


Voorwoord Burgemeester.

S.V.L. 25 jaar. Graag wil ik aIle Ieden van de sportvereni-
ging Langbroek van harte gelukwensen met het jubileum van
hun vereniging.

In deze 25 jaar is er sprake geweest van een nauw contact
tussen het bestuur van de vereniging en gemeentebestuur.
Steeds is het gelukt de zaken in goed overleg met elkaar
te regelen. Ook was de gemeenteraad steeds bereid de beno-
digde financiëIe middelen beschikbaar te stellen.

In deze periode hebben geweldig veel mensen zich ingespannen
om de vereniging goed te laten functioneren. Natuurlijk
heeft de vereniging haar ups en downs gekend. Door de moei-
lijke tijden heeft men zich echter heen geworsteld. Toen in
het afgelopen jaar de schouders onder de verbetering van
de accomodatie gezet moesten worden, bleek welk een uitste-
kende sfeer en werkkracht er in de vereniging schuilt.

S.V.L. voorziet in een belangrijke behoefte in ons dorp.
Voor velen biedt zij een mogelijkheid actief sport te
bedrijven. Daarnaast kunnen velen langs de lijn genieten.

Dit jubileum is een goede gelegenheid de schijnwerpers op
deze vereniging te richten. Er is dan ook een feestelijk
programma samengesteld.

Gezien de historie van de vereniging en het enthousiasme
van het bestuur en de leden van S.V.L. mag de toekomst met
vertrouwen tegemoet gezien worden. Ik wens hen allen een
feestelijke lustrumviering en voor de komende tijd veel
succes.

De Burgemeester van Langbroek,

P. Th. Bunj es
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BEDANKT:

adverteerders

sp0nsors

vrijwilïigens
en vel e anderen

di e 25 j aar SVL

mogel i j k
gemaakt hebben



PrograÍnma t. g. v.

Vrijdag 30 mei:

Zaterdag 31 mei:

Zaterdàg 7 juni:

Zaterdag 14 juni:

2Y jarig jubileum S. V. L.

Finale Kromme

wi ss e lbokaal
Rij n-toernooi

op sportterrein
om de Trefpunt-
S.V.L.

JT

J+

Badmintondag Ín gymnasti ekzaal

s 'ochtends van 9. OO tot I2.OO

s 'middags van 13.00 tot L7 .OO

een open middag.

aan Weidedreef;

uur voor de j eugd

uur voor senioren

J+

tf

op sportvelden van S. V. L. :

s ' ochtends : sportdag voor de j eugd van S. V. L.

s 'middags : sport / speldag voor alle seniorleden
van S. V. L . en de A- en B-junioren.
Na afloop wordt er een grote barbecue gehouden

bij de kantine.

s'avonds uitvoering
gymnasti ek zaal .

van de gymnastiek in de

feestavond voor de j eugd.

jubileumreceptie van 17.00 tot 19. O0 uur.
Vanaf 20.30 uur: grote feestavond voor aIIe
leden en ook al-Ie oud-leden van S . V. L .

Tevens vindt tijdens deze avond de trekking
plaats van de hoofdprij zen van de loterij -
aktie.

Vrijdag 20

Zaterdag 2I

JUnr-:

juni:

Maandag 2A juli: Voetbalwedstrij d tussen 1e elftal van FC Utrecht
en een streekelftal uit de regio van Langbroek

op het sportterrein van S. V. L.

N.B. leden en oud-Ieden die per abuis geen uitrodigingskaart ontva4gn

zijn hierbij van harte uitgenodigd!

Het bestrrur.



Sportvereníging

o,Lsngbroek"

Aanvang

EntrBe

1. 0pmars
2. 0pening
3. Langemat
4. Vogeltjesdans
5. Rekstok
6. Vrije oeflening
7. Balk
8. ACRO GYIVI

9. Lintendans
10. fYl initramp

meisjes 9-I1 jaar
kleuters
jongens

Paola & Joost
meisjes 6-8 jaar
Avanti
oudere darnes

asp. dames

PAUZT

11. Brug ongelijk, Balk,
Ringen - gemengd

L2. Ring zulaaien Joost
13. Cor^lboy dans meis jes 9-11 jaar
14. Brug ongelijk kleuters
I 5 . ? ??'? ? ? ? ? ? ? ?'t'?'?'? ? ? ? ? ? ??'?'? ? ? ?? ? ??? ? ?? ? ??? ?? ?????
16. Kast jongens
L7. Piano Joe gemengd

18. Langemat A Vanti
19. Har,raï dans meis jes 6-8 jaar

Q
GYMTïIASTIEIg

o 3t o-'\n w\ q

: 19.00 uur
: vrij

Uij hopen dat u een gezellige avond heeflt



Ter inleiding.

S.V.L. bestaat 25 jaar. Dat is een mijlpaal, zonder twijfel,
een gebeurtenis in een vereniging, waarbij best even mag
worden stilgestaan. Maar is zo'n jubileum het ook waard er
al of niet uitgebreide festiviteiten aan op te hangen? Is
het echt wel zinvol om dat vijfentwintigjarige verleden op te
rakelen en een soort van vaderlandse geschiedenis op papier
te zetten? Wetk nut heeft het om de huidige leden - van wie
toch maar een betrekkelijk gering aantal een min of meer
belangrijk deel van die vijfentwintig jaar aan den lijve
heeft ondervonden - met die geschiedenis laStig te vallen?
En is het niet verstandiger de daarmee gepaard gaande moeite
en kosten uit te sparen en dat geld te besteden aan verbe-
tering van de omstandigheden waaronder de S.V.L.-leden-van-
nu sport moeten bedrijven?

Een eensluidend antwoord vinden op deze en gelijksoortige
vragen zal een illusie blijken te zijn.
Waar de één veel tam-tam rond zo'n jubileum rtflauwekulrr
vindt, zaL de ander daaraan juist waarde hechten. Waar de
één terugkijken allerminst vruchtbaar acht en heden en
toekomst aanzienlijk belangrijker, daar zal de ander van
mening zijn dat er zonder dat verleden geen toekomst zal
zijn.
Wie heeft gelijk?

