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Fijne feestdagen! 

Truus. 

Duncky nr 4 november 1990 

COLOFON 
'Duncky is het officale verenigingsorgaan van 

basketbalvereniging 'De Dunckers' uit Hilversum. 

Het Dagelijks Bestuur van de vereniging bestaat 

uit A. van Dijk(voorzitter), 1-1. VijIbrief(secretaris), 
M. Wolfswinkel (penningmeester) en 

E, v.d. Berg(vice voorzitter). 

Redactie 

Reyer Roelofsen, Leo-Geert v.d. Berg, 

Gert-Jan van Walen, 

oost Laman, Marjoleine Kwak en 

Myriam Ram. 

Redactie-adres 

p/a Steijnlaan 3, 3743 CH Baarn, Kopij voor 

Duncky' kan ook in de daarvoor bestemde bus 

in de hal van de HTS. 

Mcdcwcrkers 
Fred Bijland, commissies, Annet van Beckum. 

Lay-out 	• 
Sjoerd van Dijk 

Ornslag ontwerp 

Fred Pangemanan 

Bezorging 

Door Eelco Mur en dHr. E. Mur. 

Heb je een 'Duncky' niet ontvangen, geen nood! 

Bel even naar E. Mur tel 035 - 44273 en je 

'Duncky' ligt alsnog heel snel in je brievenbus. 

Wedstrijdbulletin 

1-let wedstrijdbulletin achterin deze 'Duncky' 

wordt gemaakt onder verantwoordelijkheid van 

de wedstrijdcommissie. De redactie is dus niet 

verantwoordelijk voor fout opgegeven speeldata 

of tijden. Afbellen voor wedstrijden en/of trainin- 
gen moet dus ook bij leden van de wedstrijdcom- 

missie, bij de telefoonnummers die in het bulletin 

staan. 

Rekeningnurnmers van 
Basketbalvereniging 'De Dunckers' 

ABN 55.03.28.440 
(Gironr. ABN 189680) 

Kopij voor het volgende n «er 
inleveren voor 5 januari 1991. 

De kopijbus hangt in de hal van de 
H.T.S. 

VAN DE REDE 
Voor 1.3 ligt de vierde duncky van dit 

seizoen. Dit keer is getracht hieraan een 
"Kersttintje" te geven. Natuurlijk vindt U de 
inmiddelg gebrulkelijke vaste rubrieken, 
maar daarnaast zijn in dit nummer een 
kerstverhaal en Kerst en Nieuwjaar wensen 
geplaatsL Ook is zowel een puzzel als een 
kleurplaat opgenomen om U tijdens de 
feestdagen bezig te kunnen houden. 
Verder zijn er twee ingezonden stukken 
binnengekomen. Natuurlijk hadden wij op 
meer gehoopt maar het is een begin en wij 
zijn vooralsnog optimistisch voor wat 
betreft de toekomst. Nog niet vermeldt is 
dat, naar aanleiding van de door ons 
geplaatste advertentie voor de vacature 
van typist, deze inmiddels is ingevuld, en 
wel door de U aller bekende jacques 
Haas, jacques bedankt!. Tenslotte spreken 
wij de hoop uit komend jaar veel kopij te 
mogen ontvangen en wensen U allen 
Prettige Feestdagen en een Voorspoedig 
1991. De Redactie. 

Kopij volgende nummer inleveren voor 
5 januari 1991. De kopijbus hangt in de 
hal van de H.T.S. 
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De eerste helft van het seizoen zit er 
bijna op en enig inzicht is inmiddels ver-
kregen: of we in de competitoe als moge-- 
lijke koploper kunnen gaan fungeren of 
dat we met een "mindere" positie genoe-
gen moeten gaan nemen,Zaken die ons als 
bestuur bezig houden verdienen eveneens 
de aandacht en misschien wel meer dan 
dat! Zo zijn wij recentelijk ge'informeerd 
over het vertrek van onze secretaris Herry 
Vijlbrief en heeft Hans ram te kennen 
gegeven aan het eind van dit seizoen zijn 
functie als wedstrijdsecretaris neer te leg-
gen. Het zal u duidelijk zijn, dat beide 
plaatsen zonder meer opgevuld dienen te 
worden. Wij komen hier binnenkort onge-
twijfeld op terug. Met betrekking tot de 
kantine kan na één jaar eigen beheer 
gekonstateerd worden dat een positieve 
werking richting verenigingsleven hiervan 
uitgaat. Al gebiedt de eerlijkheid te zeggen 
dat we er met z'n allen nog veel meer van  

kunen/moeten maken. Uiteraard zullen wij 
als bestuur hier een eerste aanzet toe 
geven. Tevens wil ik als voorziner een 
laatste poging wagen het restant jubileum 
T-shftts [ot nul te doen slinken. Wij zijn er 
als bes[uur v2,nui[ gegmul dat ieder 
Dunekerslid een T-shirf zou kcpen; nou 
anders is de realiteit! Slechts een kleine 
helft is verkocht. U zult begrijpen dat we 
de kosten die we hiedn geïnvesteerd heb-
ben bij lange na niet eruit,nalen. Om toch 
uit de kosten te komen worden de T-shirts 
vanaf heden aangeboden tegen kostprijs; 
te weten f1 12,50 per stuk. Laten we er met 
z'n allen voor zorgen, dat voor het eind 
van het jaar de voorraad op is. Alvast 
bedankt. 

Rest mij u prettige feestdagen toe te 
wensen en een gezond 1991. 

Albert van Dijk, 
voorzitter 

Set bestuur van de Dunckf,rs wenst affe in en degenen d?.e zidt op andm w`ijz,e 
inzetten voor de vereni ing prettige Kerstriqgen toe, en dè alierbe,s1.e wen,:en vcior 1992, 

Het bestuur 

Namens riegefwle wedstrigeommissie een pfezierig crst en eengoed 

Hans, Karen, Suzanne en Jaap 
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Postbus 40 	 1160 
Kastanielaan 

02907.4537 	rsx 02907-7215 
I [51 VC. Zwanenbury Porselein en glaswerk 

VAN WETER1NG 
B.11. 

L I d Stichfing 
Slotencertificaat 

    

* Bouwkundige 
inbraakpreventie 

* Hang en sluitwerk 
* Kluizen 
* Beveiligingsacivle en 

Gijsbrecht v. Amstelstraat 419c 
Ind.terr. flvenkviartier Hilversum 

teL 035.212551 
214512 

FAX 235560 

J. Koetsier 	Zn. 3.V. — afel en serveerartikelen 

Huishoudelijke artikeien 
Disposables 
Keuken- en Grootkeukenartikelen 
Kof iezetapparaten 

cmothandel in artikelen t.b.v. inste!lingen 	Voedselverdeelsysternen 
 zondhejdsior 	n hureca 

levering: 
franco huis 
in heel Nederland 
zonder bijkomende 
kosten 

Een s e e afhandeling is ons devies. 
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Afgelopen jaar heb ik het ook gepro-
beerd, maar ja, je 
moet het natuur-
lijk zelf weten. 
Misschien zijn 
er vorig jaar 
10 mensen 
geweest 
en dat 
betekent 
dat de 
andere 240 
een hele 
hoop gemist 
hebben, wat 
je dan gemist 
hebt? Nou, een 
gezellig dagje-ult. Een 
uitverkochte, propvolle sporthal met veel 
sfeer. Flitsende lichtshows en natuurlijk 
top-basketball. Wereldteams, veel, heel 
veel duncks en driepunters(zelfs vanaf de 
middellijn: vorig jaar de beslissende bal in 
de laatste seconde van de wedstrijd tegen 
de WBL-All Stars door Kees van Rootselaar 
van Commodore). Maar ja, u kunt natuur-
lijk ook weer wachten tot half januari wan-
neer u weer in de Ducky leest wat u alle-
maal gemist heeft. Of sfeerloos naar de 
televisie kijken, want de NOS vindt het 
wel belangrijk genoeg om er veel aandacht 
aan te besteden(het enige basketballtoer-
nooi wat ze uitzenden!). Waarschijnlijk 
heeft iedereen ondertussen wel door waar 
ik het over heb: de Haarlem Basketball 
Week. Het best georganiseerde, meest 
bezochte baskerballtoernooi van 
Nederland. Om het dit jaar nu nog wat 
makkelijker te maken volgen hier de pre-
cieze gegevens: 

-Haarlem Basketball Week, 
Kennemersporthal Haarlem. 

-van zaterdag 22 tot en met zondag 30 
december.(laatste weekend hele dagen, de 

rest van 17OO "tot 23;00 uur) 
-exacte teams zijn'nog niet bekend. 1n 

ieder geval 3 Nederlandse topteams en 
hoogstwaarschijnlijk 2 Amerikaanse en 
1 Joegoslavisch team(s). Totaal zullen 

, 8 teams deeinemen. 
-route openbaar vervoer: 

Stadon Bloeffiendaal(le halte na 
Haartem CS) uitstappen en dan 2 
min, met de massa meelopen. 

-eigen vervoer: Haarlem 
Centraal Station aanhouden, vanaf 

daar richting Bloemendaal rijden. 
Hal ziet u vanzelf aan uw linker-

hand liggen(sehuin tegenover restau-
rant/bowlingbaan). 

