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KONTRIBUTIE

Voor a1le afdelingen van de vereniging bedraagt de kontributie
per seizoen ( 1 augustus t,/n 31- mei ) :

Beoordeling van leeftijd vind plaats per 1 augustus.
Reduktie wordt verleend indie er meerdere kinderen onder
de 16 jaar uit één geziir lid van de vereniging zijn en wel

Senioren : 18 jaar en ouder
Jeugdleden:16 en 17 jaar

tot en met L5 jaar

Í'. L50,-
f. 11O,-

"f.B5r*

f . 85,-
{. 75,-
f . 70,-

Uitsluitend toegestaan als er een
machtiging voor automatise
afscrÍjving wordt verleend.

Indien één kind lid is van twee afdelingen geld voor de
tweede afdeling het tarief van f. 7O,-

BETALINGEN

als volgt : eerste kind
tweede kind
derde kind

C. Èlaandbetal ing
( to x per jaar )

Senioren
"':'-,gdleden 16 en 17 jaar
Jeugdleden tot 16 jaar
.Ieugdleden tot 16 jaar
Jeugdleden tot 16 jaar

Betaling van de kontributie dient plaats te vinden op een
van de' ènderstaande wi-jzen:
A. Jaarbetáing \D.m.v.accept girckaart of machtiging
B. Halfjaarlijkse betalingJ voor automatise afschrijving

BANKREI{ENING : 66.22"60.538 \ t.n.v. penningmeester
Girorekening : 423358 J SVI Langbroek

C?ZEGTERIIIJN LIDMêATSCHAP

alle afdelingen -\ alleen aan het eind
aIIe afdelingen l"* het seizoen
afd. voetbal J ( voor 1 juni )

. ]il: fffi?:Ïïn )o maanden

Opzeggingen gaan pas in als deze scriftelijk aan de
afdelÍngssekretaris kenbaar zijn gemaakt :

Voetbal : C,Everhardus Margrietlaan B
Gymnastiek : G,v.Tricht Doornseweg 2L
Badninton : J.Aalbersen Weidedreef 3O

Afwijkingen van het voorgaande zijn uitdnrkkelijk ter beoordeling
van het hoofdbestuur mogelijk. Gedacht wordri. aan onderbreking.g,
van het lidnaatschap wegens langdurige blessure, verhuizing,
zwangerschap, etc. Dergelijkq gevallen dienen schríftelijk
aan de sekretaris van het hoof,dbestuur voorgelegd te worden
Adres : J. Roeleveld , Ueidedreef 5O, 3947 t{1/, Langbroek.
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SPORTVERENIGIIIG LANGBROBK Marijkelaan 1 o34s6 1693

Hoofdbestuur
G.trNinnaar
C.M.Overvest
J.F. Roeleveld
J.Jansen
N.v.Kooten
J.v. Koten
M.Hoogeverf

Voetbalbestuur
J.Jansen
C.Everhardus
ll.Hoogland
J.de Rooy
T.Oostrom
G.Aalbertsen
A.Ottink
H.de Brqm
N.v.Kooten
K.lloudenberg

t'I.v. Kooten
E.Evers
A.Gaasbeek
S.v.Leeu.'ren
J.ldansier
G. Lagenaat
J. v. Ziel
K.v.Mourik
ItÍ. Scherpenzeel

-..ryF-!t"-:M.Hoogewerf
W.v.Trier
R.Luiten
G-v.Tricht

Badmintonbestuur
J.v. Koten
J.Aalbertsen
R.Henzen
M.v.Impelen

Jeugdvoetbalbestuur

Langbroekerdijk A4O
Beatrixlaan 14
lleidedreef 50

I' Langbroekerdijk AG

Uilhel-minaveg 4
K.de Grotestr.lS
hleidedreef 32

Langbroekerdijk AG

Margrietlaan 8
Weidedreef 25
Vlierstr. 20 WbD

Zeisteru.63 Odijk
Langbroekerdijk 455
Weidedreef 16
Gooyerdijk 27
Wilhelminaweg 4
Kerseakker 25

Uilhelminaueg 4
Kerkeland 52
Cotherreg 7
Kl.Jagerstein 17
Irenelaan 2O
Langbroekerdijk A26
Kerkeland 53
Kerkeland 39
v.L1m.v.Sandenbl.17

Weidedreef 32
Langbroekerdijk A131
Beatrixstraat '26

Doornseueg 21

K.de Grotestr 18
Ueidereef 3O

Irenelaan 26
Kerkeland 14

Weidedreef 3O
Irenelaan 26

Cotherr*eg 7
ZBi.sterueg 63 Odyk

o3436-1668
o3436-1891
o3/,36-2542
o3435-73954
o3436-1805
03435-75329
o3436-1497

o343s-73954
o3436-131L
o3436-1885
o3435-71989
o: 10.5-62598
03+36-2371
03436-2033
o3430-1s788
o3436-180s
03436-2777

o3436-1805
o3436-1gB
03436-2323
o3436-2260
o3436-2058
03436-1488
03436-1304
o3436-2415
03436-1921

o3436-1497
ou36-L77L
ou36-LM7
o"43É2L47

o3435-75329

o3436-1507
o3436-1842

Voorzitter
Penningmeester
Sekretaris
Afd. Voetbal
Afd.Voetbal jeugd
Afd.Badminton.
Afd. G5nnnastiek

Voorzitter
Sekretaris
Uedstrijdsekretaris
2de lrledstrijdsekr.
Kanti nebeh. Damesvoetbal
[íatriaalbeheer
Reklameborden Festiviteiten
Strafkomm. Reklaneb.
Jeugd
Zaalvoetbal

Voorzitter
Vice Voorz/Penningm.
Sekretaris
Uedstrijdsekretaris
HatrÍaal
Trainer/leider F
Aktiviteiten/leider E

Leider D pupillen
Leider A-junioren

Voorzitster
Sekretaris
Penningmeestef
Ledenadrninistratie

Voorzitter
Sekr/Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid

d

T
4-
v
?

J eugdbadm intonbestrrur
J.AaIbertsen
R.Henzen

Redaktie
ÁIcaEF6eets - .'i'
T.Oóstromi. -t
ii ...1 ::.i:
i.':".

"r.i ,ï .(t'i't

o3436-1507

o3436-2323
o3405-62598



doorn b.v.
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--T,4RfiJ - BLr\ASIi'lclTft, - BLADIYIUZItK etc.
iiuren is mogelijk
t,i gen raparatiei af delin q

n G t L ',i f, I A tJ [] ' t
zeer ruime keus uit nieuue en
,ebruikte modellen.
) onze t!'l U 7 I f y. .j C il rt I

Iessen in:
-r-toI -'piano - duarsflr:it hlr,lkflrtit.ccordeon - klarinot - saxofoon- tjitaar

--i --erstraat t, Wijk bij Dur:rstede Tefefoon: 03435 _ 74522

bouwshop

Kampweg 78 - Doorn ïel. 03430 r 38 l9

DE

BOVAG AUTO RIJSCHOOL

WIM BOtrVtr
VOOR EEN BETRCqUWBAAR

EN GEDEGEN RIJOPLEII)ING

IEDERE DINSDAGAVOND TFIEORIE

VOOR INLICHTINGEN KUNT U BELLEN

03430-15048 B.c.c.

03434-54380

5 GH ItDE R5 BE DR IJ F gifVriic

KIB URN EDE Livos lijnotieverÍ

De klassieke lijnolieverven van Livos met hun uitstekende
reputatie staan sterk in de belangstelling bij vakman en
doe-het-zelver.. Door moderne onderzoekmethoden is Livos
lijnolieverÍ aangepast aan de eisen van de consument van nu.

Assortiment:
hoogglans,zijdemat,grondverÍ, -gemakkelijkeverwerkin.o
transparante schellak, - huisschilderskwaliteit
impregneerbeits, , gifvrij
dispersie en caseïne muurverí, - goede droging
plantaardige verven voor redelijke prijs
wandschilderingen, lazuur en sluier-
techniek.

LIVOS NEDERLAND IMPORT
R S. VAN EDE, Beotrixloon 12

3947MH Longbnoek

TeleÍoon: 03436 1762

NU OOK BUITENLANDS BROOD BIJ

ONS VERK'I]JGBAAR

zie hiervoor maandeljjks onze etalage!

BAKKERIJ VAN ECK - LANGBROI-]K - T]'L. C3436- 1405
********)t**r('t)***'t ** t(,t)t***'t*'k**** ***** *********

-brood-banke È-gebak-koek-choco I ade-bonbons-snoep-

Vanaf heden ook de ECHTII BELGTSCHE BOrr*tsONS t

w brood dagelijks vers arn huis bezorgd in lróéi Langbroek

TOT YAil GINKEL
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proef ook eens ?o'n
heerlijke snack

rnh. van ameÍongen tel 1244

óomsernrcg langbroeK

LANGBROEKERDIJK A87

tet 03,f,ró - 1216

FA. H. HAATBOOM,

voor al uw

dierenvoeder

kJnrp,.1.;sl 43 doorn

r,,i l)34:10 1302?,

Ír;i
}Tg1 CHINEES-INDONESISCH RESTAURANT

&Eft,s,

srêail DE ClnD, DAS

K00P B&) oIUZE

BOUW- EN HOBBYMABKT

KOSTEBMAN B.Ií.
ACHTERSTRAAT 44 - W'JK BIJ DUURSTF-Dí;

TzL.03435'71519

Rhodcsainsclln I - 3tN7 NC I'rngbiock
Tclefoon 0343ó '24 63
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SCHOONMAKEN VAN DE

tweede eLftal
derde eLftal
vierde el-ftal

Garuda ldaluka
S. van Leeuwen (2t),
V. Hoo6land (2X),
À. Aalbertsen.

l{eern
Koetsler (2*),
Hoogland.

