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Ondanks de antipa.thi'ên van Prof.eeaor Aut.Ia.Port, die nog la.atete
lijk op onze feestavond een klemmend betoog hield tegen de eympath~n 
voor b.êt ~(i:v,1ne) M_( onate1~ )., ia.l na 15. A:uguatus het ronde leer weer 
mogen rolle11.o En wlj, Lonsere, gl!.an el' aohte:r-e.ar1 .l . 

De ··yaoantie-ueriode ·ia nog wel niet gee1nö.igd, ma.s.r t9oh bl~~en 
E.od en J'u(loo evênals vorige jaren appê_l voor de oef'enwedstrij~en, 
zij -het v·oor zondas a.at, in beperkte mate. Proefato1nen voor he~ s0i- . 
zoen I 

La.ten alla spelers de belangrijltheid van deze wedstrijden inzien" 
Nieuwe apeler-s worden geprobeerd., anderen etaan op _een nieuwe plR.a.ts, 
soms is het zoeken ,e'I"). t1.1.ste,.,_ om de juiste foi-m&tiee te vina.e,,. 

Daarom: Le.Fit de O0mbina.tiea A.an hi1n dOel beA.ntwoorden en _§!chri.jft 
niet af'e En zeke1" nu niet, nu de tijdeomatandigheàen een norma-le 
'g:'ci.ng~vä'n' ~aken u1 taret bamoeili jlten. Juist · nu moete"l. alle leden _pa-
re.at :--~ijn voor de olub en voor 100% medewerker1 met het Bestuur en de 
com.~iasiee, Een eohte ~neer kent zijn plioht. 
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.15 uur l1e Ja.gers. - t . e n e 1 Arohtpel-Zilvere:ri-Ba.1-wedstrtj·J.è"l. 
op het !1-.l:k~lmueterrein,Oooteinde 
2~, voor.burg. 

8,15. uur · Pats-comb.- Le n e T~rrein v.~uijlletraat. 

·~a t~~~ll.~~ 
. tegen D! Jagers: A,. v . Deelen - J "v.d.ZA.lm,s-.s-,holter1 ... R. 

Rood.en1•ije >·H,Houkee ,A. Walhi:1.in - Ant. v .Huffel,A .• 'Hoefnagel, 'tfflo ; AoR.oo-. 
denx•i ja ~Ho Bos~ ,Reie!.~!laJ, A, Boort.man, Ph. de Heer,F. Romboute 5 J. R.oozenb. 
B,1;1eenko1!l'l.~. 5 i,.lur. Blauwe ··.Traru., ·:se-zuidenhoüt 'h6ek . R1 jn.Btrnat. · · 

· · . Leider- : IJ. nalleen. 
tegen Pp:hs : G.de .:na.uw, P .• vèa .• Velden, 't'.f.v.Wijk - 13"'Bom, 

J.Er'be:t-v~ld: l:le '3·::r11:1t~of - ~. 'ffoe:t"l").~gel, 'l'h. 1'1'~ese,iai:ir, J. "·raiFtate:.m.d, 'J.·: 
v.De_elenr n~ v. doK1aA.UW. '?,..6,f!,8!,V~BJ..J, 'V' •. Ha.A.strecht ,F, Mouri kyJ. ~tA-ffeleu ·, 
en B.'.I.1ettaro. AiJee.n~.9.!11-~~ 1 .4.6 u 1ngA.nge'.'1.ek v.'!.1hu1jllstr~A.t o · · ·· • 

~ider: A .• J c,RUijg~oko 
P_0gingen om meerdere oombinlities in het veld ·te 'brengen leden tot 

.Ji!U t oo aohi1p'preuk, mede omdR.t wij- en met o,ui vele and.ere oluba ~-
9etnig of geen eigen apeelgele.genhetd heb'beno . · · 

Moohte~ er nog meerdere wedstrijden komen, dan ont.vA.ngen de u1tvei-
!10re1ien eer, aA.nooh2•i.jvins • 