Alvast veel plezier gewenst, en wie 
weet, zien we elkaar in Haarlem!! 



Het is alweer even geleden dat ik 
ABRAHAM gezien heb. Toch wil ik -als-
nog- van deze gelegenheid gebruik 
maken om alle mensen te bedanken 
die mijn verjaardag, zowel op 31 okto-
ber als op het feest van 3 november, tot 
een onvergetelijk geheel hebben 
gemaakt. Bedankt allemaal! 

Albert van Dijk 

Leo-Geert van den Berg. 

EN(zo El)E 

De meesten zullen het wel in de lande-
lijke pers gelezen of op televisiegezien 
hebbe. Al het negatieve is dus al over u 
uitgestort, dus dat ga ik niet nog een keer 
doen. Maar stom was het wel! Oerdom en 
oerstom! Voor hen die alles gemist heb-
ben, een kleine recapitulatie. 
Kwalificatiewedstrijden E.K. Nederland zat 
in een poulevan 4 landen, met Polen, 
België en Italië. 

De erste ronde was vorig jaar gespeeld. 
Nedreland won toen van Polen en België 
en verloor met één punt van Italië. 
Aangezien de eerste twee landen door 
mogen naar het E.K.'91 in Rome, zat 
Nederland met zijn tweede plaats gebei-
teld. Leek het. 

Dit jaar de tweede ronde. Voor de 
tweede keer tegen dezelfde teams en er 
hoefde nog maar één gewonnen te wor-
den in één van de 3 wedstrijden om door 
te gaan. Eitje. De eerste wedstrijd was 
thuis in Amsterdam tegen Polen. Bij POlen 
deden weer twee oudjes mee, die er vorig 
jaat niet bij waren en daar verkeek 
Nederland zich op. 

Deze twee zorgden er samen voor dat 
Nederlandverloon Simpel basketball en 
gewoon raak gooien, de Nederlandse ver-
dediging wist er geen raad mee. Maar er 
was nog niets verloren, nu België even. En 
alles leek prima te gaan. Nog 2 min, te 
spelen, Nederland 10 punten voor en aan-
gezien de hele wedstrijd al onder controle 
was geweest, leek het een gewonnen pot. 
Over en weer felicitaties. Nederland naar 
Rome. Jos Kuipers speelde een wereld-
wedstrijd: 36 punten en veel rebounds en 
assists. Maar juist hij was het die de fout 
inging. 2 gemiste schoten, een gemiste 
rebound met daarop volgend een fout plus 
nog een foute pass. 

In twee minuten tid gaf Nederland 14 
punten weg en verloor uiteindelijk de 
wedstrijd met 4 punten. Het 2000-koppige 
Belgische publiek ging uit zijn dak en 
Nederland werd troosteloos afgevoerd. 

Twee minuten : weg E.K. Polen klopte 
dezelfde avond Italië nof even en voor 
Nederland bleef nu alleen nog maar een 
kleine theoretische kans over: winnen van 
Italië en dan mocht er alsnogafgereisd 
worden naar Rome. Helaas bleef het bij 
een theoretische kans. 

Italië kon voor eigen publiek niet nog 
een keer afgaan en veegde Nederland op 
Sinterklaasavond daarom maar even met 
maar liefst 48 punten verschil: 126 - 78. 
Dat was het dan: over en uit. Na deze fata-
le tweede ronde ging uitgerekend Polen 
samen met Italië door: Polen, het land dat 
na de eerste ronde nog geen wedstrijd 
gewonnen had!! Door dit redultaat raakt 
Nederland zijn A-status kwijt en wordt B-
land. Aangezien de kwalificatiepoules 
altijd uit twwe A- en twee B-landen 
samengesteld wordt, zal Nederland de vol-
gende kwalificatie in ieder geval met twee 
veel sterkere landen ingedeeld worden. 
Nu zaten er steeds twee B-landen met 
Nederland in de poule. 

Nederland heeft het dus niet alleen 
voor deze keer verpest, maar ook voor de 
volgende rondes veel moeilijker gemaakt. 
In de kranten wordt nu al weer gesproken 
over grote reorganisatieplannen en meer 
aandacht voor de jeugd enz. We zullen 
wel zien. Jos Kuipers was de enige man 
die volgens de Nederlandse pers een 
dikke voldoende kreeg, de rest was diep 
onder de maat. 

Basketball op hoog niveau zal er de 
komende tijd dus wel niet veel gezien 
kunnen worden binnen Nederland. Dat 
wordi dus weer NBA-basketbaal op tv kij-
kenen niet te vergeten de HBW! 



Jeroen Ottink is nog 
steeds uit de roulatie 
van wege zijn knie. 

Heel veel sterkte 
Jeroen! 

e909 
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NIET 
HE  N 	JEN IS 

SCHORS 	 IEN 
Deze maand zijn de volgende 
spelers/speelsters schorsingenopgelegd: 

B. Morsch 
wegens niet zaalwachten 
R. Toxop 
wegens niet fluiten 
J. Zijistra 
wegens niet fluiten 
R. Br t 
wegens niet trainen en zaalwachten (2x) 
M. de Ridder 
wegens niet scoren 
S. de Vries 
wegens niet zaalwachten 
M. Harke 
wegens niet trainen en afbellen 
P. Verhagen 
wegens neit trainen 
S. Banda 
wegens niet trainen 

Kijk allemaal in je Duncky wanneer je 
moet thnen, scoren en/ofzaalwachten en 
niet alleen wanneer je zelf moet spelen! 
Kun je niet dan dien jezelf voor een ver-
yanger te zorgen. 

Namens de wedstrijdcommissie 
Jaap Hadderingh 

Zaterdag 17 november gingen XD4 
naar Almere-buiten om te basketbal-
en. En ik moest invallen. Vanaf de 
-ITS tot een politie op de weg stond, 

ging het goed. De mensen die voorop 
gingen, gingen fout! Toen ging mijn 
vader voorop rijden. En toen gingen 
we goed. In de 2de helft kwam er een 
meisje van 1 meter in het veld. En 
Folkert moest haar verdedigen. En we 

gen in een deuk. Het was heel span-
nend op 't laatst, want 't stond 12-12. 
Toen kwam de 4de helft.... Met een 
beetje geluk wonnen we 't met 14-16. 

Joost de Klein. 

7 dec 
18 dec 
19 dec 
20 dec 
20 dec 
21 dec 
23 dec 
24 dec 
25 dec 
26 dec 
27 dec 
27 dec 
30 dec 
30 dec 
03 jan 
04 jan 
06 jan 
07 jan 
09 jan 
11 jan 
12 jan 
15 jan 
17 jan 
18 jan 
19 jan 
20 jan 

Verjaa 

jeroen Otti k 
Marije van 
Hester van e.iwen 
Jaqueline Brave 
Mark Trommel 
Kees Hogenbirk 
Peter Rijsewijk 
Fransiska te Kloese 
Jeroen Stoutenburg 
Thomas List 
Sjoerd van Dijk 
Hans Reiniers 
Karlijn Jansen 
Marjolein v/d Velden 
Gert Blaauw 
Arjan Huijsers 
Liesbeth Oerlernans 
Redmer Toxopeus 
Ivo Roersma 
Femke v/d Giessen 
Caroline van Agtmaal 
Coert Bosker 

Martin 
Joop E 

ascha 
oe ,  

Lotte Kr 
Lucas L()c 

G erre 
skamp 
truyk 
Lensink 
lamp 

tenb 



In de rubriek "Wie is ." intervîe uwd  
Joost Laman elke maand één oi meer bij de 

Dunckers betrokken personen, deze maand is 
bet dan Kees Hogenbirk. 

Kees Hogenbirk, 38 jaar 
Beroep: medewerker Nederlandse 

spoorwegen. 

Kees, je hebt geen functie meer bin-
nen de verenlging, maar je hebt om 
het zo te ze en de algehele lei g 
van het schoolbasketbalkoernooi, dat 
ieder jaar in de kerstvakantie in 
Sporthai Kerkelanden gehouden 
wordt. 

Dat klopt ja, ik doe dit nu al zo'n 15 
jaar en vind het nog steeds leuk. Ik heb het 
in bet begin beel lang gedaan met Andre 
Tolboom, maar nu doe ik bet zelf in 
samenwerking met de afdeling Sport/ont-
spanning van de gemeente Hilversum. 

Hoe komt de organisatie tot s d? 
Een keer per jaar komt de school-sport-

commissie bij elkaar die o.l.v. een leraar, 
Wiebe Koster en in samenwerking met de 
gemeente alle sportevenementen die dat 
jaar voor de scholen georganiseerd worden 
besproken. Ik zorg voor bet basketball 
gedeelte. 

Hoe is de inschrijving dit jaar? 
Matig, als je ziet dat de voorgaande 

jaren een stijgende lijn vertoonde. Er zijn 
topjaren geweest met inschnjvingen van 
meer dan 200 teams, maar ook dieptepun-
ten met 85 teams. 

