO
mjs,uten ging het spei wat over en weer zonder lcanrsen voor Lcpl-k en ons"
Maar na die eerste 10 mi.nuten kregen wÍ j Lopik aartlig onder dru.lt en
dat Leverde 2 kansen op voor Witlem en firijs nae"r d,ie gÍngen net over
on ln d.e lrar:.d'en va:r de keeper.Na ongeveer 25 mÍnuten een snolle ultv'a1
vazr Lopik en rloor het ongeS-ooflljlce hobbelige veId. 'rverd de bal gemlst
d.oor snze aehterhoede en kwarn de spits alleen voor Jaap en die kon
v&1r oslgeveer 5 meter afstencl i-:rschieten.]'Ia d.i.t tegend.oelpunt d.ed.en

riij het even ru-stig aan crrn het laatste kwa^rtier vireer volop aari tb' val-
l-en.Dít l"everde net voor rust een \rriie trap opraanr de zÍiliin vanr het
vel.d. op o11geveer 35 meter.De ba] werci in een keer cp het rloel genomen
e:r v1a d.e keeper kvrern rle bal tegen cle tat en det terugspringend'e bal
werd dooy fhijs cnlroud,baa;r Íngeschoten"liie:xra was het Seii.ik rust d.us
glngen we toch ncrg aax.*ig goed. d.e rr.st iir na o::rze echterstand*De gehele
tweede irelf'L hac3d.en wiJ het betere van het spe} rmaar het Severd.e niet
uo el"g veeL kanmen $p,ï,opik kreeg hele:iaaa1 geerr dán kans dankzij onr*
acÏ:'i;ei$oede en d.e ll}Èj-jd, goedl keepende ,Ïaap Nend.els.Ïn de 30ste min-
uuÈ x-as er e6n rommelige situatie i:n lret straÍ:'schopsgehíed va.n lopik



en een ïa$ d'e lopÍlcspelers wachÍ;e te iaing niet ]:et w*gschieten viu d"ettal" z*d.et Sjaak d.e bal. kon bemach*igen 'en van,,r$ ? neter j"n r1.e kelrteitoek ksn'inscl:Íeten'Met nog een kwartier te n.pe-i"r:r:,i:rr:*st t,sp-i-k. 1111 rvel.komen en d.at was gturstig voor or:z,e vo,:ràog:d.$ \,;e.:::r.* j:]r: k::eeíq:in* rj.e
rmÍmd'e en ook enkel-e kensen mp-a.r' zÉ lr+r:rlen ,.1e s:ccï"er nj.et nie*:" qre*li$-
g*ïl r

?os'be-*SVL 'l 'i6 nriert' ï9.q5

3{u tie w-Ín'st op tropik ep -t Haart mcesten we fsgurn Ïcsta ui.'e Utreci'it*FË,stareee
p1-*eg ul-t de *u,d,ersÈe re5;ienen ii:cesten we vrimer. c:ii :ï.l:::i1i:;i.'Lir,tg nre"È tTuT te
hOUd*:r*Íí-&m5r "n"Am. KOOten*fllzë l-aatste nari hai af;:iLrbeld ïrrls-:;€:r'iS een ]:egr*:gnd,e
$À"ie3"r*ftod.osud-e stond. .Ïeli Lir:ogf antl iaatstÊ :íii-ir-.i .-r sre*,1-iLs i,:::. i'Íar-.c.1-elaen *F
het nidd.eilveld..Ïrt het beg:Í.n wes Pasta veei Í'el-Êr, ti:i.t )--,Ê -:ï:1lsves.i 20 nfnu*en
kwemen c1e eerste kansje:u.Ïchn Snink kn:'l-<le ïro! r':€r'L i:ee. -i; h'i{c zJ.jn*trh:j d"*cht
mlsscitierl d.*t da* ook te.t d'e"ltliaar niet l_arrg d.aa'l::a'.r'+::à cr e-; -r:r,.1".: tl:ap So.ïjismsll
biwreu de'l 6 ueter -i:ljn d.ie iu de muur bela:tC{,rr,ra.e*-'.,:-i: u*-.-,.,,í.ri:::',G l...vcdii de ïla,}
ttoog vo{}r het,J.oeI preeÍes b.Íj tÏ'lijs van Dijk r;n d:i.::, ::r.;ltiiêi ,-! ir"ilroUc^l;::i&.
dit S.oe3-pu:rt kreeg ?osta geen vat op het spel.Ze kri'::ar,ir::i 1:j€: ':.flïrl 3ï' ,-j.,:]r e.i:}:ele
ongevaar"Si jke sehoten'ï'ta s$Ëêveer 35 mÍnuten l','erd s,:r11 \iï1.rë liï-lT, cir rj; 1.'6j.{g..[.*
liJn genomen door Jan Hor:gl.endoen laat hij nou net ,ie bel p=e+ii;s,.:,1) t:e vset
vanr S+qakl ven freeu'ruen sch.ieten.Nourir raad ?iet al*ilry br-r1*51i:rg het'iieei :ltr*
$tand" O-P l'Ïog geen muïluut iater gaat thijs alleen door"+p reehts e:: tre$t
de bal" goed. terngÍ wag^r net ,ïoh.n. Smln-k loopt" Eeix. nlet te r,.issen ira:rs en
een stend var.0*3. Rit$t" liet i.s natur-rrIíjls lekker zr.sten ruet zostr sts*:j.d* Maa::
,ie znJ- d.e eerste r:-iet ri.jn díe nog d.e boot in gaat*
hlaer na d.e rust -nerd. Ce wed.strijcl rtrsti.g uitgeuoe'bba)-d. zolirlf:,F tlat er nogi*ts 4Sebeurêsn Efu:dstatrd r,verd zod.oerrde o*-i. Oo;ja Hriirï: Iias,Èd.*nk wa.s u.og evên
ingev'aJ.}erl ïc ninuten voor tijd voor Thijo v:::: i-)ljk" N*. afloop'È:Ieex trvJte hehben verlorer: ,evenal-s liVOO en EIË speeióe geiijl;oÀiêrl goed, iveekeind.e
tlr.ts,

Ja:i []aasbeeic.

Sjil - De l\]+erzr

Omd.at dát een inlia.aiweCstrijd was rver,t Ceze 'd'ed.str--:.iJ op ,àir,sie65ar"onrJ.
9-4-85 orn 18.J0 gespeeid.
i{oewel 'wrj oru 18"00 uur aenweaig moesten ziuin ri'aren 'ri j ailemaal ::s*
delÍjk op tÍjd,Al1é Ce vredstrijd begon en wi-j',ïerren redeli.ili'ríEgËi-l.
elkaar opgevrêssen"De Meertt speelde degra,lat:'Le rrcet-ral- en iriJ BFe*l.Cul
toch hopelljk voor de eerste plaats.Vfij sper.ide een zeer goede eess1:,r
heiftnïn ongeveer de 20 ste mi-nuut werr{ iiet aoor gced. stÍ}re$ rra:: JhiI::,
Smink (een wonderschoon eigen doelpuntli*o.Sl"lL rl:r'-i,:'ce dor:;. err i-n cr:r*.
geveer èe 35ste mi.nuut speelde Arnold van Os de ba.l- *p fl:i;js ir:,rïri'l'li.;i,r';*
dese sehoof d.e bal door naar John SmÍnk Cie ïre:leerst in dsn hr,elr seltriri-:^.
[aatna werd, het fluitsignaal geblazen voor r.;st:]{a cle rust kwnr: l:iV",';

nog fl-{nk opzetten.Ïn de 1Od.e minuut tweede, nel-ft -eeh*ot iËir, }i';:i:g.Lr,:,-r1.;,,,

ttie zieh overgens knap vrij gespeel-d. had op Ce p;+ul"li+ch dêaïi:*, l';.o,i,:r
De Meor:n opzetten en rook zíJn kansen.SEL kwarn toen redeiàjk ende'r
tlrnk te staan.Maar d.arrk ziJ ons zeer goed spelende achteriloeii.nr ,+ï,Er:-i'
het biJ 2*C.

