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PTAATS
TIJD

TRAINING

{ "oensdag : 6.15
6.4j

donderda8:6,JO
?.ta

vrtdag I zol.cjag

alinsdag : ?.)O - 9,jO uur I 8roepeB senroren
iedere Broep 1 uur

20 iuni 1961

BESTU]JR
Do heer Arenz

l)c hcer Slagter
l)(i heer trlsen

De hcei Y. Kooten

D. hcer v.Oudbro 
'rkir\ri 

zcn

j )., hcer NoorLiam

1) (, h(,.r v.Buurcn

1l! hocr Janr;(]n

Dc Il ccr viln l,(]

RrD^i('lIIl Al)tllls

Voorzittêr
\ri c e -voorzi t tor
PenninEfle ester

Vcrzo rgingsflat!riaal
Ned!bcctuurslid
C;Lnti nc-v.rzor 81nA

irJ c.1í, Lrild-s.,k r' trrri s

Afd. dymnaslick

CotherY'êg'12

l,angbroeK

[er. a3436 - 1881

42 )t 58 r 'í.\.
pennineimeester S'V'l'
KerkeLand 19

Langbroek

P],4ÁIS

T]JD

t[r ],ÁATS

TIJD

7.+5 \ut E pupil en 8,9,10 i

?.45 uur D pupil en 1O, tr, lt
7.fO Lr'ur À junioren 16,1?, t8
9,JO uur S eBioren-s êl ekti c

Geen vo êtbalakti vi teiten

o

GYMNA T IEK
GyDrlastieklokaal huishoud6choot, Julianallan

Langbro ek

Grronunícr s!ortvercniging

: Glmnastj eklokaal huishoudschool
JulianalaanI Langbioek

: Donderdagavond van 8 - 10 uur
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o-2
Punten

5 (B)
Stand

J

Punten Stand

íten nooie vredstrljd rÍraaiin SVI knap speelde. Uit een vrjje tral,
bezorgde N.Hardenan SVL een 0-1 voorspronB. Na rust werd
J.v.l,eeu,,ven ten val gebracht en benutte H.llansier de straf-
schop: O-2. Cpllrerkelijk bjj SVl,1 dê voorhoede draait prina
teru jf het driciaf J.van )onselaar, J.ïan l,eeu\ren en iI. ai-gret pas 54 jaar (sê-'llen) zïn.
ll -V, ,/ t"r.r-s l-O a tlat )
jjen gcede e€rste l1efft $,aarin de wedstritd werd bes.tist,
At in de derde ninuut viel het eniAe doefpunt. .I.van LÉêuucn
v/as de naker! hij scoorde uit een voorzet van J.van Donscfaar.
foch had SVI toen J.v.Leeul'/en teAen de paat schoot. Ín d!
tïJeede helft ging SVI- succesvol in dê verdedlging. Vier :jpr,-
lers van lenncs kregen een waarschuwinB.
GonD liJEIll{ sVL ( uit het UN ) .

6. Barncveld - SVL 2-a ? (12) a

lJoor een O-2 nederlaag verloor SVL aansfuiting net de koI,.
Barneïe]d kwaa drie keer voor het SVL-doel en scoorde .r
tueemaal uit. SVL overheersèe, íaar Barneveld trok het rtf-
Lrl voortduÍ-:1d b- -ên in 'e def nsi -,
-.J o. LêngDr.o-k rs sp Átoc -p:ts J.van ,.euien êrg cjoLd,arblter van Ark leidde erg slechtr

PS: Hat verÊlag van dezê víedstrijd is door onalergetekend!l
helaas kl,rijtgeraakt. Vlie een kopie of het originelc
verslag heeft, het is van harte velkoo.

8. Í{ees -svl 1-2 11 (i6) t
-n -rg.hal.d dDel, '1. ran Doorn brsk al nê -en \vart-, r :.r.

beên en SVL had nog meer pech toen J.van Leeu\'/en uit h.t v' ,

.rÊrd gestuurd. Net tien flan gj.ng SVL verder. lvjet de rusl
I idde Hees met í-0 door -.n doê.punl van CÊês van D.jk.
Lct gehavende SVL. kvran na rust op uinst door tvee trcfl..:. v,,l

rt-rt4
ïL- Hulshorst 1 (2)

-O voor Langbroek' nog in
,,zcLfde minuut werd het gelÏk door een defenSiefoutie'

,.(,nse BoYs - SVl, a-2 I (4) 2

n rleze kÊj^harde wedstxljd liep J'Marchal een zvare kuit-
,,,,";i""""". op en inoest náar het ziekenhuis' Jan van

,,',r",""'""I.U ,ij" ".r""""g"t. 
Voor rust was er nog níet

.ooid. fi-rr ,.n C Ïn oir' rd 5VL kur,)Í1 [i en minut n voor
-" ;;: ;r .-I r 'J" '.i r.,.'' rr' f r van J' vrn Dons'-

,'".--i"""ri.. J'v.l,cruwr:n bracht prompt daarop de stand o!

.V-L. - tloevcLak.n

r{,nuttc ecn stratsclroP,
door een u1r-

J (6) J2-t
ccn O-2 standl aanr door tr'ïee
rust een herstef. H.l'iansier

r rl vord het 1-l'
,r-llardenan bracht
lc spanning texug
,rr scoorde 2-J 'oa,rr de 3e1ljk-
rlkcr bleef uit.
1. dc Bruin lieP
in dit duel €en
rnr.itige been-

{

I

I

I
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rv:r I Ler J.Hardlenan.

l'f SOI.STXR NOODI,OT vÀN HANS VAN D00RN (uit het UN)

, voP - svr, t-1 11 (18)

, hct klêine voP-vê1-dje steelde SVÏ, erÍT sfecht. Er flas geen
rr.t en het liep niet, Bij de ru€t was het nog íaar 1-O, in
, tweede hèlft liep V0? uit naar:J-O, voor N.IlardeEan de
ir kon redden ui.t eên st!'afschop, Dlt jon8e SVL was te bang
)or' het geroutineerde VOP.

