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GEGEVENS BESTUUR 

 

 
Omni-vereniging SVL Sportzaal weidedreef 

Opgericht 1961 Weidedreef 9 

Sportpark Oranjehof 3947 NT Langbroek 

3947 MG Marijkelaan 1 Tel: 0343-562335 
Langbroek Website: www.svl-omni.nl 

E-mail: info@svlomni.nl  

  

Telefoon:  

Kantine voetbal:       0343-561693  

Kantine tennis:         0343 563570  

 

 

 

BESTUUR          

Voorzitter     G. Minnaar  0343-561668  

Secretaris     A. van Leeuwen 0343-562592  

Penningmeester    G. Roeterd   0343-561243  

 

Voorzitter afd. Voetbal   G. van Leeuwen 0343-562905  

Voorzitter Jeugd Voetbal  J. van Rooijen  0343-576995 

Wedstrijdsecretaris jeugd  E. Verwoerd  0343-573018  

Wedstrijdsecr. elftal 1 en 2   W. van Doorn  0343-563020  

Wedstrijdsecr. overige senioren J. Mocking  0343-562807  

 

 

Voorzitter TC Voetbal  S. van Leeuwen 0343-562260 

 

 

Voorzitter Sponsorcommissie  W. Hoogland  06-29086014  
svlsponsoring@hotmail.com  

 

Voorzitter afd. Gymnastiek  E. Winkel  0343-575009  

Secretaris     J. van Dijk  0343-561287  

Ledenadministratie, leiding  T. Emons  0343-562671  

 

 

Voorzitter/secr. afd. Badminton  J. Aalbertsen   0343-563742  

 

Voorzitter afd. Tennis   J. van Garderen  0343-562024  

Competitie    Mieke Damen  0343-563086  

 

Redactie clubblad    T. Oostrom  030-6562598  
Ton.Oostrom@casema.nl 

 

Website voetbal    H. Henzen  06-40859719  
info@svlomni.nl  

http://www.svl-omni.nl/
mailto:info@svlomni.nl
mailto:svlsponsoring@hotmail.com
mailto:Ton.Oostrom@casema.nl
mailto:info@svlomni.nl
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Algemene Activiteiten 

 
PAASEIEREN ZOEKEN BIJ SVL 

 
Vrolijk liepen de kleintjes vrijdagmorgen bij de kantine van SVL te huppelen, te 
puzzelen, ballen te gooien en nog veel meer leuke dingen te doen. Ook mochten ze zelf 
nog een paasmandje vouwen en beplakken met stickers, natuurlijk werden ze daarbij 
een klein beetje geholpen door de leidsters. Voor het harde werken wat ze hadden 
gedaan kregen ze een bekertje limonade  Helaas kon de Paashaas niet komen, hij kan 
ook niet overal tegelijk zijn, maar hij had vanmorgen vroeg toch nog even tijd gehad om 
paaseitjes te verstoppen. Nadat de kinderen de gevonden eieren, sommige waren door 
het mooie weer al zacht geworden, hadden ingeleverd kregen ze allemaal twee 
verrassingseieren. Sommige waren zo nieuwsgierig wat er in zat dat ze de eieren gelijk 
al openmaakte . Ook waren er kinderen die dat niet deden en daarmee wachtte tot  ze 
thuis bij hun pappa’s en mamma’s waren. Het was voor het JAC, Irene, Anita en Monique, 
weer een mooi en dankbaar gezicht die smoeltjes te zien van dat kleine grut.  

 
SPORT EN SPEL BIJ SVL 

 
 Woensdagochtend waren de leidsters van het JAC, Monique en Anita, al druk bezig om 
het spellencircuit uit te zetten voor de SVL jeugd die om 10.00 uur al klaar stonden. Het 
weer werkte weer  prima mee. De kinderen werden in groepjes op leeftijd ingedeeld om 
de spelletjes af te werken. Dit waren o.a. Trefbal, Tennis, Voetbal, Badminton enz. De 
oudere begonnen iets fanatieker aan de spelletjes dan de jongste. Omdat het zo warm 
was smaakte de limonade nog lekkerder dan anders. Na afloop , om 12.30 uur lagen de 
frikadellen, kroketten en kaassoufflés  tussen de frites al op de jeugd te wachten. Daar 
werd dan ook smakelijk en dankbaar gebruik van gemaakt. Om 13.00uur gingen de 
kinderen met een volle maag weer richting huiswaarts na een zeer geslaagde ochtend. 
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Vijf SVL-lers hebben de scheidsrechterscursus met 
goed gevolg afgelegd 

 
De afgelopen maanden hebben vijf clubgenoten zich beziggehouden met de BOS-veldvoetbal (Basis 
Opleiding Scheidsrechter). De cursus was georganiseerd door Harry van Beek uit Cothen. Hij had 
Ad van de Korput weer bereid gevonden om als leraar op te treden. 
  
Begin maart werd er door de groep, die bestond in totaal uit 16 deelnemers van SVL, SVF en CDW 
gestart. De groep jonge honden van SVL werden gevormd door Robin Grootveld, Davey 
Hazendonk, Evelien Hazendonk, Peter Quint en de jonge god Wim Bogerd. Toch werd ons hier de 
loef afgestoken door onze vrienden uit Waik. Zij hadden de jongste deelnemer, de ex-SVLer 
Thomas Hardeman(onthoudt die naam voor de toekomst), had van de KNVB dispensatie gekregen 
om als vijftienjarige deel te nemen aan de cursus. 
  
Zeven avonden en meerdere zaterdagen stonden in het teken van het scheidsrechtervak. 
Een avond werd begonnen met een half uurtje actualiteit, wat was er allemaal opgevallen tijdens 
Studio Sport en 90 minutes, of op de amateurvelden. En dan altijd weer de vraag, wat gebeurde er 
precies en hoe zou de scheidsrechter dit oplossen. Vervolgens werden er meerdere van de 
zeventien hoofdregels van het veldvoetbal per avond behandeld.  De theorie, regeltjes en vooral 
uitzonderingen op de regels vlogen je om de oren.  
  
Ook werden er op twee avonden wedstrijden gefloten. 
Deze wedstrijden bestonden uit drie helften, maar 
even voor de duidelijkheid en voor we komend jaar 
tientallen aanmeldingen ontvangen, het ging hier om 
drie helften van 20 tot 30 minuten, waarbij er telkens 
van scheidsrechter gewisseld werd, niet die andere 
derde helft. Van de cursisten werd verder ook nog 
verwacht dat ze tenminste twee wedstrijden floten bij 
hun club waarvoor ze beoordeeld werden. Misschien 
heeft u Johan Mocking, Walter Jansen of mezelf heel 
interessant zien doen de laatste tijd, druk schrijvend 
langs het veld, dat was dus om bovenstaande reden 
  
De laatste twee avonden stonden in het teken van het examen. Alle opgedane theorie en praktijk 
moest omgezet worden naar het papier. Vragen over spelmomenten die je nooit van je leven tegen 
zult komen op het veld, maar die je wel moet weten. Het kostte uiteindelijk nog een herexamen, 
maar nu zijn wel alle deelnemers geslaagd voor de cursus, waardoor er weer 16 nieuwe personen 
uit de omgeving voor “blinde homo” uitgemaakt kunnen worden. 
  
Bij deze wil ik Ad en Harry bedanken voor de gehele cursus en SVF voor de faciliteiten en de 
drankjes. 
  
Wim, Peter, Evelien, Robin en Davey veel fluitplezier, misschien dit seizoen nog en anders vanaf 
augustus. 
  
Ps. Johan en ik zijn verder nog altijd op zoek naar scheidsrechters, met of zonder ambitie in het 
volgen van een cursus, laat het aub weten als je een keer zou willen fluiten, of als je misschien wel 
meer van plan bent. 
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Overig nieuws 

 

Jan Hoogland nieuwe trainer van de B-selectie.  
 
We zijn blij te kunnen melden dat Jan Hoogland de nieuwe trainer van de 
B-selectie is. Jan was de nummer 1 op de lijst als opvolger van Erik van 
Hulzen, zowel bij de  
technische commissie maar belangrijker nog bij de spelers. We zijn blij dat 
we met Jan tot overeenstemming zijn gekomen. 
Jan Hoogland was jarenlang speler van het 1ste elftal, ook heeft hij een 
aantal jaren als leider gefungeerd onder Gijs Brouwer. Met dat elftal was 
Jan een belangrijke schakel in de successen die toen zijn behaald. 
Wij zijn er van overtuigd dat Jan met zijn enorme voetbalkennis, het 2e 
elftal in de lijn van Erik van Hulzen het succes kan voortzetten. 
 

SV Langbroek start voetbal techniekschool voor de jeugd. 
 
SVL begint vanaf komend seizoen met een eigen voetbalschool voor de jeugd. 
De techniektrainingen worden geleid door eerste elftal speler Maurice Pot, die 
zelf in zijn jeugdjaren (techniek)training kreeg van bekende trainers als Co 
Adriaanse (destijds trainer PEC Zwolle voetbalschool ), Hennie Spijkerman (nu 
Ajax en toen Go Ahead Eagles) en Dwight Lodeweges (ex-FC Groningen en Go 
Ahead Eagles).  
 
Maurice Pot die tevens zo'n 13 jaar in de top van het amateur voetbal speelde, waaronder 7 jaar SV 
Spakenburg en 5 jaar VV Nunspeet. Hij brengt hierdoor een schat aan ervaring met zich mee, die 
hij wil gaan overbrengen op de jeugdspelers van SVL. 
 
De nadruk zal komen te liggen op het aanleren van de basistechnieken van het voetballen waarbij 
er extra aandacht zal worden geschonken aan spelers uit drie leeftijdscategorieën. Zo zullen er 
gerichte trainingen worden gegeven aan de F E D-tjes (5-12 jaar) en aan de C B-tjes (12-16 jaar). 
Bovendien zal er extra aandacht komen voor de talenten onder 23 jaar (16-23 jaar oftewel jong 
SVL). 
 
Met de techniektraining beoogt SVL met name de (bal)controle, de zelfbeheersing, zelfvertrouwen, 
het lef en natuurlijk vooral het plezier in voetballen te verhogen. 
 
Het oprichten van een eigen voetbalschool voor de jeugd past in het plaatje en het beleid van SVL 
om zoveel mogelijk eigen spelers op te leiden voor de selectieteams. 
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Geert Willem Merkens en Walter Cremers missen net een Dom 
 
Tijdens het Rondom Voetbal slotfeest in Number4 van het Galgenwaard stadion werden weer de 
Gouden en Zilveren Dommen uitgereikt aan het Toptalent, de Topscoorder, Topspeler  en de 
Topkeeper van het seizoen 2010-2011. Vooraf daaraan werden er nog een paar wedstrijdjes 
gespeeld van o.a. oud FC Utrechts spelers tegen een team dat samengesteld werd door Rondom 
Voetbal. Daarvoor waren ook de spelers Ali Alkan, Maurice Pot en Walter Cremers van SVL voor 
uitgenodigd. Helaas konden ze daar geen gehoor aan geven door diverse omstandigheden, zoals 
o.a. door het overvolle programma na het spelen van de nacompetitie op Hemelvaartsdag tegen 
IJFC en de zaterdag hierna waardoor men zich handhaafde in de 1ste klasse.  
 
Na de wedstrijden werden de Zilveren en Gouden Dommen uitgereikt aan de spelers die het hele 
jaar gevolgd zijn. Bij de Toptalenten was de SVLer Walter Cremers genomineerd. Helaas ging Dave 
Hordijk met de Zilveren Dom aan de haal en was Walter een goede tweede. Daarna werd de 
Topkeeper voor de Zilveren Dom bekend gemaakt. Hiervoor waren Geert Willeem Merkens en ook 
Timo Fee van CDW genomineerd. Pascal Florie mocht de Dom mee naar huis nemen.  
 
Geert Willem werd een goede tweede en Timo kwam op de derde plaats. Geert Willem is hierbij de 
eeuwige tweede. Deze Dom is al 5 keer uitgereikt en vijf keer bezette Geert Willem de tweede 
plaats. Na het optreden van diverse artiesten werd de Gouden Dom  uitgereikt aan de Topspeler  
van het seizoen 2010-2011 hiervoor kwamen in aanmerking Geert Willem Merkens,  Pascal Florie 
en Jeroen Barte van CDW. Jeroen Barte werd in het goud gezet en Geert Willem kwam op de 3de 
plaats. 
 
Desondanks is een felicitatie zeer goed op zijn plaats. Natuurlijk zeker voor onze voetbalvriend uit 
Wijk, maar ook voor hen die geen Dom kregen. Genomineerd worden en dat terwijl er ruim 250 
spelers daarvoor in aanmerking konden komen. Rest nog een compliment te geven aan organisator 
Rob Zomer van Rondom Voetbal. 
 

         
Walter Cremers 2-de bij de Toptalenten   GW wordt gefeliciteerd door Piet Schrijvers 
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AANKONDIGINGEN 

 

Het jeugdkamp gaat niet door 

Beste jeugdleden en ouders, 

We hebben een heel vervelende mededeling voor jullie: het jeugdkamp wat 24 en 25 juni plaats 
zou vinden kan helaas niet doorgaan. Zeer kort geleden hebben wij vernomen dat er in de kantine, 
waar het kamp plaats zou vinden, geen gas en/of water en/of stroom en riolering meer 
beschikbaar is dat weekend. 
We hebben nog bij verschillende mensen navraag gedaan wat er precies wel en niet zou zijn aan 
gas, licht en water om te proberen nog tot een oplossing te komen bijv. in de vorm van een wc-
wagen. Helaas kon niemand ons enige garantie geven. 

Daar wij niet willen dat we jullie op vrijdagavond weer naar huis moeten sturen en omdat de 
nieuwe kantine ook nog niet over alle benodigde faciliteiten beschikt, zijn wij tot deze afzegging 
genoodzaakt. 
Graag zien we jullie volgende jaar juni op het kamp van SVL. Wat betreft de kinderen die dit jaar 
voor het laatst mee mochten, ook jullie zijn volgend jaar van harte welkom! 

