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graan-, meol- en kungtmesthandel

a. van Gooten
36-215oí258

rpecialitcit . in

Geboortedatum:
Pl-aatyin tr"t

s // |

VRAAGGESPREK IIT.DT:
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TOM VAN L EU\'/EN
22 oktober 1!{B

el-f tal: centrale verdedlEer in he-t
aoTaïê

Vroegere club(s): SVF. 'rTcen

- 

.-
1-^- it, *^+^^- ^+l^^'l'l ^-ugtr r_\_ rlrs uscrr È<4@fl v vq L uar rgrr
hot hooin êTr r^rainir" lorionll

QIIT. urard nnsari nh f

want ze had.den in

wedstriid di c hi: -i ^+ -^.,," -^1 vêrcn_otên. illa.t wasfvcu-v!l-tu Y-Sjr' .l::j3_"* .4r vsrÉcusrr. rau
de beslissingswedstri'd. tegen CDIII , toen Jan Jansen
on het laa.tst het wirinende doel nrrnt m:ektc - ir wasv F Ar v

toen vee1 publiek en veel- sf eer rond. het vel-d. I,,Ie

moesten toen wlnnen om in de d-erd-e kl-as te blijven
en dat lukte op het nippcrtje. Ook heb ik een keer
in het Langbroekse elftal gespeeld en dat was ook
een leuke ervarj-ng'r.
Favoriete speler in het betaafd voetbaf. 'rPiet {eizer,
di" kan alles^m.t een Tal "n Is o"tó"etenbaar voor
ied.ere achterhoed-e rr .
tr'a.woriete snelr vinr"- rrTrl ons efftalf.ovvrf e uv ot,---rr 1n Jouw omge'",,.a. rlr vrru
is Henjo Mansier de meest complete speler hoewef ock
Piet llarchal - als hij wil - erg goed kan voet-
balfen. Jammer is het dat Piet mentaal niet altijd
even sterk is. Verd.er vind" ik Anton Vernooy van SVI|
een goed.e middenveld.er. Sterk aan de bal . gemakke-
I iik ne ssêï'ên on soed'snelinzicht'r.
I,r/elke trainers heb je gehad? ''Bij Langbroek heb ik
drie trainers gehad: Jan Hardeman, Chris Harde-
man en Jan van Soest. Van alle drie heb ik wat
ge 1e erd. " .

lij r+c-1ke c1u.b ga jc hijken a1s je -:1í r:ici hoeft;r--icetu:-t--teá:-'-ri-li':. l"t ic J i'-* l- - ,l-i ' í J r

d.r r-:cste .j r,rn;,en: lien ikr'.
l/at is .ic,'Lrv,' sterke kan-b? Ik 'rroL:e r mrin i,, Ic.rrs i:n'
dcr zo \!einig'rcr'efiik p-a.n de oal t"c ltucn'{.c).lcr^.'.,' ..to

r^. -.]-:: -"^-t__-.,1r, .i.t- .-ii- I i ^1"_^_ behOOf .ilk .:- dattJaqL9LJ ósUrqrÀ r^ .1r|11 rr!il@ajil

is we1 nodig cck -Ln het tegenwocrdige voetbal. Je
moet op zljn tijd hard kunnen zI)n".
\'Jat is je zwakke kant" t|Ie weinir cno'l 1^oirl DaarrffiàËË;rt",À" ;;;;;: v;"4;; =p""r-de ik in de voorhoed-e en dan had je je snelheid.
meer nodi-g dan nu in de achterhoede'r.
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Wat is_ie hobby? I'Daar heb
geen tijd vooïrr.
!íat is je lievefingseten?

ilr r^reoonc miin bedriifrÀ wLóurru rrtrJrl

ttBoerenl<oof met (grote)

-t-

BEZO EKT NOG STEEDS
VRIJE URE}T

HET VOORMALIGE CLUBLOKAAL VA}I S

Befeefd aanbevel-end

uale en b.l_uterrJ flitjl-'

J. van Doortr

Langbrcekerdijk A 69, LA\TGBROEK
Ter. o)416-28)

toe? 'rle geestdrif t is goed en we he bbíjn

íEntatiteit. Dat is vocral- een verd-iertst'
c,,:n,juiste
varr crnze

trainer Jan van Soest".
!-a.t ._was d1l. 9e.i-zoe! i"_lCli-flste--.t.eejertÍrt'rr.L<l'r-r'i' (-
iipt,.'i'l i nhoom van Grif t Boys. lat is de cnil';c

