
40 jaar sport 

in  

Langbroek 

1961 - 2001



Gezelligheid en vrolijkheid 
Ook op het culinaire vlak 

In privé of in partijen 
Is uw adres ten  alle tijden 

Geopend van 11 uur tot 12 uur ´s nachts 
Met uitzondering van vrijdag en  

zaterdag tot 1 uur ´s nachts 

 

 
 

Langbroekerdijk 69 – Langbroek – Telefoon 0343-561283 
 

 
Ook bezorgen wij bij u thuis salades, koude buffetten en 

bittergarnituren, dranken en glaswerk incluis. 

Voor het glaswerk en servies geen zorgen, dat behoort u 
alleen ons weer terug te bezorgen. 
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 Leeswijzer 

 
Voor u ligt de editie van het clubblad van Sportvereniging Langbroek die is 
uitgegeven in het kader van ons 40 jarig jubileum op 28 juni 2001.  
Wij hopen dat het lezen hiervan mooie herinneringen bij u oproept. Het is niet 
de bedoeling om dit boekwerk als een roman te lezen, wel als historisch 
overzicht.  
Wij adviseren u dan ook om een overdosis informatie te voorkomen door niet 
meer dan 5 jaren achtereen te verschalken. 
Ondanks onze inspanningen, beseffen wij ons overigens terdege dat wij niet in 
staat zijn gebleken een volledige weergave van de feiten te presenteren. 
Daarvoor vragen wij uw begrip en vergeving.  
Wij hebben gepoogd de hoogte- en dieptepunten van de afgelopen 40 jaar in 
kaart te brengen door middel van interviews, persberichten en vooral de 
berichtgeving in ons clubblad De Langbroekse Voltreffer. 
Bij deze willen wij verder een ieder bedanken die hieraan zijn medewerking 
heeft verleend en tevens een ieder die van mening is dit nog beter te kunnen, 
uitnodigen om kopij te schrijven voor een volgende editie.  
De kopijbus staat in de voetbalkantine.   
 
Van de redactie
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Voorwoord  

 
40 jaar SVL 

 
Toen ik 22 jaar geleden het stokje van mijn onvergetelijke voorganger Bert 
Arendz mocht overnemen, beschouwde ik dat als een geweldige eer. Bert had 
gezorgd voor een “gespreid bedje” te weten een nieuwe structuur van het 
hoofdbestuur: secretaris, penningmeester, voorzitters van de afdelingen en een 
chef d´equipe. In elk gezin gebeurt wel eens iets en dat geldt natuurlijk ook voor 
ons grote “SVL”- gezin. Maar de balans opmakend kan ik stellen met een zeer 
dankbaar gevoel terug te kijken op de afgelopen 22 jaar. 
Bij de viering van een 40-jarig jubileum past uiteraard ook bezinning. Graag wil 
ik samen met jullie nog eens terug denken aan al die leden die ons door de 
dood zijn ontvallen. Wat hebben ze veel voor ons  en onze vereniging betekend! 
Graag met dank aan al degenen die zich op welke manier dan ook voor onze 
vereniging in de afgelopen 40 jaar verdienstelijk hebben gemaakt. 
Bijzondere dank aan de Lustrumcommissie. De tot nu toe georganiseerde 
activiteiten klonken als een klok en dat gaat ongetwijfeld ook gelden voor de 
overige activiteiten. 
Tegen onze leden zou ik willen zeggen: blijf gewoon lid. Tegen onze sponsors 
zou ik willen zeggen: blijf gewoon sponsor. Tegen onze gemeentebestuur zou ik 
willen zeggen: blijf gewoon moreel (en uiteraard ook financieel) steunen. 
Waarom deze harte kreten aan het einde van deze inleiding? 
Gewoon omdat SVL een fantastische vereniging is en dat tot in lengte van jaren 
zal blijven! 
 