Met spijtige groeten, 

Monique, Irene en Anita 
SVL Jeugd Activiteiten Commissie 
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COLUMN VAN HANS 

 
Historische zaterdag 
 
Het is 4 juni 2011, een zonovergoten maar vooral historische zaterdag. Ik zie een stel juichende 
voetballers op enkele meters afstand, ik zie emotionele supporters en zelf ben ik ook een beetje 
trots. SVL heeft anderhalf uur lang laten zien waartoe teamgeest en vriendschap leiden kan tegen 
een opponent die op papier misschien wel meer kwaliteit in huis heeft. Maar dat zegt in de 
voetballerij gelukkig niet alles. 
 
Ik zie Tom van Leeuwen naast me klappen voor ‘zijn’ drie jongens en de rest, ik geef zijn vrouw Nel 
een paar klapzoenen en Piet van Doorn krijgt  een aai over zijn bol. Volwassen mannen met wie ik 
zo’n veertig jaar geleden het allereerste kampioenschap van SVL binnenhaalde. Het was de eerste 
stap op weg naar het niveau waarop de club nu mag acteren.  
 
Ook destijds leverden we een teamprestatie van jewelste. Want onze rivalen waren eigenlijk 
technisch en tactisch vaak wat beter zoals Posta, Culemborg ’67 en Benschop. Maar wij waren 
bereid dat extra stapje te lopen zoals ook het SVL van nu, anno 2011, tegen tegenstanders als 
Geinoord, UVV en IJFC in de beslissende fase van het seizoen bereid bleek om tot het uiterste te 
gaan. 
 
En nu gaat de club een mooi jubileumfeest vieren, en afscheid nemen van de oude accommodatie 
waar ik zo’n jaar of vier mocht voetballen. Het heette toen nog geen Oranjehof en aanvankelijk was 
er niet eens een kantine. Alleen de snoepjeswinkel van Jelle Feddema, na afloop dronken we 
gezamenlijk een pilsje in de kleedkamer, rechtstreeks uit het krat. Maar het was er niet minder 
gezellig om. 
 
De ontvangst met fakkels die het huidige eerste elftal nu ten deel viel, was een beetje met onze 
terugkeer te vergelijken toen ook het halve dorp samen met burgemeester Dobbe de Bruyn, als 
ontvangstcomite fungeerde. Mooie herinneringen die nu ineens samenvallen met de feestvreugde 
die het eerste elftal van SVL zo terecht in alle media heeft mogen incasseren. Ik feliciteer de 
spelersgroep en de technische staf met dit succes als oud-aanvoerder. En slik ook wat weg omdat 
mijn huidige club Geinoord, mede door toedoen van het zo wilskrachtige SVL, het loodje heeft 
moeten leggen. 
 
Hans van Echtelt 



   

  Pagina |  19 

 
 



   

  Pagina |  20 

 

 

 

 
 



VAN ZOLDER 
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SVL SELECTIE 

 
Zijn er verkeerde sponsornamen vermeld of zijn er sponsors bij gekomen geeft dit dan door 
aan Henk Henzen zodat in het volgende clubblad de juiste namen staan vermeld info@svl-
omni.nl. Wedstrijdverslagen kunt u ook naar hem mailen, zodat deze op de SVL-site kunnen 
worden geplaatst. 
 
De uitslagen en verslagen staan ook op zaterdagavond om omstreeks 18:00 uur op het 
internet www.svl-omni.nl, www.rondomvoetbal.nl,  www.voetbalnederland.nl,  
www.voetbalopzaterdag.com. 
 
 
S.V.L. 1  Hoofdsponsors:  

Timmerbedrijf van Hazendonk  
Kruit Installatiebedrijf 
W.J. Merkens hoveniers 
Loodgieters- en verwarmingsbedrijf Damen en van Leeuwen  
Van Leeuwen Kaas 
A.S.U. advies & administratie 
Wim Bogerd Beheer 
 
Subsponsor: 
Inloopshirts: Healthcentre Fit4all 
Man of the Match: Fair play/het oude Readhuys 
Speler van de maand: Eetcafe Dorestad 

 
Zaterdag 23 april 2011 Zuidvogels 1 – SVL 1     1 – 2 
Ali Alkan 2x. 
 
Zaterdag 7 mei 2011 Ajax 1 – SVL 1       1 – 1 
Wilco van Drie 1x. 
 
Zaterdag 14 mei 2011 SVL 1 – FC Breukelen 1     1 – 4 
Ali Alkan 1x. 
 
Beslissingswedstrijd veldvoetbal klasse 1A 
 
Dinsdag 17 mei 2011 SVL 1 – Geinoord Nieuwegein 1     3 – 1 
Bob van Leeuwen 1x, Ali Alkan 1x, Wilco van Drie 1x. 
 
Eerste ronde nacompetitie klasse 1A- 2A/B 
 
Zaterdag 21 mei 2011 SVL 1 – UVV 1      2 – 0 
Wilco van Drie 1x, Ali Alkan 1x. 
 
Zaterdag 28 mei 2011 UVV 1 – SVL 1      1 – 2 
Ali Alkan 2x. 
 
  

mailto:info@svl-omni.nl
mailto:info@svl-omni.nl
http://www.svl-omni.nl/
http://www.rondomvoetbal.nl/
http://www.voetbalnederland.nl/
http://www.voetbalopzaterdag.com/
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Tweede ronde nacompetitie klasse 1A- 2A/B 
 
Donderdag 2 juni 2011 SVL 1 – IJFC 1      3 – 2 
Ali Alkan 1x, Bob van Leeuwen 2x. 
 
Zaterdag 4 juni 2011 IJFC 1 – SVL 1       1 – 5 
Ali Alkan 3x, Wilco van Drie 1x, Martijn Merkens 1x. 
 

# Team G W GL V P DPV DPT PM 

1 DOVO 26 22 1 3 67 77 26 0 

2 HBOK 1 26 14 5 7 47 58 38 0 

3 VVZ '49 1 26 12 5 9 41 62 46 0 

4 VVA 71 1 26 10 11 5 41 37 27 0 

5 Zuidvogels 1 26 12 6 8 39 43 35 3 

6 Merino's De 1 26 10 7 9 37 46 47 0 

7 Ajax 1 26 9 9 8 36 55 40 0 

8 Eemdijk 1 26 10 5 11 35 35 43 0 

9 CSW 1 26 10 4 12 34 36 43 0 

10 Marken 1 26 10 4 12 34 38 52 0 

11 Breukelen fc 1 26 9 5 12 32 33 40 0 

12 SVL 1 26 5 7 14 22 34 51 0 

13 Geinoord N'gein 1 26 7 4 15 22 29 55 3 

14 Veensche Boys 1 26 3 5 18 14 18 58 0 
 

Volle winst voor SVL bij Zuidvogels 
 

SVL verraste de Zuidvogels met een overdonderende start door na 7 minuten al op een 2-0 
voorsprong te komen, door Ali Alkan. De thuisclub probeerde met een paar snelle individuele 
acties weer terug te komen in de wedstrijd wat niet lukte. SVL kreeg zelfs nog de mogelijkheid 
de voorsprong uit te breiden, maar Matty van Leeuwen zijn schot belandde tegen de staander. 
Nadat de thuisclub halverwege de tweede helft de aansluitingstreffer via Rasim Yilmaz wist te 
maken kregen ze weer hoop, maar SVL hield stand en liet zelfs de mogelijkheid om de 
voorsprong nog verder uit te breiden onbenut, doordat Ali Alkan vanaf de stip de bal tegen de 
deklat schoot. 
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De opdracht van SVL was om 3 punten vanuit Huizen mee naar Langbroek te nemen om 
zodoende rechtstreekse degradatie te ontlopen. Dat ze daaraan gevolg wilde geven, lieten ze 
direct na de aftrap al zien. Een voorzet van Wilco van Drie, die op rechts door Bob van 
Leeuwen werd weggestuurd, kwam mooi op het hoofd van Ali Alkan terecht, die de bal achter 
de kansloze Roy Grinwis tegen het net kopte, 0-1. Op zo’n snelle start had de thuisclub niet 
gerekend. Ze waren amper van de schrik bekomen of Ali Alkan had voor de tweede keer Roy 
het nakijken gegeven en dat al na 7 minuten, 0-2. Zuidvogels probeerde via snelle individuele 
acties van Rasim Yilmaz, Quinci Allée en Arlymar Lourens terug te komen, maar deze werden 
tijdig onschadelijk gemaakt door SVL. Deze hadden de voorsprong zelfs nog moeten 
vergroten. Een voorzet van Wilco van Drie werd door Ali bij de eerste paal verlengd naar 
Matty van Leeuwen, die bij de tweede paal geheel ongedekt in had moeten schieten, maar zag 
tot zijn eigen verwondering de bal via de staander weer het veld in komen. Ook Ali kreeg nog 
een mooie scoringsmogelijkheid maar keeper Grinwis wist de bal nog net uit het doel te 
keren. 

   

 

Zuidvogels probeerde na de hervatting weer snel terug in de wedstrijd te komen en zocht 
fanatiek de aanval op. SVL kreeg daardoor via snelle counters nog een paar leuke 
mogelijkheden, maar Roy liet zich niet nog een keer passeren door Ali en was net op tijd zijn 
doel uitgekomen. Aan de andere kant verrichtte Geert Willem Merkens nog een prima redding 
bij een schot van Stephan Campbell. Op het schot van Yilmaz in de 72ste minuut was hij 
kansloos, 1-2. Daaruit putte de thuisclub weer hoop en zocht massaal de aanval, maar Geert 
Willem hield daarna zijn doel schoon, al had hij bij de omhaal van Rasim wel de hulp van de 
deklat nodig. Door de inzet van alle SVL-ers bleef de stand ongewijzigd. Ze kregen zelfs in de 
slot minuten nog de mogelijkheid om op 1-3 te komen. De snelle Wilco was op rechts goed 
doorgekomen, waarna hij de bal op de meegekomen Ali legde. Deze werd in de 16 meter 
onderuit gehaald door Grinwis, waarna deze met rood mocht vertrekken. Ali nam de 
strafschop zelf maar zag de bal tot zijn schrik via de deklat weer in het veld komen. Daarna 
floot de goed leidende scheidsrechter Dijkers voor het einde van de wedstrijd en konden de 
juichende Langbroekers de broodnodige 3 punten koesteren om de rechtstreekse degradatie 
te ontlopen. Komende maandag, 2-de paasdag, moeten ze thuis om 14.30 uur tegen CSW aan 
deze overwinning een vervolg geven. 
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Opstelling: Geert Willem Merkens, Bram Peeters, Barry van Leeuwen, Maurice Pot, Bastin 
Hofman, Walter Cremers, Wilco van Drie, Ali Alkan, Matty van Leeuwen, Bob van Leeuwen, 
Dobias Aldenkamp (Dennis Kooi). 

Goed gevuld paasmandje voor SVL 
 

Het is de Langbroekers afgelopen weekend gelukt 6 punten te verzamelen. Zaterdag behaalde 
men een 2-1 overwinning op Zuidvogels en Paasmaandag was men tegen CSW met 1-0 de 

sterkste en wisten daarmee de broodnodige 6 punten te behalen om een rechtstreekse 
degradatie te ontlopen. Na eerst een paar maal gevaarlijk voor de Wilnis keeper te 

verschijnen moest Jordi Wens na 17 minuten de bal toch uit het net vissen, Ali Alkan was daar 
verantwoordelijk voor. Beide teams probeerde deze stand nog te wijzigen, maar slaagde daar 

niet in, dus de punten bleven in Langbroek. 

 

  

 

 

De Langbroekse trainer Jan Gaasbeek had 2-de Paasdag weer voor dezelfde opstelling 
gekozen als die tegen Zuidvogels. Het was voor beide teams een belangrijke wedstrijd. SVL 
had de punten hard nodig om aan rechtstreekse degradatie te ontkomen en CSW om geen 
nacompetitie te moeten spelen. De inzet van beide teams was er ook naar, om elke bal werd 
gestreden. Vooral de thuisclub wist een paar leuke kansjes te creëren. Zo had Dobias 
Aldenkamp de pech dat hij de doorkopbal van Ali Alkan net niet kon bereiken en even later 
voorkwam Ricardo Blaaspijp een vrije doorgang van Ali door net iets sneller te zijn. Maar in 
de 17de minuut was Ali hem te snel af. Ricardo dacht de bal rustig met de borst onder controle 
te brengen, maar werd verrast door de snelle Ali die hem de bal afpakte en een vrije doorgang 
had naar Jordi Wens die hij ook kansloos liet. Dat was een mooie opsteker, ook voor een groot 
deel van de 500 toeschouwers langs de lijn. Een katachtige reactie van Geert Willem 
voorkwam even later het scoren van CSW. Een schot van Jeroen Westra werd door Barry van 
Leeuwen net iets van richting veranderd waardoor Geert Willem zich helemaal om moest 
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gooien naar de andere kant dan waarop hij gerekend had. Aan de andere kant kwam Jordi 
goed weg nadat hij een corner van Wilco van Drie bijna in zijn eigen doel had geslagen. Ook 
kwam hij goed weg toen Geert Willem bij een afgeslagen aanval van CSW met een snelle 
spelhervatting de bal naar Wilco gooide die door zijn snelheid niet in te halen was, waarna hij 
de bal breed legde op de meegekomen Ali die ongehinderd richting Wens mocht gaan. Door 
goed uit te komen werd de ruimte iets kleiner en schoof Ali de bal net voorbij de verste paal. 

 

  

 
 

Na de hervatting zochten de Langbroekers direct weer de aanval om de voorsprong uit te 
breiden en zo de overwinning veilig te stellen. Ali had de pech dat zijn schot op het laatste 
moment door Maikel Pouw nog net tot corner verwerkt kon worden. Ook Wilco van Drie 
probeerde dat even later, maar zag zijn schot via de lat weer terug in het veld komen. Toen 
CSW de tussenstand bij Breukelen hoorde en dat ze met 1-0 voorstonden en waarschijnlijk tot 
de nacompetitie gedoemd waren, startte men een wanhoopsoffensief om tot scoren te komen. 
Dit werd door SVL goed opgevangen en onschadelijk gemaakt door een optimale inzet van 
iedereen. Ze hadden daarbij 5 minuten voor tijd wel het geluk dat een schot via binnenkant 
kruising weer in het veld kwam. Het eindsignaal van de goed leidende scheidsrechter Willem, 
die niet voor elk liflafje de fluit hanteerde, kwam als een verlossing. SVL moet nog 2 
wedstrijden spelen. 7 mei gaat men op bezoek bij Ajax en 14 mei komt Breukelen op bezoek. 