!rrfr!yrrvvrr.

spits d.ie twee goals tegen ne heef t gem;rak t' ' Iril

hóud.t d.e bal- geweldig bij z:-ch Zo ongevo'rt' ;r l"
Louis \,'/ieman van liÍ'S in betere dagen"'
I,/at was d.it seizogn i9--boogtgg$? "'Iocrt iti.
ffi CutemUorg heb ultgesch;rfrt'lrl
samen met ilen jo Mansierr'. Iln natuurl-ijk d " l: "rtttl'i -
oenswed-striid- in BenschoP. rl

'l{at vras jeÏ.iep'r,o-punt? "Toen ik tege n ilv(: itr I i't{e'n

d.oel schoot".

IrAl'r sv L.

Va e bij SVI' wcrk-
zaam is. Na Jan en Chris Hardernan nam de oucl-ke:eper
van SVF de zaak tn hand'en. Eigenliik kwam het
alfemaal toen Chris geblesseerd raakte en tijde-
lijk aan mij de zaak overd-roeg. Ik wist vrij vreinig
ván Langbroek. Alleen kend'e ik enkele spelers
d.ie ook regelmatig in Cothen bii SVI kwamen kijken"
AanvankelÍjk was het de bedoefing dat ik maar een

paar weken de zaak zou waarnemenr maar Chris
Hard.eman stopte ermee en toen vrceg het voetbal-
bestuur cf ik wilde blijven. Ncu, dat is tcen ge-
beu4d-. Eerst heb il< er uitgrbreld met Chris cver
gepraat want ik wilde natuurlijk geen kwade ge-
zichten. Maar we zijn het gelukkig hefernaal ecns

kunnen word.en".
I9R_.1rI- SLrCC JS_

Éet-'ËisieJícces van Jan van Soest was het feit
d.at SriL nÍet behoefde te d-egraderen in de compe-

c it

ASSURANTTEKANTOOR

Het ad.res

J.P. VAN ECHTELD

Provincialeweg Oost 1a

coTHEN - Tel. (t416)265
772

vooral-u\^/;

VERZEKERINGEN X}I BE}4IDDEL]}JGEN

EXPEDIT]E

VNRHUIZINGE}]

HUISBRANDOTIE

BRANDSTOFFEN

tr'irma H. van Donselaar,
Docrnseweg lOl - 105,
LANGBROEK. Te1. Ot4t6 - 2826

CElíTRUM



VOOR AL U1,./ ACCESSOIRES EN ONDERDEI,EII NAAR

A.F.A. DEALER IIDB EEND''

A. d-e Loor en Zn. - Acacialaan 7 - Doorn
Tel oJ4lo - 4016

Ook hebben vrij: AUTO-RADf O ' S, STEREO-RECOR-

DIRS, 8-TRltCK BANDEI\I, RALLEY JACKETS rllt]

HAZET gereed.schappen.

BOU}/BEDRIJF HEIJMERINK B. V.

UITVOERING VAlr UTILI TEI TSI/ERK:-N

liij laten graag cns gezicht zíen
in uw b1ad.; d.it zouden we sok

willen doen bij u of een van uw

relatir:s
?!-. U'tl'lCiiT CjO--rrI29?I

-5

titie 1969-1970. De ploeg Ï/as samen rnet CDIJ en D,iV
cnrferaan geeindigd- en moest met deze twee plocg;en
ecn halve beslissingscompetitic spelen. De ccrste
weCstrijd CDN-IEV eindigde in 2-2. l)aarna ver:l-oor
SVL nogal- onfortuinllik met 2-1 van DllV in I)oor:n,
nadat llans van Tmpelen voor de oncningstreffer:
had gezorgd. Dat betekencie d.at SVL d-e l_aatste .,red-
strijd. tegen CDN moest winnen, omdat d.e Dr:ieber;rse
cl-ub een beter doel_gemrddelde had. I{et zag er aan-
vankeJ-ijk goed uit toen l{ansier voor 1-O zorgd,e, naar
nog voor d.e rust maakte C)ll gelijr<. Ilet duurd.e tot vijf
minuten voor tijd eer d.e beslissing viel_" Een afstand.s-
schot van Jan Janssc,n stuitte zo raar op de grond.
dat d.e CDN-keeper mis tastte: Z-l . Dolle vreugd.e
i n T anolrrnoL- {et behoud van het d.erde kl_assersclianv@jf if e u us!u9 ÁféJij __ _ __-*f

