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Inleidine
Deze SVL Voltreffer Glossy wordt in een Special Edition op 5 januari 2013 door
hoofdredacteur Ton Oostrom uitgereikÍ aan algemeen SVL voorzitter Gerard Minnaar
op de nieuwjaarsreceptie in de kantine. Dit is dan ook een uniek exeplaar, er bestaat er zelfs
maar I van. Gelukkig kunt U het allemaal binnenkort nalezen via de download op:

www. svl-omni. nVal gemeen/clubblad
Zoals het een echte Glossy betaamt, hebben we geen enkel middel geschuwd om de onderste
steen boven te krijgen. We zijn op de kofïie geweest (meestal zonder iets gedronken te hebben)
en we hebben alle in & outs van dochters Jolanda en Amanda nttart op wit gekregen.
Als professionele SVL paperazies zijn we hen dan ook zeer dankbaar, U hopelijk ook.
Wij wensen allen een heel voorspoedige en aÍmgenaam leesbare toekomst toe.

drs. Gerard Minaar (The Man)
De SVL-ers kennen Gerard Minnaar natuurlijk onderhand wel. Als voorzitter sta je nu eenmaal
nogal eens in de picture. Bij SVL is dat gelukkig meestal een goudomrand plaatje.
Maar wat deed deze jongeman allemaal voor zijn SVL tijd, en wat in zijn niet-SVL tijd?
Gerard H. Minnaar is geboren op 18 juli 1939 te Den Haag in een \ilarÍn PTT gezin met een

broer en zus. Y anaf àjn 8e j aar voetbalt hij en zijn opleiding geniet hij na de lagere school op de
HBS en Urasmus Universiteit. Hij heeft bedrijfseconomie gestudeerd, doctoraal onderzoek had
ie waarschijnlijk geen zin in, wellicht kwam ie een lekker vogeltje tegen of wilde hij gewoon
geld gaan verdienen, want hij is "maar" docterandus gebleven.

Via een korte carriere bij de PTT (waar ook zijnvader werkÍe) in
Den Haag en Eindhoven, en een hele korte bij FC Eindhoven (in
blauw-wit) als betaald voetballer rond 1960, vond Gerard
emplooi bij de Hogeschool op de in 1968 gebouwde Uithof te
Utrecht.
(Geen Gerard op de foto, bij SVL werd hij later uit de basis
gespeeld door niemand minder dan Theo von de Heuvel!)

In zijn wije trjd was Gerard actief bij SVPTT (Den Haag 1966 - 1993), een "voetbalproduct" uit
een aantal fusies. De langst bestaande parftrer was PTT, een voetbalvereniging van de Sport,
Ontspannings en Ontwikkelingsvereniging PTT. Deze club betrok haar leden bij de
personeelsleden van de Centrale Directie der PTT.

Het Bestuur von SVPTT in 1973 bij de receptie
t.g.v. het 4}-jarig bestaan van de vereniging.
Chris Teunissen (voorzitter), Dick de Jong
(secretaris), Daan Truyens (penningmeester),
Hans 's-Gravendfk, Martin Kuiper,
Gerard Minnaaf. Cees Martens, Henk Le Noble, Lex
van Leersum en Gerard Schuilenburg .

Gerard schreef wat boeken, helaas alleen over bedrijfseconomie, begeleidde afstudeerders
(incl. schaker) en kluste wat bij op avond HEAO enNIVE, ICBA teZeist en de universiteit
Twente en in 1995 ook lekker zonnig aan de Universiteit van Curacao en het bijbehorende
strand.

ffi
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In de tijd die hij en zijn wouw over hadden waren zij actief voor de dierenbescherming.
Ook het Oranjecomité kan rekenen op de enthousiaste Langbroekse Gerard als voorzitter.

Gerrie Visscher (The \iloman)
Gerrie is geboren op23 aprill942 te Loosduinen, (dus bijgenaamd peenbuiker) toen al een wijk
van Den Haag maar ondanks veruetvan de burgervader,totT923 nog een duinendorp dat haar
zelfstandigheid opgaf aan Den Haag in ruil voor de aanleg van riolering (alles heeft nu eenmaal
zijn prijs). Gerrie houdt van haar dierbaren, een broodje gamaal, sigaretje, koffie, lieve beesten,
een zonnige tuin en lekker gezellig kletsen. Als protestants kindje is ze echter groot geworden
van de groente (veel bloemkool en komkommer) die de voorbijvmende katholieke schippers
achterlieten op de steiger. Vooral als ze weer eens in het water waren gevallen en hun kleren
mochten laten drogen . Haar vader was meubelmaker bij het ministerie van sociale zaken, er was
tenslote toen nog geen IKEA. Moeder was huiswouw, schipperkledingwasster en zwemjuf en

Gerrie had2 zussen. Haar hobbies waÍen de padvinderij, wedstrijdgym (dat willen we zien) en
(rol)schaatsen, ze heefr. met succes de huishoudschool doorlopen.