Heb je er wel eens over gedacht om 
te stoppen met de organisatie als je bij-
voorbeeld maar een inschrijving had 
van bijvoorbeeld 85 teams? 

Je denkt er natuurlijk wel aan. Maar 
aan de andere kant, wie is er om bet van 
je over te nemen. En dan besluit je om er 
mee door te gaan. 

Hoe ben je bij de Dunckers terecht 
gekomen? 

Ik wilde altijd al basketballen. En toen 
las ik een stuke in cle krant over de 
Dunckeis. Ik was toen 18 jaar: Ik besloot 
naar een trainingsavond te gaan, maar Ik 
kwam op de verkeerde avond opdagen; een 
goed begin dus. 

Is toen ook je carriere begonnen bij 
de Dunckers? Je wordt in het jubileum-
boek immers genoemd aLs de persoon 
die een onbetaalbaar aantal functies 
heeft vervuld. 

Inderdaad, ii2 werd gevraagd wed-
strijdsecretaris te worden. Dat ben ik zes 
jaar geweest. Toen ben ik lid van verdien-
ste geworden. Daar ben ik toen mee gestopt 
omdat ik er geen tijd meer voor bad. 
Althans dat dacht ik. Want er is natuurlijk 
altild wel een gaatje te vinden om iets te 
regelen. Zoals dit intervieuw bipoorbeeld. 
Ik beb bet erg druk de laatste tijd, maar ik 
vind bet lullig om iemand ie laten zitten. 

Je bent ook nog "sponsor" geweest? 
Hoe bedoel je? 
Je had:toch een reklamebord laten 

maken? 
Ja dat klopt. Ze lieten toen reklamebor-

den maken om zo geld ie krijgen voor de 
club. Ik was toen al lid van verdienste en 
dat houd in dat je geen contributie hoeft te 
betalen, maar ik vond dat ik wel wat moest 
doen voor de vereniging. Dus besloot ik om 
een reklamebord te laten maken. Maar ik 
wist bil god niet wat ik er op moest zetten. 
En in een melige bui, heb ik er Weeft 
iemand Kees gezien?" op laten zetten. Zo is 
bet gegaan. Ik kwam tildens deze pertode 
ook weer in'het bestuur terecht. Dat was in 
de tijd dat we alles strakker gingen aan-
pakken. Ik werd belast met bet regelen van 
de schoningen. Een beetie ondankbare 
baan, maar het moest, want anders is het 



eind zoek binnen de vereniging. Dan doet 
iedereen maar, wat hij of zij wil. Ook 
daarmee ben ik gestopt in verband met de 
tijd die erin gaat zitten. 

Je hebt toen nog eenriaa1 in het 
besuurg ten? 

Dat was de derde maal; zo'n drte jaar 
geleden. Het ging toen erg slecht met de 
verenzging. We zijn toen de hele zomer en 
lang daarna bezig geweest om de verent-
ging goed te laten lopen. Maar je begint je 
dan toch wel af te vragen of het nog wel 
zin heeft om er mee door te gaan. Maar als 
jij het niet doet, wie doet het dan? Toch heb 
ik toen besloten te stoppen. 

Maar we kunnen je nog wel op de 
ledenvergadering verwaehten? 

Jazeker, het L bellangnjk te weten wat er 
gebeurt binnen de vereniging en het 
bestuur op haar fouten te wifzen. Maar je 
moet wel oppassen, want het bestuur heeft 
de neiging om dan een reaktie te geven 
van: als jij het zo goed weet, doe het dan 
zelf. 

Wat zijn je toekoz.tpienbne 
de vereniging? 

Ik zal in ieder geval blijven trainen en 
in de toekomst misschien weer te gaan 

Volgende maand 

......Fred Bijiand 

VULR5-lid  
van jong tot oud, van goed tot fout, 

van center tot guard, van drinker tot 
waard, van diktot dun, van cliage- 

rijn tot vorfun, van verfiezer tot 
winnaar, van beilke tot zondaar, 
Affernaaf ftet beste in 1991 Liefs, 

- 	Suzanne en Edward 

redactie van aan de zijfijn wens 
iedereen eengoed 1991. Aan de zij-
fijit ookfiet kontend jaar weer objec- 

titf en betrauwbaar. 

Vanuit de kantine wensen wij affe 
DWOCERS - kfanten fijne feestda- 

gen toe en eengoed 1991! 

Stiny-Reyer-Marjoleine-Suzanne-Truus- 
Edward-Paul-Coert-Dirk-Jim-Albert 

Afbert en Maijofeine wensen afie 
Duncke7sfeden eengezond, sportief 

en basketbafrijk1991 toe. 

Deredactieconunissie wenst iedereen 
een freef vrofijkengezeffig kertsfeest 

en een sportief 1991. 

jaar 1990 is weer voorbif gevfo-
gen. Een jaar waar wij afs 9-feren 1 
ositief ap terag kunnen kijkgn. 
anzpioenscliap in de tweede gasse 

rayon engoede resuftaten in de eer-
ste kfasse rayon. Dit affes kan niet 

zonder steun van de vereniging, 
sponsor en pubfiek Wij wiffen (1.1 
daartioor frartefijkdanken en wen- 

senV een Voorspoe4 1991 en 
flopen weer op 	steun in 1.991 te 

kunnen rekenen. 
Hel'en 1 
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Vader bekijkt het rapport van zijn 
zoon. "Ik mis een 10," zegt hij. 
"En 10? Waarvoor?" "Voor de 
moed om me zo'n rapport te laten 
zien!" 

"Arjan, nu heb je die deur alweer 
met smerige handen openge-
maakt!"roept moeder boos. "Dat 
kan niet ,mam, dat doe ik altijd 
met mijn voet." 

"Petez, wat ben je toch stil van-
daag." ya, tante, dat komt omdat 
moeder me een gulden heeft 
beloofd als ik m'n mond houd 
over die gekke wrat op uw neus." 

(flgoeder, waarom beeft vader zo 
weining haar?" "Omdat hij zoveel 
nadenkt." "en waarom heeft u 
zoveel haar?" 

"Vader herinnert u zich nog dat 
u in de 5e klas hent blijven zit-
ten?" "Eh 	"Merkwaardzg hoe 
alles zich in deze wereld her-
haak " zegt zoonlief. 

Heb je nog leuke moppen voor de 
onunel, sehrijf ze dan op en doeze in 

de kopij-bus. 

991 
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Te koop gevraagd; 9 blauw-witte trai-
ningspakken ( maten : 7 x S en 2 x XL,) 
met korte mouwen (of afritsbare lange 
mouwen), losknoopbare broekspijpen, 
achterop geschreven 'DUNCKERS', voorop 
de nummers 4 t/m 12 + bijpassende leren 
ballen (9 stuks , hoeven niet blauw-wit, 
mogen ook bruin zijn). Reakties ; (mis-
schien) bestuur-Dunckers, (anders) 
B.E.stuur -gulle gever- Dunckerslaan 99 , 
1990 FF GELDrOP. 

'9,999 

offligno999199995999„AL9§0919191111„, 

Converse basketbalschoenen, kleur 
zwart/wit type Boston Celtics , maten 8, 9, 
9 1/2, 10, 10 1/2 en 11. Eenmalig voor de 
prijs van fl.100,-. Te bevragen bij Rob 
Geluk tel. 03435 - 72143 of André Vos tel. 
03437 - 71509 

-  

GEVONDEN en VERLOREN 

De doos met gevonden voorwerpen is 
onderhand erg vol. Daarom is besloten om 
de spullen die gevonden zijn -voorname-
lijk kleding- op te hangen aan een lijn -tij-
dens de kerstclinic op 20 december- in de 
gang bij de kleedkamers. Mocht je je spul-
len herkennen, haal ze dan van de lijn. 
Ook zaterdag 21 december zal de lijn blij-
ven hangen, wat er dan aan het eind van 
de dag nog hangt, zal worden weggedaan! 



