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langbroek
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C.M. NOORDAM
YOOR AL UW RIJBEWIJZET V. A. II
METHODISCH RtJ-|IISTRUCT|E _ ,4_
bcvoegd uw examcn bij te wonei ffiakkerweg 7 driebergón <

íel 03438 -3223

. o. R.

gedip l.

l
IlITTN

1-

DT';]r: ! ,.

van

SPOIi TVIR.,i.II G T NG ],A]iCB].OII{
opaeri cht

20 Julrr 1960

l{c i 'l q73/

,r -tl i T/,nï -

1
Teu,: van ,!: 

,

llans l'an ichteld,
Arle F,e edi.jk,

.I: .r''rnr -l r,rrrflÈT ?

Kerk:land 4 Langbrotrk
.r,ou-arnalilr.Iaar, 21,5 Iiï--'-C::-
À-a-^,.-^-,rii1- r over_Lanr.broekn':cJUrríc'1u'j.A r' 

;;i:;ï')r'_rer,

0llfIr,'lP en LtT?VC i:I\rG
Pul-.liciteitsburo ,'lIlj/i", l{:ent 2a, 0di jk Te1. 0140\- 1750.

YA i ll'i P.lrllKiTE

Zoals reecls is ver::0.:1d in het e ,-'rste (maart ) nummer , zal.
het krantjc niet verscl;rlr-cn in dc,raandcn junr rn juli-
T- +.'^ l,\^'alr auóup uuo .,-pen we wecr oonieuw uit te konen.

le redaktie rs er zich ban bevust d.at cr nog enkele
II nderzrekten aan het klubblad kfeven en staat daarorn

opcrr vocr a1 uw suggcstiu.s; bi:v. over nieurve rubrie'ken
etc.
Vcrdr'-r rrcost de red.aktie u een prettil: vakant-i:.

De Rcdal<ti :
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KLiTFLT:D S.V.L"

( Op ae wijze van "iiup iIo11and, hu r'l" )

IJup SV1 ,

ja herboren is nu wec'r Langbroell .

ilup S',iI, .

ja rLe ballen gaan cï 1n al-s kock,

zo moet het ziin

iedel juicht dan langs Ce l jjn

niemand. kan ons n€-'or versfaall .

SVT, staat bovon aan.

AS SURANTIEiGIJï00R

Het ad.res

VERZEKERINGEN I]N

J.P. VI.].J ECHTELD

Provincialeweg Oost 5a

corHEN - Te1. (1416)26,
772

ooralulr:
,

BEM]DDELTNGEN

Dit lied, is d-oor

van SVL gcrnaaict,

karnploenscl-iap varr

erikclc- trcurui:

ter' 6;e1cg.1cnLr'-'

h :t i:irste.

aar;hangs t ei's

id. van het

A. R.

VO ITBAL..i iDSTIiIJI] )AIIES-]]ERX].] SVL J.

Het Je efftal heeft op ,0 april i.1. 6gevoet- I
bald t -'g:n hun vrouwcn, verloof d.es, of mc'is jcsr, ond'

leid.i-ng van Anton van Doorn. Het was r--ron lr"uke wed-
str:ijd, maar het was jamrner dat het rcg',rrde. Tijdens
Á^ !,^/t-*r'iiÁ -inrr enp Cort van 7,ir:I krr,.,r'k-OUt. Deuu wuuèuI l.lu 6r116 uv! v

spons hief p ni-et voldoende, dus htrbblrr wc er toen
maar een emmer water tegenaan 11c'1;t.'c.rid. .Dat hielp
uitstokend. De heren \'Iaren cr'íl lrrttll' voor natte
{,n koud.e benen. want ze hacldr'lr ;tl l' lrl:tirl e€,n

EZO EKT NOG
VRIJE

ITET VOORMATIGE

Beleefd aanbevel-end

STEEDS IN UW

UREN
CLUSLOKAAL VAN SVL

pyamabroek aangetrokken.
Ir was ondanks het regenaclr1, i,';' ir( í'l'
publiek, wat erg leuk was.
De uitslag van 'tQnze w,,:dl; t,r'i,ir1rr \.J;r" í'-
voor de dames. -De hlrr'n ]rr'l'1" r t'tt : ;t I

