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Het pand is nieuw 
en de schadeserv"ce 
net zo goed als vroeger. 

Assurantiekan oor 

Ons nieuwe adres is: 
~einsmerweg 22 

een begrip in 
stalmechanisatie 

Rondgaand kettingsysteem 

Combi-schuif 

Schuifstang mestafvoersysteem 

Voer- en mestband 

Ketting voersysteem 

Voerverzamelaar 

Mestsilo 

Mixer voor mestsilo· s 

J 0 Z mestpomp 

Roermixpomp 

Fiygt mestpomp 

Stapmolen voor paarden 

Bio-gas installatie 

Bio-gas aggregaat 

OOSTWOU RBV RIJKSWEG126 'tZAND(NH) TEL02249-304t 
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DE SPORTVRI£iVD 

Weekblad voor 
rt Za.nd N.H. 

Eindredactie: 
N.E.Heemskerk~ 
~Tulianastraat 4 7, 
1756 TL 't Za.nd. 
Tel:02249-1809 . 

Kopy inleveren: 
Geschreven: tot: 
maandag 22.0 0 uur 
Getypt: tot · 
dinsdag 12.00 utir 
J"ulianastraat 4 7. 

Penningmeester: 
A.C.l-\.Muller, 
Julianastraat 82, 
1756 TL 't Zand. 

Bankrelatie: 

. r 

Rabobank 't Zand N.H. 
Rek.nr.3744.52.075 
l?ostgiro v. a.·. bank: 

43.12.19 

~~bonnementsprijs: 
f20~- per jaar. 
Per post verstuurd: 
f60.- . per jaar. 
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3 - Inhoud. 
4 - Agenda/E.M.M. 

7 t /m 13 - S . V .Gee l Z\tlart. 
17 ·t/rn 18 - H.V.Geel ?~wart. 
19 t/m 20 ~· T.V .. 't.Zand . 

20 - Wielerronde 't Zan·d. 

25 t/m 28 - Zaalvoetba.l. 
28 Sjoelclub. 

33 t/m 36 - Gymlust. 
36 - Openschool. 

39 t/m 4? Doko. 
45 t./m 46 Biljarten. 

46 Groe·ten uit Vught. 
47 t/m 49 - The Serve. 

49 Stichting Sporthal. 
50 -.Punters/Service. 

·'I'YPEN: 
Maandag 12 ap~il:Alie de Leeuw. 
Dinsdag 13 april:Greet Vestering. 

NIETEN: 
Woensdag 14 april:-Gerard Schagen, 
Theo Volkers, Leny vd.Poel, 
Ria r.1ak, ·Lien Borst, 
Willemien de Wit, Nel vd.Oord. 
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ZQ~Q~gs binn0n te 
Tel.. 1_!.~87 .. 

Vr. 9-4 Zaalvoetbal: DeJonge Prins- De ?ostzegelt Groenw~g 21$30 uur 

Za 10-4 Dammen: _Elistrictskampi oenschap a.dsp en pup N H Koffiehui.s 9.00 uur 
Tafeltennis: DOKO jun ....; HBC 9 gymzaal 13 .. 45 uur 

Zo 11-4 EMM: "Je Kunt het toch niet meenemenV DeJonge Prins 20 .00 uur 

Di 13-4 Jaarvergadering Sparta "67, De Jonge Prins 20o00 uur 

Eventjes, Maar, Mensen. 

Ach wat is dat ·toch weer leuk o:q:~. te zien. 
- Wat te zien; 

Nou die beweging in -tdorp natuurlijk. 
- Hoezo beweging? 

Al die drukte en opgewektheid en levenslust en •.•...•• -~. 
-Is dat er nu dan meer dan anders? 
Ja wat dacht je dat m"n ogen dicht zitten,.ik zie nog best dat de Zandt~ 

EMMers driftig bezig zijn zich op te maken hoor voor de fasen en dus voor 
't EMM-festijn. 
- Daar hoeft niemand zich toch voor te generen. 
-Hoe dat zo opvalt? 

Kom nou mensen als je een beetje ZandtE!1Mer bent dan merk je dat. 

Volle afsprakenlijs·ten bij de kappers in dorp en omgeving. 
Praktisch geen schoensmeer meer te krijgen. 
Stomerij-auto"s die af en aan rijden. 
Overdadig bez oek aan manufacturenzaken. 

Mooi toch! 
No g eventjes maar, mensen dan kunt U EMM en daarna wij allen elkaar weer 
bekijken op de le uitvoering op 11 april in de Jonge Prins, 

'tZal me d~.t jaar weer een prachtig Pasen worden en geniet er met v o lle 
tegen van.Je kunt 't toch Niet Meenemen. 

de PubliciteitsEMMer. 

- . - - ~ -- ·····:.~ 
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S· 
Gro~eweg 10 

tel. 1 213 

V E E V 0 E DE R S _,_.. K U N S T M E S T in alle soortenc 

BESTRIJDINGSNI])DELEN GRASZAD EN 

K I P P E N en V 0 G E L V 0 E D E H. S B L 0 E I-1 en T. A R WE ME E·L 

Uw voordeel :H 0 N D E N B R 0 K J E S en D I N E R in groo·c ver:pakking 

TURFMOLM .HOUTMOT WA SMIDDELEN 

Pijptabak 
Sigaren 
Sigaretten 
Shag 

Sigarenmagazijn 

Keinsmerweg 14 - · Zclnd (N.H .) 

Te lefoon 02249- 16 90 

AI uw hengelsportartikefen 100% 

TABAK 

A. J .. Mal< 

Volg las aquaria 
Aile .,Tetramin" artikelen 
Vogelvoeders en schelpeniand 
Voer voor hond en kat. 

~ Uw specialist in ,Rookartikelen" 
----

--------------------, 
' Heeft U zin in een 

smulpartij? 
Kom dan bij; 

Rijksweg 121 tel. 
*'"" .. 

l 

NATUURLIJK ALLEEN BIJ · 

VAMOR outorijschooi 

r--W G--

I 
HEEF'I' U EEN VERSTOPTE RIOOL? 
=.;====~~=====~=~============ 

- WlJ ontstoppen die met een 
I hoge arukspui t tot 6o em. 

. e ~ 

He·t adres voor de vernie uwino 
v a n Uw rijbewi.js. · _, 

Irenestraat 18 't Zand N.H . 
tel. 02249- 1 369 

~ ONTSTOPPINGSBEDRIJF 
- ~ W. J. :Ckkebus , Nieuv1eweg .12 7, 
- Anna Paulowna . 
L 223J- 2134 .. 



---------------

Wat voor kleur u ook wi!t, 
de kleu re nduizendpoot van Hexa maa.kt 

.' m vvel even.l<omt da.t zieil. ' (ls een 
kie \.! renmen gmachii le. 

fv~e;1gt a!k soorten verf die u 
kiest. Hoogg lanslak, satin. of 1\cry! iate;.; 
mumverf. 

J\: ::::;-, ;.._c.' ·., i, u .. v vertrcu , ;Jl. :::..::.:a 
leverancier . 

f~~-';t<SWi/!EC~ 109 

'--._ _______ .....:...::..::.:::-_·_· __ :_--=-.-=-..-_·_--__ -_-______ -_-_----__:----__ -. :~~:l_o-1. ___ -o_;:_~;_· 9-A-~·_:_~_j 
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SPORTVEREN1GING 

~,~eel-~wart 1930" 
'i land (N.H.) 

SECR: P. Jongejan, Wilhelminastraat 41~ tel~ 1830 

~terdag_1Q -~Elli kleedk ~ .- veld 

168 Wiron C3 - Geelzwru•t C2 
? V.VqW~ 2 - Geelzwart 2 

43 Geelzwart 3 - Oosterend 2 
46 Geelzwart 4 - Oudasluis 2 

89 Geelzwart 6 - Conzelo 3 
123 Schagen 4 - Geelzwart ? 
209 Schagen A1 - Geelzwart A1 
266 Dames G.s.v. - Geelzwart 

13.15 uur 
18QOO uur 
16.15 uu:r 
'18.00 uur 
18.00 uur 
18.00 uur 
16.15 uur 
18.00 uur 

7-8 A 
1-4 0 
5-6 A 

Terreindia~st; Mevra Smit en Ohr. Oliemen 

Maendeg 2e_p~~~dag 12 sprit 

2 R.c.z .. - Geelzwart '14.00 uur 
22 K.G.Bo2 - Geelzwart 2 12.00 uur 

129 Geelzwert 5 - Tex~ Boys 2 '14.30 uu:r ?-8 
194 H. A. C .. 9 - Geelzwart ? (Linieweg) 14.30 uur 
327a Wiron A 1 - Geelzwart A1 
38? De Rijp 81 - Geelzwart 81 

Terreindienst; Dhr. de Hey 

Zaterdeg 17 aer:P 
Jun. C1 - C2- C3 en Jun 82 vrij 

Zondaa 18 aeri!_ 

4 Go Ahead - Geelzwart 
52 Foresters 2 - Geelzwart 2 

135 Geeliwart 3 - SoR.C. 3 
14? Geelzwart 4- D~T.S. 4 
230 Wiron 4 - Geelzwart 5 
269 Geelzwa.rt 6 -· Berdos 6 
340 Watervoge13 7 - Geelzwart ? 
545 SeA. C. A1- Geelzwart A1 
630m EgmondiB 81 - Geelzwart 81 
676 Dames Wiron 2 - Geelzwart 

Terreindienst; Dhr. Bouman 

Uitslagen; 
Geel zwert C2 - Schoorl Gil. 
o.s.c. - Geelzwert 
S.R.C. 2 - Geelzwart 2 
G@elzwart 3- Z.A.P. 4 
Geelzwert 4 - S.R.C. 5 
Vesdo 2 - Geelzwart 5 

en Ohr . 

1 - 0 
0 - 1 
., - 0 

10 - 2 
5- 1 
1 - 0 

12.00 uur 
12.00 uur 

14.30 uur 
12 ~ 00 uur 
14§00 uur 
12.00 uur 
12.00 uur 
12.,00 uur 
10.00 uur 
11.00 uur 
10.00 uur 
14.00 uur 

Smakmen 

Geelzwart 6 - A.F .c. 5 
Kaagvogels 4 - Geelzwart 7 
Geelzwert .A1 .ft Wiron A1 
Geelzwart 81 - Egmondia 81 
Duinranders - Geelzwart 

A 

0- 5 
1 - 4 
2- 3 
2- 2 
2- 0 
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OPSTELLINGEN 
·' 

2e Zaterdag uit tegen V.V.W.2 aanvang 18"00 vertrek 16. 30 uur. 
Selectie uit: T.de Wit, W.v.Duin, R.Alberts, W.Schilder, 
M.Balrus,THoekrnan , H.Lagerwey, T.Smakman, P.Holenaar, 
M. Hoekman, J. Dekker, H. de W.i.t, A. de Wit, .AJ\NV~ R.Alberts • .. 

3e Zaterdag thuis tegen Oosterend 2 aanvang 16.15 uur 
.r M.v.Diepen, 

J.Deutekom, N . v.t\link~ G.Baltus, Jn.Schilder, Th.Smakman, 
T.v.Dijk, L.Raateland, J.Huiberts, H.Schilder, R.Schilder, 
RES: R. Veul, R. v ~Klink, fu-'\NV:M. v. Diepen, 

4e ~aterdag ·thuis t~gen Ov.desluis 2 aanvang 18.00 uur 
J. "l . As , 

E.de Moel, J.S1t\it, K.Zuurbierr Leo Schilder, K.Klaver, 
L.Schilder, H.Dekker, D.v.Diepen, .L.Dignum, F.Nijssen, 
RES:I<.Sijs, A.Stuyt, AANV:J.Sm.it. 

6e Zaterdag thuis tegen Con Zelo 3 aanvang· 18.00 uur 
J .Koopman .• 

B.Gijzen, J.Broersen, P.Pronk, Sj.Veul, 
R.de Wit, T.Zomerdijk, J.Veul, ,J.zwaan, 
RES:N.Groot, J.v.Dijk, Sj.de Grootf 

H.vd.Houten, 
K.Broersenr 

AANV:H.vd.Houten. 

7e Zaterdag uit tegen Schagen 4 
De gehele selectie. 

aanvang 18.00 vertrek 17.15 uur 
.AAJ:I.lV: W. de Wit. 

Dames Zaterdag ui·t tegen G.S. v. 
De gehele selectie 

aanvang 18.00 vertrek 16.30 uur 
AAl~V: G. Dekker. 

le Maandag uit tegen R.C . Z. aanvang 14.00 vertrek 12.15 uur per bus. 
·Selectie uit: D.Dekker, C.de Wit, B.Jippes, R.Jongejan, T.de Wit, 
P.DE:~kkerr A.Klaver , W.Ruygrok, P.Bleyendaalt A~Jong·ejan, H.Dekker, 
H.Lagerwey, G.Klaver, J.Smakman, AANV:B.Jippes, 

.2e Maandag uit tegen K.G.B.2 aanvang 12.00 vertrek 10.30 uur 
Sel~ctie uit: T.de Wit, P.Molenaar, P.Hoekman, J.Dekker, A.de Wit, 
H. Lagerwey;-M. Baltus, 'I' .smakman, H. de Hit~ R.Alberts, w. v. Duin ·, 
W.Schilder, PJlliV:? 

Se Maandag thuis tegen Tex Boys 2 aanvang 14.30 uur 
R.Boersma, 

Jac Schilder, K.Broersen Pzn. K.Portegijs, D.Smit,· F. Veul, 
, A.den Dulk, J.Baltus, M.Spil, F.Johannes.- N.Hertogh, 

RES: J. B.ierhaalder, N. Tuin, AANV: D. Smi t, 

7e Maandag uit tegen H.R.C .9 aan de ~iniewe9. aanv.l4.30 vert.13.45 uur 
De gehele s ·electie. AANV:W.de Wit, 

Dames Donderdag 15/4 tegen Alkm Boys thuis aan'vang 18.45 uur 
~ gehele selectie. G.Dek~er. 

Bekerronde . 