Opstelling: Geert Willem Merkens, Bram Peeters, Maurice Pot, Barry van Leeuwen, Bastin 
Hofman, Matty van Leeuwen, Bob van Leeuwen, Walter Cremers, Wilco van Drie, Ali Alkan, 
Dobias Aldenkamp (Willem Baay). 

SVL zet succesreeks voort met een gelijkspel tegen Ajax 

De Langbroekers hebben, na eerst gewonnen te hebben tegen Zuidvogels en CSW, nu weer 
een puntendeling bij Ajax afgedwongen. De thuisclub probeerde vanaf de aftrap SVL te 
verrassen door massaal de aanval te zoeken, maar het waren de bezoekers die via Ali Alkan de 
eerste mogelijkheid kregen. Toch kwam Ajax via Sergio Parris op voorsprong. Halverwege de 
tweede helft wist SVL via Wilco van Drie op gelijke hoogte te komen, 1-1. Doordat de 
aanvallers van SVL niet goed omgingen met de kansen die ze kregen, was dit tevens de 
eindstand. 
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De Langbroekers hadden net voor de aftrap op de Toekomst tegen Ajax de pech dat Matty van 
Leeuwen nog teveel last had van een botsing op het trainingsveld en niet aan de wedstrijd kon 
beginnen. Zijn plaats werd nu goed ingevuld door Dennis Kooi. Gelijk aan de thuiswedstrijd in 
Langbroek probeerde Ajax een voorsprong te forceren en dan met counters deze voorsprong 
uit te breiden. Maar het was SVL dat de eerste echte scoringskans had in de 8ste minuut. Ali 
Alkan werd heel mooi weggestuurd door Bob van Leeuwen. Ali probeerde de bal langs de 
uitkomende Gijs-Jan Ruitenbeek te schuiven, maar deze wist met zijn uitgestoken been de bal 
nog net te beroeren. Even later was Ali wederom uit de verdediging gelopen, waarna hij de bal 
terug legde op de inkomende Dobias Aldenkamp, maar zijn mislukte schot ging meters naast. 
Daarna moest Geert Willem Merkens in actie komen met een schot van Gideon Coronel dat hij 
mooi over de lat tilde. In de 15de minuut was hij kansloos. Een vrije trap van Joe Lamptey 
werd door Sergio Cameron heel mooi verlengd, waarna de bal over de kansloze Geert Willem 
in het doel verdween, 1-0. Dit werd door de ruim 30 Ajax supporters naar tevredenheid 
begroet en zorgde voor een stilte bij de ruim 200 meegereisde SVL supporters. Maar die 
kregen weer hoop doordat hun favorieten het er niet bij lieten zitten en de aanval zochten 
wanneer er ruimte voor was. Door een goede samenwerking bij SVL bij de counters van Ajax 
werd de 1-0 tevens de ruststand. 

Ook na de hervatting zocht de thuisclub weer fanatiek de aanval en had SVL het geluk dat een 
schot van Sergio Coronel via onderkant lat weer terug kwam in het veld. Maar hierna nam SVL 
het initiatief. Na een mooi actie van Ali bracht deze Wilco van Drie in een mooie 
scoringspositie, maar diens schot ging rakelings naast. Hierna zette Jan Gaasbeek de thuisclub 
nog meer onder druk door een middenvelder, Dennis Kooi, te wisselen voor een aanvaller, 
Willem Baay. Diens vrije trap even later kwam perfect op het hoofd van Barry van Leeuwen 
terecht, maar diens harde kopbal verdween, helaas voor hem, net langs de verkeerde kant van 
de staander. 
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In de 66ste minuut was het wel raak en moest Gijs-Jan Ruitenbeek de bal toch uit het net halen 
nadat hij kansloos werd gelaten door Wilco van Drie die de bal beheerst in de verste hoek 
schoof, 1-1. Ajax raakte hierna de weg een beetje kwijt en SVL kreeg diverse scoringskansen, 
alhoewel men wel scherp moest blijven op de counters van de thuisclub. In de 72ste minuut 
liep Ali weer weg van Robin Telkamp waarna hij de bal op maat teruglegde bij de inkomende 
Dobias Aldenkamp, maar zijn rolletje zorgde niet voor het verwachte resultaat. Een voorzet 
van Wilco naar het hoofd van Bob van Leeuwen was net iets te hoog. 5 minuten voor tijd had 
Wilco het alsnog af kunnen maken, maar zijn schot dat met de 1-1 wel net tussen de palen 
verdween passeerde de paal nu langs de buitenkant van de staander. In de slotminuten kwam 
Bob van Leeuwen heel goed op, waarna hij de bal breed legde op de meekomende Wilco, 
helaas voor Wilco voorkwam Gijs-Jan met een prima redding dat SVL met de volle winst 
richting Langbroek kon gaan. 

 
 

 

 
 

Gezien de andere uitslagen heeft SVL de degradatieplaats nu overgedragen aan Geinoord en 
komen de Langbroekers weer in aanmerking voor de nacompetitie voor het behoud in de 
eerste klasse. Een mooier slot van de competitie had de competitieleider van de KNVB zich 
niet kunnen denken. SVL krijgt Breukelen op bezoek en Geinoord ontvangt CSW. Het resultaat 
is dat het bij SVL en Geinoord gaat om een rechtstreekse degradatie en bij Breukelen en CSW 
om een veilige plaats of een nacompetitie voor behoud, dus ze moeten allemaal vol aan de bak 
en er kan niets weggegeven worden. Aanvang SVL-Breukelen zaterdag 14 mei is om 14.30 
uur. 

Opstelling: Geert Willem Merkens, Bram Peeters, Barry van Leeuwen, Maurice Pot, Bastin 
Hofman, Walter Cremers, Bob van Leeuwen, Dennis Kooi (Willem Baay), Wilco van Drie, Ali 
Alkan, Dobias Aldenkamp. 

                                      SVL nog niet zeker van nacompetitie 
 
SVL moest vandaag tegen Breukelen minimaal een gelijkspel behalen om de rechtstreekse 
degradatie te ontlopen en Breukelen moest winnen om geen nacompetitie te hoeven spelen. 
Daarbij waren ze afhankelijk van de wedstrijd Geinoord-CSW die in Nieuwegein werd 
gespeeld. Geinoord heeft het gelijke aantal punten als SVL en Breukelen 2 punten minder dan 
CSW, dus tijdens de wedstrijd was er volop onderling contact. 
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SVL begon zonder de geblesseerde Willem Baay en Bastin Hofman wegens werkzaamheden. 
De thuisclub werd in de eerste minuut al bijna verrast door de bezoekers. Het is dat Sven 
Hensbergen, vrijstaand voor Geert Willem Merkens, zijn kopbal iets te hoog richtte, want 
anders had SVL direct al achter de feiten aan moeten lopen. Aan de overkant lukte het Martijn 
Merkens ook net niet na en mooie omhaal van Bob van Leeuwen. Na een klein half uur moest 
Geert Willem zijn kwaliteiten weer aanspreken om een kopbal van Rick de Lange van de 
doellijn te halen. De Breukelense trainer was waarschijnlijk niet tevreden over de inzet van 
zijn team en wisselde Sven Hensbergen voor Wouter Kos, wat anders pas ver in de 2de helft 
gebeurde. Hij had wel succes met deze wisseling, want 10 minuten later scoorde Kos de 0-1. 
Het was wel vanaf de stip omdat Dobias Aldenkamp Maikel Goossens in de 16 meter onderuit 
haalde, wat hem tevens een rode kaart opleverde. Ali Alkan probeerde met een mooie solo 
SVL weer op gelijke hoogte te brengen en legde de bal vanaf de achterlijn terug maar er was 
niemand in de 16 die zijn werk af kon maken. Hierna probeerde hij zijn doelgerichte actie zelf 
maar af te rondde, maar nu lag Sacca in de weg. Kos wist net voor het rustsignaal zijn club op 
0-2 te brengen uit een mooie omhaal. Tijdens de rust sijpelde een ruststand van 1-1 door 
vanuit Nieuwegein die voor de teams in Langbroek niet hoopvol waren. Na de hervatting 
probeerde SVL weer terug in de wedstrijd te komen. Zo werd een actie van Wilco door Rick de 
Lange volgens de goed leidende scheidsrechter de Winter onreglementair gestopt, waarna 
deze met rood mocht vertrekken, waardoor het spelersaantal weer in evenwicht kwam. SVL 
kreeg hierna weer hoop, maar Sacca lag in de weg bij het schot van Bob van Leeuwen. Uit een 
counter krijgt Kos een schietkans maar Geert Willem wist het schot te keren. Een telefoontje 
uit Nieuwegein leverde een 3-1 achterstand voor Geinoord op. Hierna zette de Langbroekers 
de bezoekers nog meer onder druk wat resulteerde in een scoringsmogelijkheid van Bob van 
Leeuwen die in Sacca zijn meerdere vond en dat was even later met een doelpoging van Ali 
ook zo. Eindelijk had men in de 70ste minuut wel resultaat via Ali, die nu zijn actie wel met een 
doelpunt af kon ronden, 1-2. Bob van Leeuwen kreeg direct hierna zelfs de mogelijkheid om 
zijn cluppie op gelijke hoogte te brengen, maar staande voor Sacca koos hij voor de verkeerde 
mogelijkheid, waardoor zijn schot simpel door Sacca kon worden gepakt. Hierna counterde 
Breukelen via Eddy Vorm nog naar de 1-4 en dat bleek ook de uitslag in Nieuwegein te zijn, 
waardoor SVL nog goed weg kwam en Breukelen nu ook nog aan de nacompetitie moet. 
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SVL moet nu dinsdag een beslissingswedstrijd spelen tegen Geinoord op een neutraal terrein. 
SVL heeft wel een beter doelsaldo, maar dat telt pas als na de verlenging de stand nog gelijk is. 
Waar dit gaat gebeuren was zaterdag nog niet bekend. Dit zal dan dit seizoen voor de 4de keer 
zijn, 1 maal beker en 2 maal competitie, die men allemaal heeft verloren. Dus dan is het nu dus 
tijd voor revanche. 

Opstelling: Geert Willem Merkens, Bram Peters, Barry van Leeuwen, Maurice Pot, Dobias 
Aldenkamp, Matty van Leeuwen, Bob van Leeuwen, Walter Cremers, Martijn Merkens (Dennis 
Kooi), Ali Alkan, Wilco van Drie. 

                                            Toch nog nacompetitie voor SVL 
 
Door dinsdagavond in Houten en op het veld van Houten met 3-1 van Geinoord te winnen 
heeft SVL nog een mogelijkheid gekregen om zich in de 1ste klasse te handhaven. Ondanks een 
fanatiek begin van Geinoord wist SVL door Bob van Leeuwen op een 1-0 voorsprong te 
komen. Net voor de thee verdubbelde Ali Alkan de voorsprong naar 2-0. Direct na de 
hervatting benutte hij de mogelijkheid, die hij kreeg voor de 3-0, net niet waardoor Geinoord 
er weer in ging geloven, zeker nadat Niels Maat de 2-1 op het scorebord liet zetten. Ze 
slaagden daar, ondanks fanatiek aanvallen, niet in. Ze kregen in de blessuretijd zelfs van Wilco 
van Drie de 3-1 nog om de oren. 

 
 

 
 

 
 

Jan Gaasbeek begon met zijn team in nagenoeg dezelfde opstelling als tegen Breukelen. Alleen 
Dobias Aldenkamp zat naar aanleiding van de rode kaart in zijn zondagse kleren, Martijn 
Merkens nam zijn plaats in. Geinoord zette SVL vanaf de aftrap onder druk, deze wist daar 
niets tegenover te stellen en had het geluk dat Geinoord het enthousiasme niet in doelpunten 
om kon zetten en als ze eens voor Geert Willem verschenen dan stond deze zijn mannetje. Na 
ongeveer 20 minuten wist SVL onder de druk uit te komen. Eerst verscheen Matty van 
Leeuwen voor Benjamin Velders die niet hoefde in te grijpen. Maar even later kreeg hij daar 
geen kans voor toen Bob van Leeuwen voor hem verscheen en de bal beheerst in het net 
deponeerde, 1-0. Geinoord was hierdoor behoorlijk aangeslagen waardoor de SVL-ers iets 
beter in hun spel konden komen met snelle uitvallen, maar die leverden voor Velders geen 
gevaar op. Want zowel Walter Cremers als Martijn Merkens hadden het vizier niet op scherp. 
Dat had Ali Alkan wel in de 45ste minuut. Door een foutje in de Geinoordse verdediging mocht 
hij ongehinderd richting Velders gaan, die hij ook het nakijken gaf, 2-0. 
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Direct na de hervatting had hij zelfs de mogelijkheid om de stand op 3-0 te brengen, maar 
vrijstaand, op 6 meter van Velders, schoot hij de bal tegen de staander. Door deze misser 
kreeg Geinoord weer hoop. Na een paar goede reddingen van Merkens moest hij de bal alsnog 
uit het net halen. De schuiver van Niels Maat kreeg door de zeer slechte grasmat plots een 
stuiter waardoor de bal over de liggende Geert Willem in het doel verdween, 2-1. Hierna 
probeerden de Nieuwegeiners door te drukken, maar door goed verdedigend werk van SVL, 
dat weer als een team functioneerde, wisten ze niet tot scoren te komen. Het onvermogen 
werd door Geinoord aan het eind van de wedstrijd omgezet in ongecontroleerde bewegingen 
wat nogal veel tumult opleverde en uiteindelijk ook nog 2 rode kaarten. De deceptie werd nog 
groter nadat Wilco van Drie in de 98ste minuut de 3-1 op het scorebord liet verschijnen. 
Luttele minuten later floot de goed leidende scheidsrechter Fabian de Lima Schepers voor het 
einde van de wedstrijd en explodeerde de tribune, waarin de supporters vereniging van SVL 
zich de hele wedstrijd al had laten horen, in een orgie van geluid. Ze werden dan ook terecht 
door de jongens van het veld uitbundig bedankt en ook door de vele meegereisde SVL 
supporters. Komende zaterdag kunnen de supporters zich weer laten horen in de 
thuiswedstrijd tegen UVV, om 14.30 uur. En volgende week staat de return op het program. 