P.V.D.V. 2
H. Koster.

nov vijfde el-ftaL
nov dames
nov eersËe el-ftal-

s. v. L.

s. v. L.

oktober 7988

1- 5

2- 3

KAIqTINE

l4
17

28

24 okt
37 okt

7 nov

ant I

iT,'rrrJ\:-l)5

-

teoe
1231

15- 1 0- 1988

SVZ-ers probeer je nu eens kolLegiaaT op te steTTen bij
àet scàoonmaken aLs je el-ftai aan de beurt is, en dat is
maa;r eens in de 6 weken. Indien er maar de heift van het
elftal- xont iêLÀen begint om kwarx voor zeven om ongeveer

8 5ur gereed. Maat aLs nen aan n Materl naaien a doet en

dus njet op komt dagen, zoaTs bij het vierde en vijfde
( trouwens de elftaLfen die het àardst staar te schreeuwen

dat ze teveeL mensen hebben ) ais er maar 3 man op kont
dagen, dan zadeLt men deze ner?se.n en. niet te vergeten
Sjaan ,ran Impefen op meÊ een stanp ekstra werk op.

SVL-ers als je team aan de àeurt is ,wees eens solidair
en kom. Een uurtje jn de 6 weken en geen konttibutie
verhoging.

TON Oostron

Uitslaren S. V. LJ

01-10-1988

us

E
I

De
J.
B.

'q
J
A

!)-

Uitslagen S. V, L. 2

-

s.v,L. 2



01-10-1988 Gelnoórd 3 - S. V. L, 2

15-10-1988 Jonathan 3 - S.V.L. 2
E. Jabsen.

5- 0

6- 1

2- 3

Uitsla8en S.V.L. 3

24-09-1988 S, V. L. 3
H. Brenk,
J, Snink.

- v.R,c. 4

01-10-1988 S. V. L. 3
Jan van Leeuwen,
J, !{oc}:ing,
J, Snlnk.

15-10-1988 S.V.L.3 - TerschuurseEoys5 4- 1

Jan val Leeuwen (2*),
J. Sulnk,
Eigen Doelpunt.

Uilslagen 9.V.L. 4

01-10-1988 S.V.L.4 - Voudenberg5 7- 3
D. van DlJk (5X),
H. Henzen (2X).

:-:'.?i:96 S.V.L.4 Veenendaal 5 6- 1

T, van DiJ k (3X() ,
D. van DiJk (2x),
. Hardeman.

Jonathan 7 - SVL4

Daar er 5 pez'soaen om vetschil-Lende redenen afr,:ez;9, 7leren
( 3 afzeggingen en 2 .l.aatÀomers ) vertroi<Àe.i: we on haLf 2
net L3 speJers richting Zeist.. De 2l"aatkomers kwanen ook
nog opdagen zodat we inet l-5.man wdten.
Gerrjt Reedijk en Nico van ïnpeLen boden zich vrijc+ii.lig aan,
zij het niet van hartc:, om er de rest van de r,'eostr'-iji
naast Xe bLijven. De er:rste heLft ging ht=t redei-:. 1k goed
en bleef het 0-O a-i moet gezegd'worden dat Jcnatàa;: a-Z na
ongeveer 20 mínutr,:.n rnet L0 nan verder moe:st cndat een speJer
geólesseerd hr:t yelri moesx verl-aten tna een ongelukkige
akxie van andergetekende.
-)e tweede ielft ne'c ,'le.nii itenzen voor Jos Quin,_ en jan
DonseLaar vo<tt i:lan"ts Í(osterman verliep njnder goed want we
stonCen a.I gauw ne'c 2-C ar-',hter. Door 2 doeipunten van Dick
:ran Dij!: kvame:t vre ncg ,7oed terug. Daarna was het echter
Jonathan wai rie l<-loÀ s-Zoeg e'n werd onze niet ai te sterke
verdediginq nog 3 niaal urtgf;,speeJd, zodat we net 5-2 verLoren.

prob

PI E
L . Haze leger .

?
Rekti.tikat:.e-. t/ret 7'.tt.t-tijk scoorde, maaz L.HazeJeger
:r de wedstr -i. 

jri SVï, - Mer í no, s

Stt



Met Ce hele club?
Uit eren?
Betaalbaar'?
Gezellig?
Lekker?

caf é-restauranl

Bespr"eek dan een gourmetparty in n de gouden leeuw ))

recepties - bruiloften - diners - gourrnetparties - vergaderingen

Zandweg I - Wijk bij Duurstede - Telefoon 03435 - 7127O

Stomerij van Lunsen
proberen !! lmeer dan 20 iaar vakervaring)

PA. G. van Ginkel

0oornseweg 5

Tel. 03136 - 1415

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

Tapijtreiniger

tt rRto/trrrouRs
REISBUREAU EN TOURINGCARVERHUUR

WILLEM ALEXANDERWEG 41 COTHEN

Voor alle inlichtingen:

8E103436-2399

Wilt U 'n goede behandeling
van Uw kleren
Dan moet U het eens bii



WORTTIIAII SPORT

huis

t-lULrI

nI

T

i<en

PCR

T

IgAI'EGAE

PROPAAN
FLESSEN GAS
CAMPING GAS

Fo K.A VEINENDAAL

MEI KADE ó1

EDERVEEN

Tet. 08387 - 1465 in flessen, cilinders , tqnks



EVEN VOORSTELLEN

n^-J^ ^?t+-1 ,Lerce etLËar v-J--n-r- SXaande; PTet Heg, Jan van Leeuwen,
Hans Poel-evel-d, Rien yan Rossum, Henk Jansen, Johan Mócking
Ton Koetsier, Jan Mansier. Gehurkt; John Sninkt Teus van ZieL
Jan van Zie7, Jan van Kooten, Hans Brenk, Harrg van Cooten.

Vijfd.e el-ftal-; v.f.rl .r. Staande; He a Rrrrin Aria

Nico van InpeTen, Jan Schinkef, Jan Veenhof, Gert van

itrans v.d.Pavert, Thijs v-KJ-averen, Ton oostron, Wim

Beek,Gehurkt: Gert Lagemaax, Hans Marchal-, Wif
Rien Overvest, Dick van Brenk , Gijs Aafbertsen

Faad i i

z7e!,
van

_l
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bilthovens
bouwbedrijf
de jong b.v.
p.a. i.iansen adi. dir.
langbroekerdijk a6
la ngbroek
te l. 03435 - 73954

N$.ï^{
een prachl'
assorlimenl wand
sn vloertegels

IrilelI
openhaarden

arch itelrrttrtrr';ËeeboÈ
GEGARANÍ)EERDE

LEI/ERING EN I(WALITEIT

DANKZU DE HIBIN
GARANTIEREGELINGEN!

van ameijde - trip b.v.
:' .:filaan 5 Utrecht lel 030-512541

::.€nd: maandag t/m vÍiidag \an 09m. 1700 uuí, zaleÍdag \an 0900-1300 uur

Weldedrceí 73. 3947 NX Langbroelr
TeleÍoon 03436 - 2386

Binnen en buitenschildenrverk, dubbele beg lazing,
glasschade, patineerwerk, wandaÍwerking,

oude schilderstechnieken (zoals hout en marmerimitatie)

8t tf ll0uêils

l00D0lêfeRsgêDnuF e.y.

Voor al uw lood- en zinkwerken
water-, 9ês- en sanitaire installaties.
Onderhoud, utiliteitsbouw, nieuwbouw,
renovatie.

De Bazelstraat 4, 1222 RJ Hilversum
tel. 035-855660
-scestdijksevreg 2I7 -219, Bilthoven



Videotheek "ROCKY"
5 FILMS VOOR 25,00 PER WEEK

OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m vrijdag van rr,oo tot
Koopavond
Zaterdag
Zondag

Hordebroekloon 11

Peperstroqt 36

0"X verhuur van Video-apparatur-i:'

fót zlens bii Vldeotheck ,,ROCKY"
Bunnik Tel 03/.05 - 63688

Wijk bij Duurstede Tet 03435 -760t.t,

vs\.tt} ve\ .tt$ vó.tt}vo'\ op\$

rr.oo tot
t.oo tot
ra.oo tot

20.oo uur
e1.oo uur
19.OO UUr
eo,oo uur

TEGELHUIS

uo vAN DEEEmI
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- uitiopen in een i"-stige looppas: íetsen,
s9i lddièc' l.

- rekaefenirgèn. zcals cÍeze ook gedaan
{v!'orden tijdens dc wanning-up;

- cicuchen: a1'wissel'-'nd warm en koud;
- eveirtui;;€herStelmaSSaQe.

lloe moel u rel(k.Íl?
Lichta i'eit
AIs u mat een rek b€gint, doe dan eerst 10 tot
.1C iellen lichte rek. Veer niet op en neer! Ga
zover tot u een licht€ spanning voelt en ont-
span u ter\r.,i.il u in die stand blijft. Het span-
ning:tgevoei rnoet êínemen als u de stand
volhcuct. Is dit niet hei g:vai, veriicht dail de
spanninq €en beirtje €n zo€k een rnate van

-spanning clie u pret'l:ig vindt.
De li:hte rek rernrindeft soicrspenning en
maaki de sFier\^,eefsels kiaar vocr de toene-
í-nenae reli.

Toenerrende rek
Ca na Ce lichie r':k iangzaam gvgr in ce
toenemende rÈk - alweer zonder cp en neer
te vereri. Ga een íractre van een centimeter
rieiier tot u opnieuw een lichte spannrng
vcelt en houd gie i0 tot 30 teilen voi. Doe cjit
allemaal rustig en beheei'st. Deze spanning
moe' aok $,,e€r vrrrmindgÍen; als ciat het niet
g?beurt, verlicht de spanning dan een beet.ie.
De toenemenCe reii vergroct het spieóe-
wustzijn en br.vordÊit Ce scepeilreid.

