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Ter"gelegenheid van het tweede lustrum van onze Katholieke Sport-
centrale rlli\i.G.V'/.et hebben wij het genoegen onze uitgebreide lezersschare
eèn J u b i 1 e um n u mm e r aan te bieden.

!ïij trachten met deze uitgave aLlereerst een - zíi het beperkt -
beeLd te geven van wat er al-zo in de afgelopen 10 jaren met veler inspan-
ning mocht worden bereikt; dit noge dan voor de vele werkzame leden nog
eene eên ]evend bewijs zijnrdat al hun onvermoeibaar werken voor hun ll'tr'

G.lril. niet voor niets is gev'reest - integendeel - vele vruchten heeft afge-
worpenrterwijl- het mogelijk ook voor de trgemakzuchtigen en lauwenrt een
aaneporing moge zíjn om van nu af aan hun lidmaatschap m e t t e r -
daad tegaanbeleven.

Tevens beschouwenwij deze editie als een f e e s t nummert
omdat wij van mening zijn dat het feitrdat lí"G.',/í, zíjn 2e luetrum her-
denktfvoor alle leden van groot tot kleirr - ên eigenlijk toch aeker ook
voor geheel katholiek Den Helder - een reden is tot feeet; een reden on
met extra feestelijke gezíchten rond te lopen,n i e t onrdat we nu vol-
daan nogen zijn en mogen denken dat we er al zLin - zek'et n í e t - maar
w e L omdat we toch wel- tn beetJe trots mogen zijn op datgenervirat in
deze 1O Jaren voor en cloor Vï"G,W. tot stand rnocht v'rorden gebracht; w a t
dat"is rzaJ- lI uit d.e verdere inhoud van Ceze uitgave zeker duidelijk wor-
den.

Ondanks de hoge kosten hebben wij aan dit Jubileumnunmer enkele
geïlLustreerde paginat-s kunnen toevoegen.

ALlereerst een pagina met de ledenrvrelke ons in de afgelopen 10
jaren door-de dood ztjn ontvallen; l-eden,die zonder uítzondering van top
tot teen !V.G.'!''/. ter6 vraren en veelrvaak ontzettend veel en goed werk voor
ons V'/.G.1ï. ]rebben verzet en ïvaaraan vuiJ de meest dankbare herinnering be-
vraren.

En aI hebben zij dan helaae deze feestelijke mijlpaal in ons nog
jonge bestaan niet tnogen meemaken,wij vrilien en xnogên hen bij dit Jubi-
leum nlet vergeteni zLj waren de onzen - r.íi blijven d.e onzen.

U treft vev'der een vneLange van fotoes aan van onze sportere en
sportsters uit a1 onze afdelingen en van diverse commissiêe6,

Deze melange hadden vrij gaarne nog willen uitbreidenrmaar onze
eirekenmeesterr? had hierbij natuurlijk de di-kste (èn remmende) vÍnger in
de jubileumpapi

li/ij hopen Cat deze uitgave bij U in de smaak zal vallen en dat
U haar nu - en ook later nog ï/eer eene - met genoegen zult doornemen.

Ons past tot slot een haitelíjk woord van dank aan al diegenen,
dl-e ons bij c1e sanenstcl;lirig van tr.it nummer van dienst zijn geweeetrop
wat voor wijze dan ook,

Besluiten wij dan met àê-Íl orr2,Ê
hartelijke fellcitatie,s aan te bieclen
lieke Sportcentrai.e rrl'/oG,l,'tl , rr .

Iioeden af voor
...t..o j a s s e n u i t v o o r
moêt lvorden!

ieCen,d;nateurs en 6upporters de
bíj dit 2e lustrum van onue Katho-

w a t i s b e r e i k trm a a r
vvat nog bereikt

Redac tie ,

t
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lífanneer we bij het bereiken van het tweed-e lustrum van de katholieke
Sportcentrale tr!ï.G.tJinir en zijn verschillende afdeling€n eên ogenblik te-
ruggaan naar de oprichting in eeptenber 1947, dan gaan vanzel-f onze ge-
dachten het eerst uit naar hen, die de oprichting van onze Centrale als
het id.eaal voor de Jeugd van katholiek Den He1der beschouwd.en. Het was
kapeS"aan Dekker zrg.1 die bij het begin van zijn priesterlijke arbeidj.n Den Held.er de noodzaak van sportbeoefening in katholiek verband in-
za{t en erin sLaagde verschilLende per6onen bereid. te vinden hem bij
dit grote werk te eteunen. Onder zijn l-eiding en dle van de ons heLaae
zo vroeg ontvallen P.Th.Ï.uyckx kwam ons ï'I.G.l'ï. tot stand, Ïïet zou mij
te ver voeren nog eêns te beschrijven, wel-k een steunpiS-aren der,e per-
aonen voor onae jonge organisatie zijn geweestl Í11êêr steunend op hun
voori'eeLd en werkkracht hebben al diegenen, die betrokken vraren bij orr-
ue K.S.N., hun-arbeid d.oorgeaet met aLs resuLtaat het bereíken van ong
tweede lustrum. -l{lij zuIlen deze pioniers zeer zeker met eerbied en ook
met bewonderíng-blijven ged.enkene r r = = En nu dan speciaal onze afde-
ling Gymnastiek, ïn mijn artikel t.g.vr oïls Le lustrun sprak ilc tot
slot de wens uit, dat het onze afd.eling ook in de toekomst crescendo
u ou mogen gaan, en .,. wêt dat betreft nogen ure zeker tevreden zijn,
Voora1 ook het technisch peil bevond en bevindt zich in stÍjgende lijrr,
zo zel-fs, dat iJ:. ]-956 en 195? het aan tvree van onze dames (àánioren)-
gelukte om he! }<anipi-oenschap van het Distrikt-lffest-ï van de N,K,G.B.
in de waeht te slepen; ín 1956 was dat Gré Bakker en ín L95? Truus
spaansen. verder gelukte het bÍj de junioren Atie KonÍjn om in haar
ltlasse bij de laatstgehouden wedstrijden het h;ogste aantal punten van
ons distrikt te 1cehalen, hetgeen bij de jongens evêneeno aan onze Peter
Koning gelukte. Dat zijn inderdaad wapenfeiten van d,e bovenste p1ank,
welke ook dankzij het 'onvermoeide streven van onue leider de Heer C.Srnit
konden rrvorden geboekt, lïerkel-ijk, bij ons 2e lustrum zijn we over d.e
technische verrichtingen en vord.eringen van onze afdeling zeker tevre-
dent fn plaatselijk gymnastiek-verband zijn we dan ook graag 6ezienepartners en - het zij hier gezegd - wij sprgken ook terdege een hartig
woordje mee. Dat alles nu koek-en-ei bij onze afdeling is, is ook u/eer
niet lïaar. Vooral- de financie-n zijn voor ons een steed.s terugkerend,e
zatT. De lasten van zaalhuur, salarissen leiders, enz,r enz. vragen van
onze penningmeester steeds rtstaaltjes-van-kunst-ên-vliegvrerktt, om de bo-
dem van de kas j-n ieder geval- niet geheel en al te moeten tonen. Vooral
bij de wedstrÍjden buiten de stad zi.jn deze geringe financiën vaak eengrote sta-in-d.e-wegr helaasl Trots rlit alles mogen we toch dankbaar zijnl
ItVe hebben een steeds groeiende afdeling, met een ledental van pl.m, 35ó,ïiaarvan ongeveer l-OO jeugdige led.en in onze afdeling Nieuw Den He}dor.
ll6n wens van ons leidercorps blijft, en nog steeds een van cle eerste on-d*, nl. alle katholieken, die gyrnnastiek bá,:efenen verenigd te zien in
onze katltolieke verenigingl lioge ik tot besluit een woord van felicita-
tÍe èn van oprechte dank ui-tspreken aan het KSC-bestuur, aan de afde-
lingsbesturenr aan onze Adviseur en oud-Ad.viseurf aan dc leden en d.ona-
teurs. Een rroord van dank ook aan al die ouders, die h:.rn kj-nderen in d.e
afgelopen jaren aan onze zorgen hebben toevertrouwd, kortom, veel dank
rtoor alle hulp en steun, vuelke wij bij ons vaak nroeilijke werk mochten
ondervinden. Iloge ruet Gods zegen ons werk vrorden voortgezet tot heil van
de kathoU-eke jeugd va"n geheel Den Helder.

H. J.A. LIÍCKER I
voorzitter afd.Gyrnnastiek,
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Bij de terugblik op ons lO-jarig besta.an willen wij zeker ook herdenl:en
de ledenrdie ons in de loop van deze periode door de dood zijn ontvallen.
Van deze l/rlGl/íters in woorcl en daad treft U oB omraestaande pagina hun fo-
tots aan. Het 1raïen bekende geziclrten in onze verenigingrdie op uiteen-
lopencle fronten hun allerbeste krachten aan de oF- en uitbouw van lÍGVrl

hebben gegeven. Zfj zijn - naar onze ínzichten te vroeg - van ons heen-
gegaanrmaar zij blijven ons tot steun; niel nlleen dat wij op hun voor-
spraak bij God voor steun aan ons rverk rnogen rekenenflnaar ook door de

herinnering aan hun onvermoeid vuerken voor ons \fG!\l- zullen zij voor ons
alti jd een l-ichtend voorbeeld bli jven, Z,í j v;aren de onzen - Zíi bli-f,ven
de onzênr Bidden wij voor hun eeuvrige rust'

{ g! e-l: -5ep 
g 1***-T! :lg55gr : Het is eigenlijk overbodig te meruoreren

rnet wetk een onstuitbare vlil- en doorzet-
ting;svermogen kapelaan Dekker zích in 1947 wíerp op r1e hem opgedra-gen
taak: de oprichting van een icatholieke sportvereniging. Víie hem êêrvaÍI-
kelijk bij dj"t zware werk In vinger medewerking schonkrwerd zo gepakt
door zijn aanstekelijk entirousiasine rdat hij dra beide handen aanbood.
Kapelaan Dekl<er lvas de grote stuwerrde leider van formaatrde geboren
organisator en financier. Na enkele jrLren volgde zijn overplaatsing
narrr Enkhuizenrvan waaruit hij nog dikuríjls koers zetLe naar Nieuïvê-
dieprnaar ZtrJN lil.G.!'V. Op één van deze tochtenrkort na zijn overplaat-
singrverongelukte hij bij een motorongeval.

Ie!s-3i-f:!l:lsueExi [cw,"3],.3*;; 
'*::";]ï0,ï:i*n:::*":f;ui;;.i;:"i;Íiu."

de spijker op zrn kop. Naast kapelaan Dekker vras?tvader l,uyckxrrdà gro-
te man in ons VrtGïrli een man van formeratreen entirousiaste rverker en stuw-
er. Altijd joviaatraltijd bereid een ieder aan te horen en 'ào nogelijk
te steunenreen uitstekend inzicht in het verenigingslevenrkortom een
gïaeg geziene figuurrook bij onze zusterverenigingen. Hii overleed op
6 Oct.1954. Viiat deze v'rerker voor Vr/G!ï heeft betekendrvrordt overduidelijk
als v,rij zeggcnrd.at nu nog dikwi.jls vuordt gezegd :rtHadden iire n u. vader
Piet nog maartrt

Ig!g-li-E:{r$:-Eg:!gli:Ii Een vrienrl van onze Piet Luyckx,een vriend
-- dus ook van ons ÏvGlï. rtOme Reierrrreen lid ín

hart en níeronren een supporter van de beste soortrdat wil zeggen bij
1Lpsrmaar o o k bij clovyns. Geer.r Zondag ontbrali hij op ons terreint
want alle elftallen waren hem even liefren als er eens iets wasrdan
klopten we nooit tevergeefs bíj hem aan. Met zijn altijd opgeruimde
humeur was hij steeds een voo?beeld voor díe ledenrdie de toekomst
v.lel eens wat d.onker inzagen, lïet vras dan ook een harde slagrtoen wij
van zíjn plotselinge overlijd.en op 1 September l-956 op de hoogte wer-
den gebracht;en wij dus voorsoed afscheid moesten netrten van deze maf-
kante figuurqwaaraao onze club voor altijd een dankbare en aangename
herinnering zal blijven beuiarent

{g!g_li_3:Ei!ggg: 1"- onze.,eerste jaren tid van het Bestuur van de af---- deting I,/oetbal ,alwaar hij een zeer gewaardeerde me:
d.erverker lvae, En alhoewel- hij geen figuur vr'as dierraan de weg titmer;
de{irgroot zijn toch zijn ver<liensten voor ons VíGVtltwe1ke hij zich in
zi-jn bestuurs jaren verlirierf . Hij rvas een van die stÍlle lverhersrdie
op onopvallende i,vijze zÍ jn rrverk verzette voor de clubr!ïaarvan hij geen
kuaad. rvoord wilde horenren waarvoor hij altijd op de bres stond. Hij



overleed plotseling op ] Juni L953'

Foto 5: Jacq.!,ieeI: Onze overleden leden behoorden allen tot de kern
=::=---;--;-i------ vr* onz" verenigirrgren hi_erop maakte ook Jacq.

!,teel zeker geen uitzondering. U tráft-hern in dit num6rer nog aan als
grensrechter van het eerste elftalrwaarrned.e hij vele jaren ten strij-
de trok.ook als spelend l-id en aanvoerder van een van onze elftallen
v.ias hij ve19 3aren - vooral ook voor onze jongere spelers - een voof-
beeld van sportiviteit en clublief d.e. Een nian ciie i;ijciens cle l''redstri jd-
pauze alti jd voor een norele opf{i-srri,"rg zorgde aIs dat nodig uras ten
die na de wedstrijd. - ongeacht várl-ies of v;inst - altijd voorstander
ïíras van een gezefiig haliuurt je napraten ter versteviging van de

band tussen d.e spelËrs onderlingi Èortornteen manodie er altijd op uit
was de juiste teàmgeest te kwekJn. Hij overleed op 4 Fehruavt L952

ten gevolge van een motorongeval'

Iglg-í:-Jaap-Eoots: Dat ons vierde voetbalelftal i'n het seizoen 1951-
l_952 daor een prachtige eindspu:rt cle keLmpioens-

vlag kon hijsenrwas op- a" allereerste plaats de vrucht van een uit-
stekende geest en sfeer weli<e er in d.ii etftal heersten,dat voor rle-

ze eigenschappen dan ook d.e aangewezen aanvoerder had in de persoon

van Jaap Boots. Een vrolijke knàap,vilaifr eenieder het graag mee te

doen had en die dan ook niets dan vrienden hatd' ook van onze alÏDs€-

mentsafdeling rrDe Voetbalvetertr vrras hij een graag geziene nedev*erker

dieooka]tijdhetnind"erprettigewerkzonrlernopperenopzichnam.
Na een 1a*gdurige ziekte overleeá irii op 19 september L955. Dat zijn
heengaan niet aÏleen voor zijn oudetÀ "á familie,doch cok voor i1vGlt1

een harde slag wasrbewees de grote schare vrlGwters v'relke hem op weg

naar zijn laaiste rustplaats begeleidde'

Foto 7: Dick Ramfer: Het valt moeilijk in onze stad iemand rnet de
::;:-'i-;-:=----:;;:;- f anilienaam Ranilsr aan te v'ii jzen l die niet de

geel-witte kleuren draagtren zo lvas het ook met Díck Ramlertdie in
onze eerste jaren als sècretaris van de afdeling Voetbal zijn kun-

dige scepter zwaaide. lila enkele jaren van grote steun aan ons Il'JGVtl

raoest hij door verandering van wàrkkring naar een andere plaats ver-
huizenrdoch hij bleef crlti3A vol belangstelling de verricl:tingen van

zijn VilG\' volgei, Als hij ook maa.r even in de gelegenheid wastzagen

v,,e hem langs het lijnt je rhetzij op àns veld,hetzij bi j een uitwed-
strijd in de buurt van zijn niÀuwá vuoonplarats. Hij overleed plotse-
ling op 1 Februari 1956,
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Er is geen verenigíngt wel-iíe mecr vr-t h'eef t otr onze jonge

i,1,-;ï]sGn, c1;.-1. dc S p o r t verelli6ing'
Goed-e s-Jorbbeoefening verÊterict en vereclelt liclia3'iï èri zietr;

vrant tn menEj is qieL err lichaam ie;gelijk' voor riele katiiolieice jcnge

aensen is de R.I{.-sport'rerenigr'ng ook v':'lL groot bel-;ng voL)r hct rce-

houd en de ontv,rikkeling van hui: k:rtholieke l.evenspraktijk' Zíi vinden

inhu.nkatholiekever.enigingbijleidcrsenmedeledeneenSousoniJis-
br.re steun, tot zegeïl van heel hun toekomst'

Gelu1*kigdaaronrdatwel'r'G"t'T'hebbenfonzeeigenk"'''iholie*
ke sportr.ercnigin,g 'voor Den iielderl Gelukkig voor onr'e ltatholieke

jeugd, p;cLuki;ig voor kethcl-iek Den Helder'
y;.$.iii.,vanharteprofici:rtmetUvrtrveedelustrumenrlle

goeds en succes tcegervenst voor de toekomst '
G .lP ' Birklcer t

Deken en PrLstoor.
0-0=0=O=0

Overpeinzing bij' het tweede lustrun

AJs er vrn ietnnnd geze 5d. r;'lordt, d:t hl j ki-etst r:ls -,crr kilr

zoncerkop,dnnishetnietbestmethemgesteldt}Iíjmoetofwe}een
beetjc nincler aan d.e stríint timineren ofwel hij rnoet eenirgoede tr<olo;i

gr.1n z,oehen door zich te bezirlnen cn zi.jn v'roorclen te iv-ikiieir en be wc-

gen. lif.s er van iemand gezegcl r,vordt, dat hij pr'r.r'.t rls eer''i jongell ven

een.j .L:..r of t,ien, dan is cle vr,'].rrdering toch r,"re1 i.eis bog;er p;clrti-'}d'

. j,.,1:-.1.r els er gezegd moet lvord.eir, d.at de ]i::'tholj"e}ce Sport'ccn*

tral-e tien jner oud ls1 dc.n rnoglen lve da:rr trots o1: zijn, want .1"':rl

heeft]rc;uslvelietstebeterenenlTjetzijngeentienjarcngev.teestn
die zonder slng of stoot vooririj zijn gegaan. Er Ís gelrroniercl en ge---

1;loetercl , terv.rijl al en toe cle teqensfugen het l'*erk niet ge:nei;'xelij-

ker m,r-ilcten. Fi:ar ondanks dat is cle l('S'C' toch ':"1 tien jr:rr oud'

Ik hooi:o rl'at er nog vele j':rren bij zu.Llr:n l<oncn' riiet zo'

dr.t we op d_e drir-lr van eeniioude solcrl aoeten s;rreiien; neen', cle 1"s'(-l '

lrcletf.ri.s,gezondenjerrgd.igclijvenl.Omdattebc::t:iken-ikliebh'ct
al eens (]erdeï.gezcgd.- r::oe.ten nlle:r, zovlel- d'e l.ei-ding i]'ls dc', Icclern,
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i/fcïl l speelde voor de eerste raaal in de competitie van de lste klas
1+.u.[.8,, toen op 15 september 1950 het eerste nuinmer van het ïiÏl/.G.Vf .-
irtrieur,vsridoor actieve bezorgers in alle (f) Ï'/.G,ïf.-brievenbussen van
Den He}der iverd. ged"eponeerd. Sindsdien zijn vrijvrel wekelijks cle ver-
richi;ingen va-n de diverse i'I.G.ïJ.-elftallen van de afdeling Voetbal
d.oor verschilïencle nedeluerkers onder de loupe genom3n. De tot heden
verschenen ca. t5A nuruftters ??Vf ,G.lí.-liieuwsi? doorvl-iegend ín iïstraal-
jager-v1-ucht?to zien we om te beginnen hoe VIRA wekeli jks de zeer mati-
ge resultaten van ï/GrJ'/ l in de le kl. NHVB bespralc. iríGVf l- eindigder na
àen laatstc gelijk spel uit tegen Gcelzvrart 1, op de op ó6n na laatste
plaats, aan,le Geelzwarten de zware taalc latend zich weer r.rit de 2e kL.
IIIïVB om hoog te werken, waarin ze, tussen 2 haakjes, ilur 7 iaar latert
eindelijk zíjn geslaagd. lïGïï 2 maakte lange tijd kans op het kampioen-
schap in de 3e klasse; uiteinclelijk ging Oosterend 1 echter ruet de eer
strijken en moesten de reserves genoegen nemen met de 4e plaats. Ook
l,ïGl'J , moest na een lange v;edloop ín de 4e klasse de lauvreren overlaten
aan irTa.tervogels J, Ile1- elf tal me t de goede geest, het riGouden VierderÍ,
,1 .1.v. dc g:.ote Kluif beeindigde deze compet'i tie net veel r,rl er,ier op

de onderste plaats.
ïn de compctltie 1951 - L952 beSon llfQlï L met een 6-J necrerlaag tegen
SRC 1; lirIGtrV 2leeC op eigen terreín een l-J nederlaag tegen het pas
naar de Je klasse gejlromoveerd.e ï'latervogels 3. 1'ïG!/ J bracht het on te
be5iinnen niet vercler dan tot een 1-1 gelijk spel tegen IIeIder )r ter-
vrijJ- VrrGVl 4 de eerste colnpetitie*zondag kon door'brengen met he'b instu*
d.eren va:r het Texelse i/o11<sl-ied.r d.aar HeLder 6, oolc ingedeeld in de
ttlexelse Afdelíngri niL\t opkwam, Ïn de loop van dit jaar narn PU"l{ de pen

a1s overzichtschrijver over van VïRA. La.ng nam hij deze taak niet waar
vuant het vras tenslotte TOFIPOES, die de C.it jaar heus niet onverdienste-
lijke resultaten van de, verschillende elftallen tot het einde volgde.
Het resuitaat van deze competitie vras: !ïG\if 1eindigde net slechts ]
punten aehterstand op kampioen Berdos in een hevig gedrang op de 6e
plaatsl onder aanvoerder ïJ.Stobo-e behaalde !"fGVf 2, na de nederLaa€ t"-
len Ueíaer 4, verder niets anders den overwinningen en werd met B pun-
ten voorsprong op i:o. 2o Schagen l, kampioen van de a.fd" 3 E IIHVB.
ïfcl''rr 3 kwatl tegen het eind aclem te kort en liet de eer en het ka-mpioen-
schap van de af deling 4 S o"an ZAP 4, l{aar er'vias dit jaar nog een kan*
píoen i.n de lvit-geel-witte kleuren en r,vel het irGouden Vierderl met als
captairr II,i'lendriles, Een beslissingswedstrijd tegen het gelijk-geein-
digde llrlatervog:ele; 4 leverde een J-O overwinning eï1. een kampioensfuíf
maar geen prcmotie op 

"

Tijclens liet cornpetitie-jaar L952 - L953 werden de werkzaamheden van
TOI'itrOilS r.og otnvangri jker o daar toen ook een 5e 'lïGVlr-e1f tal aan de
strijd orn de punten gíng deelnemen. Kampioenschappen lverden er dit
jaa.r n:Let behiiaid. ïn afd. " L C liTiVB moest tiicVi I toezien hoe VIOS I
de rr'la,g rn top heesl Y/Gll,[ 2 speeJ-de zecr rriisselvall-ig en eindigde díen-
overeenkorrst:g op een miclc] elntati-ge plaats. Sleciris ]rÏG!ï J rn;.:J<te lange
tijd een mnoie kans op de titel in Klasse 4 i{, vooral riadat'het kop-
loper Succes J rr,et een B-O ned.erlaag n&ar hr-ris had gestur-r"rd" iulaar de
daaropvolge::cr.e nederl-aag tegen'r,Vieringeruaard 2 vernietigd.e voor
C.Luyckx en de zijnen aile rllusies, Ien middelma,tige rol sleelden
ver.tler lJGï\i 4 en \líGlIí 5r het laatste oncler keeper*'aanvoercler J"Verduin
in de r?Írs;4g.r $ê Afciel-inglt, ToltpOtr,S ?"ag Ln deze res','iltaten bepaa.ld ook
vueinig b:coc,c1 cn l iet tegen het slot verstek geanr v'raarna bij het be-
Sin vein cle nieulre coqpetitie KAREL zj-jn taak als cve::zichtsch'ri-jver
van hem overns-a,

Dat I?*IET: eêy1 fijne neue had (en nog ]:.eeft) voor wat betreÍ't het uit-
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zoeken van da:rkbare onderr\rerpen on over te schri jven, belvees viel, dat
hij in dit conpetitie-jaar L953 - lgrrlt*+qË belevenissen van i,'/GIj'J l bii
het behalen van het kampioenschan if"de le klasse NIIVB, na eeïi lange
maar vergeefse achtervolging door JVC, op de voet kon volgen. En toen
volgden, na het beslissende- en hete voetbalgevecht tegen VIOS 1, dat
het jaar daarvoor de kans om te promovêren onbenr-rt had gelaten, de

irrornoti-e-vrredltrijden om 2 plaatsen in cie KIIVB noet het sterke Eg::rrondia
en met SEV/. Ondanks een protest lukte het nog niet en was ook I(AÏiEL's
taak nog níet ten einde, maar een beetje mede dank zij zijn enthousi-
ast geschrijf, slaagden tenslotte J.Spaans c.s. erin door nÍddel van
2 overwinningen op het Amsterdarnse Schinkelhaven het IfiiVB-voetbalwal-
hal-la te betreden. li'ïaar er viel nog een heugelijk feit voor KARtrL te
rnel<}en: !ïGirï 4, waarover dit maaL P,Luyckx de scepter zvraaide, behaal-
de wed^erom het kampioenscha'ï: in de 4e klasse na een nek-aan-nek-race
met ZAP 4 en Vesdo 2. Promotie rnras er echter v;eer niet bii, vrant het
3e eindigde dit jaar op de Je plaats achter Zeemacht 2 en ï/atervogels
4. ïn de afdeling van VttGi,r/ 2, dat zich verd.ienstclijk v'reerde, slaagcle
I{RC 5 er in te promoveren naar de lies. le kl. IíIïVB. De verrichtíngen
van !ïGVl 5 waren d.it jaar zodanig, dat het aLs een goede nÍddennoter
het eindpunt bereikte.
Ook KARELgs taak nam toe in het hieropvolgende competitie-jaar L954 -
L955 : 6 senioren-elftal-len nainen aan de comi:etitie deel. De eerstc
KNVB-vredstrijd van WGlrï l ging tegen li/atervogels l en Leverde een 5-1
overwinning oil , maar na dit wapenfeit vierd er weinig goeds meer ver"-
toond, zodat tot slot genoegen moest lvord-en genomen met de 9e van de
12 beschikbare pLaatsen. Maar toch vieLen er aan het eind van de com-
petitie lveer 2 kampioenen te vermelden: captain S.v.I{uland veroverde
met ViGi;í 2 de erepaln èn het reserve l-ste klasserschap, tot groot ge-
noegen van do onafscheidelijke leider Hr. Laagland. En ook Wciif , werd
eindeli jk een trede hoger gebracht door de troucle gardeir, die na een
succesvol jaar (14 van d.e 16 wedstrijden gewonnen) het kanpioenschap
van de 4e klasse I( behaalde. Het irGouden Vierdert ',vas dit jaar niet
bij d.e glad.iatoren, rraar schopte het net zijn uiteindelÍ jke 4e plaats
een aardig eind. Minder mooi erndigden het 5e en het 6e, riirant aI mag
dan een fe, resp. Be plaats er nog niet zo kwaad uit zien, er noet
dan niet bij vermeld behoeven te rrord-en, dat het aantal clubs respo
9 en B bedroeg, Over de prestaties in de str,ijd om het Gouden en Zil-
veren Kruis viel-, evenals in de voorgaande jaren, weinig interessants
te r:relden, maar toch nocht l(ARïlL nogmaal-s juichkreten aanheffen over-
de door h/GIiï l behaalde le prijs in het nederlaag-tournooi vail de v,v.
Zeemacht.

