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Na vele aanloopjes i-s d.e sprong gewaagd. en ver-
schijnt het eerste nummer van het SVl-clubblad.
\^/eliswaar nog naamloos, rnaar dit kleine qemis
word,t nog verholpen.
SVL is cle laatste jaren nogal veranclerd. Kwam

men eerst om uitsluitencl sport te beoefenen,
tegenwoord-ig zoekt en vindt men ook gezellig-
heid. en vertier. Hiercloor is het mogelijk ge-
weest om met el-kaar Cc kantine te bourrren, hiaar:.-

d"oor d.e mogelijkheden voor-.. cnispannin;l enorm ver -
groot zijn. Logisch d"at Lret ontbreken van een r:,i;rs1i

clubblad- steeds duidelijkcr voelbaar werrl

Dank zij het vel-e werk van d.e redaktie heeft c1r

vereniging nu de mogelijkheid. om haar leden op de

hoogte te houd.en van de stand. van zaken in c1e

rrereni si nc

Ik hoop dat in de toekomst communicatiestoornissen
steed.s zeld.zaner worden.

Ik wens de vereniging en de redaktie veel- succes
met haar blad.

H. Potasse,
Vo o T zlt t er Spor tver erii ging SVL ,

wa nd- vloertegeís,
mozaïk
en natuur$teen
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ENKELE BELANGRIJKE ADRESSEN .ffi
H, Potasset
MargrÍetlaan 42,

angbroek.

Voor z:-tter af d.eling voetbal :

Fr . vêfi Leeuwen,
ïn de Sogerd, 2,

S'e cre tari s s

- ,W. van Cootent
Cotherweg 9,
Langbroek.

Penningmeester s

D. van Ee t
Kerkeland. 4,
Langbroek,

Toto-s ecretari-aat ;

D. van Ee,
postrekeni-ng 42rJ5B t. Ír. v.
penningmeester SVL.

Contactad-res voor afgelastingeng
G. Ceelen 01416 - 542

Trainer 3 .

J" van Soeptr
Molenspoor 9,
Cothen- 01456 a 256.

Ontwerp en ui tvoering:
' Publiciteitsbureau ttDïMAtt 

r

Meent 20,
0d ijk.
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A S SUR.I, Iï T ï EKir Iï T0 0 R

P. VAN ECHTELD
a d.T es voor a1 uw:

VERZEKSRÏNGEN
E}ï BtrMÏDDELT}ïGEN
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Provj-ncialeweg Oost \a,
corHEN - rel. ( 1456) 
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Firma I{ . van Dons e laaï ,

Doornseweg L03 - 105,
L.iNGBROEK . Tel . 01416 - 2826 ,

(
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ln EZ OEKT NOG
VRIJIi

HEI VOORMÀLIGE
I

Be1eefd aanbevelend 
ipaf ó

STtrEDS
UREN

I hlt U \,/

CLUBLOK,!jrL Vi,N SVt

en Sl ijt eri.i HET CENTRUM

i. 69, Langbroek
Tel. 01416-281,

J . van Doorn , Langb"P ekerd.ijk

Á,



VOOR AL UW ÁCCESSO]RES Ei\] ONDERD:I]LT]},J NAAR

A, F. A . DEÀLER '?DE EEIVD ''

A, de Loor en Zn . F /r cac j-alaan 7 F Doorn
Tel ef o on 05 430 á 4O7 6

Dok hebben wij; AUTO-R/IDIO I S r STEREO-RECOR-

DERS , B-TR/iCK BiTNDEN r tuiLLEY J'/TCKETS EN

H/rZET ger e ed s chapp en

ZÏEN IS KOPEN
STi\RT IS LOPEN

VÀN DE tr'ITEL ? S

iiutomobie]- en Tractorenhand.el-ReparatÍeinrichting
Iland e 1 in 01i ën en Ve t t en

LIII\TGBROT]KERDIJK L6, DRIEBERGEN

Terl. ; 01418 - 2111 '

INRUTL EN FINiTNCII|RING I'IOGELIJK AL N/ri\R
TIJDMETBOViTG Gi\RAIITIE

GELÀNG LEEF-

(
BOUV/BEDRIJF HEIJ}{ERIi'TT( B. V.