 
De volle tribune met veel SVL-ers 

 

 
 

 
 
  

Opstelling: Geert Willem Merkens, Bram Peeters, Maurice Pot, Barry van Leeuwen, Bastin 
Hofman, Walter Cremers, Wilco van Drie, Matty Van Leeuwen, Ali Alkan (Fabian Roelofs), Bob 
van Leeuwen, Martijn Merkens (Dennis Kooi). 

  



   

  Pagina |  34 

SVL start nacompetitie met een overwinning 
 

SVL heeft de eerste wedstrijd van de nacompetitie met 2-0 gewonnen van UVV. Na een 
moeizaam begin wist Wilco van Drie SVL na een half uur op 1-0 te zetten. De bezoekers 
zochten fanatiek de aanval om langszij te komen. Bijna lukte dat Kevin Valkenburg in het 
begin van de tweede helft, maar hij had de pech dat de bal via de staander weer terug kwam in 
het veld. Pas in de extra speeltijd wist SVL de zege veilig te stellen door Ali Alkan, die tekende 
voor de 2-0. 

Jan Gaasbeek begon de zevende nacompetitie op rij met Dennis Kooi op de plaats van de 
geschorste Barry van Leeuwen en Dobias Aldenkamp had na zijn schorsing weer de 
linksbuitenplaats ingenomen. Ook nu begon de thuisclub net als afgelopen dinsdag weer zwak 
aan de wedstrijd, het leek wel of ze ook nu weer bol stonden van de zenuwen. Daar had 
keeper Jonnes Bouma waarschijnlijk ook last van, want eerst wist hij een schot van Walter 
Cremers niet onder controle te krijgen en een kwartiertje later liet hij alweer een schot van 
Walter uit zijn handen stuiteren, maar gelukkig voor hem kreeg hij assistentie van Ties 
Heldens die de bal alsnog net voor de lijn weghaalde. Na een half uur wist Wilco van Drie met 
een mooie omhaal Jonnes kansloos te laten en de Langbroekers op 1-0 te zetten. SVL 
probeerde hierna door te drukken. Na een overtreding op Bob van Leeuwen liep deze direct 
daarna door, waarna hij de bal op maat mee kreeg, maar helaas voor Bob werd de bal door 
Jonnes met de grootste moeite tot corner verwerkt. Hierna testte ook Dobias Aldenkamp de 
kwaliteiten van Jonnes, maar deze keer had hij de bal wel klemvast. De zeer goed spelende 
Dennis Kooi stelde net voor de rust de 1-0 nog veilig door met een prima sliding het schot van 
Jan Heida te blokken. Volgens veel toeschouwers had de overigens prima fluitende 
scheidsrechter van Etten de bal daarna op de stip moeten leggen na het onderuit halen van 
Wilco in de 16, maar de leidsman liet doorspelen. 

Direct na de hervatting probeerde Bastin Hofman met een snoekduik de voorzet van Wilco 
achter Jonnes te werken maar de bal belandde net naast de staander. Aan de overkant had 
Geert Willem Merkens het geluk dat de pegel van Kevin Valkenburg via de staander weer 
terug in het veld kwam. De wedstrijd golfde heen en weer. Een goede ingreep van Geert 
Willem voorkwam dat Danny van de Berg UVV langszij bracht. Ook Jonnes had zijn ritme weer 
te pakken door een vrije trap van Bob van Leeuwen, die via de muur van richting werd 
veranderd, nog met een prima safe uit de uiterste hoek te ranselen. Gaandeweg de wedstrijd 
begon bij SVL de moeheid mee te spelen. Drie wedstrijden in één week eiste zijn tol. Net 
voordat Dennis Kooi werd gewisseld voorkwam Martijn Merkens met een prima ingreep dat 
Ted Rooiakkers een vrije doorgang richting Geert Willem kreeg. Door het alles of niets spel 
van UVV kreeg Ali nog een paar leuke kansjes, maar hij moest wachten tot de 99ste minuut 
voordat hij succes had en de 2-0 op het scorebord kon laten verschijnen. SVL heeft nu een 
week rust om weer op krachten te komen voor de return komende zaterdag bij UVV en waar 
ze de 2-0 voorsprong moeten verdedigen. 

Opstelling: Geert Willem Merkens, Bram Peeters, Maurice Pot, Dennis Kooi (Martijn Merkens), 
Bastin Hofman, Walter Cremers, Bob van Leeuwen, Matty van Leeuwen, Dobias Aldenkamp, 
Ali Alkan, Wilco van Drie. 
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 SVL, na overwinning op UVV, door naar de finale ronde 
 
Door een 2-1 overwinning in Utrecht op UVV heeft SVL, na de 2-0 overwinning thuis, de 
volgende ronde bereikt voor handhaving in de 1ste klasse. Na al vrij vroeg in de wedstrijd SVL 
op een 1-0 achterstand te hebben gezet, probeerde UVV door te drukken, maar echt in 
moeilijkheden kwam SVL niet. Na de hervatting wisten de Langbroekers beter in hun spel te 
komen. Pas in de slotfase kon men dit door doelpunten van Ali Alkan op het scorebord laten 
zien, 2-1. 

 
Jammer, net over 

 
 

 
De aanval even versterken 

Met een 2-0 thuis overwinning in de kontzak begon SVL in Utrecht aan de return tegen UVV 
voor een plaats in de volgende ronde voor handhaving in de 1ste klasse. UVV was periode 
winnaar in de 2de klasse. Fabio Bovo had de plaats ingenomen van, de door een bedrijfsuitje 
afwezige Wilco van Drie en de overal inzetbare Walter Cremers nam nu de plaats in van de 
geblesseerde Bram Peeters. De thuisclub zette, direkt na de aftrap, de bezoekers onder druk 
om zo snel mogelijk de score te openen en dat lukte uiteindelijk al in de 20ste minuut. Een vrije 
trap vanaf links, door Danny van de Berg, werd door Ted Rooijakkers goed verlengd waardoor 
Geert Willem Merkens kansloos was, 1-0. Direkt hierna kreeg Fabio Bovo de mogelijkheid om 
de stand weer op gelijke hoogte te brengen, maar een goede ingreep van de uitkomende 
Jonnes Bouma voorkwam dit. Gaandeweg de wedstrijd kreeg SVL iets meer grip op de 
wedstrijd, maar door de dubbele dekking van Ali Alkan wist men dit niet in een doelpunt uit 
te drukken. De goed opkomende Dobias Aldenkamp testte met een afstandschot de 
kwaliteiten van Jonnes nog, maar deze kon met de grootste moeite het schot nog te keren. De 
kwaliteiten van Geert Willem zijn ook bekend, die liet hij zien door met een goede ingreep 
beheerst de bal van de schoen van de uitgebroken Kevin Valkenburg te plukken. 

 
De noeste werker 

 
 

 
Jonnes heeft de bal net iets eerder dan Bob 
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Na de hervatting liet SVL de toeschouwers, waarvan de meerderheid Langbroekers waren, 
zien dat ze voor de winst waren gekomen en het initiatief naar zich toe trokken en daardoor 
een paar leuke kansjes wisten te creëren. In de 60ste minuut moest Jan Gaasbeek de 
geblesseerde Fabio Bovo vervangen voor Martijn Merkens die even later een mooie 
scoringskans kreeg doordat Jonnes Bouma een schot van Matty van Leeuwen niet goed onder 
controle kon krijgen, maar helaas wist Martijn dit foutje niet af te straffen. In de 68ste minuut 
had Geert Willem een engeltje op de lat zitten. Eerst raakte Ted Rooijakkers de deklat waarna 
Kevin Valkenburg de kansloze Geert Willem spaarde door de bal tegen de staander te koppen. 
Een kwartiertje later moest de Langbroekse trainer de geblesseerde Maurice Pot vervangen 
voor André van Mourik. Bob van Leeuwen had even later de pech dat zijn schuiver, na een 
dieptepass van Bastin Hofman, net langs de verste paal verdween. Doordat de Utrechtse 
trainer meer de aanval zocht en daardoor achter één op één ging spelen kreeg Ali Alkan meer 
mogelijkheden. In eerste instantie wist Peter Steenhuis hem de bal nog te ontfutselen en even 
later schoof hij de bal, nadat hij Steenhuis achter zich had gelaten, langs de uitkomende Jonnes 
net langs de staander. Maar daarna rehabiliteerde hij zich door in de 87ste minuut, nadat hij 
Steenhuis weer zien hielen had laten zien, de gelijkmaker langs Jonnes in het doel te 
deponeren. In de extra speeltijd speelde de uitgebroken Ali ook Jonnes eerst nog even uit 
voordat hij de bevrijdende 2-1 in het doel deponeerde, dit tot grote vreugde van al wat 
Langbroek was. 

Hemelvaartsdag komt IJFC, periode winnaar 2de klasse, bij SVL om 14.30 uur op bezoek, 
waarna zaterdag de return in IJsselstein volgt. De winnaar hiervan is dan 1ste klasser. IJFC was 
toch nog een verrassende tegenstander. Zij waren in de uitwedstrijd tegen Aalsmeer tegen 
een 3-0 nederlaag aan gelopen, waarna iedereen dacht dat Aalsmeer wel de winnaar in die 
poule zou worden, maar in IJsselstein kreeg Aalsmeer met 5-2 klop, waarna IJFC in de penalty 
serie het lot van Aalsmeer bezegelde. Dus SVL, rekening houden met het scorend vermogen 
van de IJsselsteiners. 

              

SVL wint nipt van IJFC 
 
SVL is goed begonnen aan de laatste ronde voor een plaats in de 1ste klasse door de 
thuiswedstrijd tegen IJFC met 3-2 te winnen. Na een moeizaam begin zorgde Ali Alkan voor 
een 1-0 ruststand. De tweede leverde de ongeveer 900 toeschouwers, vooral de neutrale, veel 
kijkplezier op met maar liefst 4 doelpunten. Eerst was het Elvin Hardeveld die IJFC op gelijke 
hoogte bracht. Bob van Leeuwen tekende daarna vanaf de stip voor de 2-1. Nu was het weer 
Dennis Groenendijk die IJFC langszij bracht. Het was wederom Bob van Leeuwen die er voor 
zorgde dat de 3 punten in Langbroek bleven, 3-2. 
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Direkt na de aftrap wilden de bezoekers laten zien dat ze 1ste klasser waardig waren en 
probeerden dat met doelpunten uit te drukken. Door het prima ingrijpen van Geert Willem 
Merkens werd dit nog niet op het scorebord zichtbaar. SVL probeerde met counters onder de 
druk uit te komen. Zo legde de prima op dreef zijnde Wilco van Drie de bal vanaf de achterlijn 
terug op Walter Cremers, maar door het ongelijke veld wist hij deze kans niet succesvol af te 
ronden. Wilco zelf had de pech dat Geert Kamperman zich in de baan van zijn schot wierp. Ali 
Alkan zette SVL in de 32ste minuut op winst. Vanuit een corner belandde de bal bij Ali die strak 
en laag inschoot. Remco Bloemheuvel was kansloos. Door het benenwoud voor hem zag hij de 
bal pas toen deze in het net lag, 1-0. IJFC probeerde hierna via Chris Resida weer terug te 
komen, maar door alert uitkomen wist Geert Willem dit te voorkomen. Wilco van Drie kwam 
hierna nog in een goede schietpositie, na een pass van Ali Alkan, maar Remco Bloemheuvel 
wist de bal nog net uit het doel te trappen. 

   

 
IJFC begon overdonderend aan de 2de helft en het was wederom Geert Willem die ze van het 
scoren hield. Een voorzet plofte op de voet van Barry Roestenburg die vanaf 10 meter hard 
uithaalde. In een reflex wist Geert Willem het harde schot van de doellijn te keren. Ook Elvin 
Hardeveld wist de bal in de rebound niet achter Geert Willem in het doel te deponeren. Even 
later kreeg Geert Willem hulp van Matty van Leeuwen die zich in de baan van het schot van 
Dennes Groenendijk wierp. In de 52ste minuut moest hij toch nog de bal uit het net halen na 
een schot van Elvin Hardeveld uit een onoverzichtelijke situatie, 1-1. IJFC putte hier weer 
veerkracht uit en ging voor de volle winst, maar ze werden in de 66ste minuut verrast door de 
snelle Ali Alkan die in de 16 onderuit werd gehaald door Remco Bloemheuvel. Deze had zijn 
handschoenen al uitgedaan en was al bijna onderweg naar de bank, maar tot zijn 
verwondering, en vele met hem, kreeg hij slechts geel te zien en mocht dus van de prima 
leidende scheidsrechter Beudeker blijven staan om even later de bal alsnog uit net te vissen, 
waartegen Bob van Leeuwen hem vanaf de stip geschoten had, 2-1. IJFC liet zich hierdoor niet 
van slag brengen en kwam even later weer op gelijke hoogte door de verder onzichtbare 
veteraan Dennis Groenedijk die vanaf 20 meter Geert Willem in de bovenhoek verraste, 2-2. 
Laat nu diezelfde Groenendijk in de 88ste minuut de oorzaak zijn van de winst die SVL op IJFC 
behaalde. In de 16 haalde hij Ali onderuit waarna Bob van Leeuwen de overwinning vanaf de 
stip veilig stelde, 3-2. Komende zaterdag gaat SVL met deze voorsprong bij IJFC op bezoek 
voor de beslissende match. 

Opstelling: Geert Willem Merkens, Dobias Aldenkamp, Barry van Leeuwen, Maurice Pot, 
Bastin Hofman, Walter Cremers, Bob van Leeuwen, Matty van Leeuwen, Martijn Merkens 
(Willem Baay), Ali Alkan, Wilco van Drie. 

 SVL 1ste klasse waardig na 1-5 overwinning op IJFC 
 
SVL heeft zijn imposante inhaalrace, vanaf begin maart, zaterdag tegen IJFC met een 5-1 
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overwinning afgesloten, waardoor men zich heeft gehandhaafd in de 1ste klasse. Velen hadden 
SVL toen al afgeschreven en zagen de Langbroekers toen al als een zekere 
degradatiekandidaat naar de 2de klasse, zeker na de nederlaag tegen mede 
degradatiekandidaat Geinoord. Maar men had geen rekening gehouden met de veerkracht van 
Jan Gaasbeek en zijn manschappen. De ruggen werden gerecht door het vriendenteam en de 
mensen daaromheen om hun cluppie in de eerste klasse te houden en dat resulteerde 
uiteindelijk tot het spelen van de nacompetitie. 