ACemerl
De adernhaling mcrt langzaam, fitmisch en
beheerst ziin. Als u voor een rekoeÍening
vooro\/er moei buigen ademt u tegelilkeíijd
uit, waarbij u tijCens het v?lirouden van de rek
rustrg dooÍademt.
Houdt u Ce adern niet in eÍs u aan het rekken
beni. Als een rekhouding u'!v natuurlijke
aCerrhalingsriime verstoon oÍ verhindert,
bent u duiclelijk niet ontspannen. Maak de rek
dan makkelijker zodal v weer onbelemmerd
kuni adern,-':n.

rriËif,làil,q"ilm

'rt;".';$ ' ffi $

rihr \-,*\\\-Íï\
Èh\

.:\
': ' -\ .- ^ l,;")-4-. ê.,''(.)' {

r' a F p

;:rir ,.;-lrp. i-,"=i O",,t"nriin.te Coci '.'an 3e
.Él<è,J1?r',:l0.ln is h4t v{jr r'koiiren va'r bl:s-
S.li+i '. ranirger U iii ilkqgíeningcn Op de
jt i... 1 '. i'- 3 r.:t,(:.'i :. ;'utlcn zij Ce ircigendg

' i: - :l:1Ë :.;í?C,it:i it....r r CI; lt Sp:Cren:

- irD b- ' iq1,;._.1; ';!;1q vir,l de s:L!gr vrordi
ver,r'ri;:!. ,'r'i Dcr'i Ce verrnindcrce
.r,t,.il-;;:S \;,: ji Êr Ê,tn D(.tier,:: íooíbloe-
.1'r1 ',,.'1 a::: 3,i-rl,lÍ piilais.

-- Lre lí.isie vrrl r'e :piÈr t.itssn beide
r:i:rh 't hir;:1spLirlÊrr r\'cídl lj'Íoter Ee-
ir'iai.t- [-rc,:r' r-le grciere lergte van de
.;i)iei kirii cg niail;l,ti,':l 1": i€vgren
lr' ;rlira --irt ('.Jl'j'!- \./oÍCen.

- Ëcrr s:i:r clir, ocí.! t'c !.Jr:glc ge:'ekt is

ileeii n-,in:L:: kaiiS cil eeit bieSSUre-

il. l:'r')i s.;rcilick l'.,ilirr.irrq-up
Ds ci i.;'at:e warniing-uo f .1 d€ rcl oefe-
nirqr.:l '.'icrJen 1:r':icti iccr de sport-
rt;:criielie warminíl-ul. in Ce spcrtspeci-
Íi,:ke wirrmitrg-Up Vrt'ld u die Lbewegingen
uit, ciia u ook in cje trairing u1 

"rq65tri,dgaat rnilken. Dccrdei in de spo(:ipeci-
ïie<e warrnii: g -up dÈ-- weds triidsiiuatie io-
vgel mogelijÍ wordt negebootst, konit het
b,)oc:o?Íi:rcs\ c' Í1ogên cp scnef c te
si;:i?i'I.

Cooli,rq-dcv'n
i.,cer: :'aorier i.; w.Jl cp ie hocgt.e van he\
aóqriD wa rm i Lri,'- uÉ, ho,-:'.vel de vlaimln g-up
.ii3t rll;ic gi"\ed v/orLjt op!êbcrjwd
Anie,s r:; Cii rTiet \si beo"rp 6slrling-dOivn
(h.;i irílt;';,leni Voor'/€l? ipcri.:i-3 is hêt nog
rnle.,èr',,- i_j:t !li)ri!;:; f i; v,'ir het begi'ip wel
b -''rnc is, ;:it,rll'r.lk irrrl -h.:i :rÍl eí n,:t van in.
Cccling.r-11 t'r'1, llet 3i'cc'./!vcn, is h€t cmgc'
l.eeiCl,r Viin Wa;lniirO-illi: n,-.jt :O crted alS hêt
licir:a'n !anctaiÍn v;.ii r'tjsi;,ivca! naar in-
sn,'nn!rg:r',/e,'.u n:oet ir;crCen gebri--aht.
t".iC:,i irei i!ahi:,am i-:K wrtr:í Ia.i,.97:ir:'.Ín Van
i :,Sp.:, :'.rt,,j-,lil l\-:a3i,i n;: I lL:!:, il\ t\au araal,
';ig'rj,; 

-'1 r,,rrr cocirn!-i jcv, n il: (--.Jc- nr€'t 4irecl
t i : ';L- ' . ,an (ril !ichc:ncllj!,,c. i'15rr.1nninc
:iai :r,: t istoÍ"Êr1r, ni "lr rjt.Jr.iit gc eideli;it te
i ._'a1 -' í.1 ,-!r'OÍ,ri'!-': C.r ::r.: ..,.1r ;Í v6c.f,.n.
l- . íicl' ',ir,tf CJÈn i:rj:peitngÍ), Vílfm )atdO
'-f,:- ;- r. ii r-; :i-.:;Si.;'íi :id'ioo;111,;nen.
tr. t r.C-.r ,il,t_ lr,,.,n l_ .::,Aiii t: l;tr)ie:]t'yOlr.?ns
I ir'

--a



S.V.L. 4 - Woudeni:erg (ncg wat) 1 oktober 1988

Op zaterdag 1 oktober begor::ren wi-,i om'14.0C uur met onze wedstrijd tegen Wouden-
berg. De meesten varl ons team kondel Ce r''eCstrijd tegen hroudenberg 5n het vorige
seizoen nog goed h.erj:u:eren. Toen stonden w-i-j nret nog een kwartier te spelen net
6 - 3 achter en v/oru'ren d.eze wedstrijd r,et 6 - 7.
De vaedstrijd varr vandaag. S.V.L" 4 l*vam sterk uit de startblokken á la Ben
Johnson (alleen zonder coping), maar Woudenberg scoorden de doelpunten á la
Carl Lewis. Want birrnen tien nr-inu.ten stonden wij achter met 0 - 2, terwijf wij
6 opgelegde kansen op rij hadden gehad. Maar aangezien een wedstrijd 2 naaL 45
rnirtuten duurt hadclen wij nog tijd crn het recht te zetten. qr.ja hoor na een
kwartier spelen kwam d:.k van dijk goed Coor op rechts en plaatste de bal voor het
doel, zodat- henk llenzen de ba1 gerrnkkelijk kon jltjftken. Hierna ]<\^/arn Woudenberg
nog tàen maal v,lor ons doel en maakte toen nog 1 - 3.E)r dit was het laatste wa-
penfeit van V[ouden]cerg.
Via snel doorgevcerCe combinatiesschoot DjJ< van Dijk ons terug il wedstrijd.
Voor de rust nam hij nog even-"jes 3 doelpunten voor zijn rekenirg en bracht zo
de stand op 4 - 3.
Na de thee probeerde VfcuCenberg nog wat temg te doen., rllaar vÍa de counter
Ii-ep het víerde steeds verder weg van Woudenberg. Dik van Dijk maakte nogr
5 - 3 en 6 - 3. Ordertussen werd Bert van ZteI i:r het v'eld gebracht voor Daan
van Ee.De eÍndstanC welke door Herk Henzen rp het sc-oreboro werd gebracht was

ó.u.i. 4 had --och laten blijken Cat ze kon voetbalLen, .w'ant de eerste wedstrij-
den van het seizoen lndderr wij nogal ongelukkig r,'erioren.

Een r,'oohoedescefer. +

Ultslacèn S. V. L. 5

24-09-1?88 -q. V. L. 5
V. Beek (2X),
G. Lageuaat,
,ï. Veenh:f ,

01.10-1988 -Í, S. V, 7
Ll . Lageunat .

15-10-19S8 S, V. L, 5
V. d.e Vries.

- s.v,L. 5

- v.v,J. 7

4- 0

f,

J.- t

1- 4

svL5 - cswT 24-9-L9II

Oin l-2.00 uur op deze dag neosten we aantreden voot onze
treede wedstrijd ten CSA'|. We hadden verwacht tegen een
ander Leam aan Êe treden. maar de oudste speJer was 24 jaar. IHet was de kams oas ln de kijker te speJen vrant we mochten
op het hcofdveLd. Iviet geschrokken va.n de jeugdige Leeftijd
van onze tegenstander trokken hfe ten strrjden. De wedstrijC
was nog geen kwartier oud toen Win van Beek de bal, toese-
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UW AUTO
HIFI.SPECIALIST
O.A. PIONEER

TEN
PHILIPS
KENWOOD

'inbouwapparatuur +
antennes

' autola*ken 600 kteuren
' HÀZET gereedschap

Ook voor onderdelen, uitlaten,
accu s accessotres en
onderhoudsmiddelen

Autoshop ,,DE EEND"
AmersÍoortseweg 19 - Doorn
Tel. 0343G14076

INSTALLATEURSBEDRIJF

Elektra-Gas-Water

A. van Wijngaarden
v/h Van Batenburg

WEIDEDREEF 41 - LANGBROEK

ïELEFOON 03436 - 18 57

w&o
VOORDEELMARKT

Uw adres voor

lri T,rlli N

ffi 7Í-'.s"A'EN

I-rn b1'36]4grivsr: 1

Doc rn T el- . C ,-{JO- 12) 1 Ll

,,VLEESCENTNUM

EEIV GOLF VÁIV

VOORDEEL

Hoogst root 1/.

Wi.1k bij Duurstede
Tel 03435 - 72163



Kampweg 9a, Tel. 03430 - 1 59 92

Slagsrii B. Zumbninh
ft- a - rle eigen:lagenijv

Uw adnes voon Fonduer Barbeque
, en Gourmet. Uit eigen l(ruJten
oRze specialiteiten Lcverworstr
Kookwonstr Rookvlees &. Rooltworsl
Huisslach tingen diepvrÍe sltlaan
afgelêverd !t!