UITVO TRING VirN UTILITEITSWERKEN.

-)-

AÀN D",' firi./ONERS VAl, LAI'IGBROI{]{ EN AAi{ ONZA AIVER'frrISRDERS"

Hiervoor u ligt het - r'Jt,; clubblad. van SVL, l; eerste
keer heeft de red.akti.e gemeend" al-l-e inl.;or:ers ran Lang-
broek in de gelegenheid. te stell-en kennis te ncinen
',-an d-it b1ad,. Víric1t u de inhoud. j-r,'.,r'essant genoeg
en wilt u d-it blad blÍjven lczen, da.n l:an àat. Ook
a.l bent u geen lid. of clonateur van ( n'ic club, dp.n
kunt u toch abonné word.en. Yoor tien grlldc,r krijgb
u het SVl-clubbl-ad. een hoel- jaar in d.e bus. U kunt
zich tel-efonisch en schrj-itelijk aanmelderr bij Arie
Reed.ijk; Amerongerd.ijk J in Overlangbroek (telefoon
Ot4t5 - j.62l.). of bij ?heus van Ee, Kerkeland { in
Langbroek. Het SVL-blad. zal- - met uítzondering van
d.e maand.en juni en juli - 1keer peï maand verschijr'en.
De eerste keer. is het blacl huis-aan'-huis ve?spreld. in
Langbrcek en Overlangbroek. Voorts aan d.e adverteelCers,
d.onateurs, 1ed.en en and.ere betrokkenen bij SVL éóns
per maand vanaf 1 apri1. l-le oplage bed.raagt 1000. ïlen
speciaal woord van d.ank aan af 1e adverteerd.ers, die
d.e uitgave van het SVL-blad mogelijk hebben gemaakt.

DE REDAKTTE.

VAN HET SECRETARTAAT.

Onze vóreniging welke momc,nteel uit drie takken van
sport bestaat (voetbal, gymnastiek en badminton) teLl
thans 260-led.en. De verdeling hj-ervan ís: voetbal
11! ledeni gynnastiek 127 leden; badninton 14 l-eden.
Het aantal d.onateurs bedraagt 80. De vereniging is
opgerlcht op 20 juni 1!60. We spelen in d,e afdeling
Utrecht met ! elfta11en, v(-)rd.eeLd in 4 senior elf-
tallen en 5 jeugdelftallen
De gymnastiekafd.eling oefent in het rynnastieklokaal
van het Utrechts Landbcuw 0enootschap op maandag en
woensd.ag. De bad.mj-ntonafdeling oefent op dond.erdag

(

,a'/' '..

ïr
í'ltttltlllltII

Wij lat cn graag ons gezi cht zíen
j-n uw blacl ; d.i t z oud-cn we o ok

willi:n d-oen, bii u of een van uw
relaties

TOLS TE;,lGS fNGEL 2A t UTRtrCi{T OJO-5I292L
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in hetzelfd.e gymnastieklokaal-.
0p 1l november 1!/1 werd onze kantine geopend-. Deze
kantine werd geheel- door zelfwerkzaamheid, van onze
eigen leden gebouwd, met subsid.ie van gemeente,
provincie en Nederlandse Sportfed.eratie.
De vereniging d.oet cok mee aan de sporttoto welke
wekelijks d.ocr enkefe l-ed.en huis aan huis wordt op-
gehaa1d..
Het aantal bestuursled-en is negen, Voorzitter
H. Potasse, Secretaris W. van Cooten, Penningmeester
D. van Ee, G. Ceelerr, T. van Buure, A" van Oudbroek-
hui zen, Fr, van Leerrwen ( voor af d.eling voetb4l ) ,
Mevr. A. Ottink-ïIarcleman en Mevr. R. van Gardeïen-
S.tuy. Deze faatste twee zijn vertenwoordígers vooï
de gymnastie,k

TOPSCOIIIi]l?SLIJST VA}T HIT EERSTE ELFTAL

fn het eerstc elftal is Henjo Mansier absolute tcp-
scoreï met nel4ern goals. Hij wordt gevolgd. d.oor Ton
van d.e Sroek die vi.if keer raak schoot. Maar Henjo
heeft er iwee strafschoppen bijzitten (tegen PUEM en
Senschop). Wj.m van Kooten volgt cp'de d.erd.e plaats
met eveneens vijf doelpunten, hraaï,van zijn winnende
goal tegen Grift Boys d.e belangrijkste was. Iïenk
Verbeek wist clri-e goals op zljn naam te brengen;
hij scoorde tellerr Al4dV, Benschop en BVC. Hans van
Echteld. braclrt hct tot twee treffers (tegen PVCW.--^ \en BVC), terwijl Sjaak Biesheuvel d.e rij sluit met
één doelpunt (tegcn BVC gemaakt).