UN)

ÁRBITER ;IITTEVTiEN IiO!PT FUIP VAI.I DE POI,ITIÊ TN (Uit hEt UI,I).scHxrDsRncHTr,R ll'rrrlvroN TElnFoNrscH BnDRlrrcD r "ji'ir.i 
-,ró7vl 

I( . svr, - erc 1_1 1? \26) 2
Een pri,na dag voor de l,angbroeKer6 ondanks een u/at teleur_

traj.ner Cost,er..toch iÈ de top geblcvên is. De Syl, goal k\r.rno! naaÍn van N,Hardeman. Etr,C lvas gelilkv/aardig.
14. sVL - scheipenzeet o-2 1? (zg) J

werd_en afgestraft door I.Reynst í.Jn D.Aarssen. Scheidsrechl_!r.van l,eeulren uit Cothen floot goed.

l. SVL - Àalvenalo

rn tioede rredstrijd !'têt
r ÍLdc s coorde J.Uinkel
, rd het nog selijk,
1. Llnicum - SVL

1-1 't2 (20) 3 {i
een beter svl. len kwartier voor het
via een kopbaf, Tiên minuten later

a-2 14 (22) .1!l!:!

' i.angbroekcrs speelden c'en goede uredstrfjd en k\Íaren na
-irn minlrten al oI 0-1 door cen vriic tra! van H.llangiert
i. vanaf lo mctcr kcihard inschoot.-Na rust bracht J.llarde-
rn dc st.rnd op o-2. ll,Í].'rclem.rn spcelde allcenhet laatste
rlf uur neo, hij had liLst van cen rugblessure.
trlx) lriDRK SVl, (uit h.b UI{).

,'. Schcrpenz( el - sVL o-i ( sest. )16(24) 1!!l!!r 19 (1o) 3

í6, SVI - Veense Boys. 20 (32) 2

Het !,erd een hele 6oeie v/edstrijd. Bï SVt sprak nen \'an de

J.van Donselaar 1-J. Gr:ote uitblinker was Í.Nout, de rot6in de braading.

15, Eemnes - SVL '| -3

n de c(r€te helÍl zaT het er niet naar uít dat dit duel
orn tunultueus einde zou krij8en. Er was toetr nog weillig
rachtv(irÍichiI. SVl, r"a6 techni.sch Íets beter vooral door

. van Leeuwen dic na een k!Íart
coorde, Een treffer die door doelrnan Sangers hcftiS Iverd
an{tevochten $egens buitenspel. zijn pt'otest was zo fel dat
c arbiter heE het velal uitstuurde. Daalnee nas het nog niet
f|l.]fopcn! want kort daarop kreeg invaller doelEaD Rotte het
.in de stok net arbiter l?ítteveen. Hij EDeet de bal in het
czjcht van Ae aabite! en werdl ook het veld uitgestuurd. Dit
aÍj het sei4 voor een algemene vechtpaitij. Het publiek
tormde het veldl op- Gren6rechter B.Mansiêr en zijn broer
.líansier van SVL fiepen vervondingen op en arbitet liittê-
, cn staakte 7à rninuut voor hêt einde dè wêdstrjjd.

)

Ilcn veel. beter SUl, kvafi niet verder atan een Aê[ïks?e], Ilijde ru6t waÉ er nog niet gescoord. In de tveeáe Ë.r,it trnilI. Hardeman via een scrinhage hêt:cloel, 1-O. J. va! I_couw{rízag nog een docll)unt afgekeurd door arbiter Uan de HLyJ,,n,
vlaaxna de winst nog uit handen wêt'd Beger/en toeb VeeIIs€
Boys de gelijknaker produceerde.

\'/



'. SVtr - Barnêveld 21 (3t+) 2 <2. r'lu.Lsnorst - 5vI 1-2 29 (44) r! ! t!
De thuisclub stond a1 sDel oF i-O. Tien minutea later was
het Aelitk aloor êen vrlje trap van N.llardenan. Na rust uêer
een harde knal van N,Ilardeman en SVl, had de winst binnen, 1_it.
SVL staat er nu erg Bunstig voor Ínet volop kanpio eáskans en ,
2f. Sv],-Unicur4 4-o J1 (46) 1! | I I
llét nog een vredstriJd, die tegên Advendo uit, staat SVt er
goed voor. I r o< rr.s L v/as de 6tand nog dubb- | o.Lánk . l,ê ru. I

ruimc z( S< ap.
3VL IIICHT BIJ TITI,L, SVL Mo[jT QEDUI,D HjjBBnN (uit het T).
sVL OPEXIIS GRoTE FAVORIET, SVl, 'GIjSCUIT' Op OIIHTINING VrN
ADVILINDOTERTUN, SvJ, BIJNÁ ïN HoOFDKLÀSSD (uit het UN).
JVL IROTEST[CpÍ BtJ KtrVB, 3Vi, BIJ ..]t\ST lr íEQ VAN ÀUr r.,nt_
PIoiiNSCHAP (uit het T).

,it dat SVL cen AeliksPel
Lcl al- íiet o-2 achl-er. De

Í.Mansier nog een straf-
) uitblínker'

l. llocvelaken - sv! 6-2 21 ()6) 3

6-2. ondanks de grotc
c ten een goede ]i,'edstrijd'
ers valr 51É tekort terlvijl

,, concentratic ooË niet oPtinaal ua6'

!. Sec - SVL o-2 2t (18) 2

,, thuisclub f'et êen nattc inclruk achtêr' SVI' !Ías o,ok aets

,, .iïï'!."""t"4i r""c 't""a door 
'loe1n'rn 

van veen' vier

,0. sv:L - ilecs 4-j 25 (40) 1! ! ! !