werd ui-tbund.ig - en met veel_ pils - gevierd.. Van
Soest; rrfk weet nog precles hoe dat ging. fk zat
in de kersen maar die mid.dag moest ik natuurlÍjk
naar het voetbal_veld. 0m half acht kwan Greet
mijn vrouw - me uit de kleedkamer hal_en.'\,/e hadden
toen nog geen kantlne, zod,?t we d.e kratten bier
naar d-e kleed.kamer gehaald hadd_en. Van kersen ver-
kopen is die dag niet veef meer terecht gekomen, o "".
Ti,JPEDE SUCCES
Het tweede succes van Jan van Soest kvlarn een compe-
f i J-.i o l.aiorl-nan qlIT nn Áa *r..an,ln *'l ^^4^ ^.iv+ vle r@ue! I vo€r1 SVL op d.e tweed-e plaats eindigd.e,
achter kampioen Val1eivogels. Van Soest: 'rVooral d.e
laatste wed.strijd, van d.e competitie speelden we toen
erg sterk. iiet werd 0-0 tegen Val_l_eivogels, maar
we waren veeL sterker. Het was jammer dat r^re toen
tegen zwakkere ploegen. zoveel punten verspeel_d heb-
ben. And.ers zou j-k het nog niet geweten hebben.
l/e had.d,en toen aL een hee] l_euk a]ftal,'. Het was
merkwaardig dat de competitie 1971 - 1972 onder van
Soest minder goede resultaten brach'b. Het begon
allemaal af erg onselul<lcig r:net d.e allerèèrste uit-
wed;trijd. tegen Scherpenzee)-, di_. d_oor scjteicls-
rccht'--r Blgersma i,rerd gestaaltt. Deze arb_l ,ucr Lta:1
\ :r vrij'e trap van ilans van Inpclcn c,n{.. lukl:i .}:-,.,i.2r-
tr-ir''cn l-ret achtc_.'hoofd EeKregcn crt .anJ' toen C -. gek-
ste trr,slissingen nenen Die sl_eciite start is SVL
niet rri.'r'r teboven gekot icn, want rren verloor vrcd.-

_(

Iï
Ii

ZIE}J ]S
START IS

KOPX\T
LOPE}I

V.A}T DX !/TEL'
Aut omcbi el -

S

en Tractorenhandel-Reparat ie inrichtin
Handel in Oliën en Vetteri

LAI{GBnOEKERDIJK 16, DRInBrlRGtrll\] Tel .aJ\'28-2JIJ

INRUIL E}] FINANCIER]NG MOGELIJK. AL ]'IAAR GELANG

LEEFTIJDMETBOVAG GARANTIE
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ctriid na urod-J:r'iid nndrnlrq hot Í'oi * cl rJ- da n'lv'oeg
in het veld niets mi-nder was dan d.e meestc tc-
gcnstandËrs. Van Soestl 'rIn cle-t seizoen spíl_ldLn
we tcgen Veenend-aal- onzc bcste l;edstrljd" -Di.-
plocg stond bovcnaan, naar toch vrerdcn ,zc

door ons - in Veeneudaal nogwel - van he t veld
gespeeld. l'och verf oren w,e nog in de laatste
rninuten met 2-1'1 .
GtrLUK ]3ElR0 irivlllI.
Na dit slc.chte seizoen werd besloten om het
geluk te beproeven -in een andere afdeling. Van
Soe st: 'rDe jongens hadden al- zo vaak tegen liV,
DVSA, licherpenzecl-, )ISVS en Advcndo gespecld
dat we wel-eens andere ploegen wil-den testen.
Achteraf gezien hadden we mi-sschien ook in de
oud-e afd.eling bovenin meegedraaid al-s ik zre
dat DVSA en Scherpenzeel er momenteel zo goed
voorstaanrr. I'Ioe dan ook, SVL bel-andde in de
Utrechtse afd.eling" en draaide vanaf het bcgin
goed mee. Het resul-taat is nu bekend.; SVL is
kampiocn. Een pïachtig resul-taat, niet al1ec.n
vooï het elftal maar v66ral- voor de enthousiaste
trainer Jan van Soest.