T]'NDIIIIUlJN KAN KOPY ]NSTUR]'N.

Eind maart zal hct tweede nummer verschijnen van het
SVL-clubblac]. h/arrnecr u íets te mel-den of te schrij-
ven heeft over dr.'club, dan kunt u tot 20 maart
terecht bij cle reclaktie-commissie waarvan u de namen
aantreft voorin dlt blad.. federeen - van jong tot
oud- kan uiteraar"d- kopy insturcn

7

Koi'iT ALLII:: llAA R SVL- OULlitSCi?f;

ar 1 1 c rii ? iL i,.i í:y\ 
-L .r. i.,à t'r ,- 

-b 
r-' (l J:' : o

Í''-'.il . Aos. 'za--ci"J, ;'-11 \,:oI'di, c]-

i,,--1cl T,.iaJ.r:in oveT ni:b l:,:r:-rr.

, i--ji-jC1g,*; ,iotlctl:r:-' it,átrr, 1

c, lir'1, al l ci.,ir.". l- 1.: i.iii r'; i ' 1. r . .. '!- '
1; li c t t.,il:,-..-]- *r ].: ra ,, ;-i-'s c]:]a l,
, -l .__, l-lr.,-..'L I'dí-iie:'-i . o o o o o o

' [) ,,ii

',',.',1r=;-er SYL e-.,iin mcclrt
Cc cerCc i;lasse D to h
-.o;-rPeti'j;- c e €-)Il ''v,iedLsl;r' ji':i ,:'('tr | )t-

broeLi eïi een- sel-ecLie van ,i
rr'ol i n c'uv44rrLJo

Irritiaticftrener van dezc ',," lr:
cler Loui-s tit clÍe ook ali; ir:-L]'i

dit sterrenelftal. Voorlol, i,,''

voerd-er vall ons eeï's-be teili'te
gend.e opstelling gemaakt vlri
d.oel: Van Rijirhom (fUUlï);

t r:i1.1 is; Bctrschol;-.': .rr

achier : Maarschalkerwes.rrl ( i\i illT/ ) o \rau
(Posta), Lit (l"ns(;liop) en Van
Boys ) ;

rnid.d en 3 KceCam ( Crtlemborg' t','7) t iruyiier
l,ïo ok ( PvC\l ) ;

voor; Pauw (at,tlv), PhiliJ'hr,,-',n (G"ift Boys) cn V,:rrt
' ptt'tti )Engeren \.- --,.r.

Af s reseïve I s zijn voorlop i ," iurnget.Íezen s DeIr U.vf
(lvCtl), Kilian (Culernbclil 't,'l), Van I'iaarsse\reen
(losta) en Den Hof lancler: (li,,nschop). A1s gasttraÍner.'
zal Piet de Jongh (Posta) Í'rrngeren.
Als scheid srechter zal waat':;chÍjnl!jl; de heer G. Ver-
c*aac rr i 1- TT*ro^ht r^rnrrlon tti t,irc-^r i -'3 ( ^^t' s: hef enËUË(-Ë l.f,aU UUI-VUr!v wu'ruurr ul L(rullwUlóU. \vvL u(

Van Doorcn, Witteveen en T.t',rost zijn kand.id"aatr nír"ilr

lr: ognaais een opïot|-r a,,.in
S'iL ccir r,,arï liart tocCr::.
t,:L., 1t. l;:r .11 c1e r,,,-ílCl_trtrí.jd- €,eg
I,-,hil.F ll e,,:: l- i. s t llar''/,'(il:'Ccrl
',,í*, niet i-n cle, st,:ek Ln 1..

rt -,. l-, iilL o.f llooi',,.. SirI-, hcef
\ r.,.cn bcr eLT: e '^i Yf;.set Ce -'bi

il ,--'
,..'