Ook in het sei::oen 1955 - 1,916 nam IíAP"EL d.e taak iveer op zicir oni de
belevenissen en de kansen van -vreclerom- 6 senÍoren elftallen den vo1-
ke te verkondigen, In cle loop vatr het jaar droeg híj echter zrin
schrijfstif (symbolisch) over aan o.g, e d.aarbij de hoop ui-ts,orekend,
dat de elftallen de gelegenheid zouden geven tot het scJ:rijven van
succesvol le overzichten. YiGVf L trok zich van deze v;ens weinig aan en
begon na een serie gelijke s1:elen r,velgenoed aan een tvreede serie,
maar toen nederlagen. De eerste wedstrijd van de trr;ee d.e cornpetitie-
helft 'bracht eindelijk de eerste overviinning. Als rceloning l.rerci ten*
slotte de 4e ,olaats (van onder af) behaalC, terwijl Egrecndia weer
een klasse hoger steeg. De mannen van C.Zits pasten zicli tijdens hun
eerste jaar in de res. lste klasse goed aan en uiisten zich in dit
nieuwe nilieu een zeer eervolle 4e plaats (van boven af) te veroveren"
Ock in de Je en 4e klasse werd door onze vertegenwoord.igers geen
slecht figuur geslagen. Ucilf J kon na het eerste optreden in cle res.
Je klasse dan ook zeer tevreden zijn met de 2e plaats achter Cocks-
dorp f. i\-a een spannende wedloop met ZAP 4 kwam ïïGli 4 adem te kort
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en moest evene€ns genoegen nenen mêt de 2e plaats. rn deze zelfde
klasse besloot l,iCfU"6 de competitie in de niddenmoot, mede dank zij
d.e l-eiders-calaciteiten van de i{r. i(.Geestman. Voor i"'rcÏri 5 betekend'e

de conil:etitie 1955 - Lg56 een zuinig jaa.r' naar d.uur voor de clu'bkas,
tegen uitsl-ui-ten6 Texelse tegenstanáers. i\tede door d'e langdurige win-
ter was er neer sprake v*n'oitgr:stelde dan van gespeelde wed'strijden'
Een ru-stperiode vàn 2 naand.en i*u uoo" de ovcrige elftallen geen uit-
zondering, maar wat dat betrof sloeg toch iïGl;:5 alle records: ruir:t J

maanden Àiut ir, de clinch met Texelse Boys2 en consorten.

In h6t seizoen L956 - 195? tenslotte, beSon illclii I niet kwaacl met een

gelijk spel uit í"g"n de oud Je klasser RKA]TC 1. ïIet 2e rr'ron o;: het
;;;;j; "i ia-fl van êen toen nog vrij sterk^ileld-er 4' l,;ici'/ j startte
met een veelbelovencle B-Z zege óp Zeemacht 2 en ook lïGÏÍ I zorgde voor
r,vinst door 1,liat""o-os*ru 4 met J-l te kloppen, Slechts VÍGW 4 deelde niet
in de successen en liet, gedachtíg het spreekvroord ltwie het laatst
lacht, lacht het best"r'áe beide punten aan !ïatervogels ]' In tegSen-

stelling tot.voorgaande jaren beháalde ÏVG'íï l nu zi'jn meeste vrinst in
de.eerste helft ván ae "ámp"titie 

en nam zodoende na L0 wedstrijden
rnet 10 punten de 5e i:laats in. De resterende 10 rrrredstríjden leverden

".s uf*irrtu 6 p,lrrt"*- op. Vr/atervogels wist-dit jaar niet.de dans te
ontspringen en werd tret t<ina van de degradatie-rekening, I{aapioen
werd. Sucóes, dat echter in de promotie-conijrctitie niet uit het juiste
kampioenen-hout gesneclen bleek. iiicirJ 2 verspeelde enige puntjes in het
begin van d.e corirlietiti-e, voegrle zich daarna wel ín de kopgroept ïïlaar

rnoást toch de eer larten aan het constant-spelende Hollandia ]r om

zelf gcnoegen te nernen met de Je p.l-aats achter HÏlc 5. Ï'JGlií J wisselde
goede met áinder goede resultaien- af, bleef lange tijd in de midden-

áoot, maar zakte lens.Iotte af na.ar de op 2 na laEitste pLa&t6' !{a d9

rrecterlaa6 in zi jn eerste wedstrijd (tegán WatervogeLs J)- leed lÏGlT 4

wedcron een nedórlaag err vsel tegán Oudesluis 2. Toen vonden J,ilo.orde*
looe crs. het wel- genoeg en zetien cle achter:volging oir Viatcrvogels ]
in, verspeelden d.aarbij nog slechts 2 punten door 2 gelijke spel-en,
en zagen clit volhouden met het kanpioenschap beloond' Na ] maal kam-

pioen te rijn geweest mag het 4e nu trichten zicli te haridhaven in de

Je klasse NHVBI Onderaan in de afcleling vrn het 4e troffen we bij be-
sluit van co*pÀtitie ;-956 - L95?1,VG1ï ) aan, dat n:r ecn goqd begin-met
spL-ï.c-;rsíjloeilijkheden begon te suicl<elen ên voors'l tussen de doe11:alen
gog lI1 eens een ancler gázicht l-iet zj-en. l''ïear ondnnks a1les bleef de

gocde stemr.iing er in -Àoe kon hct oolc end.ers met Leicler: L'v'Ailers-
foort- en wercl er steed.Ë wecr gclverkt voor eeil dr:gelijlc resr'-rltaat;

Tot zover.dusriVv'AT lrrAs lli\ iicjl'.1Ei[ GIIíGli j.n c1e r-fgelopen 7 jaar! Aan

voorspcllingen oo"3 iriiriAT KOl"iEi\i GAATIT waag ik mij nj'et. l4aar als
a i I e n medelverken, en dus ce spelers, de leiders, d.e sui:porters,
en de bestuurs- eil. co.amissies-leden zich de noclige opofferingen zu1-
len vreten te getroosten, zie ik cle tockomst voor VíGï'i-afdeling voctbal
als een g"ror,á" en bloeiencle plant, zonder pijnlijke degrarJ'atie-clis-
tels niaar d3-arentcgen getooid met nog vele k:mpioens-bloeinen.
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Vf .G.V{. i-n W00RD en BEELD. (Toelichting op neven-
staand.e fotopagina. )

Foto l: Medewerkers rr]/fcW-Nieuwsri' Van linksïËaar:' rebhts rstaancle :

J .spaaits iA. v. d 'lï 
j-nke1 en J. Noorde-

loos; zittend: H.Henclriks rVrl .Mahieu en J.Riteco. Ïiet Ieeli ons we1 eens
aardig ook een foto van derivaderslr van on6 ltViGÏri-Nieuwsltop te rrêÍ1êÍIr

Deze foto werd genomen (in 1956) op de avond.rwaarop JrSpaans afscheid
nam als medewerker wesens vertrek naar Arnhem en i{.Hendríks zijn werk
ov€rpàïlrr U zult zich verder nog wel herinneren dat de op de foto voor-
komende stencilmachine bijeen werd gebracht door d.e ledenrmiddels een
troud-papier-actietr. Het valt ons verder moeilijk iets (goecls) over
onr: ,óli op papier te zettenrweshalve wÍj deze toelichting maar zullen
besluitent
Foto 2: Een kijkje achter de schermen bij V{Glïts Ai:rusemen.tsafdelíng

,,lje voetbalveterri: Van f .il.r. nstaande: grirneur PolmanrMevr.
W. Ramler:Miffi ;Ë6o;fr;ï;;fËlNieuwenburg-Minneboo en grÍmeur J.l'ie1ie f
(overl-ed.en op 4 Apr.195]); ontler het trmestt zitten: K.Gee stman en H.
Ilend.riksrdie vuordàn klaargestoomd voor hun rollen vari resp. ítI'lauritstl
en rtstof ieltr in het jidclische blijspel rtHet nest je van de Antiquairri'
V{ij vonden het zeker op zijn plaats om in deze fotoreportage t.g.V.
ons 2e lustrum ook een plaatsje te reserveren voor ÏíGtr'irs onvolprezen
Amusementsafdeling trDe Voetbalvetertrrwelke al zovele malen zijn beste
krachten voor VrlCrllr,r gaf' In een afzonderlijk overzr-clnt kunt U ín dit
nummer neer lezen overrrde Voetbalveterrtrzode*t wij ons van een verde-
re toelichting ontslagen nogen achten.

Foto 3: Seizoen I949-L950: ïfGï{ l afd.Voetbal kailpioen van de 2e klasse
NHVB middels een 4-J zege op Petten: Sta.ande van lrrlrïr I Th.

Minneboo;;66;;;-:-À;i-ï;dlWifrE6Ï-ï6i6ss;i6)r'run v'ltrees-Jan spaans-!Ïim
RanIer-Steef v.Amsrsf oort-Joop Hertdriirs-Jules Noordeloos-Jacq'ïrleel t

grênsto- ; geknield: Loet LafèrË-Laus Toes-Vic.v.J{emrrerl (invaller voor
[ebleeseerd.e Juut Bouna)-piet He:rclriks-lilim Schí]-der. Wie zich deze be-
Àlissende strijd tegen Petten nog herinrrerUr za1- zích het aanvankelijk
dramatische verloop nog best voor de geest kunnen halen.Een van totale
inspanning tri.llencl WGIV-team sloeg na een J-\ achterstand zo overdon-
derónd terugrdat uiteindelijk een 4-7 zege ên de titel in de wacht v'rer-
den gesleept. Good.-o1d Vriirn Schifder was met 2 magistrale goals zeker
de gÍorieuze natch-winner. Waarlijlc een hoogtepunt uit ons bestaant

Foto 4: seizoeE-12!9:1212: {9ppll$!9!:ê-C!9:leq!be}-r*li.oen: van 1'
;;;;;;i"á;ááiia"6tlleider dhr.fr;íA6n:ê6i-iáfAiA"-d66;-Zi[3:Di6Ë-namter-
Leo dpetter-Jos Li:an-Jeugdleider dhr.H.I{usters. Voorste rij: Síem van
Nuland-,.ïan KrJLjgsman-Jan Polman-Joop Ramler-Hennie Nieuwenburg en Joop
Huigen. Toch tn aard.ig gezichtndeze rrvoetbalkleuterstiriïaarvan er nu al
neerd.eren a1s trgezeteli huisvadertr rond.stappen en over eigen kroost be-
schikken, Een bèwijs dat we trsnelrr levenl Dit is VrlGïilts, eerste adsp.elf-
talrdat in ons ee"Àt" jaar van deelnarne aan rle competitie al direct de

hoogste ogen gooideJl
Foto 5: Groenskam,oioenen afd.Gynnastiek November 19542 Van I.Ï}rrr 1!1êt
á"=f iAí - aá=;;ffi - a;' A;6;i ;1ï;;Fifr- A; - Eiï ; ï -66Íïááï A-fi 6 i áï -vo 

o rs t e r i j :

ïi1illy Balcker (meisjes-Ëi-n*nr.ie Riclcter (jong,'ens-n)-Liesje t'ilulder (meis-

5es-Á ) -ï,{arc el Lagerveld ( j ongens A2 ) -Ans je Fransen (nieis jes-B ) -peter
Ëoning ( jongene-d) ; Mj-dden: Hannie Rietveld (meÍs jes-C )-gattra Leek
(rneisjeslD)ëonnie échutte (met beker,meis jes- jun. )atie _Koni jn (meÍsies-
f,). lá rij: Vrz.H.J.Lricker-Johan Mahieu (jongens-D)-Gré Konijn (dames-

uá",i* gr:)-Koosje Looy (meisjes-G)-rruus Spaansen (darnes-sen'le 8r.)-
Oefenrneàster C.Smit. Een keurgroeprvraarvan lriíj nu nog vele prominenten
in ons VfG!ï aantref f en! En vuie 

-hen aan het werk zíet- rza]. z6h'ev tot de

overtuiging komen: GÏI'INASTIEK IViMKT IffilIEK t
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il.I *ï, - ;T *g*E *: n!*g* - rl*g *Ê n: nI*9*Yn :
Het schrijven van een hoogdravend feestariikel- is nu niet bepaald iets,
wat rni j goed 1j-gt rnaar j-n het Jubileurnnummer dat ter gelegenhej-d" van
ons 2e lustrum doo:'d.e ijverige nensen van ons trl/Ï.G.Vi.-Nieuwsiïvqordt
sanengesteld.rmag een bijclrage yan het K.S.C.-Bestuur toch zeker nÍet
ontbreken. Na 1O jaren hard werken door een aantal tnensenrte groot om

ze hier allen te noemenriïiogên wi j zeggen dat Ce K.S.C. zich een vaste
plaats in de gemeenschap van Den ï{elder heeft verworvêl. Het initia'
tiuf orn kapeÍaan Dekker z.g. en de 6rote v;erkkracht van onze eerste
voorzitterrvrijlen wethouder P.Th.Luyckxrzijn geen vergeefse daden ge-
lveest. De katholieke Sportcentrale bloeit en het grootste deel van de
katholieke jongeren die sport beoefenenrheeft zich rond de geel-'u';itte
vlag geschaard on in de sfeerrwelke ons pastrhun sport te beoefenen.
Toch zijn er no6 te veel die zíeh afzíjdig houden; dikwiils omdat ou-
de banden hen nog aan andere.verenigingen bindenrmaar ook vaak omda,t
zij het belang van de sportbeoefening in het verband van de KrS.C.
niet inzien, I/rlij lnogen trots zijn op het grote aantal ledenrmaar vol-
daan zeker nog niet. ïrlij moeten ook trachten henrdie zich van de sport
nog afzijdig houdenrte trekken. Door te streven naar eên n o 6 be-
tere verenigingssfeer is dit zeker mogelijk. Naast voetbalrhandbalt
gymnastiek en onze jongste loot basketballrzullen er straks misschien
nog rneer afdelingen gesticht rnoeten viorden. !íii weten dat de plaatse-
lijke Geestelijkheid vol belangstelling ons streven volgt en steunt.
Een v',oord van dank voor deze i:rorele stennrwelke v;ij gedurende de af-
gelopen 1O jaren van deze zijde mochten ontvan-genris zeker op zijn
plaats. IvÍaar er is geld nodigrveel ge1d. Gelukkig vuordt deze finan-
ciële steun ons niet geheel onthoudenraaar het is tekort. Als iedere
katholiek in Den Hel-der de 6rote noodzaa.k van de K'S.C. inzagnzouden
$re een stuk in d.e goede richting zijn. Er ]romt zo onízettend veel
kijken om de huur van gynnastiekzalenrvoetbalvelden en de Jtosten van
materiillen enz ooíLZt op te brengenrdat ook na fO jaren K.S.C.londanks
de uiterste soberheid. welke betracht wor:dtrde financiijle basis nog
naar smaL is. !'ie hebben het gelukkig gered en lïe zullen het net de
steun Vanuít de hemef en van de harde werkers voor onze K.S.C. op
aarde o o k i-n de toekomst zeker wel klarenl

ïi.!Ï. !'IIÏ,IENBERG t

____:oo"zitter 
KSC -Hoof dbestuur.

VAi{ HARTE PROFICTAT ..... O '. O ' VIA RAD]O SCHEVENÏNGEN t I

Via Radio Sche.leningen werd een van de Bestuursleden van de afdeling
VOETBAL telefonisch opgeroepen en verbonden met een olietanker in de
Perzische Golf i ldiernand minder dan onze oud.-voetbal-jeugdleider de
heer G.SCHUCKI'LAN bl-eek aan iret andere eincle van de lijn te staan en
witde op deze vrijze eteventjesïÍ z i j n club en de leden feliciteren
met het trveede lustrun. Zijn felicitati.es gingen natuurlijk vergezeld
rnet de hartelijke groeten voor alle bekendenrwelke vuij hierbij gaarne
overbrengen. ïVaar ooh ter vrereldrhij leeft nog met hart en ziel mee

met zi-jn en ons ïí.G.V',J. en gaf hiermede vlreer op originele vrijze blijk'
ïïij weten namens velen te spreken als rivij de heer Schuckraan de beste
wenscn doen toekomen van zijn Helderse vrienden en bekenden en hem
een go e de vaa r t toewensen. ïfij ]ropenhernspoedigweer eene
aan de Nieuwediepse vsal te mogen ontmoetenl
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Aarihettotinijgerichteverzoekofl,egÏ.].bijclragev.:crhctJir.bileum.
rluÍnmcr van ons clubblac ter g"r.,g""H*io van hct 10-iarig bestaan van de

K. S , aj . r,vil ik gea::ne voldoen '
cp d.e allerecrste plaais een vrelgemeend'e felicitirtie van af d'Banket'-

ball r.an het 1(.S.C'-bestu'ur en a?n de G'A' bii SefSe111i1,:"" c1e 2de'lus-

trun-vieri-ng,lïijhopenvanharterdathetgcgt:vgn1ilogezijnr:reimcdev'rer-i
king van alle t<ainolieken van Den Ï1eld'er ccn iottg *tt vruchtbaer t'cstaan tc:

leiCen, l,lant tk zre h.et zo: geen K'S 'C r $eêr' i1"át s1:ort -meer 
in katlicliek

verltirnd, en clat zou'heel iot**"- zijn na alles wat e' in cle I0 afgclo'pen

ja.rcn door de K'S.C. is tot stand gekomen en is bli jve'n bestaan '
l.Tu iets over d.e afcl .Basketbalí; d.at dez.e af dcling rcden vrÏL bestaan

heeft,zai_Uuithetr,,olgendekorteoverzichtwe]-blijkerr.}Iadeopricir-
ting o1r 10 december L953 d.oo" 9-d*nru" en ondergetekenáe, begon op 14 d'e-

cember.d.i3.rl,r de eerste traíniág niet d.e vrelv,lillende medevierking vain de

lleer C.cle Jonge als trainer, 11"l4aart L954 r'veyd' er voor het eersi \rerga-

derd met *un rlal;;"i- """ re dames ' Tevens r;e::d een aanvraag ingcdiend

voor o,-allante in de 3l .S,C,. Ook werd' besloten in te schrijven met 2 teams

voor het F.A.C.-tournooi onder de naa'm D'O'S'; da-ar wij nog niet aange-

sloten'waren bi j cle I{.S .C, en dus de naai:i -ijÏ'G 
'\'f ' nog niet gevocrd mocl:t

vrorden. -Jitslag: D.O.S. ï lste -orijs, D.C.!. 2 Zd.e prijs. óp's iuni 1954

kregen we C-e hàschÍkking over ein Ëuitenveld' De coirrpetitie begcn op 10

se.:temberl-954r:ret2dames-teamsonderdenaainl'V'G'\lil'rdaardea':rnsluiting
;;:';;";: r:ó','verkresen was. Doot iret goede spel van de dames in verschil*
lende oeíenvreclstrijden werd het lste táam ín àe lste klasse en het 2Ce

team in de 2de klasse ingedeeld. Ïïet ledental liep op tot 2;r' i3egin L95')

wcrd" er door enkele her'en-gqvraagtl om obk voor hen de gelegcrlheid te openen

ont te kunnen basketballen' Hi"tiE" werd besloten cn er gaveÍi zich lO heren

oF, Er vuerd een trainingsavona vu.stgesteld'I ootrc in de 1co9le1 ai:':r de liolen-

stra;,,t, trlíaar 'met veel animo gestart"werd. Ín de competitie 1955-1956 r'rerd

eï, dcor 5 dames- en 2 hei.entáariis deelgenomen, ';aarmee 
ook 'ioor tcur'ooien

vrerd ingeschreysn. ïiet gy*f oi.;tl , van Ga1ens'traat, r'verd ons be:;cl:ílib;r'ar

gesteld. door de K.s.c.; een eigeá lokaal , :11 wa.s het een beet je i:r'akliig'

ï{et Lcctento.r nlir-;;;; tà"r, +r, áu.*u" en heren' Door d'e tceL'oop van nieurve

l-eden kon v;orden ovcrgega-an tot f ornieren van me is j es- cn j ongens* junioren-

tea:::s, Ap ZT en 28, augustus ió:e fti"fcle"'' v'e ons ecrste cigen tou-:'nooi voor

junioren en serrioren, vuat bovánvcrv'ra-chting schitterend' verliep' I{et ai"ntal

leden stceg tot 58 d.ames en heren. Aan de cor'pe1itie D55-L957 v'ierd cleel-

genoiren net J d.eimesj 2 heren-, 2 iongens- (.q' en B) en I rneisjesbcT-n" Jon^

gens A vuerd ongeslagen kampioàtt ii ai jeugclcompetiL'ie' '3p 1C iuní 1957t

2de Pinlcsterclag, werd ons grote jeugdtournooi gehoucent wa:3'raan I vereni-

g;ingen v:.n buiïán Ae sta* àeutr,."rï"'*l c,&. tlie iiJolves, The T,vphoons' Deze

krehorentotdebesteteamsvan}{ec]"erlancl.Ondertussenzijnl''.cl",rer]ilrisc
uit c.e gymzaalI van Galenstraat, en hebben we de beschik'líng ge'kreScll o-.

ver twee *ieuv,re, naar de eisen áes tijds ingerichte, _gyrnzalen v:in de Ge-

neente van d.e Tuindorpschool en de B.L.C.scf,ool' In d-e maand au::;uÊllls if'
gaf onze ,r-fdeling nog een jubileum-tournooi -uoor senioren; uitslag rvas

lïGiildi.imes,lsteprijs'lvGlii2c}arnes,2ceprijs.Zoals]U.zteLga"lth,et
bij d"c afd"eling Basketball nog Fteed" ""u*"*áot 

ledental o1 I juli L957:

77 dames en neien. Hct bestur.ri hoopt het zo te houden, rvant Ba'sketball i-s

DII s;rort voor dc tockomst. Ïie zi jn begïonnen ::ret de naam D'O's ': -Door oef e-

ning sterk, en ïíe gaan door i:et á* tr"á* ÏÍ.G.!,1,: ïfii Gaan lllinnenl 
LI1:,i0

^:^^^
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Gelukki

Naar rn goede oude bekende ga je altijd met heel veel plezier terug; is
het niet in werketijkheidrdan toch zeker in herinnering. Je blijft toch
altijd met het wel en wee van de oude bekende meefevenral is het dan
rnisschien op afstand. Zo is het met t{.G.11-'/ . en rnij ook. Ik mag me ont-
slagen achten van de verplichting om te bewijzenrdat lï.G.1ri. tn goede
bekende van ne is en dat ik nog steeds meeleef; daarvan kari en hele
stapel rrlv.G.!{.-Nieuwsrt op mrn kamer getuigen.
Nu viert dat lirj.G'V'/. feest e:t moet er natuurlijk gefeticiteerd r,vorden.
Nu kunl U mij geloven of nietrmaar ik zit te tvrijfelenrwaar i.k net fe-
lj.citeren beginnen noet. Bij cie feesteling natuurlijkrzult'u zeggen,
naar ik zit juíst met die feesteling i-n de knoop. ïk ben eigenlijk op
ctit ogenblikhetmeest geneigdom h e e I ka th o1ie k De n
H e I cl e r te feliciterenrdat zi-j reeds ti-en -jaar in het ríjke bezit
van ïtJ'G'!!. Ís. onder dat rrrijkerr mag,gerust rn dikke streep staanrwant
dat het werkel-ijll zo isrervaar ik mornen.teelrnu ik in rn orngeving zít,,
vuaar het zo heel moeilijk is om ool,; maaï'enige band te leggen ond,er de
jeugd van de parochie. Daarom kan ik nog vrel eens heimvree hebben naar
!''I'G.!V.lnieL zozeer on de prettige sportfest'i jnen als wel orn hei goede,
dat juist door het sportverbancl werd bereil<t. Nu ik dat hier niet meer
hebrv'ra.ardeer ik het nog meer dan destijds. l'iaar katholiek Den He1der
heeft het nogl Hopelijk heeft zíj er alles voor over orn dit te bev'raren;
het is het zo voïop waardl
Dit bovenstaande i-s zo ooh. de beste gelukvrens aan het adres van V'v'.G,lr'rI.
zeLfi daarin ligt toch vooral een van de gronden van haar bestaansrecht;
zij mag de naam katholiek dreiger:. en daarin ligt opgeslotenndat zij dicht-
bii àf veraf met de zielzorg vril meewerkenl dit raag dan rtspelendervri jsrr
gebeurenrmaar het btijft tocir van groot belang.
Bii In feest als dit ben je altijd geneigd om kruj-zen van verdienste te
gaan uÍtreiken maar ik weetrdat niemand daarop zit te wachten. Er is
d.oor velen in ![.G.V\i.-kringen massars wer]< verzet - pretligren nog meer
onprettign lÍaar het is door de meesten met overiuigíng gedaan in het
belerng van de zaakrvuaarvoor ze stonden. Hopelijk zal dit op onzichtbare
::ranier met hen verrekend vuordent Voor hen hoop j.li oolirdat VrirG.!ï, er in
katholi-ek Den Helder steeds dieper zal ingaat] en er ooh in zarl blijven
en'dat zii zo lnaar r,verk voor de jeugd nog heé} lang vruchtbaay zat. kun-
nen voortzetten.

