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hle zÍjn d.it jaar voortreffelijk van start gegaan. we had.den
_rlirekt aI een goede overwj_nning tegen Bunnik 7j - 6 - O.( ."" ons beste resuLtaat was tegen Dorestad. 12 - O.
Idog enkele resultaten zijn:

B. O.Y. A. e. AUToRrJscHooL

C.M. NOORDAM
D.0. s. c.

- Dev.
- s.v.t.
-qIIT.
- DEI/. C

van ZieI rnet 11
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7-z
1-4
1-2
1-2

d oelpunten.
J. van D.
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akkerweg 7 dt iebergen

lcl 03438 - 3773
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gedip l.
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VAI\T DE REDAKTIE

Stukjes al-s híervoor vermeld_ zoud.en er veel_rneer
moeten komen. Ten eerste omd.at a]]e S.V.L.ers
er in geinteresseerd zijn, maar ook omd,at het
niet d.e bed,oeling is dat dit blad alf een wordt
volgeschïeven door d-e redaktie, trainers, 1e1-
d.ers enz. Het is uw blad.; gebruik het d.an ook
voor uw kornmentaar, overzÍchten, vragen, kort-
om voor all-es wat u door wift geven aan d_e

overlge s.v.L.ers. (-
(t'tut tulnRE wooRDEN Kopy GEVRAAcI)

AD

HET DERDE EtFTAt.
Na enige noeilijkhed.en rond- d.e leiding van het
derd.e e1ftal is mij gevraagd. om voorlopig
6 weken d-eze funktie op me te nemen,
Tot nu toe heeft het derde elftal uit zes
wed.strijd.en J punten gehaald.
De uitslagen riraren aIs volgt:

-l-

EXPEDI!IE

YEREUIZINGEs{

EUISBRAilDOLÏE

Firoa E, Yan. Donaelaart
Docrnseveg 10J - l05r
'LAIGBROB. Tel . A1456 -. 2e26

BESOEKT }TOG STEEDS
VRÏJE TTREN

Belcefil

gEt voORlíÁ[IcE ctultoKAAL var

a,enbcvelenrl

Cefé en SllJter[f EEÍ

J. Ytn Doàrr
Iangbrcekcrrl[fr L 69, tatfcBRoBr

!o1. 01416-28,

I.{USKETIERS 1
S.V.L. 

'DOLDERSE BOYS 2

s.v. L. t
V.V.A.2
S.V.L.'

- s.v.L.3
D.V.S"A.2

- S.V"L, 1
- BUNNIK 2

z-o

n-q
b-u
1-2

S.V.L.'
VEE}IIII\TDAAL ]

Een scharnele oogst op het eerste gezicht, maar
claarbij noeten we niet vergeten dat door het
kampioenschap van het {e e1ftal verleden
jaar ook het le in een zwaardere afd.eling is
gekomen. l/as het vorig jaar zo d,at we onze
tegenstanders wel- even zoud.en verslaan, nu
moeten we met al onze inzet hier en daar
een paar punten zien te pakken.
Het d.oeLsaLd-o na 6 wed-stri jd.en is 1O voor en
25 tegen, Er word.en dus d.oor d.e voorhoed.e bijna
2 doelpunten per wed.strijd. gescoord.
De topscorerslijst zÍet er tot nu toe a1s
volgt uit;

()

sw

l3sfinamlErrtl|looB

VERZEKERÏNGEI{ EW BE!'IIDDELINGM

Eet sdreg

J.P. YAN Eg8lEtD

hovinclaleveg Ooot la
corEEf - ?el. (1416)?6,

. 772

voor el uur

CEtrINT'H
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AL iJV A{:Cfi.SSOIRES IN OWDERDELES NAÀR

