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b.v. graêlr-e meel- en kun stm e s tha nde t

A.YANCOOTEN
langbroek

tell 03436- 21sot2sgspecialiteitl in mengvoeders I

interesaante bulkkortingen.

volledige service en begeleiding.

n
-.fijne 

eigentijdse
vrndt u dicht bij h

+ ut iik bij duurstede_. 
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tevens v€rkoop van

jongensmode

vêfdpooTtstiaat E_lOtport- en weikk leding

B. Cr.Y. A. G. AUToRrJscHoor

VOOR At UW RIJBEWIJZEN V. A. M. O. R

METHODISCH RIJ- IIIISTRUC TIEberoegd uw eramen bij t"-*ln"nakkerweg 7 drieUerJËn- 

=

C.M. NOORDAM

tot 03438 - 3 77) 2

gedipl.
tr n /rt

September 1!ll
Verschijnt 1 x Per

REDÁI(TIE:

leus van lle t
Arle Reed-i ik ,

Kerkeland {
Amerongerd.ijk l,

a

KLUBBLAD
v @ll

SPORTVERENIG II{G I,ANGSROnI(
opgericht

20 JUNI ]960.
Jaargang 1 nr. 5.

maand. met uitzcndering van juni en juli

Langbroek.
Over-Langbroek
Te1. 01415-162I

CNTI,/ERP E}T LTITVOERII:IG :

Publ-iciteitsburg'rDfllA'r, Iuleent

Gironummer S.V.L. : 42.t3.r9,
Telefoon kantine r O34J6-693.

Sportpark : OltAliJ rlll0F.

20, Odijk Te1. oJ4O5'1150.

yaii_!g-EEIAIIIP'
fn het augustusnumner zijn enkele fouten geslopen en we1:

denaamvanhetsportp?rk.hetisd.eredaktienahet
usnunmer ter ore gekomen dat er

reed.s een naam was gekozen. Deze naam zou op 5 september
word.en onthuld,. t'ie zi jn benieuwd !

verfichting: De uit;ifte van de rentel-oze obligaties
(ffi--peÏStukwordtnietverzorgd'd.oordepenning-

meester. Voornoemde obiigaties zijn nu verkrijgbaar
op de volgende adressen:

H. Potasse, l'largrietl-aan 42, Langbroek;
W. van Koten, Cotherweg !, Langbroek'

Er zijn nog veel te weinj-g obligatÍes verkocht'
ilensen, faten I^/e onze schouders er onder zetten'

KOOP ZO'N OBLIGATIE. (meerdere mag ook')

ï

i

lz
á1



)

-r-
-2-

1,lTrryT^Í-.-..
111e:_191j g_ {:gqll_{gl_{_r! !_rp .
Van dén van d.e f e,fen van drnen wij dar ae bezefrr;; ;;"r;:"j:;ËH:ff:"J::""_

ondergaan.
ziet,er\nu als volgt uit;gmeester ) ;

rgds ekretari s) (
Jan van Ee;
Piet i{c;;-_-_u.

TO llllTJnnr a -'iY:!IY!1-!:I:!::l d.a. tt augustus I973.

wedstrijd op het)ï een speler vanviel- deze eer te beurt

.v.s. j I _ .l

JonathanT i_O.s.1 2_oonathanT 4_O_ i{.D.s.l 1 _ 1

PAT]ZTI,

ASSIIRANTIEKANTOON

Het adres

VERZH(ERINGEN

E)(PEDITIE

VERI{UIZINGN'I

frUISSRANDOLIE

BRANDSTOFFEN

Firma H. van. Donselaart
Docrnseweg 10J - 105 r- ^^^.
TANGBROÍX(. Tel. Ot4t6 - zëzb

J.P. VÀN ECETELD

Provincialeweg Oost 1a

corHml - Tel- (r4t6)265
772

voor aI utts

EN BN{IDDELINGEI'I

ZOEKT

Bele efal

STEEDS
E UREN

Café en Sl\jterij EET

J. van Doorr'

NOG
VRIJ

HET VOORII.ALIGE CLUSLOKÀAL VAN

aanbevelend'

Langbrcekerdijk A 62' LANGBRoEK

Tel. O5416-2et



VOOR ÁL Ul{ TqCESSOTRES H[ OIrDERDEIEN NAAR

4.tr"A. DEALER ,IDE EN{D,I

A. de Loor en Zn. - Acacialaan Z - Doorn
Tel ot43o - 40T6

Ook hebben wg: AUTO-RADfO'S, STEREO_RECOR_

DERS, 8-TRACK BANDEN, RALLEÏ JACKETS EN

HAZET gereed.s chappen.