I
tame I iik veel I

I
, rrit:rrarrl''t

\,,,, I',_'l.latgeno-

Café en Slijterij HET CENTRUM

J. van Doorn

Langbrcekerdijk A 69, LANGBRoEK
Tef. ot416-281

EXPEDTTIE

VERHUIZINGEN

HUISBRANDOLIE

BRANDSTOFFEN

tr'irroa H. van Donselaar,
Dorrnseweg 10J - 105,
LANGBROH(. Te}. 014)6 - 2826
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VOOR AL UV ACCESSOIRES

A"F.A. DEALER

BOUWBEDRIJF

UITVOER]NG VAI{

EN ONDERDIIL]IN NIAAR

'IDE EIJIIDII

Ái oÀ \r^nra êên

\r^AY a/^êl ên! v v f v rr t

revanche-wedstrijd, l/aar
maar dan hoPen we wel- oP

w'ii na trrrrrl iik weLvs4r +J_i.È

mn^1 ó7 l.têê?

De d.ames.
A. d,e Loor ea Zn, - Acacialean 7 - Do.,1n

T;:L. oi47o-4076
Ook hebbÈn l/ij B AUTO-RADïO ' S, STERBO_RIICOR_

DERS, B-TRACK SANDEN, RALLEY JACKETS I'N

HAZET gereed.schappen.

ZIEN TS KOPtrN
START IS LOPEN

VAN Dtr V/TNL I S ,.. \
Aut onobi el-- en Tra ct or enhand.e I -Repara t i e inri chtin

Handel in Oliën en Vetten
LANGBROEKERDIJK 16, DRrEr{ERGEN Tet_,O3418_2JI1

INRU]L EN F]NANCIERING MOGEL]JK. A], NAAR GELANG

I,]IEFTIJD MET B O V A G GARANT]E

T.i nhl rri f ennt aan.!rvr:u 4rv9 eyvu

JOOP H'II]US.

Naam: Joop I{eus
Gelroorted.aturn r 22 augustus f 941
Aí( -s: Fransenstraat j, Streefkerk.
:iuiclige cfub: SVL
?cekomstige cl-ub: Vanaf 1 augustus: Streefkerk.
Vorlge clubs t 7'wart \'iit' '28 en Streefkerk.
plaats in het el-f tal: K.eeper. "Ik ben begor:nen af s rechts-
back, d.aarna heb i'c op vriiwel alle plaatsen gest. an en uit-
eindelijk ben ik in het d.oel- terecht ge]íomenrr .

Sterkste punt: "Ik ge l-oof : het d-irigelen van de a.chterhoed-e'r.
Zwakste punt: "noor mijn lengte heb ik e:<tra ve el- moeite met
schui-vers die vlak fangs me konen".

.ioogtc,ount u:-t je toopl""t: "Ik heb bij Stree-fkerk heef wat
fijnc wcdstrijden gespeeld' maaï het kampiocnschap bij Lang-
brock was absoluut mÍin hoogtcpunt. Dic wedstri.id tegen
Renschop zal ik niet meeï veïgcten. Geweldigr wat war:en
we toen al-l-emaal opgelucht".
3terkste ploeg uit de afdeling: "Culemborg '67 vond' ik de

lastigste ploeg om tegen te spelen' maar tegen Grift Sorrs
h5'-ben we d.e ongelukkigste wed.strijd_ gespeeld. door dj-e twee

l-
^l -^^t^tlgfr>glr óv4!È

li r-ni.enr:nt van het a fgel onen seizoen: ItNaa-st die onf ortuin-
!fvyvu!4rrv w *4t.v

I iikn w,cfl st,riifl +ó'-êh Êr'i f * Pnrrg ygnd. ik OOk miin af sCheid.S-f tJNL W9qDUrt-r!r ugóL-Ir urrr u I'vJ

r^rccl striir'l teqen S1I1,/ ni ef. erg best want toen lict ik twee bar-wurl\'wrr.,u--rf

f r,n cl ,lor <1ie ik ond.er normalc omstandighed.en gestopt had.
.\r),1, r':;il,lr: he bben de jongens en traÍncr van het eerstc el-f -
tiL I In :ro'n mooÍ af ;. cheid. bezorgd dat ik diu twee onnodige
d,,' lI,rrn l., r. nz af Ioop mcteen h:b kunncn vergeten.rl