Kap. Th'Tulen,
Oud-Adv.
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Een optelsornrdaterend I September L)Jiz

f,edenaantal: Afdeling Voeibal
Afdeling Handbal ta7
Afdeling Gymnastiek 360

Afdeling Basketba]l 84
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Totaa1 aantal leden op 1 Sept. lp)f
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Een Spartaanè koning had op een succesrijke veldtocnt in i0ein-Aziê
een aantal vgorname Perzen Sevangen genoaen. llij Ij-et dezenZich ge-
heel ontkledenrplaatste ze op een rijtje en zette er een troepje van

rijn eigen fcrijàslied.en naasi. I{et contrast tussen de gespierde breed-
g*á"ltouáerde lióhamen der Spartanen en d.ie van de blelce paf ferige
ËuikÍge Ferzen was het beste pleidooi voor de l'raarde van het door de

Spartánen gehuldigde systeen van lichamelijke opvoeding.
irïàtuurlijk wild.e irnruil het 1-O-jarig bestaan van lï.G.iil.rbovenstaande
anekclote *iet a,rnhaienroro u"n aantal van de oud-gedienden uit d.e eer-
site jaren van c1e rr"1rr5ir te blamerenrdie thans - kennelijk in rrgoeden

doenil- hun spaarzaae adem nog slechts gelcrui-ken oni langs het lijntje
onze elftalten aan to vuren. !ïaa-r toch zal menigeen van henrdie liet
aktieve sporten al enkele jaren heeft laten schieten,wanneer hij bii
de Zaterdàgse rigrote beurt'l zijn kontouren in de spiegel bekijicttzich
een beet j" gurr*i*n voor eigen jeugdf otors en mogeli jke s1:ortcliplomaes
aati tie muur. I'lu is het wel zordat de doorsnee ldederl-ander niee:r uit
behoefte ean een gezellige vrije-tijC.s-besteciing tot een sporticlub
toetreedtrclan uit zucht otn via een Spartaanse training en bijna as-
cetische levenswanclel tot uitzoncrerlijke sportprestaties te ]iotnen'
l'{et deze opvatting staan we geluklcig nog op een gezond standpunt '
Maar lvel is het jánmerrdat in vele klubs de daia-dwei'ke'lijke sportbe-
oef enitrg vaak uuo"dt over6elaten. aan de jor:rgere garderterr'vijl cle ou-
dere g;eneratie rich vergenoegt met het anineren van meer of ninder
nattc- feestjes en zijn Èontakt net het sportveLd tceperkt tot het
]ceuren van d.e grasmat en heb trekken van lijntjes. lien veteranen-
wed-strijd. bei;eÉent clan ook meestal nteer een genoegen vanwege het
potsieriijke gedoe van amechtige buikige Ïre:ren op spÍlle'oenenrdie
ácor gijni3"s-de lachlust van het publiek proberen op te welikenrdan
d.at vue er ons kunnen verbazen ovêr de goede prestartieslciie derrouC-
jesir nog weten op te brengen. l{attturlijk is dit in lï,G.1rí. andersl;
óaar ma6 de oude garde nog bes'b in zlvembroekje gezien v'lorden' Anze

qars wánctelen ook liever naast ecn robuuste figuurodatt aan het slap-
pá armpje van cen oubollíg heertje rnet platte bo:'st err rnet moeite in-
guknoopi embonpoint. De oude koning Gusiaaf van Zlved'en,Cie tot in ztn
tachtiger jaren nog een behoor'lijk partijtje tennisterzal heus vvel

eens met een geflalteerde score uit cie strijd gekomen %LJ;y.rclank zij
de onuÍ.tgesptó].*t instrukties van ile tegenpartij on de iroude baasrr

maar te laten vrinnen?Íraar het vras tocli een sportieve krasse ouclc l:eer.
Veel vet zat er aridere niet &3.r1 r De keuringsformr-ilieretr van levensveÏ-
zelceringsmaa.tschappiien vragen altijd r:ret veel -interesse naar het ge-
r,richt van de kand.idaa'1,,en vranneer di-t aanmerkelijk - bijv, 20 % - bo-
ven het gemid.deld.e uitkomt,kijkt d.e medisch ;rdviseur bedenkelijk' De

sta.tistieken wijzen inimer.s uitrdert de $ans orn oud te vrorden sterlc
daalt net d.e toánatne vaïl het gewicht. I-iei hart,clie konstant draaiende
ceritrale motorrhouclt het aLs regel langer uit,als zij:i arbcidsterr:ein
niet onnodig ïvordt uitgebreid net kilots overtollig vet. -Cp die extra
belasting iÀ het eigenliStc niet berekencl. Voorivie niet Coor de charne
van de iioud.e-heren*áport* zelve gegtrepen ï'rordt of voor degenenrdie on-
gevoelipg blijven .roo" h.t,v,relisv;aar taktisch gekamoufleerd mêla-r toch
áuidefijlc ,roólb*"r rrrispri jzenrv,Jaarrnede huneegar s telkenmale ias- en

broeksknopen aan de gev,iijzigde si.tuatie noeten aanpasseÏ]tvoor d i e

is weLlj-ci1t nog clie ievensverzel:eritrgsstatistiek een aansporin6ront hun

sportbroekje n,ee:: eens vooï cle clag te hale:r. i('laar '..d-enlc er omrheren

,., kolrn o.u.rr; na zotn periode va.1] burgerlijk vegeteren niet te hard
van stapel lopen. Er aiSn voorbeelden vanrïcome-backs??,die op d'e fi-
nish i.n elkaar zaktenn r=-:- j'{eCicus,
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Gaarne voldoe ik aan het verzoek g9!-!È9l-9$919-rglSigg:
van de redaktj-e oil tegrvr rrlo jaren Vr/GWrt mijn.lantaarnt je - dit-
maal gevuld net lustrur,rol-i.e - op dit voor al}e l-edenrdonateurs
en supporters zo verheugend jubileum te richten. ï,Iant het ie
inderdaad een rni jlpaal rrvaarover de gehele V{Gïri-familie zich op.

recht mag verheugeni Er is 10 jaar geleden een fundament
gelegdrrilaarop onze club werd gegrondvest. Eenvoudig was

,Nr. iteerste-steenleggingrr nietlmaar het strekt de toen-
-/ma1J.ge bouv'iers tot eerrdat zij voor een hechterstevige orl-

l=l/
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jubileum-pÍt even hogerrwant hier had toch eigenlijk moeten
staan: door medewerking van a 1 I e n J Maar ... en dit is
toch zeker weJ rn v*olkje aan onze lustrumhemel ... niet a I -
I e katholiekenrhetzij sporters of niet-sportersrhebben hun
steent je aan ons 10-jarige bouv,ilverk bijgedragen. Er zijn er,
die zich afzijdig hieldenlzonder meeri er zijn er uit onze
kringen ookrdie naast hun werklooe-bJ.ijven voor de goeie zaak
het zelfs rtpresteerdenrr,hieraan afbreuk te doenralthans poogden

dit te doen. Elk foutjerelk misstapje van en in ons !t/GW 1ffas voor hun aan-
leiding om hierop laatdunkend in hun neutrale sport-mÍlieu af te geverro
Hun kennis van het verenigingsleven was schijnbaar nog dermate kinderlijk
ontl,rikkeld,dat zíj over het hoofd zagenrdat;ran e 1k e vereniging wel
eens iets hapert; dat er overal wel- eens iets fout is. Het zij hier ver-
der gezegdrdat zij met deze handelwijze bij de weldenkende neutrale vere-
nigingsmenseïl zeker geen eer inlegdenrintegendeell Bij de terugblik op
rï10 ja::en lllG!ïrr rnoet lantaarnman zelcer ook zijn lantaarntje richten op die
ledenrdie in vlezen geen leden waren, U kent ze welrde luitjes die bij al-
les en nog wat direkt hun kritiek-spuitende nond roeren; de luitjes die
h-etaltijdbeter weten,fiIaar nooit beter doenl Ookaan
deze personen hebben we het zeker n i e t te dankenrdat we nu op een
zo sterke en mooie vereniging lcunnen bogen. Aan wie dan w e 1 ,zaL tJ zeker
uj-t dit Jubileumnummer dui-delijk wordenralthans ten dele. Aan de werkers
van de eerste- en van de latere uren komt op de allereerste pLaats een
woord .. r.ê€r] woord?? .... een gehele redevoering van dank toel Buiten-
gevroon veel en o zo prachtig werk hebben zí7 verzet en heus niet altijd
konden zij zeggenrdat geheel ïVGVil hielp of achter hen stond. Zij hebben ge-
Ieerd dat je zeker geen verenigingsbestuurder of wat-dan-ook moet worden
in cie hoop er dank voor t,e oogsten. !Íie dat verwachttenrkvuamen zeker be-
c1rogen uit, Je moet vaak een dikke huid hebben om de speldeprikken van de
'.ot\itetêïs niet al te zeer te voelen en over een onuitputtelijke voorraad
zel,fbeheersing beschikkenrv'rant e.rnders perst íllpsnre je maar aI te gauw over
derrrooie streeprt" Je id"eaal moct zÍjn een mooie vereniging in stand te
houden en hogerop te brengen; je ideaal moet zijn om voor de jeugd een
verantwoord. milJ.eu met een zo prettig mogelijke sfeer te scheppenrwaarin
ze ltaar sport kan beoefenen zoveel- ze maar lust. Heusrje rnoet over een
fli nke portie idealisme beschikken om je jaar-in jaar-uit in te zetten
voor je club ren ... gelukkig hebben we zulke mensen gehad en hebben vre ze
n3g; in grote getale zelfsl Aan die jubilerende clubmensenrdie v','e achter
de groene tafel vinden maar oolï in onze korunj-ssies en in onze sportteams
een harteti-jk proficiat met het 2e lustrum van h u n clubrmaar ... nog-
rnaals ,.. ook een welgemee nd vuoord van vrelverdiende d i; n k t ïVij zijn
o-r zeker vanrdat vue ook in de kornende jaren op hun lcunnen rekenent Tot hen,
ciic toi; nu toe hun hart en oren voor ï'lGlV gesloten hielden zou lantaarnman

, de.rgrond hebben gezorgd, Even moellijk - zo niet moei-
lijker - $rê6 het rhet verrezen bouwwerk in stanC te hou-

\ den en nog uit te breiden en.te verfraaien. En wederom- mogen we zeg,genldat de onbaatzuchtÍge medewerking van
v e l- e n oorzaak Ísrdat we nu zeker met enige trots

mogen neerzien op hetgeen is bereiktr Door medewerking van
v e 1 e n tl Inderdaadt En hier draait Lantaarnman zijn

F



willen zeggen: u hebt heel veel gernist en verzui-mdrmaar '.. haalt uw

scl:ade inl WG!,J biedt U ciaartoe ruimschoots d.e gelegenheid en zal- rJ ook nu

nog net open armen ontvangenl En tot de ledenrdie als verenigingsmensen
de rtlO maglere jarenrr ach.tór de doorlopend-droge-rug hebben nog even dit:
Toont in cie komencle jaren dat je volcloende bent uitgerust; laat zien dat
jeniet alleen vreet tà profiteràr.r*u"tt op ?tn tijd ooh iets van het vele
clubvuerk op je schouders durft te nemen. Voor de ancleren Wordt het werk

daard.oor lichter en prettigerrde clubsfeer zal er zeker door word'en ver-
hoogdikortom... ons WG!ï rá1 *r wel bij varenl En d a t tnoet toch het

doel zijnrwaarop iedere wGllilter miktt Dat het ook wat dat betreft in de

l<oriende jaren màg tiwe,r'relenrr van de doelpuntenris de wens van Uvl " "
r ^s+q--hIïIàílr
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Ter gelegenheid van ons 2e lustrum wil ik allereerst het Bestulir nanens

al onze ".rppo"f""* 
(en -stersl) van harte gelukvuêlrSeïlr In die 10 jaren

is ïVGhl uitgegroeid tot een grote verenigingrdie steeds meer ging meetel-
inr.. OoX piiicipieef gezien is gebteken,dat wij terdege reden van bestaan

hebbenrg*ii"n dà.vele*geluk6ige paartjes dj-e elkander ivr díe 10 jaren op

"n rorrá-het sportvel-d. hebben gevónden. Voor het vele werl< dat Bestuur en

Cor,rmissies hebben verzet past ons zeker. een heel hartelijk v'roord'-van

dank! Laten alle leden hun dank tonen door ín de nu gestarte ie lustrum-
periode te tonen goede leden te zijnrdoor zich geheel voor hun lttÍGÏ'l te ge-

venrde aani,rijrirrg,,àtr van Bestuur en-Ieiders op te volgen en de training
zeker niet te verwaarlIT'êTL. llr/ant heusrwillen we verderop ltonen'dan zullen
ï1,.e dat punt TRAINING goed in de kijkerd moeten houdenl Geeft je in de wed-

st-ri jden voor fOO-en-mee' procenl àn zorgt ervoor clat je door je houding

en omgang clc goede teamgeest bevordert; áit is zeer belangrijkl Ongetwij-
feld zullen nieuvre successen dan zeker niet uitblijvenron dat is toch de

vlêhs vitn onsrsupporterstnameng riirie hier gesproken heeft r"r "
- Fr rBrondÊ;ema.

- @ -s-s-s- e-o-sF(E- O- O-ObO-6-6-OFoFo- e*o- obo-$-ê-sFe -o-o -s-o-o-e- o- o- o- o-iD6
g tsEHANcERr,l ,-q-qrCïAA! =
@ - :-----;-- I
Ë nrri*u sortering - Kosteloos advies - Staal-boeken vrii t:".:t:*gu g

g pi"l.-t"r"l bescàikbaar - iviachinaal afranden. Dit all-ee bj-edt U "' I
3 fo.A.DE GRAAUW -SPOoRSTRAAT 11r-115 -=* lelef' 27 2 6 ' 3
g , ?'^^h ï',aÍ Y+ Í d m /\ T) \r f' D Ïr , =
e ALLEENVERKOOPVAT'I HIST0RVERFJ I
o ^ - -=' ó-^-ÀÈo-a-a-a-4, 

o

-O-O- e-s-6-O-$-€-ê-O-0-O-S-0-O-(}-6r-6-6-6-e-{E-O-O-O- $- @-S-@-O-O-O-ê'-S- s- 6-

FA.A.],UYCKX
s t r a a t 9 - tel. 3 ? t 6

- LÏKEUREN - GED]STÏLLEERD

voor bruifoftenrpartijen en vergaderingen
============

=Ruime rgezellige zaal

Spui
/--rs\--<

tlcl

T



--. ====--=-===-=---=== :
Daar ík zelf niet bii de oprichting van d.e K.S.C. en haar afdclingcn

aanwezÍg ben gelveest, is Àot niet genakkelijk om zo maar feiten necr te
schrijven over deze beginperiode. Ik heb daarom eens een avondje vriige-
maakt om aandachtig het archief door te lezen. Ïk neem U nu dus mee op

de zvuerftocht door het archief en fotoalbum: ïtij zullen rtTien ja:rr hiand-
balrr nog eens de revue laten passeren

Het eerste houvast is een afschrift vaï] een brief aan het Nederlands
Handbal Verbond te I{aarleln d.d. 4 december I94? met het verzoek om inlich-
tingen. Uit d.e brief bl,ijkt niet vrie de schrijver is. llisscirien ]ran het
stuÈ papierr vlaarop het áfschrift voorkomt, ons verder helpen. Dit is nl'
een fi-jÉt voor ledige fustên van de Heinekents Bierbrouwerii.Yli 1\.V"
Uit verdere corresp;ndentie blíjkt dat VíGIIí in het seizoen J-94B/l'949 vo9{
het cerst in de-R.K.Ned..ïlandbalbond is uitgekornen met 6én senioren en één

junioren elftal. Enkele speelsters uit de eerste tijd zijn Ans Sinniget
Éffy Scttutte, Tinie v.Amersfoort, Tinie Goes, Tinie Stolkt Toos Boumat

Truus Luyckxi fini* I'Iieuwenburgr Roos Boom, Trees Boom, Riet Ditor l-ïelma

Schutte, Bep Snel. Vele meisjes zijn ininid.deLs al getrouwd. Toch zijn er
verschillende nu nog lid, b,v. Truus Luyckx, Tinie Nieuwenburgt Roos en

Trees Boom, Elly Schutte en nog enkeLe anderen. Er waren 28 spelende Ie-
denl ïn NovemUer f94B kv'ram ik zelf als trainer bij de afd.Hanclbal. Daar-
voor $/aren de meisjes getraind door de heer Pauw. ïn maart 1949 kvra-m lrtlim

Ouviens a-ls trainer in ir.rnctie; er waren toen ca. ]5 lecien' In Juni 1950
werd ï\iGVi f kampioen ên Bromoveerde naar de eersle klas, lifcïf 2 vlerd' trrveede

aehter DVfo 2 in de Jde klas. Het dagelijks-bestuur bestond in ].950 uit:
F.J,ouwens, voorz,r Ans sinnige, sÊcrrr lií'F'K'Ouv'rens penningm" Ïn 1950
bracht lilGV\t I het tot de halve finale van de bekc'rcornpetitÍe. Iíier nog en-
kele uitslagen; con Brio-uJGll o-1r usvu-l''/c\nj 1-2t ti/G!'I-st'sebastianus J-2t
vi-d.o-V,tc1n/ 6-óI Verder lezen we dat oB JO maart L952 4lVGVtr-sters uÍtkwamen
in het elftal van de kop van i{oord Holland in een wedstrijd tegen Vfest-
friesland. Het waren Sanny Beun, Ans Sinnige, Riet Dito en Tinie voAmers-
f oort. fn het seizoen ï95L/L9r2 krruanr i,'IG1lJ voor het eerst uit in de Dioce-
sane lloofdklasse Noord.-lÀlclri I werd Jde. Dit was irhetrr seizoen van de \rVGIrrl-

junioren, f,íj werden nl, afdeLingskampioenen, districtskanpioenen en be-
kerhoudsters. Seizoen L952/f95J vrae voor de senioren ninder succesvol.
liaar de junioren vraren opnieuw opperrnachtig: zowel A als B werden kanpi-
oen; A vrerd wederom districtskarnpioen. Hierin speelden o.a. Tnuus Luyckxt
Sjaan i(ok, Gur.ie Boon, Tinie de V{it, Tinie iiÏieuwenburgr !/iI Boots, Ria
R:rrnlcr, Tinie Mulder, l'{ertha Lagerveld, Fien Zoetelief , Iïil v..Atuersf oort.
De einclstand: 1l+ gespeeld, 14 gervonnen, doelgemicld.elde 121-9ll Tn j-953

dcclen de adsirirr,nien yoor het eerst aan de competitie mee. Tota.al lraren
er eind. lg7t, na een snelle groei, ca.B0 leden, Vt)o{ het la':tst behaalde
1lÍGV; I het kampi.c.nschap op 2i december L951 na de 4-1 overwinning op T6P.

Vfist U d.at we in het seizoen L957/L954 net, J seniorc'n-elftallen uitkwameir?
Na 1954 hebben vooral de adspiranten laur,veren geoogst, Zo zijn de adspi-
ranten A en B beiden nu voor de 2de achtcreenvolgende keer houdster van
de ads.:iranten-vrisselbekcr, Speelsters die in d,e af gelopen jaren onze naaa
hei:ben hc;oggehouden in iret districtself ts.l- zijn orêr 3 f oos Bouma, Ans Sin-
níge, ni-et lito, Tinie v.Amorsfoortr Tinie lÏieul"renburg, Gurie Boon, Sanny
Beun e1 Sjaa-n Kok! Al1e feiten kan ik in dit korte artikel niet opsoinxient
maar tot Èesluit lr,,il- ik toch hr-rlde brengen aan de penningmeesters(essen),
die in de a.fgelopen 10 jaar soms huizenhoge barrieres he:ben opgeruimd on

de katholiekà meisjes in stai.rt te stellen haar sport te beoefenen.
l:!;ij staan aan het begin van een tweede periode van 1O jaar. l/a-t zal

het onze ca. 1OO leden tellende afd.eling brengen? De Bilt zou ze36cn; en-
kele buien mear ook opklaringen. Laten al-le leden goede leden zijn en:L1s
er iets varr haar gevràagd wordt-spontaan meevverken. Dan zuLlen er heus

meer opklaringen dan buíen z:-in.
A4yr.t4f r"yAf

F.J.Ouv'rens,
VOOriliITTER.
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Ter gelegenheid van ons 2e lustrurn komt Uw POEDEL weer eens inêt' een
(niel al te moeilijke) prijsvraag op de proppenrvlaarvoor de liefhebbers
en liefhebsters mogelijk gaarne enkele jubileum-zweetd.rop-peltieE over 

-

I:ebben. ER ïvOF.Df VÁN U-GEÍAAAGD SAIïEI{ TE STEÏ,LEN EE}J ZIIS-REGELÏG RIJMPJE'

van in totaal 146 letters. De Le t/tn de 6e regeL hel:ben f,eÊpr l-9t25r24r
tOr29 en 19 letters.(totaal dus l-46) ltet rijmpje staat natuurlijk in
verb:rncl net on5 jubileum;maar meer wil- ik er ook niet van %eggen' Uit
onderstaande gegávens n1. is het heus niet zo ingewikkeld om het ge-
vraa.goe rijmpje sa&ên te stellen. Of is het U nog níet duidelijk?? rs

EnkeÍ voorbeeLd dan! De eerste van de híeronde; vermelde cijferreehsen
vorrnt irrn Af6eling van WG1Vir. Het antrrvoord hierop is VOEIBAL. Cijfer 10

van het rijmpje is aus de letter Vr122 is de letter 0,7 is de letter Et

1]B de fetiei-f ,63 de Letter B,13l d.e letter a en 94 de letter L. Zo'
hand.elt u cus ook met de overige reeksenren .. ",de oplossine nger,at_ll
(ttu haa het antwoord op bovenslaand voorbeeld ààk kunnen zijn IÏANDBÀLt

naar d.àn itad u verkeerd uitgekomen; even opletten dust)

b)

c)

Voorlvaarden voor deelname :

a) ieCere abonné plus óón huisgenoot aogen d.ee1nemen.Ze tilogen beiden
ó6n oplossing inzenden.
OplosÁing"n à-i"nen uiter3-ijk 4 O1iTOBER te worden ingeleverd of per

t-.àst 'be r,vorden toegezonden aan het adrilinistratie-adresr-Pasteursfraat
12 te Den Ïield.er; áit geldt ook voor de postabonnérs.
Inzenders kunnen volstáan net het verrtelden van het rijmpje; denk er
vooral om Uw naan op Ur,v inzending te vernelden!

{=-=r=-

VOO:I l:lËlï 0!rSOi,l"iiiiG Vii]I DE l,illl,l Ail:iTilE;i'iEll&ítr PilrJZE]T ÏiniÍiE BELC:{IliBAtu?

Z,],.iji GESTEI,D,VIJRi,JIJZEIT ï!IJ U iiAAR DE IILDEIIS IN DIï i{Uiil'iiiR STA/ri{l)E OPGAVE.

il.i ilini' \r'Oi,CiEl{ DA}i DE GEGlii/triïS, -=-
--t-----..--
LO-L?2-?-LiB-61-L3L-94 = !n Af deling van ii.G.!''1.
17-1-19 - OIíZE club! yB-42-lZ-Lo5-67'48 = ]rameraad'
116-f3? -94-21-li-B B-61-tZg-5-18 = Voorzitter lioof dbestuur K.,S.C'
54-rc5-144-LL?-A35-L6 = Voorzitter afd.Iiandbal
tt-59--e4 -94-j.2? -25-124-24-114-146 = voetbalattributen.
5Z-82-tZ5-89-132-89-f5-f1J = onontbeerl"ijk voor sportnensent
128*142-10l-94-121-22-34-106 = tn Kroon op het werk.
6t-L36-LjZ--toz-+;-68-fóf-fzL-70-!4 = Overtreding bij voetbaL.(vroeger ook,
;-ll-ic+-í-119-50:U3-t542-89-90 = sonber resultaat v.e. comp.(bi3 handbaL)
ico-86-139-145-29-94-56-96-52 = rn verloren wedstrijd.
B3-1-Z-ttr-V4-ZB = geluk hebben. (populair uitgedrukt)
21-76-LO?-B-8143-W:7?-W-B? = speler,clie niemand uit de weg qaat'
5?-Li?-L28-128-99-L23-92-LL-93-L12 = plaats in ?n elftal
16-n-rc8-42-81-t1B-91"-lB-2?-98 = buitenspel-ers-geven vaa"k . ó. o 0.. I

39-ItrO-L41-121-21 = snelheid. IA946-35-+A-?5-18 = toeschourvers. -

íí-eo-zó-rrf-lf-g4-r+-fZ-l-20 = zoncler schot , 5-I43-1I-?t+-?-8-! = Lid v.h.
íS-gf *tuS-41-81--94 -?2-g4-44-Bg-gf-Lr-L3 = niidCenvoor. (Besiuur lf q];\roetb.

85-Lt-,14-A:-f+-í10-11ó-2?-42-z+-57-95 = stille ti jd in de sport. (o.a.)
69-Bo-fz6-6-83-4?-46-79 - ooet rn keeper a'itijd zíjn. 