:;lanning cn sensatie dus vofoP'

1-O .z? (42) 1!!l!

ll,.n soliale 1r|/edstriid speefde ile defensie van SVLr die geen

voorsprong coÍsolidleerde'

rl,;\lil'íÍNc BÍJ SÉ, (uit het UN) '
;t1. Sl,L - VOP

24. Adwendo-Sll 1-3 13 (48) M |
Veef publiek in Ederlreen Íaar Ádvendo na rust op -t-O ku,anr
door Schuurnan. llet conditioneel betcrê SVL kwan via een
vrjje trap van N.ÍlaraleÍoan op 'l-1 tcrwijl Jan van ]-ecuv,en,cn
voorzêt van J_. van Donselaer benutte: 1-2. Dezelfde van
],eeullcn scoorde ook nog 1-J. SV! nag zich nu kanpioen
noemcn wanne(}r de ].esterende mínutèn rán de deEtïds g-.-
6taakte ,,vedstrijd tegen Scher!enzeel (stand 0-1) geen ge|,ik_
spef of nederlaag oplcvcrt,

sVL NU OoK HOOIDI(LASSIR (uitr het UN)
SVl, l'lEL, SCliÀLKlïIJK NIET IN DE HOoIDKLASSE (uit het T)..
5V1 KA}{PIOXN IVIET DANK AAN EEXS UIT SOEST (Uit hEt UN).
liist u dat SVL I net evenvcel punteh kampioen geword.rn ir:
als vori€ jaar.;
dat vorig jaar nunner 2 ook drie punten achterstand ha,t í)Í,
SVl, en dat ale besli6sêDdtê wedstrijd voor het kamDior nri.l[,t)
van SVL I ook uítgcsteld noest worden! ! ! ! !

S jaal< Gaesb, , tr
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ta'5? 2-1 4-o 2-

vcld o-1 1-2 4-1 +-) j-o 2-O o-2 5-O

2-2 1-4 2-? t-1 o-1 t-o o-o

r. 'ió 1-O 2-2 o-J 2-1 o-2 o-1

o-2 o--1 2-O 2-+

2-O o-o J-o

2-2 o-0 2-? 2-O

1-O t-1 o-1 o-t 1-1

a-2 0-0 0-o o-2 a-J

1,. 2-2 1-O 2-t o-2 4-O 1-C)

1-',I 2-? 1-2 2-+ J

i i.he Bo o-1 1-O a-2 3-1 z-21É2 a-2

1- l f-'
I

t-o

TWEE E ELFTAL
In het begin van dê coopetitie ging al1es goeal. lte
hadden een heel goed êtftal en ale 6fÉer vas ook
Lritstekend (ook wanneer er vcrloreh werrl).
Op den duur vcrloren vre echter spelers. Jan ilaialeÍaÀ (1e
cfftal), Jan van Efst (huis), Han€ van toorn (beenbreuk)
en r.rim van Zuilekon (week.enddic46ten).
Dit zijn toch zeer betan8r{ke schakets in het atftal-,

ook zo goeal ftec begonnen v,arênr cf veel Ínc,er ingezeten
had dan een 50 p1aat6.
lr r,/arcn lvcdstrjjden bd waar v/e totaal g"en voorhoeclc

ondanks alres is de 6fê€r .irÏ3"1,1;."0", soed 6eb1ev.n;vooral, dankzij de leider Á.v.d.Bildt cn zijn vrouw,

UITsI-ÀGNN:

Candia2-SVL2
svl2 - DOVO 5
W0G5( kanp)-svi,2
SVL2 - i{errono' s J
Veenendaal 2 - SVL2
Sl,T,2 - Uoudenber'g l
T2n2 - Slr'Lz

(ívuu"io se16 2 - svl,2
SVL2 - Candia 2
D0v05 - svLz
SVl2 - Veenendaal 2
svL2 - FZn2
5 Vl,2 - VV0G5
Huizen5 - SVl,2
!4erinor sl I Svl,2
\ïoudehbergJ - SVL2
Sm2 - Valleivo8els 2

1-2

0-o
o-2

4-O

0-2

o-1
1-O

(6
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rj Àalbertsen
. v.Zuil.ekon
'.vatr Ee
.lla?deoan

'.de Rooy
l.Gadenan6
I.IjaiBrct
larry Eno

JÁAP VAN DÍJK

-rr -o-O-O -O -O-o-O-O -O-O-O-O -O-O -o -o_O-O -O -O -o -o-O -O-O-o -O'O -o -

MENU VAN.DE MAAND
SCH[IlIPJIS

2 !ivritteni 120 gr. suikcr; 1 thcelepel vanillesuiker;
2 thcclepcls opl.oskoffie of 2 theeleDefs cacao'

í,fop de eivj.tteo 6tjif . (lop bij Sedeelten de €uiker door de

liuitten, Ver*arn ale nassa a1 kfoipênde au hsia narie'
tot het ej.wit aan de kon Saat llakReE. Klop nu de vaniue-
suiker, optosbate koffie of cacao door de na€sa' Spuit van

dcze maslia londe koekje.s o! een beboterde en net bloen
bcstoven bakblik. Ffaats hct bakblik ín het niddeÁ van
,!n Lauv,e ovea. (l2OoC) cn laat aIè koêkieE hard worden in
| 1 uur.
lllcktri6che oven zondler temPêratuurregelaar: Baktiik + l uur
bovenïrarfltê 1t onderï,arntê 1.