1 ste elftal speler
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'-':- r:*risi:'i..j.j v'Ê-rr gi:Lr+t ger.gn6q.$.v.1' vech'i: 'begen oegradatie en Dosc
::--: ti;l! kLr-[Íï,)ÈcFll v,rordsïl. ilen straffe ',.n:rri recirt over iret r,rof drmaakte
:.e: voetbnl *r n.tet nrccjÊr op*s.v.ï, beg;ln met w-inrl r,seÍma.a-r Dosc
laakte het ílpel"Na enkg-ie goede kansen vsrprutst te hebben kwanen
w:-j ond.er de druk van Dosc vand.aan,Het spel ginê op en neerrmaa.tr
:cclpunten kwarnen er ni*t'Na ongev+er 20 minuten kv;arl Dcec cnver-
:iend. op vos'rsprong.Een afgoslagen aanval krl.arn voor de voeten van
::e Linl:e bui-tanrilj.e zieil geen moment bedactrt en he.:d. op,loel sahoot.
-i:r:'ie keerd* het schoi gced. maar de bai kwam voor d-e vcetsn vs:r
:: spits,die uo een leeg ó-oeJ.. voor hem had." 1-"O.Hiel'ma nam S"rloï,
:'.e'; jreft in h-anàen on stel-de ord.e op zalesn-Door Richa.rd Ëiesheuver
,:waiien ri-J op 'ï-1 en ''rijf mÍr:uten later werd. hct 2*.Í d.oor een ulscis
zoal reu Rj-chard qan L{rnerr.rïtggn*

l:" d.e tweeda helft had. Dosc d.ewinct ruee, zoriat wi j een storrnraop op
cns doel kcnden verwachten"ïr{ed.e door goed. vordedigíngespe} en een go*d
--:ddanveld konden n'ij onze voorsprong handhaven.\{i-j had.d"er: meer ker:sen
cp i-3 dan NSC op?-Z.Helaasrzoals d.e laatste *iJd rve.j- veker h.e,É
geval lsrduurt d.e wed.striJd 5 mlnuten te la.ng"Bert vayi Os ging in d.e
:cut en ccn spoler van DOSC kwa"m al-Lecn voor Henrj-e en meakte geen foï.rtjris 2-2.Na ele laatste minuteu veïr d.eze stand. g;eh,andiraaft te he]beri
:lias de scheÍdsrechter voor d.e laatste keer en heeft ;J\T, een pr:nt ge-
:aald. waar hct er twee hadd.en kunnen rvezon.

cpstalllngt
ienrie Mockingrllon van Gard.e::enrClaris van .Ee,
!cri; van .àmerongenrBert van Og,
fuaa Ko-.itcr, Jam Sonderva:c, Jan l{ard.enatr(Jan van Zlei}
P.: chard van Aeerongent,fohan Mocking(ghris Everardus,\
er Richard. Biesheuve-l.

,ronathan5 * SVLI a/j-v I tr'"J-Uf

h. lalf twee ïertrokken we vol zelfv",rt.rouwen naar [.ris'h,want u.a de
cY.--t--HiÍrrrin.g op DCVO 5 eiem rveek eerd.er z,:u Jonathan 5 d,:i e ïi$g nea:: I
;'.mten uit 13 weclstrijtten had verzarnold goen pi.obleem niegen zijn"
Ya:,r zo+ls het wel valseï. voorkomtrliep het d.ez.e r,.red.mtrijti wel- even
a:1i.6Te.In. het bogln vËn ós wed"striJd. kregen ríË een earrtal goed.e kaës+r*
=au ze werd.en niet i:enut.,ïonathan speelde er:g fe}*aÍl en t,.:e ae,l-fs
'e:-.ilarC. watrvat me't narne Ásrdre Àafbertsen eni-ge marlen gemÊrKt heeft,
Jcaathan kwan.nei; 1*0 vocrrtoen e:r bij ons niet sneL genoeg werd :Lir-
tegrepen en Rl-ea vsn Rcssum toen alleen nog naar d.e mogeli.jkhej-qt had
:- ie "ronathan speler onder het gras te duwen.Resurtaat sf,rafsclor
:= dezr werd eergt nog gestopt door RÍen Overv+strmaràr j.n tweedyt
::s:artie wcrd er tceh nog êescóord.Niet veel later r,vercl het 2*0

l:í;iYêcrltig over.vooral bij dit d.oelpr:nt leek het of Ïrij eerst xrer8e'U "
;: iiu:-ten en daenra d.oor.het schelderi nieï; neer ifiifd-e f-]_uiten.
-i-: st st p;rd. 2-0.
-ia le rus; werd Srie Jensen lrerrFËJrgen door A-junior i{$^:rs i{archa?"
=:'-: i:ad. last van zijn rug en kreeg in de ruE:t val ï.Iicc Íiard.amanr
:c ioren wat hlj beter ni-*t zo vaalc meer kan cioen,wil hrj aaterd.ags
i:: ziJn.In tle tweede Ítelf"; word het ncg eell beetje ha:"d.errsodat de
s::-e:dsrechter de beid.e a.aRvoerders opdraclet gaf rustiger te spelen.:-12í Gae.sbeek maakte hierr:a z*on eerste overtredl.ng en werd zondor

:1ll



F€rd.on opgosclueveneNoïrnaal- doet hij nog geen vlieg kwaaè.
Van J,rnatha:r wefd" er Ook nog een Speler Opgescl:-re\retlrinaair dat
werd. tlJci,wanit deae had. aL zeer veel ultgeir:-rairi.,fli.j l:le"retr a*nvailen,
rl,.À&r het golu.kte ons riiet te seorennEen kr.rr-r:.ti.e:- vooriijd werd het
i*O.Yfe gingen tcen naar snel- naa:r de S\IL l;a:'lti::e ol; cre,s+=j:'j-et?ï
ts verirínken err waar Jan van Zíe7 rd.ie rlcor een o,r:ngeiocil-i;ji.:eiï
zlFars blessrtre niet kon spelen rmol z'n zêeï' be-qchei,,ien ste;.r ons r'r's.l-k,;nr
heette 

"

Chris

.{d.vendo ?-S\IL 6 9-t*a9

Zaterri.ag 9 maa.rt j.1 moestetl vfe cnze cerste u:itv,,edstrrjd. speleL,
r-ra de w-interstop.]lÍe moesten naar Ede:rrreen oiïl aí.:,;etreden tri;*
gen Ad.r:endo"De neeste,zo niet aile spelez's 6ingen net ii'e"i.:i.j1,;
vertrouu'er: ín een gunstige uitslag naa,T genoemd.e tegeÊctaride':'.o
Iiet j-s moeilÍjk zo niet onl:ogeiijk bij Árlve.nilo een ge-Lijks;oel
te hehalen laat staarr een overwinning.Ir.rurren ,le eÍger. speic:r's
geb-n overwinning bewerkstelJ-igen dan ral ce scjr.c;id"sreci:te:l
hun altijd lvel eren ha-ndje helpen.Toch begcnirefl we i:oaprrc'i d.e-
ze ived.strijd-Gezegd nnoet v,rord.en dat de sekrei,dsreoliter. lri;i. ct1partijtiÍg flao';.Flt:i na een half uiir spei.elt ï;iês de stand neSr
cruirbel bïank"De spelers van Advend.o iregci':.ner ge*riieerri te r:r-
icerr.Na m.rim een half speS-en was er een 1;ril:::Ê* r.oc=l iret d.ogi
varr SÏ-l.De scheidsrechter bi.ies op zi.jn Í.ï-uitje e:: iedereen
d.aclrt d.at StrÍ, een 'trije trap. kreeg tregelts aanivailen val de
keeper"F.teaa-r nee d.e scheidsrechter \ryêe$ neíir ,Ce stÍp"D':urcle
het te lang vccrCat Advendo tot scoren kwar:r?l'Ia r:-ee} 55ehamewar
werd. d.t' penalty genonen.Door een foutje val'L {,.tisÉ,. }<eeper vlerd
he* roor d.e rrrst nog ''ê-O"ïrla de r-ust begcru:er: nre voo:r.tlraren,l
en na enÍge ti jd. verkl.einden rve de achterstand tot ?-1 .lIet
za(E er Íraes uit dat het nog 2-2 zou worden.iiei-aa-e rverd het