.

bij voetbal.
.rok bij handbat)

POEDE],.

49-43-94-121-40-100 = voetballers tot 11 jaar.
5+-60-6f -7 6-2"-21-99-8? -11340-6{r = geoorloof de rlurv "

1lO-9ro-15-23-LZA = overtreCing bij voetliai. (en o.a.
VEl"lL SUCCES c.... van
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fn opdracht van het bestuur van de afdeling Voetbal begon de Hr. Go-
mes het trainingsfonds op te ríchten. Daarvààr waren er reeds enige
heren aan het wàrk, nl, de heren Dukers, Z' en HiBouma, FrKoopman en

Gomes. Na een vergaclering ten huiZe van la:rtdgenoemde, waaro? oilge-
veer 15 nan aanv'1e ig was, begon het trainingsfonds te draaien' Als
eerste voorzitter $/erd gekozen de Ï1r, P.Luyckx Jr,. Secr' -penn" werd
de t:lr. Gomes, Graag breng ik nog enige aardige ?unten naar voren'
Een geleende toko, wat verrotte houtenpalen, dat was hetr war-rmee het
Trainrngsfonds begon. De eerste Kaspoca, de fietsenstal-r.ing, enfin,
vre verdienden tuat.'vïe kochten er hout voor en maakten fietsenrekken,
nu nog aanwezig op het terrein. De gelecnde toko moest terugl Met me-
de rverking van de IIr, Th.Ramler werd er een eigen tok'a gebouv;d. ,Stu-
die nooptà .i-1"..r.Luyckx en ziekte Ilr.Gomes het trainingsÍ'onds vaarviel
te zegi,en" De leden van het tra.i,ningsfonds verzochten het bestu-lrr van
de afd.Voetbal cle Hr.Spaans tot voorzitter te beitoemen. De l-.r, Dukers
Werd ;reni:tingmeestef en de Hr. v.d.j"amer SecretariS, later opgev.rlgd
door de }ïr.Stam, In die tijd^ r,verd de fietsenstalli:'.rg vernieuwd en v'rerd

er ook een nieuwe toko gebcuvrd.r vianraan vlel specíaal de naarri van i{r'
G.Stoffers rnag worden verbonden. lla enige jaren vertrok oolc d.e Hr.
Spaans vJegens ziekte, terwijl de ï{r. Dukers vregens omstandig:}reden zijn
functÍe neerl-egde. l.{u is dan de Hr. :'íusters vootztt'.er en de l{r.B.lTii-
broek secretaris. En dan de man van de eenten: llr, T.l(oopman, peirning-
meesterr:let nog enige leden, die vanaf de oprichting lid zrin: de he-
ren C.SchÍpper en J.Zoetelief, de mensen die door de fietsenstalling
de d.ubbel-tjes in de kas deden belanden, en de ]Ir, .J.v.i{ulandt die de

toko overnam van iir. v.d..lulark, en zijn werk daarin jarenlang goed
heeft volbrachto getuige de ca.5O km. dropveters, v'relke in die tiid
door hem zijn verkocht. Hij werd opgevolgd door onze penningrneester,
de I{r.T,Koopman, die met vrou$I en kinderen de hele zondag ín de toko
te vj,nden is om zijn waar a"n de man of aan d"e jongen te brengen.
Onze medevrerker d.e hr. L.Toes, d.ie nauwgezet de boeken brjhoudt, zal
kuni:en beamen, dat clit werk rnet níet gering succes wordt beloond. La-
ten we ook onze thee::etters niet vergeten: voorheen Hr. Spaansen Sr'
en tegenwoordig l,ievr. en de Hr. Steinman. Onbetaalbare krachtent men-
sen, die vuat over hebben voor'r,Ir'G!ïl Ik denk ook aan d"e feestavonclen,
welke het Trainin5gsf onds U bracht. Hard vrerd er door alle leclen 8e-
wer.kt, maeir er zi jn nog steeds werkers te kort om ons Tonds te doen
uitgroeien. De tegenwoordige penningmeester vrerd belast rnet het a&r-
lserven van donateurs en hij ia daar heel. goed in geslaagclr lvant tot
op heden i-s dit een belangr:-jke bijdrage voor onze kas, welke nu een-
maal nociig ie om onze jongens een trainer te kunnen bezorgen. De con-
tribu'bie van deze donateurs wordt net de regelmaat van een klok opge-
haald d.oor de heren J.Steinman, J,Brondsema, J.Ramler en B.Biegstraa-
ten. Vele namen zijn hier genoemd, maar daar er altijd een g;oecle
geest onclcrling heeft geheerst; kunnen we Serust zeg51en, d,a.t de afge"
lopen periode ecn mooÍe en goede tijd ís geweestr en het kan nj-ef
anders, $Janneer I're deze weg blijven volgen, d.at ons Fonds ook in de
toekomst zal bl-ijven wat het nu is: een onmisbare steun voor de R.K,-
jeugd van K,S.C.-lV.G,VJ. Afdeling Voetbal- 
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TIEN JAREN 'l'l.G.ini. ???2 rt Is maar hoe je.'t bekijkt ... !ll

.... . '^",1i,r1.:'i!r

Een krachtig rrrqu.*g,.r*ii d'e beI u*qpl-l[Ltte mij,i'i,'1:i: achterste
uit ntn nog lUiere-'Ïuierstoel te ir"{i;sen,ten einde de'voordes.l:
;;;";"-:";;; ;;-meest rrzïye^arvricirtiiéfme'cewerker van ons c1ubb1ad,

d.ie vre voor tt Semak maar Gerrit zullen noemenrwatlt zo heet ie ook'
ldadat i-e zich door de deuropening had geYrrongenrbood ik hem met tn

brok in mfn strot mijn l-aatÀte "ótia" 
Àtoet aantl4/aarop hij-zijn zít-

vl,ak voor het grootsie gedeelte kon uitspreiden. De or/ertollige zij-
kanten van voornoemd vlak liet hij zonder blikken of blozen over de

zijkanten van de stoelzitting bengelenrzoal-s een grote plak ham op

tn kleiner cadetje. Ik offreárd.e hen in sigaarren toen ie 9r f Se-
nomen had rkwat:ren eindeli jk z t n eerste vooordet' :irGoeierravond Oelt je l tt

'rIk hoop, ttrGerritrt,v,raÊ It enige vrat ik voora-lsvrog lvist (en clurfde)

tu 
-rrriuroordán. I{ii was echter Ëennelijk in zijn schik.ng!.mijn ant-

!ïoordrwant na enige malen opzichtig met.zijn
,ruoe iu hebben gesnovenrvervolgde ie met :

ïrIk geloof dat tt vrouwtje Ce koffie aI bruin
heeff'rrterv,'.ijl íe onderwijl In snachtend oog

tegen ín tcruiX Bols in mijn dressoir aanvlei-
de " ïk had clit scha:'relparti jt je eci:ter goed

door en ]<on nu tenminste aL êén conclusie
trekkenrnl . dat tt v,ieer In duur avondje zou
v;orden. Enfínrnadat Gerrit tn ]rah''e pot kof -
fie had l-eeggelurktreen 6.-tal. d'ubbel-e boter-
spritsen tn àtn ontembare en anti-bestedings-
bàperkende tnaag had l-aten zakken (bii de 6de

hoàrde je nóg rrplonsrf !) rae Bolsfles tot slechts
de stietiegeldrraarde had teruggebracht en om

ín 4de eígaar had gevraagd,kvuani ui'tei-ndelijk
het doel van zijn konst over zijn onverzadigbare lippen zttZeg, oude

schobbejak,..rráè" *" de volgenàe intappen en vàèr ikrn verse in de

brand jarag en vbór ik rt vergeet te zeggen ' ' ' ' wii zouden l,:, Ï11t:i-
vragen or* rn lettertie op papier te willen zetten ter gelegonheid van

net lO-jarig bestaan van lrii.G.li/. .e ' enne o " Ít hoeft niet mooi te
í"à"",aï" ,i'ma*r-lang genoeg is ...it !-'raarna ie net ztn ogen al-
ï\reer r'rproostrf zei, l{a deze morele trap tegen mtn ongeschoolde schrij-
versbujÀ nam íe snel de (tot niiril geslonken) consumptie-voorraad op

en trok toen de voor hem eni6 paso"nd"-conclusie t1tt1 'ïerd.t mfn tiidt
ouxve gezellige vri jerrr. Hii stËtae pogingen in het vrerk om snel op te
staanoen rn kv,iartiórtje later begaf i-e zich met eenrtik kon er v'rel

uitrr naar d.e voordeur. Nadat ik van de daarop volgenCe plof had vast-
gesteld-,Cat d.eze door de dichtploffende deur vras veroorzaakt (Seluk-
Ëig,n*nr,vrant vle kunnen Gerrit niet missen),stopte ik::.'lrn vrouvr onder

de wol,draaide c1e zoveelste radíospreker pijnloos zrn nek omrstak de

vred-uwe Van Ne]le in tle brandren schoof toen mrn stoeL voor In vier-
lcant metertje schri-jftafel- on te starten met een-moeilijke naar toch
ook eervol-le en clanÈbare Opgave :irTien ja:'en 'rr"vl.G.iÏ. , " o tt is 'inaar hOe

je ?t behijkt. " ote. Ik zal Éàt i1 ieder-gerral k o r t maken,on ïl niet
I a n g +r,e vervelenl TIEI{ JA-RE}.T l/.G.'Í''I. ,,;ll Dat is 10 maal 52 is
5?.0 vseken nraalrn kwartje contributi,e is f. I)or=. Daar komt no8-bij
ureet-ilc-hoeveel donatie aan het Trainingsfondsobus- en reisgeld (èn
;; 

"";j"ti 
bi j uitvuedstri jden,ï_oot jes-zus en steunbonnen-zo 'voor aí-

deling*zc cf afdeling-zus,ef fie.l làppen vo,or dit en voor datof ees*u-

en ande:"e iidure?r *vo*dJ*s en ,'.., zo kaa Uw Oelewap nog lvei In paar

rii.nlntjes Coorgae-n. iuiaár goed,laten vile zeggen dat deze 10-jarige grap

me d'irend pieË gekost neátt (níet dat l:enauvrde) rrrlaar dcin laat ik daar

uit voll-e borst áirect op vol.gen,clat ik deze rtkostbarerr l:raar o %o

kosteli-jke-itlO-jarige feestriitr voor geen TIENduizend gu1-den had rril-
l.eri nissenl Viant kostelijk i s d-eze periode geweestriaat 

'ik C a t



nljn geaehte lezersschare even in de jubilerende oorschelpen depone-
ren' En al. vlas er d.an wel eens wat herrie of gekrakeeLrach r,,, ook
in een goed huwelijk moet vrel eene tn robbertje vuorden uitgevocl:.ten,
ilIaar zoud.en we met onze tiJd heen moeten die we nuttbestedentraan rt
besp:leken van rtonvol-rnaakte med.ebroedersltt Oelev,rap moge dan gaarne
wÍllen toegeven dat zijnrrgraad van volnaaktheidtrer een van de lich-
te soort isrwat dat betreft kan lk nogelijk de nieesten Uiver rrel de
collegiale hand. schuddenr Bout gezegdrhè? it{aar neem ft me maar niet
kwaLi-jkrwant l-k word per regel betaaldrvoelt Ul ïïerkelijk'vraarrilc
kijk * ondanks de ondervonden akkefietjes - toch met genoegen terug
op d.e afgel-egde weg. Salamanders ïrog aan toerhij was goeiel I Nàg
denk ik met smakkende f-ippen terug aan de irhysterische strafschoptt
op het doorgevraterde llugoboysveldrweLke ons in de laatste minuten
het brood.nodlge gelijke spel bracht. Of aan de allereerste trip naar
de v,v. Harlingen toen we - nà de 2 voetbalvredstrijden - naaT Leeuw-
arden kwamenrzagen en r,. overvronnen! Dat wil zeggenrde hele nidd.en-
linie o p d.e tafeLtjes al-s trmaLlote Spelbrekerstrrde voorhoe de o n -
d e r voornoende meubels (niet vanwege Heimweh)ren onze backs ên
keeper als aesistent-obersl Leeuwarden kvram aan de rreet dat il/.g".li/.
binnen haar stadsmuren verbleefrgrote genade schei uitll Dat zijn d.e
beste jaren van je levenl En Laat ik nj-et vergeten de florissante
uurtjes biJttHerr l{uiberts'r Ln Schagenf De 6oeie brave man werd. van
benauwdhei,d. donateurl En dan die kerynisvredstrijd i.n Lutjebroekt lrlil-
len Schilder - bekend in die streek zoals ie zei - fungeerds voor in
de bus als reisgids. lVe hadden' nooit 1 a t e r onze plaats van be-
stemming kunnen-bereikenrv,reet je nog well liensen nog an toerwat een
gezellige chaosl Itra afloop de kermÍs opf enne ... achrlaat ik stolrpen,
VrIim Rannle:: kan d.it verhaal wel voor U aanvuLleni HeusrUw Oelewap kan
zo nog wel In uurtje doorgaan;máar ..r de conclusie wil i:l n u al
trekken; Mooie jaren in ons W.G.V,lr meegemaaktrw:Lar je rnet heel veel
genoegen aan terugdenkt. Mooie jarenromdat il'e amateurs !va-renrcmdat
we stenming en sfeer in d.e club haddenren op zrn tíJd ook v.rat voor
de cl-ub over hadden of deden. ïïant rn club met aLleen maar leden die
op eigen roem ên vermaak uit zijnrkan nooit een e c h t e club zijnt
ïriant rn cLub net all-een nearrrbetweters en toeschouv,rers bij andermans
werkontri e geen c!.ubrnaar meer een Êoort werkverschaffíng met e n -
kele slavenen ve e 1 drijversl Enal díemensendiegezorgd
hebbenrdat we het naar onze zin haddenrwil ik bij ons 2e l-ustrun de
prix dfhonneur op d.e revers speldent En 1k geef ze er nog rn Gouden
Oelewapskus (nêt naspoeling) gratis bij eadeau,vuant d i e gasten
hebbenhet opde a11er eers t e plaatsverdiend! Enikwil
met hen en U tegeliJk even áfsprekenrlaten t"Je er voorlopig 5 van zul-
ke jaren bijplakkenl Voor lill.G.llu'.ryssr. zijn leden en supportersrvoor
onze jeugd. die in zo grote getal-e in ons nidden is. En nou is het na-
tuurl-ijk n i e t rrrijn bedoelj-ng om net die jeugd de hort op te gaan
naar Leeuward.en of Lutjebroek - n ê e - kom nou effies . a. (aat is
alleen voor rrere-leden?') Ínaar op duizend*en:een ,r:anieren kunnen
wi-j bereiken d.at ook-zJ-j later zeggen :'tBij ï,/.G.W. had ik de beste
jaren van raijn levenlrt Stemming en sfeerrgoed.e onderlinge ver.stand--
houding en vriendschapo d * t zijn de dingen dj-e Uw Oelewap zijn Vi.
G.V'í. ook voor d.e toekonrst toevrenst. Gooi je laks-, je l"auw-, je onver-
draagzaam- en je weet-ik-wat-voor-rrheidit over boordren toon je een
pittigrlevenelustigrbeschaafd en prettig menst En heeft tn ander je
dan weL eens bLaren op je achterste gebrandrga er dan niet meteen op
zittenrmear wacht tot je nret je gave zitvlak tegen hem zeggen kunt:
rrZeg Januerdat doen we voortaan andersrhè .,.afgesproken??tt Tien te-
gen een Cat h i j dan de glazen volsehenktren m e t jou rn toast
uitbrengt op je beid.er liefde: l,I.G,Ítl.l Luitjes,aLs jullie op de offj--
ciël"e d,ag van ons lustrum sorïra harde knall-en mocht horenrdan zijn het
dj-trnaaL geen schletoefeningentmaar kurken die 0elewap van de charnpag-
neflessen l-aat knal1en, want bruisen zullen zerreken maar van yes I



U kor:t gerust maar eveu langs en dan zullen we roet deze zacftte zalige
zonnige zuidelijke drank tussen d"e jubilerende wangen uit volle borst
r1.og "àr* zingenropdat de nuren- van Jericho wederom zu}len scheuren c"'
GEEp liIJ l,lAAR ur.C.l'r. .... 11'fANT D A A R VOEL Iii t/l!'TEVREE lJ
rs Is nc,.iir hoe je tt bekijkt nooao.oc d a t zegt U .or

OELE!{AP.
-o-g-e-o-e--o:e-

== == == ===== ====== ==== === === ==== ==
\t Z ï E Z O lt ", ...) zegt OeJ-ewap lid-àt zLt, er ïrêer oPr-

en . o. n t eerst-even tn heerlíjke sigaret orn ttuit te bLazenirt

]íee ..È tbch nietl Liever sn verse sigaart Of zal L].-tn piip

stoppen,d'ie is zo bevorderlijk voor de verdere inspiratie ?

D à n toch maar lieter de shagpulrenrn strootje gedraaid!

MAARarcearvàtUookrooktrhetkomtnatuurlijkvan
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JíEES VAN LOO iii,]ZERSTRAAT
De sportieve zaakrdie U er vuekelíjks
de voetbaluitsLagen bij cadeau geeftl
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líeergeachte lezersschareral zat, er hier en cÏaar dan wel en Engels woord-

je in de briof van lrlïi,Í Sigff,Ognr*relke wij vanuj-t Australië. raochten ont'-

vangeÍrrvoor 91 a/o vtas het nog alies Hollands rof o " beter gezegd ' t '
alles l^l,G.v\rr wa.t zijn klok sloeg. Leest u zelf maar wat hij u en onst

mede namens zijn vrouwrschreef fer gelegenheid van rf,ns 2e lustrum'

Beste vrienden,
Alzijnlvevervanjullieverrqijderd,tochwachtenwegetrouwie-

d.ere week oi Ot'tS clubblad. UIii 'v{aren sterk verbonden met Vtl'G'Vf ' fmaar
mede door het cl-ubblad is die band. eerder nog sterker geworden. Ik kan

me nog best de vergadering heri-nnerenrwaarin Gerrit stoffers voorstel-
de om een clubblad uit te Sevenrten einde de onderlinge band hechter
en sterker te maken. Ik kan jullie vuel zeggen,dat dit blad voor ons

opprachtigewijzed'ebandmetoNsx\l'G'Ïtl'levendi-ghoudt'Vriendentvan
hj-e::uit hebben we all-es rnet belangstelling gevolgdralles il ttl e t -
t e r 1 i j k etr zin. Het goedn *t ook het minder goede. Het vrolijke
en het droeve. En weet U viat wij nu denken van X{'G'!il '?? Ditt: A1s U om

U heen kijkt' en verge}ijkt v,lat er bereikt is in }0 jaar,waar andere

"f"u" ar 4o jaar voór werkenrdan ziet U dat vf.G.],f\ir Ílêt ere zijn naam

draagt en prachtiS vuerk heeft verzet' Ïie vrorden groter en groterrbe*
ter en beter. En àan vrie hebben wi-j dat te danken? Aan onze G'A'ts1
Besturen en hard. werl<ende l-eden. En ... vergeet vooral de supporters
nietl Als hun kritiek gepast is,clan werkt het Bestuur gemakkelijk'
\rr|.G.hi.-vriendeïirváln harte proficiat rnet Uvu jubileum; werkelijk van

harte , omdat vri j er ooir bi j horen! .4.1s het ons \'l. G.!ï ' goed gai't t dan

gaat het ons oáh goed! En aI kunnen we dan niet altijd karnpioenen heb-

benrlaten vrre dan áoen alsof. In de zin vanrn echte sportrnan (of lryoman)'

Laten ure vechten voor de eer d.ic'op ieder sportve'ld te behalen is' Als



we dàt doenrgeven v{e ons Bestuur de welverdiende beloning voor het har-
de en haast onmogelijke werk. AIs j-k het cl-ubblad l-ees heb ik zelf nog
steeds het gevoeL of ik iedere vreek weer de WGltl*kleuren draag. Vrienden,
àp naar het volgende lustrum onder het deviee; Eij Gaan Winnent En dat
zril-len we ookrmèt de hulp van U allen en de beste zegen van boven.
De hartelijke groetenrmede nanens mijn vrouw en 4 kindereno

IJ\JIM SCHILDER"

Aan deze felicitatie valt toch eigenlijk niets toe te voegen. Vilim is
nog zà in hart en nieren !'rlGllïterrdat hij meer spreekt over ttwijtr dan
over rtjullíetri ïn een persoonlijk schrijven aan eên van ons (4e elftal)
schrijft híj o'a., ;rsProficiat met je succes van je rrGolden tortrgLtt;{rï
wish ï ruas with you over there sometimes. By by'rtilt- later and good
luckltt (S'ons wens jJ<rdat ik daar bij jullie wasr Adieu ,tot laterren
veel suksest) Vanaf deze plaats aan ï'limrzijn vroutv en kinderen de
harteli jke groeten en beste rvensenrzeker ook namens larn vele V[.G.TJ.-
vriendenren . o o.wi€ weet .. r de vrereld is zo kleinl

Red.
(lVj-e hcra eens wiL schri- jvenrzi jn adres is:
Mr.ï{,A.Schilder rDiddington rTasmanië . (Australië ) )

rIïNTERESSANTJESTÍ uit ? jaren nW,G,W._NIEUI,/Sil. (lrraarbij pUK kort com-
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2O.9.53,: f,iGïtJ L-SRC I ...1-4 (afd.Voetbal) rmet a1s nabeschouwing oe &r i
rrtegen In dergelijk fut- en hulpeloos ï{G$l kan iedere tegen-
stander op succes rekenenltt (en tàch dat seizoen proraotie
naar de KNVBI Gaarne r,véér zotn tihulpeloosrr elftall)

]-J,I!,JJ,z KOOSJE IOOIJ behaalt het cl-ubkampioenschap van de afdelÍng
Oymnasti-ek. ( jardie Koos .. r $ras tn echte bolleboosl)

22.!.54,t RïA VERilIEULEN behaalt het c'lubkampj-oensehap van de afdell-ng
Tafeltennisrafd.danes. (Een van de vele hoogtepunten van
deze helaas lrrustende?í af deling; de I(UIfDE was oï' wel rmaar
bij de meesten ontbrak de IUSTI )

25.?,54et De Burgemeester van Den Helder opent de Kaspoca-kermis 1954.
De oprichti-ng vergde ruim f. ].OO0r=rdoch niettemin was de
financiële uitkomst tn groot sukses. (Zal je geclacht zijn

2,5,54, '"

'r'rat dààr voor gepeesd j-slJ)
iiíGVi l-Vios L .r.J-f(voetbal) en...VïGl'l KAMPIOSNI Enkele zin-
sneden uít persverslagen: rrïn In heetraf en toe gloeiend
heet lijf-aan-lijf gevechl won VtlGlrl ...rr - ttHet werd een ruw
en bij tijd en wijlen fanatiek schouwspel ..nrr-rtEen com-
plete veldslagrwaaraan slechts vloeiend bloed mankeerdelir
(Deze lcomraentaren nj-et te verwarren met die van de wedstri jd
0ostenrí jk-Ne de rland I )

2A,5r54, s Mevr.!ï.Ramler-Minneboo houdt in de clubbladrubriek riEstafet-
. teri een \uarri pleidooi t e g e n ttde ïlGVil-voetballers met

snerige ongepoetste voe bb;rlschoenen en vuile veters itr (tlet
. baatte nietrdoclr schaadde ook nietl )

DE RIJTIITIEL- en BROI4FIETS KONING
S],UISDÏJKSTRAAT 84 LTGUSTERSTRAAT 5

OP EE}I TiONIN(G)KÏ,IJK RI.]I{TEL
RIJDT U ALS EEN VORSTT t

o
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Een gemakkelijk sommetje rnet een zeer moeilijke uitvrerkingl Jarschrijf
naar eens írevenrÍ een resumé over een onderafdeling van tlde afd.Voetballr,
die zo spelenderwijs een grote plaats heeft ingenoilen in onze jubileren-
d.e K.S.C.. Dat is nlet eenvoudigrzelfs ook lang geen pretje. Toch is het
nog rvel eens leuk opnieuvu sti] te staan bij het eerste ongedwongen optre-
den van cle l-atere geordende trchaotische troepll van llamateur-acteursr'rdie
zj-ch onder d.e wit-geel-vritte kleuren verscholen hielden. De viering van
het kampioens-pronotie-feest van het Ie elftal in rrDennenheuveltt te
Huisduinen (de-nog steeds rtberuchtert networstfuifl Red.)rna het seizoen
Lg4g-Lg1O a.ls trryeede-klasser NHVBrbracht enige artisten over de vloern
die enige weken later doorrrscouttrivlinneboo werden benaderd oa een kon-
trakt af te sluiten met VJGVí-voetbal oprtzeer gunstige financié"le voor-
waard.entt. (Even lappenriongens?) Ze hapten toe en de Jeugd beleefde de
premiilre rna enige vlotte repetitie rs tussen bierkistjes en -tonnenrin de

Ëchouwburgzaal van de K,A.B. r2e étage. Het succes lras groot(s) rzodat de

voorzitter zijn dankwoord trzakeli-jktt besloot met een trtot weerziensrl.
En l{Gl{ heeft ze weergezienrvele malen en ook vele malen met zeer veel
succes. (Als je tenminste de ttkunstkritikus van het N.H.D.rr over het
hoofd ziet) Je kunt de namen nog zo opnoemen: Toos BoumarJoop Hendrikst
Aat v.d.lrÍinkelrPiet LuyckxrJohn KennedyrGèr en Toos StoffersrJuul Bouma,
Jan SpaansrKarel Geestman eneegarde gezusters MinneboorTiny Nieuwenburgt
Gré d.e lrtitrGré lireijersrAnnie GoesrGró LaanrHenk HendriksrJaap Boots zt$t 1

Leo v.Amersfoort..o. en.... aI deze jongeluÍ onder supervisie (nout?)
van scuffleur Jules Noordeloos in de huiskamer van de farnilies V.d.Win-
kelrGe estmanrstof fers rNÍeuwenburg of }iichels . o o . De N.T'S. zou er een
p"uóhl*nondje van kunnen makenrma&r ja ...Staatsraad Hóppeïler wordt weI
wat voorzicÀtiger net dat kijk- èn praetspul! Het staat er allemaa1 mis-
schien vrat gekseherendrmaar je zal zorn invasie je huiskamer binnengerold
krijgenl Hier is een groot woord. van dank aan dat stille front van de

K,S.Ct zoêT zeker op zijn plaatsltl Ook voor grimeur Polman en zijn
stafrdi-e zo clikwijls de moeilijke opdracht kregen vanrrdeze koppen nog
iets belangrijks te nakenttren het nog prompt presteerden ook oo,ê!l hoell
Een chronologisch overzieht te geven is helemaal mijn bedoeling niet.
Het zLJn zo van die lukrake ontboezemingen die worden neergeschreven.Als
cabaret-afdelíng gestart (zelfs DEM te Beverwijk nodigde ons eens uitl )

werd }ater ook de toneelicunst net veel bravour beoefend. Geschikte stuk-
lien zoekep .o.r en vinden ,.r. is een heidens karwei' Zelfs de ttKatingotl
weet hier van mee te praten. Het successtuk - zo jamrnerlijk door de wa-
tersnoodramp te water gevallen - IÀÍas welrrHet nestje van de Antiquairrt.
Nooit te vergeten is ook rrPim en Pam in Afrikaír,toen woudreus Stoffers
en die roetzvrarte dolle negers de zaal deden bulderen van het lacheni
(Na aflooprrwas-balletr') ttAts d.e klok waarschuwtrt mocht er ook zijn. En
laten we vooral niet vergeten Carnaval L956 en 19571 Bergen werk zijn
verzet r.. achter de schermen .. r nooi-t vras het te veel omdat het voor
onze club rrvasl Namen noemen zou hier gevaarlijk kunnen worden. Ïfe kun-
nen niet beter doen dan het Cabaretgezelschap rrDe Voetbalvetertr de hoog-
ste ]of en dank toe te zvlaai-en uit naam van heel de K.S.C. ' De leden
zullen hierover nog we1 eens bonen en nakaarten na het eerstvolgend op-
tredenrals zi.j in de repetitie-huiskamer de monden spoelen en de megen
vullen onder kv,rinhslagrernst en luim. ïrlant dàt kunnen zij - het vormt
ook d.e bases van saamhorigheicl en ontluíkende gaven - hiervan was deze
schrijver vele malen ó o. o r.......... GETUIGE.