À"fÍ.Á. DHALEA {iDE EE{DII

d.e Leor ea Zn" - Àcacialaan 7 - Doorn
TeL cj4lo - 4076

h+bhen w|J; ÁUEO-RÀDIOr3e STEREO-RECOR-

tr

1. Thonas Nout J d.oelpunten
2. Piet l{ulder 2 tl

Dick Veld.hui-zen 2 tl

Verd.er namen 1^/ijnand. Iïand,ers1oot, Bert Barneveld. en
RÍni Overvest nog ieder een d.oelpunt voor hun rekening.
Ook onze doelman Teus Verwoerd. heeft niet te klagen
dat hi j niets te doen heef t.
Na Arie Reedijk en Daan van Ee ond.erhand. hun witte brood.
op hebben hopen we dat ze zj-etr zaterda,grs weer volledig

( p het voetbal- gaan concentreren en dat we med-e d.aard.oor
nog enige punten in d,e komende wed.strijden uit het vuur
kunnen slepen.
Ook felicÍteer ik Henk d-e Bruyn met het vaderschap. HÍj
draaide d.e laatste ti jd niet zo goed. maar volgens ver-
halen over het vierd.e elftal waar voïig seizoen ook enige
spel-ers vad.er werden, schijnt, het vad.erschap zo te inspi-
reren dat we mogen geloven dat hij de kornende tijd. weer
naar zijn oud.e topvorn za\ toegroeren.

Simon Boer"

VAII HET J-'UGDFRbT{T (Afd. Voetbal).
De competitie voor onze jeugd. is al weer enise weken
draaiencle. De resultaten liegen er niet om. De A-junioren
moesten even wennen aan d.e nieuwe formatie en zijn d.aardoor
wat wijfel-end. uit de startblokken gekomen, maar ïre zi1n
er van overtuígd dat ze ged.urend.e d.e competitie nog
vee] van zich z:ul.l-en laten'horen.
{ l- junioren vold.oen volledig aan onze verwachtj-ngen,
wissel-val1ige resultàten.
De beid,e aspirantelftallen d_oen het zond.er meer goed..
Jammer vool de A-Aspiranten dat enige spelers bij een
auto-ongeluk betrokken \^raren en tijdelijk uitgeschakeld.
zijn waard.oor d.e resultaten even terugliepen.
Bovengenoemd auto-ongeluk liep wonderlijk goed. af. Allejongens die hierbij betrokken Lraren mochten na behand.e-
ling in het ziekenhuis, huiswaarts keren. l./e kunnen zond-er
4eer stel-l-en dat wij voor een ramp bewaart zijn gebleven.
De d.oelpuntenmachine bij de pupillen is normaaL d.oor blijven
draalen. Overvrinning word.t op overwinning gestapeld..

.)--" tr|& -r í:f,|

:iT'. ï l

:S TOPEN
I.,: 1{.rP5Íi

(;
l.i

BOIÍTTEEDRTJF gErJUENINK B.V"

TITryOERÏHO V"É"H UTITITEÏ TSTIERtrEII
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JeugCleden ga zo d.oor en houd.t in
d-e naam van S"V.L. hoog vooral ook
gedrag 

"
De jeugdcomrnissie wel-ke vorig jaar
en d-e beJ-angen van de gehele jeugd
draait thans op vol1c toeren.

q-l I a ^-oi nlr*an
'i n ennrf -i af

i q nnoori nh *
hohqrii nÀ

Aanvankeli- jk zag het er naar uit d.at de jeugd
d.oor een paar mensen begeleid moest word.en en
de comnissie bestond uit { personen. l4aar in
enkel-e weken ti jds groeide de J. C. uit tot j1
personen en zi-et er als volgt uit r (