.door een fo*tje in de verd,ediging 3-1.I{ierrre werd. het fcut
CIp Í:out in onze ve-r:ded.Íging gestapel-d en rvas h.et eind-signaa"l-
5*1 1'oor ,{d-tendo,}iet wala een wedstrijd. oifi Ícaai gautr *e l"ergetenn

jr*ri.F,

Ca:rrl.Ía ':O-SVI 6 1í:, -.J^ii5

Ree.cis or:r 10o15 uuf" moesten we op Zaterdag 'i [' ,nuti.'t 11;;i;::;','1 ;q".
telEen flandJ.a beven op de berg in R-irenen'0nrr-ri.j.:i ,3'.: '.'rr r-i.. ...ji:
ptm't maer rsat boven cns oF de ranglijst"','e al-i 11 s:'r1 ,-,i, '-
vol- eÉ met r"eel zeLfvertrotJttien naa:' Rhe;rei:.ïie ^1-;is: ,li:. i^:-' '|. -

eeu inisrekL'ning gernaakt.$íe waren te iaat 1e,3;p'f-ris''-;r : " -' j ;i'l

krr:.nen akli.natízeFen à3rr d.e veel ylere 1r.lcht C.,': .:.:; ':'- -'1È

hoger geJ,eger. bergen voorkomt.Voorel. onue ;ï';':-;-l-:;i: : .':"'.n:ii;u:':
Hans ven Impelen i'rad. in Ïret bijzonder d"e Èer'tti' -'rc-;-'-i ;'È'3Ï
veeL l-ast ve^n óe y1.e lucht.Hij kon zeker Ce eerr'ie 1:'::::L::u*
ten d.e ba.l niet aarmeinetirvrijuraken t=n'at's;De] ti'. !,: ir'' l- -. r e.L*

leen lÍans had. iaSt Van,,Veyvai Vsi^ït jcrachtr:tilf ocj': rïii,:.re deel-^
den i.n d.e nalaise,Uj.ieraard liad.d.en de Rht-:ier:ze,,.lco51:-t'rdersifi
geen last van de ylere iucht.Kortom het rverd eeri ï'e€lelrÍiitj"tf
opgebouwde nederlaag vaÍr 5-O.Hleraan kor:,len onze gastspeler'-s

(

J'-r

-+:/.
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OVERC'ORDIJNEN
VITRAGES
WANDBEKLEDING

woninglnrlchtlng

m. v.d. povert
ret 0J43ó - 1ó11

doornseweq 3 langbroek

IVEUBI,L},N

ZOMLRSfOLI,!]N

Ía, Stool<en
Uw adros voot allo rcpamties

In- on verkoop van:

ALLE AUÏOMERKEN

SPORTFIETSEN

BROMFIETSEN

BENZINESTAïION Geopend vanaf :

Maandag t/m Zctcrdag 7.00 t/m 20.00 uur

3crpsstraat 47-51 - Cothen - Tel. 03436 - 1227 - t4 63

oÍílclal dealer
YOOÍ

ERENAUf,T
VOOR UW TOTALE AUTO.ONDERHOUD

- verkoop - Shell service station

- magazijn - Shel shop

- werkplaats - Quick service station

- schaderep. - wasserette
en spuiterij

wlJK BrJ OUURSTEOE - ZANOWEG 12-14 -TEL 03435-(7)12E6

,TGOY

'.--=end:

HOUTEN

ACCU'S

IITT[T;\

MA tol 7.30 uur
Dl lol 7.30 uuí

WO lot 1.0O uur
DO tol 7.30 uur
VR lot 7.30 uuÍ
zA tol 1.00 uur

uw
WARME

BAKKER

03a36 _r405

\AN
ECK

LANGAR.
DIJK 81
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KWALITEITSSLA6ERIJ

dTAT TASPEPE

EI6E N SLATH TERIJ EN WORSTMAK ERIJ

WILT U VLEES VOOR UW DIEPVRIES ?

DAN SPEIIALE TARIEVEN

OOK VOOR FONDUE , GOURMET, BARBEQUE

tel 03435 - 1555' langbroek

De

Irrl
ItrtI

I

{,

rg
lr

u

beI eens met de heer Koek (t.t. orr-:o-tzs]

II MUNTEN CN EDELMEÏAALI-
II SPARENIrrl

PRTVE REKENTNG /PERS. LEN rNG
lrt

HYPOTHEKEN

SPMRPAPIER aanTOONDER

VERZEKEREX,/ XNEOIÉTÉN

Warm Gebakken

Onze Specialiteiten: (koud oí waím gebakken)

.KIBBELING

. MOSSELEN

.TONGKUIT
- Hotvl & KUIT
. VISFRIET
. MAKREELMOTEN

Onze 'le Kwaliteit Hollandse Nieuwe

Overige vissoorten oP bestelling

íe Kwaliteit Gerookte lJsselmeer'paling

Diverse Soorten Gerookte- en Gestoomde Vis

Diverse Soorten Zuurwaren: o.a Bolmops, Bismarckharir
Broodrolmops, Broodharing, Mosselen, LeverwoÍst, Zure Bomr

flollandse-, lJslandse- en Noorse Gepelde Garnalen

Verse- en Gekookte Mosselen

Onze "John West" Rode- en Pink Zalm, Sardien' Tonijn'
Makreel e.d.

N==B
denkt

metumee

d
DE SPAKEN BUBGSE VISHANDEL
Vondelstraat 24
3751 EV SPAKENBUFG
Telel : 03499-81568 bgg. 08380.32510

Maak van iedere zaterdag nu ... uw visdag, en kom naar onze standplaats
op het parkeerterrein bij het voetbalveld. van 10.00 - 18.00uur

Voor Uw íeestavonden, paíty's kunnen wii ook diverse visschotels
vooí U veízorgen; vooí evi. bestellingen o.d. belt U vóÓr zateídag onze winkel in Ede.

EFFECTEN



liets af cf toe doen.[och was het een
eed.si:'lJ.jd. wat we aeer zeker te danken
stand.er Cand,ia '1C"

ueeï. spórtieve en fyere
hebben aan onse tegen-

-t.?A-1)qA

N TNG

.tv

l^ r" Í.'

Meri:ro t s '10 Siff 6 23*3-85

'vcor de de:*de we<i.ilsrijd. +i:r ri.j moesten we $eer cnae i;egenstander"Dezê
d?Et msb*sterrtte: ira,:r ï'+eueDdaalolïêlaa-q moesten we iïee:'op pad. met een
a:uta1 invallers *nc1a"b'Je eigen spel-ersnom vre-Lke red.en dan ook het
a.f lÍet ln weten"We gÍngen niet op pail met de ged.ach'fen teru€ te ke:ren
net een grrnstig resulteu+t"Toch kond.en we oirzÊ tegenstand,er de eenste
20 min'eterr goed weerstaal:"Di'b werd med.e veroore"aakt d.oor het feit óat
;ij onze {,-ec}uríeus cï-ezo keer geeïr verval van }rrechten had""Iler:der lieten
o:ze i-:ryallers ïi{areel Henskes en Jan varr Kocten zÍch van }nm bes'Èe
z'iJd.e zÍen.Jan ira;r fiooten was angevafl-en als spelerrhelaas verget hiJ
d.at even na 2O ruinuten spelenoen stompte de bal weg ín het etrafschcF*
gebled.tEen penalty tegen, was het resultaat*Deàe strafsehop seril feil-
loos genomen.Voor rust kwan Merino!s nog net 3-o voorhe staán d.oor
twee praehtlge kopballen.Hierbij ging ond.erge'beke:lCe ni-et geheel vrÍi
uit ondat zÍjn mandekking niet scherp gelroeg wascNË do rus{; wi-st MerÍ*
aors nog 66n maal onze keeper te passererr ter"vrijl wíj geen kanrs zegen
'ie geJ.ate nuJ. weg te vrerken.Of ik nu mcet stelierr dat het êe.nk ziJ
cf ondenks de iuvallers vras dat w-ij slechts met 4-0 tegeie deze tegau-
stsJxd,er hebben verlor+n weet ik niet maar ik r"ri"I oe gastspeïers
Yaroel HenskesrJan van Kooten en Ton" co ffàE.g hartelijh cï.arrke:l voor
nun lnzet in d.eze wedstriJd.Tenslotte vril i}: spnerlcen riat endsnks het
r-eriiesrhet eerr fijne en sportieve s;edtstrijd Ís ge'ares,etrmede ó,oor het
3cede flu.íten van de scheÍd.srechter. ri -" Í.i.tro'l' ÉIi