Gerard Minnaar. 
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foto 1, algemeen voorzitter Gerard Minnaar
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Felicitatie 
 
Hierbij feliciteer ik van harte alle leden, actief en passief, van de 
Sportvereniging Langbroek met het thans bereiken van het 40-jarig jubileum. 
Een dergelijke breed gedragen vereniging is een samenbindende factor in een 
kleine leefgemeenschap als die van Langbroek. 
Dit komt onder andere tot uiting in het organiseren van vele sociale activiteiten 
naast de sportieve, voor jong en oud. 
Veel waardering heb ik voor de mensen die dit met z'n allen mogelijk maken en 
die genieten van het voetballen, gymnastiseren, badmintonnen, tennissen en 
de sociale activiteiten daar omheen. 
Het gemeentebestuur probeert ook in de sport te investeren teneinde het 
welzijn van u allen ook op die manier te bevorderen. 
Het SVL bestuur en de jubileumcommissie hebben hun uiterste best gedaan om 
een leuk en sportief jubileumprogramma voor u samen te stellen.  
Ik ben zelf reeds bij een aantal activiteiten aanwezig geweest.  
Wat een pret en wat een prachtige mensen! 
Doe mee en geniet ervan! 
Ik wens u voor nu en in de toekomst veel gezelligheid en sportief vertier toe. 
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foto 2, Burgemeester Guus K. Swillens 
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3000 tot 2500 voor Christus, eerste menselijk teken in Langbroek 

 
In maart 1998 werd op een omgeploegde akker enkele honderden meters ten 
noordwesten van kasteel Hindersteijn, een vuurstenen werktuig gevonden. Het 
is een zogenaamde beitel, gemaakt van vuursteen, met sporen van schachting 
aan de top. De vindplaats ligt ongeveer op het punt, waar het zandoppervlak 
van de Heuvelrug onder de rivierklei verdwijnt. 
 
 
1122 na Christus, ontginning Langbroek 

 
Langbroek bestond tot het jaar 1000 voornamelijk uit moerasbos. Het gebied 
was het verzamelbekken voor het regenwater van de Utrechtse Heuvelrug. Met 
de ontginning werd pas in 1122 aangevangen, nadat de dam in de Kromme Rijn 
bij Wijk bij Duurstede was aangelegd. De bisschop van Utrecht en het 
domkapittel vochten om de claim op Langbroek. Uiteindelijk erkende de 
bisschop de rechten van de dom, die de heerschappij echter moest delen met 
Gijsbert van Abcoude. De ontginning ging als volgt: de landeigenaar gaf delen 
van het gebied uit. De ontginners trokken de moerassen in en groeven 
weteringen en sloten voor de afwatering.  
De percelen waren veelal lang en smal, zogenaamde copes. Deze hadden een 
breedte van ongeveer 100 en een lengte van 1250 meter. Zo ontstond het fraaie 
copelandschap, ook wel slagenlandschap genoemd. De Langbroekerwetering 
was het belangrijkst voor de ontwatering, en om te schaatsen natuurlijk.  
De karakteristieke woontorens, donjons, fungeerden aanvankelijk als 
verdedigbare toren, maar later werd het een statussymbool. Een ieder die zich 
belangrijk vond, moet zo’n toren hebben.  
De juweeltjes van boerderijen hebben beschilderde luiken die aangeven tot 
welk landgoed ze behoren. Op 10 juni 1289 werd de naam 'Overlangbroek' voor 
het eerst genoemd in een document van het Gerecht van Overlangbroek. De 
toen gebruikte naam was 'Langebroic Superiori'. 
 
 

1811, ontstaan Langbroek 
 
De gemeente Langbroek ontstond in juli 1811 met als maire (burgemeester)  
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P.C. Popp, voormalig schout en notaris van Langbroek en Overlangbroek. 
De nieuwe maire per 1811 wordt G.C.C.J. van Lynden van de gerechten 
Nederlangbroek, Hardenbroek, Sterkenburg en 2 gerechten Overlangbroek. 
In 1818 worden Hardenbroek en Sterkenburg zelfstandig. 
 