( (

otn hct li,. t'r..; ctnflcilirr,
zel_ nii s"f1ar: \,an ,1,

.r1i l/icL'CLe:. -1,-.'tl sen 1,i.' .

-r-,..-, 1v\.,. . r-),.nccl:,,1 in í-)lIi. ,t't:'f ;11;.-'Lrj

i s in over'le g nc t
i{an,s van Ech t e 1d. ,

cleze attractieve

d-er Beï'1''
.-..'l / ,-Eijk ( Gr':Í l' t

í nvc ) (-,r l
\JJY\,//'\
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}OKA

D0K/r l( DOKALuxe - en

artikeletr,

Tel , 277 Doornseweg 6

C0 SI{ET 1 Cr\

BABYAiI'i'I
Doornsewcfl; 9

Tlw adres voor':

RADTO T.V. - Ir/ASAUTOiTi'T'lIï -

hui sh oud e 1 ijk e

speelgoed er1z.

Langbro ek

Voo r' (-'(irr te klas vlees en vleeswaren

uit cjg;en slachterij en worstkeuicen

(wa1 iteitsslagerij P. KÀ$P!Bq

Langbroek tcl. 5r5

GIER IIERII'TK,I.PSALON

llw speciaalzaak voor:

fl

{(

I{OELI(AS'ITN - DTEPVRIEZERS

- LïJX iI- illi ili I SHOUD,] L I JiiE ARTIK ELEIï
POliCill,llIN - i'ARDII',rERK SPEELGOED

CEliI,Ët'l en ZN. Doornseweg 26 - Tel . i42

BORGSTIJi\T

i)AR}.'LTIIEN TgiN FOTO/TRTIKELEN

Ki'L ]i}T ROOKAR?IK]ILEN
L&ogbroek - Tclefoon 5l-5.

DCKÀ

9-

voor:
SCHOEIïEN - LrtriRZEN KLOMPEII

VAKKUNIfGE SCHCENREPARÀTIE naar l

J. V,D. BRINI( Telefoon 472

Langbr o ek erC!1k l, 7 L Langbr o ek

TEXTI,EL \,I01ï f t'TG I l{R I CïI T IXT G

L..NIGERO TK

Tel , 272/651

CC Tii:}ï
Tel . 5l_1

DOKA

DCKA

B. poM.s

S Cï{0 iTrE}ï LEDï.li , 
';^, 

tl EII REGENPT\KKl]l{

G. V A I{ G 1 }J Ii E L

0ok voor sportart,ik-'len en trainings-
p;-lk k en

Doornsweg 5 - L,iiiGEROE?i Tel . 415
Uw ad.res vooï' r;choenreparatie,

DOE }TODERN BOODSCI{,,I, I)PEI\T T}T DE RIJDENDIi
:/,T L FBE D i E}Ï I XT G Sl,f I }TK TI,

Ni e t s d.uurd er - wc; 1 ne er servi c e

U\J }{ELKI;,\}J

IIENNY VAN LEIltl\,/ilnI Te1 . J74

Iie! ad,res voor uw tlrogisterij en

1 even smid.de l enart ikel en

Langbroeker:di-ik A 65
Langbroek Tcl . 284

SPECfAÁL AAi\iBE\,r0LEii OI\TZE VERS GEBIiKKII$ l,lOTrlt
ook naar de ei-sen des; tijd.s ingerichte groentehal
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hi-,-,rover moet nog contact opgenomen word-en met d-e

scheirlsrechterscoiïrmissie van Zeist en Utrecht) "

BnLrcl e clr-rbs hebben a1 toe gezegd hun med-e'\,./ír''1li-ng
te zullcrr verlenen. Iict sterrentearn zaT in d.e
(\1nt\n i c.-..ï.ÊÍlefve ShiftS Van Langbi:.Oek Spel-en. SVLv r- L&*^c/ .- J

sp€r,.:1'b in zqn normale l,:1ed-ij. l{a afl-cop zal alrr
er,l-;:1e clebs hc'u beloofcle pilsje word-cn aangr:lrc-
d-clr vc)ot' d"e spc,'lic','() tcCenst:"nd die z,e in d-rt
sí:izo(:!-r Lc,1en ons eílrste elftal hebiren gebcd-en,

In hCt l.:Onrr;]r(l r-: r.,,/r)(1lr.c:ind_e ZaI1e^t Cle

ploeC'cn i rr rIr; 1, i,' i: ottlaiÍt:
s -lilr0 l t li l

3YL I-Crrlt'1t'1"
rechtcrz ,.).ll
Zeist 2 - i,'v'

P"11 ..li, Bot:Í': .

