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b.v. graêr-, fleel- en kunstmesthand€l

A.YAJJ COOTEN
langbroek

tell 03436- 21sot2sB
. ----, specialiteitr in mengvooderr t

--+ interessante bulkkortingen.

----; volledige service en begeleiding.

Yoor al uw tegelwerk na ar:

Begin: seizoen,T6/t77
Pl-aats : gymnasti eklolcaal

Tijd : woensdag 4-5 uur
)-6 uur
6-l uur
/-8 uur
B-9 uur

VAN @ffi

ffi@'@@r&4ffi@

Plaatsing en ievering van:

TELEFOOX:
03436 - 5Z)

WAND-VLOERTEGELS,
MOZAïK
EN I{ATUURSTEEN

I

(

S PORT VEREN iC iU G

Hierbij zijn wij zo vrij u te informeren over d.iverse
aktiviteiten van onze vereniging.

í" yMNASTïEK

De leiding van de meisjesgroepen en Ce kleuters berust
b{j Mej. Sondervan.
I'lieuwe deelneemsters zijn bij aIle genoemde groepen
zeer wel-kom. Teneinde b{j deze introduktie dit welkom
meer nadruk te geven willen wij degenen die nu a1s
nieuw lid gaan meed.oen, tot 1 januari 19?? vristellen
van kontributie" U kunt dus gratis deelnemen gedurend.e
de nog resterende maanden van 1976.
Opgave: * ) middel-s het invulgedeelte onderaan dit

schr\jven (wordt opgehaald)
en/of

* ) door op de aangegeven tijd naar het gynnas-
tieklokaal te Baan en nee te doen.

-o-o-o-
BADMINTON

Begin: seizoen '76/,77 z 1p augustus.
PIaats;GymnastiekLokaal huishoudschool, Julianalaan

Langbro ek.
Tijd : Donderdagavond. van 8-10 uur.

: 18 augustus.
huishoudschool, Julianalaan

: Kleuter" rr"r.*flïf,t:::X'
: meisjes 6 t/n 9 jaar
: meisjes 1O t/n 12 jaar
: adspirant dames t/n ! 17ir.
: dames

V. BEECK CATKOEXSTRAAT36 COTXET



Uitbreiding van deelname is uit praktische overrve-
ging voorlopig vrijvrel niet mogelijk. (Meer dan + 12
tegelijk op een avond gaat nu áenmaal niet.) -
\lel zou een 2e avond kunnen worden overwogenr indien
b.v. 'l 2 belangstell-enden zích aIs groep zouden melden.
Er zullen zich in het seizoen '?7/'78 waarschiinlijk meer
mogelijkheden voordcen als er neer en betere zaal--
accommodatie beschikbaar komt.

-o-o -o-

VOETBAL

Begin: seizoen t76/tll reed's begonnen. Kompetitie
begint 4 september.

PIaats:Gemeentel\jke sportvelden rrOran jeho f rf .
Tijd : Vrleds+"rijden vrijr,zel uitsluitend op zaterdag.
TraininE: ,maanoag 6.3o- 7.JO Giunioren 12111 en 14 jr.

6.3o- ?.3o B tt 14,15 en 16 ir.
T.3o- B.go A n 16117 en 18 ir.

dinsdag 7.1O- 9.3O 3 groepen senioren.
Iedere groep 1 uur.

rvoensdag 6.45- ?.45 E pupillen 8r9 en 10 jr.
6.45- 7.45 D rr 1or11 en 12 ir.

donderdaB 6.1o- ?.3o A junioren(16r1? en r8jr.)
7.3O- 9.3O senioren-selektie

vrÍjdag + )

zondag i Geen voetbalaktivíteiten'
Uiteraard is voor een goed verloop van het bovenstaande
nodig dat de begeleiding in goede handen is. lioewel 1
reeds veel leden veel vr\je tijd besteden aan de leidi).5
kampen we nog met een tekort aan vredstrijdleiders voor
senioren. \ile denken hierbij aan personen die vroeger
aktief hebben gevoetbald. Indien u belangstelling
hebt wees dan zo goed en vermeld dit op het invul-
gedeelte onderaan en/of kom eens praten in de kantine.

-o-o-o-
NIEUIIE SPORTMOGIf,,fiKI{EDEN in de, naar u'rij hopen nabije

toekomst.
z)

( F

--]

]TERSÏ,ACEN VAÏ\ SENTORE\ïELFTALI,EN

EERSTE TEAM
,j

.-rillie hebben een goed bes tuur, stel daar iets Èegenover
bi-jvoorbeeld promotie of kampioenschap Dit is binnen het
bereik gekomerr, en laat rriets Je in de weg steen om dit te
bereiken
Spelers van het eerste maak je ondergeschikt aan elkaar

-en aen de leiding, dit is de enigste manier om lets te bereikerr
Laat je nooit beinvloeden door men.sen die het zogenaamd
r're,l weten, dLe zijn er heleas zoveel, meer zelf s als ze

rr:rdins moeten geven noolt iets bereiken of zich zelfs
niet eens aanbÍeden voor een of andere funcEíe
Nognasls spelers van S V L het is mi; eeng enoegen gerreest
met i.rllie te moBen werken, en verl mlj n kant zal lk alles
met cnze tr.ainer dhr de Heus om het hoogste te bereiken,
nameii,ilt de eerste plasts, máar dan zal zoal s er in vuiler
termen r,nrrlt gesproken alles uit de kast moeEen worden
.e,e trokken