-4

ZIEN TS KOPEN
START IS LOPEN

Autoncbiel- en Tractorenhand.el_Reparatieinrichtin
Hand.el in Ol_iën en Vetten

LÁNGBROEKERDIJK 16, DRIEEERGEN Tel .Or4r8_2rl,

VAN DE UTELIS

IIÍRUIL M{ FINANCIERTIÍG

TEEFTrJD UET

I{OGEIUK. AL NÁAR GELANG

V T C GARANTTE

BOUI{BEDRIJF EEIJMERINK B.V.
UITVOERING VAN I'TILITEITSWERKEN

l{ij latèn gtaag rne gezicht zien
in uv blad; dit zoud.en we rok
villen d.oen bij u of een van urí

reletiès
TOLSTEEGSTNGEL 2A, UTRECHT O7}.5t2g2tI rv!Èr.I9reuDlNctsL zA, UTRECHT Oao_'lzg2l-l-

'1 1. JO uur
14.20 uur
1 5.1 O uur
16.00 uur
1 6.50 uur

^arL.t.e./

^ rt Í 7 -iJrVo!r-l
rralIcl.S
\'.t).v.vt/

rÍ n Cfl.!.Jc .t

^ 1r T 4J.l cDc .t

-5-
'.:c1Iq"\
') .J. r.e. /
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! Jorrathan I
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zot n toernoo'L
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a
fn het volgende krant je hopendcn van de diverse elftallen
meld en.

-7
oren, d-e rest gewonnen'

li .' ;":::oË: " 
:; ":il"x- ! :táà"" lebrek aan mental-i-

teit. enswed"-
A11e srrr'|l\('r''t'ers van S'V'L'
stri jd I, 1 :n záist ongetwii tt"*:Ï;
oren lt,'il(,Iinen in d'eze wedst ;;;;; 

"-

niet
ze begon-
heef wat

:ïi-"::l'.:;: ïlË3" ;.1ïu .

'am ond-anks het slechte weer

I eer ongeloofli-jke sPanning

totd.at l/Ím van Donselaar: vanaf de f i-nkercornervfag een

inswi-n61er gat' "t-t 
cle ba'l onaet de rechterkruising deed

verdwljnen. Toen werd' het pas feuk' Ze begonnen nog

rr het ging ook veel ontspan-
rcht C'aarna oP schitterende

-6-

DE I(A}TT]Nr" .o.0.'
l,/e zi jn weer in de gelegenheid. onzg kantine,te verhuren aan onze S.V.t._Leden. Wij kunnenechter a1l_een n

daar de r..,,ii,i"i: :i.::ljlï3iI:iu";:;:"i51;,is door de trainingsavond.en. ,ir-f t u d.e kantihuren, dan g.aarne Èontakt:oir.or"r, met de U""ï:- Ínebeheerder, d.e heer J. lt"r'"i"", r."rr"i" 
^Á- 

io ,Lani'broek. l)it moet echter rninstens j weken
;1,: l: l:""t gebeuren i.v.m. à" ,.rr,."""g 

--"
01J de gemeente.

we aL enige stan_
te kunnen ver-

van de

€ /? q; q ,,1

Over a i--9[!-]comPs i i-t Í "'

I

I

t

Het Bestuur.

9lB9t-f.i
l/ie het S.V.I. van I)JJ ziet za] brj zichzd,fdenken: ,Toch wel_ "u. á""áig" ,r"r"niging,,.l{aar hij zal_ zich naurnrelijkl voor kunnen stél__
]91-wat er bij_de e "u.n.iging r_n zo,n korteti jd is gebeurd. rk denk r,ierÈi.; in net ;; j-zonder aan het klubge.bouw dat we zelf gebouwdhebben, aan de ni_"rr."" ,.""f icfrting en aan clenleur,re velden d1e rre erbi j g"t 