Familie Minnaar (The llvnastv)
Om tot een familie te komen zijn er normaliter minimaal
2 nodig. Dus trouwden Gerard en Gerrie met elkaar
op25 meil962 te Loosduinen, Gerard Minaar 23 jaar oud en Gerrie Visscher 20 jaar jong.

Op 5 november 1962 wordt het jonge stel verblijd met de geboorte van dochter Jolanda en op 9
september 1970 gecompleteerd door de komst van dochter Amanda.

Het jonge gezinwoont in een flat op Isabellaland in Den Haag-Noord en Jolanda gaat daar naar
de Van de Leeuwerik-hoeve school (bij drafbaan Duindigt). Amanda mag naaÍ de School met
de Bijbel in Langbroek.

Na 2 jaar rijden van Den Haag naar Utrecht besluit het gezin te verhuizen.
Vanaf 1974 woont het gezin aan de Weidedreef 48 met hele gezellige buren en bijpassende
feestjes. Gerard was bij de makelaar Van Lith in Werkhoven langsgegaan, en die vertelde dat
dezelfde gewenste Odijkse hoelaroning in LangbroekNfl. 10.000 goedkoper waÍi en binnen
zijn kilometervergoeding viel. Tja, Gerard is natuurlijk econoom!

De badminton activiteiten in 1975 van de fam. MinnaaÍ
vinden plaats in Doorn. (V/e zullen ze deze jeugdzonde

mÍmÍ vergeven.) Gerard behaalt een 3e plaats, Jolanda le
in haar debuutj aar, en Gerrie een Ínnmoedigingsprijs!

Gerard wordt in 1977 in Doorn in het badmintonbestutr
gekozen met de portefeuille technische zaken.

Amanda slaagt in 1986 op de ChÍ. MAVO in Doorn.

De Kaap 20-7-1989 (ziefoto in de krant), op dinsdag 18-7-1989 werd Gerard Minaar 50 jaar.

Op 17-7-1991 zijn Martinus C. Roelofs (28) en Jolanda M. Minnaar (28) getrouwd.
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Op22-8'1991 zijn Eibrand Hillebrand de Graaf (24) en Amanda Paulina Cathmina Minnaar
(20) getrouwd en wonen in Amersfoort.

Als Gerrie in1992 de leeftijd van 50 mag bereiken, zorgen haar dochters er wel weer voor dat
ze op de foto met de Sara-pop in de voortuin van de Langbroekerdijk A40 in De Kaap komen.
In de loop der tijd is de familie uitgebreid met 5 kleinkinderen en de huisdieren niet te vergeten.

Gerard komt graag met een AED op de foto, maar Gerrie is reeds in 1993 geslaagd voor de
hartreanimatie cursus. Daar heb je wat aan. Ook in dit jaar krijgt Gerard zi;n garàge en Gerrie
haar verbouwing.

Het kon niet uitblijven, in 1994 wordt GeraÍd wD wethouder in Langbroek.
"Prioriteiten zijn: verkeersveiligheid en behoud subsidie sport en dorpshuis."
tot de tusie met Wijk bij Duurstede op l-l-1996.

Amanda wordt in 1997 mede-eigenaresse in de kapsalon aan de Brink.

In 2003 heeft Gerard een éénpersoons organisatiebureau aan huis en eenjaar later wordt hij Lid
in de orde van Oranje Nassau omdat hij 25 jaar algemeen voorzitter van SVL magzijn.
Hij blijkt in zijn niet SVL tijd ook als adviseur van de brede school, directeur Hoge School
Utrecht, bij de LoI te werken en gastcolleges economie en marketing te geven.
Als Langbroekse voorzitter van het Oranjecomite zietu hem rond 30 april en 5 mei
voorbijdartelen.

Momenteel wonen opa en oma Miruraar naaÍ volle
tevredenheid in het voorhuis van
de mooie witte boerderij met zuid-west lounge tuit:u:itje aan
de Langbroekerdijk A40.
Als ze niet in de stacaravan op Texel of ergens anders in de
zon zitten tenminste.....