KANTINEDIENST 

~~~~~g~~=~Q=gg~~~=~~~~ 
10.00 uur: Deliana Serra 

Saskia Kromhout v.d. 

17.15 uur: A. Zomerdijk 
m§§Qg§g __ 1g_§gi!1_!~§~ 
-------~--------------

14.00 uur: Sjaak de Heij 

Meer 
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Na de overwinning van j.l zendag van ens eerste\elftal 
hebben onze jongens neg twee punten ~nodig om te 
premoveren naar de vierde klas van de K.N.V.B. 
Maandag 12 april(twe~~e paasdag)in de uitwedstrijd tegen 
R.C.Z. in Zaandam kunnen dezs punt:en gehaald worden. 
Theoretisch meet d.i.t' i os;elijk zijn sangezien Fl.C.Z.15 
punten u.i.t 17 wedstrijder. heeft m&<:li~ van theol~ie moeten 
wij niet uitgaan,de~-prakt. ijk zal het; uitwijzen van deze 
plaats jongens alvast heel veel ste~kte toegewenst. 
Nico Hertoch heert in de wedstrijd ~egan Bergen op ~en 
ernstige manier zijn kniebanden beschadigd en is voor dit 
seizoen uitgesc~akeld,wij wensen hem van harte beterschap. 
Kees de Wit(die van dat doelpunt bij Q,S.C. )en Harry Dekker 
onze topscbrer hebbsn al een paar selectie wedstrijden voor 
het noordholl ands elFtal ge~peeld wij hopen voor han bijde 
dat zij geseleqtesrd worden. 
Oeze week mogen ook Peter Smi~Pzn en Jan MulNzn een eelectie 
wedstrijd s pelen voor het N.H.jeugd team ook deze jongens 
a lvast g e Feliciteerd. 
De h andbal dames zijn weer klass!::! bezig geweest met het schoon
maken van de kleedkamers,alles ziet: er weer keuris uit 1 

:::-)f~ harteli j k bedankt . 
'• <·j 

Zo als hier boven reeds is vermeld, hEn op Paasmaandag ons 
eerste elfta l promoveren,mocht dit inderdaad lukken dan is 

het de bedoeling dat ~na- een rondrit door het dorp,er een 
gezellig samenzijn is in de kartine. 
I edereen is daar van harte we l kom om ons e lFtal te Feliciteren 
en om met hun een drankje en hap je te gebruiken. 

ZANTEMEFS GA MEE tllET DE SUPPORTERS BUS OF KCM OP E IGEN 

GELEGENHEIO NAAR DE WEOSTRIJO R.C.Z. '-- GEEL-ZWART UW STEUN 

IS NU MEER DAN OOIT ERG HARD NODIG. KOM EN HELP UW ELFTAL. 

ALS WIJ ALS DOFPSGENOTEN ALS EEN MAN ACHTER ONSELFTAL STAAN . 

DAN MOET HET MOGELIJKZIJN OM OOK IN tZAND EEN K.N.V.B.ELFTAL 

TE HEBBEN 

G E E L ZWART 

Door de 1-0 oven1inning op Q.S. C. en het verlj_es van RKEDO 
staat Geel-Zwart I op de drempel van p r omotie naar de 4e 
klasse van K.N.V.B. 
Nog 2 punten uit 3 wedstrijden e n de p :romotie i s een feit. 
Promotie l.igt dus voor het gri jpen, maar er zal toch nog 
b i j zonder hard ge\•rerkt moeten 'Norden, \vant d e benodigde 
twee punten zullen wij besli$t niet kado kr ijgen, daar is 
het vooral onder aan de ranglij st vee l te s pannend voor· . 

Aanstaande p1aandag, tweede paasdag gaan we het proberen 
in Zaandam tegen het lastige ~.C.Z. 
Ook nu gaan \ve weer met de bus. 
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OVER BET REI ZEN KET DE BUS WILDE IK GRAAG HET VOLGENDE :K:.,YIJT. 

ll.fgelopen zondag nr.tal~ Wormerveer was de bus niet vol, er 
waren supporters die vonden dat de bus te vroeg vertrok en 
dus om die reden niet mee gingen . 
Dat i s natuu::-l ijk bi j zonc.er jammer om diverse rede nen; ik 
schreef hierover re13ds in v orige"SP9rt.vrienden " . . 
I1aar U moet he·t volgende n.ie'c v ergeten. 
Als er voldoende b~:;.langstelling zou zijn, dan z ouden wij het 
liefst me·t 2 bus.sen reizen; dan .kon 1 bus l a'cer weggaan en 
ook eerder t erugzi jn. Dit is echter geen haalbare zaak. 
Onze trainer stelt als (terechte) eis, dctt de spelers dr:(e 
bvartier voor aanvang van de wedstri -jd i n de k.leedka.mer 
d.ienen te zijn. Rekene n \ve dan een nlet al te krappe tijd 
van reizen, dan moeten we inderdaad ~cedclijk vroeg v e rtrekken . 
~7aarom drie blartj_er van te voren in de kleedkamer . 
Allereerst wo_rdt he t door de volledige spelersgroep als prettig 
ervaren zich zonder ·te haasten om te k.unnen gaan k.l-=den voor 
de"-warming-up". · 

Voorts heeft. de trainer dive2~se s pelers te massex·en, kleine 
blessures te v erhelpen en bandages a a.n te l eggen. 
Da.ar heeft hij z i j n tijd voor nodig e n v1i l daarna ook graag 
aanwezig zijn bij de "v.-an1ing-up ". 
Een kwartier voor aanvang van d e vredstrijd komt dan nog de 
laatste verzorging, het laatste praa·tje e n dan de wei in. 
De regelmatig aanwezige s upporter heeft kunnen zien dat deze 
aanpak zijn vruchten mede heeft doen afwerpen, dus s upporte:t·s , 
heb begrip voor het vroege uur van v ertrek en BI"IJF MEEGAAi'i!. 

Nu voor AANST~~E MAANDAG, 12 APRIL, ~~~EDE PAASDAG. 

R. C.Z. I 

AANVANG : 1 4 . 0 0 

G E E L 

U U R. 

Z W l-\ R 'I' I 

De bus vertrekt om 12.15 uur vanaf "De Jonge Prins" en hoe de 
uitslag ook mag worden, om half 5 vertrekt de bus weer richting 
't Zand. 

Er is reeds veel belangstelling, dus spelers met partner eerst, 
dan de vast:e support:ers en dan wie het eers1: k.omt . 
. Hocht de bus vol zijn dan zien wij het t e regelen me·t a uto Is. 

TO'l' ZONDAG. BEGELEIDER:., 

QSC - Geelz•rart 0~1 . 

Kees beslcot dus weer 5 min9 voor het einde de bal vo l op de pantoffel te nemen. 
Terwijl iedereen <'.l.l aan een gelijkspel dacht, b 1am dan toch weer die goal., Heel be
la.ngrijke punten 1, ook nu weer , v1ant het maakt het mogelijk om waarschijnlijk volgende 
vreek al te promoveren?! 
Tegen qsc speelden \.je eigenlijk a1leen voor de JIUst een goede wedstrijd ., Veel goede 
combinaties waar bes t e en <3.antR,.l mooie kansen u i ikwamenn Harr3t 7 Adriaan en li:Ba.rt waren 
divht bij een doelpunt . He verdiende die goal maar hij R:wam niet. QSC kreeg in de loop 
van de 1e hiHft ook nog wat kans jes bij spa arzame uitvallen, maar Polsie stond weer 
inooel. Tweede heRft. Ret spel was lang niet meer dan van voor de rust~ Veel foute 
passes, minder bewegen 9 mind.er balbezit .. i'le zat en eigenlijk weer een beet je op een 
dood spoor .. QSC ;--re rd stteds gevaa.rlijker en er ontstonden Nat paniekerige situaties 
voor ons doel. De aanvallinie 1-~ist de goede -v1eg niet meer 'dle vinden, ook omdat de 
QSCverdediging goed ingreepe We werkten hard 11 maar voetbalden niet bes·t e Tot een 
paar minuten voor tijd peter een corner namo De van de verdediging terugkomende 
bal werd door Kees goed a.~gemaakto Ret is tenslotte een selectiespeler .. Nog 3 wed
strijden en \·le hebben er alle hoop op .. 

B. Jippes. 
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OUD PAPIER OlJD BAPIER BUD PAPPR OUD PAPIER 

Zaterdag 17 april is er '•\~er een oud papi<3raktie te<1. bat.e van hand-en voetbalver., 
GeelzMart ~ Al is het parkE!Elrterrein bij de ~:yrtHJC:'.ll v,-el wat kleiner1 ·1.ram-tge de bomv 
van de SpoMhal~ tocb.· zal u >'lel bij de · d~rri;aim~r ku:nnen komen om u oud pa.pier en 
vodden te brengen o W.:ij ho:pen '.-Jeer OD ·o.,..- a.l Jer med.ev;erki<lg om onze aktie te doen s1agt:;n~ 
1-hllen de volgende h~ren Heer voor het opstapeJ.o:u zorg dJ.~agen: 

van 9 tot ·j ·1 uur : A. Jonge jan 
van 11 tot 13 u.ur: Eo d.e I·1oel 
van 13 tot 15 uur: .Joh . ZornerdiJk" 

Namens be-t aktiecommitee~ 
A<, Pater 

ZATEROAG:10 aoril INHAALPRDGRAmffiA!! 
209 .5CHAGEN A1 - GEEL ZWART A1 

1 . ., Smi t - Strooper o 

Wv8oer sma, RQBoersen ~ PvBrosrsen" J.Kiekebo s~ ffieNoppen, WvPijnacker, 
f.Schilderp DoSchilde r, RYSchilder, W.Schilder, P.v.d.Wey, A. de Wit, 
J~Zomerdijk, JovodyFluit, ] 8 de Wit , 

168oilliron C3 - Geel Zw art C2 Aanvang:13.15 Vertrsk:12.15 

tJ .. de Jong, A~vodvBerg , Hv,dcBe:r.g, K .. Borst, P .. Broersen, F ... Dakker~JYOoedens~ 
J v G 1 a s , T " v o d " K l e u w , C , de rn o e l , 8 o Tam i s , J • v ~ d .. We y r 

OOAANQAG 2e Paasdag 12 epril 

327a.rniron A1 - Geel Zwart A1 Aanvang : 12.)0 Vertrek: 11 . 00 

U.Boersma, RvBos rsen, PvBroe rsen, J.Kiekebos, m.Noppen, W.Pijnacker, 
r.Schilder, D ~ Schilde r, H.Schil~er, W.SchlldH~, P .. v.d- Wey, A. de Wit, 
J. Zomerdijk , JuvwdwFluit, ].de Wi t, 

387~De Pijp 81 - Geel Zwart 81 Aanvang:12o00 Vertrek:11o15 
' 

J.l . Oostwouder, J"Burgerr S .. "lutcr~ A ... Dur i sux, PwGlas 1 B .. Jongsma, KoHuyberts, 
D.Klsine, L .. Porteg ijs, P.eRos 1 A ... de Wit, fi1.Janssen 

Geel Zwart ·o1 vrij!! Aanvang: Vert:rak: 



W ' ffie~r 03 - GesJ Zwart 02 Aenvang:11.00 Vartrek:1o.oo 

L~Onderwster, SeBurgar. R~Dign •m 1 DQde Groot 9 GeJ~Jan~s~n, J.mek, J,Schildar~ 

JvSneakes, RoTamis, ffiuZwaan, J~Schildar, R.Veul, P~Tamis~ 

Geel Zwart D3 - BKC D3 ARnvang:11.00 Vertrek: 

F~Boterblom, B.Driesser ffivEkk8~man, AvGlae, F.Portegijs, R~vcd8Salm, 

Bude Wit, Code Wit,JAZns RvBrouwar, F.van Groos~ mvKuiper~ f~Uolkars, 
J~Oakkar, . 
Scheidsrechter: m~v.d. llial 

Geel Zwart E1- OWOW E1 AsnvAng:1D~DO Vertrek: 

R~Doedans, H. Bakker 9 H~Deutekom. m.ds Hsus, R~Hoogland, O~Jochama, 
Soffiak, R~ffiol 9 E~Schildsr, RQVlaar, HoDskkar, V~de Wit Pdw 9 

Scheidsrechter: F. 'J• Jsgt?n 

Geel Zwart E2 - ZAP E2 Aanvang: 10.00 Vert~ek: 

P~Glas, NoHaver, Huvan Houten, J~Koaleman, S.van Loon, ffi90oms, E~v~d.Oord, 

G.J.Schilder, A~Schoon~ m~winter, M~Haemskerk, D~mulder, P.Uader 
Scheidsrechter: J. de Hs ua 

Gsel Zwart F1 - OWGW F1 Aanvang: 10~00 Ve~trek: 

Gods ffioel , D.den Dulk, ffiwKos, m~de fficel, ffiuHoman, E~Tol, G.Uaeken, 
Sjuda Wit(K), E.Volkers, RoVuSaaze~ 

Geel Zwart F~ - ~le~~ ~1 Aanu~ng:2o15 Vertrok; 

G~van Lang, R.Kooy, E~Bruin, N.Kruyer, Cuvan Haast~~, JvBoontjss, 
mvv~d~Berg, RovodoBerg, W.de Smit 

Geel Zwa rt F3 - ZAP F2 Aanvang: 11.00 Ve:rtrek~ 

F~de ffioal, G.Da~n, Rovan Dam, Aoffiak, P9Hendrike, AoPatar, P~Bleyandaal, 
ffiuV elk, Jod8 Wit, foKonijn, 

Programma volgende week: 
Gael Zwa1:-t [11 - UJ'Uaard D1 

U5.tslagen : Geel Zwart 02 '.!} 1 lUaerd 02 
Geel Zwart 01 - DwO\i.! 02 3~0 Geel Zwart 1)3 - Ui'mc:er 04 
Geel Zwart 02 - uP !Yleer 03 0-9 

BKC 03 - Gael Zw:=ut D3 2-1 Geel Zwart (1 ~1 ' fllee:r E1 -
OU:O\JJ E1 - Geel Zwart E4 1-2 DUJ0\!1 S3 - Ge61.2. Zws.rt £2 
ZAP E2 - Geel Z'..l!ar.t E2 0-2 

OWQW F 1 - Geel Zwart F1 0-1 Geel Zwart F1 - ZAP F1 
Fle vo F1 - Geel Zwart f2 5-0 Geel Zwart F2 - BKC F2 
Geal Zwart F3 - DUJO\!J F4 0-1 SVP;P F2 ·~ Geel ZlJJart F3 

Terreindi9nst zeterdag 10 april: Jo Bleyendaal 

11.00 
11.CJO 
11oiJJ 

10 c00 
10.00 

1Do00 
9.15 

10o00 
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B.K.C.-Geelzwart. 

We vertrokken om 10.15 Om half elf kwamen we bij B.K.C. aan toen gingen we 
ons omkleden. En daarna kregen we een bal we gingen in schieten. Om elf uur 
begon de wedstrijd Een .tijdje bleef het 0- 0 . Maar toen gingen wij pas echt 
in de aanval he ·t werd 0 - ldoor Bas·. Dat narnen die jongetjes van B.K.C. niet. 
Zij ~ingen in de aanval toen werd het 1- l . Toen werd er gefloten. De tweede 
helft gebeurde er een tijdje niets . Maar toe n ging B.K;C. in de aanval. 
Het werd 2-1 voor B.K . C.We probeerde nog vanalles te doen maar dat ging 
niet.En toen floot de scheitsrechter a £. 

Robint;en Jauke 

Op vrijdagavond 2 april en za·terdag 3 april hebben de D E en F pupillen kun 
jaarlijkse £:eestje gehad in de vorm van 8 spelletjes en voor de D_en ' E 
pupillen ook nog bingo. Daarnaast. hadden alle pupillen ook nog de ping pong 
race, waarbij het om ging zo snel mogelijk een balletje op een badje over 
10 meter weg ~e brengen . 
De uitslagen waren als volgt~ 
Voor de D. pupillen. 
Winnaars van de spelletjes: 
1 . Ron Veul 
2. Dennis Boerdijk 
3. Kees Glas 
4. Ronald Dignum 
5. Leo Onderwater 
6. Jan Schilder 
7. Arjan Glas 
8. Jeroen Kromhout v/d 1>1eer 
9 . Piet Bakker 
lO.Marco Kuj_per 

Uitslagen van de E. pupillen . 

Winnaars van de spelletjes 

1. Marco Heemskerk 
2. Rene Vlaar 
3. Roelof Doedens 
4. Henk Bakker 
5. Rogier Hoogland 
6. Eric Schilder 
7. Rodger Mol 

Uitslagen van de F. pupillen 

Winnaars van de spelletjes 

1. Dennis den Dulk 
2. Michael v/d Berg 
3. Martijn I<os 
4. Ronald v/d Berg 
5. Guiao Veeken 
6. Georg de Wit 
7. Rene van Saaze 
8 . Arno Mak 
9. Jeroen Boontjes 

Winnaars bij het ping-pongspel 
l. Rene Berbee 
2. J\ob:tn . . Brouwer 
3. Leon Dekker 
4 . Theo de Jm:;g 
5. Pascal Hamers 
6. Tjerk de Kroon 

Wi nn a a r s van het ping- pong spel. 

1 . Sander Mak 
2 . ·Pat r ick Glas 
3 . Herman Dekker 
4 . Henk v/d Houten 
5 . Roelof Doedens 
6. Jos Koeleman 
7. Kees de Wit 

Winnaars van het ping- pong spel. 

1. Niels Kruyer 
2. Enri:D. Tol 
3. Eric ~.Tolkers 
4. Patrick Bleyendaal 
5. Erwin Bruin. · 
6~ Carlo v. Haaster 
7. Andre Pater 
8. :Robert Kooy 
9 . Danny de Moe l 

Verder wil ik iedereen nog bedankeh die hebben geholpen bij het doen slagen 
van deze jeugdavond en middag 

Namens het jeugd bestuur: 
Cees Sijs. 

___ ........... 
__., . 
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Telefoon 02249- 1333 

Bij aankoop van een kompiete llitlaat, ,gratis " montage. 

® Op banden en accu's hoge korting 

r 
0 cent. kmting · 

per fiter 
o Voor goed en goedkoop rijden . ga naar Kees Seijts. 

Superbenzine. * -Bel voor een afspraak : 02249- 1333 * 
i--------·---~w---~ ~~~== =<·MaAO.OLIW.-*l!eW4Em ~~---~--;_.......,._ __ .;......_._J 

VOOR: 

TEXTIEL 
WON I NGTEXTl E l 
MEUBELEI\l 

Steeds het nieuwste 
op modegebied 

TEXTIEL & 

INTE RIEURVERZORGING 
... 

• 
Keimmerweg 2 't Zand (NH) 

Tel: 02249-1380 

... 

1 
I 

\, .· \ 

t /m 10 april 
Zie onze paasfolder 
let op onze aanbiedingen 

DINSDAG 
Haa.mJJurg·-Gelderse schijven 

f 0 . 98 

h10ENSDAG 
1 k ilo Gehakt f7 ,49 
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BABY1~LEDING 

HANDWERKEN 

VJ.OL 

STOFFEN 
MODE 

~J BEZOEKEN I1!Err U DE MODERNSTE J:!!EiJBELTOONZALEN ~ 1 
GORDI JNEN 
J:v1EUBELEN 

.A-~ U 

ak· undi 

. TAPIJTEN 

ZONWERING 

Kei n smenveg 20 

M/\TRASSEN 

ENZ. ENZ. 

't Zand N. H. 
Te1. 022 49-:1323 
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RIJKSYVEG 77 'T ZAND 

Voor al Uw onderhoud en reparatie. 

Tevens yerkoop alle merken ni.euwe en gebruikte automobielen. 

Gebruikte auto's boven f 4000,- - met 3 maanden BOVAG- garan
tiebe"~:lijs. 

.. 
ess · -ser. me 

HOTEL - CAF~ ~ REST AU RANT 

Rijksw('{J 100 • 't ZMd {N.H.). T"l. (02249)1283 

LAAT U EENS LEKKER VERWENNEN. 
· Maak Uw keuze ui t: 

div. Snitzels, Baascarbonade, 
Haasbiefstuk, Wild en gevoge. 
te, Gebakken en gestoofde pa-. 
ling, Gebakken en gestoofde 
zeetong. 

HET ZAL U GOED BEVALLEN. 
Diners tot 140 personen. 