. net A.rehipe:J. ... z11 veron--Bal-Tournoot, we.a.rA.~ LenS ('li t j,lR.r m-seàoet, 
vermel<.\t voor de eers te weaetrijddA.g e ,vedetrijde:n, die om -tiev1 uur 
's-morger1s b~ginnen en waarva:n de Jagere-r~na de laa.tate wedstrj.jd ie. 
Duur 1 uur~ J.,e deelnemend.e vererdgingen zijn A.llemn.a.l 4e klan ~)ers. 

z,,aJ.A wtj ook al vorige jaren benadrukt hebbe'l .11 zijn de gepu'bl i
,.oee.1-de op~tellingen tn geen geval de vaste oomp~t1tiè---alftallen

0 
ne 

,,cef'en~dt:1tii,1 ~dan dienen om te P.r.E~.:r,en e"l. med.e naar aanleidrtng d.Euu...._ 
""'8.n "N,.>rdQn v•Jak vooz, de oomp_. de elftillen eamenrtea teldo }l:i...o.E. ___ .,.._, __ , ______ ,_. .... _.,. __ ............ ___ ..,, _____________________ ;_ _____ ..__ .. ________ .. _ ... , ________ ~_ 
U I. ~ '\L~ !1_.JL,~ ... J_p_JLU_ K A M ~ 

Dooruat 13,o nisea·ee i,oya ui.t one 'k/:1.mp met vA.01u'ltie l:>ui ton ae at,td 
zijr1 , kA.n d.e aän[;ekondigde Juniorensportdag op zond~g A.oR o rd.et 
doorga.an ~ Wat 1.n het YR.t te, -rerzuurt eohte1, niet 1 Mogel1,1k~dA.t 
de t1r1de!'JJ.ngon wed~trijd.en op een Z<:mdag 1:ri September kunn~n door-~ 
gaan. De tna-ekomer.i. fo1~\llieren blijven 'bewaard.D 

· Met d.s.t al waren er voor Zonde.g a. s, natuurl1 jk geen voe·~bnlweêl
stri j <ier1 vcor onze ,junio'ren v·R.stgeeteld. Het proga.l&JM to dus wel 
hè~l magez•tjea. Volgende· week ateke11 we 'V'an wA.l l 

Al iB da tr~i~ir1.g .off1oi~l geeind!gd, voor de liethe~~ere o"l.der 
4e junioren blijft er 's-Maandags sel~senheid een balletje ta trap9en. z.o.z. . Ju.co 

V 



'UIL .t 11. R ! .I. li K !:I"Y'% il 
pet ie niet vnor ~~teerst, OAt O'\Ze ?8M>l5's:t'nl' voor het ter-

.... ~~ wo-rd~ gea tel4. mi op. OU cemplex de •• S• ~:.apei-

•ses zijn geplaatst~ :\.e het spel.en ft1' v-oet'b~lwe4etr13d,en uitgeoloten. 
· · Terrein-v'OO~.<t?t.i?lS . op eigen 1ni,s.at1et ia l'Ultuurlijk onmogelijltp 

zodat ~e hulp 1a 1na~pen V.tl'l ·de 'ferre1noomm1111e van de" Af'del!ng, 

.:lie geen kans z1et ]'J)nS n0"S bij._ ee'1 111111.sae olub ·01\der te brengen, 

daar alle vele.e1'l 1'98'.le 0Vl.\\~ 111n, , . 

Nu is one lle,1 !e.tr!,11:l .!,R'l'l .z.trIDl1!,DI !e.J)!l,tt toepwzen. . 
. Ach en wee horen wij ree!a7cÏag91\, . QppeM'lA.l&iJ 111 daar reden toe. 

