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Hier volgt dan weer het eerste nummer na d.e vakantie.
\,/ii hopen d.at ju1lie zowel- geesteldk als lichamelijk
goed zijn uitgerust, zod.at we fris aan d.e nieuwe
kompetitie kunnen beginnen.
Zoals jullie misschien weten, hebben we nog steeds
geen naam voor het klubblad. Ook noet er nog een
naam bedacht worden voor het nieuwe Sportpark.
i,rle zouden het leuk vinden om van juI).ie enkeLe
feuke namen hiervoor te vernemen door deze namen

íLtn ae kopybak te d-oen. In het volgende nummer
zuffen we de ingekomen namen publiceren.
Wat betreft d.e kopy: jongens geweldig bed.ankt voor
de hoeveeLheid, ingeleverd.e kopy. fn het vervolg
staat er een kopybak op d.e ijskast Ín de kantine
waar jullie je kopy in kunnen d.eponeren. Misschien
kunnen we in het vervolg van de aanvoerders van
de elftallen kopy van hun eigen elftal ontvangen.
Bespreek dit eens in juIlie eigen el-ftallen. Ver-
d.er zoekt de redaktie nog iemand d.ie speciaal wi1
he'l nen het krant ie 'i n I'Iiik hii Duurstede te ver-arrvdv

spreiden. Wi e meLdt zi ch hiervoor?
DE RIIDAIiTIE.

Yor
át-

- 
fijne eigentiidse mann€n-en jongensmode
vrndt u dicht bij huis:

-

+tuuijk bij duurstede-
+ tevens veÍkoop van

veldpoortstraat 8-1O
sport-en weÍkkleding

B. O.Y, A. G. AUToRtJscHoot

C.M. NOORDAM
VOOR AI UW RIJBEWIJZEN V. A. M. O. R.

IUETHODISCH RtJ-tNSTRUCrrr '-\ ledipl.
bevoegd uw examen bii t" *"on"I ffi v

akkerweg 7 driebergen
tol 03438 - 3273
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VERLICHTING

\ïr: onz,e rll.:. clr t i r"o worl 'í c]'t t i ns er staat t zel ook
dr, f inar, ci ori rí, orlrAn rond fi,crctcn komcu. Dcuu f Irrcrrrvre! rrLtr

verfichtín64 d-ic onEcvccr f 14.000,-- kost, zou
gefinancierd word-en door de St/L-lcdenr zoafs is
a.fr"csnrokcn in d:' riorrraderins'rron iantl:ri 1c)'11.
sr 6L uP v vr E)Lruer frll5

ni + -^1^^,,-^n door rr i t.,qi f t,e Van ïentClOZcDLL áV4 ósUUU!slr UVv! u! uÉrr u'

^t^'ti-^+i^^ ^.r f oE ^+'r1.. I)eze oblir.a.ticsUUJ--Lg4 Uae:J <1!l J a ) s-- PUr u uuL\. t)vLE vvrrb(t u

zufl-en in dc komcnd.e jaren uitgeloot worden
rrit do onbrenrrst van de kantine.
Tot nu toe is van dc uitgifte van voornocmde
^r.'r ..i -^ +i ^^ ,,^i,ri rr tr_.recht sekomen. Daarom ver,-uuIIód ursÈ wsalrr(.)

zoekcn wii al-s bestuur onze l-cden, d.onateurs cn
and-erc belangstellenden belcefd, d.och wcl-
rl ri nrrend v,o snoed i r" mor"el iik dit cven met orrze
nenninrrmeêstcr in ordc te maken, daar hij de
nhl i rra t i es ond o r ziÍn trehee r hu-cft. I{et adresv vtrt)o

van dc penningmeestcr is: Kcrkeland {.

HET BESTUUR.