'l'r';rirr,.rr'(r:) v:rn vrie hij het meest heeft Eeleerd-. "l'ïijn uit-
1..rr-rri,,:;purtt, -L;; clat j,: van iedere trainer t^ia,t kunt feren.
Vlrn ni.lr-L vrocECre Streefkerk-trainer Van Amnelrooy heb ik
v, r'1 olríestoken cn van Jan van Soest heb ik rlooral- overge-
ní,rr,,.n dat ik dc l.,iclÍng op mc mcet ncmen voor d.c organisatie

HEIJMERINK B.V.
UT]LITEITSWERK]]N

ïorrrrursrNGEL ;;]"fi;;orr oro-5 rze2r
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in de achterhoeder',

,Iobb'r's; Iiaast voetbal- vooral nuzick. IL; heb in
Utr'echt drurn-]es gegeven aan een ba.nd, maAT Liegens
miin verhuizing moest ilt ool< daarme e ltoppen. Ool<
postzegcls en mi;n aquarium zíjn me l__icf ".
ilavoriete etcna "Bloemlcool mct I,,/iener schni tzeln .

,l'a,vori-u.te nuziek ; "The Beege es ".
lavoriete club in het be taald voetbal: 'rIle ijenccrd".
fravor:icte club in hct arnateurvoctbaf ; r'SVL. lr.en t
f ijne sf eer tussen de jongens, met prirna trainings-
be zoek en een goe-de mental-iteit. ldaar vlnd je
d,at tcgenwoordi,q :no€;ezo In hoirroge-crr stellet je 1".
tr'avor:icte speler( s ) in het be taald, voctbal_ r

'rRinus Tsrael ".
Iravoriete speler( s ) in liet amateur'voetbal-:
"Ceïri-t Koe dam van Culemborg | 67tt.

V/at vincl j e van damc-;svce tbal_ : "Erg. leuk voor:
d.e dames, al vrces ik dat hi-'t ni,:t hclr_.naal_
van di grond. zal komer, in ldcdcrf ancl".

VïtIilN.DSCri4i'P8144,,__rcri!B^L VAI'{ SVL T.
iTa het behalcn v2n Lr;.t k:mni ^enschap en het feest-/-drner (heerlÍjk, complinrentcn aan dc keukcn en
aan Bcrtha Ilazendonk voor het mooj-e lied( "llup
SVT,tr ) haef t S\rT, T nao onlrcl auv! /, rrser u r\ L vriend.sch.appelÍike (
wed. strijd.en ge spce 1d_.

De cre-wed stri-jd tussen het kampioensteam cn c1c

"Ilest van d,e derde kl-asse D'r kcn in apr.i1 gcr cn
d,oorgan6; vinden wegcns de sfechte gestc:lclhc,id
van het ve1d. i/el speclde SVl, I t:en d.t:it_.i,a1
vricndschappolijke wed.strr.jden v/aarvln lrir,r. d(t ver-
slaEen volgen:
Aurora '_oys-li v L b-) 

"
Vicr junioren maakten irun opwachting r;n diu: ded.en
het lang niet slecht. Desondanks was 

^uL.orrr 
Boys

steecls j-n staat orn de sterk gewij zi_gdc actrtr;r,hoede
te verrassen. Vooral Piet van Os ivas op drecf en

-l

scoorde dri:' goals. De Langbroekse goals kwamen

van l{ansier' Aafbersen en Verbeek.

Vcenschc Bo1'5-SVL ,- 1 .

Ve""sclt" Boys is waarschijnlijk een van onze tegen-
standers in het komend scizoen. ilen niet af te im-
pcnerend.e ploeg die echter goed gebruili maakte van
ànkele misvcrstand-en irt onze acht;-rhoed-e ' Aanvan-
kelijk was SVL sterker maar verder dan een schot van
Jan Janss:.n tu'g€l1 d.e lat k',vamen vre niet ' Veensche
Boys maakte vl-ak voor rust 1-0 na een fout je van
Tom vari Leeuwen. Hetzelfdc overkwatt.i Eans van
Doorn en h.-'t was 2-O. Een mls'u'erstand tussen
Joop i{eus en Piet Marcha.l zoï'gd'e vool: 1-O en

daarna werd- het door \nrim van Kooten 1-1' Jan
Janssen kl'eeg aisn waarschuvrirrg en ee n blessurc,
maar hct bl-eek all-ebei mee te vallcn.

:,vL- sv',1 l-1 .