SVL t j-s vri,1
l{eririo t s í;

rechter : 0.

JUj\TIORIJI{.
$.{S A SVL
DOSC B SVI,
SVL a - Od.lilr

) r'l',' ' bT r , aanvang 16
. I', i-L Í''l' i n .
l, ','', aenvang 2"Lj tfuf

i;V 1, 4 , aarlvang 14 .I5
Vr,rr;I.luy1en.

vo 1. ,; end. e ,JVL -

I-) u"ur, Scheid.s-

Scheiclsrech-i;er

uur. Schei-<i-s-

A , ;l,'Lnvárng. L6 .15 uur o

li r Íri:Lílvang 15 .45 uur.
l, , aanvang 15 . 00 uur .

PUPTTLE}T"
Soesterberg 1 - i-ivl, 1, aanvang 12.00 uur.
FZO 2 - SVL i', ir.Lnvang 11.00 uur.
Komt allemaal- nr^r plaatselijke club aanmoed.igen,
vooral het cr.:r'r: t,,. clf taI. I.dant ï/anneer bij Benschop-
Posta de thuir;r.: ILrb wint, heeft Langbroek aan een
gelijkspel gcn<.r t;1'; orn kampioen te zin.

(-

(

t1

PORTIIET van JAN HARDEUAN, "SPORTfTIVE VADERil van SV
LANGBROIJK.

Officieel bestaat d-e sportverenigÍng Langbroek momen:
teel bijna dertien jaar" 0p 20 juli 1960 werd d.e club
officieel opgericht. 0p 10 oktober 1961 volgde de
koninklljke goed.keuring. Ee,n van Ce mensen d.ie vanaf
d-it tijd.stip het wel- en wce van SVL van dichtblj
heeft meegemaakt, is Jan i{ard-eman. Als speler van
DEV en UVV had, hij al lang in d.e voetballerij gezeten
voord.at hij als trainer begon. Eerst bij DlV, SliF en
i/iik bij Duurstede, daarna bi.i Langbroek welke club hij
sportief van d.e grond, hie) p. Jan: rrln de beginperiorlr-'
stond. je overal - ook wat betreft d.e financiën - aLlcr:tr
voor. De spelers verkleedden zich bij mij in de bJj-
keuken, de scheid srechter l:oven. De mensen hier irr
Langbroek waren niet eïg vr rtrouwd met de voetbal l r.,-
ril en d,at was natuurlijk wr.'l ccn hand.icap. We bcgJor-
nen met twee el-fta11en en clc resultaten waren in d.i e
beginperiode natuurlijk ni<-'t; best. Ik herinner' n(:)

wedstri-jd.en d.ie we met v1'g1r,.ll, j.ik grote cijfers verl('r'r-'n.
De grootste ned.erlaag was 1';cloof ík 22 - 2 tegen
Renswoude. 'l
!/at vind.t hij van het tegenwoord.ige elftal? "Natuut-
ljjk een groot verschil met vroeger. Je mcet nie-'t
vergeten d.at je spelers op hun zestiende jaar ilL'en
voetbal meer kan leren. Dat moet vanaf de prille:
jeugd. erin gebracht lrorden. ilr zijn nog een aantal
spelers aan wie je kan zicn d.at ze teJ.aat bellonnerr
zijn met d.e voetballerij. Voc'rzr1 qua techniek komert
d.ie tekortrt.
Zi-et hij SVL I karnpioen wolrl.,:n? 'rDe thuiswed.stri.ltl
tegen CuLenborg zaT de ber:l ir,,sing moeten br:engen.
Ik ken d.ie club niet, dus rl:rar kan- ik weinig van zcíi-
8ên. Eerlijk gezegd. helben rir' il€este ploegen d.ie ik
hj-er in Langbroek heb zi(':rr l'l)o1en, niet zorn ge-
weld.ige ind.ruk op me gemlrrr l.: t,. Maar Ík geloof wel drL t,