'ullie lelder r (. Appelhof

'áarne wil iv. aea het verzoek r,'oldoen om wat te schrijven
.,nor het clubblad
r,'or het eerste seizoen bij S V L mcet ik toch zeggen,
trat iret nrij is meegevallen Daarmee bedoel ik natuurlljk
iiet T-: sir t raat l.li: staan meE 4 punten voorsprong aan kop
MeeF:.'r: rr-al ook de manier waar,)c je net spelers kan werken

t"-- Zeker er z-ijn terieu.nstellingen Bewêest voor bepaalde
speiers erg jaÍrmer maar hieraar-. i s nil eenmeal niets te rloen
,ir zi-i n ï-'i jvoorbeel.i ook spelers riie denken zorn beetje
hriir eig:en kiik te hebben op de rrc,etbalierii, en hun zin <lan
dci;ken <loor te voeren om een'f andere reden Dit soort
<lingen die horen in een elf tal riat i.er-s wi L bereiken nietrirtris Een speler moet nu eerrmaei .re leiding de k.ans geven
on lei ding te geven Spelers van het eerste team van S V L
Íul]ie hebben aile kans om verder te komen, maek het waar,
voor ,iezel-f als t_eam Het zal je veel spelvreugde geveir,
en ook voor .i e bestuur

tl

l,



SPORTVERENT ír r \rc LAIiíTBROE (

Opgerichr 20 junt T960

')e Redactie-adres: Langbr. díJk A77

De decembermaand is een feesEmaand vandaar dat. de redac-
tid het feest opluisterd met dit kerstnununer. Het uit-
komen van een clubblad bij S.V.L. is echter al een feesE
op zich tlet heeft dan ook een jaar geduurd om zoveel
copy bij elkaar te krijgen dat een uicgave enigzins de (
qroeiEe van het <irukken waard was. De gedachte aao het
einde van het jaar behoort er een ie zlJn van vergevings-
gezindheid en van goede voornemens.
wij vergeven dan ook al onze leden dat zij de journalistleke
gave dle er ongeEwijfeld ook bij velen van hurr slrrtmeren
niet voor dit clubblad wensÈen te gebruri_keo.
De goede voornemens hierop volgend kunnen juliie aa.
tuurlijk al raden.
Het iigt opni.er-rw in de bedoeling om er een re[;elnnrt:i ge
'-ritgave van te maf,en
iielp ens eens een handje en stuur vcor het volgenCe
nuntrner een s wat copy in
Ititerlijk voor 3I januari rq7É,
irt het wel mogeiijk Ís eell (.:lubblad uri-t te .{evsr,. 'bj j
S V.L bewijst dit nurtrner
Ain onze adverteerders het heugelrjlce berichc dat de
ádvertenties vcor T,,i76 zonder bi jkomerrd-r koste!i Àei,,i ",r-
haafÈ bli.jven
U advert.eerd dan twee ja*r en lJ behoeft er darr n; r
jaar (nl , rq75 ) vo'r te i-retal-en.'"ttt*t. 

?r oall !tiaèt'r' *Ïil (-
llarteliJk dank voorur 3_.edul_d biJ heC lrr,chcen op ona
clubblad D(t zal in icrTÁ zeker veranderen.
l,trij wensen iedereen veel plaaler bij het lezen van dit
clubb 1ad.

De Redactie

r-

Derde Klasse A

s v.L '#

F20
llu l shordt
Zwart Wit
C D.N
S troe
P, I Horst
s v.P.
V V.A, 7T
H.H.S.V.
Soes Èerberg

SËand van lret eeraÈe tearn

cespeeld Gewonnen
IT9
11 7

TI 7

II 6

TT 5

II 5

TO4
TT 3

IT 3
TT Í
TI O

celijk Verloren ?unt?n
T I 19
I 3 15
O4-t4
2 3 14
3 3 i3
2 4 -'2

ï5e
359
2^8
375
292

Zoals de stand er nu voor staat sPorÈvrienden kan ik
niets anders zeqBen dan ga zo door, mear onthoudt dat
het zwaarste gedeelte nog tomt, na januari I976 vtjf
uitwedstrijden en nog mear twee t.huiswecistriJden.
Ik wens de Erainer, elftalleiders en spelers ee'r Soede
tweede helft van de competlÈie, onderschat up Èegên-
standers niet en als u dalraan denkt tal het best lul'ker
veel succes
Voor dit Jaar ziJn er nog twee wedstrijdcn :