- 
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L5'9,5O,2 Het t'VÍGlí-Nieuwsrt start mei zi jn eerste numner,onder redactie

van A"v.d.Vriinl<el rJ.Zwagerman êrr JrBouma en a1s teehnischê- r11ê-
dewerkers G"J.Stoffers en Vi.Bergkampíaantal abonnó ts 62,
(Nu zo pl'n. 75o:maar zêket nog voor uÍtbreiding vatbaart)

13.LA"5O.:rrBOSJESiviANrt (I(.Geestman) neent het initiatief tot een ÍrbooÍn-
plantdaglr rten einde niet-betalende bezoekers het uitzicht op
ons vel-d vanaf de Verfaílleweg te ontnemen. (Bosjesman vcilde
wélrmaar díe bóórnpjes wilden nÍetl)

15'1.51.: ltÏGVtl-Voetbal neemt afscheid. van ii'lïM SCHILDER en echtgenote,d.Íe
gaan emigreren naar Australië. (tti3 zit ver wegrmaar vie kun-
nen zijn. stem trlezenrr in dj-t feestnurninert)

l4,2,'ri De afd.Voetbal stelt zgn. ficlubavondenrt inrïiraarvan de eerste
op 14,2.5L. vrordt gehouden. (De laatste werd n i e t veel
later gehoudenl )

6r4,5J.,3 tiDe Voetbalveterrr biedt het Voetbalbestuur een clublied op
grammof oonplaat aan. (!,Jas vast g e e n langspeelpS-aat rv,,ranthij vras gaur,v rruitgedraaidrtl)

!6"5"5I .: riDe Voetbalveterrr verzorgt een cabaretprogramïna voor de DEM-
jeugd in Beverwíjk. (pubtiet< d^roge kelen van het lachen;
speiers idemrmaar n i e t van het lachent)

18.5"51': De voetbaljuníoren-A treden tegen LSVV aan met rugnumtners.
. . (liitas rn prachtrnop t )

DE SCHIJN!ÏERPERS OP..I

Onze grote sportorganisatie lïGlf ,weIke
deze rnaand haar 2e lustrum viertris niet
zo maar vanzel-f geworden,iot v,rat ze nu is. ivÍoesten bíj de oprichting
a} vele noeilijkheden overvíonnen lrrordenrook bij rl.e verdere opbouvr van
onze club r,vas (en í s ) er altoos veel l,,rerk te verzettenrliraren êr i/ê-
l-e tegenslagen ons cleel en noesten teleurstellÍngen geincass:erd i,.rord.en.
Ondanks dit alles mogen vre nu toch zeer zeker met enige trots wijzen op
hetgeen is bereilct. Én op de allereerste plaats lcomt hiervoor een vroord"
vanhulde ènvan danktoe aanhet corps van we rke rs rdat door
zijn onversaagde enthousiasme voor IVGW zo anlzettend veel heeft bíjge-
dragen tot het bereiken van het gestelde doe1. \\iij vonden het dan ook
zeer op zijn plaatsrom in dit Jubileumnummer eens de schijnwerpers te
richten op de rrruggegraatrr van lrliG\iïoen zelfs enkele van deze proninen-
ten met foto-en-al voor het voetlicht te halen. De kern is geluklcig
z?er SYOot tmaar dit hield tevens in da.t het onbegonnen werk zou zí1n
oïA ze allen in dit nummer te vereeuwÍgen, Il'iÍj moesten het d.an ootr Èii
'n vril-lekeurig J-tal laten (ZIE NEVIIIf,STAÁï',IDE' PAGINA) od.och betrekken in
de aan hun toegeschreven woorden van waard^eri-ng tevens AL DïE ANDtrRE
WERKERS ,die op zotn onbaatzuchttge wijze voor de belan6en van ons l;rlG\rï
hebben gevrerkt en gestredent Kortom rdeze (dus eigenlijk onvoliedige)
fotopaginahoudt in eenhulde aan de werkers van a L1 e a f d e
1Í n g e n ,die vaak op zofn onopvailencte v.ríjzernreer of geen weer,
vaalc bij nacht en ontijrdikwijls nog becritiseerd door {rrustendeir le-
denuhun beste krachten en schier a1 hun vrije tijd gaven voor de geel-
witte kleuren" Mannenren ó5k vrouwen .. !..dat was goed. werk .. o. ,..

(lVaarbij PUK tussen de

IeeEies -eyes-teb*er ! i )

EEN ONVOT,I,EDIGE PARADE VAlÍ
rr !ï . G.vÍ . -PRol"llltrEl'í?Ei'Ir I

Í-

dat was u i t s t e k e n d werk Jt
Red.



EIïIiELE VAN ONZE VELE PRO}4INENÍEN I

C,t4iNt[1iioït ii;;Ëï-iareï-tr1i precies secretaris is van de E'C.1
(;f A;f 6eiËi1) ,r,ve weten het eerli jk niet rmaar'. het zi jn er beslist
i:eel veel-, En dat dit va,;ik een van de minst plesante baantjes
isrv.raaraan veel werk vastzitrhebben wij maar aI te dikwijls van
nabij kunnen vaststellen. l,avrines van critiek kirvanien vaalc op

zijn hoofd terecht. En dan die afberichtenl Á'vond aaÏ] avond en

ook vaak rs Zondagsmorgens de stad afstropenron te zorgen dat de

elftallen toch ,ou.à" voÍtuaig zouden gitkr:men! En dan zijn werk
br-an onze accoaodatie en aan de diVerse Kaspoca-kermissent Heust
het is onf: een Senoegen dezê harcle werker eens i1 tt welverdien-
de zontret je te zeibten! .'udelverdiend 

ert met erei l

HEI,ïK HENDRIIIS : Eind.eliilr hebben we hem dan te pakkenl Nu ZAI hi j 
-

;itif-a;á:ËóEávotjel EÀn echte rrpezêrtr voor de club met een ont--
zàgv,,ekirentLe ere-1i.iut : Lj-d- van nËt Rctie-C omité ,meclewerker van
trei ctuubladrlid van de Amusementsafdelingrvele jaren speler en/
c'f leiderrsinds kort voorzitte.r van de SuppOrtersvereniging 18n.Zt

eà.2. En dan nog de duizend-er-êê$ karweitjes die rrgenl<ie-van-

allestr vrel evei opknaptl Ondanks de van vrrder geelrfde antipathie
tegen pubticatie- ziet U hem hiernaerst op zijn welverdicnde
pla.risl'Een va-n onze meest actieve ledenrwaaraan velen van ons

een vooïbeeld kunnen nement Bravo Henk!

I\IEVR.C.BAKI(ER-RIÍEC.O: WGW mag zich ook verheugen o\,'er een flink
;fiï;Í-fr;;A-fr;iË6[d6-feae:r van het rrzwakke geslachtrt,dat vele
mannen tot voorbeeld kan strekken. En één daarvan is zeker lÍevr.-
c*.Bakkerrd.ie - 1ro:en]cele jaren les te hebben gegeven aErn de

Jlugdktassen van onze afd.Gym - sedert 1!!2 secretaresse van
dezó aÍdelinp',^is. Geen sinecure als nlen bedenkt,dat er mger dan

JOO }eden zijn. Ïn Jan. van dj.t jaar werd zij gekoz-en tot lid
van het Districtsbestuur van VfEST ï van de Nerl.Kath.Gymn"Bondl 

'

alrrrraar zij haar clubvoorzitterrdhr.Liicker (aie ook dààr d'e ha-
mer hanteÀrt)rmet raad en daad. terzijde staat. Inderdaadrdeze
rrstralende glimlachtr is een rtstralendfi lffGW-lidt

GERRIT VAN LII{DEN: ALhoevrel de VEiizorging van ons c}ubblad wat
IiiÍi6ufl-;fr-;ifvo;iing betreft een punt vari belan6g is,niet minder,
belr.rrgJrijir is de BEzorging' Ïíe kunnen ons echter gelukklg prii-'
zen een corps van bezoig.rs te irebbenrd.at practisch feilLoos
zijn taak vórricht. Er zijn er gekomen en gegaanrmaar de nkwa-

liieití've-n di-t €oïps is steec[s boven atle loft Een dik]''e p]uiro
willen we deze jongelui dan ook niet onthoudenrdie niet voor
enkele keeri3esrmaàr jaar-in jaar-uit trouw ieclere vueek het
?rliïGVri-Nieulvsrr rondbrengen. Hiernaa-st kunt U kennismaken met
GERRIT VAi'[ LINDEi{rde óudst.e bezorger in (pensioenloze) dienst- 

,

j";;;. lïo6rna*1s ai1" tor voor heni en zijn medebezorgersl '

'ri{Il\i STOBBEI Op de feestavond. waarop enkele maanden geleden ons
4;-;o;t6eïÏ6fflaf rter gelegenheid van het behaalde karnpioenschap'
de blor,rnen eens duchtig buiten zetterv'ras VrIIM STOBBE wel een van -:
de pi.etmatador:enrv,ra.nt:o. àIs ie eennaal losbreekl ,dair gaat ie
tot het bittere (doch altijd" gezeltige) eÍ1de door. En al na-
dert Ïiij al de 4 kruisjesrook dit seizoen kunnen v,re hern weer in
een of inder 'rgood,-old-fellows-teamrr aan de s]-ag zien" Een lid
van IïGV',J in de vt,t"u zin van het rivooi:drwant al treel- veel- jaarrtjes
verzorgt hi j ook ops ballenmateriaal. op cleskundige rrvi jze. Inder-
daad ee n werkzaarn àn prettig f-id reeïl vcorbeel-d. vcor velen?waar-
voor rvij dan ook met pl-ezier op deze pagina een plaatsje inruim-
denl Tot d.e jongere spelers zouden vrle r,"iillen ze$qen: Beki jk hem

goed nên volg zijn voetsporen! -=-

I



otís CLUBOItGAAi'I.

Na het stichien van de Kath.sportcentra.le werd al- spoedig cloor d"é afd..
Voetbal ui-tgezieït naar mogelijkhed.en om het oncler'ling. kontakt tussen de
leden te vergroten en te verstevigen. Een varl de rniddeien zou zijn: Een
cluborgaar:.. Iriaar ja rrj-e starnl:t er za tila.ar zotn d"ing uit cte grond??
Op bestuursvergs-deringen kwatt het -punt írclubnieutl/sveï.spr.eiCingri d.iirwijls
ter sprake' Het Noordirollands Dagblad stelcle een iniegvel- ter beschikking
op voorwaarclerdat ieder zícln zou abonneren. Druld<ers werden geraaclpleegd
over liostpri js van êen eigen periodiek. Eigen initj-atief rnoest aanvanke-
tijli de kop worden ingedrulttrtot ... jartot in t95O op de Jaarvergaderilg
het puni in de rondvraag aan d.e ord.e r,'lerd gesteld.. De toch a1 overbelas-
te bestuurrileden waren bIi j dat d.e heren A.J.v. d.lliinlcelrG.J.Stof íers rlï.
Bergkamp etr i.Zn'agerman ztón tot commissieleCen lieten'bombarrle.ren van
de r?Fers- en Propag;r.ndacomrnissieri. Deze cr:m.mj-ssie kreeg d.e bevoegdheio
een cluborgaan uit te gevenrrnits de penningneester er. geen cent uit de
kas voor zou noeten uíttrekken. Slechts een renteloos voorschot l,ras al-
les rwaarrnee zi j noesten begirrfl€ïf r Dat zi j het hebben geklaarcl obelvi jst dat
zi j nu de Be jaargang schri jven en nog neer deze goeclverzorgde u:tg*'tr*
van het Jubileumnrrmrirer bij de viering van hei 2e l-ustrum van cle K.S.C,.
ltíat een verschil valt te ]constateren wanneer je de eerste numners van
de eerste jaargang of de ]aatste van de zevende ter hand neemt. Dat dit
kon 'rorden bereikt is te danken aan het onvermoeid.e Coorzettingsverlto€ien
van Redaktie- en Administratieledenraan de steun van de abonnórs en aLcL-
verteerders en aan de belangeloze medewerking van enige stj-lIe wer.ke.rs.
Jarenl-ang had de familie Stoffer.srtdeze romïnelrrin huisrdaarna werd eni-
ge tijd gestencild in een lohaal- van de St.Jozefschool ai:.n d.e Polderweg
orn" tenslotte aI vele jaren gebruik te mogen ma,ken van het -kantoor van d.e
vr'eIed.Heer,J.C.v.Anteïsfoort. Deze rnensen heibben ons gehoipen h.etír1ivG,i,i-
lvieuurr-.tl groot te r.taken" zij ve::,cj-enen. zeker een aËarb lrcorc- va;i huldel
Ook d<l redaktie- en adnini-stratieleden verdi-enen voel dank. Víeek-ir-r l";eek-
uit staan zij altijd opnieuvr lreer hlaar on de uitgave te verzorgcn. Vr/at
voor vilerk er wordt verzet aivorcns het blaadje bij U in de bus glijd.t,
is voor niet-i-ngevuijd.en onbegrijpelijJr. En toch ... i-eclere kecr opnieuw
cloen zij net plezier Cit ti.jCrovende v;erk uj-t liefde voor hun en àns liGuj.
Ook c1e be zorgersrilie wind cn regen trotse::er: orn h'.rn vr:- jk c.f te -l openr
ruogen wíj ni-et verp;eten. En het is een pluim op hun hoedod.at on.s za ve1-
schrikkelijk weinig klachten bereiken over' het niet- of niet-tijdig be-
zorÈten. Bravo jongensl Oole lievr.v.Ame:'sfoort,die een geilulclige theepot
heeft op onze stenc j-lavond rvui-llen wi j eens extra bedankeni }iet Be"stuu-r,
van de afd.Voetbal kan ook vuerkelijh trots zijn op het cluborgaanlclat
uit haar leden het rrï'/Gltï-ldieuv,'st? is voortgekonen. De aktiviieit va.n ,leze
afdeJ-in6 is toctr zeer opmerkelijkl AlJeen moeten u'i-j1tcn opz-i chte van cle
Bestuursleden van de a,ndere KSC-Afdelingenrniet uit het oog verliezen,
dat cle voetbalsp-,sr1 nog altijcl Ce meest gevierde spor', is. De a.fcl ,Voet-
bal- telt nu eenflaal de ïjreeste leden boven d.e 21- jarige leefti jd. ivla,ar ...
ere v'iien ere toekont. Hccgtepunten in dc uiigave zijn de tvree versche-
nen kampioenennummersrhet Jubileumnunmer bij ons 1e lustrumren clit pra"ch-
tige Jubileu,mnutuner. (life lvord.en er verlegerr. van! Red. ) DiepteJrunt vuas de
aborrnementsverhoging van ) ct. op B ct, per r,';eehrof van 65 ctr op f.lo=
per kvrrartaal . Desondanks blee f c,ns abonnó-aantaL altijci rond de 25O
schommelen. Een mooi aantal voor!ïaarren toch . !. wij nissen nog vele le-
den als abonné. Ik sprak al- van een uiterl-ijke verandering tussen le en'/e jaargan8rmaar er is ook een innerlijke rïaarneenbaar. Als il; jret eer-
liik bekentren magrwar-en de eerste jaargangen l-ezenswa;rrCiger dan C,e laat-
ste. Il< becloel: Er rvas nog eens pla.ats voor leuke en toch onclerhoudende
stuicjes rbi jvr v&r] LantaarnmanrJanus of l'lr.Dr.Oelelvapl d;lerrnaast vonden
!ïe regelmatig verslagen over gespeelde weclstríjden van lagere elftallen;
een estafette hebben vue gekend etc, Ik vreet vrelrer is geen ruii:ite meero



of rle d-iverse schrijvers zi. jn zo in beslag genomenrdat hen geen ti jd
meer rest om regelmatig in de pen te klimmen. Toch zou ik in overwegi,ng
willen geven ons blad aantrekkelijk te houden en niet doods te malien
door louter zakelijke rnededelingen of uitslagen" Ik maak ne sterk dat
vroeger eerder de komst van het nieuwe nummer vuerd tegemoet gezienl in
somrnige huisgezinnen !ïër.s rt zelfs ecn v'ieclren naar de brievenbus. Ik wil
d.e retLaktie- en adninistratieled,en niet de moed ontnemen olii voor LOO %
door te gaan; ik wil alleen even ï,raarschuwen ons cluborgaan te behoeden
voor: verstarring" !ïat bereikt is na 7 jaar is vuerlcelijk om trots op te
gaanl Dat rnen dan in de commissie wel eens te hard van stapel vril lopen,
i-s begrí jpeli jkl de penningmeester van het rrl/ïGlf -Nieuïvsii echter,schi jnt
ooh een tik van de bestedingsbepe::kíng opgelopen te hebben: Hij zit als
een rluvel op de centenl (He1aas èàk op de guldensl Red.) nn aat is ma.ar
goed ookrvrarrrt zijn vooruitziende btik moet gericht blijven op vernieuwing
en uithreiding van het trwagenparkrr. Iimersrbij het zilveren jubileum
v;o::d"t ook gerekend op een jubileur:rnurinerren dàt zal ireierrààl moeten klin-
}',en als een klok. 'rlÍGW-Nieuwsrr,luat je voor de KSC betekent ris van enor-
ae omvangl Laat dit altijd voor ogen blijven staan.'f\,'ii - als buiten-
staanders - blijven vol belangstelling d.e komende jaargangien rnet nieuvis-
gierigheid tegeinoet zien" Iiiij wensen U allen - i\reï'kers,steunende leden
en lveldoeners - nog heel veel succes toei
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ijí.G.1,',r. bestaat tien jaren,
Er is feest in onze stad.
Heel de club is in de wolkent
Zelfs een .ïubileumbladl
Voetbal rHandbarl ,Taf eltennls n

Gyilnastiek en Basketball,
Sport en spel op '.rele frontent
!vapenfeiten zonder tali
i{;iar in die tien eerste jaren,
iiïerd ook a;rn een sport gedaan,
Die door velen werd bedrevent
Bij de wit-geel-vritte naanl

Amor was hierbij arbiter t
llield eerL oogje in het zeil.
Puk notee::d.e steeds de uj-tslagt
Registreerde elke pijl.
Aandaeht nu voor de selektie t
Uit tÍen jaren VtI.G.ïrl .1
Stoere knapenrlieve schat jest
lvlens wees jongrleef vleer eens mee I

Ge::a,rd Laagland vond ilet leven,
In z I n eent je zo al-leen.
T.ang hoef de hij niet te zoekent
Bij Koning slaagt een iedereenl
En Dick Ranl-er hield van smullent
Papte aan met ene ltKokÍr 

t
Heusrj.k noet het hier beamen:
tt Is zrn allerbeste gokl
Idie nog meeï kapituleerde.??
Ook Joop Brondstma rflterd lrgroep tlïeerr.
Hi j besteeg de rrJacobsladderrr,
Toch een lieve schatrdie Grél

Steef van Amersf oort rU vireet het,
Krceg visite in zijn brits.
Als siopper wars hij onpasseerbaar,
Maar hij boog voor Rieka Zits!
Pieter ï,uyckx i-s ook bezweken,
Voor een blond-gekrulde kop.
Leng gewacht,maer It z'Li gezegd hi-er:
't Is cen allerliefste pop!

Jari'b je Spaans ro v.rat eer: lengte t
Srree lde back eens .tegen Z.A.P. 1

En hij viel (tt was nà de wedstrijd),
Met zijn neusje in de papl

Laten we èài< niet vergeten,
Gury Boon; ze Ís het vraard.
Hand- en voetbalrknus verenigdt
Z,-tLen dra rond eigen haardi

!íenk de Jongrdie stoere schutter 
'Koos zíjn Jany tot zen bruid,

Ook de box hreeg reeds klandi-ziet
rlHuse dunia vooruit tti
Ook Riet Dito heeft verkering'
rk Gun het deze lieve fee.
Bij zàtn schoonpa ging Puk zeker,
Iedtre avond op de tÍthee ! re

Maar er zi jn ààk l"v . G 
'i/ri " 

t ers ,
Zànder dame aan hun arm.
tt Is door mij niet te verklaren,
tt ltordt heus tijd voor groot alarmt
Lange Cirarles,U we1 bekend toch t
Heeft nog sieeds geen lceu-s gedaan.
Hij zoel<t In schat die voor In kueje
Niet eerst op een stoel rnoet staanl
Zelfs vriend Leo zit nog altijd'
Zonde:: da,ne op zijn schoot. ,

lioet daarom tot nu toe stoeien,
llet een koolt je,geel of rood!