H" van fmpelen, wedstrijdsekretaris jeugd.;
J. Schrijver, jeugdsekretari-s, voorts
pupillencommissj-e R. Iloogland-, St. Achter:berg,
A. Jansen, J" van lld-e, Asp. commi_ssie I{. van
Buuren, A. ti'bergen, B. Barneveld., J. Schrijver,
junioren commissie H. van Impelen, P. Hey,
J. !-eddema.
],Ve ziSn er van overtuigd dat de jeugdcommissie
van S.V"I. goed gaat draaien maar helemaal
al1een kunnen wij het ook niet. Van bestuurs-
zijde hebben wij alle med.ewerking. Onzc nieuwe
jeugdtrainer en wed.strijdsecretarj_s I{ans van
fmpelen werkt bijzonder hard. om onze jeugd
op een hoger plan te brengen en ------ het tukt.
Hans ziet het zitten dus het kan.
Oud,ers van onze jeugdleden ook uw med-ewerklns
hebben wij nodig on het onze jeugd nuttig en
aangenaam bezig te zi-7n. Al_lereerst zoud,en wi j [,u willen vragen om belangstelling te tonen l,
voor d.e verrichten van uw zoon, komt u af en
toe eens ki- jken. Echt het is d.e moeite waard.
Verd.er zitten wij altijd net het probleem
vervoer naar de uitwed.strijden. Word.t er een
beroep op U met uw auto gedaan l_aat ons niet
in ons hemd. staan en help ons.
Voorts hebben wij nog het probleem d.e kleding.
Officieel- is het zo dat spelers in d.e juiste
clubkleuren moeten uitkomen. I,/Íj begrijpen voI-
komen dat het voor u te begrotelijk kan zijn
uw zoon helemaal_ opnJ_euw in de nieuwe sport-
kferen te steken. lïaar laten we u een suggestie
aan de hand. d.oen voor verjaardagen en met d.e
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komende Si-nt llikolaas is het voor een sportman een
d.ankbaar geschenk een paar sportkousen of broek -
shirt te ontvangen.
Voorts will-en wij u vragen er een beetje op te letten
dat ur,r zoon zíjn spullen behoorli jk in orde zijn en be-
hoorlijl< onderhouden word.en vooral- ook d.e schoenen.
A1s wij samen al-fe bovenstaande waar kunnen maken, dan
hebben wij samen met onze jeugd een vruchtbaar seizoen.

De J. C.

BAD}IINTON.

Plaats van hand.eJ.ing: Gymnastj-ek-overbli.iflokaal van d-e

landb ouwhui shouds choc l- .

Deze ruimte is voor deze tak van spoït eigenlijk ongeschikt.
De hoogte bedraagt slechts.{ m, terwijl tenminste I meter

nodig is. Dit betOkent dat zich i-n L..ngbroek bij S.V.L.
een uniek spêlbeel-d heef t ontwikkeld. I{et arsenaaf aan

slagen, het tenpo en de posities zijn aangepast aan de

-; --i !.^^-+^rurrrrrrvvó u9.

Ti jd,: Elke d.ond.erd.ag van 8 tot 10 uur, met uitzond.ering
van de schoolvakanties. Er treden op: Sjef de Gier, Fien
van Cooten, Thea Tunp, Greet van Burken, Joke K1erk, Nico

I'*e Bie, Corrie van lJÍggen, Puck RoeLofsen, Thijs en Cor

van d.e Pavert en Bert Arend.z. ï,eeftijd: 2J-5J jaar; ge-
middeld ca. JO jaar.
Op é6n uitzond.ering na j-s dit d.e tweed.e generatie bad.rninton

van S.V.L. Enkel-e spelers uit het prille begin van de

eerste jaren 60 waren o.a. Dob Gortmans, Harry Hello en

Rein Potasse (Sr) en Zt. Bos.

De opkomst is enthousiast en qua aantal zeer goed. te
noemen. Het spelpeil is in d.e loop d.er jaren vooïuit gegaan.
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AnTl{ELEt{, SPEELGOED enz.

Te1. 277 - Doornseweg 6 - -t,anp;broek

Voor eerste kias vlees en vleeswaren

uit eigen slachteril en worstkeuken

KWALITEITSSLAGERÏJ P. KASPERS.

LAN,J.tsR0EK Tel . 555

C

^
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i'ei. i1-l

I -poRcELEr\T - AARDEwERK - seEDLGOED..

I f,1,. l. CEELEF en Zn. Doornseweg 26 - Tel , 142/ar

],OKA

SCHONNEN - L.JDERI./AREN .. NEGE}TPAT-?IEN

G. VAN.GINKET
Ook voor spcrtartike.len en lrainings-

pakken
Doornseweg 5 - IANGBROEK - Tel. 4I5

Uw ad.res voor schoenreoaratie

DOE MOIIEF-N BOODSCILq.PPEN IN DE RIJD]-I}íDË ZELF.