Daarin kreeg eerst UVV 2 nederlagen om de oren, waarna men IJFC tegenkwam in de finale 
ronde. In Langbroek kregen de IJsselsteiners klop met 3-2, wat tevens de laatste officiële 
wedstrijd op het 48 jarig sportcomplex was en mooi voor de historie van SVL dat dit met een 
overwinning gebeurt. In de uitwedstrijd kwam de thuisclub direct na de aftrap al op een 1-0 
voorsprong door goed gebruik te maken van de vrijheid die ze kregen bij een corner. Even 
later hadden ze de mogelijkheid om op 2-0 te komen, maar dat vond de goed ingrijpende 
Geert Willem Merkens geen optie. Hierna nam SVL het initiatief over wat resulteerde in de 1-1 
door Wilco van Drie en even later tekende Ali Alkan voor de 2-1. Martijn Merkens zorgde er 
voor dat SVL geruststellend met 3-1 aan de thee mocht. 

Na de hervatting bleef SVL het spel dicteren en wist zich volop kansen te creëren. IJFC kwam 
niet meer in beeld. Ja toch nog even in de 65ste minuut toen men in een hectische situatie 
tegen 2 rode kaarten aanliep. Hierna bekroonde Ali Alkan zijn afscheid met 2 doelpunten, 
zodat er een eindstand van 5-1 voor SVL op het scorebord verscheen. 

   

SVL begon met dezelfde opstelling als van Hemelvaartsdag aan de wedstrijd. De prima 
leidende scheidsrechter De Waard had nog maar net het beginsignaal vanaf de middenstip 
laten horen of hij moest alweer het fluitje aan zij mond brengen om voor de tweede maal af te 
laten trappen. Dit was omdat de thuisclub uit een corner de open kans kreeg om de bal achter 
Geert Willem Merkens te werken, 1-0 en dat al in de eerste minuut. 10 minuten later had men 
zelfs al op een 2-0 achterstand kunnen staan, maar de klasse van Geert Willem voorkwam dit. 
Eindelijk kwam SVL in beeld door een snelle actie van Wilco van Drie die Melvin Klomp liet 
staan waarna de uitkomende Remco Bloemheuvel hem van het scoren wist te houden. In de 
10 minuten hierna drukte SVL zijn stempel op de wedstrijd door kans op kans te creëren. 
Eerst liet een solerende Ali Alkan Melvin Klomp staan, waarna hij Wilco van Drie de kans gaf 
SVL op gelijke hoogte te brengen. Een polletje op het kunstgras kan het niet zijn geweest, 
maar hij maaide finaal over de bal heen. Maurice Pot had daarna de pech dat zijn kopbal de lat 
schroeide. Uiteindelijk lukte het Wilco in de 25ste minuut wel te scoren door de bal beheerst in 
de verste hoek te deponeren, 1-1. Hierna liep Ali weer weg van zijn verdediging en schoof de 
bal naar de meegekomen Maurice Pot, maar Auke Bakker kon nog net de bal iets toucheren 
waardoor hij Maurice van het scoren wist te houden. In de 31ste minuut was het wel raak. 
Wilco bediende Ali op maat, waarna deze Dwight Vlijten uitkapt en daarna de bal langs de 
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kansloze Remco schiet, 2-1, en dat allemaal in die 10 minuten. Net voor de theegang zet Wilco 
Martijn Merkens nog even vrij voor Remco die de bal daarna alleen nog maar even uit het net 
hoeft te halen, 3-1. 

Direct na de hervatting weet Matty van Leeuwen zich vrij te spelen, maar een goede reactie 
van Remco hield Matty van het scoren. Uit de corner hierna had Barry van Leeuwen de pech 
dat zijn doorkopbal net over de lat scheerde. IJFC is er helemaal aan. Wilco van Drie weet zich 
binnen 4 minuten 2 dotten van kansen te scheppen. Na een prachtige balbehandeling ziet hij 
zijn schot via binnenkant paal weer terug in het veld komen en even later tilt hij de bal over 
de uitkomende Remco centimeters langs de staander. Nog geen 2 minuten speelt Wilco zich 
weer prima vrij, waarna Ali over zijn voorzet stapt waardoor Matty van Leeuwen de bal 
simpel in kan tikken, maar de bal ging richting TV mast. Na een opstootje kregen 2 
IJsselsteiners rood te zien en dus mochten vertrekken. Rustig uitspelen was daarna de 
boodschap. Ali krijgt daarna van Wilco de mogelijkheid om zijn tweede doelpunt te scoren, 4-
1. Waarna hij net voor het eindsignaal ook nog even voor de derde keer de bal langs Remco in 
het doel deponeert, 5-1. Daarmee deed hij zijn woorden gestand die hij uitte nadat hij voor 
DTS getekend had, dat hij zijn laatste wedstrijd bij SVL met een feestje wilde beëindigen en 
dat dan mede door zijn bijdrage SVL behouden blijft voor de eerste klasse. 

   

Ook Wilco van Drie sloot zijn laatste wedstrijd voor SVL klassevol af. Hij scoorde niet alleen de 
gelijkmaker, maar de uitblinkende Wilco bracht diverse medespelers in een kansrijke situatie 
om te scoren. Helaas maakte alleen Ali daar gebruik van. Groot was de vreugde na het laatste 
fluitsignaal bij de wederom veel meegereisde SVL supporters. Met champagne werd de meer 
dan verdiende overwinning gevierd. Bij thuiskomst in Langbroek werden de helden weer met 
een erehaag ontvangen. In polonaise ging Jan Gaasbeek met zijn gevolg de kantine in. 
Geruststellend was wel voor hem en zijn assistent dat er wel gedreigd werd met een 
modderbad, maar niet werd uitgevoerd. Het Langbroekse feestje van het cluppie SVL ging nog 
even door en was tevens het laatste feestje in de kantine voor de afbraak. Een prachtig slot 
voor het Langbroekse cluppie dat 21 juni 50 jaar bestaat. Straks, in augustus, als het complex 
helemaal klaar is zal dit dan uitbundig worden gevierd.  
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Opbrengst collecteweek Fonds Gehandicaptensport: 
27 maart t/m 2 april 2011 
 
Van 27 maart tot en met 2 april 2011 heeft Fonds Gehandicaptensport met vele 
enthousiaste vrijwilligers gecollecteerd voor de gehandicapte sporters in Nederland. 
Dit jaar stond de campagne in het teken van Roland. Een jongetje van 7 die door een 
hersenbeschadiging spastisch is, maar door te basketballen steeds groter, sterker en 
zelfstandiger wordt.  
 
Dit jaar is de collecteopbrengst in Langbroek € 1.082,65.  De totaalopbrengst van de collecte 
in de drie kernen van de gemeente Wijk bij Duurstede bedraagt  € 4.052,87. Deze geweldige 
prestatie is mede mogelijk gemaakt door de ca. 40 vrijwilligers van Fonds 
Gehandicaptensport.   
25% van de totaal opbrengst, t.w. € 1.011,35 is bestemd voor de plaatselijke Gehandicapten 
Sportvereniging Wijk bij Duurstede, die wekelijks voor mensen met een handicap de 
zwemsport en de zaalsport mogelijk maakt. Deze sportvereniging kan hiervan voor 
gehandicapte sporters aangepast sport- en spelmateriaal aanschaffen.  
Inmiddels heeft de GSV Wijk bij Duurstede van de opbrengst 2011 een rolstoel kunnen 
aanschaffen.  
 
De collecteweek is de belangrijkste bron van inkomsten van Fonds Gehandicaptensport. Uit 
de opbrengst worden jaarlijks honderden projecten gefinancierd om sport voor mensen met 
een handicap mogelijk te maken. Fonds Gehandicaptensport stelt subsidies beschikbaar aan 
(sport)organisaties zonder winstoogmerk, voor de aanschaf van speciaal sport- en 
spelmateriaal, de financiering van sportevenementen en de realisatie van specifiek 
bouwtechnische aanpassingen. Ook innovatieve projecten met als doel promotie of 
stimulering van sport voor mensen met een handicap komen voor een financiële bijdrage in 
aanmerking. 
 

Dank aan alle collectanten die zich belangeloos hebben ingezet tijdens de 
collecteweek en bedankt alle gulle gevers die de Gehandicapten Sport een warm 

hart toedragen. 
Dank je wel SVL, de opbrengst in de SVL collectebus bedraagt € 87,90. 

 
 

Sija van Ee-Reedijk 
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 boren & zagen in steen & beton 
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Overige Senioren elftallen 

 
S.V.L. 2 Sponsors: 

Tenue: W.J. Merkens hoveniers/ 
Loodgieters- en verwarmingsbedrijf Damen en van Leeuwen  
Inloopshirts: Cafe het Pakhuys 
Jassen: Kruit Installatiebedrijf.  

 
Dinsdag 19 april 2011 SVL 2 – SVMM 2 (vrienschappelijk)   3 – 1 
Ron van Brenk 2x, Jan-willem Aalbertsen 1x. 
 
Zaterdag 23 april 2011 SVL 2 – SVM 2      1 – 3 
Fabian Roelofs 1x. 
 
Donderdag 28 april 2011 SVL 2 – CJVV 3      2 – 1 
Ron van Brenk 1x, Andre van Mourik 1x. 
 
Nacompetitie 1ste ronde 1e klasse/2e klasse 3C-1D 
 
Zaterdag 14 mei 2011 Odysseus 91 2 – SVL 2     1 – 0 
 
Zaterdag 21 mei 2011SVL 2 – Odysseus 91 2      3 – 1 
Andre van Mourik 3x. 
 
Nacompetitie 2de ronde 1e klasse/2e klasse 3C-1D 
 
Zaterdag 28 mei 2011 Huizen 3 – SVL 2      1 – 2 
Andre van Mourik 1x, Fabian Roelofs 1x. 
 
Donderdag 2 juni 2011 SVL 2 – Huizen 3      2 – 1 
Ron van Brenk 1x, Fabian Roelofs 1x. 
 
Nacompetitie 3de ronde 1e klasse/2e klasse 3C-1D finale B 
 
Zaterdag 4 juni 2011 UVV 2 – SVL 2      2 – 1 
Fabian Roelofs 1x. 
 

# Team G W GL V P DPV DPT PM 

1 DESTO 2 18 13 2 3 41 54 33 0 

2 Eemdijk 3 18 11 3 4 36 42 17 0 

3 Benschop 2 18 9 4 5 31 49 32 0 

4 Zuidvogels 4 18 10 1 7 30 43 43 1 

5 SVL 2 18 8 5 5 29 41 23 0 

6 CJVV 3 18 6 7 5 25 34 31 0 

7 Ajax 1 18 5 3 10 18 33 40 0 

8 Jonathan 2 18 5 2 11 17 24 43 0 

9 Candia '66 2 18 5 2 11 17 29 64 0 

10 SVM 2 18 3 1 14 10 33 56 0 
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SVL 2 strijdend tenonder 
 
Rare club dat UVV, maar 4 herenteams maar wel op hoog niveau voetballen. Zoals het in een 
nieuwbouwwijk hoort hebben ze wel veel pupillen, maar hogerop lijken de spelers in rook op 
te gaan. Ook in UVV 2 lopen geen jonge spelers, dus zoals SVL 1 heeft aangetoond is het een 
kwestie van kapot spelen? 
 
UVV 2 nr. 10 van 11 in res. 1B 20-7-3-10-24 47-57 (scoren 6x meer dan de kampioen!)  
SVL 2 nr. 5 van 10 in res. 2D 18-5-5-8-29 41-23 (periode 1) 
 
Op het goede natuurgras van het hoofdveld van JSV Nieuwegein stond de wedstrijd onder 
leiding van het prima arbitrale trio R. Meinen, H.J.R. van Kasberken en M. Kacar. Zoals 
gebruikelijk won aanvoerder André de toss en kon de nacompetitiefinale beginnen. Een en 
ander onder de vertrouwde blikken van de vaste fans en gejuich van de dames.      
 
Opstelling: Alex 
  Heitink 
Jan-Willem Roeleveld 5 
6  André  Rutger 
Koen  Ron  Fabian  
 
De opdrachten van trainer Erik waren duidelijk, mandekking en tempo. Zoals gebruikelijk 
kwam dat in het begin er niet helemaal uit, wat tempo betreft. Waarschijnlijk heeft iedereen 
het warm, behalve het publiek in de schaduw van de tribune en op loopafstand van de bar.  
Rutger heeft het ook warm en speelt wat kort terug op Alex maar die ruimt kordaat op. 
Aan de andere kant lijkt Fabian te worden vastgehouden maar de scheids fluit niet. Hoewel 
het een sportieve wedstrijd is, is UVV duidelijk handiger in de kleine overtredingen, waarvoor 
de scheids wel blijft vermanen maar gedurende de hele pot geen kaart trekt.  
Hierna gaat een voorzet van rechts over Alex, maar de UVV targetman schrikt er ook van. UVV 
is meer in balbezit maar dit komt mede omdat ze maar met 1 aanvaller spelen. 
Een Langbroekse voorzet van rechts gaat via een schot van Fabian net naast. 
Aangezien op een kwart van de wedstrijd Ron dorst heeft gaat hij maar even liggen zodat  
iedereen kan drinken. 
Dit geeft André vleugels want vlak hierna volleyt hij de bal met links, helaas recht op de 
keeper. 
Trefzeker benut de UVV spits de volgende kans wel, Alex krijgt de bal niet goed weg en krijgt 
een fraaie boogbal over zich heen, 0-1. 
Ron kan een dieptepass van Koen net niet van richting veranderen. Fabian vindt het net wel 
met een streep met rechts na een goede actie van Sander en bepaalt de ruststand op 1-1.  
 