Onze specialiteit: 
B~uiloften en partijen. 

NIE~dE SFAARDER KRIJGT 
~2 50 GR~T~ ATS EERSTE INLEG 

AGENTSCEAP 't ZAKD 
ASSU:R.ANTISKANTOOR C • .A.EAKKER 
KORTE BOSv!EG 1 , 'I'ZG. 02249-1287 

Nederlandsche Middenstands Spaarbank 
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HANosA.CteRENIGING 

G e -Zwa 
6 2 Stolperi/Schagerbrug •.. 

----------------~----------------------~------~~ 

H.e ren 
Oames 
uames 
Dames 
Jun 1 
Jun 2 
Asp l 
Asp 2 

ll.UU beelzw . - LSVV 
1 13.00 Oos k o - Geel z w. 
L ll • 3 U 1'1 e e r v o g e 1 s - G e e 1 z w • 
3 11 . 45 Koedijk - Geelzw. 

1U.UU Ge elz w. - Mee r vogels 
15.15 SRC 3 - Gee lzw . 

Vrij 
10 . UO Geelz w. - Toneg ido 3 

Oonderdag 22 april her en 
19 . 15 Geelzw. - M e er~oge1s 1 

Dinsdag 27 apri l da mes 1 
Geelzw . speelt tegen de wi nnaa r vam de weds tr ijd OHVZ - Sporting S 

De ZUp erkampioenschappen worden dit jaar gespeeld op 6 ju~i 
in Schage :rbr ug 

~J edstrq seer 

VETERANEN - NANDBAL. 
--------------~-----
Op dinsdag 13 april is de competitiewedstrijd GEE LZWART - D.T.S.'59 
op het verharde ha ndb alve1 d . 

QE~!~!!!~ !E 
Alie de Wit, Edwien Tesselaar, Afra Mak, Jeannet Ligt hait, 
Leny v.d. Poel , Gatha v . d. Berg, Bep 9ijnacker~ Joke v.d. Bergh, 
Gery van Wichen, Mag da u.d ~ Wal, Gr~ van Ouin . 

reserves: 1. Roos v.d. Klaauw~ 2o Nel Streeper. 
. . :·1~· 

'J~ 

staan op het programma: de volgende wedstrijden 

maandag 19/4 19.00 uur 
maandag 26/4 19.40 uur 
maandag 3/5 19 . 30 uur 

B. KcC. - GEELZWART 
V ict~ria Oo - GEELZW ART 
GEELZWART - St. George •. ' 

PUPILLEN EN WELPENR~fDBAL --------------------------
~!!~~£~Q_!I_!E!~! 
Pupillen 1 1 4· " 00 Geelzwa:rt - D W 0 W 
Pupill en 2 11.00 H C S C- Geelzwart 
Pupillen 3 14. 00 Dosko - Geelzwart 
Pup:lllen. 4 13 .. 00 Geelzwart- Schagen 
~~LPEN 1 13.00 Geelzwart - Petten 
WELPEN 2 13.00 J H C - Geelzwart 

vertr., 
" n 

" 

10 .. 25 
13.30 

12.30 



Jonk Ca:rs/V!DO - Geelzwax~ !8 

Op het :N;·aaie sportcomplex in Purroerend~ met nieu\._re kleed.'kamers 1 nieuwe kant:i.ne en 
mac>,r liefs·t. 3 verharde han<ibal veJ.den 7 is Ceelzwa.rt e:oed.. uH d<-:J strijd gekomen~ 
VID0.1 da:t; in c~e kompetitie uitkonrt met 37 telil.ms 1 heeft lang en me·i; name de hrehe1ft 
goed tegenstand gebodenn :Maa:r d~~~ deed. eveneens Geelz;-12.rt. Beide ve:rdedigint;""en met 
daarayJlter prima. keepstersf ga.vo:n e~:'{~ '<~"~~in:i.E rv.:i.mte >il?.g. Er. ;-1erd s1ech-ts a.an tedere 
kant ~cnmaal gescoord 7 w::d. b;j hand hal een zeld.z;a..%'1heid is fi ~11.net Digrmm deed di t a.an 
Geelz\ .. tarJ~-zijde. Ook mi$i,en b~id.e tec:.ms een stra;:;Horp& 
De t\-reede helft gJ.ng \-l'at 3.gressietr.e:r bi.) Geelzvli'?,_rl;" lli' Nerd wat feller op de bal 
ge~>;eten en dat resul teerde in brealc~o'.J.-Ls~ 73ij e\:.n V:LDO aa.nval onderm:;hepte Mar) nade 
bal en gaf' vervolgens ock d.e VID\) KESpst.er het 118:&:ijk.ene :De ke.eps-tsr verkeek" zich 
d_aarna op een geme~n :collc:Hje va.n An,ja v. 'doBs:;.k, 1-<Q UH e~n fi>aai opgezette 
bTeak-out -tussen. .,.nja en Il!c>.rin.a. vras het de la.<.1.s·te die eveneens graai scoorde 1-5 ~ 
:Jy1-via de 1Ht keepwe zeer ster·~:;: en ook stop-te zjj opr-.iem< ecn stra:fworp .. Toe:o. 
VIDO ove!~schakelden op '); ·t verd.eo.iging verspeelde GeelZ'i'l'ar~ tot ti-le(O:maal toe non
chalant de bal en. dat bei'ekeno.e 3-5 ~ ne enige n··anier or.1 d.e taaie VIDO verdedingingJX 
te passeren ..,ms tovh wel de sneJ.J.e uittra.J1.en .. Dat O.eeo. GeE>lZ>-!ar-t middels Anja· en Jacq .. 
Deutekom .. 3-7. Meteen was duidelijk dat ·Geel?.W<"vr·~ eide punt en rnee naar huis gingen 
nemen., Nog wel scoorde VIDO 5-7, iffla:cvan Gerunaal uit een strafworpy- maar Geelz-aa.rt 
speelde rustig de laat.ste minuten ui"t. Zij kreger.l zelfs :;wg een s t rafvory in de 
laats-te second.en 1 maar deze kon >.nnet niet verzil reren. 

0 

Onder toeziend oog v<:m voorzi tter Tess. en onderste~;d door het kootsen 
van een trio li~ve dametjes speelden de GeelZwarte heren handbal h6ofd
macht een uiterst ontspannen partijtje handbal tegen KSV.Er gebeurden 
geen al te moeilijke dingen en de stemming was er eentje van jolijt en 
plezier. D e eerste de beste bal van Pim was al raak en pas na 0-4 
voor ons kon KSV iets terug doen. Ze hadden op dRt moment de wedstrijd 
eigenlijk al verloren.Mooie goals van Karel, Kees en Hans en zowaar een 

uiterst slim en subtiel genomen strafworpje van Klaas kwam in het net terecht. Joop 
goochelde zo erg dat hij in zijn eigen trucages verdronk ,Tamis deed even ahders, meer 
rechttoe rechtaan. Toen Klaas eindelijk eens een kee:rtjo "snel" "~as wiJ.de William 
egoistisch als hij is, het karwei zelf afmaken hetgeen natuur.lijk mislukte. Yli1liam 
beweerde dat hij niet in vorm vws, nu is hij dat ook nog nooit ge>·<eest natuur lij k. 
Even later deed hij het goed maar wilde toen de keeper ook in het net gooien zodat 
wij, in het veld ,constateren moesten dat W. van de spelregels ook geen kaas gegeten 
heeft.Dat jonge spul meent tegenwoordig dat alles maar kan. Na deze stoiy liet Dick 
enige spatters vrij en probeerde de vijandelijke keeper zijn hoofd er af te gooien. 
Peter kreeg aileen wat trainings schoten op doel . Eindstand werd 7-21 in het voor
deel van Geel Zwart. De acties en systemen liepen als vanouds,voortreffelijk. 

adsp~ SRC 2 - GZ 1 

Ret was een erg mistige rit naar Schagen 9 maar later tijdens 
de ·Wedstrijd kwam er t ech een nevelig zonnetje door. 
Wat betreft de wedstrijd zelf een duidelijk verschil in kracht, 
hoewel SRC op een rom;'llelige manier erg hun best decien. Di t gaf 
v ooral de eers t e helft voor de GZ verdediging problemen. De 
ruststand was 5-8, wat niet in verhouding stand met het kracht
verschi.l. 
In de 2e belft ging GZ duiielijk uitlopen, ma~r SRC gaf zich 
niet gewonnen en bleef to t het eind toe doorv~chten. Het is 
dat ze zo'n beste keepster hebben, en dat GZ toch wel erg on
doordacht schoten lostte in de handen van de keepster, anders 
zoti de score van GZ nog veel hoger zijn geweest, 
Maar als het 2l l emaal zo gemakkelijk gaat kan ik me wel indenk
en dat de concentratie verdwijnt. Ze hebben weer lekker ontspan
nen gehandbalt. 
De eiduitslag was 9-19, tot de volgende wedstrijcl en fijne F'e. as~· 

dagen& HJ VD BK\G 

DE Veteran.en handballotto,. 
Deze week was de lotto niet volo Lukt het deze week wei is de kan~ aanwezig dat 
er op 2 lijsten wordt gespee1d, maar dan wei even meed.oen, u weet de weg. 
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L~nisveatt~~ t. ~~ 

Se~~r, Jaa;J 33rto:J, . 
K~rts ~oswsg 36, · 
't Zard, tel. l27G. 

Kantinerooster van maandag 12 april t/m zaterdag 17 april 

maandag 12 april (tweede paasdag) 
ochtend {10.00-14oOO) Lowie Bahlcer 

«ees Deutekom avond 
dinsdagavond 
woens.dagavond 
donderdagavoud 
vrijdagavond 
zaterdagochtend 

13 april 
14 april 
15 april 
16 e.pril 
17 april 

Piet van Koningsbruggen 
Kees Broersen 
Jo lhllenborg 
Nanda 1vakker 
Peter Tuin 

rniddag '1-Tj_m van Duin 

Heeft U nog problemen ~op- of' aanmerkingen met het rooster 9 

bel dan : '•<im van Duin C~ de Leeu'\-.rstr. 21 tel.q 1896 

OPGELET!! J 

Maandag 12 april z~jn s 1 morger:s en s 'middags vanaf 10.00 uur 

alle 3 banen bezet voor een jeugd openings-toernooi.voor 

zolang het toernooi duurt~ De jeugdcomrnissie 

We hebben het niet mooier kunnen wensen; de hele dag een stralend zonnetje 
en allemaal deelnemers met een r..>pperbest humeur. Geen gezeur als het toeval
lig zo uitkwam dat men twee wedstrijden achter elkaar moest spelen of juist 
als men lang moest wachten. Deze dag kon dus niet meer st~~ . 

We kunnen daarom terugkijl~en op een zeer gezellig toernooi. Ook 's avonds 
toen de lichtinstallatie door bestuur en·genodigden officieel-in werking werd 
gesteld kwamen er nog veel belangstellenden naar de baan om dit heuglijke 
feit te vieren. 
Al l e deelnemBrs aan dit toernooi(tje) werden (wederom) in de bloemetjes gezet 
door bloembollenbedrij.f S. de Wit van de Zuidersweg, waarvoor natuurlijk onze 
hartelijke dank. 
Er moesten in totaal 64 wedstrijden gespeeld worden die dag, waarvan de laatste 
drie 's avonds "met licht" zijn gespeeld. 
Po ulewinnaars waren: 
Vrouw Holle (Elly Sneekes) 
Prinses op de Envt (Wi llemien de Wit) 

Katrien Duck (Anneke Veeken) 
May a de Bij (Mar ry Schager) 
Dagobert Duck (Azeez Doekhi) 
Guus Geluk (Ad de Wit} 
Obelix (Thijs Vosse ) 
Lambik (Hans Veeken). 

Bij deze ook onze dank aan diegenen, die deze dag voor de "inwendige mens " 
gezorgd hebben; het was weer prima voor elkaar! 

IVO 
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de jeM$,d 

Op maandag 12 apr~l (t~eede paasdag) is er een 
openings -toexnooi voor jullie. Dus ook voor jullie 
een goed beg:i.n van het i:;ennisseizoen., 
He t t oex•:1ooi tJe begint o~ 10,00 _uur~ Kornt allen! 

·~ . 
V ' ~ ~· - . erden v erzoex a~ d~egenen die nog een beker heb-
ben. var~ de intern.e kompeti tie van vorig jaar, die 
beker terug te brengen na~r Pater d~ Witstraat 27 0 

"16 meie 

Over ru.im 5 weken is het a.l 1-1eer zover dat de jaa.rli}kse vtielerronde van U't Zand 
zal 1vorden trerreden. De v;ielercommisf;ie v-an de SaV. GeeJ.z<vart is ahveer enige 
t~jd ui t de 1'1interslaap ent-v11:~a..lct. en duuk ·be zig de ronde 1 in samenwerking met 
de wielerclub TJ.O.K. ui-t Den Helder t e organiseren. De prijzen en premie 's zulJ.en 
Norden verdeeld op het parcou.rs Korte R...,s~-.·eg-Keinsm{Jr\'l"eg-· Kanaalkade~x:~J\clianastr. 

Hij rekenen i-leer op de komst van talrij.l.te prominente Nielrenners uit Noord.-Holland en 
daarbuiten, die natuurljjc allemaal op de aJ.s vanouds goed gevulde prijzenpot afkomen., 
Die"pot" is nu nog leeg, maar we vertrouv-;en. oy de grote schare premieschenkers ui't 
't Zand en wijde omgeving, zodat de pot lekktJr vet zal. "1-lorden . De ,;;;upersneiHe sponers 

kunnen zich nu al van han pa.asoeste k ant laten zien door een premie te storten bij 
de Rabobank op rek~ nr~ 3744oS1.222Q t.n .. vn Wielerronde Goelzwart. U kunt uw premie 
ook overhandigen aan ~en van onderstasnde commissieleden. 
De Heer J .A. Strooper heeft 1.Yegens drukke werkzaamheden de \-lielercoml'nissie verlate:n., 
Een woord van dank voor deze zeer aktieve medewerker. Als niemv- lid van de wieler- ,(!'}; 
commissie is de Hr. R. Pronk er bij. 

G .. Bu.rger. 
M.,v.Diepen. 
A.,Kooyman. 

111 .,Kooyman., 
·L.Pepermans~ 

iJ ~ Smakman .. 

Bij voorbaat onze dank. 

1:·!ielernieuws. 

R., Fronk~ 

1,'/ielercommissio s.v.Geelzwa.rt. 

Bij de rekreanten opniemr~ AQKooyman en R.,Pronk: van star·~ 9 maar vooral Arie J.ag 
het parcourasvan 607 meter lengte niet erg .. De snelhe:i.d w'as te hoog en Rob zat 
te veel axhter in om tijdig naar voren te komen. B~j de nieUI-fel:ingen &ic Strooper 
die het '"e<;r goed deed, maar toch evenals zijn ploeggenoten nog te veel werk ver
richten en dat wreekt zich in de spu:t't -te vaal< ¥ Je krijgt dan cye terugslag van je 
vele werk, maar dat leert wel. Zelfs een lekke "band i·rerd Eric niet bespaartM, maar 
er vras vergoeding en Eric werd 11e genoteert., In de eindra.ngschikking ~,,erd het na 
6 wedstrijdi:m een 12e pla.ats . ""Bij de amatem·s Emiel en ook Mosk aa.n de start, de llatste 
ging na een te -v10est begin, was ook nog even pre~-;ent in een kopgroep 7 na een lekkex 
band weer terug in ge groep, maar zakte daar al spoedig uit en stapte af~ . Eniel was 
de animator van de wedstrijd, v•ant eerst nam h~i met HQJ .,Bu.is een ronde voorsprong, 
dat later door een 4-tal \verd geevenaard. Daar-na had hij e n belangrijlde aandeel inde 

eindoverwinningvan rliathe Pronkf door de spurt aante trekken en ook van zijn ploeg
genoot Ronald Rol . Emiel werd na.i: a.l da:t v-terken ook nog 4e., 

T .. Silver. 
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Voor al U binnen en buitenlandse transporten. 
Verhuur van op- en ove r~ lagruimte . 

BAKKER TRANSPOR'P ZYf'E BV. 

Kanaalkade 52 , 
1756 AD t, ZAND (NH) 
Tel. 02249-151 1-1 622-1620 

Depot van Fustpool en B.S.F. 

-~-·-------·-~-.. __ __ --.... __ 
-----

ERIC VONIZ s 

Specialist in, 

Aardappelen, groenten, 
Fruit en Primeurs. 

Vers gesneden groenten, 

Rauwk ost , stoofsch otel 

e n Fruitmanden. 

KEINSMERWEG 18 Te l 02249- 122 0 

' ' 
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JAARl.fERSLAGf.N 

E is,~n on twerp• ~Mfim 

en Compc:i~v~l.<(t~e~ . 

" :c EESTPAOGRP.MMA'S. 

AGENTE : fV]e ur. E. Buter-Groen 
=-:::: -:;; :::::::::-=.::::===::;:::-:= 

Pater de Witstraat 59, 
't Zand ~.H. tel. 02249 - 1803 

.,BEN JIJ i'lJ~L EENS 

::LE EEN A0TOSHOP 

G~WE:EST? 11 

liU ,JJJ_, E'N fUr! MA.A.'tT ALDE8 
OP lt ET GEBIED T//iN A U'J' O 1 ,'J .• 
BRONMER::i DN F.TE'l.'SEi\1. 11 

tren0str~at 10, ~el. 1400 

· ;' 

:i 



In onze tin1merlabriek. werken wij dagelij!-:s voor aannemers 
en architekten. Grote partijen de01·en. ramen en kozijnen 
vinden hun weg naar de nieuwbouw. Ook voor specia le 
opdrachten in aiwijkende m<Jten kun\ u bi j ons terecht. Vrij

bl ijvende voorl ichting (oak voor de consument) voor de vert:Jouwvan b.v. zornerhuisjes. 
boerderijtjes, oude huizen etc. etc. Tevens fabrik3nt van hout .skeletbouw bungalows. 

~NS 
(

HOUlf OPEN HAARDEN 
I 
I 

SAN iT AiR 
Betaalbaar baden in uw eigen 
droom -(bad)kam er behoort nu 

tot de mogelijkheden. 
Kijk rond in onze 

showroom. 

Of het nu gaat om wand- en 
piafondragge ls, sierbalken 

1 schrootjss, r-abatdelet'l, 
1 potdekseis of vloerhout, op hout-

l
gebied ltebben wij een naam op 

te houden. Stap b:nnen J 
biJ onze bouwsupert. 

·-----·_/ 

Het mekka 
voor de 
, doe 't zelver" 

1--------·----' maar ool< 
voor u heren aannemers!! 

( 

Gezel!ig, met ;:'n allen rond 
de open haard. Bij ons wordt 
uw wens tegen betaal
bare prijzen werke !ijkheid 
en event. inbouwen. 
Kijk rond in onze 
showroom. 

PARKETVLOEREN 
Hout leeft! Ook uvv vl oer straalt 
straks warmte ui!. en ... 
met het verstrij ken van de 
ja ren wordt het parkHt 
aileen maar mooier. 

100 l artike len tegen zeer scherpe 
prijzen, met de vakman zelf achter de 
toonbank, voor een deskundig advies. 
Bouvven of verbouwen m et DERi\KO 
van fundering tot a<~ n het dak .... 

Een groot gema'<. l 

~---·--------'-___,/ 

