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Sport Vereniging Langbroek      De Voltreffer  Oktober 2014 

Jaargang 41  Tussentijdse Editie  alleen digitaal op www.svl-omni.nl 

Inhoud: 

Voorwoord: geen 

Bestuurspagina en activiteitenkalender: zie internet 

Is er leven na SVL? Algemeen voorzitter Gerard Minnaar gaat met bestuurpensioen. 

Gevonden op de echte zolder! Ton Oostrom op de foto. 

Gevonden op de digitale zolder! Luchtfoto S zonder VL. 

Verjaardagen: zie facebook of uw wc-kalender. 

Toekomst van de SVL Voltreffer: Hoe de trouwe papierlezer(es) te informeren? 

Nawoord en bronvermelding. 

 

 

Is er leven na SVL? 

 

 
 

Tja, bedenk maar eens een pakkende titel! 

Die zowel de aandacht trekt als de lading dekt. 

In de media gaat dat meestal fout en wordt één uitspraak uitvergroot en als kop misbruikt. 

Zo niet natuurlijk in uw sinds 1973 lang vertrouwde SVL Voltreffer. 

(NB Voor de achtergrondstory lees de Gerard Glossy op de website onder clubbladen.) 

 

Zoekplaatje bestuur SV-PTT in 1973, wie is onze Minnaar? 

 

Zij vader Gerard Minnaarwas ook SVPTT bestuurder, dus werd onze Gerard Bill genoemd!  



 

 

Het zal u wellicht niet ontgaan zijn, maar op de Algemene Ledenvergadering van vrijdag  

19 september 2014 is onze voorzittende sportvriend Gerardus Minnaar van zijn officiele taken 

ontheven. Geheel op eigen verzoek gelukkig. Na 35 jaar lief en leed was het wel mooi 

geweest: 

- Na een SVL voetbal-, tennis- en badmintoncarriere (nog te jong voor ouderengym) 

- Ca. 35x6=210 vergaderingen met veel koffie en een afzakkertje 

- Nog veel meer inofficiele bijeenkomsten, feestjes en recepties met echte borrels! 

- Een 25 (schrijver jubileumeditie), 40 en 50 jarig clubjubileum 

- Het verrijzen van een menig jaloezie opwekkende accommodatie 

- Veel hoogtepunten zoals kampioenschappen, geboorten, (sport)huwelijken en jubilea 

- Maar ook dieptepunten als het verlies van dierbaren 

- 34x handgeschreven nieuwjaarboodschappen (1x door Ton Oostrom) 

Maar aan al het goede komt een einde, met een eretitel en ere-voorzittershamer gaat Gerard 

zijn vrije tijd met zijn directe dierbaren doorbrengen. In en rond zijn boerderijtje aan de 

Langbroekerdijk natuurlijk, maar ook in en rond ‘’Opa’s mazzeltje’’  

 

 
 

in De Koog op het lieflijke Texel. 

 
Bron: Wijksche Courant 1962, maar in 2014 ook op Texel niet meer te krijgen, nu Grolsch. 

 

Om zijn grote schare fans op de hoogte te houden van het wel en wee van Gerard en zijn Ger 

is uw razende Voltreffer reporter afgereisd richting Den Helder en volgt hier het verslag van 

een nazomersherfstweekend op Texel. 



 

 

Gerard heeft nu tijd genoeg om 41 jaar SVL voltreffers door te lezen, hij heeft er met zijn 

nieuwe ere-voorzittershamer zelfs een opslag-blokhut mee getimmerd, zie achtergrond. 

Hopelijk heeft de penningmeester het bonnetje bewaard, want de steel bleek er niet op 

ontworpen te zijn. 

 

 
 

In zijn Den Haagse jeugd, tot onze spijt is hij nog steeds FC Den Haag fan, heeft een liefde 

voor ooievaars (Ger voor lepelaars), en naast blauw-wit zijn groen-geel zijn favoriete kleuren, 

ging hij elk jaar wadvissen met zijn vader en broer op Texel. De afgelopen weken eet hij geen 

chinees meer maar staat zijn favoriete viscafetaria in de haven van Alte Skil, waar zijn 

voorkeursgerecht een gebakken ei met Cassis is….. 

En op het strand van Scheveningen, zelf noemt hij het Den Haag Beach, ontmoette hij voor 

het eerst zijn vriendin Ger, vandaar dat op het strand van Texel mooie herinneringen bij het 

nu getrouwde paar naar boven komen. 

. 

 



 

 

 
En zo gaat Bill met zijn Ger de vrijgekomen SVL uren invullen….. 

 

 

Nagekomen: Gevonden op de echte zolder! 

 

 
 

In de vorige Voltreffer van April 2014 stond een verhaal over en foto’s betreffende de 

levensloop van Ton Oostrom. De foto’s vertoonden helaas geen Ton omdat de originele 

afdrukken gemaakt met Ton door uw reporter te goed waren opgeborgen, maar helaas niet 

tijdig vindbaar. Maar nu ze bij de zolderverbouwing weer boven water kwamen wil ik ze de 

trouwe Voltreffer lezers niet onthouden.  

 



 

 

 
Het thuis kantoor van Ton met mega trage IBM computer. 

 

Met chauffeur Ton is in 2013 een rondje langs memory-lane gemaakt, zijn geboortehuis in 

Utreg, ouderlijke huizen in Doorn incl. voetbalveld van zijn DEV jeugd,  

 
lagere scholen in Driebergen en Maarn, route van de stoomtram, Bilthovens BouwBedrijf, 

voetbalveld van de rubberfabriek in Driebergen waar good-old Jan Mansier werkte tot het 

geboortehuis van zijn vriendin en later vrouw in Langbroek. Daar begaf de accu van het 

fototoestel het, later is het er niet meer van gekomen maar gelukkig kent u Langbroek en 

Odijk wel een beetje. 



 

 

 
 

 

Nagekomen: Gevonden op de digitale zolder! 

 

In 2012, de redactie was lekker bezig dat jaar, is er een luchtfoto gemaakt vanaf het dak van 

SVL. De bedoeling was een menselijk woord SVL te maken, maar door omstandigheden is 

het bij onderstaande S, wel fraai overigens met dank aan Dirk-Jan, gebleven. 

Wie ziet mogelijkheden het werk van Ton te completeren?   

 
Prijsvraag van de maand: hoeveel personen staan op deze foto? 

 

De Toekomst? 

Het nieuwe interim SVL bestuur beraadt zich nog over de wijze om vooral de oudere  

(lees niet digitale) geinteresseerden op de hoogte te houden van het wel en wee van SVL.  

Alle ideeen, vooral goede, zijn van harte welkom bij het bestuur. De oudste en nieuwste 

clubbladen staan overigens reeds op de website. 

 

De huidige redactie, namen bekend bij de redactie, dankt u voor uw leesaandacht en wenst u 

al het goeds toe dat u verdient. Bronvermelding: met dank aan internet plak- en knipwerk. 