Minnaar en SVL
Bij SVL voetbal moet Gerard in de voetbalselectie op zijn positie concuïeren met Theo van de
Heuvel, Gerard komt uit in svl- 6 volgens De voltreffer van oktober 1977.
Zijn bestuurlijke talenten worden door voorzitter Arendz herkend en Gerard kan in lg77 dan
ook niet de uitnodiging met hem zitting te nemen in de eerste tenniscommissie weigeren.
(Er zouden er nog vele volgen tot de tennisoprichting in 1990.)
Het hoogtepunt van Gerards SVL voetbalcarriere is in november 1977,hij scoort voor SVL 6
maar liefst lx, in het doel van de tegenstander zelfs en schrijft zelf de verslagen.
Alweer met oa. die Arendz staat hij in 1978 op de Langbroekse WD kieslijst, Gerard wordt
met20 voorkeurstemmen nr.2 achter affrredend raadslid de heer Seelen 90 stemmen. In de raad
komt echter mew. De Kort-Boeschoten met 17 stemmen.
Ook is hij dit jaar goed genoeg bevonden om bij SVL te badmintonnen.
Hoe hij het geregeld heeft is nog steeds onduidelijk, maaÍ in zijn bescheiden SVL
voetbalcarriere is hij lx tot meest waardevolle SVL speler gekozen. ïil/aarschijnlijk door de
clubbladredactie want hij schreef de wedstijdverslagen van zijn team.
In1979 voetbalt en schrijft de veertigjarige Gerard in SVL5. In de WD wordt hij secretaris.
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En in de ledenvergadering op 28 juni 1979 volgt Gerard algemeen voozitter Bert Arendz
(op diens voorstel) op en vervult die zeer verantwoordlijke en representatieve functie nog
steeds.

Hij wenst dan allen een plezierig en succesvol seizoen toe en zichzslf minder dan 100 kg.
Injanuari 1980 schrijft (t)"0 de nieuwe voorzitter zijn eerste nieuwjaarswens, hij en wij wisten
toen ook nog niet dat die uitkwam en vele mochten volgen.
Vanzelfsprekend is Gerard ereJid van de Club van Honderd en maakt hij Genie donateur.
Ook het wijwilligerswerk en voorkomen van vernielen van meubilair hebben zijn aandacht.
Bij Genie kan je je aan- en afrnelden voor de gymnastiek, ook voor de 55+ gym.
Met kerstkaarten wordt de jeugdige Jolanda 2ebij het jokeren en won een lekkere wildprijs.
In 1982 draagt Gerard brj aatt de nieuwe trainingspakken van het damesvoetbal.
Samenvatting speech SVL voorzitter bij opening Dorpshuis in 1983: "Langbroek is een juweel,
het dorpshuis is daarvan de parel. Ik hoop dat de toekomst van De Toekomst is als het weer van
vanochtend: zonnig en niet benauwd."
Op de politieke forumavond in 1986 pleit WD-er Gerard vooral voor verkeersveiligheid.
De tekst "ik rook niet, ik sport" onder de nieuwjaarswens in 1988 moet u natuurlijk niet
helemaal letterlijk nemen en is volledig de verantwoordelijlÍreid van de hoofdredacteur.
In 1990 gaat de WD van 195 nazr 127 stemmen \ilaarvan ZÍYovoor Gerard.

Veel zoenen is natuurlijk een aangenaÍrm offer dat een voorzitter moet brengen.

Puur voor de gezelligheid een borrel drinken,
bij voorkeur Grolsch Lemoo, is ook een voorzitterstaak.

Copynght De SVL Voltreffer
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Ook handenschudden is een taakvan een voorzitter.

Prijzen uitreiken is natuurlijk één van de leukste dingen van het voorzitterschap.

Het schrijven van overlijdensberichten is volgens Gerard
de minst benijdenswaardige taak van een voorzitter.

Oh ja vergaderen is het meestal wel maÍr soms ook minder leuk.
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\Meeties

Daar mag je Gerard voor wakker makeno ook tijdens zijn middagdutje!

Uit volle borst meezingen tijdens de koninginnedag aubade op de Brink.
Ik was er zelf niet bd, maar ik heb vernomen datzijn zangkwaliteiten ter discussie staan,

zijn Oranjegezindheid, en niet alleen de kleding, staat absoluut niet ter discussie.

Als voorzitter van de Oranjevereniging onderhoudt hij
warÍne banden met de jury van de karrenoptocht.
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Van voetbal, via badminton Íunr koersbal, ook als sportliefhebber ontwikkelt Gerard zich.

Ook als opa doet Gerard het volgens ingewjden uitstekend.

Is het 50 jarige bruidspaar Minnaar op25 mei20l2 niet om te smutlen?

"Opa's mazzeltje" is de naam van het vakantieverblijf op Texel.

Met inbreng van Jolanda en Amanda d.d.25-ll-2012
- Gerard is fan van de haring van visboer Simonis in Scheveningen.
- allebei njnze dol op Texel, maar ook op andere eilanden als Curacao, Kos en Kreta.
- en lekker schieten (met de fotocamera) van The BIG 5 in zonnig Zuid-Afrika
- Gerard is dol op olifanten en Gerrie houdt van giraffen
- Gerard heeft een record aan fineliners versleten ivm maken en corrigeren van examens
- is nog steeds actief met lesgeven, corrigeren en opstellen examens
- kunnen allebei niet niks doen, zijn lekkere bezige bijtjes beidjes
- ze houden van de familie, dol met (clean)kids en smallkids
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Deze Special Edition is gesponsord door:

- Gerard (was?) fervent WD-er en zelfs wethouder (tot fusie met Wrjk)
- is dierenlieftrebber, vooral haring dus, en was ook actief voor de dierenbescherming
- om het jaar gaatde hele familie gezamenlijk op vakantie, bijv. Turkije, Gran Canaria" Kos en
Kreta.
- Gerard dit gelukkig niet allemaal zelf hoeft te betalen maar regelmatig als prijs wint met
kruiswoordpuzzels en belspelletjes !