13 - T2 - "75 half drie SoesEerberg
20 - 12 - "7 5 half drie Stroe

.T$-,-DE TEAM
-l-

De resultaten van het tweede elftel taten inog D6-t te
rensen over Dit heeft naÈuurlljk verschillende oor'*
zaken
Ten eerste zou ilt wlllen noeoen het nogal eens ver-
zuimen van Ètal,nen door bepaalde spelers.
Ook ie als oorzaal tc noerten heÈ ongelukklge verllczcn
van bepaelde wcdstrtjden dte we eigenlíJk hadden roeten nlnnen
Maar taten w'e nou niet blJ de pakken neer geen zÍtten en
letcn u€ met zrn atten doorgaan.
Als ne de stand ln de conPcÈltle bekiJkcn ziJn we nog
roiddennoten. Er ucrd Ín hct begin van de competltie

cht van one.toe de lueeste goala ge-
elftal dc D€este Crrrrt lri:ern



Stand van i're! tweede team

Reserve tweede Klasse D

nesPeeld í:erPnnen neliJk
C D rr- 2 'Í 7 4

F2O TO 6 4

Advendo2 9 5 3

vvoP3 TT 3 7

Candia 2 ÍO 4 11

sv l, 2 ÍO 3 2

s o v A ? ÍÍ 2 3

DOVO 4 TO 3 0

i.loudenberg 3 r- 2 2

onathan4 IO 2 Í

gaan, maar Arie r{eE getreurd, ge..roon blljven trainenl
(eeint ie)

net alle nogellJke sportieve mlddelen
rnzet en vrlendschap daar llgt ons eterkaÈe punr, zonder_
meer kunnen we daÈ iedere yedstriJd wcer ?ien, bijvoor_beeld: toen we tegen c.V.V.V. 5 Ehuls Eoeaten epelen
om de eerste plaats, op dat noment durfden na alechts
met een cpïte te gaen epelen, angst?'?? Inderdead, wij
hoeven het ccht niet te proberen uet mooL voetbal en
technlsch voetbal, nee on8 wepen lag weer btJ de woorden,
inzet, vrÍendschap en de btj ons wel bekende counters,
ulteraard pakten we !e net Eïee nul pROFTCIATT I
rongens laten we niet. vergetên, orree kracht ligÈ alechts

,, bij onze eenhctd die we opvoeren, door gezameLljk te
I bllJven trelnen, en oefenen, net clrear.

De sfeer hoeft in dit clftel nleÈ nog meer opgevoerd te
worden, die is er reede volop, vooral na afloop van de
wedstrljden, alhocwel we toch steeds één of Ewce spelers
mleeen, áie er snel tussen uit wippen, jongens doc dít
niet, denk Èoch aan onze gezaureliJke eenheid.

De rcsultaten zijn tot nu toe naer onre gedechten rulm
voldocnde, slechte 2 punten verspeclden $e ln elf red_
striJden Mlsschien ie het rrel leuk om nog cven te ver_
melden daÈ we er 33 etuks bÍj de tegengÈanderr'lngchoten
en er ï3 tegen on8 net voelden stulteren.
Op dtt mom€nE staen lre Etr€e puntcn voor op onze r:aeate
belager c V. V. V 5 e,a zo door t, ! ! |
Bij dit a1les valt toch stceds weer op dat lan 'rDillen*
Maarseveen er ledere wedstrlJd toch nog artiJd Èsee ofdrie geniddeld lnptngelt, met ars absor"ute urtschÍeter
alle viJf de doelpunÈen uít tegen Amerongert 2, Jan zc
houden Je nu ovaral ln de gatcn near rre vÊtnemên. llet

I is zelfs ro erg gerordcn dar reeda s v. wrjk en Dorertad
lemand hebben gennden om naar Jou uit te ti1t.t.Il, ook van rt ColJ (Ui1 Houten) en U R K *ild.., 

""je Ín een ÈoaÈwedstrijd ult laten komen. Helaas keek
Antoon níet naer Je, ult bÍj S V,p. tn Veenendaal toen
Je geblcsseerd raakte, Ja we kunnen het Antoon toch
ook echt nlet kwallJk ncnen dat hlJ in dle lekkere
tarue dug-out 1n slaap vlel btJ een 4 _ O etand.
Na een tiJdlang zick gereesr te zljn ie Antoon geluk_
klg weer hersreld en terug bÍJ her elftal
Tongcns auccea en tot het volgonde berlehÈje

De hulproqrrnelaar
H. v. Impaien.

Vcrloren Punten
0 T8
O Ií.
Í 13
I 13
212
58
47
76
76
75

(

.@LH-
l)i-t sei zoen wilden, het bestuur, de trainer en de

I e i rlers tiei rlerde el f tal laten ui tgaan van de jongste
..nioren spelers, z.odat iederc tegenstander er een

l-,etroorliiice hap ean zou gean kri j gen, denk maar eens

r,an de soeDelere manier van bevegen en de enorme

lropsnelhei<I, di c geheel verd aangevulri door drie
r.,riie ïotten, te !r€teo: eri MaArseveenilI)illentt, Hefman

',erghrtis en Rien Overvest
.^,r .iit e1f tal t|} hegeleiden werd Antoon ttReeboktr van Doorn (
rran et-a t gehaald en met succes ! ! ! ! l-