"{'

7
6

?
2
2
,]

,|

êéI-IET_!I!p-yÉ{:*trI
y9I1!4!g4AB

Naar aanleidiDB van het
overgaan van 6 jonSen6
uit het elftal Á_junioren
,naa! de seni ran v/illen
(1; r"os" .tez weg .te
iongens b€danken voor alê Íneale*erKlng
en de sportiviteit waareede vij net huÀ
hebben Êallengcwerkt,
Graag had ik ze nog 1 jaar bij het e1fta1 ge:oualenr dan
rvaren wij zeker in die afdeling kernpiobn gei[olalenr llaar dat
Saat nu eenoaaL niet hetgcen rocll jaotner is.
Nu hoop ik alleerl dat ze in cle seniorcn elftallên goêd opf,._
va[geD zuflen worden, liefsÈ in het .l6te elftat.
l'liJnheer Koster u kriigt er zee! êoedê jongens bii. Ik v/€et
dat ze, wat ncntaliteit betreft, zich Bocal- zulleÀ passen íÍ

jullie leven wensen de leiiler en trainer jullie toe.

D.H. EV]]RS

K de BRUIN

{'

(

(r'



--,f.t"lOt "f"* 
een Sebioken,

hand pas na twee dagen

TOERNOOI A*B

Tot onze vreugde vras dc Er. Schellina net
aan.v.zi6 en naí d. l"roing weer op zich.
gezeten gaf hij zID aanÍrijzingen
rlrk de Hier o."van re ""-;;lË;;;." s""."
aaÈ het fe6tein.

EII'ÍAI,I,DN

---Ïrij bij S.V.l,. cen Frits Buddie hebben
( cameranan)

---de sfeer bij Advcndo voor de rust zeer
sonber rya6 en na dle iust een hoogte-
\r.n+ }|,r.i,r'.n l,i dê Êl.iír 1-1.

---de rêceptie zeer geslaagd was en de
kantine te klein wa6.

.--rr zcer'veei. balf€n ztn Seschonken om er nee de hoofd-
l,.lassen in t€ schiêten.

---clat Bcp en Kaes Koetsier na 4 iaar bar er een punt hebben
ochter gezet.

--{Lat het zesde elfta1 een nooie prijs heeft ver'diendi íet
(,cn toernooi in Ingen, JongcnE Proficiat'

.1Gon toernooi. Jong"n5 g.
---het 1e, 2e en Je een toernooi Saan spelen in lilst.

Dit toernooi rveral een herhaling van cle C, en D.elftatfen.Buiten de 2 paaralen omr welke nu niet verschenen! verfiephet to ernooi uitStekend.
:inAèpakt been
0p cen tuinstocl

of gekneuEde
voelt, , .

{

De scbeidsrechters de heren Vreke - ate
Veft - v:Beêsd en ten Hoeve waren ook

hun krachten *eer

Haan - Cappetfe -
aan,,vczig.

- I. van Dijk n't zijn \,erloofoa bijna dL
Àdvêndo hebben vervoerai (na ocn zwaar
pu!iflen.

.-- irt er op de vergaderi hg zeer v,ei1.ig

Het to€rnooi begon op ttd, en verliep voorEpoedig.
S.V.M.M. bedankte de teiding voor de uitstekende dag.
Voor_de B-junio.eE Lvês de uitsla6:

10 lunten en 12 doelpunten

] punten en 2 doelpunten
2 punteÀ en 1 doelpunt.

Y99:-99_t: i:1i 9:9! _yes_ 99_ri !:le€,
i. M. .v.':a
;. D. .S.A.

4. s. v.t"t ,14,
5. P. V. C. V.
6. D. n.v.
7. MONTFOOTT

---ltct 5e voor de 5e keer in acht iaar op ale t$ecde plaats
rindigde.

hele jeu8d naár
toernooi van zj:n

1edên vra!€n.

rt )

1. D. V.S. A.
2. S. V. H.i.{.
j, oDrJt{
4. I,lONTT.ooRT

5. S, V.L.
b. D.E. V.
7. P. V, C. V.

(

5 puntén ch 1 doel])unt
4 punten en 1 doefpunt
4 punten en O doelpunten

De sportiviteitêprijs ging naal de P.V.C.V, voor ate
B-junioreÀ en voor ale À-junioren naar Langbroek S.V.l.
Bij de A-juniorên vielen uit Albert Achterberg welke een
Sekneusde voeÈ overhield, ên otto okkerse welke doox zijn

(j5



tuitje werd gehinderdl én nÍet Êeer verder kon sPelc--4.

'e priJzên weraten uitgereikt aloor dle voorzitter van het
oofaltestuur de heer Áreoz' uelke zich daarvoor had beschik-
'lar Sesteld t
\i bedankte de 8.H.B.0. damcs en heren welke ook nu weer
.r Sohele dag aanwezig.!Jaren!

)c hcer verbeek verzorgde de gehele dag de nuziek op het
;errein en de heer R.Evers de nicrofoon.
l,.zc ryerden ook door de hecr Árenz bedaEkt.
rok de scheidsrechters vcralen bealankt voor hun nedevêrkins
'n allcn die nedegevcrkt hadden tot het sfagen van de alag.

I gLhcle jeLgdbeÊLuur u.nsr A1bêrt.Àcht rb.rB en otto
)klierse cen voorspoedig heretcl toe.,l

]I,I.{ i,MDllDELING:

/,:roedêlijk za-l het E-jcugdtoernooi, aIs alfes verlooPt

roals het J€u8dbestuur hoopt! gespeeld vrorden oP 6 augustus-

laar dit toernooi a.fgelast v/as op 14 meir .l
\f5a]1esmcc]ooptisêrop20au8u6tu6nêta11ejcu8d..
.!n toernooi bn F.V.C.V. in Vleuten. AlLe6 Boet nog

ritger!erkt 1',orden.