Roeitjesweg 21 1217 TC Hilversurn 
Telefoon (035) 4 64 01 21 79 80 

54056 0 TeL 46074 
HILVERSUM 
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ALS 'S MORGENS VROEG HET HAANTJE KRAAIT 

WORDT BIJ VAN SILFHOUT HET BROOD GEDRAAID1 
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EURPLAAT 
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zaterdagen dat de kantine open is. Voor 
deze Kerst -Duncky hebben we de beloof-
de puzzel en een kleurplaat. Zo heeft 
iedereen wat te doen met de kerstdagen. 
Natuudijk kan zowel met de oplossingen 
van de puzzel ( deze keer zijn er twee 
opdrachten), als met de Ideurplaat een 
prijs gewonnen worden. 1n het januari-
nummer van de Duncky kunnen jullie 
lezen wie er een prijs gewonnen hebben. 
fk wens jullie allemaal veel puzzel- en 
kleurplezier toe en uiteraard een hele 
gezellig Kerstmis en Nieuwjaar! 

iS• 

b 	b 	ij 

I 	0 

De mooiste kleurplaat uit de Duncky 
van november jl. is ingeleverd door ROLF 
de KLEIN. Jullie hebben de plaat vast wel 
zien hangen op de deur van de kantine. 
Rolf kan de prijs afhalen tijdens de 
Kerstclinic op 20 december of anders alle 
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arreslee 
denneboom 
diners 
engel 	(2x) 
engelenhaar 
ezel 	(2x) 
jaarwisseling 
kaars 
kaarsen 
kaarsefikandelaar 
kaart 
kado 	(2x) 
kerst 	(2x) 

kerstbal 
kerstkleed 
kerstkransje 
kerstman 
kerstmis 
kerstnacht 
krans 
krentenbrood 
kribbe 
liedjes 
lint 
markt 
nieuw 

nieuwjaarsdag 
nieuwjaarswens 
noten 
openhaard 
os (4x) 
oud 
piek 
sneeuw 
sneeuwbal 
sneeuwpop 
spar 
stal (2x) 
slee (2x) 

ster 
sterren 
stol 
vuurpeil 
vuurwerk 

easa 	=a emm 	ega can aml ■=79 tza Eaz eggs casa tasz 

Zoek het fout geschreven woord en geef de oplossing: 

Fout woord. 	  Oplossing 	  

Naam. 	  
Dit strookje kan je in de 'Duncky-bus' stoppen die in de tine s t of afgeven 
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GROOTVERBRU K 

Gastronoorn Broekernieerstraat 125, 2131 AR Hoofddorp. 
Telefoon: 02503-13141 

Slagerij 
Blom 

WEET WEL 
WAAROM ! ! 

ht van Amsteistraat 64 TEL. 035-45609 GiïIs 
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SPORTBEDRIJF 

oe men Sc rionen 
AFVA LOONTPJNERS VOOR BEDRIJF EN PARTICULIER 

GESPECAUSEERD 1N VUILAFVOER MET DE MODERNSTE MATERIALEN 

VUILPROBLEMEN, KLE1N OF GROOT 
‘T-,N LOEN N HELPT U UIT DE NOOD! 

Dagelijkse ophaaldienst van 
containers van 500 tot 2500 liter 

Open en gesloten containers voor 
diverse doeleinden vanaf 3 t/m 40 m 3  

• Verhuur van opslag- en 
magazijncontainers 

• Handel in zand, grind en compost 

• Verhogen en egaliseren van terreinen 

• Levering van sintels en gebroken puin 

• Machine verhuur 

• Aannemer van grond- en sloopwerk 

• Verkoop van gewassen grindtegels 

le Loswai 9 1216 BA Hilversurn Tel, 035-42124-47737 
Teiefax 035-23 64 40 



EN TSLA 
87-75 

90-62 

HS1 - New Stars HS1 
Hs1 - Juventus Hsl 
Hs1 - Veenland Hs1 
Hs1 - Punch Hs1 

65 -67 

51-48 
42-71 

JA1 - Grasshoppers JA1 
JA1 - B.V. Odijk 

JA2 - 't GoolJA2 
JA2 - 't Gooi JA2 
JA2 - Midland JA2 

38-45 
17-131 
20-57 

JC1 - O.S.G. JC1 
JC1 - Wijnand Shooters JC1 
JC1 - Crackerjacks JC1 

37-55 

25-43 

24-46 

35-36 
37-32 

108-10 

Dsl - Jumpers Ds1 
Ds1 - O.S.G. Ds2 
Ds1 - Dunkinn Ds1 

Ds2 - Quickrunners DS1 
Ds2 - Cangeroes Ds3 
Ds2 - Argon/Veenland Ds2 

Ds3 - Cangeroes Ds6 
Ds3 - Cangeroes Ds6 
Ds3 - Almaar Meer Ds3 

MA1 - Hoevelaken MA1 
MB1 - BZ'72 

MC1 - Leerdarn MC1 
MC1 - O.S.G. MC1 

4,4111ILL 

Hs2 - B.C. Utrecht Hs2 	71-66 
Hs2 - Argon/Yeenland Hs2 57-37 
Hs2 - Cangeroes Hs2 	43-49 
11s2 - Midland Hs2 	72-43 

Hs3 - Almaar Meer Hs1 	52-84 
Hs3 - Cangeroes Hs4 

JB1 - Woodpeckers JB1 	- 
JB1 - Quickrunners JB1 	46-44 
JB1 - Green Giants JB1 	54-46 

JB2 Quick RInners JB2 60-48 

JC2 - Blue Drakes JC1 	32-24 
JC2 - Blue Drakes JC1 	25-23 
JC2 - Eem'78 JC2 

MC2 - 13ourgondië. MC1 

XD1 - New Stars XD1 	44-22 
XD1 - Sparta XD1 	58-54 

XD2 - Wijnand Shooters XD2 25-45 
XD2 - Crackerjacks XD2 	- 
XD2 - Red Stars XD2 	16-51 
XD2 - Red Stars XD2 	12-70 

1.1)3 - Almaar Meer XD1 2-0 
xD3 - Crackerjacks XD2 	9-42 

XD4 - Almaar Meer XD2 16-14 
XD4 - S.VO. XD1 
XD4 - Leerdam XD2 	21-50 

Woensdag 9 jaimari a.s. 20.00 
uur in de kantine van de H.T.S. 
Inschrijfgeld i 2,50. aximaal 

40 personen, dus schrijf snel in, 
dit kan in de kantine van de 

I-1. T. S 

4'"■ 



Douchen 

De laatste tijd begint er een tendens te 
ontstaan om na de trainingen en wedstrij-
den vooral niet te gaan douchen, het team 
dat ik coach(XD2) is er toe in staat om na 
een uitwedstrijd met het hele team(9 man) 
allemaal ongedoucht in de auto's te krui- 
pen. Een half uur lang moet je dan als 
coach en bestuurder nagenieten van hun 
basketballwedstrijd!! het is dus zowel een 
probleem van de spelers zelf als wel voor 
de omstanders. 

Ook al verplicht je als coach al je spe-
lers te gaan douchen, het mag niet baten. 
Zelfs dreigementen helpen niet. 

Elke keer voeren de spelers weer nieu-
we argumenten aan: handdoek 
vergeten(met het hele team tegelijk), zeg-
gen dat er thuis meteen gedoucht wordt 
of(aldus éen van de ouders) "Deze jon-
gens zweten volgens mij niet zo erg". 

Een citaat uit een boek over sporthygië-
ne: "Iedereen en dus ook de sportbeoe-
fenaar moet zijn lic u goed v 	r- 
gen. Laten we vaststellen: ook in de 
sportwereld is het noodzakelijk enige 
aandacht te schenken aan het be 
van een goede ve rging v het 
lic 

De licha hygiëne van de gemid-
delde sportbeoefen wijkt niet af van 
de gemiddelde niet-sportbeoefede 
Nederlander. 

Het is voor een sportliefhebber 
noodzakelijk zijn wedstrijd of trai-
ning zijn lich ui te reinigen van stof, 
vuil en ingedr gd eet. Op de huid, 
die van nature vettig is door de in de 
huid aanwezige klieren, vormt zich 
een mengsel van v eet en vetten. 

Dit mengsel, dat op de huid aanwe-
zig blijft, verstopt de klieren en de 
poriën. Hierdoor kunnen ontste gen 
van de huid onts 	(o.a. puistjes en 
steenpuisten). Een goede wasbeurt v 
boven tot onder 	dit alles v» rko- 
men." Einde citaat. 

Thuis douchen is dus geen argument. 
Zelf loop je de kans om ziek te 
worden(bezweet op de riets)en anderen 
hebben ook last van jouw ongezonde hou-
ding. Douchen dus, allemaal! 

DE DUNCKERS 
MA 

Wij stelletje ongeregeld zoeken 
'n bijpassende coach en trainer. 

Eisen voor de coach: 
moet ons mee laten beslissen 
en meedenken wat voor spel we 
spelen. 
niet tijdens de wedstrijd tegen 
ons schreeuwen. 

Eisen voor de trainer: 
niet te fanatiek. 
moet zelf een balletje mee 
willen spelen. 
moet niet met 't idee komen om 
ons een poepie te !aten ruiken, 
want daarom zijn al heel wat 
trainers opgestapt. 
moet basketballen om de 
gezelligheid. 

Om even wat praatjes uit de wereld 
te helpen. Wij zijn geen onmogelijke en 
onuitstaanbare krengen. Wij basketballen 
voor de gezelligheid, maar willen best pres-
teren en leren. We winnen, wat waarschijn-
lijk ook komt doordat het een gezellig team 
is, wat goed op elkaar is ingespeeld, omdat 
we al zolang met elkaar spelen. 

ledereen weet nu wat we zoeken. 
Het probleem met voorgaande trainers is 
dat iedereen ons wilde veranderen endat 
lukt dus niet. Wij zoeken iemand die ons 
respecteerd en accepteerd. Onze inzet is 
tijdens de wedstrijden 100%; tijdens de trai-
ningen is dit ietsjes minder. Maar wij kun-
nen hard werken als wij dat willen. 

Dat blijkt wel uit het feit dat we win-
nen en kampioen worden. Toekomende 
trainer/coach, je weet nu waar je aan toe 
bent. Durf je dze uitdaaing aan, bel dan 
02157 - 1441 tussen 18.00 en 19.00 uur. 

