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2e ELtr'TÀL.

l-ers van het 2e elftal: als we de stand. beki_jken,
is het l/eer mogelijk on kampioen te worden. Laten we

het nu eens serieus proberen om het te worden.
Het was d.e laatste jaren steeds zo" tot de winterpauze ston-
den we bovenaan en daarna rrerden er wed,strijd.en verl_oren, wat
hel-emaal- niet nodiÉl was. I,,/at was steed.s de oorzaak: coNDrTrr.
Blijf dus trainen. Als het veld slecht is, ga dan met elkaar
naar het Panbos of naar het zandgat van loorn. Ideem een b, l
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nee en 8a daar wat d.oent

beweging. Met dit elfta1
een klasse hoger spelen.

De elftafcommissie
!í. van Cooten.

de achterhoede van S.V.L. - 2 d'e mlnst gepasseerde Ís
in de Je klasse - 1 -?

Sinon Boer rtputjes in het veld.r' moet graven?

hij claarvoor geheel groene sportkled.ing clraagt?

d.at bovengenoemd.e sportkled.ing ook weL rrkonings -
wapenrokrr wordt genoemd?

Wim van Schaik niet van gïoene sportkled-ing houd-t?

Hans van Impelen d.enkt d.at hij nel zo hard is afs
een boom?

hij aan Piet l-u1d.er gevraagd heeft of dat waar is?

Piet d.it niet meer wil Ptoberen?

nog geen bord. met opschrift 'rOranjehofrr aanwezig is?

IÍieo ilard.eman volgens het U.lT. goed kan kaarten?

d.at d.it nu niet meer hoeft?

d,e red-aktie ook goed-e voollnemens had.?

dat blad waarschijnli jk te noeil-ijk is?

d.e redaktie geen and.ere oorzaak weet voor d-e bed-roe-
vend. weÍnig reacties?

-r-
-2-
dan blijf
kunnen we

je tenninste in
gemakkelijk nog

('
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je d.aar aLs red.aktie kots-misselijk van wordt?

het bestuur misschien at iets weet uit Zegvelcl?

Gijs van Schaitr Anton Geesink probeert na te d.oen?

sat and.eren dat een pijnlijke zaak vinden?

nrichtingl
I

A.R.

(:tEt DERDE ELF_'TAL.
Na een slecht begin van d.e cornpetitie, 1 punt uj.t 5wedstrijden, zijn we er in de periode'novènber t/n-januari in geslaagcl B punten te verzamelen uit { wecl_strijden. Deze wi-nstpunten kwamen tot stand d.oor over-winningen tegen, Veenendaai- .(3_?), Zeíst (O_l),l'lusketiers (r-t; en v.v.A. (4-l)',' vooral'd.e overwin-ning tegen V.V.A., dat op de tweede plaats stond., víaseen geweld.ige wed.stri jd. A1le spelerÁ hebben zichtoen volledig ingezet. Door konéekwent op het mldden-vel-d te storen werd. d.e aanval van V.V.A. sfgebroken,waardoor ze nauwelijk gevaarlijk kond.en word.en. Na eenachterstand van 1-O te hebben weggewerkt, werd. het {_1dankzij d.oelpunten van Lagemaat (j n^at) en prarchal 1 xuit in penalty. Na d.eze reeks overwinningen kwamen tweezware wed.strijden tegen de kopropers D.v.s.A en Sunnik.
De wedstrijci tegen D.v.sA. ging verroren met !,-2. Hierbijwas ik nj-et aanwezig, d.aar ik verhind.erd. was , zod,at ík

,ltlu" weinig over kan verterlen. De wed.strijd tegen Bunnik
{r'r-r fng eveneêns verl0ren. De uits}ag was B-0, onze groot-ste nederlaag tot nu toe. Bunnik ruas g"woon sterker. zeLÍaren vooral- gevaarlijk met hoge ballen voor het doel.Iïu bleek dat llans l{archar-, d.ie voor het tweede rnoestspelen, erg gemist werd.. Hij is vooral in d.e r.uchtsterk, waariloor hij vee] van d.eze hoge balr.en onschad.e-lijk had kunnen maken.
Er resteren ons nu nog 5 wed-strijden: Thuis tegen Dod.d..3oys, Soesterberg en Zeist, en uÍt tegen Veenend.aal enSoesterberg. Hleruit moeten we volgenÀ nij zeker nog eengroot aantal- winstpunten kunnen ha1en. De topscorers-lijst van het d-erd-e elftar word.t aangevoerd. door Dirkveldhuizen met B doelpunten gevolgd áoor Gert r,"gámaat
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net 4 en Thomas Nout met J doelpunten.