Reken.ins hou4e1\de met de omatandighe14, e.J1.t het niet anders k1m, v11.lt 

het per slot nos wel mee, ~eker t het vraRst van ona ,rat meér. moeite, 
wellicht iet• aeer tijd. Maar e~n eoht olubl1d Biet 4aar n1~t tegdn 09 

NU het voor ~na wat moeilijker sa~t worden, moeten 1'13 juist onze 
Jcraoht tonena clubliefde en olubtrouw 1 · 

. Aan tent en t~rrein v~n ~UID'8lINDm, dat Belt niet aeer speelt, die
nen nog enige v~orzieningen te worden ~angebre.oht. 

Het ia het beat te b~1ken per gele tl'fUll (H.T~M~) vanat TUrtmarkt 
tot eindpunt, waarna nog 10. min, lopen. 

Het Bestu~ besloot voor jun1oi-en en 1enioren· de ~111ltosten r~aai:- · 
Delf't vanaf ·TUrtmarkt ,geheel te ver5oe4e"1 Nadere reieli'l'J vol~t nog. 

voorts 11ft h~t 1"'1 hot voor,,emen en ~1j.,.O'ldeM lec!e"lvo~deri"lg 
te belegge~, waarop o.m. de terre1nkwot1e 1al worden behll.ndeld. Pu
blicaties k<?m.en. in ee'n "der volgend~ weelOleriohten. 

----~-------~----------------~----------------------------------------~ 
DP BO'ER OP. Dllr,en Mevr.~1tlleen 10'1deY1 99ft groet utl .Sonsbeek. To1'l 

RUijgrok doet ons een k~~rt toekome"1 uit Ab~erbrlc ~.H. Henk Janssen 
en zijn betere helft 0'ltvluohtten de atad MV Holte'l. ?n de buurt 
nn Wageningen vertooven w.:t.lly T'l'l ,rijk e'1 verlooffle, :die o,ia hun h,u-.. 

telijke groeten zendaTl. Dank 1 · 1 • . . 

~----------~-------------·-------------------------~--~~-~-------------
OCl.!PETITIJI-PRQGR,e.MMA. le helft LBNS l : DHL-Le!MI, L~JW-Deltia.DVK, Le1'l8"" 

Kaaaatr_aat, ~c-~ns, tene-Baturnua, ureue-?'9ns, ~nJB, DVO-Leriè, 
Lena-Voorburg •. De ocmpetitie voor het eerste vaT1gt aan opa~ Sept. 

VBRVOl.G UI.TSLA..G'EN J1NIOR~~':3PORTDt:.G. . 
Doeleohieten 

Orvep 1 
le pr.B.Vint 

· ae pr.A. v.Lwcemb. 
8e pr.L.N1eesen 

Groep 3 
le pr.R.n&tefeld 
ae pr.J.Heere 
ae pr.H,Thoolen 

Groep 2. 
H.v.W1jk . 
G,Sohulten 
L .• v.d. Wal. 

(}reep 4 

... 
4e pr.Ph.Behr 

H.Decker 
~ .• Vermi;js 
H.Gelauff 

Halterwedloop 
Groep 1 Groep 2 

. ; . le ~. L .• Nieaee1'l A.Ha.aejee 
ae pr.J.Yalate1j'l'l H.v.d.M~rk 

.,_ 
3e pr.A.v.Beek •.v.Rocyen 

, Groep 3 Groep 4 
.le pr.J.v.Luxemo. P .• Vollebregt 
.Be pr.R.WUstefeld O.Hel~er:ruB.n 
3e pr.A,Ruijgrok · Vf.Hegge 

VOE'l'BAL~IS. onze junioren A.v. 
Beek en J,W1lstefeld nemen deel aan 
het voetbaltennietournooi op het 
Q.8tepaterre1n Zaterdag 1S ~ug.a,1, 
om 4. uur. I~et: Jurling'baker. . 

. .. · ·PLAA'l'SGBBRBK. Wegens tekort aR.n 
plaatsruimte moeten versohillende 
llededelingen o.m. Post uit Duits
land, Nieuwe leden en donat...,,, 
enz., bl~jveY1 overat~~Tl tot het 
Tolgende wee1cb~r1cht, · dR t op Dine-, 
dag a~ Auguatusa.s. verechijnt, 