U voelt het al-: wij kiezen noch voor de één noch voor de
ander. Het spreekt voor zich dat degene die pas betrekke-
Iijk korte tijd lid is van S.V.L. andere gevoelens koestert
dan hij die zich al vijfentwintig jaar met deze vereniging
verbonden weet. Toch kan de rrnieuwelingrr best wat opsteken
van de periode die aan zijn lidmaatschap voorafging, zoals
de I'oude getrouwerr met genoegen nog eens enkele ontwikke-
lingen in de loop van die vijfentwintig verenigingsjaren
zal teruglezen. Want er is, hoe dan ook, geschiedenis
geschreven binnen S.V.L.
Perioden van forse oplevingen werden steeds weer gevolgd
door minder geslaagde perioden. Het is echter niet teveel
gezegd dat de inspanningen van allerlei mensen, die er
steeds weer in slaagden de draad op te pakken, ertoe heb-
ben geleid, dat S.V.L. de plaats in de sport inneemt die
zij inneemt: die van een respectabele tegenstander,
sportend op een alleszins aanvaardbaar niveau, spelend
op een complex en in een gymnastieklokaal die er zijn
mogen en ontspanning biedend aan een groot aantal ouderen
en jongeren.
Dáárom doken wij in de geschiedenis !
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* Bij het beschrijven van die geschiedenis zullen wij onge-
twijfeld gebeurtenissen en personen vergeten. U mag dat ons
niet euvel duiden. Om met Han Damen (één van de oprichters
van S.V.L. ) te spreken: rrWaar gehakt wordt, vallen spaandersrl
(Hoe komt zorn man tot zotn uitspraak?).

" Bij het doornemen van deze uitgave zal het u niet ontgaan,
dat alle adverteerders hun plekje innemen, zoals dat ook
in ons clubblad het geval is. Met opzet kozen wij daar-
voor, omdat wij deze adverteerders zeer veel dank ver-
schuldigd zijn.

r

!
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Petit Restaurant

,,'t Pruttelhurs" - Doorn

Voor een volledig menu
Pofferdes of pannekoeken
Div. snacks enz.
Uw feesdes g.n partrjen
veÍzorgen wij als van ouds
Koude schotels

AMERSFOORTSEWEG 474
N.J. van KOOTEN
rer ' 3iï13: i3S1 

4

ALS ffi,\,|ffAT SPORTEN IS. ..'\l
ilAis le weet wat sporten ts,

rs er een adres waar;e terecht k"nt
voor al le sportartkelen

en Je klubkledrng: ACA SPORT
de Doornse Spornnarkel

Wrt

AcAc|ALAAN,oa ooonN tELEFooNo3l3o t62s2

Aannemers van sloop- en grondwerken
Handef in bouwmaterialen

Verhuur van grondverzetmachines
Com pressorwerken

Fa. Gopler
Lekdijk west 40 (nabij Beusich€mse veer)

*" 
ïï1;ï::ï* ;ïï.ï1ïï 

*'

Eiken biels - SchuttingPlanken
Grindtegels - Vensterbankplanken

Vloerplanken - Stalen buro's
Grote partljen plaat-, plank- en baddlnghout.

Tevens levering van
BETON, ZAND, GRINT en PUIN.

Evt. thuisb ezorgd. Dagelijks geopend, ook 's zaterdags



Uw Rii bewiis halenl!!
ERKEND VAMOR gedipl.
UTORIJSCHOOL VerhoeÍ

GRATIS THUIS

FRANKENTYEG 5

HALEN
en BRENGEN

WUK BU DUURSTED€

TELEFOON 03435 - 71782

Lessen worden uitglultend gegeyon door
G EDIPLOMEERDE INSTRUCTEURS

U kunt lcgscn In een schakefwegcn oÍ in ccn automaat
tflU zfln con crkcndc'BOVAG' rlfechool

Thcorlclesgcn In clgcn lokaal

Bevoegd bii uw rij-elamcn aanwozig tc'zifn



Afdeling Voetbal.

Voor de officiële oprichting
een en ander.
Zo liepen Han Damen, Tom van
een spandoek|tWel klein maar
richting Kees Damen om voor
Het eerste voetbaLveld werd
rein van de Gebr. Damen.

in 1961 gebeurde er al het

Leeuwen en Teus Verwoerd met
kl-aar voor het sportterre intf

een voetbalveld te pleiten.
dan ook aangelegd op het ter-

In 1960 werd begonnen met voetballen. Als wij goed zijn
geïnformeerd, behoorden tot de eerste categorie spelers:
G.J. van Schaik, Ries van Leeuwen, Ton Oostrom, W. van
Kooten, Beekhuizen, Maarten v.d. Berg, Kees Koetsier,
Teus Koetsier, OostindiëD, V. Oord, Han Damen, v. Vulpen,
W.v.d. Brink (maakte zich ook sterk als trainer), A.v.
Dijk, v.Ginkel.

Inmiddels werd begonnen met de aanleg van het eerste
sportveld.

In 1961 werd S.V.L. officiëel al-s voetbalvereniging
ingeschreven. Het eerste bestuur bestond uit: Arendz
(voorzitter), Thijs van de Pavert (penningmeester),
Jan Hardeman, Henk van Rooyen en Corry Maatman.
(Terzijde wordt opgemerkt, dat het initiatief tot
oprichting uitging van een aantal volleyballers. D eze
afdeling volleybal is na 1961 nog een aantal jaren
blijven bestaan en had als sportplek het witte kerkje
in Doorn in gebruik).
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De eerste S.V.L.-trainer was Jan Hardeman.
De eerste geldschieter was A. Quint.
Het omkleden van de S.V.L.-spelers vond de eerste tijd plaats
ten huize van Jan Hardeman. De scheidsrechter mocht zich op
de eerste etage omkleden.(Indien deze slecht had gefloten,
mocht hij niet douchen).
De tegenstanders verkl-eedden zich ten huize van de familie
Bleyerveld.
Jan Hardeman verzorgde de contributie-inning (hetgeen
naderhand is overgenomen door "vrouw" Tilburg).
Jan Hardeman was ook de verkoper van snoep. Klopte het
kistje niet, dan werd de sleutel- die toegang gaf tot het
veld, niet verstrekt. (Hetgeen overigens ook gebeurde, a1s
Jan een keer slecht gekaart had....... ).
De eerste technische comissie bestond uit J.Hardeman, B.
van Vulpen en R.v. Leeuwen.
De officiëIe start van S.V.L. verliep overigens niet geheel
op rolletjes. Voorzitter Arendz ging met el-f namen naar de
K.N.V.B., maar dat werd als te weinig bevonden. Er werd
Links en rechts t'geronseldrr en dat had de volgende verza-
meling tot gevolg:

achterste rij, staand: Jan Hardeman, Hans van Leeuwen, Han
Damen, Wim van den Brink, Jan Jansen, Frans v.d. Pavert,
Ton van Bulken, Roel de Rooi, Tino Wijnbergen, Tom v. Leeuwen.

\

middelste rij , staand: Rien Overvest,
Ginkel, John van Diik, Bert Barneveld,

Piet
Gi j s

Hey, Hans van
Aalbertsen.

zittend: Marius van Dijk, Henjo Mansier, Jan van Doorn,
JeIIe Feddema, Piet Marchal, Hans van Doorn, Gerard van
VuIpen.
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Tel. 03430-

1 6055.

RUIM GESORTEERD IN :

binnen en buitenlandse kaas

diverse salades en Paté's

wijnen delicatessen

dagelijks vers gebrande noten

NIHEBOUIfl, voor

nieuwbouw, verbouw

onderhoud, tekenwerk

deuren , kozainen

stallenbouw

BOUWBEDR'JF

lan gbroek - wrik b,f duurstede

tel 03 435 - 71207 03 43ó - 157 5

FA,H. v. D0ilSEIAAB

EXPEDITIE

\IERHUIZING

BRANDSTOFFEN

03430 12826 - 14965

doornseweg

J.W.M, Damen

houthandel en zagerii

alle soorten inlands gezaagd hout.
specraliteit :

g"disselde eiken balkjes
tevens uw adres voor oPen haard hout

langbroekerdijk a 45

tel. 03436 - 1556

langbroelt



Doe het zelf + verf. Qrt.

DEGÍf, trtOE SHOP trICICIFIIN b.v

Kampïueg 7B
19 41 HK Doorn
t eI . 0 3430- 138 19

oÍÍlclal dealer
YOOr

en $RENAUf,T
VOOR UW TOTALE

- verkoop
magaziin
werkPlaats
schadereP.
en sPuiterii

AUTO-ONDERHOUD
Shell service station

- Shell shop
Quick service station

- wasserette

wfJK BIJ DUURSTEDE - ZANDWEG 12-14 - TEL. 03435-(7)1286

GITA.REN - BLAASINSTR, -

Huren Ís mogelljk
BLADÍYIUZIEK

El gen raparatte afdelin g

0RGELS '1- PIANOIS

zeer rul.me keus ui t n ieuure en
gebru lk te model IBn o

0p onze Ívl U 7 I Ê K S C H tJ o L

lessan ln:
orgel -f pl,ano - duarsf lutt - blokf rui t
aCCordeOn -, klarinet ,- saxofOeÍ.I - gitaaf

Achterstraat I, Wijk bij D-urrstede Telefoon: 03435 74522

muz|e
TOTYAil OIIII(EL

O\TERGORDIJNEN
VITRAGES
WAI\DBEKI,EDING

fYoninglnrlchtlng

m. v.d. povert
ïet '03/*3ó- 1ó31

doornse weg 3 langbroek

IVIEUBELEN

ZOMERSTOEI,EN

gifvrije
SGHITDERSBEDKIJF
KOB URN EDE

Assortiment:
hoogglans, zijdemat, grondverf,
transparante schellak,
impregneerbeits,
dispersie en caseïne muurverf,
plantaardige verven voor
wandschilderingen, lazuur en sluier-
techniek.

LIVOS NEDERLAND IMPORT
R.S. VAN EDE, Weide dreeÍ 6,

3947 NV Langbroek
Telefoon: 03436 - 1762

uw
WARTUE

BAKKER

03a36 -r405

Livos liinoli",r"rl'

De klassieke lijnolieverven van Livos met hun uitstekende
reputatie staan sterk in de belangstelling bij vakman en
doe-het-zelver. Door moderne onderzoekmethoden is Livos
lijnolieverf aangepast aan de eisen van de consument van nu,

- gemakkelijke verwerkins
- huisschilderskwaliteit
- gifvrij
- goede droging
- redelijke prijs

I

\AN
ECK

LANCTBR.
DIJK B1



rr Enkele andere opvall-ende zaken uit de beginperiode :

voor de training moesten de spelers zeLf
plaatsen en na afl-oop ook weer weghalen.
de opstelling van S.V.L. hing elke week
v. Doorn.
Kees Koetsier had toen een auto en mocht daarom als
reserve met het eerste elftal mee als dat 'tuitrr moest
spelen.
het eerste entreegeld bedroeg f 0,25.
het bestuur vergaderde de eerste jaren in het vereni-
gingsgebouw. Verplichte bijdrage per bestuurslid f 1,--
(ter bestrijding van de rtbierilkosten).
Fr. van Leeuwen (oud bestuurslid) zeí na afloop van een
feest (te ca. O3.3O uur) tegen zijn vrouw: rrDe eerste
de beste waar het licht nog brandt, daar bel- ik aanlrr.
De gelukkige was: Biesheuvel (politie)

Een sportveld alleen was uiteraard niet voldoende. Er
ktrram een kleedgebouw, dat op 30 april 1965 off iciëel
werd overgedragen. Ter gelegenheid van deze overdracht
voerde voorzitter Arendz het woord (zte foto voorzij de
uitgave ) .

Een tweetal andere fotots, betrekking hebbende op deze
opening treft u onderstaand aan.

de bouwlampen

in het café

-

-

Wethouder van Ginkel draagt het kleedgebouw officiéel over.