IA- Cr.ze vr,:cl strijÊ'l naÍlen I'te af scheid van Joop Heus

d-ie naar ,jtrecfkerk tr.:ru8k'-crt. ,Lr was veel- pu-
bl-ielc. ltrad.at SV'.,r-aanvoerd-e r Jan Abbing blocrnen
had a,.angeboden en d-e hel-c tiitksc ploeg cns hard ge-
f elicitecrcl , rlerd Joc p Heus verrast rnet z\jn a'f -
scireidskado, ook rncvrouu ]ieus cn hun d-rie dochters
deef den in de vreugde. iía h:t e erste f lui-tsig-
naaf van arbiter Berffc wogen beicle ploegen goed'

tegen elkaar op. Alleen op het mÍddenvel-d was

SVI/ wat sterker, vooral d.ankzij he t gocd"e werk
van routinier Stef Kwint. Ock was Jocp Heus wat
zenuwachtiger dan anders en dat kostte twee gcals'
Na rust scoorde Joop van Esterik nog een keer vcor-
dat Piet van Doorn d-e eer redde uit een g-ve voorzet
van Hans van Echtel-d.. Het was een uiterst sporti-eve
wed,stïijd_ waarin het onderfing krachtsysr'scl'-il- niet
erS groor was.

A "4.lI .1/ocrd er .

TOERNOO].
loo" Srlt,-f is voor 2 juni a. s. ern toernooi 5oorga-
niseerd. LLrervoor ztjn enk:1e p1crc3'en uitgenodigd'
d.ie}\IL-tookafi-ndecompcti't'iciielftontncet'
Dit ,,':ef c1t ::cl-lter niet voot ,l)) -j. liet is cchter d':
laatstc jiÏen haast :.-n tt'ldltlc fclio'rden'Jat

((
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WTNKEL MET PLEZIER

BrJ U1,/ DOKA-WTNKELIER

GRATIS ZEGELS - EN STEEDS NTEIN,,/E AKTTES
DO

SCHOENEI\T - LÁARZET.i- KLOJVIP]N

voor 3

VAKKUNDIGX S C!I0.trI\IRIJPARÀ TTE

J. v.d. -Blfll": a,-;lgf e,ey. 172
---;::r?---.f.anshr'r''o'.ra., 1 ?'l Tnnahv.nal.y@tLó\tL vvAs.,. 

-,- f_ lL - YaLt6 v! vsi

TEXIIEL 1,íO }I ING TIíR I CII T I }JG

PAV$R I

-----I'LIER KEIIS

COTHEl[

Tel. ,It
\^/,!l liT -----

SCH0IINEIS - LTTDIFWAREN - P.EGEN?t'llll.till'l

G. VAN GINIiEL
Ook voor src.rortaïtikelen en trarnings-

pakken
Doornseweg 5 - LAIíGBROE]', - Tel '4 ]q I

uw ad-res voor schoenre.arati" 
-*' 

IUw adres voor schoenreï""rt" 
I

DOE MODERN BOODSCI]APPEN II'] DE RIJDENDE ZtrLE-

BEIIENI}JGSWÏNKI]L

NÏETS DUURDER -----}/EL MEDR SERVTCT

UW MELKMÀ}I

HENNY VÁN LE,iU\,JEN TeI . 574

Het ad,res vooï uw drogisterij en

Levensmid.d.elenartikel en is :

B. OOIIS Langbroekerwijk A 6!
Langbroek Tel-. 284

SPECIAAL AANBEVOIEN O1{ZII VERS GEBAKKT]N }]OTEN

ook naar de eisen desr tiids ingerichte groentehal.

A.J. Borgst,ijn

LUXE . EN HU]SHOUDELIJKE

ARTIKELEN, SPEELGOED enz.

- Doornseweg 6 - Langbroek

DOKA LANGBROF.]K

ílel )'7) /Az.t

rlro'l )i'7Lt I

Voor eerste k]as vlees en vLeesl{aÍen

uit eigen slachterij en worstkeuken

KWALITEITSSLAGERIJ P. KASPtrRS.

LAI'TGBROEK Te1 . 555

I
I

I

I

DOKA

er

COSMETICA - PAR}'U}[ENTSN}í

BABYARTTKELEN

Doornseweg 9 - Langbroek

- Herenkapsalon

Uw speciaa:-zaak voor:

- FOTOARTIKELEN -
ROOKARTIKELI]\]

- Telefoon 515

I

,l
'(

DOKA

DTA
I
I
l

Uw adres voor:
RADïO - T.V. - I,^/^SAUTOI4ATIIN -

KOELKASTEN - D]EPV|iIEZNRS

- LUXE- EN HUTSHOUDIJLIJI(E ARTIKELUN
-PORCEI,EÏN - AÀRDtrI,{ERK - SPEELGOED.