Dorpsstraat 43. Cothen
03436 _ 1500

Heren str aat 23, Werkhoven
03437 -1952

VÍ)()R AL I'TV SPORÏPRIJZEl{

MTDAILLES EN VAI{EI{

llw. tosfêRfiileil

- cn, ri '.-ci-n.t -7
i

'i i-EH lr:r-c(jr:len
f ,,i. )';i;2ó - 1 i,) r (,

BLOEMENKIOSK

LangbroekerdiiH ArlSb votroÍ I00uur geopend

(Ingang G. Achterbergstraat )

Langbroel{
Voon e',,1. bestelling '= avondg bellen: 2163w

fnêrr;êRs
Yoor elke boer/ loonwerker

het beste paard v.d. stal

A. J. BORGST'JAí
TRAKTOREN _ LANDBOUWWERKTUIGEN

Doornseweg 6 - 3947 ME I-ANGBROEK
TeleÍoon 03436-1277

oÍíicial dealer
YOOr

VOOR UW TOTALE AUTO-ONDERHOUD

- verkoop - Shell service station

- magazijn - Shell shop

- werkplaats - Quick service station

- schaderep. - wasserette
en spuiterij - A.P.K.

en $RENAULT

Lotto:foto $Jl1:-r
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5.:..ei:-i::' ,::: í-lati:. líi i -l;.et ,Je na-Z een -keer .stul-€:.'e;l €'r:i ;.f{
lr-s:,,n tceri t.,1 "p áe siof , onhottdbaaroor Jen en a-Zle,i;rn
r'.Írdrree,-." Ce àai :.n àet Coel . Dc: volgend.e treffer was van
Ce,rt -i,aqctnaat:. . Een t'raaie boogbaT over de keeper verdween
i:: het ccei..Cnze deró'e treffer kuran weer van de sclioen ltan
h'ii-var; iccx uit eern v'z'f je trap.l{,.tt i.aatste dr:e l.pi:nt van
de rr'edst-.ri jd werd aac'r Jan Veenhaf qesccorl.
Zei<er :i: ile t.geede he'Lfi.: :.cg onze tegenstand.er 'geeri kans:
een vui.;t ce maÀen " I't'ierdoor en daor iet ír::t Cal: onze
r:oai ir:. ..lan .trloàê tto-è'oàiaina tranT zjCh heef t kOStte!ursss4Y+rrY

het hen qeen moeite c,oÀ deze i^iedsl:ri-jC zijn dcef schcon
te houien.

De'oucistie.

a

sf,,

Mc.t eei.l erc3;-" vcrj :l-5 s;.re-lers trckker: 'rl€ :?let ptachtrE weer
aad-r €eJ? v'3:?-?: cr]ii ,--62i 2n[gl.,etde tege]-?'siandei J . s " v .
r.)e meest(r i:eller-ts i:ende:-s .1:leilcn i,ndezeLf : J-eef ti j dsÀf ass-. -'

ihu-zs te 1:'-i:r ,: is t,/1j.,-7.5.y ttck vrori:uarend ten strijde-Zij had
den c-e a.ft-'--ai; t:--i cieze ee.t.ste aa.nvaL T:esuf ieercÍe meteen
jn een st,:-afsci:cp-ilcewel cnze vi-ji<se Lian ,beweez'de dat de
attarf rorj ir,,- t..sq inoa;or lrrrí.t-cn hc>1- jG mcter Oc'bioà dc zwart-
JVE;LJEvrrlr' I'cr.i -liJyg4'-J- il\]4uElJ rrEL 4v r/re*ur

riik v,-ees c: '':,.:.,1':<l'deJ: j|< naar ae ,.,r;ti:.e sÍ:;p.
"De' ste,wr-ing .7d: er rnetc=c';t in.Ook o'e -.trafschop etin hoewef
rule de schut-ï:ír p.rc.beerCe te inxinmiderenrdus d.e wedstrijd
trrree rnj,nuten or,td eii een siand van i--Q voor J.S.V.
/-\*-- ---.; !,;.;Í.jit,)ree-rce wi jkse Jan had kenneiijk de rneeste
rïoerte ri?,:r t ie zvíet:e straf zo in het begin van de wedstrd-.id,
en rr7;--7-<:l-.. pnÀ'p la trr:ctan on nnmarkincrtn ricllf inn rla .crhoiàc-'-r, !4kGi--r'-. v-GyGrr uri vyJrrL4l\:rlJvLrr r4eare4frY

;)jt was w'.:e'i.: ker/nelijk njet naar de zin van deze man en
cnze wíjl;.sc ,,';-.:j .kon het (naest het)veld ver-laten.
2.'-: stc.rc-r,rti':iC t7ëi 5 ninuten,net J-O man i.n het veJd terwijl-
Lue ilet i-S nai' aanwezig wat:en.
j:joêh/ei .rre:t .Í;: t.:et l-reorn -ZeeÀ dat we overspeefd zouden worden
konclen we t:ach ie aanva.l- van i.,s.l/ beàoorTtjk in bedwang
houdc.:n.5o,?".; rnc--t een heet:je geiuk- maar zeker door (Le i.nzet
voer-kutan';e.D h'{' '.'e-rde-rc doe-t-punten van ,l .S.V"
.De ru-st q.r.rlr7 ::: i'it;t cc.il f-0 t:tand.Ti jdens <ie thee was het
tc,ch enii: g;=^h.;r;,1;etak ,",ie weL en wie niex gewrs-seJC moesx
r.,'crdév? m()t zc\te(::. wisgr ls"Tens-Zotte gi.i-:t dus toch weer t-0

man hel: vc:LC i.n c;i; ie tr,iee.de helft af te nalien.Deze tweede
ite:l-ft w,a:i fioli qt';r;n 1Q minuteri oud taen -(V.L er:n draotn van
e€n káns Àrerl,r On (.1? ECCren en Ce:7.e ook nrc.t on.benui, LieX,
ir:lernec- w'.:s l:et L-L,de s'cnutt€lr !,r'as.. . .
]!ce verCe'r- de st:r-Uo- -r,s verlopen weet jk niet. cndat ik
ntezelf naar een 60 jari.g'e bruiloft :-n i,r/asser:aar noest spoeden.
':or- scorÈ'n zijn he:,'dc ;rJcegt:n njet .aee.r- gekonen zod.at
;.,'c ctndcnlr.: /iet l"ei.t dal'- u,e B 5 mi-nuten net t-O man hebben
gc:speei.d t<rcit er,n punt nel naaz' hu Ís he,ir;ren genomen,
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V'JJ 7 1s- 10- 1.98I

Na een week van gedwongen rust ondat de rveer-qoCen nj.et
meewerkten ,mochl:.en we cie wei weer tn.ALfen n-'j J-rie;': '"iee:
graag spe-Zen. mear er fiogei; slec,hts lf so€i-cr:s p€r !.Qên

tegelijk in het vefd slëan. Des tr-' nceiii.jkor :;ori. lt':t
ais er ,naar steeds mee;: spe/e-rs op Ce ii jtt g.-)Piêats
worCen. Dat er bij heL vijfac': meer spei.er:; gew)-sse.l.a noqen
worden dan twee is ncg '-Tccir rcdcn ncer :;.i;eJer':; bi j oris
te Laten aantreCen.. l,iaer qoed nu naar Ce wt'C-<tr; ii.
Qnze tegenstander is éeii't v.?.I't <,le beterc gezia'n de e:ct.':;l-e
pJaats op de rangJijsí-.. Toclt-.,tàren'";e cje €c:rstc J-C:rj-nuxen
de àetere. Toen Lie-" Tor: Ccstrom l,ieer ÊÈn van zJ-.)t': !:cen-
ruchte terugspeefhaf ten .in:;. Dc'n gceCgcria.Jtste )':otrtb,ti
in de recl"tterbovenhoek was onltauclaar va()r on;.e ii;c.'r"
Door di.t anvervrachte Àado aan VVJ;iraÀ 1-rct morce] bi; de
L0 andere spejer*< e:r; werd r/1Íi s|:erket-
Toch bracht Wil l,oor -r-r.ist- tccii nog de ,b,:fans in event,tcht.
Ti jdens de -rusL nee!;t- d,,i.n eni.cje tijd gerld.gcutr'e:rr, r';or'den
vrie zich nochl: rJaait cJc:u.t--I:eit en wle uerder zcu. .spejer.
Gelukkig r''as e-i: ss2 ,ieI:lessc.q'r-d er: ha,J'ee:;: anrier au:':prch
(niet rot beCoefd ltci,r jr,rnEr.,ns). link, ie ninuten ne ru-,-t
kreeg \/v'-T een heo)<scht:Í, tí.' r;e,rer, dcze rveri ';cl-Zecrg benut
en -ctonC |tet 2-f ,zoo:' \,;V.-T. ilierna ;roÊ-<tcn wi.j kcn,:n,
wat inhouC d,:t ole í:ecler:l;tander- via counters i-eire;i.slevaari-i jk
kon wotde't. Dat wercjen .::t j rldn ooknet een aaniaL s.':e:l-le
jonge jonqen:.: zn oe è,2nttel . 7!ct;;t<?er z j-; op ,snt---Ihe I c - agsn
r't'rên zf j onhoudl,-aar v.tcr: en:;"ouC jes". 'tJit rJeze a,r;t-ie-s
zag V\/J ,ri-ans o.nr ncyl tïv€ê naaf i:e :.:coren en wero de-. e:na-
stand i--4. CldanÀ.s c'ieze, nederL,aag ."r'as er^ f iin gc:voetbaLd.
omci.at V'/J eci, pt-el--tigo xegerÍt-ënde,r was. Voor .:er-
oefet)we|stri ji :zi jn zrt ?,.arcc 1i-,1< vteTkom, cak :n ce .l:ani:,ne
rlàt::n z.:e zir:lt ..iJei: ot.C€r i.u Lrt, I maar clar; we)- grácis e:nkef e
sne J -Z e _;; <: n g e : ang en s ti.ru -'l.s-Z.: ten .

Ct-C ou,j'St:
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DE RIJNSTREEK

Cotherweg 15 Langbroek 03436- '2088 1505

Voswijk 3 Wijk bij Duurstede 03435 - 74800 - 7a313

- Compressorlerhuur
- Diomontboren
- Dokbedekking
- lsolotieptoot
- Autotood kronen
- Kipperbouwo? - Hekwerken

enz.

g -Constructie- enÉ - Reporotiewerkploots
Verhuur mog azilncontoiners

WIJ KOPEN AL UW SOORTEN
OUDE METALEN ZOALS

KOPER LOOD ZINK

voor de hoogste Priis!!!

METAALHANDEL
JOHN DE ROOY

Vtierstraat 20 - Wiik bii Duurstede
te[. 03435 - 71989 I 13t23



SttlAglgM0BlEL

UATII r00TEltl
Div. br oo djes
Div. snacks enz.
Uw feesues 9l partijen
verzorgen wlj als van ouds
Koude schotels

Al{

*

WILHELMINAWEG

LANGBROEK

TEL. 03436 - 180s

Aannerners var sloop- en grondwerken
Hancel r ccuwmaterialen

Verhu ur';an g rcnCverzetmachines
Corn cressonrverken

Fa" GopSeg'
Lekdijk west 40 (nabij Beusichomse VeeÍ)

Wilk brj Duurstede - Tet 034C9-1&1

b9g 03{35-72179-71098

Eiken biels - SchuttingPlanken
Grindtegels - Vensterbankplanken

Vloerplanken - Stalen buro's
Grote partljen plaat-, plank- en baddlnghout.