Dat ons sportterrein niet
moge nog eens blijken uit
1966.

altij d even regenbestendig was ,

onderstaande prent van 20 juli

S.V. L. reilt en zetlt
foto op te nemen van
competitie 1966-L967 .

verder. Het leek aardig nog eens een
een elftàl, dat deelnam aan de

I



Videotheek "ROCKY"
5 FILMS VOOR 25,00 PER WEEK

OPENINGSTIJDEN
vriidag van 11.oo tot eo.oo uur

1too tot ?1.oo uur
11.oo tot 19,oo uur
le,oo tot eo,oouur

hX yerhuur van Video-apparatuur

fót zlens bii Vldeotheek ,,ROCKY"

Peperstraat 36 W||kbU Duurstede Teleíoon 03435 - 760 44

AJARINI'i}IO HEf !OOf,OEI! kon? u rrrl uigrdrrí, rc4lÊl,jlqr cn
YAN vAtíMANgcl{Ap €nbtnrrt i'n ona qotr clpirr@íl
t YÉnZORClNll vArr TECETWEF€| AlFr frt* & on -reuunr getsír
FdOZflÉK-gTEENSÍtlpt hilc wrrí qrcmblnfrd ar
loEgPEclAlgEeRo lN HE? órt*ltc3ó ' tn qrÉt!ÉwÍq|ttr lcd
tEGèElr rN LÊyanEri VANÁuI. ËJirrr bdrrÍrirriaciagrl' lr,atie
NATUURÍÍGEN VU)ERE N IOOR (C+ rog{rílrr} optr rqrahrdrt
CINNÊN BX CUïEI\, Ol( lycf hrElllh.tt. kol.nhcrdr .nr.
yt0ERVEnWARMlNCl . Ond.r*brm tsrirt
Íf,1yBRrIN yENSTER&{NIGN h.-}Ë- aFrdvlrcrn
oPyÁAT cEt4nÁrr OaTu4.UANKENT l4glilq
íhi;ËCïÈ-VtbÊiibfu.w Ê^H n íoieoo Assonnnenr HÁcKLEn
EX TECicrf'10 /4p^IN t OltO KzuKEtJg.
trti vóRn rÀÍt tEvERoA^a ELvên,NroaMAtE :

ffi.ï Yll'ifrIlFil eool, 64ó;,i ;7 i iloo us.m
TEN . Spel,tAIE A^NÊtEgtlf 3lrwrsrrWrg|arglelf e
Gar tN PiávurzEtf. wt r Êf, ouunsraOE

"d$$$ ver$ vst$

Maandag tlm
Koopavond
Zaterdag
Zondag

TIO VAN DE

TEGELHUIS



Lotto{oto

Slagsrii B. ZuÍnbninh
;lagerij

voor Fonduc r Berbeque
rt. Uit eigen keultcn
ieliteiten L:verworgtr
b Rool<vlccr & Rooltworst

Iti,ï." 
diepvrie gKlaan

Dorpsstraat 43. Cothen
03436 _ 1500

Herenstraat 23, Werkhoven
03437 - 1952

Voor evt. bestelling 's avonds bellen: 2tó3 I

srêail DE clne , Das

r00P Btdt ottfzB
ffiP8EffiBE

ORITIS ElI URIJBIIJUEIID UOOR U
a lle gewenste in lichtingen over:

- UERZEKERIilGEN
- Fll{ANGlERllrlGEll
- HYPOTHEKEN

Goed verzekerd, veilig idee!

ASSURAI{TIEKAI{TÍIÍIN 4b,

ESVELDT 
-'QQn^

De Geer van Jutfaaslaan 23 'C4í'A,

Doorn TEL. 03 4gO-1 2258 '%
b.g.el . 14339

caêD aataD E 0ê8il tuêsftê
veil aêtD , ileeR yeil niltu,

Yerlrijgbaar bij

II{USrc TSHOP

Peperstraat 17
ï/Vijk bii Duurstede
Tel. 03435 - 74570



* De beginjaren zeventig luidde voor S.V.L. een nieuwe
periode in. Met name de inzet van Jan van Soest is van
eminent belang geweest. De inhoud van het volgende
krantenartikel spreekt boekdelen :

I

I

KANTINE - NIEUWE VELDEN - KAMPIOENSCT{AP

Dríeierenpl SVL

wiJze van Jan van
enorm pobulair ls tn

op. De enige belonlng waarop lk

::ill,ïgï,i%lï,iliffill

zeterd,eg uoltooidT
(Van een onzer
verslaggevers)

LANGBROEK Toen Jan.
van Soest in maart 1970 de
training van SVL in handen
nam (als opvolger van de ge-
blesseerd geraakte Chris
Hardeman) begon de oud-
doelman meteen aan een
driejaren-plan. Een clubhuis,
een antal nieuwe velden en
promotie vdn het eerste elf-
tal: dat u/aren de doelstellin-
gen die Van Soest voor ogen
had toen hij zijn werk bij de
Langbroekse afdelingsclub
begon.

Een groot deel van dit am-
bitieuze plan is inmiddels reali-
teit geworden. Er staat in Lang-
broek een fraaie kantine, de nieu-
we velden (liefst vier stuks) zijn
ingezaaid en zaterdag is het eer-
ste elftal bij een over-winning op
Culemborg '67 vrijwel zeker
kampioen. Om met het laatste te
beginnen: vanaf de oprichting in
1960 heeft SVL zijn partiJtje mee
gedraaid in de derde klasse, des-
tijds de laagste afdeling in het
zaterdagvoetbal. In 19?0 werd de
vierde klasse ingevoerd en
prompt leek SVL een van de
gegadig0en te worden voor deze
nieuwe afdeling. Ternauwernood
werd degradatie afgewend. Het
beslissende duel tegen CDN werd

'8-1 gewonnen, dankzij een
iban Jan Janssen (en een

van de CDN-keeper) vlak
[. Van Soest: ,,Vanaf.dat

JAN VAN SOEST

mcment heb ik vooral mijn best
gedaan om van SVL een vrien-
denclub te maken. Maar dat was
foen erg moeilijk omdat we geen
ruimte hadden om gezamenlijk
contact te hebben. Die kantine
was ctus een eerste vereiste.
Vroeger hadden we onze bespre-
kingen bij diverse spelers thuis,
nu kan dat altijd in de bestuurs-
kamer. En na de trainingen zag
je vroeger iedereen meteen naar

huis gaan, nu blijven de jongens
wat praten met elkaar. Dat is
bevorderlijk voor de verstand-
houding en dan komern de resul-
taten vanzelf. Die kantine is voor
SVL verschrikkelijk belangrijk."