Langbroek het kampioensch;i1, vcrdient, want men wa.s
meestaf sterker d.an de tt-'g,,r'rritander. Daarbij moe t i l.:

ook zeggen d-at het er:n v()orrl ,;er1 is geweest voor 1r"1,

(
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elftal dat men in de Utrechtse afd.eling is gaan spe-
1en want d.ie is mind.er sterk dan de Veenend.aalse
afd.eling. Daar win jc vooral uit erg moeilijk, dat
weet ik nog wel uit miin eigen period.e als traineïrt,
Je . bent zelf Lang trainer van het eerste elftal
ge'r,reest- Beschouw je ee.n eventueel kampioenschap
ook als een hoogtepunt? "Ik heb natuurlijk hard. gc-
werkt on uit niets Íets tevoorschijn te hal-en
SVL is eL-n stuk.van miin leven en d.aarom hoop ik (
dat d.e ploeg het zal- redd.en. Daarbij hoop j-k ool<
d.at d.e and.ere elftallen het goed d.oen, zod.at er
een doorstroming kan komentt.

.] IIII(I DTGII SPORÍVRÏENDE}T

Hierbij willc:n rnr, nu we ied.ere maand met jullie
kontakt'kurrrrr,n houden, in het clubblad allereerst
even d.e jeugrlc6lrnmissie voorstellen, bestaand.e uit:
Jan Mansier, .jeugd-secretaris , Rljk Hoogland , Steef
Achterbero;, ,Io Schrijveïs, Gerard Achterberg, Daan
van Ee en lians van Impelen.
De indeling j$ voor jullie a1s volgt:
A junioren in A 1I groep B 16 t/n IB Jaat;
B junioren in A III groep B 74 en 15 jaar;
Aspiranten in IJ ïII groep B 72, 1J en I!, jaari
Pupillen irr A 1 groep Ai 10, 11 en l-1 jaar;
Pupillen irr A 2 groep A4 B t/n 11 jaar.
De A-junioren worden nog van harte gefeliciteerd.
rnet het vroe{4c. 61r'and,ioze'kampioenschap op ! decem-
ber 1972 (10 gt.,wonnen - 1 verlorenr.45 vooï - 10
tegen) . Ze z\in nri me t een naconpetitie bezÍg
tegen zeer str:r'[rr ploegen n.1. Woud.enberg, H{S,
Sunnik en Jonat;ha.n.
De traínin5; van de A-junioren is a1s volgt:.
clinsdag van 7.{) uur tot }.00 uur.
De B-junioren zijn a1s cterd.e geeind.igd. achter FZO
en Valkenheide; 6 gewonnen - J verloren - 1 gelijk;
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2{ doelpunten voor - 15 tegen.
Toch wel- een positief resuttáat . Ze ztjn nu met een
nacompetitie bezig tegen \,/oud.enberg, DOSC, EI\{S,
Aurora Boys en Val-kenheid.e.
De training van de B-junioren is op d.insd.ag van
7.45 uur tot !.00 uur.

-De aspiranten zijn tot onze e:igen verbazing ("" kregen
( rs berÍcht uit Zei-st) ongeslagen kampioen geword.en.

PROFICïATl naar zít natuurlijk nog een verïassing aan
vast, d.e balans: ! gewonnen 67 d.oelpunten en 5 d.oel-
punten tegen. Ze zíjn ook reeds met een na-competitie
bezig tegen Aurora Boys, FAI(, Od.ijk en Zeist. De
training van d.e aspiranten is van 6.J0 uur tot 7,4.s
uur.
Pupillen 41 .I{elaas hebben w(: nie t d.eze jongens, die
echt weL regelmatig trainen, rlog geen punt kunnen
pakken. Ze scoren we1 maar zo krijgen er teveel tr:11c:rr"
ivlaar d.e punten gaan kont:n. .TONGEIIS HOUDT
l.fOED! Deze jongens zijn ook ïor,{s met een na-competit icr
bezig tegen Austerlitz, Houte,tr, Dev, SV l4M, Biltlrovr,rr,
Patria en Soesterberg.
Pupillen A2. Hier is het hecl and.ers. Deze jongen$
werden grandioos kanpioen met zelfs een foto in rrhet
Trefpunt'r, l2 forse overwinnirrgen en 6én ge1ljkspel