"ug"rl hebÈen.Korton, de geliel_e akkoran oár.ïiu is met spron_gen vooruitgegaan, maar v,re zijn er "os-ii"ïrDenk maar eens aan cle nieuwe r.lueain"i";;;;g Ldie nog bi j d-e nieuwe vcld àÁ ,", moeten komen"l)it za.l- ook weer met S.V.L.hanclen opgebouvrdnoeren wordcn. Itaaro,l hoop ik, aat ióaereen
I heeft, a1s het zover
Jcn steentjc bij te,)ol1t/. ;et bestuu.r
'li^
lIg -

'r'ljRf,Gll, f l( OVEtt , j'1' íj lr ZJ:.,IÀ-junioren.
Dc A- j'.,nj o..r,

cr( 4le -
CCn ÍiriCCeS. r)l S
tu"l

l-L jr:l-,lten
.y'e

i e 1r r. - Patria
I J. v.!.

7 Soesterberg S'V'L'

26-e-72
^ ^ -av-9- I /,//

1 
^-a-72/ r-

1e'-9-72
'7 -1a-'7 2| ,"

1 
^ -1o-'7 2r-i

21 -1 0-l 2

A -2ï-
1-4
4-o
1-o
q-O
1-4
^4a-l
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\'/I]{KEL I{ET PLEZIER

BTJ U],,/ DOKA I i^iII\TI-ELT"R

GRATIJ ZEG]LS EI{ STIdDS N]!II\^/E AKTIES.

1..t._!o=gstiin

LUXE - E][ HUISHOUDELIJKE

ARTIKELEN, SPEEIGOED enz.

Tel-" 277 - Doornseweg 6 - Langbroek

Voor eerste klas vlees en vfeeswaren
uit ei-gen slachterij en worstkeuken

KI,/ALITEITIJSLAGERIJ P.KASPERS. LANGBROEK
tTto'l qqq
tv" rtr

DE GIER - HERENKAPSALON

U';I SPECTAALZAAK VOOR :

KOS}TETIKA - PARFUI'1]'RÏtrEI\T - IIOTCARTII{ELEN -
BABYARTIKELEN ROOKARTIKELEN

Doornseweg 9 - Langbroek - Telefoon !11

Uw adres voor:
zuDIO - T.V" - 1^/ISAUTOillrTEi'tr -
I{0ELIiASTEI{ - Df liPV.FIllIZllRi-

LUXJ- EIJ I{UISI]OUDTILIJKiI ARTIKELEI]

POF.CTTJLET.Í -,IIIRD:i.II]FIi - SPEIiLGOED
Fa. A. Cc-e,rcn en Zn. Doorns.'u,eg 26 - Iel-. 342

^9-

voor:

TEXTTEL

H.v.d.PAVERT

TANGBROEK

Te]. 272/611

SCtiOEllEt[ - LhlrRZE]I KLOI{PEN

VAI{I{UI{DIGE SCIïOENREPARATIE naar :

J. v.d. BRINK, Langbroekerdijk A Jl
Telefoon 472

WONTNGINRICHTING

LANGBRO

DOKA

DOKA

I

I

I

I

COT]IEN

Te1. 513

i

DOKA
I

(,

MI]ER KEUS DA]I U I/ENT.

SCIIOENEN - LEDERÍ ÀREN - JTEGE}JPAKKE}T

G.VAN GTNKEL
Ook voor sportartikel-en en traj-ningspakken
Doornseweg I - LANGBROEI{ - Te1. 415

Uw ad.res voor schoenreparatie.

DO ] MODER\'I BOODSCIIAPPEN T}1 DE RTJDENDE ZELFBEDTE-
i{INGSWII']KXI

NIETS DUURI'I]P. I,IEL ]IEER SERVICE

UI,/ }IE],K}iAN

H],,'IINY VAli LEIUI'IE]T Tel . 174.

Het adres voor uw drogisterij en
!evensmid.delenartikel-en is :

B. O0l.1S Langbroekerdijk A 6J Langbroek Te1 " 284

SPi]CIAÀL,.rrNJ]EVOLEiI OIiIZE VERS GXBAi:II]I]i J[OTIN\]

liu ook naar d-e elsen d-es

hiide inr"cri ehf o rr^ênt-hr'l

DOI(A
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B Schalkwijk
! Saestun

'10 svt

Topscorers.