Tevens levering van
BETON, ZAND, GRINT en PUIN.

Evt thuisberorgd Dagelrjks geopend, ook's zaterdags

*
*
*
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- riordt 15 l<eer gekaarL. Jndien u r0 keer geweesf, benf komt u in aanmerking
- :.- een eindprÍ js.

- - - voldoende bel-angstelling zaL er in de maand januari 1989 ook op zaterdagmiddag
. -::en geklaverjasL.

K L A V E R .] A S S E N SEIZOEN T9BB/1989. S.V.L.

U heLemaal niet buiten, Klaver,Schoppen, Harben, Ruiten?

U nat é]aan, roem of passen? Kom bij ons dan klaverjassen.

--e kaartavordcn beginnen om 20.00 uur

i

i.

-

3 oktobe:" 1988:a
17 oktober i9BB;

31 oktol.,er 19BB;

14 november 1988

28 novernber .t9BB;

l2 rlccenber IPBB;

loe.nsdag + dece.mber 1ry .

9 januari 1989;

23 januari 1989;

6 februari 1.989;

20 februari 1989;

6 maart 1989;

Woensdag 2? maarL 1989 PAASKAARTEN.

4 april i9B9;

lB april i9E9;

l- meii 1'?89;

15 mei 1989 . S1.uitíngsavonci,

Namens de organisatie.



DANfrESI'OETBATO

Uitslanen S.V.L. Danes 1

24-09- 19"qS

0 1- 1 0- 1988

15- 1 0- 1988

Veensche ]:oris - SvL 2-4 24-e-7988

Het waaide aandaag erg hard. De yee.ns.-che.bous koos er'roor
om tegen rio r+rni jn te spelen. Er meost dus van helft
gewisseJrl worCen. 5VL nam de aftrap. Er werd goed cver/espeeTd
en Teer.sche bciy*s kwam anpeÍ aan de bal. Na een te zachte
terugspecTbat van een speelster van Veensche bogs kon
Sherrg de b,:-i- cnderscheppen en schoot cie bal in de 2de ninuut
al- in het nec 0-1.. Wat Veens;che bogs ook probeerden, hat
fukxeze nret orr in <ie buurt van àet SVL dcel te komen.
,Ya.rjta sFee.l.d€i o.e bal evea -Zater naar Sherrie dje een
dreptei:as s gaf naar Dianne dje de bal- rn àei Coel depoíleetd
C-z.t r'as rn de 5 de ninuut ,O-2. SVL bleef in de aanvaL
en r'ra een overtreding van Veensche bogs, kregen we op
23 nrete: af sta'na. van het doel, een vrije trep. líarita '
tjkte de bal ritaar Mieke cije de bal- hoog vocr gcocie, de
keepste-r Àon cle bal njet onder kontrol-e kr:;gen en de Aa-Z

ging aTsnog het doet in, O)3. Nu kw.men ze einaeJijk rÀchting
SVL doel. .6en speeJster haal-de hard uix naar JoLanda kón
de baf nakkelijl,: pakken. Na de rust weri het noeiLijker
voar ops. Het was hatder gaan waaien el het regende nu
ook harder. Veensch bogs ging goed van -.tar. maar werd
nog niet echt gevaarTijk. Na eex aanvai- ovcr rechts tjftte
Silvia Ce bai korner. Uit deze korner schoot een speeJAter
'rar l/eensche ltoys op de 7at ,zodat we icE iced wegkwamàn.
In de 20ste m-inuut was het toch nca raakvrscr ze. Uit eán
korner scoorden ze L-3- 7 Minuten llater wz:ci hun rechti;
-burter-r niet goed grede.,k{ en deze maaJ.;te e-r 2-3 van. Nu was
he+ cppassern !'cof' cÍt:;.'De .bai Nerd op ,íc: njdcienst.ip ge).egd
en Sherrie er: Ánnenjck maakte e-r een sci;jlterende een/
twee van iiat'wa.s Cus 2-4 Eyen .Later i<r+:eg .ànnemiek de ba7
van Rina ààngetspeel.C en liep richtin,; d<>e), de keepe:'
liep uit cn :'aakte de bal :.ets aan, Annemiek kwan weer afs
eerste bi; r)e bet), naar schoot nu ;1el .naasL.
Í^le hel:ben wt:et 2 punten l;innert.

Veense Boys
n trzn T)nnrn

v q.^ y9 L,. rl 

'S. Ras,
A. DcnseLaar.
lí Taneon

S. V. L.
A, Donselaar (0*)

S. rd. L.
T) rrrn Tlnnrtr

vg:. ygv..;'

À Tlnnea laar
!'E'1,' ,É rg54 ,

A. vèn Rcssuxl.

i1 , v, L,

TOV

Advendo

2-

6-

J-
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trilJI\l El\l LE}<
TH.uD. BBltlfK BJ.

Het adres voor:

Contain€rs, zand, grint, grond, mest, enz.

voor al IJW transporten

- 
_

a

NMS

ASSU RANTIEKANTOOR

J. P. VAN ECHTELT
Hol adres voor al uw venekerlngen en bemlddellngen
Groenewoudseweg 7 . Tel. 03436.1772b.9.9. 1265

Tevens het adres voor hypotheken . ílnanclerlngen

Agentschap Cothen
geopend: maandag, dinsdag en donderdag van 9-12
UUÍ,

woensdag van 14 - l6 uur,
vnldag van 9-12 en van 19-20 uur
en volgens aÍspraak.

Nederlandsche
M iddensÍands
Spaarbank

de Gief s.v

Aan n em i ngs m aatsc happij
WILLEM ALEXANDERWEG 75 TEL. 03436 - 2344



woninginrichting
Gnoot in

Tapijt

Gord ijnen

Zonwering

Matrassen

Dekbedden

kleinrneubelen
Meubelstof f eerderij

Spreien

TaÍetkteden

m. van de pavert
doornseweg 3 - langbroek
telefoon 03436 - 163,|

ooK vooR PROJEKTEN ZIJN WE VAN ALLE MARKTEN THUIS

I'H IGHHfiRil UAII UTTTFSIIHËil

Geef maketaardl o.e.E3E GIEFI o"
met kantoren te Utrecht en \{ijk bij Duurstede

'een oriëntatie - opdracht
* een koop- o[ verkoopopdracht
* een taxatie - opdracht

... EN U BENT VL,RZEKERD VAN SIJCCES

Schoenhandel en reparatiebedrijf
S choe n e n-s port- I ede rwa re n-

repa ratie in richting-stomerijdepot

Gerrit van Ginkel
Doornseweg S

La ng broe k
Tel. 03436-1415

Q^l''n^^^^ | ^1rz en- K lrimnen-UUI l\Jgl lUl l-t-QOt cwt t\t\Jrttl',ul

Renonk lorl inn-Qnnrïe r*i?al on-I rvyer rr\rvvtr r:J vF/vr tur rl r\ututl

Lederwaren-Sclraatsen- R epa ra t ie-
i n rir-hr i nn-Sr-h22 ïcên c I i i nê11-rr rr rur I rrr rv uvr rLiu LJ\,r I JttJvut I

Qtnrn ori i-r-lonAtV !VI I IUI IJ VUPV L

Lotto:foto v
lóxbbrt

-15I] GN UTREC}TT ]96I BL V/IJK BIJ DUURSTEDE i-i
KoRTE JANSSTRAAT l6 vELDeooRTSTRAAT 6 illdTELEFOON 01G310004 TELEFOON 03435-73t44 (!r!!

BEZoEK oHZE F0T0-W80!t0tLEmt,t
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)THEKEN

Dames SVL - VVJ 3-l 72 -70-19 88

Ondat de konpetjtiewedsËri.jd afgeTopen zaterdag was afgelast
speeiden h/e nu vriendschappelijk tegen VVJ. VVJ nam de aftrap
en spee.lden heeL sneL de baL ronci. ïn het begin werden we
een beetje gek getikt. VVJ kreeg nret de kans om echt doot
te breken. lVadat h/e een beet;le warm qeworden r+aren namen wij
de overhand. Sherrie schoot rn de 24ste ninuut tegen de paal.
Mr kwan VVJ sterÀ terug en brak door de verdediging heen..
Jolanda Tiep uit en dook vcor de bal_. Een speeJ.ster van VVJ
kwan net gestrekt been in en SVL kreeg een vrije ttap.
De ruststand was 0-o. Na de rust werd er veeL àeter gevoetbafd
VVJ kreeg na LO minuten een vrije trap net- buixen het
strafschopgebi-ed. Na ryat o'terschieten onderling schoot de
spits kejàard in 0-f. Dat -Zleten we nlet op ons zitten
en nadat Annemiek de ba.L kreeg aangespeeLd en op doer schoot
, schoot de baL van de Àeepster weg en kon Adri scoren L-7.
Wij bleven aanvaLl-en en even Later gaf Marita de baj aan
Irlieke mee dje gaf Ce bal_ voor aan Dianna die de baL in de
yoeten van Arinmiek schoof dre àet mooi afmaakte 2^L .VVjtkrurn nu weer terug mi.dr kwam niet tot Scoren.' Ze schor-en
recht in de handen van JoLanda. JoLancla schoot d.e bal- naar
Mieke die gaf door naar ^she:'rre en dez maakte een scàztterend
doelpunt, à La yax Easten, 3-f . VJak vaat het eind.e gaf
Sàerrie de bal- nog voor t"iieke die de bal in de hanilen vant'^^" _.. ::-'-.lrt. De eindstand bieef 3-l_.

Uitslagen S. V, L. A1-Jurrioren

01-10-1988 S. V. L. A1
E. ilarchaI.

v. R. c. [2

BÍ lthoven A1

I-

15- 10-19B8 s. v. L, Á1
E. Harchal,
C.J. Overvest,
G. van Soest,

Uitslagen S,V.L. CL-Junioren

24-09- 1988 l{errno-s C1
E. Overvest,
Eigen Doelpunt.