~~~~:b~yi" oi 'I ,
1

( ~~ ~~~P oit oo" oltijd ~ 
perfectionist , iedereen vindt I voorde lig fl tui nhoek : 
b iJ ons een grote sortenng I 1 Bielsen- rietmatten- rietplaten-
metselstenen. II azoben1attcn - schaaldelen-
Stap binnen biJ onze rustieke de len - parkoe11palen-

1 bouw:~upert. -~· .f . ' -ll schaarh e~~kke.~~~: '''-~ 1 

~~,·~ - )·• '.>}~~ ~ ~~"R~,~~~~ ~'--==----"-----=-----~ "---- ~ .. ~~.)..~- . 

HOUTINDUSTRI E B.V. 

GEREEDSCHAPPEN 
Niet ail een voo r de 
,doe- het- zelver", maarook voor 
de v<Jkman hebben wij een 
g.oed stuk gereedschap. 
Stap binnen bij onze 
bouwsupert. 

Als importeur van ruwhout, dat w ij vakkundig verwerken 
tot :vierzijden geschaafd. Vloe rhout- rabatwand -

plafondschroten enz. spec iaal voor de handel en aannemerij, met een goede 
prijsstel ling- eigen vervoer en stipte levering - staat DERAKO voor u klaar. 

~ Derako Houtindustrie heeft een eigen prefab pia fond systeem met een wereld-
octroo i en ofzet in Europa en Amer il<a . 

~ Derako houtindustrie heeft de al leenrechten verworven voor de verkoop 
in Europa voor al het lndonesische hardhout van de An tang Group organ isati e 
t.w. merantie merbou- kroewing • bankiray- java teak- enz. enz:. 

j 

/ 



(Fa .. A~-b~; GROOT FOUP~GE RAAIZAD._EN---J ~-J-... 1 
BESTRIJDINGSMIDDELEN ·-~·,:. 

KUNSTMEST , 

GAZON - EN T'UINARTIKELEN n 
Stolpenreg 15 - Schagerbrug - Tel. 02247-253-363-392 ~ 

~a£mw~~•e-...-.... ~~~ws~-~ 

G 
* koe-. kippen- en varkensrnest • 0 

• rode mijnsteen • teeltaarde • e> 
• stopzand • compost • @ 

* pad en erf verr1ardings 
materia!en * 

® 

containerverhuur e 
en transportondeMleming 

korte belkmerweg 46 't zand 02249-=1551 

'N DEl~ OF 'N SCHRAM 
PJOHANNES 

DAA.R J.<m;•NEN ZE ER WAT VAN. 

UITDEUKEN - SPUIT.lli - !tiOFFELE.N - TECTYL.EREN 

AOVIES & BEM!DOELINGS BURO 

.verheu 
I Molell'laart 152 
1761 AN t.nna Paulowna 
I Telt:foon: 02232-1750 

AUTOSCHADEBEDRIJF JOitANNES , el .. 1371 
Bij de AUTOWASSEIDir1'E-Bij de AUTOWASSEl&'"'TI'E- Bij de AUTOWASSERETTEo 
Rijksweg 119 •~o •• Rijksweg 119~oooeRijksweg 119•o •••Ri jksweg 119~o~o.Rijkswe~ 119 



SECR P.OOMS 
GROTEWEG 13 
... T ZAND 
TEL. 1831 

Z AAL'IOETBAL- VEREN!G!NG 
'"T ZAND 

AFBERICHTEN TEL. 1417 
A. JfPPES 

··. 

Za ~ 1 0-4 Spvrt J.aan 
ltes .1A Sparta 2 - Hilma.nette 3 1 ·1 ~oo uur sch,., C.,Kelder 
vertr . 1 0 .. 15 uur De Jonf.e Pr:i.r..s. 
J .Koopman, L.Raate.land~ Theo Smakman, R.,Dek..1<:er, 'Pon,Smak:man, 
J ~ 13altus, P .Hoekman ~ A •. Den:Du.lk $ gr ~ R o Veu1 ~ 

Di .. 13-4. DeJonge Prins 20o00 uur Ale:;emene Ledenvergadering. 

7;a .. 17-4 Jooo 
Res. 2B Sparta 3 -HPSV 2 11 qOO uur sch0 D.,Kluver 
vertr . 10 ~ 15 uur de Jonge Prins. 
L.13a.ltus, H .Jxmtekom~ Fo ~oersen., PoOoms, s .. Fennema 
F. Veul 7 P . Vlaar, P.Pronk~ 
gr,. G .. Philipsen? Res .. P .. Deutekom, K.J.ohannes, H.Lenting. 

Jaarvergodering Spart·a '67 op dinsdag 13. apri:l-____.£982 in de Jonge Prins, 20.00 uur. 

AGEt'DA 

1. Opening 

{'=::·: 2. Notulen vorige vergadering 
t·~·:-:.:-1 

3. Jaorverslag secretaris 

4. Vex·slag technische ccmm. 

5 . Contributie. Voor·stel is om deze niet te verhogen. 

6. 15 jaar Sparta 

7. Pavze 

8. Bestuu rsverkiez5.'1g, aftredend is Arend -den Dulkr penningmeester. Arend is her-

kiesbaar. Tegen candi.daten kunnen zich opgeven tot 10 april bij de secretaris. 

9. Wat verder t.er taf el komt 1 o. a. vragen n.a. v. teamindelingen enz .. 'Sport hal 

l O.Rondvraag 

ll.Sluiting. 

Het Bestuur. 

seer. Piet Ooms 

Groteweg 

't Zand nh 



Sparta Jun., - 1.fat(~rvogels Jun., 2-·1 ,. 

Door van 'datervogels te \·rinnen zijn d.e Jv.n:i.0i;·en z.o goeo. aJ.s zeker 1e klasser ge
'bleven., Het "'Terd e~n van de DE:~tere HCl.stri.jden v:::,r ci8 J1 '"' al J.iet d.e tegenstander 
da-'c ook toe~ Half"l"reg die 1e helfi. 7t{e;·,d h") ... ,; 1-0 c.oor 1'i"ichard, die een vlotte com
binat~~.-e in eBn doe1punt omboog. Sra:r·r.<::\ bl0ef ve'L ;;d;erker naar verruimd.e afst.::.nd 
"te nemen v.s>n de tee;enst&.nde:r.., Vovral Jan d.e '.ht ·l'Tecg 3 ·.mieke ka.nsen 9 mac.r allecm 
bleven on.l)(=mut 9 omdat J211 z.2.n ~cru~.t h11d. ·.\;huis fB>.;:l;enr Pet 'rlas JGoch ,part a dat de 
scl.ilre verhoo&d.e en 1..rel v}.a. jfrno L'•u .. ".e'.).J'\: 7 di€ OTJ e0n k.na.p <:-~.f,S"83peelr1e .. bal van •~rom 
Schilder de bal onder controJ.e orac~Tt eL?. 1:>.ag :i.D O.e hoek kog·~l<le.- De \·dsselsta..nd 
was 2-0e Na de wissel e:3n ll..3.:d.er 1la.te:c~vogsls c.ie :3Da.rta uH het ri -tme haalde .. 
Soheidsrechter ,Jonge ja.l1 ."r.rad. nc.1.ar "icb.oren ()}> 9 m;;.c:.r het f:j.'1e v~e<-s er nf o Er 1-<erd goed 
verd.edigdm en er ontstond.en ioniett; .. kt-ns8n 1uH 8€-n d.a.ar'ra.n schoot. Jl1arcel ke.ihars 
op de pa.a.lQ Op ft laast n;cest S:parta ?..-11<2 zeilen 0:ijzetten om zich :::taande te·houden 
en ko-eper Pieter kreeg he"t erg rlrvJ- ma-:'.1' h~j 1ni::eld. 3.2-n(J,' utand 9 '~o-~dat Ed Por-tegijs 
11at ongelukkmg terugspeeld.e 1 PieteT s11c:;_ rcager.rmi; 9 k11am e-rui-li 1 maar kreeg de bal op 
de hand • Een terechte strafschop Y·?lgd<:l, die hard. en 1a.ag werd inge..lmal t. Uier bl eef 
het b ij en had >.)par:ta 2 kostbare prult~:r>. v.erd:ient. Heer }ioppeu nog bedankt voor het 
vervoer. 

:r.Silver .• 

Overt oom 2 - Sparta 9 67 2 

Spa.rta '67 is in de winnings-rnmod 7 al zag het daar in de ~ehelft nie-t naa.r ui t • :::·~~:\ 
Men hiel d het spel t e kort en de comb.na:l;ies liepen niet zo 1 omdat men vaak. t e kort o 
op elkaar stond. De eerste klap \H.n'd uitgeddeld door O..rertoom, want na. n auv1el:ijks 
30 sec . s t o.nd het echt 1-0, Sparta met de bro.id~en ach~erlatend,. Da.t bleef geuime 
t ijd duren, echte doelrijpe kansen. k11amen er w· in:tg .. Na ruiro ·10 min., werd het even 
gevaarlijk, Rene Veul lobte op de la,t ve.:n b.eG Oven·toom doel0 Pas in de 18 e min . werd 
het geli.jk .. John Dekker bracht de bal in de voete•1 va.:n broe:r Ren die er wel ra.ad 
mee wist 1 1-1 vlak voor de wissel. 'V1Rkna. die 'H:i.sseJ. ga.f Ren and.ermaal zijn. vis i te
ka.ar~;je, d~ bal ging echter heel hard. :na.a.sto Toch hing een Sparta goal in de lucht, 
er was veel pressie :i.n de richting van het Overtoom doelo Ee~ half mislukte corner 
van Ren ,.;erd door Rene met rnedewerking va.n de keeper met do bo:. s.t in het doel ge
lopen 2-1 q Paul Hoekman k.reeg een tereohter 2 min., str2.f van >.)cheidsreohter v~ 
'reulingen 1 omda.t hij de bal met de hand richting dool sihoe,cr. Het \-Terd echter wel 
2-2 in de ~peri ode da1, Sparta met 3 ma.u spe~lde ~ Sparta wee:r volledig\'rerd met een 
fevaarli_ik op ltinks.Ren kreeg de 0<;).1, <.lrE'~:i.gd.e ever te spelen~ ma2.r haalde zelf uit 
en de keeper was kansloos 2-3. Sparta. ha.s het spel nu vast in handen en de dreiging 
was bjjna steeds voor het overt oomdoel. Arend speelde Pc::ml aan die nog een b eet j e 
boos was van z 'n 2 min. stna.f en. J.oeiha.rd ha.alO.e hij zj.j:n gram 2~4 .. No.uwel ijk:s bekomen 
van de goal of de bal la,cr opniem.; in het Overtoom doel ,, Paul op recht.s geheel vrij , 
de keeper uit z'n doel gelokt en de keiharde schuiv~r was daar. 2-5· Koopman kree g 
ntet a1 te veel werk. Paul werd vlakgelopen en John Dek.l.:.:er mocht 2 Inaal een s t raf 
schop nemen , maar faalde beide keren., Ock hij maekte dat t1eer goed door naa de ba l 
van Ren te hebben ontvangen 1 vla.k voor ~ tijd no.g voor een rlilante 2-6 overwi nning t e 
zorgen ~ Pe-ter Mollema was de coach en ~\;heo Sma..l<mw.. de \dagger,. 

Selectie zaalvoetbal. 

Vrijdagavond. he eft Peter Dekker 1..;rederom meegeda.an met de 'He Lde:rse ZaaJ.voetoal
se l ectie . Tegenstander was het Alkrru.~arse A.V .. Jt:m 3 " Peter N<:.s een b e et ie s tijf 
a an deze . ontmoetin~ begonnen, maar a an het spel was d.at niet er g t e merk~n , ook al 
wa s het 1n het b eg1n weer v1at wennen. Heel veel ruimte gaf de verd ediging niet, er 
ontstonden ook. -v1at kansen di e nog te vaok onbenut blcven~ Het Herd tens lott e een 
2- 3' nederlaag ~ maa r dat pas nadat. de keeper van /L, V,Tan 3 enkele schi t terende 
r e ridingen had verri cht, T43ilvero 



£)'?~ · .. ·. 

•;...t 
Sparta. •67 uitgebekert na 7.1 nedorlaag tegen Telstar. .. 

Sparta is niet doorgedrongen tot Cl.e laa:tste voor d.e strijd om de beker. Het werd 
door een beter spelend Telstar de d.as omgede.an, al had arbiter Nuyens ook hier de 
hand een beet je in, omdat hij HRrry Dekker op sla.g van ru.st 2 min., v1egzond voor een 
minicule ll:leine overtrecUng en als het kort Nil houden moet je ook iemand. die aan 
het shirt je trekt 1-1egz~nden, zoals in de _2e helfi; duidE:lijk gebeu.rde. Ook op het 
gebied van tijd"l'raa.rneming stokte er soms weJ. cen ~~· iets, want die moeten dan toch 
zeker wtten of er 20 Of 25 min. per helt't \'l"o:r.·dt gespeeld~ 
Zoals al vermeld in d.e eerste helfJ~ al een beter· 'l'eJ.star, dai; eerst de paal vol 
raakte in he-t door Ton d.e -1(i_t verdedigde 6.C"~l en even. later ·11as het wel raa.k met 
een lage inzet 1-D~ Enkele kleine kan ·en d.eden zich Yoor voo:r.· Sparta, maar e,?t ~ 
de voet van de keeper en slordig 2,f1verken sto:nden d.i t in de \·rege Voor de vd.ssel 
raakte Tel star nogmaa.ls de paal "Vla .• "l< voor ru .. si; het inc ident Ha,rry, met gevolgen 
overigens zo zou. b lijkenr ,.;ant Telsta.r cui t-te d.i t. goed ui t .. De bal ging snel rond 
en er 1.;erd ook kaap gescoort .. Binnen d.<7- 2 mi:no stond. het 3-0 en net dat de 4e man 
terug in het veld bvam v•erd 4-0 gescoort .. De broodnogige inspirat ie 1·1as ver te 
zoeken, a.l was het Jb oSma.kman er even. J.a:ter dichtbij om te scoren 9 rrw.ar de ke~per 
redde fraai., Hierna 'tlerd Peter moeJ.naar zeer duidelijk aan het shirt je vastgehouden 
bij een doorbraa.lc. Scheids Nu.yens vond het zeke:r nog het aankijken niet waard, want er 
\'ierd niet een s voor gefloten~ nog gerageert. op het vlaggen4 Tlstar bleef wchte:r de 
betere en op de manier v1aarop goo.l nr~5 tot s·tand kwam, was schitterendo Loeihard vloog 
de bal in de touwen 5-0 .. Goal no .. 6 liet niet la.ng op zich V<axht'en 9 toen een bal van 
richting wercl veranderdvms het oo~ gelijk ~ en kort dacu·op n og 7-0 ook., In e~n van 
de laatste aanvallen ~ ma;;ucte im Scilder nog 7-1 en v1as de eer gered. Sparta 
dus ook uit de bekerstrijd, rest; nu 'tZijpertocrnooi en ~t Zandtemmerkam.pioenschap. 