- houdt wel van I biertje, bijvoorkew Grolsch Lemon (privé koelkastje op bar?)
- houdt niet van patat en ijs
- gaat regelmatig zweÍnmen met de kleinkids (zij zwemmen, Gerard in de jacuzi!)
- hield van BMW's, nu meer van rugwiendelijke hoge instapauto"s
- Gerard altijd wel wat lijm kan gebruiken, Kukident is ook prima
- Gerard is een mensenmens, een (niet te harde) handdruk en van de dames.........

- Het liefst zou hij, zoals een rasechte minnaar betaamt ze allemaaI............(zie boven).
- Gerard is best een heel beetje trots op wat de wijwiligers allemaal doen voor zijn cluppie!
- muzielcvoorkeur van Gerard: Deep River Quartel Dutch Swing College Band en Rita Reys
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zonvakantie met gezinnetje Minnaar in hun mooie kanariegele BMU/ naar Italie kregen ze een
fikse hagelbui op hun dak. En de BMW kreeg een mooi nieuw plastic dakcover om het
poffertjespan effect te verhullen.

- drs. Gerard alles van economie weet maar niet zo goed is in het tellen van de kleinkinderen als
hij uit eten gaat.
- Gerard schijnt de enige ADO fan te zijn buiten Den Haag.
- Gerard is nog op zoek nÍur een hoge instap felgekleurde hagel- en paaltjes-bestendige BMW

lx TEGOED COUPON

Gratis proefrit (op afspraak) met hoge instap!

Officiele BMW dealer
Jan de Jong Amersfoort bv

Ruimtevaart 2

3824 MX Amersfoort
Tel.: 033-4621 500

Ook in Blauw-Wit verkrijgbaar natuurlijk (banden alleen in arbiter-zwart).
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En ze houden ook na 50 jaar nog steeds heel veel van elkaar!

*

En zo gaat Gerard in de toekomst met zijn Gerrie de wije tijd invullen.
Wij hopen allemaal dat het heel lang zal continueren!
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Sportveren igíng,, LANQBROEK"
Opgericht 28 iuni 1961

Sekr, : Zei s teruleg*6$-@
LANGBROEK

c3rrr$èr\tlts

Snri

ï

ïïtteu

i*$ ï$r

'ïe\. (

La ng bnoek, 1O j uni le 79

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen
van de al€jemene ledenvergadering die op

DoNDFRDAG zB .ruivr 1g7g

om 2O.00 uur zal worden gehouden in de
kantine van S.V.l, op de 'f Oranjehof rr

De Ágend.a van deze vergadering is al.s volgt:
1. Opening.

?..I\{ededelingen.

3. Notulen,(zie klubblad)

[$. f ngekomen stukken.

5. Jaaroverzieht afd. Voetbal ( zie kl-ubbl-ad)

Janroverz.; cht afd. Gymnastiek. ( zíe kl-ubblad )

Jni:roverzic.ht afrl. Bad.nrí nton , ( ni.e klubblad )

Jar,roverzicht afcl,. [afeltennis. ( zie k.l ubblad )

6. F:i naneieel overz j.cht 1978-1 97 9.

7, Bep,roti.n e'19/BO + vasts'bellinp; kontributj.e.

B . Sestuurssamenste).1 irrg + ver:lriez,in13.

9. Bondvraag.

10. S.luiting.

Soeli.clrtinrr o.p aqgndgpun.t B_.

Af tredend a.l.s voorz j.t'ber .l,..P.Arend.z, GrMi.nrraar is
bereid zich kandjclaat te stell.en.
Ook a:ftredend l.0ostrom, hj.erVoor j.s: no€; gÈen kar:dj.-
.deat.
A.v.Oudbr'oekhui.zew en A.J.v.Burrren 'breden ook ui,t kret
hoofdhesturrr ,maar i.v.n, de nieuvve namenstel.l-i.nr.a van
het hoofdbe,qturrr worrlt voorp;estel.d in d.eze vakature ni..et
te vorlrzien.
ZíJ tlie naciere j nformatie wi-1.-r-en t'etref flende punt. 7
krrnnen r.ich in verbi nding: stel.-l en met l-l.v.lÏe tel 17'l 4,dit ook voor tle subsidieaanvraÉje aan het fleme+nte-bestuur.
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iilin o l-ater maakte P. v. d,lJeerd. Eelijk t en een paar
rcrï tijd schoot hU ook nog op de kruising.