De tweede helft begint zonder wissels aan beide zijden. Fabian komt het best uit de 
kleedkamer want hij verovert zelf de bal en streept deze met links op de lat, die er helaas 
weer uit stuitert. Ook UVV is scherp en schiet voorlangs. UVV zet een nieuwe aanvaller van 3 
meter lang in, die JW nog lelijk zal poorten, maar daar mag ik niets over schrijven.... Ook SVL 
wisselt een aanvaller, Sander voor Ron.  
Voor UVV levert dit bijna de winst op want de nieuwe aanvaller schiet vanaf 5 meter keihard 
op de lat, gelukkkig in de handen van Alex. SVL begint nu een beetje risico te nemen met de 
buitenspelval, hetgeen tot een corner leidt. 
Deze wordt verrassend bij de eerste paal binnengetikt, 1-2. 
Na de drinkpauze begint SVL met haar laatste krachten een slotoffensief. 
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Een streep van Rutger wordt nog bij de eerste paal gestopt waarna hij op zijn lauweren mag 
rusten voor onze nr. 12. Nadat ook de derde wissel is afgehandeld is het volle hens vooruit. In 
de laatste minuut  brengt Alex nog een vrije trap in de 16, maar helaas, de scheids fluit voor 
het eindsignaal. 
Een kort seizoen, maar 18 competitiewedstrijden maar wel lange nacompetitie die naar meer 
smaakt is voorbij. 
 
S.V.L. 3  Sponsors: 

Tenue: Wim Aalbertsen, brood en banket. 
   Tassen: Wim Aalbertsen, brood en banket. 
   Inloopshirts: Wim Aalbertsen, brood en banket. 

Intrapballen: Wim Aalbertsen, brood en banket. 
 
Zaterdag 23 april 2011 DOVO 7 – SVL 3     5 – 1 
Burak Kuna 1x. 
 
Woensdag 18 mei 2011 Scherpenzeel 3 – SVL 3    5 – 0 
 
Zaterdag 21 mei 2011 Roda 46 4 – SVL 3     5 – 1 
Dimitri Vraudent 1x. 
 

# Team G W GL V P DPV DPT PM 

1 DOVO 7 20 14 2 4 44 65 36 0 

2 Renswoude 3 19 13 1 5 40 60 42 0 

3 VVZ '49 4 19 11 3 5 36 45 34 0 

4 Roda 46 4 21 11 2 8 35 62 51 0 

5 Nieuwland 4 21 9 4 8 30 75 60 1 

6 Valleivogels 4 20 8 3 9 27 55 50 0 

7 Scherpenzeel 3 21 7 3 11 24 44 52 0 

8 GVVV 5 18 6 4 8 22 42 56 0 

9 SVL 3 17 5 4 8 19 37 45 0 

10 Loosdrecht 6 19 5 3 11 18 45 71 0 

11 Candia '66 3 16 5 3 8 15 31 41 3 

12 CJVV 6 19 5 0 14 15 44 67 0 
 
S.V.L. 4  Sponsors: 

Tenue: A.S.U. advies & administratie 
 
Zaterdag 23 april 2011 Brederodes 4 – SVL 4     6 – 3 
Robin Noordam 3x. 
 
Zaterdag 14 mei 2011 SVL 4 – Woudenberg 7     3 – 1 
Sander van Rooijen 1x, Dhian Veenhof 1x, Erik Eckeveld 1x. 
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# Team G W GL V P DPV DPT PM 

1 Houten 5 22 22 0 0 66 94 26 0 

2 CDN 3 22 14 3 5 45 65 36 0 

3 SVM 6 22 14 2 6 44 92 67 0 

4 Delta Sports 10 22 13 2 7 41 68 48 0 

5 Scherpenzeel 4 20 11 3 6 36 57 36 0 

6 Sterrenwijk 3 21 12 0 9 34 84 74 2 

7 Brederodes 4 23 9 4 10 31 65 70 0 

8 SVL 4 18 8 2 8 26 56 54 0 

9 DVSA 3 24 5 2 17 17 45 88 0 

10 Vriendenschaar 2 18 4 4 10 16 40 49 0 

11 Bunnik 73 3 19 5 1 13 16 49 71 0 

12 Woudenberg 7 21 5 1 15 14 46 69 2 

13 Odin 3 22 3 0 19 9 28 101 0 
 
S.V.L. 5  Sponsors: 

Tenue: D. van Ee administratiekantoor 
 
Dinsdag 19 april 2011 Woudenberg 8 – SVL 5     2 – 3 
Sander van Rooijen 2x, Ernest Fernand 1x. 
 
Zaterdag 7 mei 2011 Vliegdorp 4 – SVL 5      4 – 2 
Robin Noordam 1x, Martin Roeleveld 1x. 
 
Zaterdag 14 mei 2011 SVP 5 – SVL 5      7 – 1 
Davey van Hazendonk 1x. 
 
Zaterdag 21 mei 2011-05-29 SVL 5 – Valleivogels 10    3 – 0 
Onbekend. 
 

# Team G W GL V P DPV DPT PM 

1 SVP 5 21 18 1 2 55 161 39 0 

2 Woudenberg 8 19 13 3 3 42 78 45 0 

3 VVA 71 6 19 10 6 3 36 66 44 0 

4 Brederodes 5 17 9 3 5 30 66 43 0 

5 Vliegdorp 't 4 19 9 3 7 30 51 63 0 

6 DEV Doorn 3 22 8 5 9 29 65 66 0 

7 Bunnik 73 4 19 8 2 9 26 55 67 0 

8 Scherpenzeel 5 19 7 3 9 24 55 78 0 

9 SVL 5 20 7 1 12 22 50 77 0 

10 Valleivogels 10 18 5 2 11 17 61 65 0 

11 Renswoude 5 20 4 3 13 15 47 95 0 

12 Delta Sports 11 21 2 2 17 8 49 122 0 
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S.V.L. Ve1  Sponsors: 
Tenue: A.S.U. advies & administratie/Henzen Sport 
Traningspakken: A.S.U. advies & administratie. 

   Tassen en indrinkshirts: Wim Bogerd Beheer 
 
Zaterdag 7 mei 2011 SVL Ve1 – VOP Ve1      3 – 2 
Johan Mocking 1x, Rene Massop 1x, Bert Hoogland 1x. 
 

# Team G W GL V P DPV DPT PM 

1 Breukelen fc VE1 17 15 1 1 46 107 20 0 

2 Altius VE2 17 12 1 4 37 76 30 0 

3 CDW VE1 19 11 3 5 36 66 46 0 

4 MSV 19 VE1 14 10 1 3 31 54 22 0 

5 Eminent Boys VE1 16 7 2 7 23 47 70 0 

6 Zuidvogels VE1 16 6 2 8 20 42 53 0 

7 DESTO VE1 16 6 2 8 20 38 54 0 

8 SVL VE1 18 5 3 10 17 32 58 1 

9 Houten VE1 16 3 4 9 13 34 54 0 

10 VOP VE1 16 3 2 11 10 27 74 1 

11 OSO VE1 17 1 3 13 6 25 67 0 
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DAMES   

 
Het damesteam van SVL is een team van 18 sportieve, maar vooral gezellige dames. 
Dit was ons 2e seizoen waarmee wij als damesteam in de competitie meededen, vorig jaar 
gepromoveerd naar de 4e klasse. Dit seizoen met wat wisselingen in de teamsamenstelling, 
Selina Polman en Leonie Vernooy zijn gestopt en hiervoor Malou Nienhaus, Anouk Berger, 
Sanne van Leeuwen en Elsbeth Merkens in de plaats gekomen.  
  
Ons seizoen begon met een teamuitje in augustus, niet eerst op trainingskamp of volkomen 
afgeknepen worden op het trainingsveld of Doornse Gat, maar lekker wokken in Elst. Hier 
heeft Lida zich laten schminken en vierde Manita haar 63e verjaardag! 
  
De eerste wedstrijden van het team waren voor de beker, waarvoor we we snel waren 
uitgeschakeld. In de competitie was het voetballen van wisselende kwaliteit, grote 
overwinningen soms een gelijkspel, maar ook grote verliespartijen. 
  
De blessures bij SVL beperkte zich helaas niet tot de A en B-selectie, ook de dames deelden in 
de malaise. Op Renate,Sharon en Yvon hebben we het hele seizoen geen beroep kunnen doen 
en ook Iris heeft de laatste wedstrijden vanuit de dug-out  moeten bekijken. Gelukkig mochten 
we regelmatig wat versterking lenen van de meisjes B1, meiden hiervoor nog veel dank! 
  
Later in het seizoen raakte zelfs de grensrechter geblesseerd, hoeveel pech kan je hebben? 
 
Vanwege de strenge winter werden veel wedstrijden afgelast, maar konden we gelukkig een 
keer gebruik maken van de diensten van Bastin Hofman. Hij heeft ons flink pijn gedaan met 
zijn Pilatesles. 
  
De resultaten waren de 2e seizoenshelft weer wisselend, maar er werd (af en toe) wat beter 
voetbal gespeeld. Uiteindelijk zijn we in het 1e jaar in de 4e klasse geeindigd in de 
middenmoot. Helaas gaat de KNVB opnieuw indelen en degraderen we weer naar de 5e 
klasse. 
  
Ter afsluiting van het seizoen hebben we een toernooi gespeeld in Maarssen, waar we 2e zijn 
geworden met behulp van enkele gastspeelsters. Bijna konden we weer naar huis zonder te 
hebben gespeeld want de tenues waren vergeten in Langbroek. Barry bedankt voor het 
brengen van de shirts en voor het regelen van de supporters, we hebben nog nooit zoveel 
toeschouwers gehad! 
  
Het absolute hoogtepunt en de "echte"afsluiting van het seizoen was ons teamuitje van 27 t/m 
29 mei naar Beekbergen. Waar we een actief/sportief programma hebben afgewerkt. 
Met bowlen, survivelen,barbequen en zaterdagavond stappen in Arnhem hebben wij ons 
geweldig vermaakt. De grootste uitdaging was echter het slapen in legertenten met 
temperaturen rond het vriespunt, op het beton met snurkende,aangeschoten en bevroren 
teamgenoten. Wat een bikkels en wat was het leuk! 
Maaike van Rossum bedankt voor de goede organisatie van het teamuitje en meiden bedankt 
voor de gezelligheid het afgelopen seizoen. 
  
Ik wens iedereen (ook niet leden van ons team) een fijne vakantie en wij gaan elkaar zien op 
de nieuwe velden en in de nieuwe kantine! 
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Uitslagen S.V.L. dames seizoen 2010/2011 
 
Zijn er verkeerde sponsornamen vermeld of zijn er sponsors bij gekomen geeft dit dan door 
aan Henk Henzen zodat in het volgende clubblad de juiste namen staan vermeld info@svl-
omni.nl. Wedstrijdverslagen kunt u ook naar hem mailen, zodat deze op de SVL-site kunnen 
worden geplaatst. 
 
De uitslagen en verslagen staan ook op zaterdagavond om omstreeks 18:00 uur op het 
internet www.svl-omni.nl, www.rondomvoetbal.nl,  www.voetbalnederland.nl,  
www.voetbalopzaterdag.com. 
 
S.V.L. 1  Sponsors:  

Tenue: Kruijt Installatiebedrijf 

Tassen: Jolanda’s Kapsalon 

Trainingspakken: Cheda bouw Utrecht 

Inloopshirts: MW Training    
    
Zaterdag 23 april 2011 Hoogland Da1 – SVL Da1     12 – 0 
 
Dinsdag 3 mei 2011 DOVO Da1 – SVL Da1     6 – 0 
 
Zaterdag 7 mei 2011 SVL Da1 – Baarn Da1     0 – 3 
 
Zaterdag 14 mei 2011 SVL Da1 – DOVO Da1     4 – 9 
Maaike van Rossum 1x, Lida van Os 1x, Marije van Leeuwen 1x, Miranda  van Dijk 1x. 
 

# Team G W GL V P DPV DPT PM 

1 Hoogland DA1 24 22 2 0 68 187 22 0 

2 DOVO DA1 24 18 2 4 56 123 24 0 

3 CDN DA1 23 18 1 4 55 132 23 0 

4 SVM DA1 24 17 2 5 53 56 34 0 

5 CJVV DA2 25 15 2 8 47 63 28 0 

6 TOV DA1 22 15 1 6 46 73 39 0 

7 VSC DA1 24 14 2 8 44 67 43 0 

8 Candia '66 DA1 24 11 4 9 37 60 50 0 

9 SVL DA1 23 6 0 17 18 40 105 0 

10 Baarn sv DA1 25 5 3 17 18 17 103 0 

11 Odysseus 91 DA4 24 5 0 19 15 29 93 0 

12 Vliegdorp 't DA1 14 1 1 12 4 13 74 0 

13 Zwaluwen Utrecht 11 DA1 22 0 3 19 3 12 115 0 

14 CSW DA4 22 0 3 19 3 14 133 0 
 
 
 

mailto:info@svl-omni.nl
mailto:info@svl-omni.nl
http://www.svl-omni.nl/
http://www.rondomvoetbal.nl/
http://www.voetbalnederland.nl/
http://www.voetbalopzaterdag.com/
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JEUGD 

 
Zijn er verkeerde sponsornamen vermeld of zijn er sponsors bij gekomen geeft dit dan door 
aan Henk Henzen zodat in het volgende clubblad de juiste namen staan vermeld info@svl-
omni.nl . Wedstrijdverslagen kunt u ook naar hem mailen, zodat deze op de SVL-site kunnen 
worden geplaatst. 
 
De uitslagen en verslagen staan ook op zaterdagavond om omstreeks 18:00 uur op het 
internet www.svl-omni.nl, www.rondomvoetbal.nl,  www.voetbalnederland.nl,  
www.voetbalopzaterdag.com. 
 
S.V.L. A1 Sponsors:  

Tenue: W & U Vloeren/Van Hulzen Verzekeringen. 
Inloopshirts: Budget 
Trainingspakken: A.S.U. advies & administratie  
Jassen: Kruit Installatiebedrijf.  
Tassen: Wilhelm & Kling. 

   Regenjacks: Restaurant Naast de Poort 
 

# Team G W GL V P DPV DPT PM 

1 CDW A1 15 12 2 1 38 47 12 0 

2 VRC A1 15 12 1 2 37 46 12 0 

3 Woudenberg A1 15 9 3 3 30 30 20 0 

4 IJFC A1 15 7 3 5 24 44 41 0 

5 CDN A1 15 6 1 8 19 34 37 0 

6 Valleivogels A1 15 5 2 8 17 35 41 0 

7 Focus 07 A1 15 3 3 9 12 22 44 0 

8 JSV Nieuwegein A1 16 3 1 12 10 32 57 0 

9 SVL A1 15 2 2 11 6 27 53 2 

 
S.V.L. A2  Sponsors: 
   Tenue: Schildersbedrijf H. van Impelen. 