Simon Boer.

DE i,OliEliDrl JEUGDTOERNOOMI.

i{oewel we in Langbroek eigenlijk nooit d.e beschik_
king had.den over vol_d_oende veld.en om grootse toer_
nooien te organiseren, ziTn we er d.it jaar
vo11ed-ig in geslaagd enkele toernooien te rear-iseren.
Hier volgen d.e toernooien die we nu a1 rond. hebben
gekregen i
11 mei - Pupillen A en B - toernooi te Houten
18 mei - Pupitlen A -toernooi bij C.D.lr.
2J nei - Ons eigen aspirantentoernooi (! táams)
2J mei - Junioren - toernooi bÍj lÍidlantLj_a1 juni - Ons eigen pupill_en A en B toernooi 

\\ tu teams/8 juni - Pupillen 4 en 3 - toernooi bij Rood.-r.{1t
15 juni - Aspiranten A - toernooi in tiijk bÍj D.
1O augustus - Ons e_i_gen junioren A toernooi
2{ augustus - Pupillen A en B - toernooi te Zeisï,
2{ augustus - Ons eigen junioren B toernooj_.

4 ?TllNTTf . Verd er gaan we met de oud,ere j eugd.spelers
i dagen in Raal-te op bezoek. Iy'e vertrekken 1{ juni
f s avond.s.0p 15 jlrli spelen we d.aar d.an wedstrij_
d-en, waarna we op i6 juni weer naar huis kornen.rs Zondags 16 juni is er voor een ied.er een mo_gelijkheid. open gelaten orr.l een kerkbezoek af re
leggen. ,lr zal ? s zondags ook vol_strekt niet
aan s p or t evenemen t en worden a e Jrflenomen-
lile honen d.at u, na dit gelezen te hebben zul_t be_
gri jpen, d.at we alLes op alles zetten om onze jeugcl
zoveel mogelijk bezig te houden. Daarorrr zouden wehet erg leuk vind.en al_s de oud.ers van ied.er jeugd__
Iid. zich toch eens op het veld. lieten zíen, als irun
eigen zoon zich daar bezighoudt met d.e nog steeds
erg fijne voetbalsport.

Groe t end,
De Jeugdcommissie.
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DE JEUGDTRA]NIXR SPREEKTI
Ífit if om precies te zí3nr 6 maand.en d.e eer heb om d-e

jeugd, van Langbroek van'l t/n 19 Jaat, 2 maal- per week
(maandag en woensd.agavond) te mogen trainen, moet mij in
6én adem iets van het hart: 'rlk wist echt niet d'at hier
bfj S.V.L. zoveel materiaal, voetbaftechnisch dan,
rondliep. "
On direkt met enkele voorbeel-den te komen: Onze grootste
junioren-A waren het voll-ed.ig net mi j eensr toen we nog
aan d.e competitie moeste;i beginnen, d-at het zeer rnoei-
liik zou word.en orn ook maar één punt te pakken. IVIaar wat

tr'( blijkt nu ineens; nu d.e jongens voor 75';L 2lceer per week
komen trainen hebben ze nu reeds, half februari, 1O

punten te pakken. ilaar het hier in Langbroek aan geman-
keerd heeft is het feit d.at d,e jongens hier alti jd- ge-
d.acht hebben dat d.ie and.ere grotere clubs toch steeds
beter waren d.an zijzelf. Dat is volstrekt niet waart
want wat bliikt er altijd vreer opnieuw in S.V'L.: vanaf
d,e leef tii d B - 12 jaar j-s er geen enkef e club in de
omtrek in staat oln onze jongens er ond.er te houd-en.
Naar mijn bescheÍd.en mening is er dus aan d.e basis
materiaal Ín overvloed.. Dit zet zich echter niet voort
in d-e and-ere oudere elftalll-en. Talf oze voorbeelden
zi in or te wi-nden waard.oor wi j vaak moeili jk komen teuL JLt vL

zitten;
- jongens d.ie het op een bepaalde l-eefti jd. niet meer

zien zittenr

tít t

studerend-e j ongens ;
een enkel- verkeerd. voord van d-e jeugdleid'ers;
een and-ere club;
het nÍet meer mogen van d.e oud.ers, ja ook dit komt
nog; voor in ons kleine dorPje.