sR ffiswffiffiHffi&&

SVT Geinccrd. 2^3*85

gd'nd na bi;na Clrie rnaanden was het'rian yreet." zo veÏrd.e d.ames stand.en
cm tien uur op he.* velu.Er was nog geen seheidsrechterrmaar er. werd
sne,l- vo,or een scheÍdsrecirter gezorgd-,we stond-eh inêr,& '!'1 meisjes op het
vel-d. want "ênnerl vsr"r tsazend.onlc was nog_: steed.s ge'llesseercl ,Conrr:-ci heti
cok kiachterr en Ad.rie was op vakantj.e.lriaar 11 dsrnes r.vas geïroÊge
t'e mosterr tegen d.e bovenste van Ce coilpetitienGej-nnotd."0p w-j.nnen harl-
ien we niet gerekend. maar we zoud,en gcied. ons -oest doen.De eerste helft
-{\reJnen we inet een O-2 achter te staanrdat v,rild.e dus zeggen clat,-à* ons
goecl gehanclhaaft hadden"All-e nreid.en, deo.en Ïrun u-i-terste best en met
cnze goed.e iteepster op d.oel lieten $,fe clns nlet aomaar inblikke:r,lllet
3e C*2 achterste.nd girrgen we d.e:r:.st inuen konden lse allemaal weer
.:r ad.em komer:l eom eï- daa:na weer h.ari. tegen aan i;e gae.n"Iiaar
:::danks onze pogÍng,en, kregen d.e danres van Geinooro nog 3 ballen achtor:e aoeÏlijn zod.at d.e eind.stand O-5 rver,i.Ondar:.irs alles hebben rve a1len
:er gcede lvedstrijd gespeeld en zien we uit naar d,e toSijende wedstrijd.

-

Vis

ismarckhaíir
t, Zure Bomr

I Garnalen

r, Toniin,

-



SVL:Cand.ia(darnes )

s*ïnlo:"g.*ns eim 10.0C uu:: begcn,f*ï*ast*ijc r:*1;tr:: Cl.-i:r'i:i-a iLe r:rririerste*
'F{e }lriil.il*u '! l.l ej,,:.r::eS àj.e +r V'e+* r.in Ín .tre.rl:i*:*r,, ;5ri.-:.;; !'rrj *I cr+l; l:lr.lrri 'ïÊ^
g*ïi. á1;i{i gi:r"4;+r:r ,srn iwee pi;n'l;en b.ir:ri-er: te *-Le,l*:.-:.ii;.-i:: L; \'e ce crf it'i'iir l-"ad-
r.!eut i3e:t+meu. s hr.rnder:. wrs al ;T&::-fi bi j het C oe j. i' ;lt l;Lr':i,.:i ; iil i:..ïl h.:"e'geri
c1e ba} -:riet aehte:'d*':l*e1.1ijn"Na tien ninu.tcn kl:ee:-i i;'e::j.on d.e bai
rra* a,*Ïlteren aaïlgespeeld. en wrong zich docz'de';''3:',ií.rii', ging ïÊ]1 C;intiie
i:eezl en bracht de stanC op 1-0"2o bleef de r.a;a:rCt-i-en rni:irutÉnoel:
wer{1ey;. ïÉel- *a}tva1le:r crp tou.w geaet marav d.Ê g,:eC" a.Íwerki-n4'. was ex
nsg Êiet"To*a,at Adr.i de kal +p d.e s*lioerren l::'eeg eri dc'o:ir c-'en sneIl-e
reskt:,te 2*Ci sc+orden-flandj.a kreeg een dir:eitte v:rye trap Í.n het stra;f*
$#IlilF gebiecï maËJr. on)ze' .e*aartreffelijke Jol-a.ndir wisr, cieze te st*pperr
en -brnErht de ha.]- weer i"r&ar de a;nd.ere kant.Zo gingen lve d.e rust ir:..
Nt der ru.st r.erli-ep ailes wet beter er kwa^Ë meer aktie aar: tle SVL kant
en er werd. rneer op het dceJ- geschoten"Dcror een goerl opzet."ra:r d.e spits
en de reehtvoo:. scoo:.d,e lieneke l-O.Tcen ki'eeg SVl, i en vrye trap die
geÍrsaen werd docz'lliekerzij speeide d.e ba.]- op Kit'by dle hem l{'eer op
hae.r berrrb terug legrie op Mieke en zij d.e stand op J-O bracht.Onze
ïaatste vrou'f,r 'Tacornienrkw-am ook mee nea^r trrortí en scoorde da:t aek 5*0,
*nze verded"iging was ook gced en stopte iedere l:ai op verdedigend
gebled af en bracht hem naar vcren.Corier. scoorde oo;\: een moo-{ doe}*
prutt maar dl-e werd d.oor buitenspel afgekeur'd.In oe J-aaisbe Èie:r minu-
ten^ ging l\'Iieke er alleen vald.oorrkreeg de bai goed. op haa: sehoen en
b:lac}:t d.e etard op 6-Orwat tevens ook d.e eindsta"nd was.Zo die <:r.:ee

irtrnteu hadden wc binrren maar ïÍe hadden er ook vocr gewerltt '
Mieke

Benschop-SlIt (da::ne s )

:ipt+rdegUaorgen 9 Maart vsrtrokkerl we om 9"15 uu-r uit ianghroek naÉ,1r listtr'-icltor.'"
s*ilorgons om 9"00 uur kwa.nren wa erechter dat we rnet iO d.ames -stoltd.en(efusg&eÍt
hoor"t er zeker nlet bij!)rrnaar niets geureest niet 'ï0 d.ames kun ie ootr: r."efli;*
bitlïen.In Senschop stond.en ae oas op te waehtenrdus snel omkleden oru $$g eve:r
ruÊ'm te kus$en lopen.De eerste helft had Benschop de aftrap"ctndanlcs n'lize 1c
s,p*elsters konden we het nog best reCden op eelr doelpurr{; na,die vie eEri o{-,ï"ilcil:"

-i-:Lr he"ï o.oei beLend,de,ïn de rrást konden vre everi riit pr-.f-"ennal-J-e meid.en l:s.d.den
goeó hrrn best ged.aan maa.lt we moestell nog een he-lft*lÈu h.addeir wi; de aft,rapt
maer rve kon"d.en niet d-icht genoeg ïíj hei doel-:,36i;-11.'1.-"iiar t:er: k'r,'a:-ti.ep+;Je ge*Feeid
te llehben" r"aakte $e vergroeid.rzod.aÈ \-re nog J goa.rs ó;: cïr:i* oPee 1rr.erïe.n-Dr: eíreè-
gfualld werct d.us 4*O.Maa.r onêen.ks dat we yerlorerr:radcie:r lle-hlen w:ls m+t 1C d*.m*s
hard. geurerk"tren als een ieder zich goed inzet l<i:Jlitr;:t \':i ?f,1 ',tiêi kun€no

i,iiek*

sffiffi$ffi sffiffiffi&k
zaai.voetb*l A jr,rnioren

tde hebben nu J mae.*l cfficieus zaal gevoetbaid tr:gcn r-ên seleetie eiftal
vantronze SVI senioïêntren een ma.al tegen detrr/af,; Leeuwensrtotrercler nog
tegen Ce trHoogla$derti.Vane.f onze kant komt ha-r';eliji<e dani< serriorent
van LeenwenÉr en lioogland.er d.at Jul.iie de kosten op je tramen voor onsc
De wed.strJ-Jden opzich wa.Fen vrij vrarrn en gezei-trg echl" va;r onze kant
gezien prettig om tegen jul]ie te mogen spelen"vanaf deze pra.ats
hartelÍjk dank oo!: n.Fmens <ie jeugd.sperer.s.

de ieid,ster Sjaal v.rir ïrrpelerr"
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Ju::ioreri Á sa'i;erdag 9 iaaart

}.; was Éïrze tv;eede wedstrijcl na d-e winterreïr we1 tegen oïrze z\Àster-
:erenigi:ig SifF ul| Cothen"ile zullen er maalÍ erg kort over zijn-ilt
íi: vroorrl het spei. vell onue zijde iva.s vras.rCeicos,"Ve worrrerl aet B-O
:..a-r jtet ij.ubirej-e vuas op zrri niipst 1Lod.i-ê [.1É?wees'h er.rfinrhe'L v'cetba-Lleven
--...j; dooï'en \.Íe wechteri op betere tijden eri te{qenstalÈers.ï,{at trleÏ erg
sterk was va-n Coth.ense zi jderer 

"verd 
niet geschoptrof grof opge'bredent

z? yra^1ren u-iter.st eorrect en zonteïx na afloop cnder de douc.he het hoogete
-:ed'proficiat'd* 

:i-*iduter sjaan var trmpe.,'en.