MA1 

  

  

  

  

  

  

P.S. 	Dat we te weinig voor de club doen 
is ook niet waar. Wij doen meer dan menig-
een ander. Maar dat valt allemaal niet op. 
Men kijkt alleen maar naar de negatieve 
kant van ons. 

  

  

   

 



Dit beloofde een kerst-
avond te worden die onder 
een slecht gesternte stond. 
Dat hing al als een zware 
walm in de lucht. Het gezel-
schap dat voor deze viering 
door mij bij mij thuis werd 
verzameld was geen gelukk  

maar ik wierp me ertussen 
omdat ik helaas de gastheer 
was. Nadat ik Joop zover 
mogelijk van ome John had 
neergezet, begon opa over 
de crematie van tante Stien 
en hij zei dat hij het gedrag 
van Willem-Jan "knap schof- 

begreep me niet, de goeierd 
zaagde maar door over wie 
wel en wie niet achter zijn 
kist mocht lopen. Willem-
Jan dus niet! "Kom nou 
opa", riep ik vertwijfeld, 
"nou effe niet over de dood 
praten, het is Kerstavond". 

ge groep. In de eerste plaats 
was Joop er ook bij, net 
weer op vrije voeten gesteld, 
die op gerechtelijk bevel 
langjarig op staatskosten 
moest leven, om z'n zonden 
te kunnen overdenken. 
Omdat hij namelijk een 
slecht slaper was, ging hij 's 
nachts de straat op, maar 
werd op heterdaad betrapt, 
toen hij op zo'n nacht bij 
een winkelier in de winkel 
stond. Hij was net van plan 
om zwaar beladen het pand 
te verlaten, toen de politie 
binnenkwam en hem om de 
kassabon vroeg. Joop kon 
hem niet tonen, hoe hij zijn 
zakken ook doorzocht en 
dat maakte hern natuurlijk 
helemaal verdacht. Mijn 
tante Aleid die heel fel op dit 
soort dingen is, trad op 
Kerstavond met ome John 
binnen en zei gelijk tegen 
Joop:"Zo, zo, dus jij zit niet 
meer?" Dat was direkt tegen 
Joops schenen, waardoor 
Joop meteen met ome John 
wilde gaan vechten, om ten-
minste iets terug te kunnen 
doen. Mijn kleine ome John 
had zijn colbertje zo uit, 

terig" had gevonden. 
Willem-Jan had namelijk een 
andere begrafenisonderne-
mer voor het karwei 
besteld, dan wij hadden 
gekozen, daarom wilde hij 
niet meer in de stoet mee 
en in het crematorium bleef 
hij solistisch op het zijpad 
staan. Daar stond hij tegen 
onze keuze te demonstreren 
terwijl de firma onze tante 
Stien netjes in het vuur 
hielp. Ik was het met opa 
eens dat Willem-Jan zich 
best wat soepeler had kun-
nen gedragen, maar om zo'n 
heet onderwerp nu juist op 
kerstavond aan te snijden 
vond ik ook verkeerd geko-
zen. Opa had niet in de 
gaten dat Willem-Jan, met 
zijn vrouw, eveneens in de 
kamer zat, want als je op 
opa's leeftijd bent gekomen 
onthoud je de gezichten niet 
meer zo goed natuurlijk. "En 
Willem-Jan hoeft ook niet 
achter mijn kist aan te lopen 
straks" , ging opa driftig ver-
der, alsof het nou zo'n pretje 
was. Ik zat al te sssssst'en 
en probeerde een serie van 
sprekende gebaren, maar hij 

Laten we gezellig een kerst-
lied zingen, vooruit Ans 
speel maar eens "De herder-
tjes lagen bij nachte". Ans is 
mijn nicht, een fikse kleu-
tedeidster met een groot 
aantal dienstjaren. Ze speelt 
een soort piano waarop je 
goed de ochtendgymnastiek 
kunt doen. Maar goed, alles 
leek me beter dan conversa-
tie op dit ogenblik. Dus 
weldra klonk dit lied en ik 
zong uit volle borst, ieder-
een inviterend, dat ze mee 
moesten doen. Op den duur 
galmde de ganse kamer 
mee, met zwartgallige kop-
pen, want ze waren nog 
niet uitgepraat, dat zag je 
zo! Ik liep toen de kamer uit 
om voor de pakjes te zor-
gen. Ze hadden allemaal 
wat meegenomen, voor 
man of vrouw en ik stopte 
het hele boeltje kerstpakket-
ten in een wasmand en 
zette deze voor de deur van 
ons huis. We hebben name-
lijk de aardige gewoonte 
om ook de Kerstman te vie-
ren zoals U Sint-Nicolaas 
pleegt binnen te halen. Een 
jongrnens dat passeerde 



drukte ik een rijksdaalder in 
de hand met de opmerking 
"Jij belt straks wel aan, he 
kerel?" Maar..., het duurde 
wel vijf minuten eer de bel 
klonk. "Daar belt de 
Kerstman" riep ik opge-
lucht, want ik begon me 
wat beroerd te voelen van 
al dat zingen. Het bleek 
echter mijn buurman te zijn, 
een zielige zonderling in het 
dagelijks leven, die binnen-
kwam omdat hij een 
stroomstop nodig had om 
weer licht te kunnen 
maken. Langs zijn schouder 
kijkend zag ik dat de volle 
wasmand er niet meer 
stond. Toen buurman voor 
me uit de kamer binnen-
kwam, zei mijn slechtziende 
tante Lot "Daar zijn de pak-
jes" "Nee, nee, dat is me 
even wat" wierp ik tegen en 
ik vertelde wat ik voor de 
deur miste, dit kwam me 
duur te staan. Opa barstte 
spontaan uit in een luid 
geschrei, want hij had zich 
er zoveel van voorgesteld. 
Willem-Jan insinueerde dat 

ik van de week de inhoud 
van de wasmand op de 
Zwarte Markt te gelde zou 
brengen en daarom dit 
doorzichtige smoesje lan-
ceerde. Het was op zich een 
aardig idee geweest, maar 
de wasmand was echt 
gestolen. "Ach kinderachtige 
kerels, wat kunnen jullie 
nou die paar pakjes sche-
len!", gilde ik boven het 
tumult uit. Ik liet Ans iets 
heel hards spelen en beval 
mijn vrouw nog een keer 
met de kerstkransjes rond te 
gaan. Toen Willem-Jan 
opstond om er een te pak-
ken, stootte hij tegen de 
lamp die daardoor spontaan 
uit de zoldering viel en 
recht op opa's schedel 
belandde. Uit het ontstane 
gaatje druppelde wat bloed 
en opa die witjes wegtrok 
moest even languit op de 
vloer liggen. Toen ik met  

pleisters beneden kwam, 
ontwaardde ik weer een 
vechtende kluwe, want opa 
had Willem-Jan beschuldigd 
dat hij uit wraak met de 
lamp op opa's schedel zou 
hebben gemikt. Dat had 
weer tweespalt gewekt. Opa 
zelf stond nu boven tafel 
het hele gezelschap op te 
juinen. "Grijp hem Kees, 
pak hem Piet!" De buurman 
begon meteen spontaan 
mee te meppen, want in 
zo'n massagevecht is het 
altijd raak, je haakt maar in!! 
Plotseling stonden twee 
dienstdoende agenten in de 
kamer en begonnen de 
vechtenden energiek van 
elkaar te scheiden. Daarna 
kreeg ik de kans om de 
Kerstgedachte weer in her-
innering te brengen. Nadat 
de kerstboom weer over-
eind was gezet, hebben we 
toch met z'n allen het "Stille 
nacht, Heilige nacht" uit 
volle borst mee kunnen zin-
gen. U allen wens ik van 
deze plaats nog een Zalig 
Kerstfeest en een knallend 
uiteinde toe! 

Dezelfde onbeholpen 
vader van vorige maand. 



Hilve:lsnef 
Tek 035-233431 

NU OOK IN: 
Kapelstraat 3 Apeldoorn 
Doelenstraat 3 Ede 
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OK VOOR BASKETBALL 

	o SCHO 7NE1' NAAR 

OFFICIEEL 
DEALER 

hardoopcentrum tegenover De Haas kieding 
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KIJK gp 

KUELEN 

FOSTER Refrigerator Holland 
Zuiderweg 171, 1221 HH HILVERSUM 
tel: 035-853200 fax: 035-834853 
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voor trainingen en wedstri den 

senioren (heren- en dames) 
Jaap Hadderingh 
Brediusweg 22a 

1401 AG Bussum 
tel. 02159 10415 

junioren (meisjes en jongens) en kadetten(jongens) 
Karen van Leeuwen 
H. de Grootstraat 54 
1215 EA Hilversum 

035-231618 

kadetten(meisjes) en aspiranten (meisjes en jongens): 
Suzanne Laman 

J.H. Meijerstraat 36 
1214 NJ Hilversum 

tel. 035 - 41144 
(bellen tussen 17.00 en 18.00 uur 

* welpen en mini's: 
Truus Laman 

J.H. Meijerstraat 36 
1214 NJ Hilversum 

tel. 035 - 41144 
(bellen tussen 17.00 en 18.00 uur !) 