AUTORITEITEN
Aan de realisening van dit club-

huis heeft Van Soest menig uur
besteed. Eerst om de plaatselijke
en provinciale autoriteiten tot
medewerking over te halen, later
via hulp aan de bouw zelf. En
zelfs nu is hij niet te beroerd om
met zijn vrourv Greet de handen
uit de mouv/en te steken om de
boel schoon te houden. Van
Soest: ,,IIet ig natuurlijk niet
alleen mijn werk, die kantine.
Heel Langbroek heeft zijn steen-
tje biJgedragen. Gemeentemad,
bestuur, spelers en noem maar
op. En dat is ook het geval
geweest biJ de aanleg van de
velden. Zonder de medewerking
van anderen was dat complex er
niet gekomen."

Toch bepeft heel Langbroek -en zeker de sportverenigrng -dat al deze plannen nooit zo vlot
gerealiseerd zouden zijn zonder
de stimulerende aptiviteiten van
Jan van Soest. Zelfs ln Den Haag
hebben ze al kennis gemaakt met
de niet te stuiten wilskracht van
de SVLoefenmeester. Toen de
vergunning voor de kantine tijde-
lÍjk werd ingetrokken, vervoegde
Van Soest zich bij het betreffen-
de ministerie en liet zich door de
dienstdoende ambtenapen niet
afschepen. Jan: ,,Ik had een lek.
ker kistje appels me€genomen
voor die lui van het ministerie
want zoiets helpt altijd. Eerst

wilden ze niks
toen heb ik
maar naar een zieke
in het ziekenhuis
gen. Die appels z{n in
gebieven en- de vergrnnl$lf
binnen een dag rond." t'-.'-; É

POPULAIR É*d
Dit staaltJe

mogen Ís tlpercnd voor

een onvergetetflke

en zich zaterdag nog
maken, wanneer z{n SVL karnpl.
oen wordt. lVarneer scheldsrech-
ter J. H. Magnin om kwart over
vier de wedstr\ld Langbroek-
Culemborg l6at beginnen, heeft
hij er een zenuwslopend weekJe
opzitten. Maandagavond trelnen
met de selectie op sportpark De
Kamp in Cothen (,,ON veld
stond onder water en één tela'
foontje naar het SVF.bestuur
was voldoende voor toestcm.
ming"), dinsdag met een grtep
het SVLveld ,prlkken" om het
overtollige water te doen afvoe
ren, woerudcg de uitgave van het
eerste SVLclubblad, donderdag
woer trainlng van de selectle en
írifdag een laatste behandeling
van het veld. Van Soest, tenglotr
te: ,,fk ben dag en nacht met dle
club bezig, maar ik doc het
graeg. De medewerking van spe
lers en bestuur is meestal ,,o
goed det ik het sr gmsg yoor
over heb. Moeil\lkheden? Ach, die
zijn er overal wdens. Ook btl
ons. Ma"er dat loeEen we gewoon
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Het was voor S.V.L. in 1-973 een gouden moment, toen de
toenmalige burgemeester, A.J. van Dobben - de Bruyn, de
nieuwe kantine officieel opende. Van de tweeling Wim en
Jan Hoogland had de eerste burger de sleutel op een kussen
aangeboden gekregen.

De jaren zeventig en begin jaren tachtig hebben in het teken
gestaan van de verdere opbouw. Het aantal leden is fors
gegroeid. De oude kleedhokken zijn opgeknapt en de kantine
uitgebreid ( o.a. met behulp van de enorme inspanning van
een aantal leden). Het niveau van het voetbal is op een
hoger plan gekomen. De velden zijn gerenoveerd.

Waar gesproken wordt over het niveau van het voetbal mogen
uiteraard de namen van de oefenmeesters niet ontbreken.
Achtereenvolgens hebben ons in vijfentwintig jaar gediend:
Jan Hardeman, Chris Hardeman, J.v. Soest, Nico Hardeman,
H. de Heus, H. Coster, Wijman, Ewijk, J. Coster en thans
opnieuw H. de Heus.

Over de zelfwerkzaamheid van leden zijn aI enige opmer-
kingen gemaakt. Niet onvermeld mogen blijven de inspan-
ningen van de aktiviteitencomissie (thans onder aanvoering
van René Henskens), de clubbladsamenstellers (onder aan-
voering van Ton Oostrom), de kantinehelpers (onden aanvoe-
ring van Ton Oostrom).

10



Fa. STOOKER
Uw adres voor alle reparaties
E}I AUT0I{ET]R.rNG A., P. K O 2

In- en verkooo van.

ALLE AUTOMERKEN
SPORTFIETSEN
BHOMFIETSË,N

Tevens:

BENZINËSTATION

geopend vanaf : hrbandag tim Zaterdag 7.00 u t,m 20.00 u.

Dorpsstraat4T-51 . Cothen - Tel 03436-IZZ'tij463.

KAMPWEG 21

3941 HC DOORN

TELEFOON 03430 - 16182

Voor een ruim assortiment ann

wijnen en binnen- en buitenlands
gedistilleerd

Wij bezorgen gratis thuis!

A.van Weelden Elektra
Amersfoortseewg 9 - Doorn - Tel. 03430-12330.

ADMINISTRATIEKANTOOR

D. vuln Ee
WeidedreeÍ 17 - 3947 NT Langbroek

Telefoon 03436 - 1774

Voor al uw belastingzaken

o.a. * verlichting
* apparaten voor persoonlijke

venzorging
t huishoudelijke apparaten
t persoonliik geluid

(wa I km a n. cassetteba ndjes).