De Jeugdhoek

A j'a:ricren Zaterdag 2 maart"

Nad.at we vele welien stil gelegen had.d.en wat -,etreft het kanp*ti'"
tievoetbal zijlr we 2 maart J.1" richting Zeist getrokken om

het op te nemen tegen d.e À jrtnioren vanr Jonathan te Zeist.
Gezíeri d.e nangschikki:rg van de Jonathan jwrio:ren had.den we geen
aakkie te ve:rwashten. Zij had.den ïrslechtsn! 6 verliespunten in
i1 d,uels. t{ij staan tlan OOk met 0 v€rlei$pwlten rul-n'bovorr d'e

anclere ploegen, maar wat blijkt altijd weer opnieuw, de teEqen*
stanrd.er, dus nu Jonathan, zal- en wi1 d.e koploper versla.an me"u

all-e beschÍkbare nirtdelen die ziJn toegestaan, Nou echt tie heï,be:n
hat geweten ook, nensen, mensen wat heeft het Jonathan tsam ':r
voor gelrrokt tot a6n het laatste fluitsignaal toe en oolc no51

sportlef en mannelÍjk op d.e koop toe. Zo heb lk on lraa.r een kLel"n
d,etall er uit fe berren gezien ttat de tegonstande:r van cnre
rechtsbuiten ánclre Aalbertsen letterl-iik van het veld m+est
knÉpen, eoht gewoon lopen was voor hem niet meêr mogelíjk
ventrege ite krarnp Ln. zrt1. kuiten. De volgende {,-e6eustande:r van
Ánd.re moest precies hetzelfile 1ot ondergaprr, $ÍaaÍtra nLll{ner
3 aan kon tred.en in dle tiirekte duels slet .And.re' Deze }aats*e
:aalde ook de eindstreep niet, want ae scheidsrechter vand
z tn vele harde tnzetten te gortig ou ïtog langer aan het spelle'b'ie
te mogen nee doen, maer goecl d4t er nu bI-j d.e À jeugd 5 meneen
iogen gewisseld. word.en amèers zou Jonathan slecht af gerveest
zija d.ie ml.ddag, [ot 1O minuten voor het einóe nog d.e s1;and.
2-2 waart:ra cte S\|I, Jer:gd tocir nog won met 2*4. ÁL net aJ. een
goed.e ,sneI1e weclstrÍjd van beide p]-oegen" Nog speclale d'ank
aan de invallers ul-t d.e B j'.rnioren Ce-rlos Jsnsen en Ïco van Os"

A-..I',rnioren ( Li chiwe cistrÍ j ó )

-cr:ierdag ? raaaxt gespeeld tegen de D*vo ieue;d het vrair a'I lnei;

:- een bijzocder EIed- team,zij spelen in het hoogste voetbal;waÉts{n
3;,:ri.oren uít krurnen komen. Sjunioren z-ijn spelers vaÍi 14119 en
': .l^..- T* -hÁ+,re.-. +ÍL r.s" IlJlIO, wat eeu ei'gen betaairre trainer beait' speel-derr

- ;ongens uit rle selektie va]l het nederlands "ieugdtea$rerg 
goede

s-ê-r êr.s. nlleen toch we1 teVee1 nei d.e geèachte-' spelend.e, wij zljn
v-- \- 

- 
r,. !. J

:ccii eigerrlijk v'ee1 te srlerk, kwa teci-rniekrspelinziehtn snelheÍd''
:ehendigheid.àl-s die }engbroekse jeugdspelers' J',{aar wat heeft zotn
':eiaaLde trainar toclr een mogeliJkhed.en bij DOV0, deze klut' bezit
=---:-eer, aI ? B qlftslr.eri, hij hoeft slechÈs uit {;e aoeken t:-i"b z0n



l

110 JcT:IEense wet ee$ weeld.e" C'e:i:ei:. ':c! :pe..i,',:r.;i.cl., \,'ra,a-riÏ-.. wij ve+i-
van ÏOVO geieerC en ook gezíen hebben. ,LacLi-i.ii vcor d.e rust dat
\ve weggevaagd uouden ivorden. Voor cic riisi llai:iden tnze spelers eflen
een vaste opdracht mee gekregen, l,'at o:rs,;.le-- v,;cr d.e rust er6:
verkra:npter ivaar Tiel t'/eer tegeno'ie:: stJt-.c 'li=*', tïr i.rrc,I-ien y,re onze
opd,raoht nÍeÈ ui";rroerde, I'ie QÍltiritie-'l.i-,ll .::' tia :.t':irs lp de fei";en
r"rnrd.en Sc:dnrj,:t, rlat wiJ- reggen :i.ede:'e -:lli-it !'::: ) :-:c.ri;l k tr':ar
ï*V"dJ eer::t::ce Caf "ie te 1a*en zi.e-i.ri:í); 

"'è',,,:..r:-',-'-.,,: 
'.,";'i'<i.r'd.en'

J'lr.r rus* moe'ht ied.ere gpr,r1eI" daen u,r'l, .ii.; r:t"1,-r !(j'r': i:,:iC. i-:i
d,: weii.str'íjC., het is *ensl-otte 'bo+h ,1;r,*;,' .re*'.)';, ,i.; ;"ei:laak
hrrt "bezig zljn is iret alierbetangrijltr:";t'' troci-r ;er.i5,:'! =ce'i;baLlers.
Na nrs'b, ja lioor; S\rL duide3-i,-.jk .i15'sí.ek si';cilrc ' Grr ;l=i/a;:ïlijker"
}}VU v.,+n 'i;e:rglatte nici; 1-2 en kanit :ir.cg íIs.rtrii ::e l)r.t rr- L'rrÊ ?'clgens hwf
i+):i.rlcr,q 

"

Sci-.ri-ir.vijk 1Iï SVi Ei r 6-3-85

ilm'Í0"00 uur gi-ngen ue met z,rr, elfen(maii<et +1, Ëvsr-'; re-'',n.:iek)
tiêa.r Seha-l-kvr.i.jk"De eeï'si;e 1O minuten cirong $chalkrri jk -lc'g vel a.q:t
iila&.r echt gevaarli"jl; w'erd de pLoeg niet.Na een solo -rsïr Diarrne vaJI
Iloorn die d.e iaatste man en de l<eeper onspee3.d.e rverd hei; C--i voor
$'fl,"lit werd ook de zuststarrd.De eerste 5 rninut'eu vax de twr-.edo bel.ft
vrerti. Schalkvur jk weer gevaarli jk en maak'te ook ee:r <ice-ipwl-'i,het ''r.eïd
'ï-1,Ivlaar verder }iet li.et keepcr Jaspervar .Rooyen en laatr-ir' naï.
iIílco var ïriaalren het niet komen.Saskia van l,|uip-on schooi bij .1='6;3-'

een iangbroekse aanval op het doel varr Snhtlkv:i.:,r"ial ketst'r:f op
tlo keepernllein van Impelen maakte deze ltal ais rcg s.f i"'2.133'r'-' i':osn
was het gebeurd met SchalkwiJk want H.anne iíaï Dcorrn !-ccord.e qo/ij *\ÍÊrj
keer en werd. d.e stand. 1-4.&r toen d.e mooiste Soal -\raï1 de weóst:+ij$
Edd.y(een halve nete:l hoog)overvest passeercl.c el- eÍ:?1, stulc of 3 '.r*.1".I

Schal-kwtjkrkont wegr voor d.e koeper en s.thiet ha-r,l op de lattce bal
springt op de schouder en valt in l:et doe.t- 1--':"Er deeë rrandaag l?.oÊ

een nieuw lid. r,ree nanenJ-ijk Ron:rie Evers ci:-e }:t r'eer goecl d.oed."

ïe avond"vierda; gse in Cotheu j _; dit ;jaa= rr::: tin
Fit is voor aIle SVI' leden van 4 trrrn B jaar.
Jr: nag ge).open word.en 4 x 5 icm crf Ce l_:;atste avc:rd
De kosten ( onder voor.behoud ) beo-lag-J:: ïoor cle 4 x

'XBei:alen hi- j insch.r-tJrring, Ins*hri jr"eï \Íi.)olr 'll. rns:i
"Teufti, Jan l[ansier of bij Gee:rt rrp-a_ 1sr Siis.