T.,Silver .. 

Woensdag 14 april Sporthal Sportlaan. 
B.B.Tuin - F.C.Overtoom aanvang 20.30 vertrek 19.45 uur. 
Peter Tuin, Pim Tuin , Louis Tuin, Erik Dos , 
Tom v.Dijk, Huib Lagerwey, Renee Jongejar:. Erno Hertogh. 

I 

\ 

DE STOLPER BOYS 
SEeR~ ,Q.., Ko~, .r ~Ae de 13oerstr,. 2 

Scha,gl'J.lrb~, tGl .. 02247-631 · 

Ned- Loyd-Stolperboys 4- 3 
In een te forse wedstrijd moest Stolperboys haar meerdere erkenrien 
in Ned Loyd.Al na 10 minuten s t ond het 1-0,door een goed uitgevoerde 
aanval.Arie Koo:;rrr:tFJ.r., :1aekte er na 16 mh1uten 1- 1 van,dit gaf inspira
tie er fanatieker tegenaan te gaan . Doch enige minuten later was het 
2-1,Na enig goed combineren werd het 3- 1 voo~ Ned Loyd,mede door het 
feit dat wij tijdelijk met J;nan :moesten spelen~Arie van Diepen maakte 
er in de 27e minuut 3-2 van , na een paar goede schijnbewegingen .. 
Het werd 4-2,en de wedstrijd werd harder,enkele pijnlijke scheenbenen 
waren het gevolg.,Arie Kooyman t enslotte kwam tot 4- J,met een geweldig 
schot van afstand . Het slot offensief leidde niet tot het gewenste 
resultaat,Frans van Loon zag zijn werken niet beloond.Het verdiende 
gelijkspel bleef uit,en met een wat onbehaaglijk gevoel eindigde 
deze wedstrijd ;net bovengenoemd resultaato 

coach., 



.DE- 'JONGE PRINS 
Heren: Donderdag 8 a~ril te Schegerbrug 

Beker ~ Fe de Jonge Dr·ins 2 't ~~.re E:nd 

C: es de ~it. niet Druyven, Sjaak da Hey, Dirk Smit 
v ·t !( .., -'> ~ t -;., o co · i-l ,..: .: <:::· ·• •..., ; 1 • e - · · / -..) · ·· "" "•' ; 1 ' e r , .1. · •. e ~ e r ..., ~ r ,. . . e-.r. , _,_ e ~ ,__ , . ~ .J.. o , 1 , :·, e e s 1 J ..., ,. ., . .L. m 

Aanvana: 19.00 uur 
Vert r e k'~ 18 • 30 u u r 

C: Jan-Arie Strooper 
Gr: :oop Schilder 

Heren: VriJ'd ao·9 aPril te CrO;:;""'leweahol 
...... ' . '-' 

19 ~q de Jonge Prins de ?ostze£el 

Gehele selectie 

Aanvang: 21.30 uur 
Ve(trek: 20.45 uu r 

C: Ton Srr;it 
Gr: Joop Schilder 

Herenf Vrijdog 9 april te Schagerbrug 

Dames: 

Beker : Fe de Jonge Prins 3 Flev o 5 

Gehele selecti.e' 

Aanvang: 19.50 uur 
Vert r ek: 19.15 uur 

Dinsdag 13 april te 
De Olde Smidse 

Ge hele selectie 

Aanvang: 21.~G uur 
Vertrek: 21.00 uur 

RcS~/ESHIRTS 

C: Jacquel~ne Jansen 
Gr: Joop Schilder 

Spart8hal 
Fe de Jonoe Prihs ..... .... 

C: Siem Smi t 
Gr ~ ? 

Heren: Vrijdag 16 april te Groeneweohal 
Fe de Jonge Prins 3 Schagen 6 

Gehele select ie 

Aanvano: 18.30 uur 
Ver tre~: 17.45 uur 

C: Jacqueline J0nsen 
Gr: Joop Schilder 

Heren: Vrijdag 16 april te Warme~uizen 
Fe Psndora 5 Fe de Jonge Prins 2 

Boerdijk 

Eees de WitR Piet Druyven, Sj2ak de Hey, Dirk Smi~ 
Mart Kloosterbo er. Henrie Schilr'er, Herman Dekker, Wirn Soerdijk 

Aanvang: 21.50 uur 
Ve~trek: 21~15 uur 

VriJ·d~g 1 6 <:>:---; 1 +-c ~ehac'"'r.'er'lg · a ' -·· \,..• !....1 I ..._ ..L L \..; .... r II ..:.i -::::; \... • 

KASSADIE~ST EN TIJnWAARN~~ING: 

C: Jan-Arie Streeper 
Gr: Joop Schilder 

Kees Sijs;Nice van Klink, Nico Tuin 
Om 18.15 uur aanwezig~ 

-
Uitslag Sjoelclub 

Klasse A: 
Els Moras 
Mevr.Hoogschagen 
Gerda de Wit 
Mevr.Druyve n 
Mevr . SmJ.t 
Ans Ester 
Leida Driesse 
Marian'Kleef 
Nel Dekker 
Nel de Vries 

2 april. 

1195 pt. 
1155 pt, 
1147 pt. 
1146 p·t. 
1112 pt. 
109 3 pt. 
1080 pt. 
1071 pt. 
1029 pt. 
1026 pt. 

,_; 

Klasse- B: 
Joke com.'1landeur 
Nel Stek 
Mevr.de Visser . 

1 026 pt. 
994 pt ... 
986 pt. 



Tecl111. Buro & Z11. 
.;' 

Rijl{sweg 92 - 93 1 t Za.nd N- H. Tel. Q2;249-12S? 

INSTALLATIE probZemen of gratis advies? INSTALLATIE 
============= 
Tflist U, da.t wij een reeds 55- j ?.rige dien.st.verlening ;· · in de in
stallatie van huis of bedrijf voo rtzetten op geGied van: 

ELEKTRA-GAS·-C. V. -WATER .insta.lla.ties 
GOOT en ZINK werken ·- Dakbedekking (lekka.ges) 
Rloolverstopping (hog·e dn.tk or t.stopping} 

tevens voor al Uw serv.ice gevoelige hu.ishoudelijke apparaten. 

Voor: 

T.V. app. de merken: SABA-LOEWE OPT.A-PHILIPS-NA.TIONAAL 
Sl~BA-PHILIPS·-AKAI-TECHNICS Stereo app. de merken: 

Wasautomaten: 
Verlichting: 

Zl\.."NKER (cen:ter ) -MIELE-A. E.G. 
Kla~siek en modern- spots enz. 

-·. 

Ret TREFPUNT van gezelligheid~ 

Speciaal ingericht voor bruiloften en partijen. 

Grote sortering dranken in eigen slijterij. 

w. Boerdijk , Keinsmerweg 42, t .e l. 1235 



DE VEILIGE WEG NAAR UH RIJBEWIJS LOOPT VIA DE GEDIP LOMEERDE 

VAJVIOR EN M .. I. 

~ autorijschool '!h, Volkers 
Mauritsstraat 17 't Zand N.H. tel. 02249-1543 

Tevens Uw adres voor Uw rijbewijsvernieuwing!! 

.. 
RIJ.KSWEG 114 

REPARATIE 

a- es 

-'(;'~?' TEL. ~$~o 
.• i¢;l. 

~ I 
O.NDERHOUO ~ 

fl 

~ 
VERJ\"OOP VAN ALLE I 

• MERI(£N I 
esso-serv ce 1 

ij 

,_,/ 
Q 

Rijksweg 110 tel. 1279 

I . IS ~SETWIST 
\ ZANDTEMERS BLOEMENSPECIALIST! 

"---· --~----------~ 

VOOR EEN SMAKELIJK 
STUKJE BROOD - KOEK -
OF BANKET 

UW WARME BAKKER 

----------------·· --~--- · - · -···,---_... ..................... __ . , ....... ~..:.· ........... ~:..-· .. .., .. , ... 



voor 

SPORTKli;DING 

WERKKlEDH\lG 

BADKL'EDH\IG 

MODEKLEDING 

TEXTIEL & 

INTERIEURVERZORGING 

.T 
Keinsmerweg 2 't Zand (NH) 

Tel: 02249-1380 

PA~S AANBIEDINGEN: 

ER WORDT EINOELIJK I ETS GEDAAN VOOR DE MENSEN MET 
C.V.OUE STOOK, DIE NOODGEDWONGEN DURE OLIE ~10EiEN 

I KOPEN. 

\iLl IJERZORGEN : 

I j *onderhoud en reparatie , ook in het ~~eekeind 

! * zo zuinig mogel ij k afst ellen met elektror.ische I rookgasanaly zer 

j ll· montage van economische r'egelingen en branders 

i '~ voor \o! Oningen, bedrijven. en industrie. 
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SJAAK DE WIT, tel. 02232-2514. 
b.g .g. 02242-1294 of 

02249-1348 
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MAGERE LENDEROLLADE f9 ,- p e r 500gr . 
FILET VAP~ENSROLLADE f8 ,- ,, 
ROSBIEF fl0 . 25 ,, 
FRICANDO f7, 75 er 
DOORREGEN VARKENSROL ." f 5 , 50 , , 
DOORREGEN RUNDERROL . f7 , 75 , , 

lOOgr. 
lOOgr. 

per stuk 

VERSCHOLEN EIEREN 
SHOARMA VLEES 
SHOARMABROODJE 
SHOARMASAUS lOOgr. 

fl , 40 
fl , 70 
f0 , 40 
fl,40 

NIEm'l!! Kip Napolitainsalade lOOgr f2rl5 
Zaterdag mag U hiervan even proeven . 

voor de 
PAASBOTERHA .. M 
lOOgr. ROSBIEF 
lOOgr. FF.ICANDO 
lOOgr . HAM 

een heerlijke SALADE voor 6 pe rson~n 
VLEESSALADE f22,50 

f6,70 

Denkt U om de waardebon die op het 
foldertje staat? 

Prettige Paasdagen toegewenst met 
veel mooi weer. 

- - - --··· .. -- -~-~ - ----··-- ----- --- . -- - -----···-

ZALMSALADE f30, -

IRENESTRAAT 1 

Tel. 1282 
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BOUWBEDRIJF PAUL KLAVER 

Kan aalkade 42 't Zand. . 
tel : 146 7 . 

Voor nieuwbouw-verb~uw en 
onderboud. 

Tevens verz orging· van Uw 

tekenwe r k e n b o uwaanvrage. 

kompleter kan niet 
• gaskookplaten 
& ' elektrokookplaten 
e keramische kookplaten 
o turbo-ovens 

elektro-ovens 
• gasoven 
• ooghoogte-ovens 
o inbouwfriteuse 
• afzuigkappen 
• cirkulatiekappen 
Ill koelautomaten 
• diepvrieskasten 
• koel/vrieskombinaties 
• spoelbakken 

Wasemkappen 

~ 
600X 160X500 

· bruin front 3 snel

. he den 
179 

...:. 
J 

SEN 
Be~digd M~kelaar en Taxateu r 
Bl. b edr., beveelt zich beleefd 
aan voor alle zaken in h e t _b l oe 
bollenbedrij f. 
Taxat ies in en -verkoop van lari~
en gebo uwe n . · 
Irenestraat 2 - 1 t Zand N.H. 
t e l . 02249-1342. 's Maandags op 
de beurs t e Hillegom t e bereike 

Ronde spoelbak 

400X 169X420. 

95 = 
J 

( H€BAFORM ) 
TOPKEUKEN· 

M it Lie b e gem a cht und 
e ntworfe n 

in Nederland een v a n 
de T o p T ie n 

5 jahre Qarantie 

• spoelbakaccessoires 
• rnengkraan/keukendouche De keus is aan u .. 
• afwasautomaten )>)CCI'f;.tl~l . . llf << • wasaut.omaat 
" wasdroger 
ALLE 

l~ANAALKADE 70 
175'c) AD 'T Z1-\ND 

TOPMERKfE ~ 02249-1330 EN 1947 

~~INGEN 
~DNG!i:'H sc~~OOBij 

HYPOTMEKEN en R!N!AIMCIER~NG 
PERSOONWKE I..ENI!t4G~ 

Uw adres: 

·-
tele.foon 

02240 - 98141 

ASSURANTIEKANTOOR en .~DVIESBUREAU 

o \fbU Ki.Ell Groen.Iing 5 (Wa.lder v aart ) Scha gen. 

't ZAND P.S. de Geus, Kanaalkade 63 't Zand. 

'l'elefoon: 02249 - 1790 
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GYMLUST hoopt het nieuwe seizoen te klmnen starten met een ni\::ulre af'deling 
~n wel die van de I'il:ODElTh""E R.iTl'HSGE.E GTMUASTIEK (NRG)" Zij k.rijgt da.arvoor 
de beschikk:s'.ng over n:i.em.and minder de.:n SUSA~Th-:ti RNIP - NEDERLAN.DS KAMPIOENE {f? 
MRG als tra.inster~ SUSA~~ . zel naast de~o nieuwe ta.k ook de balk en vloer
oefeningen van de keurploeg en b geleiding op zich nemen Bovendien zullen 
er lessen ballet/ bewegingsleer in het programma van Keur en J ng Talent 
worden opgenomen. 
Wat is nu de !<1RG? Ret is ri tmisch bewegen. o:o mu?>iek met ha.ndgereedsohappen. 
Ret ritmisoh bew0gen is geheel te:rug te V'-"ren na.ar het ba.llei:, iets wat in 
•t Zand ook nog niet wo~dt gedaan en GYMLUST hoopt dan ook balletliefheb~ 
sters te :kumlen begroat~n .. H&.ndgereedschap bestaa·~ ui t een lint 9 2 knotsen, 
een bal, ee:n tou,.r en een hoepeJ. ,. Er zi.jn tl s 5 verschJ.11ende oe.f•ningeg., 
Alle voorbereiilande bewagin;gen wor<ten ook op m·1:4~:l.ek gemaa.kt 9 t\1J.S niot al
leen de oefeningen maar ook he·c 'tfa't'Ill ma.~en van d.e cpie:J:>en 3n de sierlijk
heidsoefening~n.+ 

Wie is Susanne l<:nip? Susann.e ;;;oorrt in :Bao.h evedorp, !!!:a·~ in de plaatselijke 
keurploeg tot bij haez Teraniging tE BADROEVE e~n afdcling ~G werd opge
richt. Via b.aar verenigi:Ug ~n haax :prest.g.·vies nram zij in d na.tionale se
lektie en kreeg les van Roemeense en nu Bnlgaarse tr~insterso Zij w~rd en
kele keren jeugdkam:pioene van Nederland en ia tha~.s dameslr..ampiQ+:me v-an ons 
lando Kwam zowel in Europese a.ls We:reldks.mpioenschappe:n an 1.ientallen invi-
ta.tietournoo.ten in 'binn.en- en bui tenalnd aan de bak. Ma.akt sinds een jaa.r ;::::):, 
of } de vloeroefninge van de GYMLUST·Nturns texa, ti.e!llonstreerde in 't Zanci 
bij PARDA'81 en een jaax eerder samen met de kampio€ne van AMEBIKA - Sue 
Sof~ - ook al in 't Zando Susanne is 18 jaar, doet olgend 'aar eindexamen 
en·sluit.dit seizoen haar aktieve edstrijdtopsport ar. 

·~ 

I? 
[5 £ LfKTiE T.E 5 T -/l'f.A'.~. J ..._ 

HOE KOM JE IN l )E G'DI1UST-MoRoG-PLOEG? KOM OP ONZE le SE.l,.EKTIETEST ' i f ,. 0 .. 