Ook Henlc Hendriksrclie rran bloement
Toch zo heel- veel sjoegen heeft,
lieeft trots vvonderschone kansen,
Dreerste lcus nog niei beleef dt

0ok Henk Flandgr:aaf I s lief desschoten,
Vlogen steeds nop; naast de goal.
Zou rt bij hem soms moeten komen,
Van een rtAgnes in Ti.rool??rl
jvj,aar enf in rv'réér staan vi j f jaren ,
ll,J.G.U/.-sport voor de boego
En dàn zullen ze rt wel klaren,
lVant er is toch keus genoegl
rrWaarom nu toch dit gerijmel?ri
Is misschien bij U de vr'àa.gr
Laat ik U meteen clan zeggen:
Hierop antv'roorclt Puk U graagt

Al dit jong ver'licflcle goedje,
A1 die paartjes hand-in-hand,
Onclerstrepen het rr\ilAAROIiil van"
Sport en spel ín Rooros verbandt
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T IEN JAREl'ï JEUGDVOE TBAL
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Bij de oi:richting van d.e afd.eling voetbal moest er meteen een afclelini;
jeugdvoetbal woráen geformcerd. dedurende het eerste jaar ktrian er in de

Ëonietitie slechts 1 ad.sl:iranten-elfteil uit, wat echter lang geen gek

figu-ur s1oeg. In het tweáde jaar icvuam er reed.s een junioren-elf ta1 bij '
Dit elftal heeft in d.e daarop volgende jaren meermalen van zieh doen

spreken cloor Ce vele overv,rinningen, vlel.ke het vvist te behalen' Verscliei-
Cene va-n d-e spelers uit dit teaÀ zijn dan ook doorgeclrolrgen tot in ons

huicige lste senioren-elftal, waarin zo ook nu no8 behoorlijk voor cle

dag r,iáten te komen. Geleid.elijkaan werd er rnet i:reer jeugCelftallen inge".

schieven; het baanbrekend.e werk is hiervoor verricht onrler de bezielende
leiding van de heren ï(ustersr vai1. Amersfoort, Huigenr- Lafère en nog enke-

len, vóor lvic cen tvooï.d van dank hier zeker op zijn plaats is.
Tegenlvoorclig rrvordt er gespeeLd met 2 junioren- en J ad'spiranten-e1fiall-en
en hier.niee hclbben vse Ín de o.fgelopc:r 1o jaren verschillende ups en dolvns

meegenilikt: elftallen, die het ku,mpioenschap vristen te behalen, aa'ar ook

elfiallen, die onderaan de ranglijst bleven hangen. De jaarlijks terug-
kcrr:nde adspirantendag braeht áns tot no' toe geen speldjes. 1e laatste
]ceer scheelde liut echter maar een haartje of het begeerde kleinood tri'lts

in het bezit van de adsipiranten A gekomen' l{aar niettemin $aan r've iecjer
jaar vreer mct veel plezier naar AlÈrtlà&rr Sínd-s het vorige jaar spelen ''lre

rru ook in neutraal verband, wat ons vele cluren reizen uitspaart ' Dil is
echter nog steeds een proef van d.e l\T.K.S. r Ïvaarvan iive hopen, dat Onz'e

jongens er voor zul-len zorgen, dat het zo blijven kan. Als \$e nu nog

óat leeftijd betïcft wat irleer gelijkwaardige tegenstanders mogen ontnoe-
i"n,,uoornáor btijkens de ind.eÍing var: clit j':Lar ook gestreefd wcrdt, cran

zal ook door de jángsten met meer kans op sukses kunnen Y/orden gespecld''
n--V"gttt-kwestie is verLeden jaar voorlopig begraven' Toch ]rolren we in
de itoi:rencle 1O ja:r daar weer àott. t.,tt ons te kunnetl doet: si:relien' De

deelnaine is voár1opi6 gestaakt na de schorsing, Irïegens de,o'i; te ztirrlta-'r

aangerekende vernuoná. overtïcd.ingen van de i<arnpvoorschriften'
Onze juníoren werden op verschillencle tournooien uitgenocligd t o ' a ' bii
Ïï.R.C:, Fleld-er en ii,C.Ê,C.1 hierop sloegen Ïi/e geen gek fip;uur: l keer
gccinciglcL aLs lste op een HRC-tournooi, en. op een HgSC-tournooi een 2Ce

plaats. Een hoogtepunt ,root de afcleling jeugdvoetbal v'ras ook de oprich-
ting ,,'i,rn u*n *uÏpeirafd.eling cloor de eervr.broedere Gualbertus en Andre irs;

oncler. hun'bezielende leiding is er een prachtige groep van B) welpen ge-

forrn--erd. Dit getuige de prachi;ige sportdag, welke vre dit- ja'ar.r hebben

riecgerur.elct, en rlie ËopelilA SaarÍi;t<s op het programma zaL kunnen 1:rij-
ken. oldertussen is broeder Gualbertus, oftewel broi:der kolc, zoals lve hern

allen kenclen, ons tot onze spijt gaan veÏ'laten; we zullen her: uog vaak

o? ons veld. missen, !Íe,a-r r,vat hij heeft opgebouvld zullen we onder d'e lei-
cling van broecler Andreas trachtán te behouclen en zomogelijk verder uit
te creiden. ilierbij zijn echter beslist nog mellsen nodig, die es zater-
dagsmid"dt:.gs kunnen helpen bij cle training, enz' (ZLi die zich hiervoor
cap:r.bel a.chtcn 6unnen zich oigeven bij de jeugrlcommissiel)
De licer Kusters verl,ict ons *iu ooo"uittern en delr'e onvermoeibare lverkcr
brengel vre 6ra.ag vanaf deze plaats een ere-saluut voor het werk, clat hij
-uir"ài.r.,,'.1 voor áu jeugd. v-rn l,ï.íi.1;í.- heelt verricht '
Een a-ndc:r verlies lvas; het vêrtrek v'-rn de hr. Schuckman, d'ie door verar:rdc-

ring van i,ucrklcringr tot zi jn grote spijt trziinïr jeugd moest verl:lten "

tiie mo*en in 1ct oí!"**u' dánkËaar zijn voor de teamgeest onder de jeugd"

À1lcer:. inoeten vre sbuk voor stuk nog lvat meer verant'uvoordelijkheiclsgevoel-
v;ctel op te brengen; dit z'r-i voor elk lid van groot tot klein een onge-

scnrevcil ï,let, on het werh voor ons:-llen pler,lieriger te n;-ken en om cl'-
ka:r bctor te leren begriipen. Er blíjven natuurlijk :.Itijd lvensen over
tot vcrbctering van het een of l11der, zoals bijv" het trainingsbezcek- e::

de klr,.d.ing, *.á"op vre in de toekomst nog lvel eens zu1Len terugikomen"



lïe sluiten nu deze tien j*.r af en gaan met frisse moecl de volgende tien
jaar tegemoet, bezield rnet de beste voornemens om a1les te geven, wat tve

kunnen tot groei en bloei van ons aller dterbaar !ï.G.i'J.
Tenslotte, aI diegenen niet met narae genoemd, die hebben rneege\r'verkt r-an
het r,.ierk voor d.e jeugd, vanaf deze pl,:.ats onze hartelijice dank.

-0-@-0*0-O- BESTUUR
JEUGDCO}'{}1ï,3S IEvcef b*t

HOE ROLDE HET BIJ QÏ\IS?
00o0o0000c000000000000000000000000000000000000000o0

Bij het berciken van onze 2e T,ustrum-viering is het goed zich eens af te
vra€ïen, hoe de stand van zaken in onze afdeling is. Het zal U allen vrel
bekend zijnn dat in september l-947 er nog geen velden, ballen, netten of
accorrunodatie waren om onze afdeHng Voetbal te kunnetr laben starten. Van-
af de oprichtíng tot augustus 1948 werd er d.an ook hard g;ev;erkt om d-it
alles in orde te maken, tervrijl tegen diverse -zu'sterverenigingen oefenwed-
str'-jden werden gespeeld om tot de vaststelling van de elÍta,l len te kunneit
konen, vraarme€ met het seizoen 1948-1949 de ccxrpetitie kon r,,rordel inge-
gaan. Daiirin kvlamen wij uit met 2 senioren- en J adscÍrantenelftallen.
Het lste rvas ingedeeld. in de Je klasse. afd. i'ioordholland en vrist reeds
op 2 januari 1949 het karn;rioenschap te behalen en daardoor te prorrove-
ren naar de 2Ce klasse, i{et seizoen L949-L95O was rlederoin een goed jaar
voor onze arfdeling, want zov,rel het lste als het 2de elftal wisten de bo-
venste plaats te bereiken, vvaardoor beide weer een afdeling hoger kon-
den gaan sirelen. Ook behaalde onze ads.,iranten vc'or het eerst een kam-
pioenschap nl, het A-e1ftal. tsij de viering van ons lste Lgstrum kwant
ons lste elftal uit in de lste klasse C, terwijl ons 2de elftal reeds
de reserve 2de kl-asse IIHVB bereikt ]rad. Ook het aantal medel'terkers
groeid"e gestadig. Na de Elftalcomr:rissie en de Jcugdconilissie, die bei-
de vanaf de oprichting reeds werkzaam waren, kvuamen Cabaretafdeling,
Trainingsfonds, Clubblad en Actie-cor:riié hun krachten inzetten voor cen
verdere opbourv- van onze afdeling. Ook na het lste Lu.strum bleven de
prestaties vqn onze elftallen zich in stijgende lijn bevrc'geni Het lste
elftat promoveerde naar de K.Itr V.B.; het 2de elftaL naar de reserve lste
klasse ï,TilVBr het ]de en -afgelopen seizoen- evenqens het 4de na;ir de Jcle
klasse NIIVB. Ook het ledental groeide regelmatig vercler uit, nl. van
pl.n. 60 in lg47 t at, ruin 2OO nu, Ook is thans door medewerking van de
Eerrrvaarde Broeders een V/e1;oeriafdeling gevornd, i:net pl.r:r. B) jongens be-
neden de 12 jaar, v;elke te zijner tijd aan onze afdeling zal worden toe-
gevoegd, Door het v e 1 e werk wat ons Trainingsfonds verzet, ziin wij
reeds B Saar in staat een trainer aan onze vereniging te verbinden, oin
da;,rrcloor de spelcrs in de gelegenheid te stellen zich verder in hun s;re}
te bekwamen en daardoor de prestaties van de elftall-en nog hoger op te
I'oeren. Indien a 1 1 e spelers dit zouden inzien en hier gebruik van
zoudcn naken, zullen zeker de Trainingsfurndsmensen hun krachten aan on-
ze afdeli"ng inet gre-i:.gte wirlen blijven geven. Ook onze afdeling Cabaret
heeft in de afg;eIo1:en jaren van zich doen spreken, door steeds weer op-
nieuw k1a"ar te staan om de avonden voor onze Donateurs, Jeugdled-en en
het Tlrainlngsfonds op te Luistereil en hierdoor mede te werken or:r stecds
echLe VÍ,G.Vi.-feLniliefeesten te vieren, terl'iijl bij wijze van itroef ook
Carnavals-avond-en ziTn vetzorgd, r,,relke evcneens bijzondcr gesllagd tno-
gen worden gcnoemrJ.. De ondankbaarste taak in onze afdeling is wc1: 1id
te zi.jn van de ElftalcommÍssie, Altijd staan deze nenr;eïr. aan -sotrls h.e-
vige- l',r'itj-ek bloot, terwijl hun vyerk practisch nooit aller instcilming
lre ef t. Hun komt echter toch de eer toe die zlj verdionen: lci.jna zonder
uitzoncicring is het hun gelukt om bij iedere r,vedstri jC, van welk e1f t,:.1
dan oolin i"net de beschikbare spelers, steeds ee n volLcdig tea::i onz,e kfcu-
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ren te doen vercleciigen, terwíjl cle r e s u t t a t e n, in de afgelo;:n
jaren behaald, toch, onrlanks al.l-e kritísche oprnèTkilil$etrr door h u n rorcrk

á: jn bereik'1. V/at onze jeug<l bctref t, ook hier is steeds door t e

* à i n i g leiders, heel veel vuerk verricht. Op hen rustte de moe'Ílíjke
t,:iak, dat onz,e jongste ledcn zich op de velrlen kunnen uitlevcnrl ,rich"lt,"-
ten te beheersen, zich in het spel bekvramen; jeugdavonden te orgeniserenl
aanvuezig te zijn bij, en gelclen op te halen voor de medische keuríngen"
En tot slot nog de zorg voor hun elftaI, waermede bijna iedere zonda8 in
het ssizoen nroet vror{en opgebrokken, i"Íege in de kor:lende jareir de belang*
stel1-ing van de ouders voor onz,e jeugd-afdelírrg toerienei:; het vele r,verli

hiervoor verricht is het neer dan waardl De verzorgine; van onze accon*
modatie 6n sport-atfributen vereist ook steeds veel tijd en c".lublj-eíde,
Regelmatig zijn deze steeds lveer terugkerende vJerkzaamheden verricht'
waárbij mádewerking van het Genaeente Bestuur, voor aover drt uroEerijk
vileË, wórd ver:kregen. I.{oge ook ïl .G,ïí.-Voetba}, evenals ree<1s andere zrts-
terverenigirrgen hebben, d.e beschíkking krijgen over velden en accontuoda-
tie met verlichting voor de training, verzorging en orrclerhoud oir lll'rsiE
van de thans geldende regeling. Velenvan onze leden hebben hu-n steen-
tjes bijgedragen voor het Actie-comité van de K.S.C.. De zeer gesl;Lagd"e
i?Kasílocailrs r loteri jen, bloemri jhe acties , enz. 1 welke noilig vraï'el1 oï11

d.e ii,S.C. te kuirnen laten draaien, liggen bij ons allen nog vers in de

herinnering. De laetste groep medewerkers van onze afdeling, v;elhe -i-1i

zou willen nenoreren, is de staf van ons clubblad, die ons nu reeds 7

j::,ar lang ieclere week een Soed verzorgd blad op tijd doet toekonei. i'er-
wiSf als hoogtepunten genoemd rtoeten lvorclen: Kamllioenen.. e:r Jubile ;r.-
nummers en cle uitgave van dit nunmer ter gelegenheid van ons 2e Lu-strun.
Het bestuur ven onze efd.eling ís sinds de oprichting in 1947 reeds voor
Z/3de deel gev",ijzigd, zodat áen woord v:-,n dank aan alle oude bestulll"s-
leden voor hetgóen-zi j voor lri.G.l,i , gedaan hebbenr hier zelcer niet rrr'-;-1'1

ontbrckcn.
l{orne ik clit itHoe rolde het bij onsrr bes'luiten met hei a5-nllaleil vr'n

de woorden onzer oprichter en Geesteli ji; Acviseur, Iiapelaan Delil'"er z' "{: " :

II}IOUDT I.,iET JE IïONDERDtr}i iIAi.,IDEiii VAST, \fAT T}iA]ïS fS O.)GEJ3I)UÏíDIIi

093?o ooooooocooooroooocorooooo o!3!oooo ''0"
nINTEREsSANTJESn uit / jaren ittrlG\,r'-Nieuwstt. IEIZPÏI-\25-L-=-LZS-?.__*:

--- -i==-=========

r.to.51 : rrekkins Kaspoca-roteri j. lïoofd- tÏ::":iï::i*ï"F,Ëï,u"" irlicht

pri js (haard) gewonnen door Steef ;--r;-;
v,Amersfoort.( ...en i o e n trouwden zij' Dat zij nog lang en

TH.itf L'ldEil()0 
"

VUURZITTE.|I AFD. VOET I,/.-,,
-=E

geluk}'ig mogen l-eveni )
,dONmy SCHUffn behaalt hel clubkampioenschap van de afd'G;:mn"st'iek'
(Nri nog ziek,maar in 1958 zaL ze Éet weer sterlt proberen-l j)
Het riVriGW-Nieuwstr verhoogt c1e abonn'.prijs van' ) op B c+-, ( tt Is
nàg voor niksl)
Voàtnat-A-junioren lvinnen het HRC-jeugcltournooí om de P"vàn ?ijs-
wijkbeker" (Captain Joop Huigen liet deze beker n i e t eaii
zich voorbijgaan" )
De jaarlijkse (?) KSC-sportdag vindt onder voortdurende :-':gcnv:'ii
ptaáts. ( i t !',lrrs dan ook mid-zomer t )
De heer H.J"Bouma treeclt af als secretaris afd"Voetbal elr r'rlcÏdt

opge.rolgd door cle heer J.Darphorn. (Beiden uit het goecle k'o:ri)
Voórg"*ieId al-s lid af d-.Voetbal:C.P"Deurvraarder. (Oe lalngs;e
l,riGVÍtór:rrania,ar dít kortste be:'i-cht je. )

14, 12.51.

L.J.J2. z

L.6,J2. z

L4.b.21, i

20.7 .52. I

O.ó.)Co 3
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lïu d.e gehele K.S.C.-V\i.G.lV, rne t al haar a-f delingen zich o,rmaakt om het
tienjarig bestaan te vieren, wil ook het Actie*comité niet acl:ter'nlijven
in het Jubileum-ÍIUïilnl€f van ons cluborgaan een terugblik te werpen over de
afgelopen tien jaren. Tien jaar sport voor onze jeu6d betekent ook tien
jaar actie om de benodigde gelden bijeen te krijgen, Reeds bij cie oprich-
ting van de K.S,C. v,rerd het woord acbie al gebruikt. Van datgene, vriat vrij
nu bezit'ben, prachtige speelterreinen, oefenlokalen, s,rortatt,ributen", enz.
enz,t was in die dagen nog ni-ets te bekennen. Er r,verd heel sober begonnen,
maar ondanks die soberheid moest er ca.4OOO.- gulden op tafel konen, Er
moes"i; iets gebeuren, en er is iets gebeurd. lrergaderingen volgd"en ellcaar
opr tot diep in de nacht, en de eerste Kaspoca werd een feit, Vfcet U het
nog op de speelplaats aan de van Galenstraat? Een coinplete kermis was het.
Deze eerste actie slaagde schiitterend, dank zij de geweldige medewerking
uit die eerste dagen, Ook de tweede volgde weldra en ook deze lverd een
groot succes. Daarna volgde er een reeks verlotingen. Velen zullen zich
onze laatste Kaspoca in de Koningsiraat nog wel herinneren. Ja., d-aar vras
het gezellig; maar voor het zover was zijn velen dagen achtereen in de
rveer è{ev.reest tot diep in de nacht, Alles werd opgeroepen voor de opbouv't.
Hele gezi-nnen hebben uxen aan het roosjes-maken geweest voor dc schiet-
tent; vier weken lang ís er getimmerd; dagelijks stonden er wagens voor
de deur met materialen, her en der vandaan. Ja, er is heel vuat gellrcs-
teerd in de loop der jaren. En dan tot slot d-e laatste actie: onze blik-
sem-loterij. fn één goede dag gingen er 5O0O loten de deur uit; dat was
werkelijk schitterend. Ilet actie-comitó i-s dan ook bij dit I0-jarig be-
staan blij gestemd over zoveel meder,verking, welke het steeds van alle
]<anten heeft rnogen ontvangen. lIet is onrloenlijk namen te noemen, IÍaar het
wi1 alIen, zonder uitzoncl.;ring 1 zeer hartelijk danken, die tot ]ret wel-
slagen van de acties heb'oen bijgedragen. U heeft er allen aan meegei',,erlct,
dat onze jeugd in aile afdelin'-en naar hartelust kon spelen en sporten"
Ook na deze festiviteiten zullen de financiën vrecr grote aandacht vra€;en.
Actie zal er rïeeï'moeten zijn. A1s er dan ook weer een beroep op Ulv hulp
en inild.adigheid zal worden gedaan, blijf t U beslist r,vcer niet archter,
il/ant als U a1len meeiryerkt zullen ook deze acties zeker v,reer slagen. En
dat hopen vrij van harte, tot welzijn van onze jeugd en tot bloei van ons
aller Vf .G.V'i. t

o-O-O-O-O-o-O

ADRES S Eitï SECR ETAR I SSEN :
============ =3======================== ======

HET' ACTIE-COiilITE

KS0-I{oofdbestuur. . . . :M.J.ï,utterman, J.v.Sp'ilbergenstraat 4"
Afdeling Voetbal. . . . lJ.Darphorn, van Speijkstraat BrtelJL65,
Afdt-.ling i{andbal . . . G . : t'{e j . Tr .Boon, Eilrlastraat 29,
Afciel-ingGymnastiek. . ! .. . : l,{ev:: " C . Bakker-Riteco, Ksrkgracht 35 ,
Afdeling Basketball . , . . , . :J.F.Riteco, Ïiuiperstraat B.

id. (vredstrijd-secr,) . :C,Ilooyschuur, Begoniastraat 7.
Comnissies Afd. Voetbal:
Tra.iningsfond.s..r.
El-f talc omrniss ie
,IeugCconnissie .... ..

o-o-O-O- o-O- O

iut"ooirs voón WONlNGSIOF.I''ERING:

q.vAN NULAITD, :
l,oopuytpark 9 -tel. 2O5r :
JU_rr4N4DgIP:= =$ ?225) _ _

VITIiAGES - GORDIJNSTOFFEN

:B.lïi jbroek, Bloemstraat 15.
: J. Laf 6ber , Rui jghrrveg 11.O.
: J. Ettema r p . a . Javnstr ae.t' LJ6 ,

Het
ting

arlresrdat U bij Uw vioninginrich-
z e k e r moet raadplegen lJ

ltlij geven U vrijblijvend inlichtingen
en adviezen J J

_J=-=========

VAST TAPÏJT - CO],OVYN]L
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llryT4RESSANTJES 
i' _ult_7,_ igrgn_ (i'ïet een licht sriui{-ie'uit

195 l: -5gryle*!t3r *g gg i )

startl )
De afcl'Handbal organiseert oP
ÍiDe Postiljonrt zorgt voor een
loop een Oranjebal de steruning
jaarli jlcse trad.itie ?? )
óu 3a*ifi;fse KSC-sportdag vindt onder prachtige vleersomstandig-
hedàn plaáts.De afdigandUàl wint de ]-karap,met de daroes ElIy
fliu"*pàort rGré en Tinie de \rf it. (De gezusters de Vtlit verdri jven
nog e-ens de gebroeders de !Ïit uit de ge schiedenisboekSesl )

Geiard. Laaglánd wint de te priis op de Ï'lGW-voetbal-athletiekdagt
gevolgd doór Cees Zits a1s 2* et Rikus ï,atjes als Je. Kap.Tulen
ontvnÀgt een zuurstok voor zijn ongelofelijke prestatie op de

4Oo meierl (Ook wel iets voor de tel-evisiel)

ilvïGlf -Nieuvusir.

lo. l0 ,J2, z

29.LL.5?. I

L6.6 "53.

L9.7.51.

I -Ê : : : 
g gl 

- I 2 2 ? : i 221- -=
Annie v^ c1.l{eer tyint de hoof dpri js in de clubblad'.Tubileurnprí js-
vraag t. g,v. het le lustrum. (Sptinternieuw..koni jnenhok inalusief
lustrum-ras-konijn rmerk trstreven naa'r betertt' )

lVj-m Brakenhoff tàhaalt het clubkampioenschap afd'Tafeftennis'
(Een van zijn vele waPenfeitenl )

De afd.Gehuwde d.ames van de afd.Gymnastíek doet haar intrede.
(En tret is nog steed.s een reuze gáze1lig en aardig ttgi jenkorf je'l)
Eerste oefenavond rra.n de afd. Heren-gymnastiek. (iviet lJ nian ge-

deze Koninginnedag tn feestavond.
vrolijk toneelstukrterwijl na af-
ten top doet stj-igen. (!'taarom geen

VAN HARTE BETEBSCHAP!i
=:==l===== == ============= ========= === =====

!ï oensdag 4 Sept. j n I o onder]:rak voorzitter Liicker (af d. G{*l zi jn vacantie
voor een bezoek aan het R.I(.Sanatorium BERG Et{ BOS nabij Bilthoven,alv'raar
rn tlveetal senioren en een adspirant-Iid van d'e afd'Gymnastiek worden ver-
pleegd. Met een verrassingsbloÁ op de wangen werd hij door TREES VAN

íutinlr'ooR1,GoNNy ,SCHUTTE èn A}íNEKÈ ennNrJgs ontvangenrclie op dit bezoek

zeker niet gerekend. hadrlen. Dankbaar v/aren de meisjes voor de aardige at-
tentie,rivell,;e hen namens Oe af d.Gym vuerd overhandigd' Het deed hen goed te
merkenrrlat z:*i d.oor hun club niel v,rerden vergetenren ze hoopten dan ook

het voigend jaarr vrieer fit and v,iell aan de oefenavonden en vuedstrijden te
kunne* deelnemen. Narnens de afdeling wenste dhr.Liicker zijn pupillen een

spoedige algehele beterschap toe rwaarbij Trees rGonny en Anneke her1 ver-
zochten de harteli jhe groeten over te brengen aan de gehele -l'JGltrl-af deling
Gyrnnastiek. Het is ianl'iier voor henrd"at zii ons 2e lustrum niet kunnen mee-

.rlu"u*?aaar in gedaàhten zullen zij toch zeker bij ons zr-3n,rn Klein
vteugje z1rllen áe e:: echter toch vÁn neenakenrwant het Jubileumnurrrmer zal
hen óÀgetrvijfeld toch rvel enkele genoegelijke ogenblikken verschaffen' En

dàt nu-ti:mer zal hen per post word.en toegezondenl Vanaf deze plaats wensen

vÍe ook spoedige betàr"ch.r,p toe aan HENK RÓGE,díe momenteel in het Lidwina-
ziehenhuis is opgenonen. Óok hem word't het Jubileumblad (inclusief een

jubileum-attentl-J) op bed bezorgd.. T,j-ever hadd.en vse Henk op de grasmat
a.n het v,lerlr gezienrmaar o ' o wià weet hoe gauw ook dit vleer het geval za1

zijno Laten onze leden middels een brief of bezoek blijk geven van hun

nedeferren net hun ziel;.e nede-lec1enl Nogmaals " ".vA]'[ HARTE BETERSCHAPJ

-=F=-=-=-=- Red.

TEB-{i'TE-{TITIl
zoliDAG 22 SEFTEI"ÍBER &+s.;J.]BILtrUI'1-FEESTAVOND in CASINO; AAI{VANG B UUn I

PrograLnuni-:, wordt verzorgd. door de af d.Gyrnnastíek. Na afloop feesteli jk
Jubileumbal rnet medewerlti:rg van een vlraarlijl< prima bandren onder leiding
van . nee cà-l; bli jft nog een verrassinglt Kaarten verirri jgbaar
bij de Bestuursleclen van de afd.Gyirinastiek! Entree slechts 2 kwarties!
llli rrvoi<lf ]ETS GO}IDS t iÍET Ï,iORDT**glg-{EolgÏELiJi(S I DIT l"iAG U NIET }{ISSENJ



laf #lf ennrs
i'{IiiUi,S VAlil Hjlilr TAïELT.EiliïISFROifT, (Misschien (niet) voor cle lnr;.tst,e maal?)

Tertví j1 de af delín6en VoetbaI, Handbal, Gymn.:.stiek en Baslcetbsrl 'o i. j het
10- jarig bestaan var:i de i(,S,C.-lï,G.1/i/, in 'igloria-in-excelsj_s-steilrci-ni1ir vcjí,-
keren, is de steinr:ting bij de afdeting Tafelten.nis in rnineur. Zoals U v,rel*
licht uit de plaatselijke pers bekend. is gev'iord.en is de afdeling il',:rfelten-
nis nj-ct meer, Àla een lang maar.geduldig gedragen lijder:. hecft oi-ntlel-ijk
de dood zich over deze nooíl ?,eer levenslustige !r/Gï,/-tak c'rntfermrl , Geraerd*
irleegde artsen stelden een bijna gelijkluidende cliagnose als itclood door
gebrek ati"n vitaminenrí, iltloor ge5rek aan animotr, tllangdurige lustelooshr:iclrt
en voortrl rrfnuikende concurïentie van nieuvre sportenÍi. Hierbij zageri deze
heren eventvel enige belangrijke:unten over het hoofd, die de doocl in niet
onbel;Lng;rijke rnate hebben verhnast. Deze 1,:unten Lrestaan onder mc;er ult de
geringe kans op voortbestaan door een slechle verblijfplaats en door êen
sleclite verwarming in de krot vir.:lar de zíell;e zolang op zijn sterfbed heeft
gclegen, bLootgesteld aan tocht, lekkage, kou en ongezei-1i6heic1. Zo kon
het hr-lst nicb anders of hij moest ten gqroncle pga,an. En dat is nu tlus ge*
schicd. Arn dc groeve sicnd. de gehele JiSC-schare op6esteld on rilc-t een snile
in hct hart en ccn traan tussen de oogleden een laatst vaarvrel toc te roe..
pen aan een overled.en lídnaat. Ook de erfenÍs werd verdceld. De schll.lre I e
rest,en a:r.n 6e1d en goed kre6en een goede;1"llaats.Toch Ís nog rekening ge-
houden met *e mogelijkheid, dat slechts een ,:ichijnciode ten grave wcrd" ge.
dragen. Dit werd misschien veroorzaak.t d::or de glirnlach, clie even orr Ce
lippen van de begravene heeft gespee.ldi de goe cleren zrjn zod.aniiq opgcsl:-
$ênr dat ze bij een eerste teken van níeuw leven te voorschijn kunnen lrcr-
den gehaald. lvien han inners nooit wetenl Op Uw stukjesscl:.r,i-jver rust tirnns
de plicht enige hoogtepunten te memoreï'en uit het helaa.s leortstonclige le-
ven van rrTaf eLtennisir. ï{oogtepunten, die er gelukhig in grote get:lle zÍ jn
geweest in de vorm van kampioenschaj_lpen en proruoties, In de vorni van i,ncli-
vidrrele IIeIderse ka-ntlrioensche-open van één der damesleden. ïte clenken vooral
aen een zeer recent Ëucces, dat één der heren behaalde tijclens een beker-
tournooi-, waar:in hij de eerste prijs voor de neus van vele stE:rke mccLcdin-
gers wegkan"pte, Ja, d.at waren goede tijdeni Met vreugcle kan dairraiin worden
teruggedacht. Toch blijft de hooir bestaan in de harten van dc vele echte
tafeltennisminnaars op een herrijzenis van de achtjarige sp::uit uit ttet
tien j*ar oude l{Gl\'-gezin. ilopelijk komt d.ie opstanding heel s;roedig. }ïope-
f-ijk is de dode slechts verzonken in een zw€lre slaal:, lvaa-ruit ontlvaken mo-
gelijk is. A1e voorheen zal dan Uw stukjesschri-jver niet schromen zich net
hernieuwde kraeht te vrijden aan de opbouyí van heb tafeLtennis in K.S.C.-
verband. Alleen spreekt hij, mocht het ooit zover komen, d.e wens uit, dat
ook van de zijde van de vroede vaderen -Ln het l{SCJ-bestr-rur, weer zoals in
het verleden, eeÍl meegaande houding v'lorcit betoond. l.iisschíen is hij wat
aan de optiirristische kant, maar in een stad als Den lïelder moet toch cie
tafeltennissport kunnen bloeien, oncianks concurrentie van volley- e;r bas-
ketbal en badrninton, Dat Ís tenminste de nening van r..