REACTINS OP HET KAMPIOEITSCHAP.
Trainer Van Scest: Wanneer d.e sfeer in het e1f-
ta1 het volgend seizoen zo goed blijft, moeten
we het kunnen redden in de tweed,e klasse. Je
ziet maar weer wat je met een goede mental-iteit
en een grote trainingsinzet kunt bereikenr'.
Aanvoerd.er Hans van Echteld: "fk heb vanaf het
6-eg1n gêEgt--aat we ,""d"" promoveren. Niet dat
SVL d,e beste ploeg heeft, maar b[i ons heeft iecler-
een wat vcor efkaar over. Bovendien ben ik er
trots op d.at we geen enkefe schorsing opgelopen
hebben. Dat Ís typerend vocr de steiaming in het
elf ta1',' .

Bestuurslid Ceelen:'rToen we de tweede wedstrijd
verloren hadden tegen Pcsta t zag ik het cerlijk
gezegd niet meer zitten. Maar ons eerste elftal
heeft zich toen geweld.ig goed hersteld.rr.

-7 -

r^/IST U DAT

- Hatrs van Tmner ^- "^'r '"^.^'" "">l,Tta.f deskirncl -i -en dcrr:r}J vf UII Vvf ós1l;r vUg vvs-u!er!krrv-!a\.i

baller is dio ooit bij Lan3broek heeft gespeeld".

Diol- de Rnnrr i' -^-^+ --1i^r.lê qnolcr ie tiidoneug utgEn u Éuf f sf us DUsls! f D u_.,----.-

+-^ j-.i--^-^-+j;+r^ -ríi^-^.-I Ziet hem .ora.pg bii deulaf llrll5ÈPdr ul.l uJs. MsllléItu !ru v !-urrr ór@oó

-^,+.iipa! utt

Ons bestuur ers van chinces eten houdt

Enkel-e spelers aan het eind. van d-it
rrprtrelzken. ma:r da.t nog ni ct durvcn

L^^+^ ,.^^+UYb UC V Vg U-

het
t ocon -

(- (
ser-zoeri gaan

rra-f a-l'1 on

Arie Oud,broekhuizen ecn krat rils had beloofd aan PUI'IM

uranneer ze van Benscliop zouden winnen. IIet werd- B-0 voor
Ronqalinn Àri n '.,n1 r^rnl 'l orn f I ce ioq hnl nnfÀ

hebben.

-.Teus van Ee een mysterieuze knie-bl-essure heeft waarover

ze ín het militair hospitaal- wel eens wat meer will-en
weten.

- nat wij onze adverteerd.ers erg dankbaar zíjn.....
Arie Reedijk geweldig hard hecft gewerkt - met dezef fd.e

Teus - om d.eze eerste nummers rond te krijgen.

Van Vulpen senior en ilarchaf senior de trouwste supporters
van SVL zijn en een doos sigaren kri.jgen voor hun cfub

l-iefde aan het einde van d.it ser-zoen

- Fij de wcdstrijd. SVL 4 - DVSA-5 minstens 21 schuldigen \{aren

voor d.ie I'trap maar raak" partlj?

- Veteran.-in ook van d-e kook kunnen raken?

(



-

}/INKEI

BTJ U\,I

GRATIS ZEGELS - E}T

MET PLEZIER

DOKA-WINKELTER

STEEDS NIEUI/E AKTIES

SCHOENEI.T - LAARZE]J - KLOMPE}I

vocr 3

VAKKUITDIGE SCiIOE\TREPARATIE naar :

J. v.d.,.PRINK [e]efoon 472
Langbroekerd.ijk A J1 - Langbroek

TEXfTEL ' .vONrNGrJiRrqiiTrNG

}I. V.d. PAV]]RT
LANGBROEI{

^-^ l/--'r'er.zlz/ótr

-----I4EER KEUS

SCi{OnliE},I - LIDERIj'ARE}T - REGEI'TPAKKEIT

G VA}J GIIiIKEL
Ook voor slortarti-kefen en trainings-

pakken
Doornseweg 5 - LAiiIGBRCEK - Tel. 4f,

Uw adres voor schoenreparatie

DOE MODERN B00DSCHAPPEI'T IIT DE RIJDII\ïDE ZELT-

BEDIENINGSWINK.I]L

NIETS DUURDER -----\,/EL IvlEIlR SERVICI

U1/./ llELKI4Áli

HEIINY VAN LEIUT,IEN Tel . 174

Het ad.res vooï uw drogisterij en

Levensmid d.el- enartikel- en

B. 0q1S Langbroekerwijk A 6!
Langbroek Tel. 284

SPI]CTITAL AINBEVOLEN ONZE VERS GEBÀKKEN ].]OTEN

ook naar de e j sen d-es tijd,s ingerichte groentehal.