Deze test is voor meisjes di~ wel ot geen balletondergrond 0n/of turnonder
grond hebben, die in. '·I; Zand ·wonen of in de regiof kortom een ieder die zin 
heeft nader. kennia te maken met ~ffiG& De minimum lee~tijd ia voorlopig 1 
jaar, een ma.:x:imwn leeftijd ha:.ng·t af "'fan h0t aanbod van de ge('?;adigdeno Deze 
test za.l beslist :niet zwa.ar ~ijnl! De nieu,ie tak bij GYJI1LUST .. wor.dt opgezet 
en. je komt dus Qm te leren en niet Qm te n.1oeten la:ten ziG~n 'ltat je er al 
van. kan. Een iede:r di<a dus gx:aag op muziek beweeg·!.;9 vall. ball~t houd.t of 
ge~oon nieuwsgierig is naar wat MRG inhcudt kan op onme ~erste test komen. 
Deze vindt plaats in de gymzaal aan da W.'t Hartstraat in ~t Zand en vel 
op W 0 E N S D'A G 14 APR I I, 1982, a.anva.ns test l5o;;O ull.r en in ieder 
geval v66r 18.00 uu:r a.fgelopen .. Aanm.elden bij Q31S· seore·ta.riaats .Tulpatr. 1, 
telo 02249-1828 €Jf om half v1er de l4eo TOT DIE l4e IN DE G!MZAAL! 
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TITEL \<IEST-1 NA J A.REl~ VERSPEE1D ~ 

GYMLUST is zijn ti tel van VB?en:'qg5 x:.gsk:_i,m.p:'LOSn in een de:r categorieen van 
· tmnsters in West-1 voor 1982 dt~.:i. d .. H,H~ 1:~:w:ljt .. I1et twce ploegen me:i.sjes . 
t/m 15 jaarll in de A en }3 cai;c.>,go:ci~:) W":rd ,di st:>::'ijd aangeva.ngen 1-Jelke ei
genlijk al in de 'ieek vooraf'gac.nd aa.n O.e wedgt:r-" jd 1-~ex•d v~rlo:ren., De OP""' 
komet van maar liefst 5 tr,'a.1ninge:n we--:;. 3~5er en r.la.ar door. ,uverse oorza
ken ove:r he·t a.lgemeen zw~,k., Ook d.~ :formatie i.n de B-ca.J;ego:r.ie ging ondanka 
een zorgvil.ld.ige salektie d-<· m..i.a'~ iJ:., c.or_:>:;:rla t ,To86 R?pman Z'.)nda.g- wegens 
ziekte :moest afberich.-ten~ I:<:t Be:t·Gte insta:ntie ver<l toe:o. Petra Ooyevaa.r 
nog doo::r.verwezen naar ·~.eze p).oog~ maar zij bleek v·oor l5B ·te jong terwijl 
15A wel mocht e De wedstri,jd ~elf was bedl'Ge..,e:v.d on zoa.J.s een trou.we sup
porter het omschreef: "p<et.,met d t", In d(? t;-ree Paasweken za.l er hard ge
trokken moeten 1.i~rd.en om de insohrijv·ing bij de nationale waar te m~ken 
en gezien d.e :r.ea.kties. op dG · presta t ies varl oe meiden zelf moet f.~.a.t lukken..,, 
De dank gaa.t ui t na.:u: on:!>e .;;JuryJ.eo.en Greetha Vegt en. Ri!i:a Visser die in 
Noord Schar'frouds bepaald geen g"':roakkelijke ta.ak hebben gehad, want vele 
j:;.n'yleden hebben ken.nelijk neg steed.s niet van niem:e reglementen gehoord 
en ondanks een cuxsus vanuit West-1 heeft de technische kommissie kenne
lijk niet de juiste mensen op de juiste plaats gezet, ~'~Ze v.:tel er toch 
niet af"? blijkt nog steeds goed. genoeg voor een ci.jfer al"' een 9 (!) m.et 
totaal geen inhoud9 Ook de chau:ffeurs HJ::., Eriks, Hr., Schagen en. Klaas 
bedankt, ui teraard ook voor b.et supporteren e .. q .. leir.Hng geven., Voorts 
dank a.an de andere GymlTlSt-fans die 1.rij helaas geen prettige middag kon
den bezorgen: Ma.rlies 9 :t'!evr .. Scb.age:a., MeVX" .. Zomerdijk 9 Me-vr., Eriks en 
Dorota. Yolgende keer betex- ma.a.r. 
De resultaten pe~ tvxnster : 
Monique Zomerdijk 7~80 
Karin van Graas 6 ~ 80 
Manoeska de Groot 4 .. --
Tini Eriks 6~50 
Noreen Pleiter 6.--
GYMLUST 15 jr. :S 31.10 

Patricia Boersen 
Petra. Ooyevaa:r · 
Yvonne Eriks 
Jolanda Sneekes 
Ilona Schagen 
Irene Deutekom 
GYMLUST 15 . jr o A 

6.80 
6.--
7 .30· 
8935 
6.;s 
6o--

34u70 

8 .. 20 
7 ~ 90 
7~45 
6.90 
7-.65 

)8 . 10 

5,70 
6 e05 
7.J .. 5 
7o30 
5.-50 
4<>90 

32@?.0 

7 .. --. 
6 .. )5 
6.--
7 .. 15 
8 .. 05 

34r-55 
3 .. 85 
5 .. 80 
6o~5 
6e15 
s .... --
4 .. 30 

27 .. 60 

8<>35 31..35 
7.-45 28.50 

6.,30 23.75 
8 .750 29o05 
7.,10 28o80 

37.70 141.45 . 
7 .. 70 24~05 
8 .. 15 26 .. --
7&-- 28 .. 30 
8 .. 50 30--30 
6 .. 55 23.30 
6,70 21 .. 90 

38.05 132Q55 

N:B-Ilona gefelici ·teerd met de radsls.g op balk~ 

GYMLUST-RIAS., 

1 6 pnt., 
4 3 pnt., 
5 2 pn.t .. 
2 5 pnt ., 
5 4 pnt .. 
4/5e .van de 

4 :3 pnt., 
3 4 pnt., 
2 5 pnt. 
1 6 pnto 
5 2 pnt .. 
6 1 pnt,. 
4e van de 

10 pl .. 

5 pl. 

Met uiteindelijk een ond.erbreking van bijna een vol jaar Z:LJn we dan nu. 
toch toe aan de retu:rn van RIAS. Het apel gaa t hier naas t de pres ta ties 
ook om d.e knikkers en wei een gigant.ische wisselbeker welke in ons bezi·t 
iso De ploeg kan vanwege het feit dat RIAS met slechts 4 turnsters kan 
uitkomen bij ons ook niet groter z i jn1 al laten we Talea in ieder geval 
meeturnen als rese:z.ove, want ui tga.ano.e van een ploeg van 6 ' is haa.r de be
lofte reeds gedaan de i-Tedstrijd tegen RIAS t.e mogen tu.'t'ne~. Di t in ver
band met het reeds 2 maal reserve staan en niet t1JXnen~ De andere bepa
ling is da-t de tu.-rnsters niet ouder mogen zijn dan 14 jaar .. De selektie: 
Patricia Eoersen,Petra Ooyevaar,Noreen Pleietr r Yvonne Eriks,Jolanda 
Sneekes en Talea Besselil.binders~ Wedstrijdl V:rijd.ag 16 april 16.00 uur te 
Oudesluis., Gezien de jeugd he'bbe:n we geen last dat de brug niet wijd 
genoeg kan, want hij hoef·t niet zo w.ijdo Trainste:rs: Karin. van Graas 
en Monique Zomerdijko Wedstr:tjdleidingr Danny Jimmink .. J _urylid1 2 Xo 

Telkommissieijidt lx. 



•rnrr ERIKS GEKCZEN IN DISTRTKTSPWBG 

:De tecl::l.n.isoho k.ommissie van. JJistrikt West-1 heeft Tin: Eriks Y<UJ. GYMLUST
'i; Za.nd uj.tge:uod.igd. voo1• een wedsi.~r:Ljd iv. de dis·t:d.kt""''Jeisjesploog Y~.d.>J. 
West-L Deze pJ.oeg zal op za:t.erd?{?, -17 a.p:r::i.l een ·wed.st.rijd tu:t"~ll~C>n teg6.£J. d6 
distriktsploeg van het KNCGV in V/e~ersho if" Ret is voor T5..xd. de derdt:1 
ma.al dat ~ij is gel-:c-z0n i.rJ. 0en distr.iktste~.m, v0rig jaar k.an :z,i,j van o.c 
u.i tn.odigi:ng geei{ gebr-td.k roal<:en wegens h€t bezock Vall GTIIILUS'J.1 a~m. :BROMIE.C 
in Engeland welke samenviel~ 

WEL J.AZZ OP 16 APRIL! 
Op vrijdagmorgen 16 april zal er ·tech jetzz.-les zl.~P:? 0nd.a:nks de vka.ntie., 
Di t i .. v .,r.n,, hat fei t da-t 30 apr i .l o k: op ee.n. V':'ijclag vaJ;t er.l h~;-d; hier eer4 
nationa.le feestdae betref t waarop dus niet gejazzt zal y,rro:·d,;w. Q Er zou.dou. 
op die ms.nier ma.~ liefr,rt 3 t:ra.mi:age:n irt ap;r:•il ni·~ e~le:u ffi da't is u.:.i .• ~ 
teraard. ee'li. beetje te g<;*,. Ook maandagavC~ndleden kLU:Gl·~n vatt de gelege.n
heid gebruik maken eex:' .k.eertje op ·vrijd<v.S mae te j:JZzt;'lJ_t b~:.j K'E.ID.JEDY vau 
lOoOO- ll .. 00 lltl.<':" op vrijda.g 16 april .. 

J'AZZBALLET VAN .M01'TBE.ALo . 
Zaterdag togen ondergetekend.e en :3l.Jll vrouw naa!' d.e n:p::;tattekes1! en "''01 
om in Bornhem, in de bu.urt van Sin:t N:Lkla.as ~ eev. een.mal.ig opi;redeu :Ln. 
Belgig bij te wonen. van hat Jazz ballet Vall MOllt.rea.l ui -t Canada. In eell 
cu.ltureel centrum waa.r ee:n sportzaal a.ls schouwbvrgzaa1 was omgetoverd, 
en een permanent groot toneel aau h.et ei:ad van de ha....1. kY;amen zo~n 20 
Nederlanders bij elkaar en maar l ie:fs t een. dikke 900 ( t ) Belgen en near 
bleek hadden zij hat bij hat recihte eind want wat O.eze groo:p pres·~ eerde 
was :fenome:naa1 en d.ie Belgen zijn wa.t dat betreft erg verwend wa.n:t zi.j 
kunnen er in met. na.m~ Bor.nhem(Te:t~psichor) en A "'Gwerpen(Pro Arte)' ook 
wa:t van .. Een drietaJ. grote en een kleine dans omva:tt<m het programma 
wa.arin de byzonder vrolijke manier van d.ansen opviel, de Cana.di;tzen had-

. den duidelijk zin en verma.akten zich kostelijk, Voora.l in d.e aerate 
dans Entre Nous P ee.n s oort J.osmaken van de spieren vraro: een ieder voat" *-oh. 
bezig was en af en toe weex· eens weglie:p~ z.at vol ongedwangenheid ma..&"' 
was QD.dertussen een perfect staaltje vau c.horeogra:f'ie eli. ~oneels]?6'1 .. 
Ook d e laatste dans op oerwoudmuziek waar de da~sers echt aan apsn deden 
denken was een gigantische u.itsm:i.jter, een reis.je .Bel.gig m~er dan w8.8rd,. 

DJ 

Open school Zijpe 

Voor alle Zijpenaren, die iets over de openschool willen weten,, h~.er het 
volgende gesprekj e tussen twee deelneemste r s, die bijna aan het einde van de 

cursus zijn. 

Alie:"Hoe heb jij het gehad op de openschool ,. 1 

Hennie:IK heb geleerd met elkaar te praten en v6oral te luisteren" 
Alie: "Dus J J_J hebt daarveel aru."'l gehad. ll 
Bennie: "Ja, dat l1eb ik, ik ben wel vrijer gevmr den, en durf nu ook zelf ~vat 

te zeggen". En jij, wat vond jij van die ·twee jaa r? " 
Alie:"De thema-ochtenden waren gevarteerd en leerzaam.Ik ben me van een 

heleboel dingen meer bewust geworden. En dat hebben we op een gezllige 
manie r geleerd". 

In September begin-c. een nieuvle open- schoolgroep. Naast de thema-ochtend doen 
we nedetlands en engels.Samen bepaal j e waar en wanneer je bij elkaar komt. 
Bel gerust·eens op: Tiny Veth 02261- 1778 

Mart Portegijs,02249-l457 



HEEFr DE GRoorrsTE 1\EUS IN KAAS. 

o.a.: Leidse-, Gou.dse_:., Edammer-, zoutloze, 

kruid- en smeerkaas. 

Keinsmerweg 10, tel. 1297 

'TZANO 

Voor al uvv verzekeringen · 

MET WIN STDELENDE POLISSEN 

VLUGGE SCHADEAFWIKKELING 
.. 

Onder goede h<Jnclen CONCURRERENDE PREr1IES 

Tel~ 02249 -1287 

'rEVEN S HET AD RES VOOR AL U\'.J DRUKWEHKEN 
ZOWEL FAIV1ILIE- ALS BANDELSDRUKvJERK. 

MONSTE.RBOEKEN STEEDS TER INZAGE . 

Ond~r goede handari · 
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Ha11s Tv.d. Linden 

TANDTECHNICUS 

Julianastraat 74 't Zand 

Tel. 0224 9 1882 

KUNSTGEBITTENREPARATIES: 

Dagelijks na 18 . 00 uur 

en het gehele ~eekend. 

J 
Arie en Anja Kouseband 

o.a. 
Bruids~ en 
grafwerk. 

Goed 
gesorteerd 
in bloemen 

· en planten, 

Bloemen hu is /->,nja 
. verzorgt uw 
Fleurop·opdracht 
met zorg. 

Motenvaart 11, 
1761 AA .L'.nna Paulowna. 
Telefoon 02233 • 1302. 

De bloemistenspeciaalzaak 
bij U tn de buurt, aangesloten 
bij Fleurop ~ lnterflora voor 
bestellingen over de 
gehele wereld. 



Aangdoten bij de N.'I.T.B. 

SECR: T,. ~lull e:r: $' o·) 
u ...... 9 tel, 305 5., 

·--·--------'-! 

SEN I OREN 
Programma:· v:r, 9- 04-1982 in __ h.c.alvvedstr~d.. 990 DOKO · 6 - Typhoon 7 20 .15uu 

Theo, Jack, ,Jaap 

Uitslagen Tjap Tjoy l - DOKO l 
Be Fair 2 - DOKO 2 
DOKO 3 -~· TOS 4 
Tetak l - DOKO 4 
DOKO 5 - · ·vlham Vfham 5 

2-8 
5-5--
7- 3 

10-0 
9-1 f f ' ' t ' 

-· " • 4 • 9 

Vrijdagavond blijft na tuurlijk t afel tennisavond of er nu vrel of geen 
competitie isft Bovend.ien wil het zesd.e graag stevig aangemoedigd 
worden in hun laatste ( zeer) bela.ngrijke wedstrijd tegen Typhoon. 

DOKO 1 toonde zich ook nu 1veer een waardig kampioen door 
tegenstander Tjap Tjoy met 8-2 te verslaan. , 
Alleen Deen deed riog een beetje moeilijk door Wim en Nico op het 
nippertje t e verslaan9 ·maar verder gaven de heren weinig prciblemen. 
Hopelijk gaat het in de tvreede klas ook zo, al zal er da.n \vel 
wat harder voor gevochten moeten worden. Blijf dus tafel teTL.>J.issen en 
ga h et niet met woorden probe:ren.~ 
DOKO 2 wilde wel graag tegen Be Fair, maar meer dan een puntje 
zat er deze keer niet in. 
Peter had zijn oude vorru weer te pakken en scoorde 3 maal, maar 
Thijs en Ton }{:wamen niet verde:r· dan een overwinning en vooral laatst
genoemde vend dat zeer spijtig. 
Invaller Janson was duidelijk te sterk voor Ton en Thjjs en alleen 
Peter wist hem in de ·derde game met 16 ... 21 te verslaane 
DOKO 2.blijft dus lekker in de vierde klas spelen., 
DOKO 3, alweer zonder Arie~ maa-r met Jaap won ook deze keer ruim van 
TOS 4 . ~Naast Jaap viel ook Kees weer in bij het derde team 9 en d<;~.t 
kon nog net, want meer dan drie keer invallen mag niet~ 
De enige vast e speler van dit team Jan v~d. Fluit won dri e keero 
Het had Jan echter wel vrat energie gekost zodat het tellen wat 
moeilijk werd voor Jan, maar j a je kl.Lnt ook niet alles o:p een avond ~ 
Kees won twee keer 9 a l 'rlas het tegen N_ouwens krap ( 21-11, 14-21 en 
22;,;.20) 9 maar Kees houdt nu eenmaa.l graag de spanning erine 
Jaap voelde zich niet helem.aal l ekker, maar haalde tech :uog een puntje 
binnen. , 
DOKO 4 ging .deze week overzees,naar de knu.ffelaars van Tetak. 
Een lange reis plus de verjaarda.g in de benBn 1 dus erg veel verwachten 
kon ik natuurl~jk niet .. Dat er echter nog negen keer in driee~n 
gespeeld moest wo::·den toont natuurlijk \vel wat een ui tstekende 
mentalit~it er in dit team huist. 
Rest ons nog het team van de week DOKO 5. 
Drie · overwinningen voor Layla,drie voor Gre en t wee voor invaller Ben~ 
Zelfs met z:ijn tweeen hadden jull.ie het gered dames~ 
Gre had duideljjk baat bij haar nieuwe dutfito Had het maar eerder 
ge.daan Gre. Bij Layla kwam er dan eindeljjk uit wat er al het hele 
seizoen in zat . Volle winst~ 
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U\ALDI El\ST: 
===::::=:::;;;:::=:::: :.:::= 

vr: .. 9 ap:r.: Jan Vod~ Fl uit 
za IY 10 apr: Nico Slik 

vr . 1 6 apr: Tin eke de Kroon 
za .. 17 aor: bestuur 

DONOERDAG JEUGOTRAINING: 

De training op de donderdagavond 
in de aula van de kath~ school 
zal donderdag voor het laatst ge
houden worden~ De competitie is 
af, dus voorlopig stoppen we hier 
mee,. 