7 junl 
"

5 ]rm

5 ltt
hi.i"

.Ln_fr-

,t- J I t -tv

lns*hrijfformulier' "; 
(ïk loop nee i:rl Sctjten

Na,am Leefti jd Af stand. 'rf '

-;
lk loop Y,:lor. 'ie li Ín{iLa ^:1
Mi;in ver,el.er: / moed.er wiL ook meelcpen lci-ns,ïr.,1.',ioensdagld.onderd.ag/rryijciai J-+.

Mrjn vador / moeder v,.Í1 we1 rijden : d.insedaitr'' wocirsf,;;6/d.oncierctag/rmiJdi
Doorstrepen vrat niet rrejt toepassing is.

-
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proef ook eens rc'n
heerlijke snack

'ruh. van ameíongen tel 1244

doomseweg hngbroeK

FA. H. HAAIBOOM,

voor al uw

dierenuoeder

np\\,c(j 43 Coor,r

03430 - 13022

LANGBROEKERDIJK A87

t6t 0l4ló - 12)6

I RTI KELE N V00R 
'

G. VAN GruKET

lergLs--ol-
uw reoorotie

iel 0343ó - 1t+15 Lqnobroek

SERYIGESTATTOI| - GOTI{EII
A. YOS

rELEF(X)N (0343ó) ló01

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag van ó.fr) tot 22.00 uur

In het weekeinde van 8.00 tot 22.fi) uur
Vlotte bedlenlng aan belde z[den van de

hodnclaleweg

BLOEMENKIOSK

DROOGBLOEMEN

longbroekerdijk o83 tongbroek
.r:^ evt. bestettirq 's ovonds betten 2163

uf.J. MEPTEN'

Rfodc*rindlrn t - 3947 NC Lrngbíock
Tdcfoon 03436 -2463



BOUWBEDR'JF

NfHEBOUW, voor

- nieuwbouw, verbouw

- onderhoud, tekenwerk

- deur€h, kozijnen

- stallenbouw

langbroek - wrjk brl duurstede

tel 03t-35 -71201 03136 -,1575

J.W.M. Damen

houthandel en zagerii

alle soorten inlands gezaagd hout.
specraliteit :

gedisselde eiken balkles
tevens uw adres voor open haard hout

langbroekerdrlk a 45 langbroek

tel. 03436 - 1555

,4_tgí+;z

g

RUIM GESORTEERD IN :

binnen en bu itenlandse kaas

diverse salades en paté's

wijnen delicatessen

dagelijks vers gebrande noter

FA,H.v,D0ilSElAAfr

EXPEDITIE

VERHUIZIN(

BRANDSTOFFEI

tgl. 03430 - t2B6 14s6s

doornseweg

langbroek
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J DUG, -{}iT'IVITEI!l.{:lii COrlliil l,;S!í

- zaterd.a6;6 Apr"iL was er. voor de jerigc'l;il;7 ji,-,i^'<,,: ,je i,:i'Éi])Je*lioi"

- i nitase ieren zoeh'eIi C,JoI"i;i.r-i Íreciao.

- .1 j.00 uur rÍiochtsn rj.e xi-r:.dc-:r:er (:!ri(lj rorriii,.li. de k:int.j.ir€r cie c-:íereIr gaar:

- -eken. Somnige lukte cla.i zeer snel, ancerelr i-n neï :_-ciree:l niet, I[t-ic.r" na

nj-nuten zoeken had ieder eell ei glevo:'rderi.

-: Ce karrtine waï"ett -iritussen tafel-s sl-aai' durlÍ-:r!lí.t 'r,-:1: l;t'irrlt,elrve-r-f o.l&p1.c. l:,

---,kwesten etc. Ieder. tiocrht z'n eigen ei uu. o:liUCrvi-rÈr, tDC een i'unstwerk.

- i:, aantal itj-ncierell n;talÍ:te11 el' wat noo].Ê vÍ'-t1 r r:rtr:cJ-G:'l jllOi.reci'iert r',O snet

:. ei4k papiere 1:jn: en vocr:rl- verf t-rp ïe r:iiilíÊr; .ri-r .;ice6r:rt zici:.l:trIf drt

€aS ,: kl-eren de.arbii nrer over!
- - -e:-s cli t karr.rei werd rr .l j.rionaoe en ÍiíioepÉceG -.itg.urirr1'-l[1 . Ji:; een uur"; je

. I e te z_rjn í,;e\Tecsi ',.crrs _jLedereen wei kl_eiar'.tes .-':
:::- icrierrrnochi in et:n Éirebbeitoii l-:rtllJcel,en en eerr ir(.i i net ve-ï'lrF,-, j.tri:" 1,*-

::rschijn kialen. ileci;ri cie kirLcieren tevr:iirit:it i;,u,:-svrai,.t-i;Lt .L:eerden kc.n de

.: aanisatÍe begi.nnen i:nert opruimen, taÍ'eis, sioe: eIr,r'i oer en kwasten

=:jen, voor zoueT nog mo13e1';k, ger'eini11d. Vee.j. rnr,reCels zu.ILen i.riui::l

rctef t :'og dr'uk geweest zin.. ".
-=1 'Àas een gcze1li61e middag en de orga-ilis3bie hoort votgenC jaar op

- 

: =r. !,êr.haling hiervan. Toi z,lens !

IAA

ilE

ztNC

"'!gpsHmEE&ÁÁSÀ98N,
:-':ze avond.vierrlaagse j-s van 11 t/n i4 Jurli
lit jaa;' wordt er in i;egenstelling tot andere iaten met 2 leeftijds-
-rcepen gelopen

9 t/n 14 iaar 4 x i0 km.
15 oP ouder 4 x 15 knt.

le kcsten bed.ragen t/m 12 jaat f,4t- 'i3 jaax e$ oudey Í:" 5,5(.1
letalen biJ inschrijving . Inschrijven'toor 15 nei bijr
ieuni", Jal nansier of bij Geert van de Sijs"
l:r- d.it is voor alle S1I[ ]eden in ileze ieeftljdsgrcepena

)FFEI

---*-.: chri j f f o:mulier ":'- I cop nee itl Doonl.
ti:an

l.: locp voor de N rneê.

-

Leeftijd. Af s;s-nc.

n
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-=-^ng GymnastÍek

=--cel-ing gyÍnnastiek foudt o;; i,in:icaq
--^ a.s. l'raar .jaari i;kse l-edeírvsjrqaCe-jre"

-. -er-1 en Van ie aÍ'deJing q,Ír í-l astjek rtlil
'j3r en ouder zijn van harte rlr [jli:oir,"

, -:pen op ean r,lrotF? ol_-lkornst van cle
::'en de.Iecen. De vergarlurinq u,:rCt r_jufr(rLJoe;l
-=* r,U.L. kantirie en ;e:lint om 20"3li L-rur"

h Ért Destu".lf 
"

OPGELTT

zijn uBFn enkele gebru-ikte qyrïpakjes.
ueterr rnaat, Ë 140 2x

].64 2x
152

ie beriragen b"ij R.Provitina
Margrietlaan L4
ïe I : L23I

fr
+^
LÉ



Een korte voorhespreking vaïI onze ui-tvoeris:.9 op 1C mei a"s* in lret
ft;unas'hieklokaal .

He* iriezier dai; je ireLeeft aan het need.*e:1 aarl d.e oefenàuËelt staa*
blj ons v$srop *

Itret wedstr.ijdeiemcnt komt op àe 2d.e p1"ae.ts. Ied.er p.rob*e:rt natuu:liJk
s:el het zr: goed nogeJ-ijk tE Èoen"

Heers,el u veel p-lezler aan het meebeleven kturt hebben op 1O rnei ausn
Dit jaar hebben e*{ï$ paav opmerk;elijke resu}te'ben te aien g*geïrenà

Onae jonge:àË ii-i-i:.voaï het eerst in I-troi-lien meed,sden hehben êi+ed.
pa::-!;:i. ;ï i:.+:1,:+r'*y: .