1e voorzitter
2e voorzittcr
iê,)pd sÊkr-l ári s Ên NÊd6tr.slkr
trainer Bi lupillen
trainer A juniorèn

+r:i hêF C inni ^rÊh
Lrai ncr D pupil len
keeper6 trainer
traineÍ tr II p.rpiffen
1e i der

" leidex
feider
l eider
leidei

.. lcidcr
.leidê?
1ei d er
lei der

-o -o -o-o -o-o-o -o -o-o-o -o -o -o-o-o - o-O -o-o:o -o -o -o-o io -o -o -.r -'

BI I r l Il | /\ ó Í- ÀlJUI\IUNEI\
Lang6 d ê dank uitspreken
ovur eei fijn seizoetr ínet de B-jlrnioren.
liij hadden een leuk tean. Zonder 8êmopper en sporti.€f in h, i-'
veld. En bovenalien gezellig lroor elr ha de vredstriiden,
A1 zat het nict aftjid Íneer ale ve rE t anélhoudi ng bIêef goed.
Iiet is voor ons janÍer dat er werschillende iol1g€n€ over
gaan naar het Á-teanr waaiblj we ze toch eeí net zo
g, zelliS seizoeo toelrenÊen aI6 h=t afgclopeD Jaar.
Het toernooi voDden we Seslaagd' het ís al-1een ianner dat
ju1]j.e niet 6én van de prijzen thui6 hebben kunnen houden.

Van deze Selegenheid naken wij gebruik om ale nieuvre
B-junioren van harte wêfkom te hêten.
verder wensen y/I jutlie een prettiSe vakantie eE tot het
niêuwe seizoen. l,eiders B- iunioren: G.Evcrs

A.P. Áarsman
( 1'/

JEUGDCCMMISSIE

{

L. Schellings
E.Ii.Éver6
J.Feddema
Í'. de Bruin
K. de Bruin
J,Hardeman

,,( J. van Dijk
J. Donselaar

H. w.IÍnpel en
G.Evers
R. Dvers
B,van Berncveld

G.l,Íaar
f.lJuctolng
C.Vredenburg
J.trvers
J.VeltN

II

,aten v/ê hopen dat dit ook zal sfagen. ({

HEI JNUGDBÏSTUUR'
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6aan nu cer6 een naandje uitrusten eB i-n au8ustus gaan
weer vol Soede noed vardcrr

nAcns van il€ lj-pupillen naar
t bi:tekent dat v/e volgend seizoen een jong ploÍJgje hÊbben.

!1csr!919389r:i
nnie Verki:lk 'l

,n irgk 1

trl Y rrtlecuvren 1

rdró van DIk 1

n Aalbertsen 1

m van Doorn 1

trie Schoonhoven'T
bert Acht.irberg 2

JAAP VAN D]JK

-O -c -o-O-O-O -o-O -o-o -O-O-o-O-O-o-o-o-o-o-O -O-O -O-O -o-o-o-o-
MENU VAN DE MAAND

K0UtX IIoKKATAART ( Árretje Ca]{e)

à 4 eieren; 4oo gr', suiker; '1OOgr. cacao; 1ogr. olfos-
ffiê; 5o0gr. plantenveti 4008r, droge bi€cuit,

op oe .ieren mrt dc suiker Boed 6 ad, Voêg lLpe1 voor
pe1 de cacao en de oploskoffie toe. Smglt het plantenvet,
at het enigszins bêkocfen en voe8 het nog vloeibare vêt
ine nas6a. B}jf roeren tot alles eetr eeliJ-linatig geheel
rmt. Breek de biscuit in 6tukjes en roel deze door het
n€jsef, Bekleed eêD cake- of taartvorfu net vrjj Vet papier.
'l de voirn met hut nengsel en zet d(ze kqel weg oÍ hêt
:jjf !,rorden van ale nassa te bevorderen. Iíaal-de cake uit

vorB. Piesê4teer ze in dunnc plakjes cjf kleine stukjes.

EEÍ

René Veddena 3
Jan Eooglanal 4 {lïin Oudàroekhuizen 5
Uim Hooala]}d 9
Pau] v. d. ile erd 14
Richard Biesheuvcl 17

{

S M A K E I, I JK !

( 19

TOERNOOI JJUGD DE C EN D PtrPIL.LEN

Op zaterdag 21 mei is er een toerlooÍ
gehouden voor de C eII D pupillen op ons
eigen terrcin,
De leidÍng 1ag in handen van de jeugd-
comrnissie €n lciders van lS.V,L.
Verder hebbcn dc heren Van Ee en
J.i'íassier uitstckend nede8ev,erkt on

( ê dag te doen slagen.
Om 8 uur werd door de ledeD en de
lcideis al b.igonncn net ale voorbe-
rcidillgcll van de voetbaldag o.a.

de heer Massiêr indeling van de
kleedkaners cn de hccr D.van Ee met de
koffie en derglltkg. .

de uitgenodi8de eIf-

- D.V.S.A. -

G.leidelÍk aan kua,icn
tallÉn binrrcn.
D. tr. r1, - l'11D1,! NDIA -
s , v.li. ii, ii - r.s.v.v.

}ÍONTIOORT

lL- organisatia bíjgon.te lopen, wel 10 ftinuten te laat,
maar dat lrerd in de loop van de da8 ingelopen.
Hot vras alleen jannêr dat de heer SchcfliÈgs e! niot bij Lrae.

Voo? dê deelnenendle spefêrs rvaren appefs en liÈonade
bcschikbaar ruelke grote altrek haddên.