1 i./im van Zuilekom
2 Klarís van l,le

t \ttim van Donselaar
4 Arnold van Os

5 Henk Quint
6 Jaap van Dijk

t o taaf

BEGELEïDI}IG le IILFTAL.

IIet d.erd.e efftal is d.oor omstand.ighed-en zijn vaste

leid.er kwi jtgeraalct. len goede leid-er is voor

een el-f ta1 echter onontbeerli jk. Daarom is voor

deze vakante plaats een oplossing gezocht"

Simon Soer uit De Bilt heeft zich bereid ver-
klaard om als tijdeIi jk leider van het derd-e

op te treden. Het is echter wel zo dat hij in
overleg met de aanvoerd-er van het d-erd-e elftal-
en met Anton van Doorn (elftalkommissie) heeft
besloten om eerst een period.e van ongeveer 6

weken aan te houd.en als"proeítlid-r'. Af s na veï-
loop van deze perj-od.e blijkt dat het hem het

Je e1ftal, d-e el-f ta1kommissie en verd-ere belang-

hebbend.en goed. bevalt, dan word.t hi-i waarschÍjn-

Ii jk de vaste l-eid.er van het derd-e elf tal-.

We hopen d.at het hern Soed af gaat, en d-at hij
zich snef thuis voel-t in Langbroek. Veel succes

S.V. L.
SVt.
Zei st

^ 
4 4 nd+-tt-1.

1A-11-72
q-12 -'7 2t t-

1{ goals
! goals
7 goals
7 goal-s
2 goals
1 goal

{O goals.
I,Iim van Schaik
Henk Qlrint
Jaap van Diik.

0
A.+

B

1

-ll

tIEt_g_14T_::::::::
l/im van Donsel-aar all-een maar met d.e sel_ektie mee wil
trainen?

Chiel van Oudbroekhuizen genoegen neemt naet een plaats
in het tweed.e?

het vierd.e elftal- in de afgelopen kornpetitie de meeste.
d.oelpunten gescoord. heeft?

ilenk van Gard.eren al-s inval-ler d.e meeste d.oeÏnunten
gemaakt heeft? ( 4 itr d.ertig minuten)

het vierd.e en ilenk van Gard.eren mee mochten naar
Zegveld. oa voor een goed. doelgemid.deld.e te zorgen?

d.i-e enorrn sLimme taktiek sukses had.?

tlans Jansen komt trainen?

hij zo zíjn buikje vermoord.?

ze in Zegveld. ons uit koncentratie vril_d.en halen net
zeer veel- vrouweliik schoon?

d.it ti jdens d.e wed.stri jclen niet, ma.ar daarna zeer
goed. l-ukte?

voetballers in Zegveld. een slechter, lager, nat'tcr stof-
figer, hobbeliger en schever veld Lebben dan wii in
Langbroek?

de DOKA-winkel-i-e,.s een bal met tr.ree kanten ar.nbod-enr
n,f . rnet óón binnen-en net één buitenkant.

(r

L

Café Iio van Doorn een vert bier aanbood. na C.e kanpioens-
rv;d.striid en d.at clat vat nog opgen.aaitt is ool<?

u/(r ook een sen-i-nrof rijk zi7n, ilÍco i:,:rr,clen'rn
/ 1a 

--\(r i ll on Tï), d_e vlagger van hct ce:-,.-;te elft,ll?
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2l.nnplnrnelrorq nn 5 qontomhor to.oon T,enrn-
, e,P

hrnnlr h,--hhon oaenaol d ?

liees iíoctsicr "maar" J dagen van zijn vakantre
nnof f erdo nn d.r vêï'.'] i cl-, ii nrr oD het veld klaar
te naken?

invet?

Theo lioci.ic Lr nu dc nieuwe "1i jntlehLer'r v3n
dc l<lub is, naa: zijn niculc 1ijnl::;cr, no;;
mnnl i nri id,rn?

7,obus ila.zend-onk alti.id a-l oni-j nieur//s in he.t
"Tr'cf punt'r vcr' ,?1dt, en ':/i j daa.:'oll clit bc-
treff encle hen vcÍ'rncf dcn?

Or"rclers vi:n jcu,,;cl:.lpelers ook jcugdleider
mogen \./or.len?