FA. A. CEELEN en Zn. Doornseweg 26 - Tel . ,142

DOKA

l*"
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svl-, en HDS-i twee vriendschappelíjk" Y:l::ïtjut"
tegen elkaar "p"iu"' 

vandaar ook een uitnodrgrng

rái" anre Leersumse Ploeg'

uurS.{Lt -1IDSt 1 -
uur ltt . S. V. 5.1 - Jonatnan t

uur l'iusketicrs 4 - Il'D'S''
;;; ,i.v.L. I - N's'v"s'1
ï;; ;;;;ti'"" 7 - lvlusketiers {

ur.rr Hi)S 1 - N'S'V'S' t A

;;; a.v.L.t - ionathan 7

;;; *:s.v.s.1 - l'ïusketicrs {
',.rrt it. D. :1. 1 - J onathan '/ 

,

r;.ur S .V,L"1 - trusketrers +

uur Ev-entuele bc slissingsl;r:d-striid "

ir. fiavlqir:r-r van bond'sscheidsrech+ucrs "

h;; .;" sr. ortief toernooi rrordt '

TO iRl:TCC LORGA-I I ilA!'11;'

-'Ê^^n^n/'irA O --f iÍUrgnitrurn . l. _ ^) ')''
10. 40
1t.10
12,20

PAUZI]. 41 <O| / ' /-
14.20
15"r0
16.00
16.50
17 ,10

De f eidrïlJ lÍl
rre hoPen clat

SvL -r. OVEilZIct{r-K9}'i!!'i'ITIE 1912 - 1973'

Ook in clrt selzoen krcef t SVL 
' 

weer naast het

kamprot:nschap eáá;"p"":,,yt: is wef haast eÉjn

trad-itic geworáui a-t svI, I op dc valreep

naast het kampiá""""rt"p grijpt' Zo ook d'it

seizoen.t'tamensd'e"puf""=vanhetderde
;";;-;; "t"rrà" 

dat dit voorar voor onze

leid.err Anton van Dc'ornt een-enorme tef eur-

stelling moet )ï" á"""t"t' Als er één persoon

is geweest d'ie een- kampiocnschap heeft ver-

d.iend, clan is hc't onzc f eid'er we}'

I'iet dercie i" ftoi gehelc sel-zocn samengesteld'

uit d-e navolgende Ílperer s i 
^

Teus verword',';;;"";:á' GrÍÍlt' l'rrim Gaasbeek'

Gert van zi"r,"jáis Marciral., Hcnk de Bruin,

[-iet ]Íurderr lric no"ai.]t , T)aan van Ee, Frans

v.d.Pavert,ti""t"Hoàgianci'Gcrritv'd'
Legemaat, li"rt'ïuiant'i'ótt ' Li---icl'er; Anton van

loorrl .

- 11

1 zeer reeljl_e kamp:_oens_rp de eerste plaats metwaren echter d.e enige ploeg,9. "bokkenploeg,, ) een: brengen, zod-ai nog alles;top echter ging hct
lon in Veenendaal_ rn:t een,r ger.olgd door nog enkele

\i r_j n

',lolgend seizoen hopen vrc met Anton vanr,-jgefmatiger te train:n uru." l.roog op deirrcligen.

fia l,rA?

loorn en dcor
ranglijst te

AI\

kornend seizoen rnafdeling lngedeeld

Langbroek

l,rÉ)

de
zaI

no,3 ni a t
Utrechtse

weten
of de

of lang.oroek
Ve enandaa l_ se

Pi-et Mai'cha1 volgendL. maanC gaat trouwen en zichirr Maur jk gaai vestig?n. . . " .:. - "

dans van lchteld_ de ,,Heintje Davidsil vanis; die neemt ook i"d"" j;;; afscheid...
i(laas d.e Bruin ook weer gaat voetballen.
Sl.rl nu ool< Ilchtwedstrii,len gaat spelen.

word en

l{ans van fmpelen in
i.,'essel van de Bosch

de zaal vreqgespccld. isvan Etinkwiik.
SVL een nieuwe A.usrrrrf-,., l-..::^.1ausputzer kriig.t
licrtha Hazendonk een plaat lraa t rnal.{cn

door
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ADVERTENTIE.