Jassen: Kruit Installatiebedrijf. 
 

# Team G W GL V P DPV DPT PM 

1 DOVO A4 19 17 1 1 48 117 35 4 

2 Geinoord N'gein A3 18 14 2 2 40 110 26 4 

3 SVL A2 15 9 2 4 28 62 38 1 

4 Valleivogels A3 15 7 4 4 25 43 37 0 

5 DEV Doorn A2 19 7 3 9 24 64 71 0 

6 Austerlitz A1 15 7 2 6 23 46 45 0 

7 Huizen A4 16 6 1 9 19 44 64 0 

8 CDN A2 16 6 1 9 19 41 73 0 

9 VVIJ A4 18 5 1 12 16 30 69 0 

10 VVIJ A5 13 4 2 7 14 40 59 0 

11 Roda 46 A5 9 3 1 5 10 26 38 0 

12 VRC A3 17 0 0 17 0 27 95 0 

mailto:info@svl-omni.nl
mailto:info@svl-omni.nl
http://www.svl-omni.nl/
http://www.rondomvoetbal.nl/
http://www.voetbalnederland.nl/
http://www.voetbalopzaterdag.com/
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S.V.L. MB1 Sponsors:  

Tenue: Timmerbedrijf van Hazendonk.  
Trainingspakken: Tuincentrum J.W. Merkens. 
Tassen: Quint transportbedrijf. 

 

# Team G W GL V P DPV DPT PM 

1 CDN MB1 8 7 1 0 22 29 10 0 

2 VRC MB1 6 4 0 2 12 27 13 0 

3 SVL MB1 7 2 2 3 8 12 18 0 

4 Vriendenschaar MB1 6 1 1 4 4 14 19 0 

5 Maarssen MB2 5 0 0 5 0 3 25 0 

 
S.V.L. C1  Sponsors:  

Tenue: G van de Bos Grondwerken. 
Trainingspakken: Grondverzet Martin Overvest. 

  Tassen: Timmerbedrijf Hazendonk. 
 Inloop- en trainingsshirt: Kapsalon Hairhouse D’bergen 

 

# Team G W GL V P DPV DPT PM 

1 HDS C2 10 9 0 1 27 66 13 0 

2 Schalkwijk C1 8 7 0 1 21 36 14 0 

3 SVL C1 9 5 0 4 15 47 16 0 

4 DVSA C1 8 3 0 5 9 12 30 0 

5 Odijk C2 9 2 0 7 6 16 43 0 

6 DEV Doorn C2 8 0 0 8 0 3 64 0 

 
S.V.L. D1  Sponsors:  

Tenue: Rabobank. 
Tassen: Piet van Doorn. 

 

# Team G W GL V P DPV DPT PM 

1 Houten D4 10 8 1 1 25 53 18 0 

2 Veenendaal D1 10 8 1 1 25 48 13 0 

3 SVL D1 10 4 2 4 14 31 22 0 

4 Vriendenschaar D4 9 4 0 5 12 25 33 0 

5 DEV Doorn D2 9 2 0 7 6 19 48 0 

6 Delta Sports D4 10 1 0 9 3 13 55 0 
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S.V.L. E1  Sponsors:  
Tenue: Maatman Grafische Produkten 
Inloopshirts: Healthcentre Fit4all 
Trainingspakken: Klus- en onderhoudsbedrijf Gert Sondervan 
Langbroek 

 

# Team G W GL V P DPV DPT PM 

1 CDN E6 8 6 1 1 19 47 20 0 

2 SVL E1 8 5 1 2 16 41 27 0 

3 Jonathan E7 8 4 1 3 13 43 31 0 

4 DOSC E6 8 2 1 5 7 22 40 0 

5 SVF E4 8 1 0 7 3 12 47 0 

 
S.V.L. E2  Sponsors:  

Tenue: A.S.U. advies & administratie. 
Tassen: Pot en zn. Loodgietersbedrijf 
Trainingspakken: Klus- en onderhoudsbedrijf Gert Sondervan 
Langbroek 
 

Verslag voetbaltoernooi E2 in Montfoort op 28 mei 2011.  
Vanmorgen moesten we vroeg op pad, want we hadden een voetbaltoernooi in Montfoort en  
onze 1e wedstrijd was om half tien. We speelden 3 wedstrijden en iedere wedstrijd duurde 25  
minuten. Toen we aankwamen, was de E1 met hun 1e wedstrijd bezig en konden we bij hen  
kijken! Om half tien waren wij aan de beurt om onze 1e wedstrijd te spelen. Sjoerd ging 
keepen en Ruben was de aanvoerder. Deze wedstrijd begonnen we goed, maar we hebben  
helaas verloren met 7-2. De twee doelpunten werden gemaakt door Mika en Remco. 
Na afloop hoorden we dat deze tegenstander niet Elinkwijk, maar een ander elftal van MSV- 
zelf was... 
 
Voordat we onze volgende wedstrijd moesten spelen, konden we de E1 weer aanmoedigen;  
zij waren goed aan het voetballen! Bij onze 2e wedstrijd was Kars keeper en Mika aanvoerder.  
Deze wedstrijd ging lekker en we speelden goed. We kwamen voor op 4-0. Het werd nog wel 
 4-3, maar we hebben de wedstrijd gewonnen met 5-3! Doelpuntenmakers waren Remco en 
 Ruben. De laatste wedstrijd ging Ruben keepen en was Mika aanvoerder. Deze wedstrijd was  
heel spannend en ging gelijk op. Op een gegeven moment was het 1-1 door een mooi doelpunt 
 van Remco..uiteindelijk werd het 2-1 voor de tegenpartij. We zijn bij dit toernooi 3e  
geworden (de E1 is 2e geworden). 
 
Emiel mocht de mooie beker ophalen! De kids  
kregen allemaal ook nog een medaille. De 
 organisatie/verzorging van dit toernooi was  
prima: er was koffie voor de begeleiding, er was 
 voldoende drinken en chips voor de kids en alles 
 verliep vlekkeloos! 
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# Team G W GL V P DPV DPT PM 

1 DOVO E11 9 8 1 0 25 38 11 0 

2 DOSC E7 10 7 2 1 23 72 21 0 

3 Saestum E6 9 5 1 3 16 48 28 0 

4 Candia '66 E5 10 5 0 5 15 45 43 0 

5 SVL E2 10 2 0 8 6 21 59 0 

6 SVMM E4 10 0 0 10 0 19 81 0 

 
S.V.L. F1  Sponsors:  
   Tenue: Rabobank Kromme Rijnstreek. 

Tassen: Rabobank Kromme Rijnstreek. 
 
Zaterdag 26 maart 2011 SVL F1 – Scherpenzeel F1   4 – 1 
 
Zaterdag 2 april 2011 SVL F1 – Saestum F2    5 – 2 
 
Zaterdag 9 april 2011 Jonathan F5 – SVL F1    0 – 9 
 
Zaterdag 16 april 2011 SVL F1 – HDS F2     6 – 2 
 

# Team G W GL V P DPV DPT PM 

1 Valleivogels F1 8 6 1 1 19 28 8 0 

2 SVL F1 10 6 1 3 19 38 23 0 

3 Scherpenzeel F1 10 5 3 2 18 28 14 0 

4 Odijk F1 11 5 2 4 17 26 19 0 

5 HDS F2 10 5 1 4 16 32 29 0 

6 Saestum F2 7 2 2 3 8 13 14 0 

7 Jonathan F5 8 1 1 6 4 10 35 0 

8 Bilt De F8 10 1 1 8 4 16 49 0 
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SV.L. F2  Sponsors: 
Tenue: Rabobank Kromme Rijnstreek. 
Tassen: Rabobank Kromme Rijnstreek. 
Trainingspakken: Klus- en onderhoudsbedrijf Gert Sondervan 
Langbroek 

 
Zaterdag 26 maart 2011 Oranje-wit F1 – SVL F2    3 – 0 
 
Zaterdag 2 april 2011 CDW F11 – SVL F2     0 – 2 
 
Zaterdag 9 april 2011 SVL F2 – Jonathan F14    1 – 5 
 
Zaterdag 16 april 2011 t Goy F7 – SVL F2     11 – 1 
 

# Team G W GL V P DPV DPT PM 

1 Goy 't F7 11 11 0 0 33 110 6 0 

2 Valleivogels F4 11 7 2 2 23 40 24 0 

3 Oranje-Wit F1 11 7 1 3 22 33 37 0 

4 Jonathan F14 9 6 1 2 19 36 15 0 

5 DVSA F5 10 4 0 6 12 25 35 0 

6 SVL F2 10 2 1 7 7 20 47 0 

7 Merino's De F5 11 1 2 8 5 18 61 0 

8 CDW F11 11 0 1 10 1 8 65 0 
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   Vind jij de zomervakantie ook zo lang duren??? 

Schrijf je dan vanaf 8 juni in voor een 

leuke vakantieweek bij het 

 

Stichting Organisatie Kindervakantiekampen 

 

Voor wie: Alle kinderen van 6 tot en met 12 jaar 

uit de gemeente Wijk bij Duurstede 

    (die niet op vakantie gaan) 

Wanneer:  van 1 tot en met 6 augustus 

Waarheen:  Putten 

Informatie:  www.sokkamp.nl   
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Een dag van een SVL vrouw 

 
Op zaterdag 4 juni gaat mijn wekker om 8.00. Het zal vandaag een spannende dag worden, 
met de F1 (waar Irene en ik leider van zijn), een groot toernooi in Ingen en het Eerste en 
Tweede  spelen de laatste wedstrijd om volgend jaar in de eerste klasse te mogen voetballen. 
Het Tweede om te promoveren en het Eerste om niet te degraderen. Eerst maar eens een goed 
ontbijt met mijn jongste zoon Thijs, ook hij heeft veel zin in de dag. Om 8.45 staan we bij SVL, 
de F1 verzamelt zich en na een insmeer beurt met zonnebrand gaan we met frisse moed naar 
Ingen. Het beloofd een fantastische dag te worden. Onze eerste wedstrijd winnen we met 2-0. 
Daarna moeten we een uurtje wachten. We zitten een beetje in de schaduw en half in de zon 
voor de liefhebbers.  
 
We babbelen wat over wat het eerste gaat doen, de meningen zijn verdeeld. Wel zijn  we het 
erover eens dat het geen makkelijke middag zal worden. Onze tweede wedstrijd gaat ook 
goed, weer winnen we, nu met 4-0. De volgende wedstrijd is iets moeilijker,  we spelen gelijk 
met 1-1. Nu gaan we rekenen…….als we de laatste wedstrijd winnen van de ochtend dan 
komen we in de middag poule waar gestreden wordt voor plaats  1 tot 5, gelijk spel en verlies 
betekend dat we gaan voor plek 6 tot 10. Irene en ik vertellen de kinderen hoe we ervoor 
staan, we moeten winnen!  
 
Helaas moeten we het met een gelijk spel doen, dat was ook het meest haalbare want we 
kregen een doelpunt cadeau van de scheidsrechter, na een verkeerde beoordeling. Van de 25 
teams strijden om plek 6 tot 10 is ook zeker geen schande. We gingen lekker ons broodje 
opeten. Even een water gevecht tussendoor en we konden er tegen aan! Wat een middag,  de 
eerste 3 wedstrijden wonnen we……de laatste eindigde in een gelijks spel. Bij de 
prijsuitreiking bleek dat we 6de geworden waren! Wat een super goed resultaat van de F1! 
Met mijn man had ik afgesproken dat  hij me op de hoogte zou houden over de stand van 
zaken bij IJFC.  
 
Sjoerd en Rob gingen met de spelersbus mee. Een groep kinderen mochten met de spelers 
mee het veld op lopen, waaronder ook Sjoerd. Wat een onvergetelijke  belevenis voor die 
kinderen.  Net voor de prijsuitreiking kreeg ik een sms’je van Rob, in IJsselstein was er 
gescoord door IJVC.  SVL begon zwak aan de wedstrijd. Jammer we hoorden graag andere 
berichten. Op de pont kreeg ik een berichtje dat het 1-1 was geworden. De auto achter ons op 
de pont werd op de hoogte gebracht, de kinderen van de F1 juichten! Net toen we Elst 
uitreden moest ik weer de achterste  auto op de hoogte brengen. Ik draaide het raampje open 
en gaf met mijn vingers de stand door. Zo is het wel leuk communiceren op de weg! In Doorn 
voor het kruispunt kon ik de 1-3 doorgeven en gelijk ook even de namen van de doelpunt 
makers! In Langbroek hebben Irene en ik de kinderen gedag gezegd en nog even allemaal een 
pluim gegeven over het fantastische toernooi. Thuis eerst even een bakkie koffie. Rob belde de 
1-4 door en vertelde ook over het opstootje in het veld. Zijn commentaar daarop was, laten we 
de wedstrijd maar rustig uit spelen en er zonder kleerscheuren zien af te komen wat het is 
duidelijk dat SVL in de eerste klasse blijft. Rob moest me helaas vertellen dat het tweede het 
niet had gehaald, zij verloren met 2-1. Uiteindelijk werd de stand 1-5. Om 18.15 ben ik met 
Thijs naar de kantine gegaan, daar hingen de spadoeken al klaar, de fakkels en de trommels in 
de aanslag.  
 
De supportersvereniging van SVL was alweer actief geweest. Het Tweede stond er ook, zij 
waren teleurgesteld in het resultaat van hun team, maar waren wel klaar om het Eerste een 
warm omhaal te geven. Om 18.30 kwam de bus het parkeerterrein op draaien, de fakkels 
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werden ontstoken en de trommel was ook goed te horen. Er klonk uit vele monden tegelijk; 
WE ARE BLUE, WE ARE WHITE, WE ARE FUCKING DYNAMITE!!!!!!!!!! Wauw, met kippenvel 
op mijn armen sloeg ik alles gade. Wat een harmonie en een geweldig onthaal is dit! Dit kan 
alleen maar bij SVL, zeker met de inzet van de harde kern! Met een polonaise gingen de 
helden de kantine binnen, waar een heerlijk koud pilsje stond te wachten.  Het feest kon 
beginnen, alle verhalen kwamen los.  
 