RADIO!TVIVIDEO.



KIVALITE ITSSLA6E RI J

d,AII TAEPEBE

EI6E N SLAIH TERIJ EN WORSTMAK ERIJ

WILT U VLEES VOOR UW DIEPVRIES ?

DAN SPEIIALE TARIEVEN

OOK VOOR FONDUE , GOURMET , BARBEQ

doornseweg 12 tel 03436 1555' langbroek

DË,-SPAKEN BURGSE VISHAN DEL
Vondelstraat 24
3751 EV SPAKENBURG
TeleÍ. : 03499-81 568 hjg. O8iÍl8O-32510

Maak van iedere zaterdag nu ... uw visdag, en kom naar onze standplaats
op het parkeerterrein bij het voetbalveld. uan 10.00 18.00uur

Warm Gebakken,

Onze Specialiteiten: (koud oÍ warm gebakken)

.KIBBELING

. MOSSELEN

.TONGKUIT

. HOM & KUIT

. VISFRIET

. MAKREELMOTEN

Onz.e 1e Kwaliteit Hollandse Nieuwe

Overige vissoorten oP bestelling

í e Kwaliteit Gerookte lJsselmeer'paling

Diverse Soorten Gerookte' en Gestoomde Vis

'DiverSe SOOrten ZUUrwaren: o.a. Rolmops, Bismarckharing,
Broodrolmops, BrOOdharing, Mosselen, Leverworst, Zure Bommel

ttollandse-, lJslandse- en Noorse Gepelde Garnalen

Verse- en Gekookte Mosselen

Onze "JOhn WeSt" Rode. en Pink Zalm, Sardien, Tonijn,
Makreel e.d.

Voor Uw íeestavonden, party's kunnen wij ook diverse visschotels
vooí U verzorgen; voor evt. bestellingen o.d. belt U vóór zaterdag onz? winkef in Ede.
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De jeugdafdeling voetbal.

Bij elke vereniging vormt een jeugdafdeling natuurlijk een
hoofdstuk apart. Daar jeugdleden vanzelf oud worden en we
toch voornamelijk bezig zijn met het beschrijven van een
stukje historj-e, leek het een aardig idee een oude jeugd-
foto af te beel-den.

Helaas moeten wij op dit moment constateren dat het aantal
jeugdleden is teruggelopen. Dat er domweg minder kinder-bjes
worden geboren, verklaart e.e.a. voor een belangrijk deet.
Het jeugdbestuur werkt overigens met man en macht om het
de jeugdleden zo veel mogelijk naar. de zin te maken.
Vele mensen hebben zich ged\rrende de afgelopen vijfen-
twintig jaar voor de jeugd verdienstelijk gemaakt. Zonder
ook maar iemand één woord tekort.te doen, màg de naam
van Hans van Impelen in dit verband niet onvermeld blijven.

I
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De dannesafdeling voetbal.

Een oud-speelster laten wij graag aan het woord:

Oprichting damesvoetbal S.V.L.

Dit is wel het meest sportieve elftal van Langbroek als
ik het zo kan stellen, wat allemaal begonnen is met een
vergadering en een oproep in het clubblad I'de Voltrefferrr
van september l-98O (dus het eerste lustrum is voorbij-
gegaan zonder feest! ! ).
Naar aanleding van die vergadering kwamen we al gauw aan
een elftal van 16 damesvoetbalsterren. Er kwamen ook aL
gauw genoeg aanbiedingen van ongeveer 30 "flinke jongensrl
(ahum! ) die wel voor massage wilden zorgen (waar waren ze
toen we ze nodig hadden?).
Wij werden niet echt serieus genomen. De mensen die ons
wel- serieus namen waren Ton Oostrom, Co van Hazendonk,
Hans van Impelen en Jan Gaasbeek (nog bedankt, zonder
jullie waren we niet veel verder gekomen).
Onze trainer was Co van Hazendonk bijgestaan door Hans van
Impelen, onze leiders waren Jan Gaasbeek en Ton Oostrom en
onze trouwe verzorger was Gert van ZieI.
Toch hebben de dames veel trainers versleten in die bijna
6 jaar nI. Co van Hazendonk ( die op moest geven i.v.m.
ziekte ), Hans van Impelen, dhr. Koster en nu de huidige
trainer Jan van Elst (mijn idee is dat deze heren het
toch we1 moeilijk hebben gehad met ons).
Jan Gaasbeek was het als leider zijnde ook wel gauw zat en
Ton Oostrom, die schijnbaar sterke zenuwen heeft, houdt
het best we1 lang vol tot op heden steunt en begeleidt hij
hen nog.
Onze eerste oefenwedstrijd was op 3 oktober tegen Cothen
(na twee keer getraind te hebben). We hadden best wel veel
publiek (wat later ook bij elke wedstrijd minder werd) en
we verloren met een mooie uitslag van O-4. Onze eerste
competitiewedstrijd was in Veenendaal op 28 augustus 1_981
tegen N.S.V.S. waar we gelijk trots met een 3-2 overwinning
in onze zak naar Langbroek terug konden keren. We hebben
dat competitiejaar veel gezellige maar ook veel moeilijke
wedstrij den meegemaakt.
In het eerste jaar zijn we op de achtste plaats in de
competitie geêindigd (na 3 overwinningen, 2 gelijke spelen
en 1l- verloren wedstrijden). Dit was wel- zo'n beetje de
verkorte geschiedenis van de eerste twee jaren van de
gevreesde Langbroekse dames.
Sindsien is er veel veranderd, er zijn speelsters wegge-
gaan en bijgekomen, vooral veel jongeren (toekomst) en
het voornaamste is dat er waardering voor dit elftal is
gekomen.
Hierbij dank ik Ton Oostrom, Co van Hazendonk, Jan Gaas-
beek, Hans van Impelen., Gert van Ziel, dhr. Koster, Jan
van Elst en Bilthovens Bouwbedrijf de Jong voor hun ínzet/

L

\,
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Uw adres voor
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steun,/sponsoring en verzorging van het darneselftal S.V.L.
Hierbij tevens aan de huidige speelsters, Jan van El-st en
Ton Oostrom veel succes toegewenst in de verdere competi-
tiejaren en op naar het tweede lustrum.

t

S.V. L. tevens
bestaan van de

van harte geluk gewenst met het zs-jarig
Langbroekse vereniging.