* scheidsrechters m ten afbellen bij: 
S. Wildschut 

Hoogstraat 1 
1211 JC Hilversum 

035-236391 

* het wedstrijdsecretariaat is in handen van: 
Hans Ram 

Eekhoornstraat 16 
1216 AS Hilversum 

tel. 035 - 231083 



TRAININGSSC 
1990/199 

(voor zover be 

trainer 

J. Mulders 
F. Bosker 
D. Doets 
P. Rijsewijk 

trainer 

T. Laman e.a. 

trainer 

coach 

A. v.d. Wurf 
F. Bosker 
D. Doets 
P. Rijsewijk 

coach 

coach 

Dinsdag 

JB1 
	

17.00 - 18.15 uur 
JC1 
	

17.00 - 18.15 uur 
DS1 
	

18.15 - 19.30 uur 
HS1 
	

19.30 - 21.00 uur 

Woensdag 

Mini-mini's 16.00 - 17.00 uur 

Donderdag 

XD1 
XD2 
MC1 
MC2 
HS1 
JA2 
DS3 
DS2 

17.00 - 18.00 uur 
17.00 - 18.00 uur 
18.00 - 19.00 uur 
18.00 - 19.00 uur 
19.00 - 20.15 uur 
20.15 - 21.15 uur 
20.15 - 21.15 uur 
21.15 - 22.30 uur 

• C. jager 	 C. Jager 
L. v.d. Berg/ G. Blaauw L. v.d. Berg/ G. Blaauw 
B. Wildschut 	E. Biezen 
C. Knevel/ K.vLeeuwen M. Bosker 
P. Rijsewijk 	 P. Rijsewijk 

L. van Dijk/ S. Stephens 
E. de Gruyl 
F. Bijland 	 F. Bijland 

Vrijdag trainer coach 

XD3 
MD4 
JC2 
JB2 
MB1 
MA1 
DS1 
JA1 
HS2 
HS3 

16.00 - 17.00 uur 
16.00 - 17.00 uur 
17.00 - 18.00 uur 
17.00 - 18.00 uur 
18.00 - 19.15 uur 
18.00 - 19.15 uur 
19.15 - 20.30 uur 
20.30 - 21.30 uur 
21.30 - 22.45 uur 
21.30 - 22.45 uur 

S. Laman 	 S. Laman 
J. Laman/S. Strulk 	C. Godthelp 
D. Reurslag 	 J. Meijnen 
C. de Roon 	 J. vd Berg/ E. Mur 
J. Hadderingh 	J. Hadderingh 
M. Wolfswinkel 	M. Wolfswinkel 
D. Doets 	 D. Doets 
B. van Bracht 	R.J. Besselaar 

playing coach 
playing coach 



zonneschermen 
markiezen 
rolluiken 
vouwwanden 
lameHen 
jalouzieën 
horren 

Joh. Geradtsweg 23 
1222 PL Hilversum 
Telefoon (035) 858794 

VA ER WAL B.V. 
ZONWERINGEN EN ROLLUIKEN 

Leverancier van een prettiger leefklimaat 

Al Ilw boodschappen 
aan huis0 



Stritt &Dorlas @ 
koffiebranders bv 

er an 25 jaar ervarIng 

en n gcx7.deren e.d. 

Gespecialiseerd 
in houtworm- en boktor- 

bestrijding 
(met volledige garantie) 

Ongedier  	ng 
Tevens verkmp elektronische insektenverdelgers 

s.v.o. 
gediplomeerd 

(Stichting Vakopleiding 
Ongediertebestrijding) 

LID N.v.O. 

Wij helpen u uit 
de n** bij: 
ratten, muizen, 
kakkedakken, vlooien, 
mieren, motten, wespen enz. 



de Jongens Welpen : 

Kieft 	Uincent 
tel. 035 - 48875 

Albertsma Jaldert 

tel. 035 - 45086 

Woollcombe Alexander 
tel. 035 - 836957 
Hartman 
	

Rombout 
tel. 035 - 40391 
Bokhorst 
	

Joran 
tel. 035 - 43073 
Hashem 
	

Sacco 
tel. 035 - 48973 
Haas 	 Martijn 
tel. 02159-38100 

MAN Eiji LE 
	nrizrko ll-ta 

ititt SCORESHEETS UITWEDSTRIJDEN MOETEN INGELEVERD WORDEN !!!!!! 

WAAROM ? t 

Sinds kort is men biJ onze vereniging weer begonnen met het 
controleren van alle wedstriJdsheets. In het begin van dit sei-
zoen ziJn er een aantal fouten gemaakt t.a.v. het invullen van 
de sheets, wat heel wat onnodice boete's heeft opgeleverd. 
Controle achteraf kan natuurlijk geen fout herstellen. Maar men 
kan het wel signaleren en daardoor herhaling voorkomen. 

Een ander aspect bij de sheetcontrole is het bijhouden van de 
invalbeurten. Dit kan anders aan het eind van het seizoen voor 
aardig wat moeilijkheden zorgen. 

Dus hierbiJ een beroep op al onze coaches en invallende coaches 
om er voor te zorgen dat alle wedstrijdformulieren in het 

zaalwachtenboek teracht komt. (Zondagwedstrijden kan je de 
zaterdag erop inleveren 	Mochten er nog coaches ziJn die 
wedstrijdformulieren thuis h hben, lever ze dan alsnog in a.u.b. 

DAMES EN HERE° 	WERK ALSTUBLIEFT MEE 

* * * ** * * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * * ** * ** * * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * * 

Mutaties in de ledenliJst van 05 11 90 t/m 05 12 90 : 

Bij de Heren Senioren 

U.Wildschut adres >> Rosarium 133 1338 MU Almere-Buiten 
tel. 03240 - 27599 

BiJ de jongens Kadetten 

+ 361 Stroeven 	Niels 
tel. 035 - 46802 

+ 363 Akker vd 	Niels 
tel. 035 - 211292  

G.v.Amstelstraat 402 1216 CC Hsum 
SJB2 geb. 09 07 75 

G.v.Amstelstraat 285 1215 CM Hsum 
SJB2 geb. 03 09 75 

Chrijsantenstraat 52 1214 BN Hsum 
IJD 	geb. 01 11 80 
Spinozahof 57 	 1216 JV Hsum 
IJD 	geb. 04 02 82 

Soestdykerstr.weg 96 1213 XH Hsum 
SXD2 geb. 11 11 80 
Kortenaerlaan 28 	1215 NH Hsum 
SXD1 geb. 25 05 78 
Nieuwlandseweg 43 	1215 AW Hsum 
IJD 	geb. 02 09 83 

G.v.Amstelstraat 339 1215 CN Hsum 
IJD 	geb. 06 07 83 
Libellemeent 35 	1218 CE Hsumse- 
IJD 	geb. 02 11 84 	 Meent 

Bid de Dames Senioren 
P.Zwaal 	adres >> 

BiJ de MeisJes Welpen 
+ -p. Meijers 	Lotte 

tel. 035 - 217267 

Kadegriend 24 1356 Almere-Haven 
tel. 03240 - 49078 

Sophialaan 43 
	

1213 XL Hsum 
IMD 	geb. 24 12 81 

**************************************************************** 
wedstrijdbulletin 1 



VRIJ 
VRIJ 
14.30 

17.45 
14.00 

GUNCO RDAM 	JA1 

de DUNCKERS JA1 - 
0.9.0. 	JA2 

de DUNCKERS JA1 1 KRALINGEN 
ROTTERDAM 

JUMPERS 	JAI t HTS 
de DUNCKERS jA1 t WELGELEGEN 

UTRECHT 

21.13 t de DUNCKERS H62 - CANGEROES 	H63 t HTS 
19,00 1 de OUNCKERS H92 - BLUE HERONS HS2 t HTS 
19.00 t de DUNCKERS H32 - LEERDAM 	HS1 1 HTS 
21.15 1 de DUNCKERS H92 - CANGEROES 	H92 1 HTS 
21.10 t CANGEROES 	HS3 - de DUNCKERS H82 1 CATHARIJNE 

vertrek om 20.10 achterkant station 1 UTRECHT 

re; 1 
ZAT 22-12 
ZAT 05-01 
ZON 13-01 

ZAT 19-01 
ZAT 26-01 

ZAT 22-12 
ZAT 05-01 
ZAT 12-01 
ZAT 19-01 
ZON 27-01 

ZAT 	-12 
ZAT 05-01 
ZAT 12-01 
ZAT 19-01 
ZAT 26-01 

VRIJ 
21.00 
18.00 
16.30 
20.10 

de DUNCKERS H83 - WOUDENBERG 	HS1 1 HTS 
RING STARS 	HS1 - de DUNCKERS H93 1 SP.00ST/HSUM 
de DUNCKERS H63 - ARGON/VEENL. H93 1 HTS 
S.JUPITER 	HS1 - de DUNCKERS HS3 1 de EIBER 
vertrek am 18.55 HTS 	 1 OUDEWATER 

 	iar:~4 :=1-cFz 

de DUNCKERS HS1 

de DUNCKERS HS1 
JUMPERS 	HS1 

de DUNCKERS HS1 

RED STARS 	061 - 

de DUNCKERS 091 
CADY'73 

 
1)61 

de DUNCKERS 1)91 

- ELEMENTUM/GE HS1 1 HTS 

- RED STARS 	HS1 t HTS 
• de DUNCKERS HS1 1 't ZANDJE 

den HAAG 
- GUNCO RDAM 	HS2 t HTS 

• de DUNCKERS 1)91 1 BEUKENDAL 
SOEST 

- GRASSHOPPERS 1)92 t HTS 
• de DUNCKERS 1)91 1 de SCHENKEL 

CAP.adYSSEL 
- B.V.ODIJK 	1)81 	1 	HTS 

ZAT 22-12 
	

19.30 
ZAT 05-01 
	

VRIJ 
ZAT 12-01 
	

19.1 
VRY 1S-01 
	

21.00 

ZAT 26-01 
	

19.15 

L>E3 1 
ZAT 22-12 	19.15 

ZAT 05-01 	19.15 
ZAT 12-01 	21.15 
-> reserve 	shirt ! 
ZAT 19-01 	19.30 
ZAT 26-01 	VRIJ 