C'nze A-jurniorcn al- vrircr al-s ecrst,,'cp { au-
gustus co1l gr:otc bokar,-l- h;-bben .lci,ronni-.n?

: . Y. L. er e:nkele nie u-r,.,,'e ct nio, cn-f cden hc:f t
l'1 j i a-;-r a76:.v,r6 ?*-lJo'.4 "U-.-.

cLo ol-tde l-ec1ci.. ze l'Lar'tclijk 1velkoÍl hetc:n?

.j:-,n i,i:"rschaf ,/e :rr vcc iba-f t?

tocn het vierde elftal kanpioen
1.l.ro^rl ê nrn,Trov,- ard.C?

P4vl:!vYv\-

/\lict liarschal ( sr) zoveel- ltrcht
dat hij icdere week 20 ball-en 5

iri i o6l: 1',". 1- 1 ',Li.il ..?

I'ie t cLe ricoy a1 zi jn 'Li.,n.Jen ir.'cf t
kon toen hi i in dl lie-l-rií', i,-- l,'crd

i{arrs va:l f,::pclen cie jc*3;d. -1.''r.i-r.-r?

t -f óo;.1 2 r'rr.í,- rri ik '.rOr'r. t On...."Cf .l.h
land voor S.Y.L.-1edon,,

vJerd e hct

bezit
.. ^-].'1^^^.t-
^ 

wllur44D u u'rr

la ,;',n tr:cli-
oPr'' taon,"ta',

'r orr iret i(erke-

-It

D
lvSPORTIEF WINKELEI{

EI{ KOOPJES :

ATTIJD

(r

& ,AAVI{':

SPORTHUIS VALKENSURG

Kanpweg J9 - Doorn

Telefoon Ot4lO-2823

YOOR VRI JETIJDSKLEDING

o.a. d.arnes en hereh (ski)pan-
talons en jacks. Ook LEVIS en
}ÍRANGIER tuniekpakken.

NOORSE TRUIEN, VESTEN EN VAI{S

BOII}TBEDRIJF
NIEIIWEOFF BI v.d. HEIJDFJ{ B.V.

Burgerlijke en

Uti.litei tsbouw.

Langbroekerd.ijk B ]
LANGBROEK

rer - (oyx) sts
en (ol+l>) tzo7
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Piet llarschal jr. nog steeds bij ons voetbal+r \1U' 
, 

Noord.am jr. een kei is in tafeltennis?

het klubLied (krantje nr. 3) van buj-ten geleerd
behoort te worden?

d.e recLaktie nog steed.s on kopy zít te springen?

Arie 0tting zijn ketting net sterrebeeld op de
training heeft verloren?

deze tegen beloning van een pilsje terug te be-
zorgen is?

d.at er enkele S.V.L. leden onlangs getrouwd. zíjn? V
/\dat we hen en hun echtgenotes veel geluk toewensen?. \

(r

(,

VOOR AI, IN' VTRZEKERITGEN EN PERSOOTLrJKE

CELDTEIIINOEU GAAT U NATUI'RIIJK IIAAR.....

ASSIInANTIE(ANTOOR J.J. YAX ASSELT

De bnloog 20r lfoudenberg

TeI. Or498-I825

LANGBROEK
uhr

trï_EsE

U BENT IN I'T' ELEUNIT }TET EnI

.N.ITÍ.3. SPAARRE(ENING

gEI{ BANK UAAR I' ZTCE TEUISVOELT.

Doornseweg tl, Iengbroek.

I



AUTOHANDEL D.J. IMMIIUKHUIZEN
TANGBROEKERDIJK 476 TANGBROEK

rEL o3436 - 318

voor vertrouwd een tweedehands
wagen kopen, hoeÍt u niet uit
langbroek weg te lopen

OOK VOOR AL UW REPARATIES EN
ONDERHOUD.,

"VOORDEEL EILAND"
alles voor de tuin-veel voor de hobby.

LEVENSMIDDELEN
benodigdheden voor land-en tuinbouw.

DISCOUNT PRIJZEN !

"VEELUST"langbroekseweg 3- wiik bii duurslede
coóP.

vooÍ

C. VAN

Plaatsing en levering van:

TELEFOOT:
03436 - 570

al uw tegelwerk na ar:

DE BOGAARD

WAND-VLOERTEGELS,
MOZAÏK
EN NATUURSTEEN