\Jat gebeurt er echter als et zích iets dergeli jks
rrnnrrl not : i a h nbt maar 12 of 11 j ongens per el f ta1 tvvv!uvvvó

waardoor je te krap kont te zitten. Kiik, en dat pro-
bleem hebben d.e grotere clubs niet, zij houd'en er altijd-
wel- zo'n 20 over.
Í1r -ó'r ^^f ^-+ 

dif het nrrnt is- de.t iaren ni-et Wefd.l^ óEruur uéu urv LLvv t uev

gezJ-en. 1!r werd. maar wat aan gemod-rlerd met de jeugd-.
Laten we d.it in het vervolg voorkomen en zuinig zijn
op ieder kostbaar jeugdlid, wie het ook is. Loop toch
niet zo maar bij S.V.L. weg. r/e hebben ju11ie stuk

I
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voor stuk erg hard. nod.ig.
Verder hebben we nu enorm meelevend.e jeugdleid.ers
bij de A-junioren t.w. J. Fed.d.ema en Theo Koetsiert
d.ie er alles aan gelegen zijn een zo feuk mogelijk
kontakt te houden met hun spelers en d.e trainer van
d.e senioren, d.i-e nu al jeugdspeler(s) in het eerste
eLftal heeft opgenonen.
Mijn complímenten aan i{. van Cooten d.ie als eerste
jeugdspeler van 17 jaar van ons overging naar het
eerste. 'rHoud. je taai".
Nadat Harry vertrok kwamen wij met de aspi-ranten-
A-l.eid-ers Hans van Buuren en Antoon Ebergen over-
een, d.at we Gert van Leeuwen d.e kans moesten geven
d.e opengeval-len plaats al-s man in de junÍoren -A
in te nemen. Deze jongen is pas 1A, Saatr maar hij
staat er en hoe! ! ! lKont u maar eens neuzeno
Over-' d.e junioren-B valt er weinig te zeggen. Deze
jongens d-oen het iedere week onder feiding van
Teus v.d.. Lee en Piet Hey uitstekend-. Altiid-
overwj-nningen, Deze jongens en hun aanvoerder
Teus van ZieI ( I aoelpunten)uit in Od-i jk) weten r^reI

waar het volgend seizoen hun plaats zaL zi7n,
n.1. d.e junioren-A. Voor d.e meeste jeugdspelers is
dit natuurlijk hèt ideaal.
De aspiranten waïen vori-g seizoen het zorgenkind.
van S.V. L. , maar dit seizoen is er een duideli jke
verbetering en een goede vooruitgang te bespeuren.
Als voorbeeld hiervan zegt het feit al genoeg dat
de as'piranten-B samen met hun gevraardeerd.e l-eiders
B.Bernevel-d, en Jo Schrijvers a1 ] overwinningen
achter elkaar hebben behaald.
Van d,e aspiranten-A mag nisschien worden vermeld,
dat zi j nu in d.e hoogste afd.eling zijn ingedeeld.
en gerni-ddeld. precies aan éón punt per wedstrijd.
toekornen. We zijn er in de vereniging verder
toch wel erg verheugd over dat nog steed.s de oudste
jeugdleider(ia trii doet het ool< het langst) zich
volledig ínzet voor zijn 2 pupill-enelftal-]en. Iti-jn
komplimenten Rijk lJoogland.. Na dit affes wilde ik
nog stelfen dat natuurfijk niet de resultaten
hal }'al rncri iLste z,ítn- maar heJ: trezi g zi in - JeLL.)LL, LtIq@L lr- v 

-4cr_'-

ontkomt er echter niet aan om de sfeer zo hoog moge-

liilr nn io

Jongens ga
schroeven,
zo d.oor en

nn-tl

wat toch wel belangrijk is.
veel- sportvreugd.e.