SEDIENINGSW]NKEt

NÏETS DWJRDER .-.--}JgT MEER SERVIClI

LTV/ }ÍELKMAN

HENNY YAN LEtU\,J-llN Tei. )74

Het ad.res voor uw d.rogisterij en

Levensmid,d.elenart i<eI err i s :

DOKa L0ffi,S. Langbroekerwijk tt 6,
I Langbroek Tel. 284
I

I sircrAAL 
^i.NBEVoLEr.I 

oNzE vERS GEBAKKEN NorEN

[Ju ook naar de eiserr des tijd.s ingerichte groentehal.
I

CCSMETICA . PARFUI'IERIEEN

SABYARTÏKEIEN

Doornseweg 9 - Langbroek

- Herenkapsalon
Uw speciaa1-zaak voor:;

- FOTOARTIKELE}I -
ROOKARTIKELEN

- TeIeJ'oon 5).5

0 'l (

I

Uw adres voor':

RADIO . T.V. - WASAUTOI'IATEN -
DOKA

I

I

.KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS

- LUXE- E[\] IIUÏSHOUDELrJKE ARTIKELEN
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Men raakt steeds meer bed.ïeven in het bedenken

van geraffineerde manieren om d.e pluim bi-nnen

d.e 1i jnen en buiten bereik van zijn tegenstand.ers

te plaatsen. De krachtverhoudingen zijn nu zo

prettig genivelleerd dat d.e door loting vast te

stellen partijen veel kansen bieden voor gelijk-
opgaand spel. Binnen deze betrekkelijk kleine
capaciteitsgrenzen hebben de spelers (sters) trun

eigen karakteristiek. Cor is b.v. zeer sterk
achter het net , zi j reageert d.aar zeer snel en

manouvreert d.aarbij zeer fistig. Meer typerend
voor het spel van Thea d.aarentegen zijn e1e-

menten kracht en snelheid.. Corrie van l.Jiggen

heeft in opmerkelijk korte tijd. kans gezien

het spel van de meer geroutineerd.en te evenaren.

Joke beschikt over een opvallend goed.e back-

hand; dat is a1s het ware haar specialiteit.
Deze slag is daarentegen een van d.e weinige
van het arsenaal van }Í1co d.i-e hem soms moeiliik- 

{

hed.en oplevert. Thijs is een zeer goede all--
round.er met soms een iets zwakke smash. Sjef
paart klasse aan een grote mate van gelijknatig-
heid.. Puck beleefd- kennelijk steed.s erg veel
plezier aan het spel. Haar puntenserie word.t

soms onderbroken door het d.ak dat haar niet
zeld.en te laag voorkomt. Fien slaagt er net voor

haar kenmerkend.e energie steeds beter in bijzon-
d.er uit,eekookterrbaflenrt te plaatsen. Greet

I

vo<'rziet de partij veer-a1 van humoristisch comrnentaar en
reageert zeer snel met haar boverrste ledematen. LTr^r

commentator pl_aats t ziln spel buiten beschou,"rrng.
fn feite zijn de spelkwaliteiten voor d.e deelnemers van
ondergeschikt belang. van veer meer betekenrs.is het
enthousiasme hfaarmee ied.ereen probeert het zo goed rno_
gelijk te doen en het plezier dab hi j/zij d,aaraan be_
1ocft. Donderd.agavond wordt ervarerl als een pretentie_
lor s genoeqen. De koffie rlie beurtel_ings word,t mee_

"' 
'rrorr€rn speelt bi j het gezelligheidsef ement een ro1.

()vi 'l'laens rnerkwaardig dat ges jouw als men bedenkt dat
r(:rrr,ol een eeuwig geslcten deur zich een keukent je
l' y,n,tt dat zich zeer goed l-eent voor het zeïtren van
Ir,Í'í'i,.-'. le bezetting i_s momenteel_ zodanig dat uit
p,r';Lk l,ische overweging het toetreden van nieuwe leden
r r'i r' rno'qeJ'ijk is. Dit neernt niet weg dat belangstelllng
'.,;rrr .rndere S.r/.L.ers word.t gewaard.eerd.. Kom gerust
it'rrdct.dagavond eens 1angs. U bent wel_koni.