Gevraagd: Goed'e spitsspeler ' lief st uit d'e on-

*iaá.iïiike nabijheid omdat onze hr-'.isige topscorer

naar het t"taaiá voetbal gaat' Graag zo spcedig

mogelijk melden bi.j CDN' Een proeftraining wordt

cp prijs gesteld' Inlichtingen: Sportpart De Woerd'

Driebergen.

CLÍiIIRLAD VERSCH:|JNTOVNN TI'IEE }{AANDEN

Nu de compet j- tie enkele maand-cri stil- ligt za1 - í
zoals met de adverteercfcrs is cvereengekomen -

d.e uitgavc van-het SVL-clubblad twee maanden

wordcn stilgelegd' Segin augustus zal het

nieuwe numlner vórschijnen waarin aand-acht word't

bestr-:eil aan d.e ontwiÈkelingen rcnd de ccmpetitie
1913 - 1974.

KAIIFIOENSRECqP TI]i .

' hebben we velc be-
'oer e n. SVL-voorzí+"ter

,;iï":;':'ï:"::";:1
ztgen te kunnen begroeten' Ook d'e andare be-

stuursfed-en mochten uiteraard vel-e felici-
taties in ontvangst nemen ter gelegenheid van

het behaalde karoiio"""chap evenals onze trainer

Jan van Soest en al'le aanwezige eerste elftal-spe-

l:ï=;" een ondoenriike zaak zijn om illï i?l- 
(

wezigen rnet name te noemen' maar vrijwel alf e

verenigj-ngen uit de cm6;eving wart:n aanlrtczLg'

(lnV, Dorestad'r Wi.llc bij Duulstede' SVF' Auroia

Boys en Bunnrk ) ' óoll c'ud-v o-otzí tt ''r' Ar:nd's

a1'smccle raadsl-id' "lart 
lla'i'ctntlrnl< hr':bbcn we cp-

14, ntcrkt. Voo"l" war(rll tlc llclr' i<ll;rcchters Rijn-

bc'r'5Lcn, Troost en DonltLh artrtvrLlz'ig samen met de

h, . r' Jitcobsen, voorzitter v;rn rlr' aanstellings-
c;r,inntissj-e in áet dístrict '1't:t:"t' Allerl-ei an-

tl ,: r',' l),.: langstell-enden gaven cveneens acte de

1rr'!r.r ,'tlcc, zoaLls de secretarls van Grift Boys'

IJ, r:t v:rn iii,lr<, áie met cnkel-c' cerste eLftal--

SPOR?TEF h/TNKE],EN

EN KOOPJES

ArrrJD _--/\

1.

]]OUI,/RÏ] ]]RIJF
NTEUWHOtr'1,' I.;N v . d. III,]IJDl.'lN B. V.

J9 - noorn
Tefefoon 0j4jo_2823

VOOR VR]JET]JDSKI,EDING

o . a. d.ames en hereh ( ski )pan_
.t:1o1" en jacks. Ook'IEVÍS ;n]^DANGLER tuniekpakken.

NOORSE TRUTE}Í, VESTEN EI\ï VAMS

Ilurtlerl ifkc cn

Utilitcitsbouw.
L;rrr,rlbror,lcerdiik B J

I,A hJ(IFROEK
't','r . (o5476) SISí.,, (ol4i5) tzoT

Kampweg



VOOR AL UW VERZEKERINGEN EN PJRSOONLTJKE

GELDLENINGEN GAAT U NATUIIRLIJK NAAR'

ASSURANTIEKANTOO

De OnlorP 20, Uoudenberg

Te1. Ot49e-I825

LANGBRO EK
UW \íOONPLAATS.

v.ÀN-g!.8
UW SAKKER

rN IM ELEIVIENT

N.M.B. SPAARREKENING

EEN BANK WAAR U ZICH THUISVOET,T.