,tegen Bunnik, 68 doelpunten voor en { tegen.
( À Z0 D00Rl Ze zijn nu ook met,''cn na-conpetitic bezig
tegen CnN, Jonathan, DOSC, Zcis:t, FZO, De traÍning
van d.e pupillen is d.insdags vrrr) 6.10 uur tot ].JO uur..

Bij slecht weer als we nict op het veld
kunnen, word.t d.e trainirril ALTIJD in het
clubgebouw gehoud.en.

l)r: junioren A en B en ook dc ;rspiranten en d.e pupil-
lr:n A worden reeds de gehele competitie d.oor Gerrit
v;in Leeuwen (oud-eerste elftal speler van SVF) ge-
l,r'rrind.. Gezien d.e resultaten doet hij het naar onzc
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De l-rr;n'i 11en A2 wor:'d.cn reccls fang door Stecf Achterber'
orrd-sne'l êr^ va.n ltliianrorles rletrair:d- cn met Succcs.
Door ziekte is hi.j .,roorlopig nict meer besckril<baar
en rvordt nu veï'vangcn door i{ans van fmpelen.

Ind-ien er jeu5lclsp,elers ztjr:" Cie iets r,'i11r;n
s ciiri.lvcn, b . v . ccn l- euk v€ir s lag va,ír hun
cigen weCstri.lrl of een nieliivtje, clan kunnen
'zi\ rli* nu clccn via cns eigcn r:lubblad-. Leverzt .trl \t -L t, L

dc stukjes clan irr bti de jc:ugCsecretaris Jan
I\1an s i (, lt .

ïricj i t:r ri rl r., ,1 r, rrg'cl (je It uit w€,eL r,;t i'iiC spe e 1t ztjtt
zc: vírJ'[]li,;f'1, ,O ct" mec t,t, L'::c,rllJ'elt in ver'bancl
mr.'t, ti ,. :r.tll,c--,1:c, sten, i^/aar' \tt: tLa-l,rlil-r'-l iilr vCor
rnoet,('tr t I,,] r'.t;rico.

AUTOHANDEL D.J. IMMTNKHUZEil
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Als .1,., rrict kunt vcetllallc-'l't., vrj.td::.g
rróór" '( riLtr a.fzeLqgen of' (rcn L,r'.i-r,f'jt-
dc.ut' rl t, :ti 1.rij Ce jeugd-s(''ct:'t,tI"al:'rs Jan
f r'c'Irt.: I ; ) ,: ).ft, 20 ,

I s avonrl s

d-ccr Ce
ltansJ-er',

r leyens rt,ïNdwfen
BcnodigdhodcÍr vorrr lend - rsf tuinbouw.

I Goiíp.,VEELU{ST'.
à t A'UGBROEK SE WËG 3 4n
tWe hoperr rlr.rt wc larigs dcze -u"'eg jullie de informa-

ties heLrlir.n k;uvrtrcn geven die toch eclit weI nodig
waren, J)r,: yq.r1p';r.',rr<le maand meer en wat f euker nj-euws

De jeugclsecretaris
Jan ]vlan s i er .

W]ST U IA'I'

Rien Ovc;.'vcr:L (.j!jn casco-woning gaat bouwcn en
hoopt d,at lLr;t, 1:;r:fir;fe tweede e1ftal cen handje uit
d-e mouwen i'::tf :;Loken om hern te helpen.

Tralner Jarr varL lioest in de nacht van vrijd.ag op za-
terdag nooit ::l.il"apt wegens de zenur^ren. . . .

Hij deze w()írlí ]Lr.rlcmaaL geen oog d.icht zal doen.

Jan Hard-ernan a.l-s elftalbegeleider fungeeri van
het vierde. .

b.rrl. ffrfi&ffi-, rne#f ,- on ku ngtÍm$ s fi ha ffi c{e ï
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volledige rorvice on begelelding.
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