Vallelvogels C1
13. Overvest,

1-

3-

Í,. c1

.im

-

0 1- 1 0- 1988 I a1 L0-



Ultsla8err S. V. L. D1-Pupilien

24-09-1988 S-V.L. D1 Scbalkwijk Dl 5 - 7
A. van l{our1k (3X),
B. Veenhof, .

l'{. van Ee,

01-10-1988 Aurora D1 - S. V. L. D1 5 - 2
l,Í. van Ee,
A. van ïiÍourÍk.

15-i0-1988 Soesterberg Dl - S.V.L. D1 13 - 1

B. Veenhof

15-10-1988 C. D. rÍ. C2
H. van ltaanen (4*),
R. [oordam (3*),
E. Overvest (3X),
J. Overvest,
A. van ilourik,
H, van Impelen.

Ultslagen S. V. L. E1-PuHLllen

24-09-1988 F.Z.O, E1
S. Van ViJk,
B. van Leeuwen.

01-10-1988 S. V. L, El
j. van Doorn,
lÍ. van Leeuwen.

t5-10-1988 B. V. C. E1
J. van Doorn.

s. v. L, c1 1-14

- s.v.L. E1 t4- 2

SchalkwljkEl 2- 3

t2- 1

-
- b,v,L. llr

o-

UrtsLa8en S. V..L:_11_lgp_il1=l_ .

24-09-]*9€'8 .q. V. L. tr1 Austeriitz F1 2 - 2
S. van vii j k,

01-10-1988 Aurora F1 - S,V, L. Fl 0 - 7
À. Stuy (2*),
B. van Leeuwen (2*).
D. Brenk (2x),
D. Rurtenbeek.

L5-10-1988 -t Goy F1 - S,V,L. Fl
B. van Leeuwen (9X),
S. van Vijk (3X),
A. Stuy (3X), 

..

D. Brenk (2X),
J. li. Sonder van,
I'. Ruitenbeek.

U-IY

-



uw adres voor

o dameskonleklie
en mode

o hutshoudlextrel
a ondergoed
o nachtkledrng
a leans en vítleltloS

kledrng met o a
Levr s Love

AUTOBEDRIJF

J. ONI'f.EZEN
NIEUW GFBRUIKT A1

ESGOEI
TRANSIT

singel Ir3 0di1k

FI E STA
SI ERRA

tel 03405-61938

leEfr kmutselem
dffim hef, lEahtï

Dat i.:an evensgevaarlijk zijn U kunl beter
ons opbc er lVanl vrLj zijn erkend
eleklrolecl:rrsch installaleur en lid van Uneto
Dat bclekenl dat rvij aan onszelf verplicht zrin

""uï^1,'i,,ï1,""ï:l;iii:ï:,j,';"?".,ii,ïí";:^
van slorinEen, rcparatie oÍ uitbreidina van uw
inslallalre_

- 
eeq,LrcUtetippulo-_ -_

Van 't Land B.V.
Dopsweg 156 - 3733 Ci( lv'laarle asdllk
.121 udran tÉr-eËcior.róJaói-r::ó

SJI-UËru

Voor al uw
VERSE SNIJELOEMEN
en BLOEMWERK naar.

1

BLOEMSIEFKUNST

Dorpsstraat 35 Tel 03,130 - 12501

G. Ianssen RssunRrurrËru

. .:RZEKERINGEN

o HYPOTHEKEN

d
o PERS. LENINGEN

De Geer van JutÍaaslaan '!6

3941 CE DOORN
TeleÍoon 03430 - 12387

Drogisteril
Porfumerte
Byoux
Tildschriften
Homeopothte

Markt 11 Tel:03435-714:?
]1:.Ë=l:r,-.r=::j - Tel: 03435-7i0ó0

Wijl{ bij Duurstede

K0NTAKTLEÍ{ZEN E1{ Brillenspecialist

Boslaan 2 - 3941 HM Doorn
Teleíoon (03€0) 1 24 91

sfêail DE ctnD, Das

K00P Bl,) ONZE



kinnegam b.v,
erkend gediplomeerd
auto. uitdeuk-, lakspuit. en moÍÍelbedrijÍ

KINNEGAM b,v.

Singel 41

3984 NV oDIJK

Tef .03405-62232

nDe t?ui("

vleesschotels en

diverse pannekoeken,

Riiksstrootweg 216

Lee rsu Ín

€ 03434-s3739

OfÍset- en boekdrukkerii

Fa m i I ie-, h an del sd ru kwerk

Amersfoortseweg 47 A&B - 3941 EK DOORN

Tel. 03430-16336

Uw Rijbewijs halen!!!
ERKEND VAMOR gediPl,

UTORIJSCHOOL Verhoe

GRATIS THUIS HALEN
en BRENGET

WUK BU OUURSTEDE

TELEFOON 03435 - 71762

Lessen worden uileluitend gegeven door
GEOIPLOMEERDE INSTRUCTEURS

U kunt lessen in een

schakelwagen , vlachtwagen en moto

Thcorlclesson In elgen lokaal

Bevoegd bij uw rij-examen aanwezig te zijn



-
.:- :e-: ,.':rige clubblad hebben we beloofd dat de doelpuntennakers van

':.:i.::r'cer'3:i - S,V.L. Fl en S.V.L. F1 - Bllthoven Fl zouden worden

=:E=drukl . i{ie:'onder: kunnen Jullie de namen lezen.

Voudent'erg !-1 - S.V'L. F1 0 - 7

À. Stuy (2X),
B, van Leeuwen (2*) 

'
D. Brenk.

S,V.L. F1 - Bilthoven F1 6 - 2

B. van Leeuwen (5X),
D, Brenk.

-.1-;-IT.irÀL1'r*l"G E en F WPILLEN.

:;ennL=er n'.t stÍaks s2ecàter weer wÓrdX en àet
:r,li..-ii.'r-c'sveJd niet goed bespeelbaar neer istgaan
-" --i.r F .ruprJl.en in de iportzaaL aat:' de weidedreef

I ::atnc.i:.
lc E ;'uc-L:.-len trainen van 78.15 uur tot 79.75 uur,
-1,-/ CCi:r:er c ag avond .

CORN -e,i6';;n.t=t: F pupilTen xrainel van 77.00 uur tot l-8.O0 uut
,1: Ía.':n:;egavond.De oudte F pupiTTen Èrainen vaa

-8.0a i:!.'. tot 19.OO uur op maandagavond.
Je spèJe:-s zul-l-en van Ce l-eidet bericht ontvangen'
;.;aj--ire(:.l: net de vel-dtraining gestopt wotdt en begonnen
'.;tid'; lr:; ie wekeiijkse zaaLxraining.

-
Jeuqdbestuur 5'Y.Z

dipl.
l.e, 

SVL eL - Scàa-lÀwijk e I 1-10-1988

']andaag speeTden Ce E Èegen Schafkwijk. Dit was een hefe
Tcede teger:stande.r. . Naa2 cltote r:eder-Zagen hcopten we nu
ap een overw).nning. In de tweede heift naaktte Schalkwijk
0-l àit was tevens de ruststand. . tlij -Zieten dat niet op
ons Êitten er:in de t,'eede he'Lft glng Mattg voetbal-Zeri en
naaÁÍ;e qelijk een dceJpunt 7-l-. Hieina kr^tamen we zeTfs op
2-L doot Jasper. .Yel.aas had Jasper -Zater pech met een schot

.r^FÀ Jgt de paaT , anders had het nog 3-J geworden.
ItgEn \aac inpiaats van 3-l- werd. het 2-2 en Later zeLfs nog 2'3

Uaai er i.s -in ieder geval goed gevoetbaLd doox SVL. Al-s
RSTEDE "-^-.ie week bij svF ook ons.s.best doen, moeten we

jcr,'Ê1,- Àunnen viinnen.

| :r ,bciste man van het veld ?eus Sterkenbutg.

en m0t0l Jan en Jan.

ln

-

[fu; f$+sí, "seÍfs ift doe het



SVL f pupillen

Vijf wedstrijden zójn er nu grespee).d longens c-n a-Zs we
naar de uitsTagen krjken, kun je weL zien dat juJlie er
r?ret rnet cie pet naar gegooid hebben en e-?i een p-r^achtig
seizoen van vnif len maken. gevtei-dig l1oot.
Ik geef eerst even de uitslagen vart de 5 gespeelcje l+edstrijden
SVL f] - Bilthoven fL 6-2
Woitcienberq fJ SVL fl O-7
SVL fI AusterLitz fl- 2-2
Aurorafl- SVLfI O-7
't Gog f7 - SVL fl 0-19
Als je naar deze uitslaglen kijkt en je te-Zt ie doelpunten
dan zie je rll doeTpunten voor en naaÍ 4 doelpunte.i tegen.
Dat is \eei. wat marar af s je erbij vertel-d dat jeciere
maandagavond bijna ieCereer? e-r jsEr rs al- 3 weken aclitereen
een opkomst van tA)% iongens dat is geweJCiE.
Laten u,e daar za mee doorgaan zodat ernog qratere presta-
tjes te vtrwachtezn zijn. Dan zijn hex n:et ai.-leen de jongens
die er s-ieeds voor zc''gen dat het een sport:ef feest
wordt, mdar ool< Ce i;ring van .berer.dr,,i.7-;e :':iers 'r,'-.:'dÈ

steeds groter. fÀ denÀ daarbij aan àet aanileie: en
douchen en de rnoeders d]e a-e tas met ae vu-iie :','as nee
kri-jgent naar ook aan àen d.ie steed*< naê! i\'ee: rere:C
zijnzijn om te rijden naar de wedsxt'ijcien, l':e-: v,,e net al-
deze dingen zo aoor gaan er rdaar het nc;ei:,-.i; :-; i-rr .^,at

ur.t te àreiaen.
Àl.s de opkonst van de F-pupillen zo bIil:--: =r.:.:-:r ne
d- '''-nterstop meteen f2 gesxart aoeLer) rrc-(-c.---.
Als de inzet van de jongens, ouders en t:-;:jr:: zc:c:-r
gaat ,dan kunnen ju llie noq veel speh'r.-: ?:: ..'a'. ::-zt:
mooie spott beleven.