ENKELE LOSSE OPI,IERKINGEI'T.
-1 T\n ^'l -^m^-.r T--rr.nrmoÀnrihc qa I nlertqlr u9 arélllcflg daaLvYL ó6uvrftr6 aaL yLaawe

vÍnd.en oa 20 augustus a.s. \^/ij hopen dat
u al1en ae.nwczig zuLt' ziin,
Bromfietsen en fietsen vormen noéT steeds
een obstakel voor d.e kantine. Voor zover
u het nog niet wist: Deze hcren thuis op
heï. narkeerterrein.
Onze penningmeester wacht met smart op de
leden die hun kontri-butie nog niet hebben
betaald. Wij zijn allemaaf }id. van SVL' dus
afs je wilt sporten' moet jc ook op ti.id
je kontributie betalen.
Beni u af toto-lid van SVL? Zo niet, wordt
het v1ug. SVL vaart er we1 bij.
Bedankt als lid-: H. ltansier en H.van Echtel-d.
ffiJ*w. l-eden; J. I4aarseveen en Gademans.
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ASSIINÁNTIEKANTOOR

adres

VERZEX(ERINGEN E}T

J.P. VAN ECHTETD

Provincialeweg Oost Ja

corHnÍ - Tel. (5456)265
772

oor aI uw:

BEf{fIDDEtINGEI'I

EXPEDITIE

VERI{UIZINGFI{

ITUISBRANDOLTE

BRANDSTOFFEN

Firrna H. van. Donselaar,
Docrnseweg 101 - 105,
LANGBROH(. Tel. 01456 - 2e26

EZOEKT NOG STEEDS
VRIJE IIREN

HET VOORI'IALIGE CTUBLOKAAL VAN

Beleeftl aanbevelend.

Café en Slijterij EET Cm{TnU}í

J. van Doorr
Langbrcekerd.ijk A 69, LANCBRoEK

Tel. Ot4r6-281

f Ni UW
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VOOR AL Ul.Í ACCESSOIRES n| OIÍDERDEIEN NAAR

A.T.A. DEALER IIDE Eni[D'I

A. de Loor en Zn. - Acacialaan 7 - Doorn
TeI ot45o - 4076

Ook hebben wij: AUTO-MDI0rS' STEREO-RECOR-

DERS, 8-TRÁCK BANDEN, RALLEY JACKETS EN

HAZET gereed.s chappen.

BOUW-BEDRIJF EEIJIIíERINK B.V.

UITVOERING VAN UTITITEITSWERKEI{

Wij tatèn graa6 tne gezicht zien
in uw blad.; dit aouden we rok

willen doen bij u of een van uw

-4

relatiês
2A, UTRECHT OtO-5142r

ZIEN TS KOPEN
START IS LOPEN

VAN DE WTELIS
Autoncbiel- en Tractorenhand.el-Reparatieinrichtin

Hand.e1 in Oliën en Vetten

LANGBROEKERDTJK 16, DRTESERGEN Tet .0t458-2trt

INRUIL B.I FINANCIERING

LEEFTTJDIMTBOV
I{OGELIJK. AL NAAR GELANG

À g GARANTIE

(

TOLSTEEGSINGET

6.

-5-
De veld.en; o.a. het li.lncn trekkcn zal he.b konendescizcen wordcn verzorilrl d-oor du- heer li:e -i;sicr.
De hcer P. l{arschal Sr. is b,:rclc1 gc,rortCen rle
ba1lcn en de kl_c:dlolcat c.n bij tc hr_.,r-r<i,.,n.
Iïc'c nieuvrc vel-d- is rer-cl:: of-.icj_:us,n,.;cbrnil<
;ÍTenoinen.

7,

J lu G:_È=_a Èryj_lrrp_J 
"

í.j,rurn 
'ieuwe kornpetitie gaan v,re in net 6 elftallen,

dus élin meer dan voorheen, n.1. Junloren a en b.
ad.spiranten a en b en pupi_llen a en b.
le training is al_s volgt:
I4ÁANDAG van 6.10 tot, f .{J uur adspiranten 12 t/n lJ
I{AANDAG van 7.45 tot !.OO uur junioren a en b.
IíOENSDAG " 6,JO tot 7.45 uur pupitlen a en b.
I/OIINSDAG ,, 7.45 tot !.OO uur junloren a en b.