D organiEatie verl iep perfêkt cn Éêgon vcrder geLeíde].k
aan op tid te vorloper1. Er word aportief gespeeld en de
gehele dag is uitstekend verlopen,
Dê scheidsrechter6 welkê van d€ K.N.V.B. waren,
uit€rst tevreden met het verloop. Deze stonden
heer Velt.
tc hee. Velt heeft a1 vele uren, zo Diet alagen,

o.1.v. de

aan s. v.1,.



b(,stc.d, vooral hct A-elftal is bïzoDder in zijn Echik met

V, rdêr rraren er J piijzen beschikbaar voor atko grocp v,elke
{)p dc '1e, 2e of 3e plaats eindigde en ook een sportÍvi-
L\itsvaantje voor daè elftaL lJelke het spoitiefste voctbal_
d1r. De jcuBdconnissie hechtte daar de grootste waarda aant
l'iid de vredstrijden kr'.Íamcn or 2 ponyts de vrcugate

u v{).eLb-altcrr^incn te gaan hol lÊn tot ze
om!rr irtrden etr afgevoerd.

verhogen

z. r\..piÀè das naar zijn einde
vàn het sportief spelcn \.ah de
De uitslag van het sportief6Èc
voor de D.puplllen S.S. V. V.
voor ae urJunlorLn 11.L/.v. )o
! pr voor de D-DunilLcn:
.D-
. iti dia

j. I'Íontfoort
,r. D. V. S. A,
,, s.v,L,

D. lríjzen en toesplaak rtrcrden ver:zorgd door de heer
Vr!deoburg, welke eerst de prjjzen uitreikto aan de voetbal-
,,f ftaflen,
V,irdcr wêrden bedankt de D,H.B,0d dames êD hereh vetke do
riihclc da8 aanwezig zÍn gerï€est aar etclukkig niet i'}:rktie hoefde te koncn, Zij kloecn ccn cnvcfop!c met inhoud
r!angeboden en een attentie.
V(,rde? qerdlen bealankt de scheidsreèhters voor hun bevezen
(lienstên cn zij kregen een kip voor hu.n vrousen cn voor hun

"€1f een f1e6 wiih.

en noest de uitsLag kon]€n
el ftalf en.
elftaL was

Y99I-99-g:ir!ier:!'
1. S.S.V.V.
2. Iiontfooit
f. s. v.t'j.I1.
4. l.V.S,A.

7. !i.v.Y.,58

V,,r'der bedlankte de heer Vrcdunburg all€n irelke tot het

vooruitgepraat o! dc 28e voor het A+B junioren toernooi.
,o)

S.V.L"JEUGD VA LT
BUITEN DE T-\ Í-, | | --7 r- À |

tt\r\Jz-L-l\

(van cen rncdevrerkêr) (uit het U.Il. )
Voctbal'-r"niLing .\rL uit lar6broek organis..rd. dit
Yieekend toernooien 'roor de jeugd, Bij d€ pupilfen É^ing d,,
cerste pfaats naar DEV, dat van jeugalconmissielid
Vrêdênburg dc cêrste prijs in ontvangst mocht rencn.
Dê tw LCc trijs uas voor I;-Ldrándj-a, terwijl ilontloorl
d-.rdo verd. Bij de juni,oren tooida SSVU zich de sterkst.l
voor I'iontfoort en SVI,ÍM.

-O-o-o -o -o -o -o-O -O-o-o-O-O -o-o -O-O-o-o-o -o -O -o -o-o-' i -

C-J U N IC R E N
)c C-ju.riorcn hebbcn een Ieuk seizoen achtcr de rug.
Er lyerd vaak goeal 6.voeibald. ir had zelfs nog ecn
,iampio n..c\ap in6-zitrn, wannccr Ce uitwrdstrrd t-'g n
Jonathan (kanlioen) hiet verlor.n !.ras.
-r 'ràr' n JiE sc;zo, n zeer . tlàkke t-g nstanoers (Sca;tu".:
1?-0). rnaar gclukkig ook yrat sterkere' uJaaronder 5.V.1..
Hicr t]erd 2x op het nj-ppertje van gevlonnen ( 2-1 en 1-O).
Dé meêstê jon8cns hebben dit seizoen regelmatíg getrêin.l .

-o -O-O -o-O-O-O-o -o -O-o -o -o -o-o-O_o -o-o_o-O-O-o-O-O -O-o -o - í

l_l t toernooi van 21 nei was zccr goêd gcorganis(erd
door het Jcugdbestuur. Het was druk bezet o.a. door
'ontfoort, Dev, Í.T.v.0., vv'58, l:iolandia, DVSA en
svt'i[,t.
!:ic hadden niet vcel geluk in de uedstriid tc6en DVSÁ'
de hele r,ïedstrÍal waren ve beter oaar ih de laatste
10 Eeconden verd er gescoord door DV5A.
Aki van Àmerongea had ook geen goede da8' hii heeft geen
Gen keer het doel kunnen vanden.
Montfoort va6 een paa! koppen Srotêr dan ons.

,;,1,. :.::.
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rr [ € c noI.
' rlí:ze twee kvrafien rve toch nog
rf te dankên aan Jan Hoogland

Lcrcn AarsÍnaí en Jos Dvers hcbbe4 _(Jns later o! àet
' ooi toch.r1,/eer gesieund Coordat de hee4 Aar6man, Jsn
Larld van dc B-junior.n, v/aàr de hèer Aar€mán leider isl

,1] of hij mae \i/ildc .loen, Zo ook aan nrik nvers.
,t.i,nden alfebei toe en kree€n ve dus een versterkine

.lo g. Erií d. -d h t kolp n dje Jag Ê'o(d en ,Jan d. pass

op 5 lunten. tít ras
die onze 2 enigste goals

rarcn toch nog blij nct 5 luntqn.
.' o rnooj I bb^n f ons g lik aJneeklc d en:,.{n vF

o fdê. l/e za6 n ncË n-t -*ts va,1 d- rsL( ^..t,|t. In r-
,.1. helft hebbrn vc Aocd lÍootbal gezien van beide kanten.