{
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UÍteraard dl,ent deae báJdrage a.a.n het, cl"ubbLad te be-
glÍnnen met lret uitspreken wan bíJzondere dank aart }ret,
adree rran de afgetreden bestuursLeden en ffeêr in ?rqt
bíJdonder met het dankere van de afgetreden 'iroorzi-tter
de heer Arondtz. In een aÉu2t,aL jaren Íreeft deze man

voer S\IL erg veaL 6oeds gepresteerd. Ëón varr zLJn
laatste dadeie was lret cneëren 'nan eên nieuwe stnrlc-
tuurl t.w. eLke afde.lín€: eên ei,gen bestuur en 6en
overkoepeLend bostuur. Dj.t voorgaande heef,t dan uí-
tenaanrd tot gevoLÉïr dat u. 12f..";t al-jlc+en q:ua p,etÊoon,
ma,ar oolc gu,a f\:mktíe met een ar*dere a.I"B:eme'en woorzlt-
ter te maken ltníJgt.
Er rran uí ign,ande te kunnen rekenen op de steun vaÍl
alte leden alsmBd.e êp eêïl voor.tzattin& vatt de p!.eaLe-
víge sampni'rerkín3l met het gerneentebestuur ben 1k er
v;l.n ov&rtuig:rl, det !íj er met zrn aLLan tenmínste
vóor kunnen. Eot4gêïr, dat St/L de p3-aiets J'a ons dorpsge-
beuren behoudt, díer het verdient"
Voor deglenen dLe raiJ nog niet kennen: orrer:dag p.leeg
ik in heÈ cantrum van het Lartd. het onderrrijs te díe-
noni Ín cle resterende vríJe tíJd probeer ík af an toa

ter voorkoming dat het gewÍclrt meer da.rt íOO k6:

vordt * nog íets spoz,tíefs te doen (hadnrÍnton, voet-
baln tennis).
Ïk wane u êol3 bLJzonder p3"eaierig eia succesvoL sei-
zoên toe I !

G" l4Ínn&,a.T.

-1 ;

allet

q
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liii ?C minr:,ten maakte de epite v&n maarsbergan een pracht v&n
ten cioelpunt. ï{c krcgcn ocn uooic kane eon gcliJ}t tc komcn
naar onze 'uiddcnhalf , eanvoerdler mi.stc eËn pcnaltie.

In de tweede helft glng hct lets bctor mear ar werdcn teveel
l':ansen gemist. Met nog ccn Sruaqt,ier tc spolen kwau Maarsbergên
up 2-C door êcn fout ln onuê ve"rdcdiging. 5-0 wcrd hnt door
een schot van 20 ncter. Hierna was hct afgolopcn.
t'grt van ZicJ- nog bedankt voor. het vlaggen ( Hii was cergt san
goeteld sls scbeliisrocbtsr, $abr door de onyers'achte koupt.
r-ran eên sehcldsrechter ,Fas'hjJ zo vricndel$k om te vlaggcn.)
lra nog onkele pilejes Ín de kantinc gingen we naar huls.
fiij hopen dat u ook eon keer kornen kiJkcn cn zult gcnleten'van
otte rr gchitterondrt speLr,l{9u ja echitterend.

l-0-1l.-197g svL 5 ;ill.q* 5 7l- (.-1 É l".!

Door de blegsure rran Thco r{cetsier speelden we voor cle vierde week met een
andere keelrer; nu stond -an van Kocien in heÈ cloel.
Door een fout in de achterircerle kwamen we aI snel met 1-0 aehter, naar de
voorhoedespelers hedden e'-: rleze middag zin in en scoordeÍr voor de pauae
aIIe drie een keer (Marti:r Oj,rksen, Gert van de Lagemerat en Dick van Brenk),
zodat we met een 3-I stairci ginqen rusten.
Direkt na rust seoorde Dich van Brenk, w&arna onze twee r:outiniers (Hans
van Impelen en ) gevlsseld werden" Ilet spelbeeld werd hierna
roruneliger, rnaar door hr:,rd ':,'criien (vooral door het nicldenveld) werden er
door Martin Dirksen (?x,r en ileït va:r de tagemaat nog itric doelpunten gescoord.
Jan van Di.jk floot zoals bij arl +nae thuiswedstrijd (rok l1u rrreer erg goed.