Dus twee avond.en voor d.e junioren a en b.
De training wordt nu geheel_ verzorgd d_oor Hans
van fm.pelen, frenelaan 1'l .
Bij hem thuis afzeggen vóór vrlld.agavond J uur.

EEN VERONTSCHULDTGTNG.

R

J

.,Door onvoorziene omstandigheden
hefaas veel te laat verschenen.
volgende nummeï op tijd. te 1aten

is dit nummer
We hopen het
verschijnen.

De nieirwe jeugdcommissie bestaat nu uÍt de heren:
1. Jo Schrijvers (penningmeester) , Z. Riik IJoogland,
1. Steef Achterberg, 4. Gerard Achterberg, 5.
Hans van Impelen, jeugd.sekretaris.

I
I

I

i
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Na de zeer goede resul-taten van het afgelopen sei-
zoen zljn onze clf tal-l-en erg z\Á/aar. ingcdecld, d.aaron
is het zaak voor iedereen om kost wat kost de
training te bczoekcn. Vooral de juniorcn a zijn enke-
l-e spelers kwijtgeraakt aan het 1e el_ftal en elr worden
er weer enkefe gevraagci i_n de toekomst. Dus zorg
dat je erbij komt. Verd.er dank aan d.e junioren
d.ie overgegaan zijn naar de senioren. Jullie heb-
ben er vooral- toe biigedragen dat het een geweld.ig
leuk sukses 1s geword.en. Ga zo d.oor in d.e toekomst.l
Tot ziens !

Reiskosten: in de toelcornst word.t waarschijnl_ijk ge-
vraagd. /l ct. mee te brengen voor d_e kfeine jeugd
en f '1 ,-- voor de A en B junioren. Vaders van
jeugd-spelers komt u ook eens met uw auto, het
geeft toch zorn vol-d-oening en wij hoeven dan niet
week in week uj-t om autots langs de deuren te
schooien. Verder, oud-ers, komt toch eens bij uw
zoon kijken. Het d.oet die jongens all-es !

Groetend jeugdsekretaris
HANS VAN IIIPELEN.

OPENING I{IEUIJi VELDEI{.

Vij september a.s. hopen we de nieuwe vel-den te
openen. Dit feest zal extra benad.rukt word.en met
d e voetbalwed.strijd SVI-CDN I ( zond.ag elf tat ) \

fn het e1ftal van CDN zulfen ook d.e spelers
H. Mansier en C. Hardeman vertegenwoordigd z|jn.
De wedstrijd wordt voorafgegaan d.oor ecn optred,en
van d-e muziekvereni-ging llxcel_sior uit Cothen.
Wij hopen dat d-e belangstelling voor dit feest
zeer groot zal zin.
P.S. overigens zi-jn d.e nieuwe velden reeds offi-
cieus in gebruik genomen, o.a. voor d-e trai_ningen
en voor het toernooi van SVL-I waarover in het
volgende krantje meer.

1

Dr.nrd-ag,'av trLd, I). OO - 21 "aO r,i'.ri: ic sc'l c uie (SVr 1 cn 2)
T)or4ei'Cafiuvond 19.00-21 .OO uur af .l-c se:Ir o'r 'cit,

' rAAFDll SPCTITVR r ililll ;i,1.
' u de nicuwc kornpe bitic bini:enkort wcer g;'.:.t bc--
ginnen zal het voor de elftallenkomiaissie rtci:r nie'b
...,:rnrkkol iilr 116t6-ta Om iederCap on z jin ,-oerlc pl_aatS

J' r-s oatron A1 staat u n1 een keer in het derdcíe
'J, vicr:de cf f tal, dcnk 'lan nict r hoe kan Cat nou,
i'/ snn.-'l uae-l beter d;rn hii d ic in het 2e el-f tal
..+..^+ ^--^^+^'l Íl _ n.i t ry.tin o,:fên.\,f|dstriidOn om Van;.tVa'.AV V}fbU-UglU. LtLV LlJtt VcLslrWsuèU:lJusrI vj'I

alfes uit te prot'cren. Al-s d-e kompetitic bcgint
hnn,--n r.re -i 6161 ,:7.r1:p on ziin gocdo nlee.tr te hebben.
Als io nnoit k^-+ +-^-i-^- I,a1n-io nnlr niol-. in eenJifD Jg ilWVfU 