DoornseweB 1I, Langbroek'
onq qncol *

1-

- 15

spelers naar Langbroek was gekomen. Over een maand_speelt SVt cp uitncdiging van d.eze cl_ub centoe:rnooi ln Utrecht.
Namens de KNVB afdeling Utrecht overhandigde
Arnol-d van d.er Mispcl het traditionel_e kailni_
censvaant je. Hij menoreercle het kampioenschàp
af s een nj-euv,' hocgtepunt in het bestaan vann S\iL.
'rlJict zo l-ang g:1eden kcn ik u al met het .penen
van een nieuur clubhuis felicltrrcrr en nu nelftu met dit karnpiccnschap opnreuw e,:rn flaai succesbehaa1d", al_dus Van d.er 1,,:ispc1, di-e zowef af swocrdvoerder van de riÏtlF a-f s van SVr optrad.
Trainer Jan van Socst l<r:eg v:n het eerste elf_tal, een foto-al-bum, waarin een docr l,d. Br.-.ekmangemaakte fotc,-reporï,agc van Benschop_SVl 1s
cp€ienomen. Door cen 2- 1 zege in cLeze wcdstri.j clhcl.b:n wc het kampioenscnap behaald . Ziin r"o.,*
kreeg vaït aanvoer:d.er ljans van ilchtr:ld e en bouqu,: tbLoenen terwijl hi,t bestuur en rle schej-d.sreclitr_,:,_
cornrrrlssic e:n f l-es wi.jn in ont,vangst mochten nc)n,,rr,Vocrzittsr lotasse voerde het woord namens SVLtoen hij de hc,er Van d.cr liispel bedankte en noÉr ,,,rrs
onderstreeptc dat d.e verhouding met zuster_v:r;:nrging Sr/F in h,.t verl-eden altiid Sced gei,rc,,,r,i,
was cn dat in dc toel<omst hopelÍ.ik ook zal É l-.,",.,, .Dc rtce.:lrtie - officieel gepland van 2O.OO tc,L2I.jO uur. - lrep ui-t tot ver na c1 it gopllrLtlr
t, ljrir:tl1r. ;,1, n d'id;:1i1k teken dat icrlere,rn h, t. (,t..(r
élr-'.:,t l l l;' vrtn(l .

(

I/]ST U DÁT -
SVt 4 €rg pr-r,t', ;:;;

lr/iu van Kooten (,1,

Ín Langbroek

Nico Hardeman ooh v l

I

;,1

lr

tl i f t

r I l-.ii



1/-ro-

vervofg
we een prachtig sportpark kri'igen

daarvoor hard gewerkt is ' ' '
de seniorenelftallen al-lemaal- hun schoonmaak-

maancl hebben vervufd

iets oPbouwen moeiliik 1s maar
houdcn nog moeililker

onze advertcerd-crs graag SVL-ers in hun

wlnkcl zien

er nog veel obligaties voor d'e verl-ichtrng
te verkriigen ziln

onze pennfngmeester Daan van Ee gtaag obl-i-
gaties uitschrijft

Hans van ,lchtel-d toch nog een jaar in de

2e kl-a.sse gaat voetbalf en" '

de overige rcdakti -'l-eden dat erg prettrg
vinden

wij veel aan dc menscn in dc kantina te danken

hebbcn

iets in stand

d.e bePlantrng voor
maanden besctiikbaar
geplant
d.amesvoetbal een goed'e trekpLeister voor het

eerste blijkt te zijn

geduld een schone zeals ts '"''''
bovenstaande geldt voor onze nieuwe vel-d'en ' '

wil p;raag coPY van u ontvangcn

(

hct nieuwe veld al
is, maar nog nict is

(r

AUTOHANDEL D.J. IMilIINKHUIZEIU
TAilGBRqE!(ERO|Jf( e76 rAÍ{GBROEK

TEL 03436 - 3f g

voor yeÍtÍouwd ccn tweedehands
wagen kopon, hocÍt u niet uit
langbroek wcg te lopen

OOK VOOR AL UW REPARATIES E
ONDERHOUD.

N

,VOORDEEL EILAND
alles yoor dc tuin-yeel voor

LEVENSMTDDELEN
benodigdhedcn yoor land-en tuinbouw.

DISCOUNT PR]JZEN !

COóP. "VEELUST"largbrock seweg

,

de hobby.

3- wijk bij duurstode

Plaatoing .n lovrring

TEIEFOOT:
03436 - 570

yoor al uw tegelwerk na ar :

C. VAN DE BOGAARD
Yan:

WAND-VLOERTEGELS,
MOZAïK
EN NATUURSTEEN

V. SEECK GAIKOET8TRAAT36 COTHET