Er liepen kinderen met voetbalschoenen met maat 46 aan hun voeten, die hadden ze 
losgepeuterd bij de spelers van het Eerste. Het rad van fortuin kwam ook nog even van stal. 
De lootjes werden onder de kinderen verdeeld want de keepershandschoenen en 
voetbalschoenen van Geert Willem hadden nog geen eigenaar.  
 
De trainer had geluk dat de moddersloot droog lag, anders hadden ze hem nog even erin 
gedompeld, maar de brandslang kwam ook van pas en zo had de trainer toch een nat pak. Zo 
was het tot 10 uur onrustig in en om de kantine.                                        
 
Wij als gezin taaiden iets eerder af. Met een zeer voldaan gevoel kijk ik terug op deze zaterdag 
die niet meer stuk kan!                 
 
Dan rest me nu alleen nog een ieder te bedanken die ook maar iets doet voor SVL, ook degene 
die we niet zien en toch ook vaak een belangrijk steentje bijdraagt. Vrijwilligers BEDANKT!  
 
Een sportieve groet van een SVL vrouw en graag tot ziens volgend seizoen op het nieuwe 
complex. 
 
Aline Aalbertsen,                          
Klein Jagersteinstraat 41,            
3947 MC Langbroek. 
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Topscoorderlijst Jeugd 

 

Topscorer jeugd S.V.L. 

09-06-11 

Pl. Naam doelpunten a1 a2 mb1 c1 d1 e1 e2 f1 f2 

  Iris Aalbertsen 40         1 39       

  Ruben Roelofs 34             34     

  Mart van Rossum 32               32   

  Nick Caccavelli 20               20   

  Kimberly Overvest 20     20             

  Sjoerd Aalbertsen 18         14 1 3     

  Danny van Hazendonk 18   18               

  Samir Naim Mustafa 18           17 1     

  Gerben van Os 16       16           

  Bart Aalbertsen 15           14   1   

  Thijs Aalbertsen 15               15   

  Marijn Krootsma 15   1   14           

  Ronald Budding 14         14         

  Mika van Koeveringen 14             14     

  Sekou Kosiah 13   2   11           

  Ingmar de Wit 13 13                 

  Suus Blom 12     12             

  Niels Kampman 11   11               

  Robert Overvest 11 5 6               

  Annemarie van Amerongen 10     10             

  Eigen doelpunt/onbekend 10   1   1 1   2 5   

  Vincent Biesbroek 9 9                 

  Tim Stooker 9 6 3               

  Stijn van der Duin 8         8         

  Lenette van Engelen 8     8             

  Wesley van de Hoef 8                 8 

  Marjolien Hoogendoorn 8     8             

  Patrick Koetsier 8   8               

  Bibi de Jager 7     7             

  Bas van Rooijen 7               7   

  Remco Schothorst 7             7     

  Sven Damen 6                 6 

  Koen van Dijk 6 5 1               

  Bart Hardeman 6   6               

  Gerard Merkens 6       6           

  Melvin Costerius 5           4   1   

  Ivan Duiker 5           5       

  Mike Ebergen 5               5   
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  Tim Meijerink 5       5           

  Jeffrey Verhagen 5         5         

  Yousef al-Bavi 4 4                 

  Joreti van Ewijk 4                 4 

  Thijs van Leeuwen 4   4               

  Corinne Overvest 4     4             

  Sepehr Paryan 4       4           

  Maaike Jongmans 3             3     

  Jetze Joustra 3               3   

  Kars Roeterd 3             3     

  Barry Schorhorst 3                 3 

  Ted Siebalt 3         3         

  Donny Ebergen 2         1   1     

  Noah Fernand 2           2       

  Davey van Hazendonk 2   2               

  Jari Hoffman 2   1   1           

  Chasmah Kosiah 2   2               

  Bart van Lankeren 2               2   

  Roy Massop 2       2           

  Nicolien Overvest 2     2             

  Sjoerd Roeterd 2             2     

  Timothee Ruiten 2       2           

  Elroy Smit 2               1 1 

  Andre Bos 1   1               

  Dirk Brouwer 1         1         

  Erik Eckeveld 1   1               

  Mark Goes 1       1           

  Frans Hazeleger 1   1               

  Jan Holman 1       1           

  Jeremy Koetsier 1         1         

  Leon kooijman 1       1           

  Luuk van Leeuwen 1           1       

  Michael Nieuwenhuizen 1   1               

  Jose de Rooij 1     1             

  Edo van Rossum 1       1           

  Eline van Rossum 1     1             

  Bart van de Weerd 1       1           

                        

  Totaal 568 42 70 73 67 49 83 70 92 22 
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!
 

In samenwerking met onze opdrachtgevers leveren wij maatwerk in installatie. Wij 
verzorgen regelmatig installatiewerk bij grote woningbouwprojecten. Hierbij zijn 
heldere afspraken over de soort systemen en planning van installatie van groot 
belang. 
 
Onze opdrachtgevers kunnen vertrouwen op onze ervaring en vakkennis. Wij 
bewaken ons specialisme binnen de eigen organisatie door middel van opleiding en 
doelgerichte werkwijze. 
 
Kruit is gecertificeerd volgens VCA**, werkt volgens de KOMO richtlijnen en is lid van 
Uneto-VNI. 

 
Ons bedrijf is gespecialiseerd in de volgende onderdelen: 

 
· Installatietechniek 
· Sanitair 
· Lood- en zinkwerk 
· Verwarming 
· Ventilatie 
· Luchtbehandeling 
· Koeling  
· Duurzaam 

 
 

Installatiebedrijf Kruit B.V. 
Veenweg 2 

2841 DG Moordrecht 
Tel: 0182-378200 
Fax: 0182-378248 

website: www.installatiebedrijfkruit.nl 
Email: info@kruitbv.com 

!
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ACTIVITEITEN 

 

24+25-06-2011 Jeugdkamp(voor jeugd vanaf 6 t/m ca.12 jaar) 

24-06-2011     Slotfeest Galmgroep Gymnastiek 

25-06-2011     Gymnastiek Diploma/ sponsorgym 

Medio juni       Kleuteractiviteit Gymnastiek 

05-11-2011     Jubileum uitvoering Gymnastiek 
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Topscoorders Senioren 

 
Topscorer Senioren S.V.L. 

19-04-11 
Pl. Naam doelpunten 1 2 3 4 5 VE1 

1 Sander van Rooijen 29     13 13 2 1 
2 Hugo Damen 12 2 10         

  Martin Roeleveld 12       1 11   
4 Ali Alkan 10 10           

  Jasper van Doorn 10       9   1 
6 Patrick Koetsier 9         9   
7 Kevin van de Bogaard 8 3 5         
8 Fabio Bovo 7 1 6         

  Jorik Quint 7     5 2     
10 Ernest Fernands 6         4 2 
  Martijn Jansen 6     4 2     
  John de Rooij 6           6 
13 Najim Bourat 5   1 2 2     
  Hans Koster 5         1 4 
  Matty van Leeuwen 5   5         
  René Massop 5         1 4 
  Martin van Ziel 5     3 1 1   
18 Thomas van de Lagemaat 4   2 1   1   
  Fabian Roelofs 4   1   3     
  Jakob Wolfswinkel 4           4 
21 Jan-Willem Aalbertsen 3       3     
  Ron van Brenk 3   3         
  Jan Gaasbeek 3           3 
  Joran Hofman 3         3   
  Barry van Leeuwen 3 3           
  Bob van Leeuwen 3 3           
  Martijn Merkens 3 1 2         
  Rutger Nienhaus 3   2 1       
  Robin Noordam 3         3   
  Arno Overvest 3   1 2       
31 Maurice Biesbroek 2     2       
  David Bouwmeester 2 2           
  Walter Cremers 2 1 1         
  Erik Eckeveld 2       2     
  Bob van Emmerik 2       2     
  Bastiaan Gaasbeek 2       1 1   
  Bart Hardeman 2       1 1   
  Lars Kooijman 2       2     
  Jorrit van Leeuwen 2       1 1   
  Robert Overvest 2     1 1     
  Martin Roelofs 2           2 
42 Dobias Aldenkamp 1   1         
  Wim Bogerd 1           1 
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  Martien Damen 1           1 
  Wilco van Drie 1 1           
  Pascal Geerts 1   1         
  Felix Hees 1       1     
  Jasper Heitink 1           1 
  Bastin Hofman 1 1           
  Bert Hoogland 1       1     
  Janosz 1         1   
  Ron Koers 1       1     
  John Koetsier 1         1   
  Burak Kunu 1     1       
  Ron van Leeuwen 1   1         
  Johan Mocking 1           1 
  André van Mourik 1   1         
  Mauries Pot 1 1           
  Jan van Rooijen 1           1 
60 Thomas Weder 1       1     
                  
  Totaal 230 29 43 35 50 41 32 
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TOPSCOORDER DAMES 

 

Topscoorster Dames S.V.L. 
  09-06-11   
Pl. Naam Doelpunten 

1 Sanne van Leeuwen 9 
2 Maaike van Rossum 8 
3 Nicolein Overvest 5 
4 Sacha Kas 3 

  Marije van Leeuwen 3 
  Iris de Wit 3 

7 Anouk Berger 2 
  Lida van Os 2 

9 Miranda van Dijk 1 
  Cerise van Driel 1 
  Jo-an van de Lagemaat 1 

12 Marlot van Leeuwen 1 
      
  Totaal 39 
 



   

  Pagina |  74 

 
  



   

  Pagina |  75 

VERJAARDAGEN  

 
JUNI JULI AUGUSTUS 

 1  Elise van Rossum 
 1 Wilma van  
Meenen-Oostrom                     2  Teun Kruiswijk-Jansen  

 2  Margot Vonk  2  Joëel Sijl  4  Arno Overvest 
 6  Miriam de Heus-Bergwerf   5. Arnout Reedijk     Megan van Soest 
    Martine v.d Zanden     Adrie van Rossum      Pascal Geers 
 7  Milan Cappan     Ruben Roelofs  5  Elco Hardeman 
    Bram Peeters  6. Duiker   6. Koos van Rossum 
 9. Anke van Woudenberg  7. Johan Damen Denise van Soest 
    Martin Roelofs  8  Thijs Aalbertsen Joke van Eck-v.d.Grift 
10  Kars Roeterd  9. Yvon Roeleveld  7. Arie van Dijk 
11  Richard van Vulpen 10  Rimer van Til     Van Bemmel 
12. Ronnie Brenk 11. Marita van Leeuwen     Cees v. Woudenberg 
    Paul Emons     Boline Quint  8. Sanne van Leeuwen 
    Lisette Leijs     Eric Dijkstra     Ton Oostrom 
13. Rob van Os 12. Peter Quint     Ton Steenbergen   
14  Henk Sanne     Corrie van Garderen Annemiek van Donselaar  
15  Dirk Brouwer 13. Femke Noort  9. Tim Ebergen 
16  Amy Hermsen 14. Stieneke Heij 11. Maaike Hofman 
    Ron Koers     Dirk Grootveld     André Aalbertsen 
17. Monique Hoogerwerf 15. Nico van As     Emiel van Hulzen 
18  Ries van de Bildt 16. Henjo Mansier     Bart van Lankeren 
    Zoe van Doorn     Niels Roeterd 12. Veenhof 
19  Rutger Nienhaus     Mustafa Samir Naim 14  Brain van Driel 
20. Huub van Hazendonk 17. Bert Hoogland 15. Jan van Leeuwen 
    Denise Goes     Simone van Deudekom     Wim Bogerd 
22. Jeroen Romijn 18. Gert van Ziel 18. Jan Hoogland 
    Dimitri Vrauwdeunt     Julia Roeleveld     Bea van de Mispel 
23. Heleen v.Blokland     Gerard Minnaar     Wim Hoogland 
    Niels Kampman 19  Annemarie Damen-v.Zon 19. Sjaak van Leeuwen 
25. Ronnie v. Leeuwen 22  Pister van Hassel     Gerhard ter Steege 
    Ton Bakhuizen 24. Kees de Heus 20. Anita Hofman 
    Jaap Eweg     Jeroen Hillen 21  Jeanet van Os-Polman 
26  Sodaba Paryan 25. Bart Hardeman 22. Roy Massop 
27  Maurice Pot 27  Femke Dijkstra     Maaike van Rossum 
28. Gerard Vrijhoef 30  Coba van Arkel   23. Bianca Veldhuizen 
29. Tommy Kramer     Roeleveld   24  Cloë van Dijk 
30. Hans van Impelen 

 
25  Marja Krooswijk 

    Patrick Koetsier 
 

Breechje van Heeringen 

  
26. Jetze Joustra 

  
    Ineke Spoelstra 

  
27. Sjaak Reedijk 

  
28. Hans Jansen 

  
    Daniel van de Woerdt 

  
    Gerrie de Heus 

  
    Gijs de Rooy  

  
29  de Wit 

  
    Nikky de Graaf 
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Slagerij Rien Noordam 
 
! Ambachtelijke slagerij 

! Zomers ruime sortering barbecuevlees 

! Staat bekend om de vele soorten grillworst uit eigen 

worstmakerij 

! Catering service , buffetten, hapjes en complete 

barbecuepartijen 

!!!! vleesbezorging Langbroek en W.b.D 
 
Openingstijden: 
 

Maandag:                  13.00 - 18.00 uur 

Dinsdag t/m Vrijdag: 8.30- 18.00 uur 

Zaterdag                   :  8.00- 16.00 uur 

 

 

 

Lunchroom, Cafetaria om ’t hoekje 
( hoort bij Slagerij Noordam) 

 
! Vers belegde broodjes met verse vleeswaren uit slagerij 

! Maaltijden 

! Verse koffie met appelgebak uit eigen keuken 

! Softijs en milkshakes 

! Frites en snacks 

  
 
Openingstijden:  
 
Zon.Maand.Dinsdag:      Gesloten 

Woensdag t/m donderdag:   10.00- 19.00 uur 

Vrijdag:                                10.00- 19.30 uur  Oude Postweg 114 

Zaterdag:                             10.00- 19.00 uur  Austerlitz  tel.0343-491218 

 

www.slagerijnoordam.nl     info@slagerijnoordam.nl 

 