17*i1-1979 lj\IL E ;*- SV11' :'l Ê1 i. I -L)

Bii SVW r.yas men hennel-i-ik i.n cle war, war:L in 1ri:reir: v;rr1 !".ilt clr:r"rle el-ftal
stuurde men het bijna volLddigc tweede elftal.
In het begÍn J,iep het bij oils hcJ.emaal niet, waarcioor: ÍSIJ$I het heft in
hnnden kon uemt+n en.door oud. SVl.-speler: Jeroni$iuti z";ifs tlt: score opende.
Onze voorhoedespelebs waren niei tegen de achterhoedeslr<ilers van SVW

opgeisassen en kregen deze middag naar weinig }cansen.
Nadat Theo van de Heuvel in cie ploeg gckomen wa,s, ging het wat beter en
kon Gert van de Lagenaat nog voor de pauze de gelijknraker Ecoren.
Na rust was het een gelijkopgaande wedstrijd, wa&rin Theo van de Heu'lel
ï14 een vrije trap van Gorard Iilinnaar uib een moeilijke lruek 2-t scocrde.
Deze gtsnd konden we e r:eclding van dql wee:: her,st:elde Theo
Koetsier en het nodige 'rseschoffel" in de echterhoed.: tot het eínde vast-
houden.
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IeelnernÊn hji
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lB, bcr ir gocd- in die tlcinc
r todl ook *rl .

lvÊr dc wel
;r*rgend nict
ie catcgorie ir
tngrijke in onr

recf*rticf b.dg. dj; il # Ë-;ï;;ËËvï
op dc *ocnrdrgrniddaFn vrn 13,30 tot
t{30 uur. Dit is zo*ul,voordamer als hsren
bown 55 jaei. ' '

Voor menrcn op dea lccfiijd ir hct bÍjzondcr
gcÈI ndt fan sport tc doea. lilG hopen. dan' '

ook det rrle yan dere gclcgenhcid gcbnrik
anllen Elkcn orn hun spicren *et in
bcntgrng tG hbuden, Dere bijsenkfinsrn
arllen Gen gsallig krÍeltcrdrrgetr.,fJ woldt
ecn grretïs kopF lco{frc aangrbodcn.

Men bcgint op ïaÍrensdat 7 janrnri ondcr
leiding tan Teunie Sondcrytn. '

Mcn krn dch optcuÊn bij ocw
lUcidrdrecf {0, tGl, l6ót., -

Bejaardenbijeeilkomst

Op diásàag àpnrrari komen dc bcjurdcn
voor hct cerit in het nícuwc jaar brjiq. hIf,

EGr god rcrzorgdïOtttmid&g,die dc

a
n

. ,Yan ecn nÍeuwjaanbcarocting,
OOk niCUWe ladcn ziin ran haás rlpllrna
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Mun/Mr
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Een nÍeLrh, spËl voor .Leden tot lB jaar.

OoeI van het spel:
lees onderstaande beschrijving an raad ule dit is
schrijf dit op aen briefje (zie vsorbeeld), en
breng dit naar Margrietlaan l4
iedereen die het goed geraden heeft krijgt
,éán pun t
elke meand komt er een tussen stand in het crub-
b l_ad

aan het eind van vorgend seizoen krijgt de r.lin-
naar (s) aen prijs
ar ia maar éán anËuloord mogerlijk per persoon

0e mystery sporting Ís altijd eG,n S.V.L. lid.

De beechrÍjving
is "':;:*:j"

hobby's:

van onze serste mYstery sporting
i

zomer 1939, te"Den Haag 
.sp0rt zoals, badrnintofl r tennÍs en

'voetbal
reeds 1l jaar uloonachÈig in Langbroek
fors postuur 9g á gA kg
kuiltjes in de Lrang€n
houdt van organiseren. , I

ra ra ra ra ra ra ra r,lie is dit?
Stuur op de volgende manier in ! ,

Naam:

Adres:
Leefti jd I

0e rnystery sporting van deze maand is......... t

Veel eucces, urant jij doet toch ook nee????????