^VlllU 
ULAallg1rt nqll JU VV^ llfsU -

lioger elfta1 spelen. Dat zou niet sportief zÍin
tor"enover d:r ionr"..ns di e wel steeds komen trainen.
I,iIe gaan weer met vier senioren elf talleit d.e
lrnmnot'i J:i o i n ,ir hl iiven wel êí n n,?.a.ï' sncl ers oVeI
maar voor vijf elf tallcn zijn er nog nict gcnocg.
Dus kan het gcbeuren dat u é3n kcer niet opgesteld.
staat. De .rolg:ende keer komt u w.rer aan d.c beurt
en staat êr een ander naast. AIs u een keer niet kunt
op zaterd.ag, wacht dan niet tot zaterdagï]orgen om

af te zeggen. Dinsdagavond- kunt u al zien of u
moet voetbal-len. U heeft dus tijd genoeg. lJÍi reke-
nêh 

^n 
1rt.Í l-l 'l a- rnnÀar.rarL-inmrrvrt vlJ 4w alaEt !rguL-wvrÀrrró.

(-i Vedstrijds ekre tar j- s
I^i. van Cooten.

Iínmnof í fi.:-in,4al ino qoi qaon 1A'71/1q7 A+lfqv^frrts_ "- "zt//_:,/r1.
ggI D Ug gII UdI tweede elftal
SVL ]
Barnev,eld T

Hces I
iioevelaken I
ttoorl I'lit I
Si]O I

| -t'//. r

SVL ]I
Ad-vendc ff
Ca.nclia II I
CDiI IV
D -:V If
GV.'riV III
rS1,'S 
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GRATIS

WINKEL MET PLEZIER

BIJ IIW DOKA-WINKELIER

ZEGELS-n.ISTEEDSNIEWE AKTIES

A.J. Bor8stiin

LUXE - ESI HUISEOUDELIJKE

ARTIKEL$'I' SPEELGOED enz.

Tel. 277 - Doornserree 6 - Langbroek

Voor eerste klas vlees en vleeswaren

uit eigen slachterij en worstkeuken

KWATITEITSSIÁGERIJ P. KASPERS.

LANGBROEK Te1. 55,

cle Gier

COSMETICA - PARFIIT'TERIEEN

BABYARTIKELEN

D rnsehreg!-Langbroek

- Herenkapsalon
Uw speciaalzaak voor3

- FOTOARTIKELEN -
ROOKARTIKELETI

- Telefoon 515

adres voor:
RADTO - T.V. - I./ASAUTOMATEN -

KO]]LKASTEN - DIiIPVRIEZERS

- LIIXE- gN EUTSHOUDELÏJKE ARTIKETEI{
-PORCELEIN - AARDEWERK - SPEELGOED".

A. CEELEN en Zn. Doornseweg 26 - Tel. ,42

SCHOENEN - TAARZEN - KLOMPEN

VAKKUNDTGE SCHOENREPARATfE naar :

J. v.d., .BRINK Telefoon 472
Langbïoeke: d;k A 71 - Langbroek

TEXTTEL

LANGBROEK

rer.272/63I

\IO}IINGTNRICITTING

PAVERT
COTEB{

Tel. 5I,

H.