ALGEMENE LEDENVERGADER1NG: 
========== =============~== 
Deze vergadering zal gehouden wor
den op vr ijdag 6 juni a~s. 
Houd U deze avond vrij???!!! 

Voor het bestuur is hGt altijd wel 
leuk als er een grate opkomst is. 

Tj a.p 'I' joy 1 DOKO 1 

lllil ~htr&P~ ~m~~· ~r-c:.~ .. ~~~~ .. 
.c 

Iedere donderdagavond 
in de aula v.do kath~ 
lB.gere school 
2 0 • 0 C - 2 2 :t 0 0 u u r ~-.... ~ .... ., 

-~- ~·-:::~?r 

Deze week nog i~ de aula. 

lngaand volgende week (15 
april) gaan we in de gymzaal. 

Komt U er zijn tafels genoeg~ 

Winnaar dhr~ Bruinhout met nre 

U z i et h et ook dfJZ e ·1eek we e:r 
een winnaar., 

81 i jf meedoen. 
Wie weet wint U de volgende week 

Kor~ · 

Dit '..Vas dan weer de J.aatst ~ wedstri.jd van a.e kompeti·tie. Aan beide ka.t1ten 
stonden er geen belangen meer op het spel.We waren alleen alle drie aardig 
gebrand op een overwinning op h m sterkste man Walma. Hierdoor vergaten lihm 
en ondergetekende dat er ook nog ene Ton Deen bi j ·:Tjap 'I'joy rondliep. 
Deze wist nu 2 keer de eer te redden voor de mannen ui·t Blokker. Gertj an had 
een · Jcnieblessure en. kon dient.engeolge niet dubbelen. Het al eerder bepxoefd.e 
dubbel Broersen-Slik draaide aanvankelijk moeizaam, maar ui tei.ndelijk k omden 
we dit pun·t ook pakken door zel£ ook eens het initiatief te nemen. 
Uitein.delijk werd het een 8-2 overwini ng en zijn we ongeslagen kampioen ge
worden. Overigens hebben we \·Tel een keer een puntendeling 1noeten doorsta.an 
Hopelijk komen we de zomerstop goed door en kunnen we een goede start maken 
in de tweede kl.asse. Dat we het. een stuk zv·Taarder krijgen staat wel vast~ maar 
we rekenen op Uw steun. 

Nic:o Slik 



f 

PROGRAMMA zaterdag 10 april~ 
============~~===~=======~~= 

1048 OOKO 1 - HBC 1 
Wim, tHck 9 Rens 

J227 DOKO 4 - Turnlust DH 1 13.45u. 
Marcel, Jaap 1 Petere 

Dit zijn dan echt de laatste wed
strijden~ 

zaterdag 17 april: 
==================~=~======~ 

') 

,- c., ' I ' • t 
~ongens nao geen enKe~e moel e 
met het onderaan staande Martin 
Schilder 3n Aileen het dubbel 
~ing verloreno Verder speelden 
Dennis, Jan en Adrie een prima 
wedstrijd~ In de competitie wa
ren alleen Rats 1 en Olympia 2 
ste:r.ker datl .onze jongen$ 9 zodat 
een 3e plaats ons dee! werds 

Jongens 3 heeft vorige week al 
voldoende · andacht gehad: ens 
kampioensteama Oak ditmaal lie
ten ze er geen twljfel over be
staan wie er de sterkste ~as. 
Met 10-0 werd M~ Schilder 5 ver
slagen~ Cees Volkers is de enige 
speler in onze vereniging die 
deze competitie geen partij ver
loor~ 30-30= 100%!! Luck Prins 
bleef hier net achter met slechts 
1 nederlaag en oak Ruud Grosz 
deed het ui tstekend met slechts 

KOKON-tournooi voor 1e jeugdteams~ 4 verliespartijen
9 

Voor DOKO spelen: Wim , Dick en Ren3o 
Aanvang : 12 . 00 uure 

UITSLAGE!\!: 
======:===== 
jongens : 
001<0 1 - GTTC 1 
M.Schilder 3 - DOKO 2 
MeSchilder 5 - DOKO 3 
DOKO 4 - WhamWham 2 

meisjes: 
DOKO 1 - MoSchilder 1 

pupillen/welpen: 
Dito 1 - OOKO 1 
Typhoon 1 - DOKD 2 

OVERZI CHT : 
--------------------

3-? 
1-9 
0-10 
9-1 

2-8 

10-0 
2-8 

Voor de meeste teams eindigde afge
lopen zaterdag de competitie. Een 
competitie die voo r alle tea~s goed 
is verlopen. Geen degtadanten dit
maal, maar wel een kampioena De an
dere teams draaide allemaal geed 
mee net wel of net niE ' . ir. de top,. · 

OOKO 4 versloeg Wham Wham 2 weder
om met ruime cijferso De tegenstan
der kwam met slechts 2 .spelers, zo
dat de partij wel snel gingo 
Marcel was de enige die een par
t5jtje gunde, maar dat was wel 'n 
spannende partij: 22-24 in de 3e 
game! Jaa~ en Peter bleven hele
maal overeind~ 

Meisjes 1 was kansloos tegen kampi
oen M~ Schilder 1. Alice washier 
helemaal van slag en bleef zonder 
winsto Jolanda en Judith wonnen 
elk eenmaal,. vooral ~an laatstge
noemde een prima prestatiee 
Verder werd eenmaal gelijkgespeeld 
tegen Duintrerfers in deze compe
titie, zodat een keurige 2e plek 
ons deel uJe rd. 

Pupillen 1 had in de competitie 
2 zeer sterke tegenstanders~ Dito 
1, uaar deze week met 10-0 van 
werd verloren , en Noordkop 1. , 
De anders teams werden door onze 
jon gens wel gepakt, zodat we een 
3e plaat~ b~haalden. · Een te a m wat nogal wisselend pre

steerde was Jongen s 1c Afgelop en 
zaterdag was het weer duidelijk m is~ Pupillen 2 had een erg moeilijk~ 
Ik denk dat hier het gemis aan trai- start: 3 nederlagen op ri j . Toen 
nihgsarbeid tach wel parten soeelt ~ kwam het herst el~ En oak afgelo
GTTC ,-toch ook geen wonde rtea~, blee~en zaterdag werd met 8-2 gewon
onze jong ens dit maal r u im de baas. nen van Typhoon 1~ Bart en Jur~en 
Vorige keer was he t nog 6-4 voor ons waren gewoon te sterk, terwijl . 
nu wist alleen Dick een ruime voldoer ~ichel keurig e en punt pakte. 
de te behalen met 2x win st, Rens won Ook dit team kwam op een 3e pl~k 
eenmaal. en Wim bleef zonder winst~ terecht en dat is niet slecht. 

tv 
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Spaar-Premie-Rekening ........ 1¥2% (was 8 %) 

Spaar-Extra-Pretnie-
Rekening .. . ....... . ......... 9Y4%' (was 9%%) 

Rabobank Kinderspaa1plan . ... . 8:Y4% (was 8~~%) 

Wjj;:igingl'n .,oorbehoud"!n 

007-J -4-1982 



Wij vertegenwoordigen 
aile grote maatschappijen 

Enn1a 
Nationaie Ncderlanden 
AG .O. 
1~.iv1 . EV 

Delta Lloyd 
i\Joord Holl;:mdsche 
\f\frliJclsend 
Stacl Rotterc!arn 
f\J.O.Ci. de Jong 
Royal Nerler!and e.a. 

Hypotheek m aatschappijen: 

Westiand Utrecht 
R 11 kspo s t;;;xta rbank 
;:l. .G .O 

ru 

0 



WP 

grondwerk 

ploegen 

greppelfraisen 

wallen fraisen 

egaliseren 

lelies rooien 

VOOR UW 

<"' f.,, • ·• ' . . t t 
00. ClJS~ lJs,aar·en 

Borrelhapjes 

Salades, zalm en huzaren 

Frisdranken (ltr) 

Fa"1. Y. Geebergen cf Zn. 

Keinsmerweg 46 Tel. 02249 - 1393 

transport en 

fraisen 

.·. -.. mestverspreiden 
kanten ma<:den 

bollen maaien 

baggerwerk 

maaien 

hooipersen 
·.draglinewerken 

zaaien 

bollen rooien 

enz. enz. 

MET MODERN EN GOED .MATERIAAL!!!! 

· BOS\•IEG 14 1 T ZAND N.H. TEL. 02249-14 79 
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Stand N.H.K . t/m 2- 4-&2. 

gespeeld ge~"lonnen geli.jk verl oren p un ten gemiddelde 
P.Pronk 26 1 8 ]_ ' 37\. 2o31 .r I 

G.Kapitein 28 16 1 11 3 3 2 . 09 
P.Sijs 25 15 1 9 31 l. 00 
J.Molenaar 26 1 4 l 1 1 29 l. 3b 
C.Vlaar 26' 13 2 11 2 8 3.4L 
G.Philipsen 26 13 l 12 27 l. 63 
J.Noot 26 11 2 13 24 l. 25 
N.v.Kuppevelt 22 ll 1 10 23 l. 99 
Th.Strooper 43 9 l 13 19 1. 5.4 
H.v.Luik 29 7 2 20 16 l. 89 
N.Pater 23 7 ' 2 14 16 1. 84 

Vrijdag 16- 4-82 word·t er niet voor de competi tievledst.rijd gespeeld. 
11lHK"ers. t1;eden dan in het strijdperk tegen de Lakenpiraten in 
Cafe Strooper aanvang 20 . 00 u u r. 

"DE KLOS" 

T. Hoogeboom 26 - 31 0.63 
Sj. Janssen 22 - 30 0.69 
J. Mulder:· 27- 30 l. 19 
H. Lenting 28- 30 l. 02 
D. Til lema 26-29 1.04 
F. Veul 23- 28 Oo62 
P.. v. Saasse 28-24 0. 6 1 
A. Hertogh · 26 - 20 0.55 
D. Hertogh 29-10 0 . 30 

Na 31 maart j . l . te verliesen met een on- ongekende stand. Met wel te zeggen 
14-4 van de Kennedy biljartclub. Dat de "I<los "-mannen slecht konden verkrop
pen, gingen we afgelopen woensdag 31 maart evengoed met frisse moed de 
mannen van de Kennedy te lijf. En wel met een ein:duitslag 19- 17voor de 
Kennedyclub waar de mannen toch nog raar van opkeken. Tot volgend jaar. 

Sec. H. Lenting. 

Biljartvereniging KENNEDY s tancl per 2 - 4 - 1982 

1. B. \\iss i nk 37 47 0 ~ 92 7. G. Krui t 32 34 1,03 
2. c . Wever 38 44 1,25 8. J . .Nulder 35 - 29 1,14 
3. 'A. Sneekes 38 - 43 1,03 9. T. Deu tekom 36 - 29 0 ,97 
4. F. v. Vegten 37 - 41 0,68 10. G. Zomerciijk 35 - 28 o, 72 
5. P. Versl uis 37 - 38 1,30 11. E. Schilder 37 - 28 o, 92 
6. P. Deutekom 38 - 37 1,21 



b. c. tt CARArvlBOLE II 

1 Cees Huiberts 25-34 1,70 
2 Rob Pronk 23-3! 1,32 
3 Siem Broer sen 25-29 1,09 
4 vvim Boerdijk 24-2J3 1,79 ~. 5 Herman Dekker 24-28 2,79 

~~ 6 Jan A.Strooper 24-2.3 0' 49 
7 Cees de VVi t, 24-24 0$91 ~~ 8 Cees Sijs 23-22 1,18 
9 Jan Bierhaalder ~l-18 0,88 
10 Gerard Pater 22·-14 0,73 
11 Nic vd.Berg 27- 6 0~31 

Siem Broersen. . 

.. . - ~ . .. ... . .... ~ 

Dames.- B. c ~ ·de · ·LA.KENPIRA~(EN 
Sec:r-. · -R. "Dekker j r. 
Helrnweg . 4 ~ .. -. · B.C. tiDe Jonge Prins H 

Groote Keeten seer. 1:· .. \. Dekker jr. Helmweq 4 
Groote Keeten 

Stand per 29 rna art Stand per 30 maart. 

l. G. Dekker 20 27 0.90 L P. Klaver 39-46 l. 11 
2. A. de Wit 21 26 0.40 2. R. Houweling 39-45 4.70 
3. I Boerdijk 21 . 26 0.29 3.H. Bos 39-40 3.50 
4. H. Pater 22 -26 0,51 4. R . Dekker sr 40-40 3,71 
5. J. Slijkerman 21 - 25 0.32 5H Deutekom 40-40 1. 88 
6. R. Olieman 22 -22 0.23 6. c. de Wit 39-39 3.23 
7. w. Ligthart 23 - 22 0.52 7. ;J. de Vri~s 35-30 2.01 
8. c. Vader 23 - 16 0.24 8. R. Dekker jr 35-27 2.21 
9. .R. de Wit 22 - 14 0.21 
10 .M. J'anssen 21 12 0 .22 

DE alleroeste groeten uit Vugh·~ ! 

Vorige .. reek uoensdag heo ik met mijn vader en moed.er en Gerri t ::i!1mPhi1ipsen een 
ri t gemaakt in de auto en beot)en toen eveu Vugh".\. aangeda.an ,om op bezoek te gaan 
bij pasJ'oor Velzeboer aldaar. He hebbe11 een hele gezellige rniddag gehad, mede door 
de voortre:ffelijke ba.lcjes kof'i.ie van Truus, en ui tera.ard de osport besproken en de 
dingen van het clorp, ·v.raarbij het ons opv: el dat de pastoor nog geheel bij zijn oude 
parochie is met zijn gedachten en ook Cijzon.der goed op de haogte is met het 'l'lel en 
wee in ons dorp .. Hat hij \'leleens verve lend v"indt r is da.t er allcen een voornaam staat 
in de verslagen in de Sportvriend, want dan ka.n ijij ze niet thuis brengen. M1j \'lerd .. 
met kJ.em gevraagd of ik toch vooral de groeten 'iTOU overbrengen van de pastoor, maar 
uiteraa.rd ook van Truus, wa.t ik dan bij deze doe" r.~ocht u in de buurt komen, ga, dan 
even langs Mariaplein 7 in Vught r u h ·eft daar tieslist geen spijt van, de deur staa,t 
nog net als altijd open voor bezoekers~ 
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v'CJl!e)tbalverenigirlg 
SER\IE 

SECR: \'Tilhe lmina.str.s.at 20 

Van het secretari::.:.ai.::. 
x Donderdag 15 april zullen de rekreanten weer een toernooi spelen in Waldervaart 
te schagen. De dames zullen hun eerste wedstrijd ciie avond spelen om ·19 .. oo uur en 
het heren-tearn ,berr.int om 19.,25 uur .met .hot spelen van hun eerste vle~strijd 1 

x Ook van 'rhe Serve Yolgen op het ogen-blik een aan:tal leden de scheidsrechters-
cursus .. \--l'ij wensen hen allemaal succes op 13 april als ze e:x:a.men doen voor scheids.:.. 
rechter. 

x Yera.ndtering in het weds-tri_jclwezen J ! ! De gevolgen voor het uitstellen van een 
wedst:ijd binnen een week, zullen voortaan een boete van f 25 1 - en 2 verliespunten 
zijn~ Ret 1-.fas altijd alleen f 25,- boete. 