PE,iSOldÈO-tE-S-O-s--o-o-o-$-o-

lO Jaren ït,G.W. i I
12-{e:gl-YIyg--iii
Lustrumaanbic ding:
Bij irfstempelj-ng van
deze advertentie:
B VnmZ-ctroc oladerepen
voor slechts f, Ip= I

Voor AL Uvs levensrniddelen:
TH. IiINNEBOO
Visstraat J)
Tclslegl _2!e-!

BEZORGING DOOR
DE GEI{EI,E STÁD.

DE V]VO I4AÀJ!T U HET LEVEI{
GOl]DiTOPERJ

-O-(E-O*O*e-6-6-O-@-(D-0-(E-O-

10 Jaren Ví . G.l,! . t l
12-{*rst-ïIY9"--iii
ï,u s t r u ma a n b i-e-djlrigl
Bij afstenpeling van
deze advertentie:
Bij aankoop 1 fles
tÍC ïBRANDOSri64ratis
1 ze6elboekje met
100 VIVO-zcnel-s t____*g_____
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ter gelegenheid yry L": ?"-1;;;;*-tl"-u9 Katholielt<e-sportcentrale-!í:G:\'\r:

L9b/n2lsept.lTriduurn,vooralleledenincleparochiekerkH']Í.Petrus
='-:'*-;-'-F-FÈ-FÈ en Par-tlus" Leiding: ieap' F' RurrE'

i;;i;';"tieË : KlP' TÏ":-ÏltlN =,, ,,,,, . )
Eerste c crnf erentie : 1! Sept " 

aànvaÍi$ 7 ' 2u

ru,eede .o,'ru"à,,tiu ' 20 sepi: ;::::::: I:i3 ïÏl' 
)'s avond's'

Derde confei'entie : 21 Septr 1êàlLv&o$ oruu

zeirP{s-33-egs!:: iii:::ïg:;f;ïïil:l"t;':l:ill:t*; ;a:"*:"{:iffi"ï:;::"
en lee"rr rru-i-l't'E'v'l' Deze 1I'iriis begint or: Ê-g*ft

Na afloop is er geneenschappelijk ontbijt voor het

KSc-bestuur en aà gestut*"*i'*" átte ataelingen'met
hun damesrin-zaa'l Laetitra' De kosten hiervan zíjn
voor rekening van de aanzittenden'
rs lÍiddags ïan 4 - 6 uur: Feestelijke receptie in
hotel- BEiLEVUE aan de Spoorstraat '
rsr .[ivonds I uur: Grote Lustrum-feestalvond' in Casino'

Proiqrarnm. t* verzorgen door d'e afd''Gynnastiek"
ita àitoop hiervan Lustrutn-ha}'

rjeq{sP*e-?2 -eee!.-3ï-Ëuï:;.1" rïïï'ïïi"-:?;:,iïË:iï:;i:-ïlr"ïl',ïi}: -
/rrn'i 'i van schocli ) O'rr'' goocÀelenti'rlarionet'Lenthe:rter t

;;;:" (àl--ool-' tos rn verreissingl )

orn B uur i" cotï"o' Groot lusirum-feest voor e}le
Jeugdleaen (van affe afoelingen) van 12 - 17 jaar'

Geboden *o"à"" rn feestelijie cabaretprogrrmma en

""f"f" 
(zelcer welkorne) verrassingen'

ls lr.vonds B uur: Grote Lustmm-f eestavoird in Casino'

Prograrnilia te ver'àtá"" door d'e afd'Voetbal' Toe65anke-

ri:Ë voor leclen (bo;en 1? jaar) en clonateurs '
lnSpranke}endcabarel-prograÍiitii,Lt:ietnai..floopLustrui:t-
r^-'1 I
u4J a 

---

ZONDAG 29 Sept. :
^=---a---
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ilINTERESSAI'{TJESrr urt, 'l jaren rrÏf 
' G.liJ ' -Nietlïirsíro

=========== === ===== = = = = = = = = = :t = ==== = = === == =t = =

!J . G.ï'l . I (ï'iet een Prinseli jke Zatopeckl )

-o- o--9-

(t"tet PUKís na-reac tie
. !*:s:.*-*e -*338iee: )

9::zgel-!229=!22-r"

?.L2,5(:.zAfcl.Voetbalorganiseertsin+,erklaasavondvoorcleJeugd}eden.(Ï'laarbijoo!:dêt'Carnaval*straatzan8erst'"lu1'ontbraken')
16.IZ.J(:.tÀris Lain en \íi1 Booï* ,r"rlorren zicË' (finaetijk z'it Aris dan

toch in d"e Boot(s) )

22,L,5?,:ÏíGV.l-Gylrnastiekstartineteeni:fctetringinNieui';DenHefder'
(En vcrdient 1::-er"oát ""ltt" 

f n diklie plurr'rll

Lo,2.5?.:v,lcl'i r-]vó r o-z'(ulufn"r) (rs claer Zondag j'1' ecn rc-

vanche oP gcvolsd"??)
)_5.2,57. ,1" fr"lr-iiilL"r irooir.af rl.Gyrn) v.rordt g;':kozen tot voorzitter

van Distrikt vrjest i-;;";-Ju íq*o-.K:,.th.Glmn.Bo'd. (over ahtief

gesProken "'I)
4+5/3,5? ". Carniivalsavonden van

I



5 bel,=rGondu,,Oelewfi ppen t.o

( BIJ VOORBAAT EKSKUSES VAN OELE]JíAP .l )

En daar zaten we dan in de knusse huiskamer van Fa en Ma Steinman oa een
rond.e tafeJ.ê. wij.,. de door de redaktie aangezochte iURYrom ter ge-
legenheid van het 2e lustrum uÍt de / jaargangen van het tiliiGvrl-Nieuwsrr de

) ::reest geslaagde ( of minst-mislukte ) ttliVist-U-allei jesri te distilleren.
De personen die in deze tiOEIËirrlAPJESÍr genoe,:rd worden ( of - zo U ririLt -
sp=ds laE sosden=ssnems"'],';lïllï"3;""i*;"iil:t,ï:Ë*n"t"ïrrlï.i;:ïj:,:ï-

= ;;;; EDEIE JURY voorstellen?? Dan begin ik met
VINDT U DrT__ = lou RIETVELDTeen van d.e meest magiscire lïGV,i-voet-

AilT-iKEL OI{DRAGELÏJK , : ballers,met een prachtige karakteristieke (ên

Dàn snel ] elastielee) koprwelke, reeds de belangstelling
- van de Bergense kunstschilders heeft getrokke-n.

llaar = r;'/ erlielijk een edele jongemanrdie niet voor niets
E,D. DI1O : O" tvueed.e rtJongeling van l{aïntt genoernd wordtl

Dat hi-j eens het raspaard TOi'{IA van elftalge-
I(eizerstraat !1 = leicler Leo als snelverkeersweg beschouwde doet

Diè nraakt U het leven = niets af aan zijn roem als scooterspecialist.
- Trouwensohet was Toniars schuldrrrtant ze liep

rlrageli-jker : voor d.e zoveelste keer zonder achterlichie! En
iiret uitsiekend,e = 

d?l Lau desondanks zijn ekskuseË aanboodrbe-
'rrirJilirl{ .. r ; ïi!:t rvederorn dat hij weet hoe hi j zich tegen-

IIK'UREN ... :_ over- darnes gedragen noett Nee ... praat ne niet
GEDisTTTLEERD . .; ;;;,*ï,ïii'i"li"ï":i.i::í :ïïi""ut"i"ïli"ur"u
t,el..3O?4 

= 
SCHUTIE ... U weet v'iel ... trgood-old-Ellytt,ïrraar-

-s- - t,e staat van dienst j-n ons \ïGV'I. Je rnoet El}y
============ - eerst goed kennenrlvil je haar dcnkere kijkers

(uij rret olijke ar) ro*u,.oïÏ";:":;:;3llï3"i;r^]ï":ï :: ;ï"liï:i3l.i$r",
wie das l"leerrtief wÍe die See,soll unstre Liebe seinttiOp en top een
lady als zij isrkan ik rvel verklarenodat haar mening in deze jury rneest
van doorslaggevende betehenis was. fegen Ellyrs rechterschouder leunde
LAU ZOONrdie eigenlijk niet voorgesteld behoeft te wordent ï,tie LAU niet
kentrmoet zich laten nakijkenren IÍefst dj-rectl (èn grondigl) Hij heeft
zich i.n korte tijd opgewerkt. tot een van de neest graag-geziene persoon-
lijkheden in onze arenarerl speciaal het afgelopen 4e elftal (rïafgelopenri
slaat op het seizoenl) ging graeg met herl v o o r de kraa-inpjes lairgs.
Voora.I ook het feit d;rt hi j geabonnee;'c1 is op ridonkertjestrrd"eed hem in
dlt sierren-tea.m snel aarden. Heusrneerrit U van mij aanrlau bleek ook aan
d e z e ronde tafel tot grote d"ingen in staat. Naast irem,of beter gezegd
half op zrn schootrzat NEL liAAGSivrA geeitaleerdreen van d.e meest charmante,
plei:iinte en markante freules vuelke \ïGlv ooit heeft mogen koesteren. Piet
hars-r aanstekelijke betoverenile glimlachrhaar a I t i j d smaal<volle
kleCin6 (hoe kàn rt ook anders - i'iODEi{UIS SANDERSI) (alweer 'n knaak
in de tas ovoel jreml ) ren haar ontvuapenende 'rtussenzinnet je-sri ontdooide
zij steecis tveer de harde harten van enkele van haar collega-juryleden.
En al- zei i'lel clan niet véél- rvtá.t, ze zei- was írleest onverstaanbaarj (Dat
gesmoes ook met Laul) Lerst n.ot leasL leg ili (OIIE) FREEK BRONDSEI"IA voor
U'op de ta.f el. (Blad*r uitschuiven sevrpo) Alhoelvel vanvr'ege ztn lengte
zijn hoofC voor driekwart in i{a Steinnan!s larripekap schuj-lgingrwas ie Ít
eteeds ilet de meerrierheid êeÍrso Zo om de ) iainuten dondercle ztn stem uit
de la.rripekap :trZà denk ik er éó]r over, jongensr?rtrr/aarna ie steeds vroeg
h o e ïre er over dachten. Toen ie tn kv'rarrier rla- ons r,'ertrel-"cemerkte,

T-



dat v,re vreg vÍarenrbegon ie met cle ronclvraag. Diverse voorstellen rolden
vloeien.d over zj-jn rrl/'Igsf -je-wel-lippentr,fiilar eiangezien nientand hem meer

bij- of afviel (á* gastheer un g**itrou$re ha.dden geen stemrecht)reprak
ie snel zijn ievonagàUed- uit (i'er is een tijd vr-r.n komen en er is een tijd
van gaanto);en wr,* m"t twee sta.ppen on de hoek van de straat. Vanaf deze

ple.ats ê€r €rê-saluut ai,ii de heer Steinffi.an en zijn nooit-iets-teveel-
u:-5t,to echtgenote voor de wijze rvuaarop zij ons gezelschap in estafette-
Ioóp van d.e nodige thee rkoff Íe en i..ndere nat jes hebben voorzienren laat
ik:,. Uw reportór ... nu besluiten met het bekend maken van de VTJF

OtrLE\ïApFENrwàlke de jury na rijp beraad en bloedige gevechten uitkoos
voor het pred-ikaat rlÉEKROOIíDttrLeest z:e goedren ... kgmt Uw naam er in
voortdein ]-s ie voor ze je-rrveet-well Da.nk aan d.e iury (Oie d.e uitslag
ootrr wel- net be.l.angstelling tegemoet zal zien) voor haar trrnedevuerkíngÍit

d.1nk aan allen cliÀ d-oor hun sympathieke houding (niet dat breejell niet
vern die 1enge tenen! J ) he t rrvoedselir voor deze ên onderstaande rubríek
v,:rntdett. EII HIER DAI{ HET BEKROONDE VÏJFTAL ....,1ii

u_I_g _T ---g -- -t-l-:: : : : :: :
ciat .l. TIIEO JT.COBS zich geëng;ageerd. heef t rnet gen exotisch-schone l'Iarva,

en dat tn 'week na de eerste rÍteCeretl omhelzing Theots meeste
gi-psverbanden ahveer vervrijderd trronden vrorden?? (!Uie sprali d,aar
over cle zwakheid van het Atlantisch Pact??t t )

dat ..r HtrNK HEIíDRIKS j.l.Zondag in het )e e1ftal een zeldza.tm beheerst
doelpunt naakte,en dat ie dolgelukkig vras toen nen hem zei,dat
H ï J dat doelpunt gescoord hed?? (Streven nrr-ar beter rHenkl )

clat r. r "T:OI{N 
KE},ii'lllDY j.1.Zonrlag in de rrrleclstri jd tegen ii,tatervogels 1

plotselíng uitriep srrEen Koninl<ri jk voor In meter elasliektru
en zich direct daarop even terugtrok in de i<leedka:ter?? (lti3
houdt wel van een afzalckertje,maar niet ven dit soortt )

dat rr. IIilVR.Ii.J.BOUI"{À reuze in heiar sas is tnet de mooie populieren rond
ons veldromria.t zij zich nog zo heel goed kari herinneren dat zíj
haar nan voor het eerst sprali achter een jong popul-iertjerver-
borgen voor nieurvsgierige bl-iidren?? (Hoe heeft 4e rrr: dà! gelapt?)

d.at r.. ecn zeldzaan handige schijnbewegíng van PïET HEi'lD]lIKS j'1.Zon-
di-.g op de .gevoelige plaat vuei:'d vastgelegdren dat deze' eerde"ags
irr het Rijksr:ruseum ten toon zal trorden gesteld bij de inzendíngen
irKunstvuerken val outle meesterstí?? (el5 i:et bekijken van [ii ï.?eer-
galoze stanttje gelieve U pet af te nement ) ,

-6-o-@-@-e- 
' oELE*rtP'

riïIiITERESSANTJESTï uit f i;,ren rr!,I.G.11i.-Nieuwsir.

S ciq,oen,I95J-1?26
18.9.55. :ll,lGlrrl l start in de nieuwe compe'bitie net een 2-1 nederlaag

tegen lVatervogels. (Na 8O minuten offensiefl)
4,1I.5j. : ATIE KONIJN wint het clubkampioenschap afd.Gym. (Daar horen

vre flieer vanl )
2?.2.56. : IrVGV'l organiseert schaatswedstri jden voor h;Lar l-eden. Katirpioen:

vuelpen - Toontje Riige;.adsp. - Henh Soumal Jun. - Joop Hermesl
' sen. - liïim Brakenhof f . (Oelevsap vuerd gedi-skvralificeerdromdat

hij rolschaatsen gebruÍkte. )

5,1156. : De afd.Gym betrekt de nieulve Gynzaal ar,n de Stakrnanbossest:'aat.
(en hat nu niemnnd heimwee hebben nae.r het rrhoklte) 

,

25.3.56. : Uj.tslag r;.dsp.voetbalrrvedstri jd ZAP a-!íGÏV b .. 23-O I (Onze
keeper is nu lid van een visclub. )

L1.4r56. : \ïGlril sluit zich aan bij de l\íriatêur-voetbcllpool' (lfas goeie soep)
25.8.56. : B;.shetba1 organisecrt rti:_1:_tournooi. (Prima gesla;Lgdl)

o

(luiet tussen haakjes rn

ilgb! g r-"IIie i -v*t -l9S: )
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It Tweede lustrum is een halte, 0m eens even etil te staa.n'
Bij qrsl in die reeks van jaren, Voor een arbeid is geda"an!
Stoere vechters pionierden, Voor de jeugdrdie na hen kvrang

Of men zich doordrongen voefde, Vrlelke risicors rnen nami
Í,aai dat ingewÍ jden weten; Vlij zien sfechls dc builenl<ant:
Een r:rooi veldrtenuerprestatie, 0f de kompetitiestand.
It líeemt niet 'wegrde eerste werkers, Oogden naar een hoger doel:
Door de sport de-geest te vormen, Volgens leer van PeirusrStoel,
Mensen, di-e in later leven, Te rugzien op hun !{.G.1{. 1

En d.e clougclen dan herkennen, Ï{ant die kriis ie gratis ntee.
Vriendscha.p bracht ze onomv.'onden, Kijk naar Ín Den Hel-der rond:
V'iat de I(.S rC a gesmêed heef t, Dat ís veel en kerngezond.
Naastenliefde in facetten, V,lerd beoefend door de sportl
Heb je dat nog nooit begrepen, Ban dan uit dat groot tekort.
In de spt-rrt cie Christus volgen, Faulust renbaan houdt olls voor:
1iïat er cloor de aardse streving, Aan de ziele gaat teloor.
Katholieke Sportcentralel Groots van inhoudtklein van naamr
Laat ons toeh de <lank verzeggen, Bii het roemen van uw falamt
Aan de Schepper aller Gaven, Aan de ChristusrGodes Zoon'
Die reeds enkrle eerste werl<ers, Tot Zich nam in He+melwoon;
Zullen wij hun namen horen, Nooit vergeten wij één dinS:
Bouvuen blijven aan hun stichting, Is aan hen: herinneringt
Laat cle jeugd toch goed bedenken, Eenmaal komt voor hen de plicht:
Qrn het werk eens voort te zetten, !Ïat ecn ander nu verriclrt"
En die:r-nderndat zijn velen, Of je namen kent of niet;
tt ïs aan al deezf plichtbeseffers, Dat men feesttlijk hulde biedt.
1O Jaa.r is toch maar heel weinig; Zilverfeest dat tiikt aI rvatl
Goudenfeestrclat wordt je wareI Diamant .... een grote schatr
1oo Jaarrdat ligt zo vcrye, llaar dat was toch stil de vrenst
Van degenen die begonnen, Met hun fouten van de mens.
Zetten l:ri j cle stoere schouders , Onder onze K.S.C ' t
Vechtenrwerkenrzwoegenrsjouvr'en, Geeft je krachten jaretl meel

Oud en jongr Gij, mannenrvrouvlren, He1pt toch àL ulv steent je bouv,renl

I"IANDARÏJN.'' '-6-

(Tussen de
PUK er wat

haakjes smoest
lii. )

9-LL/9.542 De KSC houdtlt.g.v.d€ opening van het nieul,ie sportseizoenreen
triduumrdtet gelei-d vuorclt door Rector v. d.Zalm. (Uitstet<.end be-
zochti )

5.9.r4,: Onze handbalsters starten de nieuwr: competitie met 5 nederlagen
uit ) vrredstrijclen. (Oe le ktap was geen stuj-ver waardrmaar de rest
vras goucl waardt)

12,]1 ,54.iDe hóer G.Schucitman,jeugdLeiderrneemt afscheid van Vrl.GnÏ{..(Ïn dit
num&er belt hij ons rrever'l,rr op.)

6,3.55. :1rilGVri-Tafeltennj-srHeren I,behaait het kampioenschap van zijn afdeling.
(En nàri... t Hoe is dat nou mogeli jkl )

22.3.!!.:Afd.Basketball start met een herenafdeling. (De dames beten de spits
g,3.55. :De heer B.Ramler gekozen tot 2e voorzitter van d.e K.S.C.. (af ' )

(lte6 i-y, aie fanilienaam a} niet eens eercler in Vi.G.!ï. gehoord??)
g.1,55. !De heren Th.l4ínneboorH.Iiusters en J.Darphorn slagen voor het diplo-

ma, Jeugdleider.(Kunstl! Ze hadden thuis tn goeie leerschoolt)
Zie vervolg oP volgende Pagina.

UryTEBEqqAry[{EÊ I -s}! - Z- ierep- IW rQ :.'{ : :Nleus e I :
sErzoEN rg54-r95,
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Dr.A.Th.it.de iviei.ier aanvaardt de

van de K.S.C. lrli .G.Ïí.rl . (Un houdt
voor het tl iuiste ger,,richt" ' )
Af c1 .-t{andbal nee.mt afscheid van coach li'l .Ouwens. (Die i}c toch vuel

ureer eens op het wj-t-geel-vlitte nest zie terugkerenl ) - - -
vijf van onàe turnsteis in,cle Kcurgroep van Distrikt !'/EST I van

aá'iq.r.G.B.l (Hei raeest glorieuze hoogtepunt uit onze Gym-ge-

schied'enis I ) 
,; -+ Áa -l a nri .ir ht-t,rurnooi. ( o t zat

!r;G\rï I voetbal wint de Ie prijs in het Zeemac

er dit jaar bijna wéór in. )
i(apelaan Tulen wordt overgeplaatst naar Rotterdam. (Zoiets noeri

ik In tifataletr d'atum. )

clubbladineclewerker Jan Riteco treed.t in het huluelijk rnet iiÍej'
Gró v.doGeerl (Dat was - althans voor.onsrme6evlerkers - interes-
sant nieuvrsl Vlaarmed.e lve deze jaargang dan besluiten. )

ODE AAN EEN IIVERGETEN GROEPI' !

- 6- e-e-e-o-o-0-o- o - o- 0-o-o-o-o-

PagaatZondagsnaard'evoetbal,Sloktzíjnetenhaastigop'
Hij r,vj-l geen sec.onde missen, liant Cie ploeg staat aan de topl

snel naar huis toe, Nestelt zich ín zLJn crapeaud'
irletterrr missen, Viin cle riVoetbal-radicrít

L6,3.55.

,a.4,55,

L,5 .5, ,

L.6.55.

L).J.-..').

"L4.7,55,

Ni,r. de r',reclstrijd
lln wil diin geen

En zus Nelrals .1id
Zij verschijnt óót';

jvla fronst even snel het voorhoofdt
tt Gaat ten koste van haa:: Zondagt

Pa en kindrren
Ja , dié vrouvlen

Toegangsprijs slechts 5O ct,
Ei]RSTE-1(L/-'S CAIJARETS GtrZELL]G

van Handbal, Speelt die dag tegen Geelzwartt
niet aan tafel-, Reecls om éón uur is de start!

functie van medisch Adviseur
in tlit nummer een Pleidooi

Stoomt een etens-schema klaarn
juïaa.r c1e zaaL" ?romt voor elkaarl

JUBILEU,TB/iLl KORTOl'4: I n trlC1{T !ïG}'l-fEnST!
-o-Íà-o- -Q-o-

Zoonlief Jan dj.e eet r,vel es avonds, Hii vertrekt precies half tlvee t

Op de f iets met zi jn kornuiten, 'Iegenstander: J 'V'C '

rs ivjeandirgs heeft ze alsirvergoedinS?rI van haar dochter en haar zoont
I n Flinke stapel wedstri japlun je r voor de vras: Di-i t s heei gevroon!

rs Avonds moet Pa te vergaderen, Dan wordt alles I'na-gekaartlJ,

En de kinclrren zijn nae.ir dansles, iila zit eenzaam bij de haardl

Ook'dié rÍïou\,Jen cn c1ié moede rs, Geven sport het volle pond'
lrtant zi j zi jn de stille i,re rksters, op het huiseli jke front !

gaan te sporten. ivla bti jf t thuis,in goede luim t

àtt* it,.,tdà, Lan hèn hier cle e r e p 1 u i m tl

PUK.

tïïIiiIIE-ii
ZOI\ïDAG 29 SEPTE]iBER ,r.rse,Ti,rllEDE LUSTI?UM"-FEESTLVOt{D (rlitmaal e'fd'Voetbal)
in CILSINO aan de i,iOLEl{GRhCHTI Toegan}relijk voor Leden (boven 17 3aar) en

Donateurs. Aanvang feestprogranma B uur'. Na afloop groot Jubileumbalt I

Toegangskaarten verkrijgb;lar bij :

Th"MinneboorVisstraát 5i; j"Darpholrrrrv.speijkstr.B; P'C.Kok,Joubrertstr'
11 ,

-s-o-

I



GRI.]PT Ul!