A.J. Borgstijn

I,UXE - E}T HUISHOUDELIJKE

ARTIKELEN. SPEELGOED enz.

- lïcrenkn nse I orr

Uw speciaal-zaak voors

- FOTOARTIKEI,SN -
ROOKARTIKELEI{

- TeLefoon 5I5

DOKA COTH]J](

ma't qI <I sf ' ) L )

DAN U ],,J'IEI-
Tel. 277 - Doornseweg 6 - Langbroek

Voor eerste klas vlees en vleeswaren

u i t e'i gen sl a e.h terii en worstkeuken

K],{AL]TEITSSLAGERU P. KASPERS.

J^ug Gier

COSMETICA - PARFUMERIEEN

BABYARTIKELEN

Doornseweg ! - Langbroek

I

I

DO

Uw adres voors

RADIO - T.V. - I^LISAUTOI4ATEN -
KOXLI{ASTEN - DIJPVI]IEZERS

- LUXf- EN HUISHOUDELTJKE ARTIKELEN
-PORCELIiI}J - AARIEI/ERK - SPEELGOED."

FA. A. CEZLEII en Zn. Doornseweg 26 - Tel-. 142

DOlíA

I

I

t",
ill,lu
i

l

LANGBROEK Te1. 555

KA
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rn het tweede nunmer van het sportblad- heef t d.e red.aktie
ons rnrat ruimte gegeven om enige wetenswaardighed.en te
schrijven betreffenCe de afdeling gymnastiek.
De gymnastiekafdeling bestaat al- minstens even zorans
de sportvereniging zerf , I{omenteel telt onze afdelin!
127 Ied.en, zodat de afdel_ing gymnastiek de groclsrc
is.van de sportverenj_ging. Deze ontwikkeling is
zeer gunstig. Momenteel er wordt er wekelijks met
liefst J groepen gegymd. Deze I groepen zijn over.
twee clagen verdeeld n. I . d.e maandag en d e woensd.ag.
Op maand.ag oef ent er van 15.10 tot I6.tO uur een Cgroep kl-euters ond-er leiding van mevrouw Engelaar ui_t
Doorn. Deze groep telt zo'n l_l jeugdige gymnasten.
Daarna komen de jcngens groepen aan bod- De Jongens
zijn verdeeld in drie grocpen , Zij c ef enen respecti e-
velijk van 16.lO ur-rr tot 1J.JO uur, van 17.,2O tot
18.r0 uur en van lB.lO tot 19.lO uur cnder leiding
van d-e heer ]r/aversveld uit Dri_ebergen" nan wordt
er op r,roensdag weer gegymd. Hier komen eerst twee
meisjesgroepen aan bod n.l-. van 6 tot J en van
J tot B uur'. Daarna komen d.e rlames van B tot ! uur,
A1 deze grocpen staan onder leiding van llcvrouw
Iingelaar ui-t Doorn. Het valt ons steeds weer op,
d.at de opkomst goed is waaruit valt af te leiden
dat d e gymnastiek-af d.eling goed. vold.oet en e en ieder
het naar z4n zin heef t. I/e constateren bii de damcs
echter een achteruitgang in de opkomsL Dames 1aat
de moed. niet zakken want buiten het feit dat zotn
uur per week gezellig is zijn deze cef enj_ngen ook
goed voor lijf en leden. De animo en gezeff:_gheia (
moet toch uiteindelijk d-oor onszeff word.-n gebracht cn
dit is d.oor een goede inzet te verwezenJ_ijkcn.
Voorts is er sinds ongeveer een jaar een tri_mafde-
1ing" Het trÍmmen is dinsdagsmorgens van 9.jO tot
10.r0 uur ond-er leiding van nevr. val-kenburg uit Doorn.
Elke dinsdagmorgen komen er ongeveer 1) tri-menthousi-as-
ten trimmen.Opvallend is het dat het merendeel- hiervan
uit Doorn komt. Als d,e mensen hiervoor uit Doorn vrel
kunnen komen waarom kan dat uit Langbroek dan niet.
Het is heus de moeiic waard en ook g,ezond. lvlet vele
sportgroriten: A. o btink-llardc'man en R.v.GarcLeren-str-r.y.

a4
-tl

l'{rrroonor'efar T)4bbe d-e BfUyn: ',Ik
brcek cp deze pc)sitleve manj-er iri
gekomen" Jln eigcnlijir vinC ik daii
ner varn LanE.;brcelr- i,icct tvcr:den".