(;
{!
,

i,

Hans van fmpelen.

ZAÀLVCrrlTBAL.

De junioren van ons doen reeds sind_s .1 O januari mec,
als enig;e cfub buiten Utrecht en de Bil_t aan het steeds
meer in z\rang komende zaalvoetba1. Het is bijzonder
interessant. l'lr worclt 2 x 20 minuton gespecld mct {

,',-eldspelers en één keeper. Verder zijn er J wissel-
"spelers die ied.er moment via d.e midd.enlijn gewisseld
nlogen worden. In gecn geval mag eï Iichanelijk kon-
takt nret de tegenstander ontstaan, want dat kost
meestal- twec minuten straftijd.Ook mogen er geen sl_i-
dings worden genaakt, te-L'wi.j1 d.: vri.ii Lrai-.r1rerr hinnorr 7
seconden moeten woldcn genomen evenafs de ingooien,
d-ic roll-cnd ovor de grond (zaalvloer) moeten gebeuren.
Er rnag afleen in een vlak van ca" '1 O nieter vanuit het
cloel- v,rorden geschoten. Al- met af voor de meeste
voetbal-Lers interessant genoeg dachten wij om eens bij
rl i e iongens i n Tltranhi ( r'.+Lari inenhaf ) of De Rilt
ísnnrihrl) fo onqn lriilran

De eerste wedstrijd- gaf me toch een d_eining! Mct ecn
busje en twee autors vertrolcken we naaï De Bilt om te-
,ràn tr1 

^ 
ll Ia qnolon Ifo rrnrlnrnn ma* O 

^ 
lS'err .t, . A..lt. Le , -- *ol''err rne u z-u s watr voor

-^nlrrna*lral ^^n êTq lr-l oino rli f clrs i q \Trrr hrr j - m--"À^Laalv vs u v@r sy-- -- _..**I' IrLrJ_s gaH tl(Ie:
werd.en er meer stinlrbommen l-osgel-aten op Piet d.e Rooy
en Arie van Oudbroekhuizen dan je voor mogelijk zult
tíi1 1 den. Piet de Rooy troll daarop d.e stoute schoer:en aan
eri liet Jos Donsefaar (hij doet echt nooit iets) de
laatste kilometers maar te voet afleggen. A1 met al_
was het een geslaagde en gezellige avond.
Irr onzc 2e wedstrijd werd het ecrste doelpunt
hoogst pelsoonlijk gescoord- d-oor Arnold van Os tegen
Karnpong oiu precies B. OJ uur in de Cathari jnehal te
Iltrecht.
In de d.erde wed.strijd haaf d-en IIe ons eerste punt d_oor
2-2 te spelen tegen koploper U.V" V. h't'rf i c-iat ! 1

f oderre 1A. dq,c"en tfekken er cl' r/ccï' 3en avoncl in on ui twvrrudv vfJ uru.

l(omt u ook rrvr Zoon u-ons aanmoedigen in een heerli jk
l^/arme zaal? H.van Impelen.
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EERSTE ELFTA],.

Verslag wedstríjd Veenendaal - S.V.L.
Hiervan hadd.en de meesten niet op een goed. resultaat
durven hopen, ook volgens het Trefpunt (Oe t,angbroekse
totovoorspetling) was een verlies voor S.V.L. niet te
voorkomen. Dit mede door de slechte resultaten van
d.e voorgaande wedstrijd.en. Maar zoals altijcl za1
blijken: rrDe bal Ís nog steed.s rond.'r. Met veel lange
ballen werd de bal regelnatig ver over d.e zijliin
getrapt, waarbij vooral onze aanvoerder Piet van
Doorn en ï,uuk Schellings uitblonken. Hierdoor kon
S.V.t. d.e stancl blank houden. 31ank wi1 hier zeggen
0-0. Dit voor d.e leken ond.er ong. Deze stand. was
voor iedereen d.ie het hoorde een grote verrassing
en het bestuur en d.e trainer waren dan ook erg
content.
Jongens, laten we, nu d.e gang van zaken bij S.V.L.
weer een gezond.e gang van zaken is geworden
(d.enk aan tle goede trainingen en d.e fijne begelei-
d.ing) er met zijn allen voor zorgen dat we volgend.
jaar weer 1n d.e 2e klasse voetballen.