ZAT 22-12 	VRIJ 
ZAT 05-01 	VRIJ 
ZON 13-01 	13.15 

ZAT 19-01 	t 	13.43 

ZAT 26-01 	16.30 

NEW STARS 	JA2 - de DUNCKERS 3A2 t de BATEN 
vertrek om 12.00 achterkant station t NIEUWEGEIN 

, 0.8.9. 	JA3 - de DUNCKERS 3A2 t WELGELEGEN 
vertrek om 12.45 HTS 	 1 UTRECHT 
de DUNCKERS JA2 - BOURGONDIE 	JA1 1 HTS 

  

aEsti 
ZAT 22-12 
ZAT 05--01 
ZAT 12-01 
ZON 20-01 

ZAT 26-01 

12,45 
	

de DUNCKERS 381 	MIDLAND 	381 
16.30 
	

de DUNCKERS JB1 - RED STARS 
VRIJ 
19.40 
	

MIDLAND 	381 	de DUNCKERS 381 
vertrek om 18.40 achterkant station 

15.15 t de DUNCKERS 381 - NEW STARS 	381 

HTS 
HTS 

CATHARIJNE 
UTRECHT 
HTS 

,..719Z2 
ZAT 22-12 	VRIJ 
ZAT 05-01 1 VRIJ 
ZAT 12-01 
-> reserve 
ZAT 19-01 
ZAT 26-01 

15.00 t ALMAAR MEER JB1 	de DUNCKERS 
shirt ! I vertrek om 13.45 HTS 
14.00 I de DUNCKERS 382 	RED STARS 	383 
17.00 I WOUDENBERG 	381 - de DUNCKERS 382 

' vertrek om 15.45 HTS 

ALMEREBUITEN 
ALM-BUITEN 
HTS 
de CAMP 
WOUDENBERG 

WEDSTRIJDBULLETIN 



L.IC 1 
ZAT 22-12 
ZAT 05-01 
ZAT 12-01 
ZON 20-01 

ZAT 26-01 

  

VRIJ 
VRIJ 
VRIJ 
18.30 

14.00 

MIDLAND 	301 	de DUNCKERS 001 1 CATHARIJNE 
vertrek om 17.30 achterkant station 	UTRECHT 
de DUNCKERS JCI 	WOODPECKERS JCI t HTS 

   

ZAT 	22-12 
ZAT 	05-01 
ZON 	13-01 
-> reserve 

VRIJ 
11.30 
14.00 

shirt ! 
ZAT 19-01 11.30 
ZAT 26-01 VRIJ 

ZAT 22-1 16.30 
ZAT 05-01 17.45 

ZAT 12-01 11.30 
ZAT 19-01 21,15 

ZAT 26-01 .00 

ZAT 22-12 17.45 
ZAT 05-01 19.15 

ZAT 12-01 1 21.00 
ZAT 19701 1 VRIJ 
ZAT 26-01 16.30 

r10741 1 
ZAT 22-12 14.00 
ZAT 05-01 14.00 
ZAT 12-01 VRIJ 
ZAT 19-01 VRIJ 
ZAT 26-01 VRIJ 

de DUNCKERS 002 	JUMP.GIANTS 001 
ARCHIPEL 	301 	de DUNCKERS 002 
vertrek cm 12.45 achterkant station 
do DUNCKERS 002 - BLUE ARROWS 301 

de DUNCKERS 092 	RED STARS 
SPARTA 	081 	de DUNCKERS 
vartrek om 16.45 HTS 
de DUNCKERS 092 	CRACKERJACKS DSI 
RED STARS 	082 de DUNCKERS 092 
vertrek om 20.30 HTS 
de DUNCKERS 082 - NEW STARS 	081 

de DUNCKERS 063 - EEM'78 	081 	HTS 
BZ'72 	063 - de DUNCKERS 083 	de CLOMP 
vertrek cm 17115 HTS 	 ZEIST 
de DUNCKERS 093 - 0.S.G. 	085 	HTS 

NEW STARS 	092 - de DUNCKERS 083 1 de BATEN 
vertrek om 15.15 HTS 	 NIEUWEGEIN 

de DUNCKERS MA1 	IRENE 	MA1 	HTS 
de DUNCKERS MAI - BLUE HERONS MA1 	HTS 

HTS 
INTERWEIJ 
CULEMBORG 
HTS 

092 	HTS 
082 	WATERGOOR 

NIJKERK 
HTS 
BEUKENDAL 
SOEST 
HTS 

ZAT 22-12 
ZAT 05-01 
ZAT 12-01 
-> reserve 
ZAT 19-01 
ZAT 26-01 

de DUNCKERS MB1 - CRACKERJACKS M81 t HTS 
de DUNCKERS MB1 - QUICKRUNNERS MB1 I HTS 
W.SHOOTERS MB1 - de DUNCKERS MBI t de KUIL 
vertrek om 14.30 HTS 	 t BUNSCHOTEN 
de DUNCKERS MBI - 0.8.8. 	MB1 1 HTS 

11.30 
15.15 
15.30 

shirt ! 
15.15 
VRIJ 

VRIJ 
12.45 t de DUNCKERS MC/ - RED STARS 	MC1 	HTS 
VRIJ 
13.15 	RED STARS 	MO2 - de DUNOKEREt MC1 	de BUNT 

vertrok om 12.30 geht kant etation 	SOEST-ZUID 
16.15 	EEM'78 	MCI - de DUNOKERS MC1 	de HILT 

vertrek om 15.30 HTS 	 EEMNES 

P.1(2 1 
ZAT 22-12 
ZAT 05-01 
ZAT 12-01 
ZON 20-01 

ZAT 26-01 

iic 
ZAT 22-12 
ZAT 05-01 

reserve 
ZAT 12-01 

ZAT 19-01 
ZAT 26-01 

>crb 
ZAT 22-12 
ZAT 05-01 
ZAT 12-01 
-› reserve 
ZAT 19-01 
ZAT 26-01 

W.SHOOTERS 	MC/ 	de DUNCKERS MO2 
vertrek om 15.15 HTS 
BLUE HERONS MCI - de DUNCKERS MO2 
vertrek om 14.50 HTS 

LEERDAM 	MCI - de DUNCKERS MO2 
vartrek um 10.50 HTS 

de KUIL 
BUNSCHOTEN 
HELSDINGEN 
VIANEN 

BERENSCHOT 
LEERDAM 

VRIJ 
16.15 

shirt ! 
16.05 

VRIJ 
12.05 

VRIJ 
VRIJ 
14.15 t W.SHOOTERS 	XD1 	de DUNCKERS XD1 	de KUIL 

shirt !t vertrek om 13.15 HTS 	 BUNSCHOTEN 
VRIJ 
11.30 t de DUNCKERS XDI 	O.S.G. 	X01 	HTS 

WEDSTRIJDBULLETI 



' 

›CE)52 
ZAT 	22-12 vRIJ 
ZAT 	05•01 VRIJ 
ZAT 	12-01 VRIJ 
ZAT 	19-01 12.45 t de DUNCKERS 	XD2 	WOODPECKERS XDi HTS 
ZAT 	26-01 12,45 t de DUNCKERS 	XD2 	't GOOI XD1 HTS 