' !,or daL vlekje cven ycgurerken cn het lukte dcor een
r,ooi do,.lpunt, Dc stand rÍas !]u 1-'J.

. í5!1aê- bcBon f-.ds b.L,r t- vor-o(r.. -.11.6 I rtI o!
,l1 !n zo l(,ram Jan vzin Le.ur,ren aan cen rioelDunt.
' )6dL ra5 zo r-oot dcl d. -D-.... rLt vcld op inr n.
moást haast een kamjrioonschap betckanen.
v.1n Leeu./en vond 2-1 voor SVI- niet genocg en kon aloor
'.nêop- ,oor7, ' v.r Jos :or s.l. r )=l ro; o. n. jJe u d- ' o

b,rsfi,st.

Lrkt, hêt is gewoon oÈgelooflijk en ik \'r'ou het afsluiten
- r Aptêlho I L b.oê.k n -an t j, kan treI zeg .n dar

I ap zin nrn n nrat .cl ..amoio asclao neeft gÊd-agen.

.J,A.E
Christiaan Jacob Àlfred Íverhardu,s
T. Adres: !iargrietlaan 8, Langbroek

:. G€boortedatun:. Oa-Oj-,g
C I oor'.Il -1. l Langbroek

,r. tsurgcrf ijkc Êtaat : --
' |or r Írar;

ir. Tatort
9. favoriete ])loeg: Ieyajnoord
'i0.I'avoriete muziekt Pop - ioók.
'll.Bcroep: Controleur
l2,lJ.ns voor de toekomst: Gezond blijv€n

vo atbaff en,

l r.Li ev.Lingsctcn: Boer.nkoof.
,., a.orr te Lrarn.rs: nans ..Inp r, nr L-n-L har!, l.

it.Eobbyrs naast vo etbal: l'íuzrck

,í L'1sti--t- r.g. ns-ana,rs: Va-l]-rvoc-lsolo-g; spirs Lanq - 
;4 rrno s

I7,Beste schcidsre cht er: Charles Corver

' .. êL vino je d beslc spo rt programÍia I s : r.C.,avondvood'
Studio Sport

'T.IÍie \iiordt dit s€izoen kampioen: I'eïenoord

(

-n +^+ -iih lLai-

|,,IIJ'1 VAN OUDSRONKHUÍZNN



^lbcrts 
JaIl van ZieI

A(lr.s: Kêrkeland 5l' Langbroek

: boortêdelum: l1 rcart -960

l;oboorte}laats : l,anGbro ek

i,cngte en aewichi: 1.86 neter en 77 k8.
lloc lang spcel ie al bij S.V.L.: + 6i rjaa! '
,raar zit je op Echool-: ScholenSoncenscha! voor Beroc!s-

ondervrjis ÍDiinselbutGrl

Ial,orleto speter': Theo de JonB

làvoríete Í.V.progriLmma: i'ian over de vfoer.

.IÀvoricte muzick: Àbba; Iart and lire.

.r',.rvoriete plocgeÈ: Iayenoordi A.Z. | 67

. rat vil je Lat€r .rorden; PlaatYrerker

.r/cns voor d€ toekornst: Gezond blijvLn

.llat eet je hct Llcfst: Chineas eteD'

,iJat vind je dc besic traíner: Boskol'

.l{obby naast hêt voctballên: Zwennen

,],astigste spcler: De elits van S.V.l,.
,llcs t e scheidsrccht(]r: Irans Derks

.'raar speel je het licfst: Rcchts
,.Èeste sportp;o8?aMna op de T.V': tr'.c'Àvondrooal

.tlie wordt êr alit jaar kanlioenl Feycnoord

RAADS[Í,:

c

{

h het is on van t: Brijzcn. :

lrcb geen hand en Íroet toch $ijzent
rr, i1 ,--h -^.+ , h n^^+ +..h d-ran

L ik flij dan stiffe 1e88en,
k \rcct icts van nx te zeAaen. (ilie ben ik?)
) achteraan )

ïD

J)

U

\IENT DT] JIJUGD V]]NL ! i IJ !

Eên ouaie visser vcrteldê
een café hoc ht eens een

1n

vro.g

jongen, die gcbruili4n vrij in onze tljd a1s aas!,,.

Jufliê vraren toch een goed paar, ',lat is er ctan gcbcurd?
Jef: fk vrcct het zelf niet. Altjjd ben ik liêf cn tocgen.C, n

Aev/eest. ts-lio.gena bracht ik haar steeds koifie op bed.
Ze noest hern a11een, nog ícaar malen.

_o _o -o_
I','ELKO I,t

STRÁI'

Gasthcer tot gast in een vertrouDelijk gasprek: - Ij( vind
het aftljd prettig als er iemand komt dineren. Dan gcbruikt
íijn vrouvr het nooic servies on ríil ze nict, dat ik flac hclr)

-o -O -o-

9!!:ielli-9lI.lII9
l.ieesterknccht: Je weèt toch dat

'' J 7-LL dl
_o_o_o_

je niei.mag roken tijdens
dat ik uerk?

-;39
GÊfeficiteerdl fk hoor dat je
m:rar lYat schiet ik er mee o!9
nu wect mjJh vrouw het ook.

otr)slag gekreg"n hebt. Ja,
Ik praát in nijrl slaa! en



r.cn, jongen, dat is ljin. Jantie:-Ik dacht het al' $,ant
i,rn mijn pet niet mecr van njjn hoofd krijgenr!