-----MEER. KSUS DAN U I'íEET

SCHONNEN . ],EDERI^IAREN - REGENPAKKEN

G. VAN GINKEL
Ook voor sportartikelen en trainings-

pakken
Doornseweg 5 - LANGBROEK - Te1. 4L5

Uw adres voor schoenreparatj-e

DOE I'IODERN BOODSCI{APPEN IN DE RIJDENDE ZELF-

SEDIENINGSVINKEL

NIETS DIruRDER ----.VEL MEER SERVICE

. IM }'ELKMAN

HENNï YAN LEllUl.fEN Tel . t74

Eet ad.res voor uw drogisterlj en

Levensmiddelenartikelen is :

B. 00MS Langbroekerwijk A 65'
Langbroek TeI. 284

SPECTAAL A/iNBEVOLEN ONZE VERS GEBAKKEN

ook naar de ej,sen des tijd.s lngerichte
NOTEN

groentehal.
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j-s treer aangebroken. De

de traÍningen is gevreldig'. lat bcloof t ttat !

gelopen jaar zi-1n vre P;epromoveerc] iraar de 2e

wat vooral is berc'llct door e en goecle sfecr

^..t,^-^+vPAVrlrir u vu
Het af-(
k1as,

af sncd.e
door vee 1 en r3eregelcl traincn.
Vanaf deze plaats een woord van dank aan het be-
stuur van SVL, d.at zoveef hcef t ge d-aan r o . a .
nieuwe veld.en, nieuwe verlichting en in de toe-
komst enkele kf eed-f ol<af en er bij. Dit af les heef t
veel j-nzet en inspanning Sekost. Iiercn van het
bestuur z GA ZO D00R !

Trots ben ik op dit SVL; { elf tallen zÍjn vcrf cden
jaar kampioen geword.en, wat wil je nog meer! Verd'er
heeft SVL met weinig geschorste spelers te maken
gehad.. fn het eerste elftal- zelfs geen enkele. Zo

-no.l- 
.}- al. hl iirren -innoonq I T),a nerm \rÊn T,rnc"l'lfOCklllvs u tts u uf uv vrr Jvr-Óearv

is af groot in d.c voetb:-Èport. Laten we proberen
d-it zo te houden.
Het eerste ef f tal"\^/ie cr clit jaar in komt te staan
i-s nog niet zeker. Ilr zi.ln nu vei:f lcandidaten, waar-
uit mede de elftalkommi-ss.ie L-en k.rus gaat maken.
Ook he t twe ede , d-e rde en vi crd r-' c l f tal- lvordt sa-
mengestel-d d,oor de elf tallcorinissic. Jongcns, we

moeten ha-rd" r^rerken, het L-crste elf taf moet J e

r,.lêns z,lin: maa.r ook de and.ere el-f tall-en zi.in erg
usrdlrË;r {J\.r-. i ^.. -.1 -- - + snel vooruit., Hun 1i_eur+c tra j-ner
IJt: Jc4óu óéóu i

is tlans vsn f11le 1cn" rrllani, cLi'b kun jij, veel
succcst'. Le iders 'ran a.l f c e1f ta11en, I'laalc Sl/L
nog groterrt.
iiat d.e kan-i;ittc bc l,r'ci t s Jon3lns lrat h,,'t'l-'Jl-I r.ie e ln
pr:,Lclrtgebc;i;, 1a';cl-L ',I,j l'a'b 'iii cr'e ltot 'ii:tt, J':.^
lïarsicr r.rc:t.-ZC.itgt en !,.1:r:,eI'-; a-" S:.1,--.LC.1.i":-rt-i 1., e

na
-tl

wat bij hem zeker in goed.e handen is. Veel_ succes Jan.
Voor het be jaardenbestuur hebben we veel_ bcwond.ering;.
U verricht een prachtig stul< werk, waarvoor ook wij
u zeer dankbaar zijn.
Tot sJ-ot nog dit; Langbroekers, SVL
werki-ng met anderen veel d-oen voor
en onze jeugd. Ongetwijfel-d. staat u
Daarom STtrUNT HDN! 

De

wil in samen-
u, uw bejaard.en
daarachter.

trainer

il

ll

ll

( J, J' van Soest.

VERSLAG VAN DE EERSTE OEFEII'I.I]DSTRÏJD SVL.