a
Toen we '|s margens ?;: sic'norc;:^ zc1!€Ít i.'9 ::: )l , ;.lr:e:: maar
regen en noE e€-DS ::eferi. on 9 uu-í hrris i:,:: j'---- .'':l: a-z afgelast.
Iv|aar toen q-r.ngl S;aa,:: van l:Éclltryr3/r .bí?J. ?:. :'. - l:,rst. Ze Lst
vond het gaedwe net z'n a.).i-en naar :a ii.'-:'- ,.:.: -e-, cm daar
vriendschappali ji; re r,'oetbaLfe': . .De<lar:i.:t .-l:..=L: on Zc-r-st.
We gingen nret de i'us;,.:i: Ome .\art en e€.'. r-r--r' '.'.:cie-r-s en moeders
naa; Zei-st." ïir:l- ve-r.ri 

"ras 
haast .nzel n.:.- t-.: -c ícn daar hee-l

goed vcetb,'li.=n" ''.r.-.Í- Ir:cÍ?-:: ti=;rÍi ccÀ e,li: -t;.1:..
DeDe I!--c j::.:; ;ing:n ';:>|; i:egen Ze-í st: ','ortL.=)i-:., naar zi j verforen
he-Zaas.
t^t;; t,^Af h:1..1,:rr, ,.r:e'1. i-i ?D en WAiel r.rPel :;teZ.i:ef . We |,t?nnen met', L )

5-7. ii.:z- 1'ed iie'.t h'c:j. Àurtnen zijn, iftc1,ji Zr:..:t had eer I;el-e
goe,le ,:;r:eper. ,lii;c ,'i?elocr Àreeg haa:;t Ee€,- |ài ien, naar noest
ef tCCj, rt.^,- --- ''' 

,i r.: t: l-,Of iá;t:e.it .

!jr. i,'e;e: aj. io,?]a..ii- en rne..l;Ld.rq l:ciiien lr'e r:'cÉt-f al j-enaaf
e . -r3r: r.jÊJt jj.-rÍ ,1._'r:)?: j.'.-les bi j ell:aar l,'ei 17 jcnoens en
;re;,sje.i. gí:cl,?ri/ -ieittr: .j oh

I r'j;

]
Iil
#
;

rilt



à**

7;r-Í*+

trFerS h5-l nT

.+r+rg^ ' d,a4\ev|/

ê</n 4- VX^rr*

-</T\ €rr1

--^r2 " tr-
'r- n.l,tn

,L

n lQ1vy,at

1lr<t* vt',xl-rt 'h4r* U; I

Aurora fl- - s\/L fL O-7 I oktaber f988

Vand'aaggingendeFjesnaarWerkhoven.Hetwashee].mooiweer.
we speeJden heel" erg goecl en maakten'/ doeJpuntem. Iiet js heel
belaÀgrijk dat er d.oeTpunten worèlen gemaakt, maaÍ ook beLanqrijk
js dat er goed overgespeeld wordt.. De aanvaTl,ers maakten veeT

doelpunten, maar ook de verdedigers hieLden de baLlen goed tQgen

onze keeper ging cok mee voetbaTl-en. Tcen we in Langbroek teng
ularen kregen we een r-i.sje..
De voetlafLers van )e P zijn;
Arnout
Danië7
Sebas
Jan Wil-l-em
Pieter
t<onnie
,Tortet
lenn i

I -la

::--,i:-len, J?onnje, iorti-t en Sirnon utaren eÍ vorig jaat nog

-:: : -', :,;'-nr vc,e:bafien nu af fijn nee. Soms is het èest
:::-: -- c:r^. t-l onthauden we-lke kant je op moet, maar ze hebben

r:'. : - +en ::eleboel geleerd vari Gett de trainet'

-, 
)1
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Bouwbedrijf

H. NIEUWHOFF

renovatie - onderhoud

nieuwbouw - verbouw

koziinen -deuren - trappen

tekenwerk

Cothen tel. 0343ó-2003

J.W.M. Damen

houthandel en zagerij

alle soorten inlands gezaagd hout
specraliteit :

gedisselde eiken balkles
tevens uw adres voor open haard hout

langbroekerd r1k a 45 langbroek

tel 03436 - 1556 oÍ 1855

[Jw adres voor:

binnen -en buitenlandse kaas

tevens verzorgen wii voor

feestjes en partijen
gevarieerde schotels

GENT TAN LEEUWEN

Longbroekerdijk Ag
Longbroek
Tel 03435 - 7t.8t.1

FA,H.v,[r0ilSElAAB

BRANDSTOFFEN

tef. 03430 - 12'26 - j4e6s

doornseweg 103

Iangbroek



G.TERNOOT
COÍHEN

ÍEL.O3 43ó-1743

UOllR At UW TRANSPORTEiI, UERUÍ|ER EiI
UERHUUR VAN ATZEÏCÍliITAIiIERS
HAI{IITT IN FÍIURAGT EN BUWUOE|ITRS

Arie Vos
Prins Hendrik,,veg 6.3962 EL VVijk bij Duurstede
Telefoon 03435 - 71509

O Autowasserettes
o Autoshop

o Olie- en Gasha ndel
, Opslag en verhuur

o Benzinestation
Provincialeweg - Cothen
TeleÍoon 03436 -2390

rn

fetogÍotïe ítill,o

êx c lu siev e bru idsrepo r ta g es

SPORTVRIENDEN
onlmoeterr elkaar In

Ca;ïê
't llolentje
€vu
s4nu scH)Lu
t// uF€
t'M n)L€/'/"

ret 0r+16-2i5t ï:r"lK:, cothen

Voor alle bekende merken
Voor nieuwe I gebruikte auto's
en al uw onderhoud.
,1ogg korting op accu's, banden en
uitlaten.

r LANGBROEKERDTJK 16
--. '''"-+:: 3972 ND DRTEBERGEN--ii:l': ' :i TEL. 03438 - j2313

l/Rtu Dt hl[['5
auto moo ie lbed r iiÍ

J)c rriernrt

wiy'( bï Suurstede t€|. 03435-72485

TON VAN BRENET
Bonneterre - Blouses - Overhemden
Sprlker- en Corduroy broeken
Hurshoudlextrel

Textiel

Voordelig

Eleter

van Bennekornweg 42 Doorn Teleíoon 03430-22038

Uoor al uw loodgieterswerk
en aanleg Centrale Ueruarming

Sanitair

WILLEM KOUDIJS
f ,'iÍl'i' I L,LA' r' I I lr l I ):.t T.J t,-

. .)L+,,,, _126 ),
.i r-'rvic: e irÍi 6 i,ut '21,,'l)(, 1 i11r1

()(\ t?t ; l1



-;;r':,:';9.':.rsr:: i of e i-ge:tJi ji': bijna ni<Ldag)werden onze
1--. \-e:r'-rcl -- i-r ,"et Go,i ren cJ,t't hebben vte geweten ook-
-- :,1 .-.ir-: lioc:-,.n=n..,/.1o fjas.:ens cn Gr-ZiÈs van SVL hebben een mooie
.-i ',r. Lr;l-,:1: . r.- -l-. t.,:ist: i jrl 9ri:.';..'ecid. Ílt de tweecle helft werd af
c; Lc' '.'e, i-'':-'.'t :7;=i oversDel.=n ool< bij het voetba-Ll-en hoort-
-:.-: i -: \r, \:.-:r j:eX ;:c-,,J W;:t_ei petal beLorsfd aLs ze een doelpunt
h:r,,::,t:l -..ï:,à,:;.- -,\an clze |:feine llans van Breukefen wetd door
i_(,:-i.'.; 1c.j".,-)J-s : ' i i'a.:,gi} ,:f l-'i.i ee"n baL wilde do'crJaten rals
;.....i:,ct:.'ir:(p1.t',:.i-)',,:.-:', Jt:j:: G.ri;,Ír11?,i.' nij heet niet VOOr nJetS
-.'r rli,- ''.t,i:::.Zc^: ,r: i ).e't )<adcotje .',.:Td nieE wegqegeven.

-r---- rr-j'^st.i,r-,:1 t-,):t,' g''t-oi1naI. ct-schrik-njet 79:-O.
í s i t.a ;,::..ssc orr:-í, c.r,Í:' tor-):r'nsti 1e i:anpioensefftal-?? ?

a,.li=-i a.e 1-ei<',-i,'j;t I.l:: dc.r::er 7i'ti.cl'efstvan de Tagema,zt noet
:ia t' 7,e,'i,-:' lLi.ikc.:'

a,r. i'to L'C''Il ?:l't'--':: .i:.i.'/l/l:::J [r't t-;CE JE DEST

.5Pl:'-1, i: l j' 2...'l ',; .,''-;! l'. ti r'ili':E S?EL
[ïCC: ..-; t'a'C1 ,\', :'(O!'ii"i^iD,l ?.i'l1ri].ji íIUDSTRIJ- rN.

-: . S Crl 
,t.dSsiri ! ',rC).-Dr.r,' 1..T.JDI:.\ j n;j F,IEDSTRIJD-

J.l À/./- i:l;' E,'iC .i,i \"" ,; l; ,lDii:Eï:i'! 7i'l l-!81' ET'F:'AL
í':-:-i' Gi\"i.AG l:Oir'J'il;:If'Ei'!,Fl II.ET' ZÏ-attr ALL'EI{
ÍiEÈDÍ:i 

-'EJ 
F ,i 5:i GEN)tii, E;; .