] I(;RIJPNLIJK
i.ldaat Janssen vroeB dê luitenantt
riddên in de nacht llotseling alarn
lLapen natuurfiJk, lnj-tcnant !

_o-o_o-
I LTS CI lirAT

i;'rn dane vroeg haar nan een rok oee tc brerrgen' iielke h€up-
r;rat a.u,b. neneer? vroeé de vriendel iike verkoopster.
,luist !íeet ik het Àict'nraar I're hebbcn een T.V. met b, cm-
iiclrcrln cn als ze er voor staat zic ik 6een steek neer.

-o-O-O-

dat ik hei gas Bas. lianal-liaarorn dat,
I dan Lrcêg ik iederc keer cen gefdstukje

^ 
\/ À r l-" i- a- _1- I I r I f-\UYIVITJ[.)IUUfi

De bee! D.van lle

ii!?t4-E91!g!:!Il9I:
i'ieyr. v,d.tsilt-v.Buuren : Leíalster aspirant danes
li.-vr. v.Oudbroekhuizen-de Bruin: Leidstel gr.ocp 9-1Ai,evr, Hoogerïerf-v,d.Bergr Leidster, 6roep 4-6 ;aar en
Lciding gyn: De heer Schriekenbera
( en ilej. Sondervan

dat er vraarschijnbjk na de vakantie ecn
jongensgroep btj de eym komt?

dat êr nog jongónd zich voor deze Brocp' kunnen opgcven b1j Teuby Sondervan.
(iat er ook aslrilant danes vanaf 16 jaar

ik

Jaar

gynt\jden in de krant koften to Etaan.
eerste gymles is op 1? au8u6tus.

-O -O-o-o-
n r rrn r-. ir r rrEt\Dh tEt-

Ik vind het op de gym vel Lcuk. llij gJmen
van 6 uur tot 7 uur. 0íd kiegen eerst
en de lange mat voor de vredstrijd in
\ioudenberg.
andere toêste1fen, de ongeLUke brug vind

Jannie cardeni e! .

lr.l!P-{9ry9:I9
l'on: -l,1ama i.k vro u
.tonBell? Ton: -l,ileI
:ils ik uit8ine.

dat dê

dat dê

lil\ÀDSr.Í,s:

lk ben Bcen kip naar kan cr ee
Llt fle'] eeí letter voor Ínijt
ílan rrord ik een steen
Zct flcn dlezelfale leter achtcr
{ian Írordt ik een boom, liie ben

-o-o-o-
Zij dalen en zlj stijgen
Z\j kunnen elkaar niet krijgen
7,c fopen afle vier even rapr rat ra' wat is dat?

,,(,)

{

rneestal- de kast
ililversum en in
Nu krt:lgcn rve de
ik het leukst,

Ik geef de lenbri€f door aan l,enie van Schaik,

(2?



AVOTDVI IRDÁÀGSD DOORN

naar Doorn, met de kleintjes van de voetbal,
Het duuyde nog een half uur voordat we gingen startten.

Lj rl;artten a1s tlveede. ire gingen naar l{aarr. ondeiweg krc8en

vcr acht binnen. tcn ]raar haclden ar blar'én van hct stuk

I]NIDE AVOND

O0 vijf uur moest€n we op
hêi narÈê.r+Àrrêis zi;n ^h
krirart over vijf vertrokken !'rê

n v|f uur Íooest-n ve op hct oarkcerlirr' in zJn. 0n kwart
oor 5 vertrokken rlc naar Doornt
r leidstêrs víaren: Teunie Sondervan en l\ievr.van le-Reedijk,
, feiders warcn: I.icneo! v.d.Bilt ên llenecr Barneveld,
( noestcjr nog (len half uur {achten naar dat wa€ íiêt zo er€,
et vas 6 uur. De eerste varen li.S.V.Doorn. l,ij $raren 5e.
'' gingen naa.r Lc(rsun. HeL t1s de 1an66tc a\ond 1: km.
rrderve8 kregen rtre linonaale van Daalr van iic. 4oetr we dat op
'. i!-1r -in..-n u,ê !1 .^r vfl/tÀr,r l.r.rl 0-^í o lzn,ánan .u. h;

-L! 9!-4 Y9 !!2- 2: É : I Z Zl

1 de tïr'ce lcider,s van dc 2e dag,
r vertrokken orn 10 orer 6. l:e vraren 5e. onder'r?eg kregen ve
Lmonade van qaan van Ee cn lqevr.Kerkhot.
,ndclÍk bt de start aangekomen uarcn rïe allemaaf erg moe!!!!!
' waren ongeveet '1Oe binnen.
,!E9!-lA9- 19:9:ZZ)
, vcrtrokkcn on 5 uur en startten onr 6 uur aL6 5e groep. ty'€

epen naar het giínbornpark. Daarna gingen we weer naar Doorn,
.rvare! om kwalt over 7 bij het eindpunt. Daar kregen we
nionade, 6evulde koekerl, nedai]Ie en bloenen. In totaal Ínet
Eroel] + 65 bossen bloemen. Het defj.16 be8on om 20.rO uur

(re avona )f-6- '77 )

Madeleine Henzen + Ann.ke Koetsier

4; J*[éÊ. "Hl[ ;eÍf,.E\ bbE

<.OK ?RIYA ZAAK
\EDR DE

PENN IN G I.'EEsÍER
EPEEL J9 ÓOI(

DETOTO ?

ALL
"AI

1
r..,.1ro

€Jt

,ë
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ii.Heesbeen
llc vr.Karkho f
D.de Rooy
J. No or dam

.N.Quint

. J.Maar6eveen

.H.Ll.l\íansier

.lJ.i{oogland

.G.van Ziel

. A.LloudenberB
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