T. v..il .

OPEi{HIID.

Ik ben nij er van bewust, ttat de naam van d.it artikel
een mod.ewoord. is. Toch wi1 il: hierover j-ets zeggen.
De laatste maand.en is er nogal wat onrust geweest
binnen onze sportvereniging. Blijkbaar moest er om

d.e een of andere reden een trainerswisseling plaats-
vi-nden. De enige, nij bekend.e red.en was: onenÍg-
heid. tussen het bestuur en ex-trainer Jan van
Soest.De oorzaak van d.it geschil is rnij (en velen
met nij) officieel niet bekend. fn feite hoorde de
buitenwereld. a1leen maar van rtoorlogen en geruchten
van oorlogenrr. In ied.er geval , op een goed.e (zo u
wilt kwad.e)d.ag verneldden d.e kranten dat trainer
Jan van Soest weg was bij S.V.L. en dat l{ico Hard.e-
man hem zou opvolgen. Het wel- of niet vertrekken
van Jan van Soest was blijkbaar alfeen net het
eerste elftal d.oorgesproken en een vertrek van

{ (,t

(t
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hen stuitte bij sommigen nogal op hevige bezwaren.
Tenslotte schijnt Van Soest d.e knoop doorgehakt te hebben
en hij bed.ankte al-s trainer een muur van vragen en twijfels
achterl-atend. Er werden daarna nogal wat bezoeken l_inks en
rechts afgelegd maar Jan was weg en bleef weg. Zo ver-
tlween bi j S.V.L. een enthousj-ast en een geestd.riftwek-
kend. man, die naast zí7n goed.e werk als trainer (het eer-
ste en vierde elftal kampi-oen) ""g veel voor S.V.L.
ged.aan heeft. Ik behoef u maar te herinneren aan d.e
kantine, d.e verlichting de ni-euwe sportvef den, het klub-
li"d en de plannen voor d.e nieuwe kLeedlokalen. Aan a,1
L'-ze dÍngen heeft hij geestd.ri-ftig meegeverkt en vaak
de stoot in d.e goede richting gegeven. Natuurl-ijk had
hij ook zijn fouten maar die heeft ied.ereen, niemand
uitgezond.erd en dat neemt d.an ook nlet weg, dat het
vreemd. ís dat hij vertrok zond.er dat het gros van de le-
d.en wist wat er aan de hand was. Maar goed we hebben een
clubblad en d.us d.enk je;t'meestal is er copy te weinig,
dus schrijft het bestuur d.aar een stukje in waari-n ze
het één en ancler uit]eggen aan d.e (ook contributie be-
talende) teaen van het 2e, Je en {e e}ftal'r.
Dus je d.uikt in het eeistvolgende (prina verzorgd.e)
nummer, maar wat je ook l-eest, geen enkele uitlegging
of zinspeling op het hoe en u/aarom van d.it geval .
Ondertussen wordt er door sommigen, niet bepaald. d.e best
ingelichte, personen aI gefluisterd over niet d.oor de
beugel kunnende of daarop gelijkende problemen. Niet al-
te fraai natuurlijk, maar ja als men d.e juiste toedracht
niet kent, verteld d.e éénlrr missehien is het zus en zo
gl í r,an'r en d.e volgende bazuint Langbroek e.o. rond:
'rzhs en zo j-s het precies gegaan'r en is d.e roddel geboren.
Op deze manier kunnen d.e grootst mogelijke misverstanden
ontstaan en misschien is d.at ook weL gebeurd.. Natuurlijk
kan ik me voorstellen d.at een bestuur niet graag zíjn
vuile was buitenhangt en d.aarom het één en ander l-iever
niet in het clubblad publiceert, maar had. er in d.it geval_
b.v. geen contactavond. belegd. kunnen word.en. Dat is in
het verleden wel eens meer gebeurd.. Misschien had het
geen ïesultaat opgeleverd. voor d.e problemen zelf, maar in
j-eder geval had iedereen geweten wat er aan de hand. i,ras
en waren er niet van d.i-e vreemd.e gissingen, behalve
waarhed.en en praatjes rondgegaan die niets opbouwen,