Een oud-speelster.

t
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Afdeling badninton.

Deze loot van onze vereniging bestaat evenals de afdeling
voetbal ook zo'n vijfentwintig jaar.
Dat het stukje over de afdeling aanzÍenlijk korter is dan
het voetbalgedeelte vindt o.a. zíjn oorzaak in het vrij
excfusieve karakter van deze afdeling in de beginjaren
van haar bestaan. Leden waren o.a. dokter Nauta (plus
echtgenote), dokter van Zijl (p1us echtgenote), Arendz
(plus echtgenote), v.d. Elst (plus echtgenote), Potasse
(plus echtgenote), zuster Bos, Zwarts en v. Weerden.

Aanvankelijk werd er gespeeld in het overblijflokaal van
de huishoudschool. Vanaf 1978, toen de afdeling inmiddels
een flinke ledengroei had ondergaan, wordt gespeeld in
het nieuwe gymnastieklokaal aan de Weidedreef.

L

\,

De afdeling is kerngezond en telt tot
ook een fors aantal jeugdleden. Jan en
de zaak volledig onder controle !

ieders tevredenheid
zijn meisjes hebben
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Afdeling grmnstiek.

De afdeling gymnastiek bestaat ook zo'n vijfentwintig jaar.
De eerste lessen werden gegeven door de heer van Eeden in
de gymzaal van de huishoudschool. Eén van de eerste leden
was o.a. Carla van Oudbroekhuizen.
Na de heer van Eeden kwam mevr. Schoelink. De afdeling
begon fors te groeien en de eerste wedstrijden binnen de
vereniging begonnen plaats te vinden. Toenmalige leden,
die op dit moment nog steeds lid zijn, Iuisteren naar de
namen mevr. W. Achterberg en Henny Sondervan.

Op dit moment zijn alle afdelingen vertegenwoordigd in het
hoofdbestuur. Een aantal jarengeleden was dat aIlemaal nog
anders en moest het g5lmbestuur helemaal zelf haar zaakjes
opknappen.
0rTze eerste voorzitter was Daan van Ee. Deze zat hierdoor
tussen vier dames (nu zit er steeds één dame, Monique
Hoogewerf, tussen zes mannelijke hoofdbestuurders). In
de tijd van Van Ee zijn wij ook Iid geworden van de KNGV.
Met name mevr. Kerkhof heeft daar samen met Arendz bergen
werk voor verzet
De afdeling gymnastiek is nog steeds zeer gezond en heeft
nu zeven verschillende groepen. De afdeling is in de
verstreken vijfentwintig jaar getraind door de heer van
Eeden, mevr. Schoelinkr mevr. v. Eden, Roza Oostrom,
Annie Enkelaar, Ankie Miltenburg, de heer Nap, de heer
Schriekenberg, Maria van Leeuwen, Jan, Leo Boer, Betty
van Dam en een pater.

Van één van de hiervoor gevoerde leidsters, mevr. T.L.
Schoelink-van Unen, ontvingen wij de volgende bijdrage:

Langbroek gefeliciteerd.

Naar aanleiding van het grootse vijfentwintigjarig bestaan
van uw vereniging de "Langbroekse Sport Verenigingrr is mij
gevraagd, zijnde een gewezen gymnastiek-
Ieidst€r, om een stukje te schrijven ter
ere van het jubileum.

In de beginperiode, medio 1963, ben ik
als leidster door de vereniging aange-
steld en heb met veel enthousiasme de
rymnastieklessen tot eind 1-969 verzorgd.
Het vertrek in dat jaar kwam noodzake-
Iijkerwijs i.v.rTt. vertrek naar Curagêo,
Nederlandse AntiII€o, voor drie jaar.
Toendertij d had ik een meisj e in de les
waarvan ik het gevoel had dat zij mettertijd wel eens een
geschikt gymnastiekleidster zou kunnen worden. Daar wij in
Langbroek niet over alle toestellen beschikten heb ik haar
verwezen, dit in overleg met haar ouders, naar de g5rmnas-

D
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tiekvereniging in Cothen. Grote bewondering had ik voor
haar vader die haar elke week weer, door weer en wind,
naar de sportzaal bracht op de brommer. Het meisje waar
ik het over heb is uw huidige
rymnastiekleidster Teunie Son-
dervan. U z:-et dat de verwach-
tingen die ik had uitgekomen
zj- jn.
Vanaf deze plaats wil ik het
bestuur van toendertii d
bedanken voor de prettige
samenwerking en het gestelde
vertrouwen en het huidige
bestuur succes wensen bij de
verdere groei en bloei van
de vereniging.

rr Teunie Sondervan.

Ook uit het stukj e van mevr.
Schoelink blijkt het weer
eens overduidelijk. Teunie is-
aI vanaf L974- van onschat-
bare waarde voor de vereni-
ging I !

Sinds een aantal j aren wordt ond
Sondervan ( en onder toeziend oog
Gemie Minnaar ) wekel i j ks door
dames rustig geoefend. Een lust

er aanvoering van Teunie
van Roberta Feddema en
als regel oudere

voor het oog .......... \
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o dameskonÍektie
en mode

r huishoudtextiel
o ondergoed
o nachtklecting
o jeans en vrrjetijds-

kleding met o a
Levi's. Love.

Loopt u eens vrijblijvend binnen.

AUTOBEDRIJF

J. ONIfrrEZEN
NIEUW GEBRUIKT A1

FIESTA 
.