'^"9-uEfr 9J_,) v4 u !4ll_

r'lr. rr:lr'lir:if it ISvqv!:

Van S< cgt :.lia-r in',vi

lfen: 'rr,/e zi,L:r vet:ri 1cr-dVoetbaf-vcorrzitter F::aÍts \ran Ls?1
l.:mr,ioen- \/ier rrt.'ian rronyq 'l^+ -' '"+ 'CCl: ',..'C]-r-cuJprvvrr. r rer I)ULtU=Il VUUa i)PIwJlÈ. t \'a u Lc u t

r.rc l_ il tt

Iians van f nnrrelen, " lln nu 6laan rvc nc-t zi:n allen bi.i het
vier:d-e kijiceri warrt die kunneit ock goed vcr'tball en. Ti:
zcu het eerste best weleerrs cen keer clu-rven u-it te
d,agen, echt waarrr.
Dcefman Joop Heus: "Ik heb hier een prachtÍg seizcen
-ale-Á ma-| Áên ocr^roldis:fq.nhc'idsk:dr Tk rta Í.ortto
|)Ul]4ut Us U sslf 6v uruo^au\ . i^ óa ue! qó

naar Streefkerk cmdat ik daar een baan heb, maar deze
(1IT.-norindp rrarooef ilz nioLrlv v ! tJUr rvsv

V:n V1 l nen sppi nr .hv.a trnrrr.rs+,ê sunnorterr "Ik mCet eenv@11 v ur vsrr

ffil zen'e'en, ,e tieluen er attii,t harrlsrraEr

voor geknokt'r .

z0 DEIJKEN AlnDEp.EN CVrtR LÁ]iGBRCEK. . . ,

Louis Lit (@ï-'.qét-EZJ'1oeg, net
ee"-;A; mental-1teit. V/e voetbaf l-en vo161erid. seizoen
]iever tegen Posta dan tegen SVL want jullie liggen
cns niet zo er€i. En ncg bedankt voor de slagroomtaart.
Als we hadd.en kunne;, winnen, hadd.en rre het toch ge-
daan, dat hebben jull-ie wef begrepenr'.
Pi et de ,Tonsh í trainer Posta) r "\'/e had.den tot het l"aats-
te mome"t gehoopt op een beslissingswedstrijd. Ivlaar wie
rekent er nu op d.at SVL in Benschop wirrt..Trouwens we
hebben zelf cnze kansen verspeeld in de thuiswedstrijd.
tegen Langbroek d.ie in O-O eindigde. Die wed-strijd
had-d.en we gewoon moeten wi-nnen'r.
Ben van Eiik (tr"i ner Grift Rovs): 'rTacti sch was SVLu !.Jr!

ni "t ,le. bê.ste n] ^^- i.'r'f ie hebben een sewel -r!Icu uu uu'JU! PrL'gót lLlééI JuIfrs IIsUUsll sslf trewur
rl i ao irqa|' I'/o ziin ê? êên haa* ia *rnt- ^r ^.+ 

'irtl'l i cur-Ju r1!aLU. ivu L!)!l EI ggtl UgYuJc uluuÈ v! uau,Jurrru

te61er: cns de grootste ned.erlaag hebben geleden, n.1.
tÊL l-1 . Volgend jaar is het onze beurt, jullie mogen
l,l il zijn dat j e gepromoveerd. bent ".
(l, riL Koeda4 (Aanvoerd.cr Culernborg '67)t "l,lannecr we
(l ; , r rri"c lulrkige thuiswedstrijd. niet tegen ju1lie had-
d':f. v, r' I ,. r'en: had ik het nog niet geweten. i{aar S]/L
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heeft erg' constant gespeefd en om kampioen te
worden heb je ook een beetje geluk nodig".
Cerrit Versteeg, scheidsrechter:"',i/at ik het positief_
ste vind van dit karnpioenschap is, dat jullie je altljcl
correct ged-ragen tegen de leiding. lat is een goed
ding voor een elf tal_".
{an Donath, scheid-srechter: "fk had toeval-1ig de pech
d-at SVL een sf echte dag had toen _ik jullie b1ies,
want d.at was tegen Grif t Boys. l4aar ook toen \,/as er
geen comnrentaar op de leiding en dat heb ik in miiri
loopbaan wef anders meegemaaktil.