Wij hebben de volgende ui tnodigingen ont.vangen van toernooi.en, indien er 
belangstelling bestaat om me·t een toernooi mee te doen dient de aanvoerder
(ster ) zich in verbinding te stellen met W. Doedens Keinsmerweg 8 tel. 126 4 

... zat. 15 mei te Amsterdam SMJI/expres van 9. 00 tot ~ 
17 00 : · · + • uur voor 

alle senioren em recreantenteams -
-Zat 5 jan. te Wassenaar (open lucht) voor alle senioren junioren recreanten 

en rniniteams . 
~ 14 en 15 augustus te Roesellave (Belgie) voor alle seniorenteams 
-Londerd. 20 mei (Hemelvaartsdag) te Den Helder v.v. Noordkop voor heren 

2de klasse en dames 1,2, en 3de klasse 
- Zaterd. 8 mei:: te Alkmaar minitoernooi van 12.30-17.00 uur 
-Zaterd 12 juni t e Coevorden (open luch·t) voor senioren en .juniorenteams 

21 en 22 augustU.s Irumatoernooi ·te Essen ( Belgie) voor alleseniorentea.rns 

Programma: 

donderdag 8 april Haldervaart 

ZAAL'T;iACRT ZAALWACRT ZAAUIACRT 
19.00 H3b The Serve 3 - PK'72 ,.., 

c. 

20.15 D3a The Serve 2 - de Ops1ag 
21.30 D3b The Serve 3 - de Boemel 

Anna-Paulowna 

20 .1 5 fl uiten PoTuin~ 

Zater dag 10 april DenOever 
18.00 Dj 't Zwin ~The Serve . 

1 .., 
.J 

Vplgende 1-1eek: 
donderdag 1_5 april ~'l'ierin~erwerf 
20o15 H3a DOL- The Serve 4 
20.,15 R3b Hieringen- The Serve3 
Anna-Paulowna 
fluiten: 20.1 5 J' .~1ak. 
maanda.g 19 april DenHiHder 
20.00 H1N Nieuwediep- The Serve 1. 

Voor Groot en Klein RIJBEWIJS naar: 

VAMOR en IvJ.. I. autorijschool »~ K 0 t S U M'JO 
Juliana~traat 76. 
't Zand. tel. .Q.?...2..19.. - J !lQ..<l. 

Wij rijden met: D.A. F. 1100 
Toyota Carina 
Toyota Carina 

(vrachtwagen) 
(schakehvagen) 
(vol automatisch) 

TEVENS VERZORGEN WIJ HE'r VERl'liEUWEN VAN UW RIJBEWIJS. 
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3atavo - The Serve 1 

Guda werd gev1i~- seld vcor~ Truus, onze t1:1esde iny?-l.ster. Caar ook zij ;~on 
ons ni et nc.a:r ec:n Lo .. --r~., -r lli..ve:=n~ b re·,..., c-r.-:.r. L.J';:; . .l o .... _ ~- _.... . .. ~a ... a •. ,~ d1;s i~~ V2J1 de 2e en 3e set rrraai .. 
g·een verslae; g~?..?eLt' 

We ~ebbev. 'deer t'i·ree pw1ten · birrJle:o ... 
Ui t de laatste v1edst:rijd ::;oo2ten rle ,3lec.hts '\ r;•J.nt n3.le;n or'J zeker te zijn 
V?)I "1c.+ --,,~.~1· ) 0 ., '~ . .:1. d ~ b ' •' ·-. 1 ~ ....,; v .~c.J.;.~..t-' c .... n~c.dap t v.us .e.(.,.i,ror.J eg1n. J...K Ina.s.r. aver een sponser voor 

het volgende je.ar. 
'.12Jlt we ku.nnen natuurli.jk niet 
sc'lijnen • 
.Du.s daaro:r. deze oproep: 

WI E 
• 

\ h I 1 J 
>JV I t_ 0/VS 

d.e regio ver-

Gegad:i.gee..11. ku ... '1ner;. zich in verbj_nding stellen met onze aanvoerdster 
Nel van der Oo~, tel: 02249 - 1722. 

DE P.A.LEN ZITTEN ER IN 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

De palen van de sporthal zitten er inq en uiteraar-d· ook · van het 
multifunctionele gedeelte~ maar in de 'volksmond spreekt men 
gemakkeljjker over nsporthal 17 

Na een aan·ta.l proefpalen de officiele eerste paal met gelukkig 
een sober officieel tintje, want het geld kan tegenwoordig wel 
anders ge bruikt worden e . 

Vandaar dan ook alleen gasten die van grote waarde waren en zjjn 
voor dit grootse project. 
Een project waar hard aaii gewerk.t wordt •. Vrljdag gaat men beton 
storten voor de fundereing, daarvoor is al enorm veel hout in de 
bekisting gegaan, en z\in al werkvloertjes gestort. 
Het was erg nat in die beglnfase, gevolgd door een koude peri ode. 
"Da t droogt lekkern zei het personeel van 'I'u:i.n, 11 en als je koud 
wordt maak je je maar wat w:ilder~1 

Als je zo eens even ga kjjken zie je pas hoe groot het wordt, de 
gymzaal past er in de breedte ino 
Inmiddels hebben we echt lenteweer, het weer waaronder de eerste · 
paal werd geslagen .. Hopenlijk bljj ft a.l1es voorspoedig gaan, wij 
houden u op de hoogte .~ 

Ne~ens de Stichting Sporthal 
Gerard Schagen .. 



ALLEEN SCHR.IFl'ELIJK OPGEVEN. 
f5 ~--·per stuk 
Kontant te voldoen bij opqave. 

r ' .... ..J 

50 . 

GRl\TlS; 
(alleen mededelingen zoals 
gevonden, verloren. gratis 
a c ~e ~~,~~ At• , ' 

.1.. L. !..\.~~ ..l~ ;,. .; I .:;:. C • / 
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l.0443A~ 

DIA-AVOND VOOR SLECHTHORENDEN 

De NederlaDdse vereniging 
~an slechthorenden ,afdeling 
Den Helder en Schagen,houdt 
Dinsdag 20 april een dia
avond in de school voor VBO 
aan de Hoep.De aa.nvang is 
acht uur. 
De dia 1 s tonen afbeeldingen 
ui t de prentbriefkaart.encol
lectie van mevromv de Vet
Wardenaar. Jan Bui sman, ·'
schrijver van "Op klompen 
door Schagen" zal de plaat
jes toelichten.De toegang 
i~ gratis.Er is een ring
leiding aam·1ezig. Voor meer 
inforrnatie,telefoon 02240-
14339 of 02249-1324. 

GEVRAAGD: 
Lieve oppas gevraagd voor 
mijn dochtertje van 2~ jaar, 
voor de dinsdag en donderdag 
ochte.nd per 4 Me.i a.s. 
Tel:02249-1891.. 

DOKTERSDIENST 
Voor het PAl~SWEEKEND 10~11,12 a.pril 

Artsen bezoeken na telefonische 
afspraak. 
Voor 't. rayon van o.a.Dr.Kos : 

Dr.E.v.Brederode,tel:02248-1 790 
Voor 't rayon van o.a.Dr.Martin: 

Dr.D.Martin,tel:02247-l751. 

Zondag le paasdag verzorgt het 
Ritmisch koor de H.Mis om 10.30. 

DANKBETUIGING: 
Langs deze weg willen wij iedereen 
bedanken,die onze huwelijksdag 
d.m . v.cadeaus,planten,kaarten e .. d. 
tot een onvergetelijke _dag hebben 
gemaakt.Het was grandioos. 

Verona en Ren Dekker 
Helmweg 4 Groote Keeten. 

e -Zondag 1 paasdag is de "Jone Prins" 
de gehele dag gesloten,in ver
band met de uitvoering van het 
E. I"i.M. Maandag 2ePaasdag vanaf 
17.30 uur Disk Djokej P.de Geus. 

··'r 

Die zorgt voor de muzikale omlijsting 

W.B . O.PRESENTEERT 

MAANDAG 2e PAASDAG AANVANG 4 uur 

TITANIC AND THE LEEBERGS 

Titanic and rhe leebergs,een zeer succesvol duo afkosti g uit 
Engeland speelt een uitgebreid repertoir van de ja~en '6 0 ,'70 tot nu . 
Ze zijn al een keer te bewonderen geweest in de Jone Prins waar ·z~ 
veel succes hadden . 
Di t keer te zien bij de W.B.O . . in het Jeugdhuis,waar het vanaf nu 
weer reg~lmatig gaat swingen. 
De aanvang is 4 uur,entree f4,-. Tot ziens in 't Jeugdhuis. 

W.B.O. 



3atavo - The Serve 1 

Voor !-:et begin van de '"-c>.st:..-i.jd vertelde een tc~E;enstendster me dat we 
1~Jel g.;tuvr #~;eer 1~~u.is zov~den zijti 9 · ornd.at h-.'3.-~r team jliet veel voorstelde. 
Dat is alti.jd. '''"l ::7rettit?," o:;-,· te 'ho l'Em. 
~e .._ ~ · · 1 •· u eers~.-e set ::1e't. J.:lv.s:..Ls(.er Gu.da i:.1 de basis be.cror1 col~: 'liel -~c - ~el -i i ~· -
:,'" ~t ~ .,..., c- . ·'l .1.. t' .~, - ~ ·'- ........... -v··,_lt' 
,,e v on~el> ... vne.l ;:ne!J j - ! voq~, ::.uaar toen .i~\,~a:n (le }dad e.ri.n. 
'-j e Z ~ Kt"'D ""~ ,, ~ coY· t.--· . -<' ·1 ,_,..._ • • l ' · - c>.- "' -•-=·"" ·'. ~"'-" , Nl. ,J~e .. a.c .• ~,J.g pe:::.. ., waa:rc.oor Batavo d.i.cht op onze 
hielen b ;a;-::_ 1 i;et eind.e V&'1 de set zirW ·4:>t be+"'.,., ">:nr1 "'": ct' o e-; n dgt anr'l . . ) 0 • ... ·' v~ ....... 1' ~..,..uc:,\• ....,. . _..._ .. ... <J. ... -..... 

9 - 15 we:tcl .• 
Gud.a. werd gewisseld voor J:rn •s nnzo t'·'e"-'n,·"' · ~1 - ~"'-' ,., "' ·· ",,, :L'!X?.->\-ster. f:aar ook zij imn 
ons niet naar ee1.1 ?~~),:"J'Cir IJ~v·e_q,~ h·Yt"Ql"'o-L.:or. ... ·"' .uo...L "" ') -o~ -- --- ~k ··--,b~--·• C\'JS L-< van o.e c..e en 3e s et ;naar 
geen verslag geven. 
Vi e b.ebbeo ~freer t~Hee :r:n; ... "1ten· bin.~."'1en~ 
Ui t de laatste 'lled.strijd ::r;o-2ten 'de sJ.echt::; 1 p>J.!lt n3.lem Ol!l zeker t e zijn 
V 3Ii ]';8t }rampioensc;;a.p~ dus daarOD. be£"in ik n:·~~_) _1_-. n~ 7 er ;~r.Ji" • ~ -u.-o. _ • _ ~~~· ;:1ponse r voor 
het volgende jD.ar. 
'rfant ·,-Je kurmen. natuurHj ~<-: niet. zonder trainings-p:o;kken in d.e regio ver
sc~ijne..'1. 

Dus da a rorr: dez e oproep: 

Gegadigden kuruJ.I;T', zich in verbindj_ng stellen met onze aanvoerdster 
Nel van der Qo:::-d, t el : 02249 - 1722. 

DE PALEN ZITTEN ER IN 
IIII IIIIIIIIIIIIIIIII 

De pal en van de sporthal zitten er in~> en uiteraard-ook van het 
multi f unctione l e gedeelte, maar in d.e volksmond spreekt me n 

.~emakkel:ijker over nsporthal n 
Na een aanta l pr oefpalen de officiele eerste paal met gelukkig 
een sober officieel tintje, w~nt het geld kan tegenwo or dig wel 
a.nder s ge br uikt worden 8 · 

Vandaar da n oak alleen gasten die van grote waarde waren en z~n 
voo r dit gr oot se project~ 
Een projec t waar hard aari gewerkt wordt, Vr:ijda.g gaat men beton 
storten voor de fundereing, daarvoor i.s al enor11..1 veel hout i n de 
bekisting gegaan , e n z,\in al werkvloertjes gestort. 
Het was er g nat in die beginfase, gevolgd door een koude periode a 
"Dat droogt l eJ..lliern zei het personeel van Tuin, "en a l s je koud 
wordt maak je j e maar wat w:ilded' 
Als je zo eens even ga kijken zie je pas hoe groot bet wordt, de 
gymzaal pa st e r in de breedte in~ 
Inmiddels hebben we echt lenteweer~ hBt weer waaronder de eerste · 
paal wer d geslagen .. Hopenlijk bl:ijft alles voorspoedig gaan , w]j 
houden u op de hoogtew9 

Namens de Stichting Sporthal 
Gera rd Schagen .. 



ALLEEN SCH.RIFl'ELL1K OPGBVE1•; . 
f5,--per stuk · 
Ko-"•~an...._ ' e ~ -=:1 h. • • .. ,,._ , .. ._ C"' VO J..v.oen ~J.J ooaave. 

r ' ~ ..J 

50 

GI'<ATIS; 
(alleer.. mededelingen zoaJ.s 
gevonden, verloren, gratis 
af te halen, etc.) 

.... JQO _____ z __ .., __ ..._,_,ZQ,_,OOI£0Rli .... J -B~'"'<O." 14W;:ltt: 5 .5 .~--......,>'10 ..... ~,,.,.,._ • .., ...... ~-...-----.... •-m""'='""·""-L"""""_,_..., ___ ,_..., 
- .,. ~ -~ --~~- --....... .. ...., - on;;w:~~ 

DIA-AVOND VOOR SLECH'rHORENDEN 

De Nederlandse vereniging 
van slechthorenden , afdeling 
Den Helder en Schagen,houdt 
Dinsdag 20 april een dia
avond in de school voor VBO 
aan de Hoep.De aanvang is 
acht uur . 
De dia's tonen afbeeldingen 
uit de prentbriefkaarte:ncol
lectie van mevrouw de Vet
Wardenaar. Jan Bui sman, ·'· 
schrijver van "Op klompen 
door Schagen" zal de plaat
jes toelichten.De toegang 
i~ gratis.Er is een ring
leiding aanwezig.Voor meer 
informatie,telefoon 02240 -
14339 of 02249-1324. 

GEVRAAGD: 
Lieve oppas gevraagd voor 
mijn dochtertje van 2~ jaar, 
voor de dinsdag en donderdag 
ochtend per 4 Me:i a.s. 
Tel:02249-189l.. 

W. B. 0. PRESENTEER'I' 

MAANDAG 2e PAASDAG 

DOKTERSDIENST 
Voor het PAASWEEKEND 10~11,12 aprj_ l 

Artsen bezoeken na telefonische 
afspraak. 
Voor rt rayon van o.a.Dr.Kos: 

Dr.E.v.Brederod~,tel:~2248-l790 ~ 
Voor 't rayon van o.a.Dr.Martin: 

Dr.D.Martinrtel: 02247- 1751. 

Zondag le paasdag verzorgt het 
Ritmisch koor de H.Mis om 10.30. 

DA.t'\JKBETUIGING: 
Langs deze weg willen wij iedereen 
bedankenrdie onze huwelijksdag 
d.m. v . cadeaus,planten,kaarten e.d. 
tot een on>lergetelijke . dag hebben 
gemaakt.Het was grandioos. 

Verona en Ren Dekker 
Helmweg 4 Groote Keeten. 

Zonda.g l 8 paasdag is de "Jone Prins" 
de gehele dag gesloten,in ver
ba.nd met de ui.tvoering van het 
E . IYI.N. Maandag 2ePaasdag vanaf 
17.30 uur Disk Djokej P.de Geus. 
Die zorgt voor de muzikale omlijsting 

AANVANG 4 uur 

TITANIC AND THE LEEBERGS 

Titanic and rhe leebergs,een zeer succesvol duo afkostig uit 
Engeland speelt een uitgebreid repertoir van de jaren '60,'70 tot nu . 
Ze zijn al een keer te bewonderen geweest in de Jone Prins waar ze 
veel succes hadden. 
Di t keer te zien bij de W.B.O. in het Jeugdhu.is,waar het vanaf nu 
weer reg~lmatig gaat swingen. 
De aanvang is 4 uur,entree f4,-. Tot ziens ln ¥t Jeugdhuis. 

W.B.O. 
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NU TEGEN SPECIALE 

/ . 

SCHOONMAAKPRI.J¥E..;. ! 
I 
I 

ELBCTROLUX Z 307 adv~espr~js fl. ~-
'' ,:\) onze prijs fl. 299,00 

z 340 fl. _Ml~ '00 
onze prijs fl. 379,00 

Z 360 flo ~28,00 
onze prijs flo 499,00 

.,, [{)Ei£CTROLUXVOOR MENSEN DIE 'TBESTE.WTTJ,EN. 

NATUURLIJK BIJ: 

T • .0 T ·ZAND 

,· 

Voor verkoop- onderdelen en reparaties van alle merken stofzuigers 



0037 