Voot asir..'eng ven de competiEie T975 t76 rrerd zeer intensief
tr*ee keer per week getrair.rd, onder de uttstekende
leiding van dhr de Heus uit Maarn
Daarnaasc speelde rnen veel oefenrredstriJden' en wat
bleek ineens. hec klikte precies bij de Jongens, de

ideale comblnatíe vaa gevo:rden, snelheid gecombincerd
met routtne De uitwerklng bileek al spoedlg, toen de

cornpetitie zich in septernber ln bemgtng zeÈÈe, het elf-
ral blaef maar steeds orrgeslagen. en is het tot nu toe
Goll, de vrienl:schapsbanrl wae gevondan De Èrainlng wordt
tlel,eli jks dr.rk bezochÈ dcor ons elf tal, iets vat zeker
ncci_e is; al is het alleeir al om gezamenllJk ook zonder
cor*páLiti espanningen Setig te zi i., en F,.ezarnenli jk heerli ik
np rie l',,.rnenàe .raterdagsr: ttedFtri-jd toe te leven en verken
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VTERDE TEnM

llet gekste elftal van de afdeling
Aangezlerr men de \rens te liennen heeft gegeven rond
ie kerst een edltie vrn het clubbtad te laten ver-
echlJnen, heeft men mil verzocht, enige copy te ver-
zorg,en ínec .,etrckking tot het vierde el f tal
Een vreemd eiftal moet ll., 

"a**"rl 
rl< heb ze ongeveer

alle rledstri jden zi..r, spelen Er wrrd volgens mil
ee:r tacti.èl< gehanr':1€rd rraar nog nooi t lrok maer é6n
el.ui:, rraar ook ter wersid, ven hee!f r: gehoord Wat doen
,ieze mensen dan' ller antwnorC volgt hieronder Als men Jhet competiti-everlo<'rp bekijkt dan zieE nen dat de eerste
vijf wedstrilden op Êrootse wijze werden verloren.
i-l itslagenalsO-4, Í -7 enz warennletvandelucht
l^let derrken nu de tegenstanderg. rrs V L 4, dat is een
mai<kie voor ons" tln als een dergelijke onderschattlngsgedachte
éénnaat heerst in eenploeg dan'{.s deze nog nlet zo snel
verdwenen, eh zo sluipt dtt elftal langszaen naer de Eop,
zonder dat de andere clubs dit in de gaten hebben. T.k
kan de nlet aan de indrulc onttrekken, dat de eerste ued-
strijden axpres werden verloren BeklJkt men kwallteit en
presentatie den moet Je lachen
Aanvoerder-Ton van 0ostron komÈ altlJd als leatste het veld
op Gelukkig voor hem dcen rijn medespelcrs een goed rrcordje
zalet ook dit met eeri sisser af l1r.p ZLe je een heel klein

venr ie lopen dan is dat Íoh.n i Ce Rooi Als hij lriet voet-
bal t rookt hi j al ti jd h.eLe grote slgaren l.'a veel train-
lngen weet hij nu meL deze sigaar overeind te bli.jver:
toPen
l,laar zonder sigaar raakt hij ti jdens het rroetbellen nu
gcregcld ult zijn eventricht tlet ls zo gezegd een kwestíe
van vallen en opstaan gewrrrden. De vreemdsde vogel in dit
elftalis wel Hank vqn Carderen. EEN komplcte giller als

je die kerel langs de lijn ziet sjokken'fegen S.V.P. misre
hlj drle gave kansen omdat h1j het zo zielig voor die
Keeper vond
Tegen Veenendaal uit was hij overigens wel de scheldsrechter

Í1('behulpzaam Een stoute tegenstander werd op Henkrs edvies
rloor de scheidsrechter het veld uitgestuurd. (het enige
goede wat llenk in deze conrpetltie gepresteerd heeft)
Nog evan iets over onze aanvoerder
Als aanvocrdersband gebruikt hij een versleten zakdoek.
Hij misleidt door zlJn geraffineerde spet of soms zlchzelf
of ziJn medespelers door b.v verkeerde terugspeelballen
Vervolgens loopE er nog een rond óen zekere Tansen) aie
ondanks det hlJ bestuursltd is weigert het offlclele
S V L tenue aen te trekken. Geen geld om een nieuwe
broek te kopen of heirnree nlar de oude glorie (n.O.S.C, )
of zuinigheid; wie zal het weten? (tk self doe alt-ójd rnaar
een ptar jaar met een broek),
Vervolgens onze boksende voeÈbalter CÍJs. ZÍ.jn sterke
punt een rechtee korte hoek ln een weclstrijd tegen
Veenendaal, msar helaas het mocht niaf .ran de scheids.
rechter lrij st€et blljkbaar echcer toch niet so goed
bekend bt-J de polltie, rrant tóen het vierde elftal uit
moest tegen S V. P wllde een poli.tieage-nt ;iJs onderveg

l( el een gele kaart geven omdat zi.1n euto riiet laas gewasseii
Zo ík hoop dat u enig inzicht heeft gekregen in de strategie
welke dit elftal voert. II rnoet beslist eens gaen klJken
als dit e1fcal Voetbalt. Met vriendelljke groeten

Cor Nerbal
Ltd F. C. Knudde

Stand van dit Etr-f tal

Stend van het derde team

Reserve vierde ''lasse AA

SVL3
CVVV5
CDN3
DVSA2
F203
7,elst 2

Do I der seboy s
Bunci.k '7 3 3

v .r A t7. 
3

! r/P 3

N S VS 2

^espeeld
ro

9
TO

TN
g

ïo
9
8
T

T

Certonnen
8

7
(.

n

3

I
o
o
o

Verloren
o
ï
2

4
3

5

í.