__[_t_I-Êi
IvÍet het inzenden van een goede oplossing van de elders in dit nrilruner op-
genomen JUBILEUI'I-PRIJSVRALGT}<unt U een van de volgende prijzen winnen:

1) EllN ORIGINELE l\/cir\]-JUBILEUIITTrART, Zórn hnaap rvc.rd nog niet eér'der in
V/r.fi triAAR LIEFST a ETAGETS HOOG I Den Iielder ter consumptie a&ngebodenl

Daar kunt U rustig Utru hele famiÏj-e
bij uitnodigenl I

A) EEN FLESJE OVERHEERLIJIiE LIKEURT Aangeboden d.oor E.D.DITO,KEIZERSTIIAAT,

J) ïTAARDEBON VAN f . 1Or= !

en ... U weet het . e..
Bijna 1OO jaar is DAT de zaak,.
Voor de meest verwend.e snaak !

Te besteden bij de Fa.Zoete1ieft
Keizerstraat.
'n GESCHENK UITZO]IKEN? Is DAT In kruis?
Maar NïEÍ in t t HELDERS WARENIIUIS I

Beschikbai:r gesteld door SALON POLIIAN.
Hebt U nieuï,ie schoent jes?
Bent U smaakvol gekleed??
Dàn nog een Polman-lmpselt
Dàn pas bent U trlcompleetrrl

5) EEi\ï OVERHEERLIJK KREi\ïTtrBl?OODt BROOD van Boots i-s heerlijkl
jvlaar KREiiTEBROOD van Boots . . . dààr
komt zelf s Oelewap (het tislaapkanontr)
ts nachts zijn bed voor uitt
(nn aàt zegt alles t t )

6) EEN P/,,AR SETTER-SET NyLONSI PIODEIIUIS SANDERST

l) vÍIi;TRDEBON VÀN f . 5t= |

Het modehuis voor wie smaakvol ge-
kleecl wil gaant !

Te besteden bi j Q.van NULIrND,Loopuyt-
park , JULIIiNITDORP,
Bij rt installeren van Uvr huis,
Hoort zêker ook Van Nuland thuist

B) EEN ftES OVERITEERLI"TKE iiv'IJN ! V,'-rn Fa.A.LUYCKX - Spuistraat t.
Benoemt.trOme Toontt tot Uw lijfarts....
En U hebt tn beter èn langer leven t

LevensmÍdde lenbe dri j f TH. ivlf NNEBOO.

Ur,v huishoudbegrotíng kloppend maken??
Uw grootste steun: DE VIVO-ZAIí-EN lt
Aangeboden door de Supportersvereni-
ging van lï.G.W.t (Waar U z e k e r
lid van moet wordenl )

RIJIIIEIE}T VÁN KONING . o..
KONTi'{KT,IJKE K]J'//|LITETT J t

Vijf -troostprijsjes vornen het slol,
Van deze schone prijzenpot !

Tot besluit mijn hartelijke dank aan degenenrdie een prijs beschikbaar
hebben geste1d.. Ik hoop te mogen rehenen op vele (goecle) oplossingenl
v e e 1 s u c c e s lJ 

_=_=_=_ poEDEL.

PR :JZE\lR[c[\t I ',::iË:i:ï

4) EEi{ Gi?OTE FLES LOTTOII
rLyBEtLEr'_BOLDOOT 

E

g) EElv FLES VERRUKKILTJIG
ilc IBR/\NDOS ir J

10) GROTE DOOS CH]EF-IJVHIP I
(50 stutcsl )

LI t/n l-5) DOOS RIJI]\IIEI,VET I

16 t/n 20) DOOSJE SiGÁRtrTTEli
OF RUiVIBO}\IEN I

:
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sAr'j.[jfsTE],trNc BE,STUREN EN-Co]'ililss]Es IiAT]ioLIEiitr SPORTCEi\ÏII:I-lU:9:E:1
----..---

== 
;7í ";,1;a; 

= ;-j *;; t -$s É ;; 
=Geestelij.k-Adviseur: Weleerw 'i{eer 

= 
.?; -=";3u"",iit"". 

t- 

=
---'-----á --- Karcr.irn E.Rutte. 

= 
:;:= ul"""t*riu. 

=
Mec.1íscl: A.dviseur ; Dr . A.Th.lï. de lliei jer ' 

= 
p*.= penningmr'ester ' =-:;--*-* ; 14"=-1L9:===-===========

5:Ê:9::ÏJg:i9!g:lg9:: =========

vz., i 1-I ,'11í.\"Jildenbe rg; sc ' : i'Í'J'Lutternan; pm' : \rV'F 'Bloem;
2e vz,: J.B.Ramler; 2e sc' :..J'H'G'liootkerl 2e^pl';'o:1:llraatmanl
l-ed.en:Th.MinneboorH'J'A'LuckerfF'J'Ouv'rens'A-'I'Linonard'J'Sanderst

a Fdol i np' Hani.bal:':: t:'-:::-:J
Áf íi..-i i no Gvmnastiek:
:-;----a

P.Vcrduin.
Aícleling Voe tbal :
-------7

vz.i Th.l4itrneboo.
sc ": J.DarPhorn.
pm.: P.Hcndriks Sr "
?e vz;i J.SPaans.
2e sc.; V[.C.ivlahieu'
2e pin.: R.Ranler.

vz . z T. J, Ou\ïens .

sc" : t'{e j "Trees' 
BooÏn'

pm.: F.J.Ouvrens.

Jeuqdr,verk I
- --=

Me j . Gr-ir ji Bo on '
Af delinq Taf elterinis :

---J-:---z
(momenteel oP non-act')
voor loirende zaken:

?.Verduin '
4!4clrse -YellcYbeli'

idem : J. Senders '
.TeuEdcomm.af d'.3asketb ' :"---==aa---
St.van A,mersf oort '

ssg:
regi

ententsc ornmissie :

ss.: ii.B.Geestman.
J.lloordeloos.
lr'1w . Th .t'iieuwenbur g

l,{vr . i.,Ï.REitnler '
l'{w . G '?amlerlrej. Gr6 iïeíjers'

pm,
Id.
ld.
ld,
Id.
ld"
1Á

rd.
}d.

i{ , i{endriks .
J.Ilendriks.
L.van Arnersíoort.
A. v , cl .VJinkeL ,

11 .,I . A. Lr.icker .
Mw ,C ,Bakker-Ritec o

I,i.Lirnonard
lr{s j.Nclt} Deurloo
l4e j,Truus SPaansen

1: .9 . }{6k.
J .Etleiira.
Eerw.br. Audreas.
,l ,l"1u,1cler.
B"v.d.Meer.
,'ï "v "Doorn.
Ë.Latjes,
u. ilïorr "

t.i{end-rrks ir. "

vz,

Plii.
'!Á

1À

1d
1-]au
1t
-L(I.
AJ
IU.

Training-=f ondsc ommissie :
lLL----:-

. : 11 .I(usters .

.: P.C.Kok.
J.ldoorcleloos.
C . -ï,cngers ,

Fi.Kusters "
B ,Ní jbr oek.
Th,lícoicman .

D,Schii:Per .

Q. v.Nuland .

D.F.Dukers .
C.Spaanscn Sr. .

J.Zoeter:-er.
C.Steiriman Sr..
J .Brondsema.
l,.Toes .
B . liie gs tr elat en .
J.Kersten.
C.Spaansen Jr, .

.T'.Steinman.
'v tILLVb o

i?.Bcukers.

C . Lengers .
C .l'{inneboo.
J . Sandcrs .

J.Laféber .

H . OvernLars .
,?,'i .iiic'uuerrhui j z en'
J.Ilecker .

Afdelinn Basketball:
lJ------=

rz t i. -li.l" 'Li:ironart'r "

sc.t J.F.I?i.teco.
plil ,: D.Ze:-jlemalcer "

2e vz, : C.i{ooYschi'lu"r"
2e pm, : l'{ej ,Truus Li-lYcltx'

I g g!* : g gH:311 :!?959!! :' :
C .11 ooysci'.r-tur ( tcvcns wc'd-

Ite j . E}}Y Scnutte '

,Teundc or.imissic Voe tb:r1 ::::=;::;

vz.

!fi.
ld.
ld.
IU.

ld,
ld.
t-tt_u.
1d.
ld,

Y%o

ld.
ld,
rd,

Id.
alrU.
ld.

rd.
Id.
ld.
ld.
rd.

EI f t al c orr:rni s s i e

afd. Voclbal:
,,12 .

ld.
ld.
Id.
'lÀ

1/t

\Ierz orging lvlate riaal
af d i \roe tbal :

oe r enrnu c s !9,t! -y 
g*-9g -9ly :: : I -* i *911399* :

' "- -lvJenhiigzcr-
Af d-. Voetbr-L: '-'f: "ti"'' J.I{eclcer '
Ard. landbal: F "J'OuIÀIens'
Àfd. GYmnastiek: C'Smit'
Afd. Bnsketball: C'de Jonge'

- O-O-O-O-O-C-O-O-O*O-.o-O-O-O-o-O-O*
=3 =-=-=-=á='= 

'=É =-- 
'=-= '=-='=-=-=\=

-O-O-O- O- O-O-O-O- c.. O- o-O- O- O-O-O- O-
\i; . Slol,rbe .



Seer . af d-. Voe$gl:
J. Darphornrv.Speykstraat B

Bestuursyergadering:

2 ,3O u. oir B-velC.
12 u. op B-ve1d.

4

i

$ ecq .* jl:|!"l c gqtuiesiig ;

J,Laf6ber, Ruyghweg 110

Te{leipkeq$+g:
Maandag 2] sep. f t.h.v.dhr.H,Kusters, e -._s__
De La .Reystraat'r8, à"";;; á0;óó-;;' Zondag 22 sep ' ' dhr ' ]d 'c 'Mahieu

9i!:lceg*-seeeeel9:-ye9:!:1 j g9s :

V,l .G,iffrl - J.V.C.1.. r r....... r,, 2-4
i;lelpen: Vll ,G.ïV. - J.V.C. .ii,.r. 3-O

De overige wedstrijden werden' afgelast.

S: 9 s !: r i *et 9 st 3sr3 - s e er - 3 g * I* c - 3 3 - : eI ! es! 9 
r- 

-!15-! 
:

Ïiollandia T I - Vi/.G.irí.l 2.]0 u, rleider dhr.G.J.Stolkrvertrek bus 1 Uur.
l,ï.G.iV.2 - K,G.B.2 ......,.. ?,3o u. op A-veldrleider dhr rJ._,aagland_.
S/,G.ïl;] - Succes ] .......r L2 u. op A-veLd,,J-eider dhr,L.van Amersfoort"
H.R.C.6 - Vil .G.1À/.1+ ....t.... 2JA v.rleider dhr.C.Fiinneboor
Junioren:
W.G,ï,ï"A - BnK.C.A
r,rf"G.!v,B _ z.A,P.C
Adspiranten "

B.K,C.A
pÍ7rrL
U?!!.V.U

AFGE

[f "G,ïV.&. .,. n. o. i.
W,G"1,1,'.b - o o. ,.,,
A S T I N G E N.

tto a a r a a a

L

12 u. ) --
ilff '".Í Vertrek per bus 1I.0O uur,

De tijden van algehele afgelastingen zijn blijkens de erve.ring ot: d.e 2e com..
petitiedag, zondag j.1., alweer genaderd. Afgelastingen, hetzij alleen voor
de afdeling, hetzij voor i(.lI.V,B. en i',T.H.V.8. worden steéds door c1e radio
bekend gemaakt en meestal ook.ts Zaterdags in de dagbladen gepubliceerdr zo-
dat iedereen hiervan voldoende op de hoogte kan zijn en onnodig getelefoneer
en geloop derhalve achterwege kan blijven. F,.et Bestuur
TRAINI iv G.

Vrijdagavond a,s. is er i,v.m. het Sporttriduurn geen traincn. ioals we aIlen
reeds j.1. zondag hebben kunnen constateren wordt er nonenteel - cloor eigen
krachten : hard .gevrerkt aan de aanleg van verlichting, waarvan we hopelijk
reeds a,s, week gebrui-k zullen kunnen maken voor de buitentraining.

l-E-g-g-E-l-ti-u-ê--IEllggry-yr:I-!E-ij,tïE:ÊlgBï:gEIrgÊlE 
Het rsestuur

l9IlIE9:_12_gElI:_Z:29_9:: veni creator spiritus - Eerste conferentie

#:::"*:;"l3r"l';i-;,:"tiË):"*'"" - rantun erso -

y!I{!tg__39_ggry:_?:29_9:: Gebed: trKom r{.Geestir - Twecd.e conferentie
live verurn - Salve Regina -- Ta.ntum ergo -
i{aria, mild en rnachtig (62),

!êï9I!:__31_ÊES:_9:99_9:: veni Creator spiritus - Derde conferentie

uitsedeeld, aansest"o;;;" Ï:"1'i:*;:"::-.ï;-1";ffii"ii?ï'--rtfi:;:ffiï"ï:'*::
nin ik (ta31 - In 't heilig lltaa.rsa.cravnent (35) - (col1ecte voor de on-
kosten) - Tantum ergo - God groet U zuivre bloene (61).
!9UP{9__-33_gEfï1_9!99_g:: Geinecnscha.ps-lt{is op de speelplaats van de Jon-

gensschool (Poldervseg) .
De spreker van de conferenties -in de H.i{.Petrus en Paulus, Kerkgracht- is
de weleerw.Heer Th.Tulen. Donderdag- en vrijdi.ge.vond verwachten vue alle ju-
nioren en senioren, za-terdagavond ook de adsliranten en zond,a.gnorgen word.en
alle leden verwacht, jong en oud.

G .,1t.



lï/rT 1'\rl',.S Ei'{ KO}rEiti GJLAT

E.ilr;p;I;:Ei;:sl=ll*"" d" y::'l*:::':::"-:ï.:iï::'ï.ï3i 3u3'i.';:i"ï-lï"-'--t á-'ompetitie met eón nederlaag tegen JVC 1' Een ruive-

re beoordeling is echter i,o*iiiifr-, atu.t goed voetÈaL vr'jwel on4ogelijk was

door de slechte weersomstandigheden,r",.vi?a{Y*n' q9''JVo-ers zich in hun -enthou-
siasme om te winnen rninder "aitroittárr, 

daÀ de lveliswaar hard werlcênde naar

te weiníg schietende v\jGljí ters; die bovendien geiranclicapt v'rcrd'en door een

reeds na 2 minuten noodzakelljke wijziging, na het uitvallen van J'Brondse-

ma. Toch nara .viiGVl I no6 de leidi-ng, ïr.aarna een Zde -o.i. zuivere- 6oa1 lverd

af geiieurd, zodeit, daar ook JVC éEn ma.af het doel vrist te vinden' met een

L-l stand de kleedkamers ron vuorden opgezocht. De Geelwitte verdediging

maakte in deze formatie geen hechte indrux, vrraardoor JVc op vrij fortuir- '

lijke wijze een ]-l voorsprorr! Lor,. nemen. lvel knabbelde v'Ham nog een punt-

je van deze vooïsprong af, _uarr toen tridens hi:t voortdurende Geelwitte

pogen naar de geliJkrnaker,JVC met ecn ver schot de stand op 2-4 bracht o

was het bekeken. /i.s. zonclag speelt \liiGï,i 1uit tegen Hol}andia ï" dat zijn

eritree in de IitíVB maakte uet eàn 4-I nederle.iig tágen Texel' Een'\lG\Llr dat

rnet de wi1 om tc winnen het veld íngaat, kan á's' zondag, Lp septenber '57'
dc dag van ons IO-jarig bestaan, noË een feestelj-jker tintje gcven dcor

meL Z winstpunten ihuj-À tu koroen. Ei daa'.r houden vfe het dus opl!

{:E:I:9:-I99:} C:'liG\iv 2 ontvan6;t e''Ë' zondag IiGB 2f \rtaarvan v're s}echts we-
--- ten, dat het zijn eerste Jon'p"t"dst1-1-3d ine t 4-1 won van

ïíestfrie zen Z, en dus rnet gclijk àoelgernirideldè als wG!'l 2 I'aan de kopri

gaat. 1: e rekenen er op, dat or,á" "uu.irr"u 
dezeristrijd om de leiding'rin

h*n tootdeel zuflen beslissen'
{I*:-2-.::\rGU}hield'zi3neerstecotnpetitievredstrijdil'zondagtegoeden speelt deze I}" i"g*n Sucles ]' dat gestart is met ecn 0-2 ne-

derlaag tegen b,,,rolo a, Gelet op"de resultaten van irct 4e tegen dit teail in

devorigecoi:,:petitiermoetervoorhetlea's'zond'agwinstinzitten'
,,,FD. 3 Bz De tegenstancler van 1icry 4 v, oi a,s. zonda"g, t,Wt HRC 6, ging van

start met een 4*a overwinning op Geelzwart 2' Niet direct dus

een tegenstand.er, die zondermeer te k1óppen zal zijnf naaf gezien de kracht

van de overige teams in deze afáel-itrg, z,rrren toch wel alle pogingen om

i""tíà"it"irr"ï tir.nen te haren aangelvend raogen vrordent 
hrilcon

iÍiEDStRIJDPRoGRAI'rlll, VOQB-4qryllc 29 SEPTEMBJR ]?I?
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;;;:;-wá'i 1- Texel 1, Zwaargdijk 2 - wcur 2' Petten 1

Jun.; Texel A - \lVGÏ\l Àr Z|''p B - WGÍ{ B'
i,dsp.: Texel a - !ïG'rrï a, ïÍGlv b --919-9:

- !\rGl{ }f Ï'lclÏ 4 * Tex.
Boys 2.

9r9E -r9I9 :s -E{ -UEIÏP{
Nee lezers, de vrelpen van v{Glï nemen nog geen fotots, r'laa"r weL zijn er fo-
tors geno$en van dà welpen, n1. op de -pórtdag u"l ? juli il'door een va-

der van éón van de jongens. Er is ecn duideliiae foto van. het vaderselftal-

en van het welfn*o:-it*Ï, aie op áiu aug-elkaerr bekanpt heïrben om een glas

bier (??) of on een re(3p chocoiade..Veid.er is er nog een foto van het elf-
taltispanjerre.nriFrankrijkli. lvïeer fotoru riln er niàt' U kunt deze folo's
bestellen bij-ïnaergetekànde l"g"* het kapiiale bedrag van 16 ct' per st"
voor de goede gang van zaLien sriiten vre d-eze inschrijving 

-op 
'27 sept' 8'rsrr

Vàèr de bíg-maïch ïvCr!ï-JVC speeldenop het A-terreÍn il-' zondag 2 welpen-
. elftallen ve.n JVC en l,íGïí een wedstrijd tegen elkaar, waarin onze vertegen-

woord,igers het er beter vanafbrachtei dan hunt[rote broerÊrr' Tegen wind in
nemen ze 11 een 2-0 voorFprong, vrelire na rust tot ]-0 werd opgevoerd en

zelfs nog groter had kunnen zí3n als ae overigens correc-t leidende scheids-

rechter een zuivere 4e go"f niËt verheerd had. bcoordeeld' Maar jat dat be-

hoort nu eenmaal bii ae lessen itt 3u voetballoopbaan: je weten neer te leg-

gen bij be-sl-issírgoi. van de scheidÀrechter. Tensfotte nog iets over de

training: Deze is weer begonnen en vre zullen een lijst aanleggen van alle
trouwe triLiningsbezoeirersl die 4an bíj een eventuele wedstrijd d'e meeste

lian5 maken te word.en Opgesteld. En.r. ÍIÊder'n'erking'en belangstelling van

ouders en ouderen zal steeds op prijs gesteld vrorden' br. Andreas.

I



H-*"-1-l- g .- :.- : : :: : -l-1-9 -l- - -l- 3 -1. *-!-*-1-:
Op zondag 22 sep. &,s. bàgint de conpetitie, Een conpetitie :.in een nieuvre
omgevinq. Er m,oesten eerst nog mas,saf s moeilíjkheC.en wor'-én''óve:lvronnen, oï11-

dat van'N.K.S.zijde ueer veel bezwaa.r werd geroaakt om de junioren en adspi-
ranten met.li.V;B.-teams in een afdeling Ín te de1en, Voor de adslci'ng,pten is
het gelukt een afdeling van R.?... clubp.te vornen. Voor Ce junioren echter
nog ni"t, rnet het gevolg da,t,$p*indelÏà$ van de junioïen nog niet bekend is.
Door het afclelíngsbestuuï Allirnaar is nogmaal-s aan de l:iiffi verzocht voor de
clubs uit lCe kop van een uitzondering te maken gezien de ongunstige reisge-
Legenheid. Een beslissing is ons heden nog niet bekend. De junioren aullen
dus nog een weekje moeten wachten, Indien toch nog een wed.strijd-voor de
junioren wordt ingelast dan krijgen cle speelsters aS.snog bericht,
Hier vol-gt de indeïing voor zover bekend., Afd. I,'iest 1A:',trGliï - GeeLzwart *
JHC 2 - Texel - Vl.VLug - D1,/O - VZV - Dosko, Juníoren A (waarin uitkomen
ï[GU/ A en B1 nog niet bekend,) LC,spiranten (Zevenhandba]) afd.Iï: lq/GÏ,/ ar bt
c en do Vl,Vlug a en b en Geelzwart a. Hier volgt het programma voor de lco-
mende weken. 22 sep.: 1r1ÍG1{-1 - Dosko 1 16.20 u, Arlspr: Geelzvqart a - LrGïl c'
2$ sep.: iitrclií I vrij. Adsp.: hlG\ll c - Vl,V1ug a, U/tiV'/ d - líGï'I a. 6 okt,' \iiGi,; 1-
JliC 2, Adsp.: li/Gl'ri a - i'/G!ï c, VI.VIug a - liffi"rir b en Vl,Vfug b - ÏtGÏf d.
VÍij hebben getracht all-e ledel te l"a.ten spelen, werk d,an ook 3}$3 mee oÍI
alles zo vlot moeelijk*:b6-TEE6n lopenn Geen afberichten graag-t tl Is het
toch een keertje nodig, dan gaarne tijdig, aodat ik niet zondagsmorgens nog
op pad moet om reserveÊ op te hal-en, Veel pl-ezier en houd de naarc van !o[.G,IiÍ'
hoog. F. J.O,

P-1- g -5-g-3- 9-*- i- l'- :
Dat d.e belangstelling van de 1ec1en voor onze Jaarver.3,aderin6 op 12 sei:. j "1.
nj-et denderend was te noemen, zullen we maar vrijten aan heL buitengevroon
slechte vreer op die bewuste avond..rlietternin werd toch het een en ancier
af gewerkt en beslist. Bi j de bestrru.rs.verkiezing kwamen- de volgende personen
naar voren: de d-ames R.Boom en Tr.i,uyckx en de heren S'v.AJaersf oortr C.ilooy-
schuurr A.F.I-,imonard, ,,.G,Riteco en J.F,Riteco, De verdeling van de functies
zaI ond-erling worden geregeld, waarvan ter d.ezer plaatse nelding zal worden
gemaakt, Dat cle grote zorg voor elke verenigingItd.e financiiinlr ook onze
deur niet voorbijging,bLijkt uit de suggestie van het bestuur on te komen
tot vorming van een trainÍ.ngsfonds. Voorlopig' zullen de hieraan verbonden
werk?aamheden verzorgd worden door de dames: E,Crone, J.!'Íinter en J.Zits,
Voor de acties van dit fionds die te zijnertÍ.jd volg-qn zulIen, vragen wij
de medewerking van alle leden en ook van alle 659-leden in het algeflQêítr
Een kleine wijziging in het trainingsschema van de heren heeft tot gevolgt
dat de uren thans zijn:-dinsdagavohd: 20,00 - 21.00 u.,: Juniorgnr 21'00 -
?2,3O ur r ivoor senioren. C,H,

9$f gl! I{9lI - : ge ! 3*}: s}I I s}l e3-:s et - zes I 3s - 33 - $ 3e ! : - 3: e :
lïGlrí L: !ï;Schitt; St,v.Anersfoort, J.Brondsemal D.llann1erl JiiLuigenrJ.Laagland;

C.Rootselaarr. l"t.Andri-nga, A.v.IIam, C.Se.nsr l,'il;Dol .

LÏ91_3: Th, Rarnler; C,Spaansen, P.Nr"ri jens; P.Ï,aan1 G.Laagland, C.Ztt's',
-.---- A;Laan, G.Luyckx, Vtl .Ramler, G'Mahieur J'Steinman.
ll/G}ï 3: C;Kater; !V,Michels, iÍ.I{andgraaf; F.Planken, Ch,Deurwaardert N.i(orring;

F;Koopnan; Th.Jacobs, P.Vgrduln, Loet Rictvcldr Ste$ers.
V\IGVÍ 4: L;Zoonl C.Koopman, W.Sf o"cbe; L.Ri.etveldr P.Koopman, G,de !ïit; -

B.Nijbroek, P.Spaansen, H.de Jong, B.Biegstraatenr A.v'd,liíinkeL

Ê -r =-=-

Reservês v:or bovenstaande elftallen
d.fl .v, aa4schri jvingska"arten'

ontvangen hiervan beri.cht
E.C,

1,1l i s t ..U a 1 r.r..l
dat .. r. r Jul-es Iïoordeloos, Pii"t l{end.riks en Laus Toes de voctbalkicks de-

finitief aan de ka.:stok hebben gchangeq .e_4-..{at er zich,,een c otsLté
aan het vormen ig. om dr: zertcnaclcs vanaï. líGV/is gèboorto" nog een-
màáf op e*n soort'Aala-avond in een yopghurt-salon in hr"rn feest-

. henrd. i'à àóí."Ë"i- (oif-á"óri i'táptemelÏc-ïuiven kennen we!) oELEti/Ap,



mist

een

krtt. U mist een kans als U niet regelmatig spaart.

Door trouw te sparen komt ieder doel binnen

uw bereik. Begin er vandaag nog mee. Vraag

geheel vriibliivend inlichtingen bij de

S t. -Antoniu s - sp aarb ank
Spuistraat 21 Telefoon 3038 Den Helder

Van
een

visitelcaartie

tot een

."clum"Lrant
Wii besteden de uiterste zoÍg aan uw drukwerk

d,okkerii $NEL
Caarne verstrekken wij U vrijblijvend offerte

WESTSTRAAT 80 TELEFOON 2383 DEN HELDER