Arend z .

I I !_ _t_rg grgr 9!r9!199T_ "

I rr ,ct verslag van d-e afdering zaterdagvoetbal van het
lll lr-:chts Nieuwblad van 15 oktober l97l staat geschrevent
lr" l, keepersprobleem gaat ons parten spelen. i{et staat
l ,''íischreven alsof dat impliceert af s er een andere

l " r'|í'j. in het er-f taf staat, dat er dan ook meer doel-
rrrrl.r:n worclen gemaakt door de voorhoede.

ii, /, t, op de uitslagen en het aantal doelpunten dat
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S.V.t.I momenteeL in d.e tweed,e klasse heeft ge-
naakt komt het probleem m.i. niet d.oor d.e keeper,
doch d.oor d.e mental-e instelling van het gehele
eerste e1fta1.
Het is gemakkelijk orn een jonge, toch we1 ta-
lentvol1e keeper, als zondebok aan te wijzen.
En het is ook genakkelijk om een and.er" í
keeper d,ie j-n het verleden zijn sporen ook

wel heeft verd.iend. aan te trekken, maar van

d.e opbouw van een eerste elftal kont clan niets
terecht.
Wim van Schaik heeft in de vorige competitie
in de eerste ! wed.strijd.en ruimschoots bewezen

dat hi j, a1s ook het elf ta1 rnentaal goed

voorbereid, is, een goed.e partij te kunnen

keepen. I'{aar als zo'n jongen d.aarna ni_et

word.t opgevangen, wordt hij a1s zovele
tal-entvoll-e spelers bij S.V.I. nentaal
kapot gemaakt. Daarom wil ik op d.eze manier
een Lans breken voor een jonge collega van mi;l
d.ie op d.eze manier zitrn zelfvertrouwen op een

vervel-end.e wijze kwijt kan raken.
ïk hoop d.at Uin van Schaik nog ruimschoots de

kansen, die and.eren op een bepaald.e manj_er

ontnómen zíjn, waar kan maken en ik acht hem

d.aartoe, mits verstand ig en taktvol- begeleid-,
in staat' T. verwoert.

t-
I
!

:."ru 3 3F u r_ 
q _vé!K E xE]r I q

liirilpweg Jí--) - :loorn
le I efoon 9tr41C-ZeZ)

'"()OF ,IR I JITïi.r,aSKLEt ING

c..4. Lam-:s e,t i,preil i ski )pan--l.alcirs en jackrr. Ook LEVIS en
"vïANGLER turr r ekpakken.

}.JOOF.SE TRI]IEN, \TESTEI'i EI!{ \'AI{S

(
:JCUIí

NIEU1r'EOFF BI

bEDRIJF
v"d. II8IJDEIf B.V.
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rel - (oyl6) ;l;en (or4rj) tzoT
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AUTOHANDEL
LANGBROEKERDIJK

D. J. IMMIIUKHUIZEN

TEL o3436 - 476 TANGBROEK
318

Yoor Yertrouwd een tweedehands
wagen kopen, hoeÍt u niet uit
langbroek weg te lopen

OOK VOOR AL UW REPARATIES EN
ONDE R HOUD.

.VOORDEEL EILAND"
allcs vooÍ de tuin -yeel voor de hobby.

LEVENSMIDDELEN
benodigdheden voor land-en tuinbouw.

DISCOUNT PRIJZEN !

COóP. "VEELUST'langbroekseweg 3- wiik bii duurstede

voor al uw tegelwerk naar:

C. VAN DE BOGAARD
Plaatsing en levering van:

WAND-VLOERTEGELS,
MOZAïK
EN NATUURSTEEN

TELEFOOT:
03436 - 570

V. BEECK CALKOENSTRAAT 36 COTHET