ESCORT, IAUUUS-
IEANSIL GRANADA

singel 43 Odij k tel. 03405 - 61938

Voor al uw
VERSE SNIJBLOEMEN
en BLOEMWERK naar:

BLOEMSIERKUNST rt
DoDorpsst raat 35 Tel 03430 - 12501

ASSU ]CEEI

ooR
G,d'AIIEEEII

verzehering, hgp., etc.
de geer van juthaaslaan 16

tel. 03430 12387 dporn

Drogisterii
Parfumerie
Byoux
Tiidschriften
Homeopathie

ê

\I
)t
È

Markt t I Tel: 03435-7 l4??
l,l adelinushof I Tel: 03495 -7 !060

wi.il{ bij Dsurstede

iJIEYER-OPTIEK

AARDINGEN
BLIKSEMBEVEILIGING

fvIAARSEVEEN

Advlelr en Installatleburo
Zalerdveg zTErUiJk blJ Duurgtede
Tel . o 34)5-72)61



DE RIJNSTREEK

- CoÍnpressorverhrur
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- Dokbedekkinq
- Isototieptoof
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- Kipperbouw
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Cotherweg 15 Langbroek
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S.V.L.-allerlei.

Onze vereniging kent op dit moment drie ere-leden, te
weten Jan Mansier, Jan van Soest en Piet Marchal. Het
benoemen van deze leden roepen we door de volgende foto
nog eens in herinnering:

rt

gereikt uit hand"en aan de Lang- dankt Door een bestuursfune'
broekse praeses die de aerd"ieít- tie, terwiil de open plaats u)erd
sten uan di.t d"rietal nog eens ingertnmen door Jan oan Koo'
nad"er toetichtte. Tijdens d,e ten. Tiidens deze auond rnaak'
jaaraergadering werd een nieuw ten de spelers kennis met hun
bestuurslid benoemd: secretaris nieuwe trainer Han Coster die
Henk uan Garderen heelt ue- als opoolger is benoetnd Door
gens studie-redenen tijdelijk be- De Heus.

vele j aren de contributie-inning voor
volgende krantenartikel spreekt voor

12Vz iaar op pad voor SVL
LANGBROEK - ..lk sta met SVL Ptet Als mc-n Marchal ziet, zeggen
op cn ik ga ermee naar bed" Dat de mensen: ..Kom niet bij hem in de
zegt de hecr Piet Marchal ran de buurt hit komt om je geld"
Prinses Margrie tlaan T*aalf en ee n Marchal beschouwdc het ophalcn
half qaar haaldc- hrt roor S\ L de ran de contributie voor zijn sport-
contributie op Ny.is drt nret meer vereniging dan ook als cen hobby. 

Unodig omdat ook hier de automati- Ook nu nog is hij bij sport
sering heeft toegeslagen. de betaling tretrokken. want hij is al zc's jaar de
rerloopt nu per girokaart plaatselijke vertcgenwoordiger van

Piet Marchal. die 76 .laar is. ll de sport voor gehandicapten Hij
kinderen. -13 kleinkinderen en 4 kijkt daarom al mct plezicr uit naar
achterkleinkinderen is in het dorp dc l-cesten in juni I98ó als SVL,
een bekend figuur Kleine kinderen waarvan momenteel -120 mensen lid
spreken hem dan ook aan met Omc zijn. het 25-jarig bestaan viert

ERELEDEN BENOEMD BIJ SVL
LANGBROEK Tijdens de
jaaroergadering Dan SVL heelt
ooorzitter Arends (uiterst
rechts) drie ereleden benoemd.
Jan Monsier (kantine), Piet
Marehal sr. (controleur) en Jan
Dan SoesÍ (er-trainer) krijgen
op de loto o.l.n.r. bloemen uit-

Oom Piet heeft vele,
S.V. L. verzorgd. Het
zLchrze]f :

Piet Marchal, nog even net als voorheen, centjes tellen op de tafel
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Sinds een aantal jaren functioneert binnen onze vereniging
een jeugdaktiviteitencommissie, die zakeh organiseert als
het St. Nicolaasfeest, jeugdslotsportdag, enz.
Sinds kort is, namens de afdeling voetbal, tot deze commis-
sie toegetreden de heer Arendz (je moet toch als vereniging
wensen, dat deze man in goede gezondheid tenminste 1OO
jaar wordt).

Sinds een aantal jaren kent onze vereniging de zg. rromnirr-

bestuursstructuur. Het hoofdbestuur bestaat uit een dage-
lijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris)
en afdelingsvertegenwoordigers (Hans Jansen en Jan van
Kooten namens afd. voetbal, Jan G. van Koten namens afd.
badminton en I'ionique Hoogewerf namens de afdeling gymnas-
tiek).
Inmiddels hebben binnen het hoofdbestuur penningmeester
Daan van Ee en secretaris Gert van Leeuwen plaats gemaakt
voor resp. P.ien Overvest en Hans Roeleveld.

+t En nu verder.

Stilstaan bij het verleden, het heeft onmiskenbaar zíjn
bekoring. l'laar bij vijfentwintig jaar S.V.L. is het verhaal
natuurlijk niet uit.
Er wacht een toekomst, daartoe is immers de basis gelegd.
Dáárom hebben zovelen zich in die vijfentwintig jaar aI die
inspanningen getroost. Staat U ons toe nog eens melding te
maken van die personen die zich bestuurlijk verdienstelijk
hebben gemaakt en tot nu toe nog niet zijn genoemd:
G. Seelen, W.v.Cooten, Slagter, v. Garderen, Hulshof, B.A.
Tijsseling, v. Buuren (en echtgenote), Noordam, Oudbroekhuizen,
Hoogeweg(ongetwijfeld zijn wij enige namen vergeten, maar
U had ons beloofd ons dat niet kwalijk te nemen).
Na het voorgaande wiLlen we nog slechts opmerken, dat het
niet meer en niet minder de plicht is van degenen die zich
nu en straks druk maken voor S.V.L. op de gelegde basis
verder te bouwen.

Wij wensen onze leden en oud-leden een geslaagde jubileum-
viering toe !

Samenstelling:
Fotors :

Plakboeken:

G. Minnaar
o.a. R.v. Donselaar
Teuni Sondervan
J. v. Kooten
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