Zaterdag { augustus werd.en de eerste oefenwed.strijd.en
gespeeld. De tegenstand-er was Zegve1d., een eerste-
klasser. De resul-taten waren veclbel-ovend., want
afle vier elftallen brachten het tot een overwi-n-
ning.
RESULTATEN.

eerste elftal
tweed.e rl

d.erd.e rl

vi erd.e rl

- overwinning

Omdat d,it een ned-erlaagtoernooi was hebben we dus
B punten verzameld. met een d.oelpuntengemid.deld.e
van 18 - i. lirle maken nu een goede kans om daar de
beker van d.e eerste prijs weg te slepen.

(i

HET VIERDE EI}'TAL.
I{et sei zoen 1972/7 j is hct absol-ute hoogtepunr ge-
weest van de 20 jaar waarin ik nu voetbaL. Ik ben
er trots op dat ik met zorn stel- kerels heb mogen
voctbal-len en nog iedere week mag doen. Niet het
feit dat wc pas in d.e l-aatste wed.stri..jd het kampi-
oenschap mochten pakken d.eed mij het meest, alhoe-
wel d.it voor een vereniging het belangrijlcste is,

2-O
,1
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naar d.e manier trrê?r.op wij r:iet el-k..ar d_j t volbr.àchic,t.
Graag zou ik hicrvoorr1l-1en beclaiil<cn: tcn ccrste
k et bestuur dat ons de voilecligc v:.i,i:citl Le!' o:
met zotn 15 man te docir r.at we zef f br L l-,r-'.:ie
vondcn wat bctre lt dc oLrstt'il i ng .-i't hct sp:-r :n ;a,..r
rrr-i pnd qnhn nnr'I :ii r r^rn I c lriid nni lu\'1r '1

Vcrd.er wil ik ot')ze aanvoerder, Haps Janscrr, fr-
dariken voor al- zijn schrijfwcrk dat hlj gchr:c} a1ler:r-r,
ied.ere l/eek r/.reer vcr:o:rgde. Verder onCerht-c1d lrij
ook nog de korrtakten rnet al-l-e andere verenlgingcÍl ,
zieke spelcrs en mocdrlrs van pasgeboïen kinclcÍon. l'
ln één Tzar zel-fs vier in ons elftal. Daarnaast t
waren iedere t.'eek bereid. Henk Roel-ofsen (feiaer)
en Jan Hardcrnan sr. (opstelling) om ons tc verge-
zell-en. llln teirsl-otte dank aan de drie mannen, d.ie
iedere week af s er genocg spelers warcn, vrijv.i 11ig
reserve gingen staan n.l-. T. Reed,ijk, \^/. van Schup-
pen en Henk van Garderen. Jongens wat hebben we
een sfecrtje gehad, ook na afloop met zeffs in
ons midden een "A.0.W.er',, Gijs van Schaik, wat een
l-ust om zotn man nog bezig te zien met zíjn lB
ianz. I I I I

Ter afsfuiting van ons voetbal-jaar werd. ons een
gïoot kampi-oensfeest aangebod-en, d.ank aan ied.ere
helper of helpster (wat een bed.ieníng). I*tat d.it
jaar ons brengt zull-en we maar afwachten. Hopelijk
blljven we samen. Jongens bed.ankt ! ! ! ! I

Hans van fmpel-en.

SPORTVRIEITDEN,
van Ae zijde van de redaktie is mij

verzocht een verslag te maken van het afgclopen
seizoen betreffende het tweede elftal-"
Volgens mij kunnen r^re spreken van een geslaagd- sei-
zocn, ondat we 1n de bovenste regionen geëindigd.
ziin. lvïet iets meer geluk zouden we een goed.e kans
op het kampioenschap hebben gemaakt, maar enkele
ongelukkige wed.strÍjd.en hebben ons cle d.as omgedaan,

SPORTIEF WINKELET{

EN KOOPJES 1

ALTIJD

(j

rt

SPORTHUIS VATKENBURG

Kampweg 19 - Doorn

Telefoon At4)O-2821

VOOR VRIJETIJDSKLEDING

o.ê. dames en hereh ( skj- )pan-
talons en jacks. Ook LEVIS en
}IRANGIER tuniekpakken.