I[A][0NS A-.._:W!]S". ZATERDAG tO rqAART"
l,/ij hadden nog nooit gewonnen stond in het vorige SVL_
krantje. fnrniddel-s hebben we 1 keer gewonnen van Maarn
met j-O. \,/ij :waren erg blij met onze overwinning. Rieni
v.d. Grift maakte 1 treffer en Jos euint cok '1 en Frans
de Bruin. l^Iij gingen meteen in de aanvaf en zi) kwamen
onder drrrk te staan. Toen werd. het 1-0, Maarn ging
iets meer in d.e aanval_ en wij prof iteerd.en d-aarvan
dus 2-O. Toen gi-ng Maarn nog meer i_n de aanval en
toerr werd het gevaarlijk voor ons maar hre kcnden het
best houd.en. Toen het l-O werd gingen zij helemaal tot
d-e aànvaL cver en er kwamen nog wat uitvallen van hun.
Toen was'het eind.e. Na af loop van d.e weclstri.ld kregen
we aLlemaal l-imonad.e voor onze overwÍnning.

Riny van Rossum.

DOSC-B - SVL-B
Ei-ndstand 2-1, rust f-0. In d.e eerste helft hadden we
Ce wind pal tegen. \{e mikten dan ook op een O-O rust-
stand. wat ons net niet fukte. Op ongeveer l_ minuut
voor de rust keken we tegen een 1-O achter:stand. aan.
Met goed.e moed., (r" hadden nu immers d-e,,r,vind mee)
be5;onnen we aan de tweede helft. Ninnen ! minuten
hadd.en r".ie onze achterstand al_ weggewerk.r, door een
doelpunt van J.v.Buuren. (t-t) Toen viel echter J.
Sondervan na t i-en minuten uit d.oor een knieblessure
en rnoesten we met tj_en man verd.er: spelen, we had<len

(
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SPORT]]iF I/TNKIJLEN

NN KOOPJtrS

ALTTJD

--_*_---

I
I

. --_- -.\
i

SPOR ITIUIS VALKXNBURG

Karnpweg 19 - Doorr'

Telefoon At4lO-2821

VOOR VRIJ 11'IJISKLEDING

o. a. darnes en hcreh (ski )pan--..'r^-^ -- ;^^1-^. ook LjvIS ent4ru11D gr1 J4WAÈ
WRANGLIIII tuniekpakken.

NCORSE TRUI:}I, VES?E}] ]II.] VAT{S

BOUl,,/BEDRIJF
NfEU.IT/HOFF EN v.d. HEIJDEI{ B.V.

Burgellíjke en

Utiliteitsbouw
Langbroekerdiik B

LANGBRO-IK
re1. (ol+X) :l:
en (a:+y;) rzoT
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ERINGEN EN PERSOONLIJKE

U NATUURLrJK NAAR.

RANTÏIIKANTOOR J . J VA}I ASSELT

De Omloop 20, Woud.enberg

VOOR AL UVT VERZEK

GELDTENINGEN GAAT

Te1. oJ498-1825

U\,'

EEN BANK WAA]i U ZICH THUISVOELT.

DoornseweC 1I, Langbroek.

SPAARREKENING

geen reserve
tot ongeveer
2-1 van. Wij
ên 11 men rtrl

zijn.

-r)

bij ons. \le wisten ons staande te houden
15 minutcn voor tijd, toen maakte DOSC er
wachten nu met zeer veel- strijd.lust
DOSC-B wanneer d-eze onze gasten zullen

J. Noordam.

VERLTCHTING.
A.". -wJEal ,le sportvereniging uitglfte d-oen van
de obl i r"a.ti ol; ter f i nanci eri nr-' van d.e nieuwe verlich-
ting. Deze obligaties welke een waarde hebben van
í 2r, -- per stuk zul-Len bii uitloting terug betaald
worden. De verfichting welke uit 6 masten bestaat
zal een bed.rag van .3.. f 14.000r-- gaan kosten.
Bil dezc d.oct het bestuur der sportvereniging een
drin.ecnrl horocn on I edcn en rlonateurs om dc finan-
n i ori re rre n ê, oq.o rrer'l i ch ti nrn rnnd to kr'iir:en - A* -- --^
------,o --- ----o lvrru UÉurr. Upóóvs

bij D. van ile, Kerkeland 4, T,angbroek of in de
kantine' I{amens het Bestuur

Tt '.^h fr^ *- hF i h rh QIIT
U. vOlMt PsflrlrllólJr.UV!.