11*nc1e:'iï(JÊf' ii,]ir--tíi iva.n hi:t resi..r-I';aat ïra:'l ciTlze e.s5;"rlallre$ en in*:i.sj+s
ÈJ í-1*.,'1 "L:: liltenc*:,r

He'i; n:'gesu ï'en $'t weti.strijC vraarann cLe zusi+sl -Ïbev:itina in TíeI
need.eden (met suirses+) acu je kur,:nen beschouwen a1s cle Ébmr61<1esnn

naar het r':edsri ju t.rt'tten"
De inzet v's.n,'reru:ri e.r.l lrnan"ttieerlingeri.r'rechtvaar-digè eent*ï'glle bë-l;'o

or: 10 ÍIei- e"c" 
^_

Hoi, a.liemaal
ïk ben Inge en ben'tr? ja.a:: en -ri.t i-n d-n

6c'.e klas o

ïl: wocn nog tnaer net in Langbro*k"Es::,gt
rloond.e i}i in Havelteberg(Lb:enthc )
Llijn hobbyrs zijn zwenrrlerrr 55ffi{tli Sf'f;}
lache:r en poprÍuzíek lu-isteren (-ir,i*n)
ïk her op clit moment fan vancDu:"an-lfu::arr
Lt:am,, Darrld Ilowie en Darrrly de L[unk en
C,: F+iiy Dots 

"

I

:

I

I'ii. jn iievelÍ ngsdÍeren
p0ÊZ{lÍr ! enZ 

"Ilr:tr r,"iop ik rn;rar ee:is

aijnt FaevÈeil etr

dce i., iLle j- ! ! ! i

t

l'r*

Er3r

3A*

- iil'--1-k ,g,:ef de per:'ur-i-e:f dricr.' r.r,..l: lrilRG,E'EIIF

'lr.r ilnpeien,
Lr,lr. 3ï.\ Op -sPcC-;ae:-

TEUS 1.,r.1:U!IE]:

-/.5F.1 
^ê: 

5* i

rílt?!

r.lti
h
t



t,r,r,yJ.Lv.3.Y.g.fll:í3.If,.n

ELEKTRO TECHNISCH BURO
- - - . Kampweg 70 - Tel. 03430-14800-15390

fl. ;nf,fgnY..nY.nY.

lr\lr I I tl
ïnêmêRs

Yoor elke boer/ loonwerker

het beste paard v.d. stal

A, J, BORGSflJAI
. T AXTOREN - LANDBOUWWERKTUICET

lc":.rseweg 6 - 3947 ME LANGBROEK-i ercon 03/,36-1277 00P Blat oilzE

trêail DE cuD , DAS

rt t U 'n goede behandeling
r:- Uw kleren
l:' moet U het eens bii

Stomerii van Lunsen
:r::€ren ! ! lmeer dan 20 jaar vakervaring)

zv ! rti Ginkel

icr-StlrEg 5

-r 13136 - 1115

WIJ VERZORGEN OOK:
. Dekbedden reinigen
. Stoppage
* Verven
. Vloerkleden reinigen
* Suède
. Kledingreparatie
. Verhuur van

Tapijtrein iger

Uoor al uw loodgletcrswcrk
en aanleg Centralc Ueruaming

WILLEM KOUDIJS
Loodgleters-, Gas- en WaterílltersbcddlÍ

03434-52635
Service na 6 uur 52635 en 51151

Te|.0343&14763.

lfthfien o Spnitsn o llofhbn o Rc9aralbs.
o Íbcasins o Tlralies . Gbsscnlce

A,J.BADELï-
--!

Driebergesestraatweg 73, 3941 ZT Driebergen
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PBOPAAN + LgG

in ftessen, cilinders , tqnks

I
a

Weldedreeí 73. 3947 NX Langbroe
Teleíoon 03436 - 23SG

Bi nnen en buitenschi lderwerk, d u bbele beg lazi n g,

. glasschade, patineerwerk, wandafwerkíng,
oucle schilderstechnieken (zoals hout en marmeiimita

bilthovens
bouwbedrijÍ
de jong b.v.
p.a. i.iansen adi. dir.
langbroekerdiik a 6
la ngbroek
tel. 03435-73954
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De speLre'geIs;
.lees onderstaande
schrijfl dit op €en
Í!ïargrietlaan I4,

iul i[i .,iaar'.

beschrijvÍng
briefje, en

eit iaad "l.'.e r:j-i.'r" ii:p
brsng d j.t n6ai

iedereen die het goen epraden heelt kr.ijqlr ËÊli: ËL:i,Er is rnaar éên anturnor.ci frË:: ppr*qclori mogulli.jks
eike ínaand koni ef ?en itrl;s":enstand in hi:t, r-*lui.,i::.iec,,
aan het eind L/an dil- se-i.;qs,'-' krj.jqi: de ur-innaei. í?pn
prijs.

Da myst"erv sDOrtrng is aii j. ic liC .,?:r q. i,r.I

De voriqe mystery sportinq uras: ij-:';S jANSiN

ïussenste';d na !,i soelenl
Serc;en 0vervest, I jee:-
f,ir-rdy Uvervest, b jaar
Cfrristiaan rje Bruynr l] *Ía:ar
Jecqr":l"irre Frcvitina, B jaar
Angeia van Íiarn, l5 ..1iaer
ÍYlei.hil"de uan 0s, 14 jear
F:anla Provit,ina, ltl jaar
tiÍlcil van Dcorn, I? jaar
I'tendy vên Rnomen, 9 jaai.
iïj-na Brouuel-, I? jaar

fdti c}s t.iei'rcje beschrijving ven cnz=

- . , ,- + ^ --f.r lJil LÈjI'

SLJnten
nll-ïqr,

punten
llrrfiEen
punten
punferr
^,,^+-".-fjullLL-rl
oun t en
;jr"'nten
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i
f yÍitery sportÍng

Eerr meis je met een blonrJe sta.j:--.. e .gprcns iaatst van het paari-a i
det uas toen toch ue1 ba.ï_er- ,
u/&rii. na haar sprÉ,nq moes; :e É li uit. voatje halen.
tJÍj urensen je hi*rbij van rari::;eterscheD
en hcperr cjai je ueer sns:-,_ :r_'-tÍi i-.'.,Lrrnenstepi;,
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Riibewijs halenl!!
VAMOR gediplomeerd

i. ;) 
.4

iJ ( i r r

.í?en Lessen worden uitsluitend gegeven door
GEDIPLOMEERDE INSTRUCTEURS

U kunt lesgen in een schakelwagen oÍ in een automaat
tflll zljn een erkende "BOVAG" rijechool

WUK BU DUURSTEDE

'a::

ii.'BevoegA bij uw rij-examen aanwezig te zijnl
iirii
ËI
ft$m

o
o

AUTORIJSCHOOL VerhoeÍ
GRATIS THUIS HALEN en BRENGEN

TELEFOON 03435 - 71762
FRANKENWEG 5

lrocnctessen in elgen lokaal .6ri

Het adres voor dames, heren- en kinderschoenen
Grote sortering sportartikelen in onze sportafdeling

Masita voetbalkleding - Secutex bandages en tape, enz. enz, -{
ook batreparatie $$Í{lU'

Schoen en Sporthuis 
(e 

Cr

wortman # 
oortir

Markt 12 ' Lotto
Wiik bij Duurstede
ter. 03435-(7)4430



AUTOBEDRIJF

J.ONIfr/.EZEI\I
N,EUW @ .FBRUTKT ,-

r!ËsÍA
ESCORT TAUNUS

IBANSI-L GRANADA

singel 43 odijk tel. 03405-61938

voor uw tegelwerk

bgl eens 03436 - 1570

C. vAN DE B 0GAA n

bredanreg n cothen

AARDINGEN
BTIKSEMBEVEITIGING

MAARSEVEEN

Advies- en Installatieburo
Zandveg ZTEtWiJk bfJ Duurstede
Ter. o3435-7n61

lf lE Ir'E
AUTO BEDBT''F

Voor alle bekende merken.
Voor nieuwe en geb::trikte autots.
en al urr onderhoud.
Hoge kortilg op accutB, ba-nden en uitla

sport vergt kracht
vlees I !S kracht

SLAGEBIÍIEIU
kwalitatief 

*

e n sport ie f 'É

niet te verslaan !!!

w exe\ï iKt g"\d":tor dee\

ASSIIRANM]C_E=

G, d,AilEEEII
verzekering, hgp. , etc.

de geer van juthaaslaan 16

tef. 03430 - 12387 óorn

SC]ETTLJDtrRS]8tr]D]R

R, S. vAN. EDE

DEGELIJKE

VOOR HET

VAKWERK

vrcidcdrecí 5 iangbroek
tel. 03436 1762



Uw Riibewijs halenl!!
EITERKEND VAMOR gediplomeerq

AUTORIJSCHOOL VEThOEÍ
GRATIS THUIS HALEN en BRENGEN

TELEFOON 03435 - 71762
FRANKENWEG 5

1570
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'F
uitla:

erdijk
cieberg

\-TztTi

Het adres voor dames, heren- en kinderschoenen
Grote sortering sportartikelen in onze sportafdeling