NOORSE TRUIEN, VESTEN EN VAI{S

Burgerlijke en

Utilitei t sbouw.

Langbroekerdiik 3 I
LANGBROEK

rer - (olqfi) sts
en (ol+ll) tzoT

BOUWBEDRIJF
NIEUWHOFF EI v.d. HEIJDEN B.V.
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VOOR AL IIII VERZffiERINGEN E}T PERSOOtrLIJKE

GELDLEIIINGEN GAAT U NATUUNLIJK NAAR. . .. .

De Onloop 20, tJoud.enberg

Tel. Ot49e-I825

.N.M.B. SPAARRE(ENTNC

En{ BANK VAAR U ZTCH MIUISVOELT.

íl

Doornseweg tl, Langbroek.

-. íq

zoaf s d.e uitwed-strijd tegen Bunnik 1I waar we beter
m-.r À^^- -a'1 rrL-cÁna-l nrrnion rrnn do f nronnrrtiiwa! sllt rllSéI uvvl Ésau^DuuuIPulr uvrr veóerru.-r u-.J

dc overrnrinning aarr onze ncu-s voorbij rnccsten Later-
rt^r- +.,-. - dr,, rlif nind.,'l i,l;n krnnioan V.lenCndaal 2óaa-!. vvN ust)sfr us 4r uEarlusrl]r\s 

^r;lll 
v !!r

kondcn we niet bepa" ld van geluk spre k.,n.
Van geluk sprekcn kunnen r./c ri/cl, omd.at lte rtcb Vcc-nen-
rleal TT o.:-.nrnmnrrr-erd ziin dnn],r.z.ii hot kamnioen^^r^^-^ '-^.^

-- -- - r-' *-----J{j rru u \Írr-rprvLrri>vltclp valt

hct vicrdc e]fta1.
ï1a rrarr.rc al.r* i ntrên 1^rAy.on arrr h óatL- trnrrr hot : f r"e-l onon!g v cf wdvfl vrlróur1 vraLvrt

'; -^^.. ^-r^+ \^/e het seizoen d"aarvoor dc besl-icsings-{ ,l,rawurrt ulllu@u
r..:'ílsfï'iiíl in do wcr'lr.nr.inrn vcrl---.^ n- *^--:rvallendc

rluUD uI1-lU Ill UY vur rLrlbrrl€r vur fVIv11. yY uuXsl

nrestaties waren tr', wiiten aan de conditioneLe tekort-
komingen (zcer slecht bczochte trainingsavonden).
Ondanks dit was de stemming altijd opperbest hocwcl
we geen apart klubje waren zoals er van sommige
kanten werd, belleerd-.
Het elf talf eest hebben hÍe nog tegoed.. De oorz.aak dat
dit feest norr niot heeft nlaatsrevonden list aen het
feit d.at de Íeestcommissie evena]s ons elftal met
'rtegenslagen" had te kampen. ilet f eest zal nu een
soort reunie worden omdat d,e elftallencommissie
^--r-^'r ^,,:;-.i -j *rên heeft azn,"ebI',Lcht.eIl[Yf s wr.l 4ró!11óe t v uc-rrbr

iict nieuwe seizoen zijn we cen klas hoger ingedceld
en we zullen proberen hicrin zo hoog mogeljik te
eindigen. Dit zal- ons al-leen lukken afs de trainings-
avonden zo goed- mo6elijk hrorden bezocht. l'ïet daarbij
cs-n goede inzet tíjdens de wedstriiden kunncn we mis-
schien weer oen belangrijke ro1 in d.e komende kompe-
Ltie gaan spelen. Ik wens j-ederce'n êe-rt p}ê zíeríg,.seazoen troe.