4
o
o
o

Puí, ten
I8
T5
t4
Í2
To
t7

6

5
o
o
o

(

r:e1i Jk
2
T

2

o
2

3
o
3

0
o
o

MerÍno I s 4
Veenendael 4
Valleivogels4
,vP4

IO
9
9

II

ig
Í4
T3

II

S V. L.4
Rensrroudc4
c.D N.5
Musket. 4
v.v.A.4

IT - tt
89
96

II - 2

IO-O



VÍ FDE 'T'EAM

Iiet vi jfrte elftal begon de competltie erg hoopvol.
DE eersre wedstrijd tegen C.D N ' werd zeer royael
gerrDnnen Helaas de rreek erop srerd thuls tegen 'onathan
net fltnke ci.ifers verloren De oorzaak was een gebrek
aan orgenisatie De andere wedstriJden werden op drle
na alleuaal gercnnen Van deze drie wedstrljden lterden
twee verleren ttaaronder tegen koploper Candia teruij 1 er
een in een gelijkspel eindtgde dit was tegen F.Z.O
ereartegen rre begonnen met acht man, terwijl er in de
tweede helft enige jeugdspelers ven de A-juniotren (
overkeairen, die al een keer gevoetbald hadden Helaas
hebben we tbt op heden een beet-je gesukkeld met een
leider We begonnen ilct Cor Rabema die besloot ne twee
wedstrijden om zelf rreer te gaen voetballenl daarna,
Hans van rmpelen, die na errlge wedstríJden teider werd
van het rlerde etftal i daerna hebben we het steeds zonder
gedaan l{opelijk is dit verholpen na de wlnterstop
Ile spelers bezochten de trainingen trouw vooral toen er
nog getraind kon rrrorden op maanclag en woensdag Ook de
gerichte training van dhr de Heus vlel erg in de smaal<
Wanneer Cit ook ln r97t zal gebeuren zullen de resultaten
croh r,nl weer goed blijven en kunnen de nu verloren rted-
striiden in winsÈ omgezet worden, vreerdoor we mee
draaien in de kop van de competitie

Daan

Stand van het vijf4e teag

Reserve vierde '. lasse D I)

íí

t
,l
I

I

Candl a 5

'ona thanÁ
í.VVV7
SVL 5

Veenendaa I 5

Advegdo 5

FZO4
ct)N (
v v A 71 5

í)e spee ld
g

8
q

8

7
I
8

7
t1

cewonnen
8

7

4
4
4

3

T

o
o

CeliJli

o
2
T

o
2

T

T

o

Verloren PunEen
o 17
I14
3r0
39
38
38í\3
ÁT
Áo

BOUWBEDRI.IF HEYMERINK

UITVOERING VAN UTILITEITSWERKEN

lnlan Êrr'lrrd ónq t',,2i:'.',r z]on
Jv! r 'l-

zouden wij ook wiLlen doen bi
ielories.

Uw blod;
Ll of één von

t'"

ASSURANTI EKANTOOR
VERZEKERINGEN

G. JANSSEN FINANcIERTNGEN
HYPOTHEKEN

PERSOONLIJKE LENINGEN
DE GEER VAN JUTFAASLAAN 16

DOOR N rEL. o 3430- 2sa7

SPORTHUIS VALKENBERG
Kompweg 39 - Doorn - teL.: 03430 - 2823

VOOR VRIJETIJDSKLED]NG
o.o. domes en heren (ski) pokken.

pontolons en ]ocks.
VERHUUR VAN:

ski's en skischoenen met recht von koop.
NOORSE TRUIEN - VESTEN EN VAMS.

ook gevestigd in: Peperstroot 38,
VíIJK BIJ DUURSTEDE - tel.: 2889

IOLSTEEGS]NOEL 24 - UTNTCHT - TEL.: O3O - 512921



l-TEXTIEL WON ING INR ICHTING

H. VAN DE PAVERT

Longbroek Cothen
tel.: 272/631 tel.: 513

-- MEER KEUS DAN U WEET

"V00R U!Í VLEES EN VLEESWAREN" NAAR: ! ! !: !: ! ! !

SLAGERIJ BOERHOUT.
V E R H O E F.

Dorpsstroot 33, Cothen - tel.: 332

HET ADRES OM UW DIEPVRIES TE LATEN VULLEN TEGEN

ZEER SCHERPE PRIJZEN!

SCHOENEN - LEDERWAREN - REGENPAKKEN

J. V A N G I N K E L

Ook voor sportortikelen en troiningspokken

Doornseweg 5 - Longbroek - tel. : 415

UW ADRES VOOR SCHOENREPARATIES :!!!!!!!!!!

UW ADRES VOOR GEMAKKELIJK WINKELEN IS EN BLIJFT

Uví RIJDENDE ZELFBEDIENINGS-
WINKEL oon huis.