Masita voetbalkleding - Secutex bandages en tape, enz. enz. -(
ook balreparatie, 9$$lS'

WJK BIJ DUURSTEDE

Lessen worden uitsluitend gegeven door
GEDIPLOMEERDE INSTRUCTEURS

U kunt lessen in een schakelwagen oÍ in een automaat
Wl zlin een erkende "BOVAG" riigchool

li: ,

lii BevoegO bii uw rij-examen aanwezig te zijn

schoen en sporthuis 
(e 
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Wortman *;soortirMarkt 12 Lotto
Wiik bij Duurstede
tel. 03435-(7)4430
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AUTOBEDRIJF

J.ONIfrf.EZE]
N,EUW @ .FBR,TKT

FIESTA
EscoEI rAUNus

IEANSIL GRANADA

singel 43 Odijk tel. 03405-61938

voor uw tegelwerl{

bgl eens 03436 - jsTo

C. vAN DE B 0GAA n

bredanreg n cothen

AARDINGEN
BLIKSEMBEVEITIGING

MAARSEVEEN

Advl-es- en Installatieburo
Zandveg 27Erl{iJk biJ Duurstede
TeI. o3435-7n61

tplE L'8
AUTO BEDBId'F

Voor alle bekende merken.
Voor nieuwe en geb::trikte autots.
en al uw onderhoud.
Hoge kortilg op accute, banden en uitla'

Langbroekerdijk

t972 ND Drieberg

Tel OJ4IB-Í2tr:

sport vergt kracht
vlees I S kracht

SLAGEBI'TETU
kwalitatief 

r
en spoftief *

niet te verslaan ! ! !

wexe\ïiKs n.r\Ut::, dee\

ASSURANM]C-E=

KANMOOR

G. d,ATtIEEEil

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

tef. 03430 - 12387 óorn

SC]ETILJDtrRS]Etr,]D]R

B. S. vAN, EDE

DEGELIJKE

VOOR HET

VAKWERK

wcidcdrecf g langbroek
tel. 0343ê 1762
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= ! y-mLiedstri jclen cJie nf'qelopen z6terCaq 30 maÉrrt in de

-.: 'lên HTLLAS Le Tiel plnatsuirndr trei:ael,de de 1D-iariqe
::ovitina en haar B-jariqe.;usje lacquerline goede resul-

:. cp vier. onderdelen geturnrJ te ueten r bruq onqeliik,
- -:nce mat an de kast.
=:.ndiqds.r sp een Èueede plaats met eËn punt totaatr van

. Êi haar zusje Jacqueline bi.j de eerste zêventien met

::àai van 7-&,1+A punten.

=:: r,iecjstri-ic deden 75 kinderan neË cius 5. V.L. kan trÍJts
qoede prestatie,

Het gymbestuLor,

. rnen in Tiel.

-: =n eerst naar Amerongen.

-. Caar aankirramËn moesten LJa eerst

=s vaí-t 5.V.A..
=- ze et ujaren gingen L,e naar TieL

= 
:: e. ook over de pond.

-:',=r u-.rd ik misselÍ jk Bn bleek 
"

- - 'ir lJa ren LJe in TieI.
:- 3re =n ik gingen met Teunie mee naar de kleedkarner.

= s ^s i daar toch koud.
:--:€n mst de baIk,
:---s- ret S, \:.A" mee gymen, ci at uras best leuk"
-: -;-ree !ei i.rrqeschrevEn vgar 5.V.L.
: =:=r er ;!-i n qrot e zus zaten met spannirrg te ki jkunl"n t,e

::--=- -.-i ,':;- n'rat en kast eil brug cioen. En alles moest

= - -:---:i- van de daq. r. '. s i r '. eeÍ-, iJiPi-0i'i,',

: -=-- -aL-.5:: uas......n ik uè5 tueeOe oeLJorden,! |

AI

Paol,a Drc'.,irina
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komt en ean

Agsnt; ureet

Ívian !, ja 
u

Ageflt; uiat

lvlan I mi jn

tvi-[\l LAIl-t[[i

man Èe vissen
aeent aan.
u rJat, er op de{ bord

verb$dr-,n t.e vissen
cJoet u dan

r,JorrR J-aten ztJe[nFnen.

staat?

Á&Í

Êoel i hoe haai _ie

Kneciit : kletsr-.at j
LLiee koeien uit het ulater

en t.uee 
'*, e I ?
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', I ;

/-{ai
LJ-,ít lÁrlv.

Uat, kan ó6n paard niet
.Êchter elkaar lop-ren 

"

[,]aercnr heaft eetr oeit altijd leqe fleesen in de
koelkast?
Uoor de mensen die niets iioeven.

irJ Rn F1 L-

RU GB Íïl

Itc it r\

KN \(o uf
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-r ---atoi:-besiu\rr tieel-t besloten orn 'Loch wÈer irets'jaarldkse-clubtcetnooi-'r
-':- ;.r-;:anÍ Êe:lerI 

"

--..-.-:ikte paglri6 om t,et 'techtparen-toernooitr te houden, hopen we dat
'. !:.È-er wdl liikt. -riii r;.cLooende 'cei-angistei. ling( =deel rrelners ! ) za1 dit

-: ..::rouden vscrcien op riinsdag 7 ii;ei en oonderdag 9 jilei vilnaf 20.Jil t-i.

::ui: cËflsven via lljs;eri ciie in de bndn.kast j-n rje gyntaaal zuLl-en

-:. verschi-Ilencie cirkosten te dekken moet e:r dit ja&r een inschr\jÍ'-
':"ra:rgd worden van .l' 2r50 p.p.

. ?retl was dit niet nodi*g, toen kon uii de bacininton-pot betaalcl

::.ar iere pot is niet rneer" Het badninton zii fínancíeel aan de

:-.rI eÍ r;er) iloop ccritribu.ties niet be'iaaLd. nrorden. rdil-t u thut.is

,.-.:-. hei;liken of u bij bent met beta.ien? Bij voorbaat dank!

- - .,i-:..^:-,'-:-or i.ns.ci:rqvinp_;, za)- * 26 Aprii ztrn. Op welke avond u

- - -: , ; s iit.ig r.ríe'b te zeg;gen daar dit afirarrgt van het aantal deel-

- ror'<li r".'aerschrjnliik gekoppeld P,.an een spelet/s'ver err er wovdt

-red-Cubbel gespeeld. i'ianneer en lnet wie u speeit hoort u in
- '.i:-r da vreek van 29 April t/n 3 Iíeí.
:.- .-r riei; Arooi deel.nemErs*veid trirnt tthee rreeï' zielen, ho* l:eel vre*6::d," o

-- -r 's ilr-.t enkelspel-toernooi verlrLaatst na-ar. iret rrajaar. u Liebt durr

; iE t4d cn rr voor te beleicten! Inzet hierbrj z-in de twee wissel*
-' :.:.i.11ï liet bestuur natuurlijk al tijd vragen ste-Llen aIs iers u

--:= --.,< is, ter af sl"uiting wens it< u all,'ast esn ?rspl:rtief 
't

.- -:al

G.v/d S-{s

,,5Lfl#ffi$ ÉSE %IffiËTTffiÁil
.*9

in <ie iqiasse:
x ) heren
x ) nrxect

fe.e:Legg€. staat o'pen voor 8 F

;firaten, buurten, w1;)r:en, bedríjven, yerer:-j gi::s '.r .

famil.iee, v'riend.engrírepen, uok te anre

L:rlten Í,a.nfihroek krrnnen d.eelnens:,.
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E'ÍV. SNACKS

E|c'FIFIELHAPJES

o

o

HET ADRES VOOR AL UW

SALADES EN KOUDE SCHOTEIS

t EilTTEFTBALLEN

\^,IJ VEFIZGIFIGEN c'clK UVV

PAFITIJEN EN FEESTJES

o

o

BORDEN EN

GRATIS IN

BESTEK

BRUIKLEEN

Amersfoortseweg 47 a

DOORN ret. 03430 -13714

TANGBROEK tel.0343ó - lsos

UW ÁDRES

ïOOR DETTRE ÍTilTIIÏTIT