rFlrr

a



op het moment d.at ih d.it stukje schrijfrzie ik voor cte tw.intigsta
keer op ile T.v. dat een gewichtheffer dat apparaat weer biJ-
ne op zJ-jn grote tenen krnJgt, Vinclt u trouwens ook niet?
Dat ille mannen er allerchamanst rritzien?Met u hrrnker lk naar het
einde van de OJ-ympische Spelen en de terrrgkeer van de acht
uríge nachtrust.Bovendien weet ik al clat kort na het eÍade van dc
spelen ook in langbroek het sportgebeuren op al.1e fnonten weer
Los barst"Met llenrgr van reeuwen is d.e afspraak genaaktrdat rrij ziJn
superkar een keer of tw:lntie noclig zu]Ien hebben,
ïoor tle afdl-eI1ng valr voetbal zo'n keer of tien, (veeI succcs hccn
cle Heus)en voor.tle afdeLingen Badrnirton en GJrnastlek waren even
eens oen keer of tÍcn.tijtLens ctó laatstgehoucten leden vergadleríng
(Wat wsren vrlj weer ond,qp rtc indruk van d.e werkelljk ongeloofliJk
grote bGlsngstcltlng)UeU Ík net een traan ín het oog afschei:l
:oeten nêmen van onze trouwa rakkcrs Gert en DaaÍrr
Ook vanaf d,eze plaats nognaaLs bijzoncler bedankt.Hrm opvolge:es
Itrans en Rlen erg vecl bestur.rrliJk succes toegewenst.
Ook blmen d.e aftlelings bestr:ren hebben weer tte nocll-ge mutatie's
plaatsgegrepenlDe gaand.e Eensen zeer bed.ankt en rte konoende mensen
veel, plezLer en rÈJsheid. toegewenstI
Set niJn volgencle opmerking vertel ik u iets nieuwsrnaraeliJk I
De tiJdi gaat zo snel.lloch maalr ik ctie opmerki:rg niet zo rnê.a.rr
iíet is bijna 25 laat geleilen dat ons kluppie wercl opgericht.
0m precies te zijn za\ het 28 Jr:ni 1986 een kwart eeuw geled.en
ziJn d.at Sl[L Koninklijk goedker.rring verkreegruiteraarci zullen bÍJ
d.eze gcbeurtenis níet ongemerkt Laten passeren en ons reecls het
komenrle seizoen op tle voorberolding storten.
Voor suggesties va:r onze leclen houden wiJ ons van harte aanbe-
voJ.en.Op d.it monent zíe ik Marga van Àrnhem aaï! voor een hokey-
bal terrijl Arank Kra.iner aanstalten naakt een strafcorrrer te
nem€n.Hoog tiJal om m'n eigen gew:tcht te verheffen en een zove+lstc
pogJ:tg te d.oen niJn eigen persoonliJk recorcl te verbctêD€rxo
ïk wens u beste sportwieadinnen eu sportvrienden een erg plezieríg
êtl suocesvol seizoen toe.

Gerard nlli:rnaar

&f,EffiffiHgW#ffiHffi&fu

' Van d.e wedstrijclsekretarls

ÁIs nÍeuwe man bÍj aaxrvaJrg van het voetbalseizoen lgg+/'1985 even eào p.ar,.
voordeà. Ten eerste wens ikonze nieuwe trainers, d,e IÍr. cle ltrsus biJ de

oren en Jv"ELst biJ d.e d.anres veel suJ<ses en veel sportieve pres-
l..ca toe. ï9ij noeten, vooral nu na enkele jalen tegensl.ag en alles

'on het eerste elftal bfurnen hooguit 3 jaájP bovenaan fle 3qng-
bben.&r wordt we1 gezeg(l dat cle selektie kwalitatief

Saan t'o.vr vorig seizoen. maar ik ben er van overtuígcl.
$cktlernu het pei1. wat ueer naarr elkaar is toegeaan

on een plaats in het eerste (geld. ook voor het
r bchoud.en.

t lk minnaal d.at ze in hun klasse
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Liberalen willen subsidies voor sport en dorpshuis behouden'*
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Lfrl{ti$t{}EK : tn La bc-
Itid ran dc ïlïr zh rcide ci'
gm knc*tÊr, Íilorr dii gcldl
dtmfliihv*t sllc Aortijzn lleprte*tliikc heriarkling
htcft rrt drl bcÍttít dr ri*r
Írrrthcr in Lmgtmet of EËn
liia Er-rct- "Êr riir ellca mg
EtrÍ nspnqrlarr6ch illean" r*Gt

Door Tuh Slepcrt

"In hei b*turd van de v$D
hctrlrÍt wG oírÍ tot rsahEecÈetd
een eenÈal voorzitnlngetr róór
dr gtnrecntctiiht herintlrirng
veilry lrsleltm," zejt HMu.:
'?nnriteiita riin de vcrkerr*-
veittgheid en hct behorrrd Y.an de
crÈsidics wnr rlc rport rn hct
darpslruls " ,

Owr dt afq+lepttr twr:r
nr*an<Ie*t, r$eann hij tled '.tit-
rneakte'mn rle r.rul, regt hii:
"li< had niet gedacht dar hct
r-radswerk ro intemssrnt lrn
eijn Dc polirid< rwnl il errar
cr:n drnge matene, trieÈs is
rnin$er urir.lr. Door het ;aerJs-teri bcn ik [*.ler Ée..nf{rr-
rn*nl en ik vind hnt.*erlr hii-
rsuler lebk Ik rr.qrt d.ur cc*,
een urLsPrssk, ttie ik eerdrr'hq{l
gedncn. herr+epen. In hct tr-
gin hetr ih 6ae6d rlat iir. tnl qte

4cttr:e.ntdi;ke hnrindeling
rsrrlslid roru blil+ro. !{et zict er

rte zorg is dal wÊ Ds de'herin-
deling nitt opemlolt rulltn
wonlcn dour dk gr,oàe $:-
rrrrnle- t k vind hC rnk helang-
riik om dcerqpt w+r de hertn-
,trt-tn A bij cte b*t*kitg urug te
neÍnrn l)it kunnen *e rloen
door een Eantel voprr.ieoingen
yooraf 6onl t:
rlgelur.'