Uw mel-kmon en servicemon: HENNY VAN LEEUWEN

te1.: 374

Het odres voor Uw droEisterij en levensmiddelen

B. O O M S

rf

t'
DOKA

l

al

(r 1t

Longbroekerdi j k

NU OOK NAAR DE

Aó5 - Longbroet<

EIGEN DES TIJDS
GROENTEHAL

- tel.: 284

INGERICHTE

DOK

\l
DOKA

EN

BORGSTIJN
LUXE- EN HUISHOIJDELIJKE ARTIKELEN,

SPEELGOED ETC.

Doornseweg 6 - Longbroek - tel.: 277

VOOR EERSTE KLAS VLEES EN

EIGEN SLACHTERIJ

KWALITEITSSLA
P. Kospgrs

Longbroek - tel.: 555

VLEEST.JAREN UIT

EN WORSTKEUKEN:

GERIJ

DOKA

DE GIER.HERENKAPSALON

U}.J SPECIAALZMK VOOR:

Cosmetico - Porfumeriëen - Fotoortikelen
Bobyortikelen - Rookortikelen

Doornseweg 9 - Longbroek - tel. : 515

Uw odres voor:
RADIO - T.V. - WASAUTOMATEN

KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS - LUXE- EN HUIS-
HOUDELIJKE ARTIKELEN - PORSELEIN - AARDEWERK

EN SPEELGOED.

Doornseweg 26 - Longbroek - tel.: 342

SCH OEN EN- LAAR Z EN- KLOMP
V00R: Vokkundige schoenreporotie noor:

J. VAN DE BRINK

Longbroekerdijk A71 - Longbroek - tel.: 472

FA.A.CEELEN & ZN.



BEZOEKT NOG STEEDS IN UW

VRIJE UREN

HET VOORMALIGE CLUBLOKAAL VAN 9:Y:!.
Beleefd oonbevelend

Cofé en sliiterii HET CENTRUM

J. von Doorn

Longbroekerdiik A69 - Longbroek - tel': 0343ó ' 283

ZIE}I I5 Kg PE}T

ts tgPEllSTABTEN
BIJ :

VAN DE V,/IEL'$ Automobiet- en Troc'tcrhcn;jeI-
Reporotieinrichting.

n oliëen en vetten
k 16, Driebergen, tel.
onciering mogeliik, oI
BOVAG GARANT

Hondel i
Longbroekerdi i

Inruil-- en fin
Ieefti jd. Met

: 03438 | Zslt
noor gelcng
IE

t EEBSUT'I

EXg Bl'tE

EIBE}I ITilPgBT

Op het leaÈst nog een mededellng aan alle senioren,
laat een ieder rsl'laandags ki jten .rf hÍ j opgesteld
steat, of anders even bellen er is altijd iemanC in
de kantine om u dat te kunner: verrellen BIJ afschrijven
dÍt vroegtijdig opgeven. Het is zo vervelend voor uw
sportwrienden als u rs Zaterdags helemaal niet !<or.rc
opdagen zonder enig bericht Laten we daar voortaÊn om
denken Laat uw sportvrienden nlet in de kou staan.

De wedsÈri j dsecre tari s

.l',
(

DE.iEU(;D

De hui,tige _ieugdcourml-ssie ziet er aJ svolgt uit:
.Voorzit ter

eugdsecretaris en
Lelders A-.junlrrren
T,eiders B-junioren
Lelders C-junioren
Leiders D-pup11len
Leiders E-pupillen
Trainers

L Sch+ lllngs
lredstrijdsecretarí-s T FedCema

(l ltÍaat; i .llaiisiel-
E Evers; A.Aarsmarr
B Berneveld
C E,rers; ï.i . de llr:rj.r
I .l{Agsier l C. '.r r:.r!
( . de tlruin;
iJ.llarneveld

leugdtoernooien T 97 r-

Tn de laatste jeugdvergadering zl jn de toernooien, voor
zover geregeld kan worden, besproken De data zijn vast.-

...gesteld op:
\ 8 mei 1976 D en E pupillen

r5 mel 1976 B en íl .; r:rrioren
22 meí 1976 A Junioren

Per toernooidag ziJn tien verenigirrgen agngezocht, De
uitnodigingen hiervoor zijn reeds veg Zodta over deze
toernooien meer bekend is zal dlt meegedeeld worden via
her clubblad

Wlnterstop

De wÍnterstop ís inalddels begonnen en zal durei voor:
D en E pupillen van T- - 12 1975 t/n 24 - Í. I97í:
A,ll ,C-Junioren van 22 - Í.2 Í975 t/ru 4 - Í Í()Jr.



-_____-___-_-_

l)oor -- voorzrtter van de Sub-corunlssie K. N. V. B. is
een idee geopperd, elftallen te maken van zes en zeven-
.jarigen. Deze jongens kunnen ingeschreven worden als
lid van de q N V.B , zljn verzekerd als elk ander 11d,
maar er zal qecn competitie georganiseerd worden. Na

afloop van deze vergaderi.ng is ons gevraagd of heÈ niet
mogeli.jk is om met rie omringende plaaÈsen een pool te
organl-seren voor deze asplrant-voetballertjes. tlierop hebben
wlj nog geen uitsluitsel gegeven, daar wlj dit eerst in
de jeugdconrmlssie willen baspreken
In afwachting hlervan zouden wij graeg reacties ont-
vangen van ouders van zes en zeven-jarlgen jongens of
voor dit plan animo bestaat en hoe men hierover denkt. l'

Uw voetbal-baby's opgeven of hierover PraEen kunt u in
,de kantine op iedere dtnsdagavond van 19 T5 tot 2O'0O uur
en iedere donderdag van I9'OO uur tot 2O.OO uur of biJ
dhr. '.Feddema, 'lerkeland 49, Langbroek

E H. Evers.