' Eex toescàouwet"

iir'-'; ;I .l.eurre Se.ízOen

De aiCeií.tt ql,-,in,nestzr,,./i van SVL start weet met azijtt a.rrt,-z-'r.te-r.ten. De Les-cijd.en voor dit seizoen
..:i j ti .h r-: i :' ,, l. í cJ.e ce,b j e ven
/)n .7 ^vI.' ufl wQclts(.4q -aD 15.00 tot 16.00 k]eute._-s

16.00 tot 1.7.00 t"Ieisjes
I 7 " 00 tot jA . O0 Jongens
18.30 tox 19.30 grotere mei.sjes
19.30 tot 2O.30 aspirà:rcGn

C)p ic dlridr,'rclag lt"-2,0 t:ot 2O.3O gehuwcle da,nes.

ite -Zerssen str.;rtcr op í,ioensdag 24 augustus.
U'i't =r::.ard ês o'it .- ell u-rt*.;tekenrre geie genlteid omj,? oÈ te gevejl a-Z s J id. De k,Zeu ters kunnen Í;an<:f
3 ;i aar neerioen,. I{re eersi-. een.S ,u.j_Z Àornel }.:i-;ken
-:.:.i V;-il 1:ai"té- rv'ei-l:om OF een \./an du= bOV,elvener.nd.e't!'cri I'cor inl_ichti.nge:n k,.tt.: Je terecht Lif Cc,-z:rostcr tnevr' " R:a ^3aeg,?e i jer cf, bi j de Dest uursr.eden

.i,1 r 7i " l: " ít-arJ ei:i;.e; i' ;-e./. i.497 of nevr. ,l,eufli Emonsar- - 1e' i -L /..!-



TER ffiffiET

oK'ioB-d,R

16.C.Ílaraeman
lT.A.Ilazertdon|:
2l.N.v.Os

C, de Bruqn
26.M.v.d-Paverx
27.7.v.K).averen

R. fíen zen
28. D. lJaauw

NOVEi,IBER

2. E. Jansen
4.J.v.Kooten
5 "T.Flikweert

J . Minnaar
7.t4"Aal-bertsen

J .v. Daorn
8 .T.v.Garderen
9.J.v..52'cnli

D. Bre<:schoten
10"J. Gaas.beei<

u - i:.ril-lIl,{
l1 ,1 . v'" Eck
-i-3. C.Ii c'i-i

HÈ,ARTÉt\iK

strËFtic .\\
'd trÊ,s.gtr



NIOOtrIDAM'S

VLEES TEGEIV

GROSSIERSPRI"TZEIV II

Ètinlmale afname 5 kilo totaal

Rozenlaan 15 - Doorn

gt$ÉsLlHGg BnANo 
^

r1g$ZEl(E[1fl6

voor cothen
en omstreken

opgericht 27- 9- 34

C.tïl0Cl(ltlG TEt.0343s-Z3S9t

voor alle verzekeringen !!

U bestelt telefonisch :

Ons nummer
03430-12254.

IttsstRlllct

Ktoosterleuterstroot 13

Wijk bij Duurstede
(noost de HEMA)
Tet 03435 - 738i2
Di. t/m Vr. 900 _ 12.30, 13.30 _18.00u.
Zot. 9.00 -16.00u. , Mo. gesloten

FA- G.SEELEIII

elektrische apparaten en

hu ishoudelijke artikelen

Doornseweg 26
Tet 03436 - 13t.2



ScHtoNDERA,oERD
verkoop en verhuur

HEFTRUCKS

SPIEGELWEG 1

3945 LD COTHEN

TEL.03436-2114

Directeur

H. SGHOO]IDERWOERD

mode en textiel

Dorpsstraal27

3945 BK Cothen

Tel.: 03436 - 1513

TIM M ERFABRIEK
Bloemerwaard b.Y.
POSTBUS 48.3980 CA BUNNIK
Schoudermantel 39
TeleÍoon 03405 - 63305

o KOZIJNEN

o RAMEN
o DEUREN

. VRIJBLIJVENDE PRIJSOPGAVE

TMMER*ERK (O
cERnFrcAAr YO

ORIÏIS ElI URIJBTIJUEIID UÍ|Í|N U

alle gewenste rnlichtingen over:

- UERZEKERIiIGE]tI
FINANCIERIl{GEII
HYPOTHEKEN

G oed verzekerd , veilig

ESVELDTEÈrvEL', I -COi,.
De Geer van Jutfaaslaan 23 'r(A
Doorn TEL 03430-12258
bgg 14339

/4/a2

FOR YOUR MUSIC OF TODAY,

YESTERDAY AND :TOMORROW.

Duurstede,

Tel. 03435 -74570
Peperstraat 17, Wijk bii
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lanhk rs wdeloosr
//r,1 zit al uren in dit cíoohof en hy weet niet neer fu
hu nar buikn kan kcnen
Kun 1r1 lanbík helpen?
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v,{r:li ïJ''r , iï li;"n-ii['ïI re

,lt" .'ï,',,... "- i -,i-, ;^,

i , ' 'i '--,'.., I ". " l, ,'
r i , ' i,ti ! ;

i,, i_ i. t,'l; f .. i

tl. ll;'-t .,\i.r )rl itf',.'-l.oit( ) \. i:l
on":r-'cluïr-soct:!t. kriisL'n i It \l
v'ij c:ttra inl:r;,, is(<-'it.'l-rr Lr rzl:*' a
ïvcet't: dic liulrncrr *,ii | -A+-
besr gcbi-uikcn I ()irzc
l,oit< 1,,'littr: íunclll;rraris zit
klaar c>lr'r u als Abi1111-.g(j-
I-otti;s;>eicr t. rx)icíL.n.

TF
llr-.- *,., -* _ -"1

&!e.
Voor d.egene dle v,.ekeJ-ijks i;l ll cr.e loi;';o vriil-en rneespelen is er '
nu. d.e nogeliJkheÍd vei:r. sllo..rie,: "-l.o-,,tc"i)it bli-;jkt ee:r- nalrkeS_Íjke
marrier van spelerr te zi-jrt z.-"te'-l- ïco:: *'e deq'.nemer a.fs C,e c-! rrb.
Je vur1t 1 keer een fo:.rnul-Íer. 1n r)r:. rneÉ1t i. :torlatisch el-l:e
trekking mee.De admin:ï-streti-e::cs-tr)n ï'oDr-- rt,l: d.eel-nemer en d.e
club vervallen hiernrecte n S., Y.1,. orll;.,*iJrgt ech'ber (nog )r're1 een
vast percentage vaL het -i-nJeggei-clrva:r ti:. forrarr_lieren d.ie via
SnV.Ir. i.ngeleverd ziju.De rnaa.:id--lotio kon-L ir:Í-ermede te rrerval,Ien.
De fo::mulier.en+bijbehcrende itulornai;ie l-iggerr voolr u klaar
i-n d.e S.r/.Ln kantine"Inleverer). 1161-13 1 Mei 19S6 bi,i:

JOS r.'a.lt ÏreeUl'ren
Hle j.n Jagersstein 11
T,angbroel-
tei r 2592

(p.s.U klit-"c ocle *v'e:'t +-'e-ij-c::.-,ir.u, k+rn -lk bij u lan.zs).
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Fa. STGOKER
adres voor alle reParaties

r. - -'l: j--:Il;l 1., I .x , 2

in. en uerkclrn van:

ALLE AUTOMEBKEN
SPORTFiETSEN
BROMF'E,T5ËÈi

BENZINËSTATION

:eopend ,anal tvhandag t nt Zatetdag 7 00 u I m 20 00 u.

Dorpsst'aal .{7-51 ' Ccrllren ' Tel 03436 - zLLI.l 11.63

KAMPWEG 21

3941 HC DOORN

TELEFOON 03430 - 16182

Voor een ruim assortiment aan

w-ijnen en binnen- en buitenlands

gedistilleerd

Wij bezorgen gratis thuis!

ADMINISTRATIEKANTOOR

f). van Ee
WeidedreeÍ 17 - 3941 NT Langbroek

Telefoon 03436 - 1774

Voor al uw belastingzaken

A.van Weelden Elektra
foortseewg 9 - Doorn - Tel. 03430-12330.

o.a. * verlichting
* apparaten voor persoonlijke

vezorging
* huishoudelijke apparaten
* persoonlijk geluid

(wa lkman- cassetteba ndjes).

RADIO.TV.VIDEO.



KWA LI TE ITSS L AIE R I J

ÍTAII TASPEBE

EI6E N SLAIH TERIJ EN WORSTMAK ERIJ

WILT U VLEES VOOR UW DIEPVRIES ?

DA N SPEIIALE TARIEVEN

OOK VOOR FONDUE , GOURMET , BARBEQUE

rloornsr'',rreg 12 te'l O343tr - 1555' langbroek

WABE UOITTBEFFEB

iedere woensdag van 10.00 - 13.00 uur

Grouvis Tel. 03495 - 72502

kom naar onze standplaats op het parkeerterrein bij het voetbalveld.

lenèn veruekeren

Ontdek onze feestelijke karrten

N=BBANK
De NMB denkt met u mee"



v00R Ar UW HOUTPROBLEMEN!

HAAk vA|{ U\r g€írAï6 tíAAe'r Jat,tít€
oF ?O.etS WANt U {íO€Ft tpot" t<&1

'r_c_6e-+/Ar1.qBí. t) aMs k@?Í (!,
Ít-9ni66,q- tlvefaÈ c,

DCEEoTD'

STATIONSWEG 12

TEVENS

Gaitigheid en Vrotijkheid

lok op het cu linoire vÍok

in privá of in portijen

is uw odres ten qlle tijden
geopend vqn 11 uur 's morgens fot
met uÍtzondering vqn vrijdog en

12 uur ! no,chts

zoterdog tot 1 uur
HET SMAAKT FIJN

BIJ
TORBIJN

BAR.BISTRO,,TORBIJN''
Langbroekerdijk 69 - Langbroek - Telefoon 03436- 1283

wont dqqr smookt hei eten en drinken f ijn

Longbroekerdijk A69 Longbroek

U kunt ook ielefonisch bestetlen door 0343ó - 1261 |e belten

Ook bezorEen wij bij u thuis sotqdes , koude buffeiten en bittergornitumn

drunken en glasrverk inc[uis

Voor het gloswerk en servies geen zoqen , dsï behooí-t u

olleen ons weef terug ie bezorEen

HOUT AFHAAL CENTRUM
TELEFOON 03Á35 61868BUNNIK

Hang- en sluitwerk

lsouer-produlden

Jloutwolcementplaten

Ronde tuinpalen etc.



U zotnwel
gek ziin
alsu meer
betaalde.

,,Golff "
WIJK BIJ DUURSTEDE
Hoogstraat 14