ATTNNTIE.
Thans is cr \,/cer gef egenheid om zich op te geven
voor zwemabonnementen. De kosten bed.ragen f 20r--
nêr. ehonnernent. r'r-'r *^-r^*^ -eenemen cn zet u ookpsr @ vvrrrrslllsrr u. ''lY ! PdDa w uu llr

naam, ad.res en geboortedatum achter cp de pasfoto.
U kunt u in laten schrijven in de kantlne cp d.insd-ag
l apri). en cp 1O april van'l tot 8 uur.
Ook kunt u zich l/eer opgeven voor de Docrnse Wand.el-
sport. De avondvierd.aagse start in d.e lJeek van
4 t/n ! juni. Daarvoor kunt u zich opgeven bij mevr.
L\rgelaar (gymnastieklerares). i{et inschrijven kan af s
volgt:

9 t,/n 12 jaar {x1Okm f2,--
11 f /n IA, jaar 4x1Okm f2,-- of 4x15kn f 3,--
15 jaar en ouder {xl)km f 1,--

VL kan noE spcrttoto-opl:afers gebruiken. Gecft
V,rr cc:Ir seintje aan het b'estuur.
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ZO WERD SVL KAMPTOEN

AMEV-SVL 0-1 (fon van de Broek)
SVL-Posta O-1 (------)
Grif t Boys-SVL O-.1 (l1in vu.tr Kooten )
SVL-PVCIJ 2-2 .(IIans van Echterd en Henjo lrÍansier)
BVC-SVL 1-5 (Ton van de Broek, twee góats; llenjoMansier, twee goals en Henk Verbeek)-to' van Leeuwenschcot in eigen doef.
SVL-Benschop J-O (Hen;c Mansier uit een penalty, HeA.Verbeek en Ton van de Broek) - 

(_,'
SVL-PUEi1 (Hen;o Mansier, uii èen strafschop)
Culemborg-SVl O-1 ( Ton vsn d.e Broek, "loop ttá,._," stopteeen penalty)
SVL-AMEV (itent< Vcrbeek en V/im van Kooten)
SVL-Grif t Boys j -4 (\íin van Kooten ) .ian j"r"u, on
Hans van Doorn_schoten in eigen doel.
Posta-SVL 0-0 (----)
W]}JTERSTOP
PVCW-SVL o-0 (-----)
SVL-BVC B-O (Hans van Xchtcld., S jaak Bie'sheuve1,
wim van Kooten twee goals en Henjo l,{ansicr vier goals.
PIIdT'Í-SVL 0-1 (ltet van Doorn)
SVL-Culemborg ,67 2-2 (twee goals Henk Janssen)
Benschop-svl 1-2 Hentro Ir1ansrer en Hans van ]lchteld.
De eindstand. in onze afdeling luidt a

SVL
Posta

rc 24 Pvc\,{
16 20 AME

16ry
1Á rq
16 10
164

Culemborgl6 20 BVC
(,r]-Í tr ioyslb tU puji}{
Benschop 16 lB

]?jrCIi'ïIli 0f 7 4_1.litL-.

AUTOHA]TDEI D J IMMINKHUIZEN
LAiOIIOCI:iDUr e rr - LAtGlnO:l
rir. O3436._3t8

9001 YtrlrouwD ttt lwaaotlllFS
w^o:t Íot:x. Hottt u xlEl I,|l
LAiOTIOTÍ W:G ÏC LO'TT

ook uoor al uw rCpa"atlG3 Cn
ondC?houd.

.Y00RDEEL ErLAtD',
Allcs voor dc tuin - Vce! voor do hobby.

levensmrddelen discounl prijzen!
Bcnodigdhodcn voor land cn tuinbouw.

Coóp.,YEELUST'
TAilGBROEKSEWEG 3 - WIJK BIJ OUURSTEDC

voor al uw tegelwerk naar:

wa nd- vloeríegcls,
mozai'k
en natuursteen

v beeck calkoenstraat 36 cothen

c.van de bogaa,rd
plaatsing en levering van:

telef oon:
c34 3e - 5 7 a