ti..orÍraêYeg tl, Iangbroek.
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all-een afbreken.
fk wil met wat hierboven staat ni-emand. aanvaflen of
beschuld.igen en ik weet ook wel dat achteraf kritiek
feveren gemakkelijker is d.an zelf op het juiste
moment d.e juiste beslissíng te nemen. llijn bedoel-ing
van d.it stuk is alf een om te proberen in d.e toekomst
zulke toestand.en als hierboven omschreven staan
te voorkornen d.m.v. bijvoorbeel-d- Ín het clubblad
verslagen van bestuursvergad.eringen op te nemen,
vooï zover natuurlijk voor publi-catie geschikte
zaken behand.eld. worden.

Met vriend,el-ijke groeten
Teunis Reed.ijk
maart I974,

pE JEUGrCOrryTSq_rg.
In januari heeft Steef Achterberg ons verlaten in zeer
gocde harrnonie. Hij is altijd. vele jaren lang ied.ere week
r,roer mot fl p 611a'i 1 I an nnoa*rnlzl6pn - 7,1:,n trarlr .ooznnÀhai rlwss! lls v qs y4}/!1f sfr vPÉs U! vi\l\9rl . U:,tL! wsIA t bvauriurruf u

en nog een zeer ntooie andere hobby hebben hem tot d.it
besluit gebracht. Reuze bedankt en veel succes verder!
In februari heeft tot onze en ook zijn spijt Jan van Ede
ons verlaten daar hÍj rs zaterdags steeds vaker met d.e

vrachtwagcn weg moest. Jan, aIs je even ti.'id. hebt ver-
wachten we je weer op het veld- orn de jongens aan te
moedigen, Vorig jaar was onze vrÍend Gerard Achtcrberg
al- verd-wenen. Gerardr nog bedankt al- is het misschien
wat laat. lde zien je eerstdaags toch ook wcl eens als
Ào nne*ar.iion io ^- rynf.:rÁrc rrriilrionus _yvÈ u9r rJErr .Js wy ad v'r!va6 vr rJao usrr.
Itlieuwe jcugdleid.ers díe a] volop meedraaien zijn; Teus
rran der Lee en Theo .f-oetsier. Reuze l-euk clat we jul-li-e
kunnen her"roeten Honel jik i s d it het sein voor zovef e
a.nd ere T,a nobroekers om ook mct onze ei.cren T,a.nsbroeksev !!4+rb

jeugd op te trekken, inmers vrat is er hier nog meer
-rnn- Ás iarrmÀ? T{nm- l:rt tt ni et l:n.c.or" nnhnttInn ên oppfí:V vUI us J s4Èiu : IlUlll t LaA U u IlIs u !aift)sr vPlivuuerr

u nu op blj s it. van Inpelen, Ircnelaan 1 1 , al is het
alleen maar om cens een keer met uw auto (tegen betaling)
mee te rijden Ook kr,r-nt u zich opgeven om eens een wed-strjjd.
te fluiten als u d.enkt d-at te kunnen, of om eens te
assisteren bij het in efkaar zetten van een spellendag
vooï de jongens. Verdcr zien wc oolc graag nieuwe leden.

Sportgro:ten
De Jeugd-conmissre.
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AUTOHANDEL D.J. IMMINKHUIZEN
tA NGBROEKERDIJK E76 LANGBROEK

rEL o3436 - 318

Yoor Yertrouwd een tweedehands
wagen kopen, hoef t u niet uit
la ngbroek weg te lopen

OOK VOOR AL UW REPARATIES EN
ONDERHOUD.

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

LEVENSMIDDELEN
benodigdheden voor land - en tuinbouw.

DISCOUNT PRIJZEN I

"VEELUST'langbroekseweg 3- wiik bii duurstede
cooP.

Yoor al uw tegelwerk naar:

C. VAN DE BOGAARD
Plaatsing en levering van:

TETEFOOH:
03436 - 570

V. BEECK CATKOENSTRAAT 36 COTHET

WAND-VLOERTEGELS,
MOZAïK
EN NATUURSTEEN