lTcg afsluitcn

Ern rrrtgesgnolm *** *.n
l,angbroek is det dr ugrkeerr-
vetligheid ï*rtlt f,lgaÍrrn-
dttrd. "De lrlheicl vrn hÈt
vrrkcrr croei onn bqndca tm-
&n Ítetcgd en hetetuipnerhr-vr
moet wordrn trnrggedrongen
Dc lÍlÍD wil rlch sÈrrk rnaksr
onr tijrlc-rx tle spiBurm.vqráÍ
dr fkruenwijkcnr'4 tot aan rle
l -rngbroelerrliik rlr treg aí te
sluiten. ln tle gnr--r'nnhn tpe,
}íaensen en Nielwef,ein eiitr
drrgel
vnerrl
dd.tr
rp:r:ciit wnzelÍ dat de herrci-
kinil bil ilile hetissingen eo-
r*el rnoÊeliik rrylut wrrrdfln
belrokket."

GerenJ lríinn:nr is uocrrit-
lcs u'sn dr spcrtwrenUing
!jtri.. .'\ls raadsli<l kan hiy als
gecn andrr rJc trslangen ua:r dr
cl'-rb tr'ilig;tnllnn ltror sle tne-

!: ï:_ : - l-lty ?Il 
iiÍ j;."J* .* 'lHD-teider.lfirnas-; "llcrestcd:,u eer g'r,*tÍc floorn iijn rrmr de
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SPELLETJES MIDDÀG

Woensdag t7 juni is er een spelletjesiniddag voor
van3t/m5jaar

Dit jaar is het in Cothen van 14.00 tot 15.00 uur

De gegevens krijgt U t.z.t. van Ria te horen.

TfP: Schrijft U deze datum vast in uw agenda.

TUgSENSTAI{D

de gynleden

Naan :

vÀlt

Gu,,,r,. cI- ï1 iu N+#(

ti
tfo.;. *t t,) r . ]

. ,, rr b Vê-r_ lUlC - _. _.. JCe^l à\\xa^t \-n tgr''t

' 
ttzr-f

r | . -.&e\e_i.YTl.set? , ^ |.? - ^ f -. i I u-
Favoriete vakantié-oord z ].e;s*4,%-felta,Gè" Cu;eria (X^ 0'* nt^-a-'t
Favoriete ter!ïi;r";;;'à"" -' 'S[tà kí'".t- 2; tr.r mJ .

I

ràtr.
|{
rrr- hàfxak"lO
I 11è,. r,zê\.í n i* utàe^t

Bewondering voor'. r.t'.| {rè)L
Favoriete tenniskleding :
Favor,iete tennisraclret:,:Wèreldtennisser in ilêdefrli, Bf IÍl tle(Ie.g.l-l \rreretdtennisser in buitenrald i Ha,.,r vr^i lb 0.st Lr^,$ CCfh. vakarv1lJ'--"-r'- 

I -
ïie 1ir -iíi in het_volgendp ,oIiL[iàa';í ##Iie'"ëiÏ 'Êreruorí,s . H.A 1Z íoo \v rat fo"rl=

' ', Levn, b \r \-le4 lZ C,ec r \+!-rl-r( ur*'-*.* f
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LESROOSTER
N|V.PC2.06.020.00í - Professional Controller 2 jaar Utrecht
dag start 9 maart 2012 semester 1

NAW gegevens Locatie(s)

o NH Utrecht, Jaarbeursptein 24,3521AR Utrecht, tet: 030 29n9n .
r Regardz La Vie Utrecht, Lange Viestraat 35í, 3511 BK Utrecht, tet: 030 2340088

Extra lnformatie:

Genoemde data en tfiden kunnen wijzigingen ondergaan, Raadpleeg daarom regelmatig onze internetsite www.mijnnive.nl
Afdrukdatum: 16 december 2O1 I

Datum Tijden Onderwerp Docenten Locatie

09-03-2012 10:00-17:00
Organisatie &,

l{anagement Jan Renken NH Utrecht

23-03-2012 10:(X)-17:N Organisatie &,

futanagement
Jan Renken

Regardz La Vie
Utrecht

016-014-2012 Í 0:00-Í 7:00 Organisatie &
lvlanagement Jan Renken

Regardz La Vie
Utrecht

20-0y',-2:412 00:00-00:00
Organisatie &
lrtanagement Jan Renken

Regardz La Vie
Utrecht

27-0y''2012 10:(X)-17:(D Accounting I Gerard Minnaar
Regardz La Vie
Utrecht

í í -05-2012 í 0:00- 17:OO Accounting í Gerard Minnaar
Regardz La Vie
Utrecht

25-05-2012 10:(D-17:ffi Accounting I Gerard Minnaar Regardz La Vie
Utrecht

08-06-2012 1O:fr)-17:@ Accounting I Gerard Minnaar
Regardz La Vie
Utrecht