Met sportgroeten
Aanvoerd-er seizo en I972/71

','I,IRUGBLIK OVE- I{ET SEIZOEN 1972 - 1971 VAN IIET 4e ELFTAL.
l)' ' sne. I ersp'roen va.n het A,e ef f taf van, "t,-
v,'r'i Sc.. seizoen uit de volgende spelers
'l,nl< ven Gard,eren, Arie Hoogland., l{ans
,\ r'rLof d Jansenr Hans Jansen (aanvoerd.er

SVL bestond. het

rr.h Tmnal arvarr f,rt,vf vrï\ --I (êêa KnAt-,t,
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sier, Jan van Kooten, ÏJÍm Lourens, Berend I{ansier,
Ton van Oostróm, Piet de Rooy, Teunis Reedijk, Gijs
van Schalk en l,{i-m van Schuppen.
De leid.ers waren: Henk Roefofsen en Jan Hardeman.
Di-t e1f ta1 , ook wel spottend d.oor sommigen "d e
oudjesn genoemd., begon d.e kompetitie geweldig goed
met enkele grote overwi-nnÍngen.
Helaas waren Hans van Impelen en Berend. Mansier
al spoed,ig geblesseerd, en moesten enkel-e wed.strij-
den missen. Zonder hen, werd dank zij een geweldigq
ínzel,, toch met 1--1 gelijkgespeeld. tegen medekop-
loper D.0.V.0.. De week daarop was het mis. Een
door omstand.ígheden zeer gehavend elftal verLoor
op een bijzond.er ongelukkige wijze van D.V.S.A. met
4-1. Na deze nederlaag zette ied.ereen d.e tanden op
elkaar en alLe volgende wed.strijden van d-e 1e
helft van de kompetltj-e werden gewonnen en stonden
we op de 2e plaats met 1 punt achterstand op
D,0.v.0.
De 2e helft van d.e kompetitie gaf in het begin
minder goed. voetbal te zien dan d.e eerste
helft met a1s dieptepunt d-e thuiswedstrijd tegen
D.V.S.A. die blj d"e stand. 1-1 werd afgebroken we-
gens te rur,v spe1. Gelukkig was deze wedstrljd, een
keerpunt. Hierna besef te ied.ereen d.at het anilers
moest en het ging ook and.ers. Er werd weer gevoet-
bal-d. en het resultaat bleef niet uit. Alle volgende
wed.strijden werd-en met klinkende overwinningen af-
gesloten met al- s klapstuk d.e kampioenswedstrijd. (
tegen Veenendaal die overtuigend. met 6-2 gewonnen
werd., waarmee het kampioenschap een fei-t was.
Op 8 juni vi-erden we het kampioenschap in de kan-
tine met d-e vrouwen, verloofdes en meisjes van
spelers, leiders en bestuursfed.en. Vele herinne-
ringen werd.en cpgehaald., zoals b.v. het opzien-
berende feit d.at Piet d-e Rooy en Arie Hoogland.
hun beste wedstrijden speeLden nadat ze
vad,er geword-en waren. Ied.ereen was het erover
eens dat het een geweldig leuk seizoen geweest
was en er werd- afgesproken d.at het rroude'r {e nog
één wedstrijd met el-kaar zouden spelen v66r d-e

nieuwe kompetitie zal beginnen. 
T.R.

AUTOHANDEL D.J. IMMIÍTKHUIZEN
TANGBROEKERDIJK 476 TANGBROEK

rEL o3436 - 318

voor vertrouwd een tweedehands
wagen kopen, hoeÍt u niet uit
langbroek weg te lopen

OOK VOOR AL UW REPARATIES EN
ONDE R H OUD.

"VOORDEEL EILAND"
alles voor de tuin -veel voor de hobby.

LEVENSMIDDELEN
benodigdheden voor land - en tuinbouw.

DISCOUNT PRIJZEN !

COOP. "VEELUST"langbroekseweg 3- wiik bij duurstede

voor al uw tegelwerk naar:

C. VAN DE BOGAARD
Plaatsing en levering van:

TELEFOOT:
03436 - 570

V. BEECK GALKOENSTRAAT36 COTHEN

WAND-VLOERTEGELS,
MOZAïK
EN NATUURSTEEN