Overpeinzingen van- een lelder

Ne eerr paar maanden van leiderschep over een puplllen-
elftal, $rclke ik voor slechcs drie maanden had eange-
nomeg, vond tk het zo,'leuk, dat ik ermec doorga.
:let leiden en sÈim.rleren van de jongens valt niet alÈijd
mee, maer geeft wel een enorme genoegdoenlng. Alleen
zijn er 8ltijd momenten waerop je denkt, als er nu eens
rren paSr menaen meer mee zouden helpenr zou je meer met
de .'! ongens kunnen werken en spelen Ik zou biJrTeerfseld 1-
niet ieder week chauffeurs moeten toeken. Tevens loeken
wij nog een leÍder of leidster voor de E-pupillen; wij
zoeken ook nog speiletjes. Wie heeft deze over eir wil ze
graag aan de jeugd afstaan.
Ook ik drlng aan op meer belangstelllng van de ouders
biJ de 'lredstrijden Dit bledt de lelders tegelljk de

nogelijkheid eens met de ouders kennls te Í[ken.
Verder zou ik hlèraan willen toevoegen dat de verhouding
in het jeugdbestuur buitengcïoon goed is en de semen-

wcrking uicstekend
Mochten er nog vragen of suggestles zijn dan staan de

leiders en het bestuur ten alle tiJde klaar om deze te
beanttporden.

Met vriendeltjke sPortgroeten
E.H- Evers:

f)-PtrPi l l gl

14isschierr ls,het u nog njet beken,J, r;tr8r D-pupill.err
hei-'i-ren een níeuwe trainer die er !rafr,r goerl B,:egen aêrLr'
'ri ] gean , Deze Jongens tralrren maar eer uurt je en tlat
moei zo goed mogelijk besteed wt'r:den
De wedstrijden zljn aardig om te zien maar orn een goecie
ee:rheid met moreel te krijgen is meer nodig.
llet zou zeker heel anders worden als de ouders ven
deze Jongens eens aan kwamen rooedigen De tnzet van de

' 
(rgens zou besllst groter worden, ni?t -als gevoLB dst

(rÉze Jongens zouden stijgen vanaf hun nu erg beschei<jen
posi.tÍ.e in de competitie.
Dus lrierbj. j verzoek ik de ouders eens te komen ki jken
naar de prestaÈies van hun .jongerrs

;lieronder dan nog even de

Í S V,F
2 Odljk
3 Schalkwi -ik
4 Dorestad
5 q \/r
í DEV
7 S V itj.
3 c D,'r.
':) Bunnik 17'l

rO Autora-.boys

r1

stand per f - II - 1975 :

de iJruin

7 - 12
8-ro
8- 9
/.- 8

7- 5

3- 5

5- 1

2- 2

4- 2

7- o
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DE I"ITSSERS VAN DE AFGELOPEN MAANDEN

plaaÈs: De gemiste strafschop van Nlco Hardeman
tegen C D f'1

plaaÈ;: De verspeelde 3 - O voorsprong van het
derde elftal tegen Bunnlk.

plaats: rrPorkrtven ''ooten, die Ëwee keer achter
etkaar dezelfde pink breekt.

plaats: Piet van Doorn, die geen gocd woord over
heeft voor ons elftal, terrriJl dlt elftal
er het beste voor staet sinds het bestaan
van de verenlglng

rliJs van Schaick met ziJn knock-outslag
tegen een Veqnendaalse speler (de meest
rake mlsser)

Henk van carderen, die twee maal achter
elkaar de poedelpriJs wint met klaver-
j as sen
I)eze narr gokt op de titel rrde grootstc
Poedel van het jaar l975rl

I(ANTINE MEDEDELING

Heeft u voor de komende prljsverhoging al veel
alcohollca ingeslagen, lg'ltt
Dat is het eerste verdiend.
S.V L, heef t die rnogelÍjkheid echter niet' vandaar dat
in januari de kanrineprlJzen ook aangepast zullen
noeten worden aan de nleurre prlJzen
De voorlopige schatting is dat dtt + I57" zal- gaan be-
dragen.
Maar wtj weten zeker dat de gezelllgheld hier niet on-
der zel gaan lijden, want dat er bij ons sfeer le, dat
rreet iedereen ,

?.e plaats:

Te plaats:

CYMNAS'I'T I, ''