XED125 
ZAT 	22- 12,00 t CRACKERJACK3 XD2 	de DUNCKERS 

vertrek om 	17.00 HTS 
XD3 	J.v.STOLBERG 

AMERSFOORT 
VRY 	04-01 19.00 LEERDAM 	XD2 	de DUNCKERS 

vertrek om 	17.45 HTS 
XD3 	BERENSCHOT 

LEERDAM 
ZAT 	12-01 10.15 da DUNCKERS 	XD3 	ALMAAR MEER XDI 	HTS 
ZAT 	19-01 10,15 de DUNCKERS 	XD4 	de DUNCKERS X03 	HTS 	/HSUM 
ZAT 	26-01 

xrp.4 

10.15 de DUNCKERS 	X03 	de DUNCKERS XD4 	HTS 

ZAT 	22-12 10.15 de DUNCKERS 	XD4 	WOODPECKERS XD2 	HTS 
ZAT 	05-01 10.15 de OUNCKERS 	XD4 	WOODPECKERS XDI 	HTS 
ZAT 	12-01 17,00 WOUDENBERG 	XD1 	de DUNCKERS 

vertrkk om 	15.45 HTS 
XD4 	de CAMP 

WOUDENBERG 
ZAT 	19-01 10.15 de DUNCKERS 	XD4 	de DUNCKERS XD3 	HTS 
ZAT 	26-01 

ZAT 	22-12 

10.15 

vRIJ 

de DUNCKERS 	XD3 	de DUNCKERS XD4 	HTS 	/HSUM 

ZAT 	05-01 VR1J 
ZAT 	12-01 VRIJ 
ZAT 	19-01 09.00 HUSKIES 	 HAWKS HTS 
ZAT 	26-01 09.00 HAWKS 	 TIGERS HTS 

ErcijoGL_k5E3 
ZAT 	22-12 	t 
ZAT 	05-01 	t 

VRIJ 
VRIJ 

ZAT 	12-01 
ZAT 	19-01 
ZAT 	26-01 

ZAT 	22-12 
ZAT 	05-01 

t 
t 

t 
t 

09.00 
vRIJ 
vRIJ 

vRIJ 
vRIJ 

TIGERS 	 EAGLES HTS 

ZAT 	12-01 
ZAT 	19-01 

t 
t 

09.00 
VRIJ 

TIGERS 	 - EAGLES HTS 

ZAT 	26-01 t 09.00 HAWKS 	 - TIGERS HTS 

1-11LJE3K I EEE3 
ZAT 22-12 	VRIJ 
ZAT 05-01 	vRIJ 
ZAT 12-01 	vRIJ 
ZAT 19-01 	09,00 
ZAT 26-01 	vRIJ 

HUSKIES HAWKS 	 t HTS 

L_I D I3DEI 	I Ni Era 1-1 

zpa -rFerbgeba 	12 	SCORER EN/OF TIMER 

10.15 t de DUNCKERS XD4 

- 

WOODPECKERS XD2 
11.30 t de DUNCKERS MBI - CRACKERJACKS MBI 
12.45 t dg DUNCKERS 35I 

- 

MIDLAND 	3E11 
14.00 t de DUNCKERS MAI - IRENE 	MAI 
16.30 t de DUNCKERS 1)52 

- 

RED STARS 	D52 
17.45 t de DUNCKERS DS3 

- 

EEM'713 	DSI 
19.30 t de DUNCKERS HS1 

- 

ELEMENTUM/GE HSI 
21.15 t de DUNCKERS H82 

	
CANGEROES 	HS3 

ZAALWACHTEN I 

	

09.45 - 13.00 	T.DoornheIm 

	

13.00 - 16.15 	N.Dekker 

	

16.15 - 19.30 	P.Zwaa1 

	

19.30 - 22.45 	A.Vos 

E.Lub 	 P.Verhagen 
I.Roersma 	G.Dider1ch 
H.de Wit 	A.Knevel 
J.Ottink 	M.de Ridder 
M.Akkies 	E.Stein 
P.Zwaal 	I.v.Dijk 
M.vd Velden / A.Vonk / E.Latjes 
A.Vos 	 R.Geluk 

WEDSTRIJDBULLETIN 



1 

09.00 
10.15 
11.30 
12.45 
14.00 
15.15 
16.30 
17.45 
19.30 
21.15 

HAWKS 
de DUNCKERS 

- BLUE ARROWS 
- WOODPECKERS 
- RED STARS 
- 0.9.6. 
- ARGON/VEENL. 
JUMPERS 
B.V.ODIJK 
CANGEROES 

XD3 
301 
Kin 
383 
MB1 
HS3 
JA1 
DS1 
HS2 

z A -77- Ftnestxlie, 

HUSKIES 
de DUNCKERS XD4 
de DUNCKERS 302 
de DUNCKERS XD2 
de DUNCKERS J82 
de DUNCKERS MB1 
de DUNCKERS H93 
de DUNCKERS JA1 - 
de DUNCKERS DS1 
de DUNCKERS H92 

ZAALWACHTEN 

SCORER EN/OF TimER 

M.Doe1man 

 

R. 	Eajm 
D.Beerepoot 	C.v Agtmaal 
M,Reinders  
A.Woollcombe 	I.Havelaar 
J.de Kler 	N.Stroeven 
C.vd Groep 	E.L..lb 
J.de K1e1n/P.Goeken'R de Kerf 
B.Hoekmeyer/P.Siebbeles/N.deBoer 
GKleene 	H.Barnascon1 .  

• WOODPECKERS XDI 
• jUMP.GIANTS 301 
• RED STARS 	MCI 
SLUE HERONS MA1 
QUICKRUNNERS MB1 
RED STARS 	3E11 

- BLUE HERONS H62 
GRASSHOPPERS D82 
WOUDENBERG H91 

ZAALWACHTEN s 

	

09.45 - 12,45 	P.Goskan 

	

12.45 - 16.00 	A.de Roov 

	

16.00 - 19.00 	j,Doets 

	

19.00 - 22.30 	R,de Kar 

1 SCORER EN/OF TIMER 
t 
, S.vd Ree 	8.vd WiJk 
i m.191.11and 	M,Strulk 

1.Mulder 	N.vd Brank 
S.Banda 	L.de Wit 
B.v.Daik 	A.de Rooy 
ti,Herke 	C v.Doorn 

' G.v.As 	H.de Boer 
, e,elekkenpol/R.de Ker.f/B.vd Wind 
- H.Sarnascont 	G.Kleene 

10.15 
11.30 
12.45 
14.00 
15.15 
16.30 
18.00 
19.15 
21.00 

de DUNCKERS XD4 
de DUNCKERS 302 
de DUNCKERS MCI 
de DUNCKERS MAI 
da DUNCKERS M91 
de DUNCKERS 381 - 
de DUNCKERS HS2 
de DUNCKERS 091 
de DUNCKERS H83 

z pb -g- nnotke? 1 -Co 1 SCORER EN/OF '"1MER 

09.00 
10.15 
11.30 
18.00 
19,15 
21.00 

TIGERS 
de DUNCKERS xD3 
de DUNCKERS 0S2 
de DUNCKERS H82 
de DUNCKERS H91 
de OUNCKERS 093 

ZAALWACHTEN 

09.43 - 13.00 
17.45 - 20 00 
20.00 - 22 30 

- EAGLES 
- ALMAAR MEER 
CRACKERJACKS 061 
LEERDAM 	HSI 

• RED STARS 	HSI  
095 

E.Latjes 
R.5 ,41uk 
J.Epskemp 

J.Hoogerbrugge C.Mulders 
E.Letjas 	E.Mellema 
R.Geluk 	A.vos 
m.Akkaes/T.Doornnean/M,vd Velden 
J Epskamp 	J.Doete 

09,45 - 12.43 
12.45 - 16.00 
16.00 - 19.13 
19.15 - 23.00 

L.PIettee1 
R.Plekkenpo1 
J.de Klean 
H.Sarnascona 

ZA -1- gPtWO:kia 2db SCORER EN/OF TIMER 

HAWKS 
de DUNCKERS X03 
de DUNCKERS XD1 
de DUNCKERS XD2 
de DUNCKERS 301 
de DUNCKERS 381 
de DUNCKERS 3A2 
de DUNCKERS H81 
de DUNCKERS DS2 

ZAALWACHTEN 

TIGERS 
- de DUNCKERS 
- 0.S.G. 
- 't GOOI 
• WOODPECKERS 
- NEW STARS 
BOURGONDIE 
GUNCO RDAM 
NEW STARS 

XD4 1 
XD1 
XD1 ; 
301 
J81 i 
JA1 
HS2 
DS1 • 

R.Hartman 	I.Stapetac 
L.Krijkamp 	M.E;las 
R.Giskes 	E.Ca.f.fe 
J.Schi per 	M.ve Laak 
R.Brieko 	Er.munting 
I.Roersma 	J.OttInk 
G.Coster/J.Brave/T.Bajiand 
A.Vos 	 R.Geluk 

	

09.45 - 12,30 	R.Breet 

	

12.30 - 13.15 	A.Vonk 

	

15.15 - 18.30 	I.Enters 

	

18.30 - 22.30 	G.Coster 

WEDSTRIJOBULLETIN 

M 00 
10.15 
11.30 
12.45 
14.M 
15.15 
16.30 
19.15 
21.M 



BOCAR EV Oud Loosdrechtsediik186 Loosdrecht te1.02158-1110 

bup tner 

KIEZEN VOOR VRIJETIJDSKWALITEIT 

groothandel in verf, behang en gereedschappen 

hilversum / g. van amstelstreat 419d / telefoon 035 - 4 79 10 / telefax 035 - 4 54 20 
huizen / rokeri;weg 28 / telefoon 02152 - 5 60 85 



Bel voor meer informatie: 	035 - 21 80 48 / 21 80 49 

Initial schoonmaakdiensten B.V. 
Franciscusweg 281 
1216 SG HILVERSUM 
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