HeIaas iiebben ve inmlddels moeo;en beslrriten om de
Jongens4roep te schrappen De oorzaak hiervan is
d.at er te weinig animo is (5 à 6 jongens) en dat.!e-
huldige lelder, Leo Boer bedankc heeft ln verbrird
met zi-jn nllitaire diensplicht, welke hi3 moet gaan
vervullen in Januarí.
l{ierbiJ zeggen wij hern namens onze leden harteliJk
dank voor de wtJre, rraarop hlj hier in Langbroek ge-
traind heeft
Verder wensen wij al onze

.^en goed en sportief r97Á
leden goede kersr-dagen en
toe

ílymnas t i e.kbes tuur
r{erkhcif -iloekstra

l). van Ee

Een woord van dank

Bij deze witlen tre eens een woord van dank ultspreken
aan dhr P,Marchal, dÍe elke maand trouw de co:'tribuÈie
int en zat.erdags op het vetd is om de entree te innerr
bij het eerste elftal.
Piet we hopen dat je dit belangriJke werk nog een hele
tijd mag en wilt bltjven doen.

Het ii":,etrrur.
\
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Een sportvereniging kan niet zonder de sÈeun van het
bedrijfsleven, dat weet ledereen. Ook bi.j S'V'L' is
dat heÈ geval, een voorbeeld ts dit clubblad, dat kan
.-ritkomen bij dc gratie van onze adverteerders'(denk
eens ean hun).
Ebn volgende staP naar een
aantrekkellJkere sltoatle
bor len
Ale men derroranJehoftt binnenkomt steen er nu verscholen
langs het veld vler borden en nog wel van bedriJven
buiten Langbro-k
Ultgerekend kunnen wlj er ongeveer
pleatsen.

vijftig borden

Voor de kosten hoeft men het niet te
f 25o,= voor drle jear;(ook nog voor
bear van dc belasting )
De begroting van s.v.L. ls van dien aard dat dit echriJven
dan ook een blttere noodzaak is om de zaak gezond te
houden
l.Jrllc bedrijf , of w{e van onze ledan weet een bedrijf
riíe zorn bord wll plaatsen. Geef het even aan mij door'
Als wij bliJven ptàto.t"t"n (en dat zit erinl) 1s deze

aanlooppriJs voor drle jaar publiciteit toch eigenlljk
zeer iaa$.
onze tegenstanders zullen dan ook bij het blnnenkomen
;'an de hel van S.V L. bl-lvoorbaat verslagen rljn door
door hei zien van lotn eccomodatle.

(oos Noordam.

sfeervoller en flnancieel
is het plaatsen van reclame-

laten, namelijk
een deel aftrek-

(\

(r

rg

4e

Dlt is nu nog de enlge lege pagi;ra in ons club-
b 1ed
Was dit nu nodlg geweest- )a )' )r
De redactie dacht van niet, daarom wijzen wij nu
enige mensen op de mogelijkheden voor een vol-
doende editie

Onze trainer dhr de Heus over enige tactische
en technische aspecten van het voetbal.
Nico Hardeman: over hoe neem je een vri.Je trap.
Willem van Zuilekom over: Het verschil ts-ussen

een voetbal en een Alfa Romeo

Broer van Kooten over: Wie eet de meeste DataE

bijsvL
5e an Mansier over: Hoe lang

kllometer liJn te trekken
e Berend Mansier over : Het

recl.r ter
/ e lan rrlirrkel over: I-ief zi in

ïJij wachten mer spanning op Ce
volgende nu[rner

!t"
ft'

he[ duurt om één

leverr v8n een grent-

voor elkear.

reacti.es in het



Nu het zich laat aanzieri dat van gemeentewege een
nieuw gynnastÍeklokaal zal worden gebouwd, dat in
1977 gereed kan konen, l[kt het ons.;u1st eens na te
gaan hoe het met de sport-behoefte in de toekomst is
ge steld .
l'Íet de door u te geven informatie kunnen we meer
gericht proberen nieuwe mogel{jkheden te realiseren.
Het invullen van onderstaande deel rechts, verplicht
tot niets. ïld gaan er evenwel van uit dat uw wensen
zijn gebaseerd op het voornemen tot aktieve deelname.

(i

Dit formulier wordt binnen 1 week na ontvangst
opgehaald.

-o-o -o-

Bestaande takken van sport
Geeft zich op als lid
m.b . t.
*) Gymnastiek(gratis tot

1_1_'77)

Badminton(voor zover
mogelljk )

Voetbal

toekomstige sportaktivi teiten
Is voornemens aktief in
S.V.L. verband deel te
nemen zodra de gelegenheid

zich voordoet.
+ ) Volleyba1
* ) Tafel-tennis*) Tennis(open lucht)
en/of andere takken van
snort met name

a a a a a a a a a a a a aa a a a.o a a a

a a a a a. a o.a aa aa a a a. o a

(t
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IIET BESTUUR

Sekretaris : J.J.v'Kooten
llJeidedreef 15\

TeL.03436'1682

4)

Am e rsfoortseweg

TAXI

TROUWAUTO'S )

GARAG E

G ARAGE - TAXIBEDRIJF

49

03430 -3220

03430 2t0t

VOOR

TAXI 's

TAXI'S
TRCII,JWAUTO'S

ALLE REPARATIES

ONDERHOTJD VANI ELK MERK AUTO

LPG. INBOLIWSTATION

CHEVRON SERVICE