 

1930 - 1935, Langbroekse sport uit het verleden 

 
In de jaren 1930 - 1935 was er in Langbroek een voetbalclub met de naam 
Langbroekse Boys en bestond zowel uit leden uit Langbroek als omliggende 
gemeenten. De wedstrijden werden altijd op zondag gespeeld omdat een ieder  
op de zaterdag moest werken.  
 
 

 

1944, Sportkring Stichtse Heuvelrug 

 
Op 27 juli 1944 ondertekent burgermeester W.A. van Beeck Calkoen een 
overeenkomst met de Heuvelrug gemeenten ter bevordering van gezamelijke 
sportvoorzieningen. 
 
 
1956, offerte Heidemaatschappij 

 
Op 24 april 1956 offreert de Heidemaatschappij aan de gemeente Langbroek om 
voor fl. 575,- voorbereidende werkzaamheden uit te voeren voor de aanleg van 
een sportveld zoals opmeten, waterpassen, ontwerpen en begroten.  
 
 
1957, opdracht voorbereiding sportveld 

 
Op 5 oktober 1957 geeft de gemeente Langbroek opdracht aan de 
Heidemaatschappij. 
 
 
1958, plan oprichting sportvereniging 
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De Heidemaatschappij heeft het waarschijnlijk druk want op 23 februari 1958 
maant Langbroek de Heidemaatschappij tot urgentie in verband met de 
oprichting van een sportvereniging. 
 
 
1959, positieve beslissing en vertraging aanleg sportveld 

 
Op 10 maart 1959 wordt op basis van de toegezegde subsidie positief beslist 
voor de aanleg van een sportveld voor fl. 65.281,-. De subsidie is in het kader 
van de werkverschaffing gebaseerd op uitvoering door mankracht. Echter door 
het gebrek aan werkmannen loopt de aanleg 3 jaar vertraging op. 
 
 
1960, opdracht aanleg sportveld 

 
Op 30 november 1960 verstrekt de gemeente Langbroek de opdracht van fl. 
22.600,- aan de Heidemaatschappij voor de machinale aanleg van het sportveld 
aan de Marijkelaan. 
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1961, oprichting Sportvereniging Langbroek 

 
In maart 1961 start de HeideMaatschappij met het uitzetten van de maatvoering 
van het sportveld. 
 
De vereniging is officieus opgericht op 20 juni of juli 1960, waarschijnlijk betrof 
dit de voorbereidende oprichtingsvergaderingen. De officiële oprichting, door 
inschrijving bij de Kamer van Koophandel, geschiedt op 28 juni 1961 voor een 
periode van 29 jaar en 11 maanden door het 1e bestuur. Hiervoor wordt een 
vergadering belegd in het verenigingsgebouw waar SVL onder meer de 
goedkeuring ontvangt van dominee Van Amstel. Om de verwarring compleet te 
maken wordt in het later te verschijnen clubblad ook de oprichtingsdatum van 
20 juni 1961 vermeld. 
Uit mondelinge informatie worden naast de eerste bestuursleden als oprichters 
genoemd Han Damen, Kees Damen (eigenaar eerste voetbalveld), Tom van 
Leeuwen en Teus Verwoert met een spandoekactie, Piet Marchal en Co van 
Doorn (cafehouder).  
 
Volgens de eerste statuten bestaat op 28 juni 1961 het algemeen bestuur uit de 
volgende personen: 

foto 3, ing. L.P. (Bert) Arendz, voorzitter 
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De heer Arendz is geboren in 1921. Op zijn dertigste studeerde Bert Arendz af 
aan de Landbouw Hoge School te Wageningen, richting veeteelt, nu 
biotechniek genoemd. Na zijn studie kreeg hij diverse baantjes, zelfs parttime in 
het onderwijs. In de jaren zestig kwam de heer Arendz in Langbroek wonen.  
Hij werkte toen als algemeen bedrijfskundig ingenieur op het Instituut voor 
Veeteeltkundig Onderzoek (IVO) in Zeist en heeft dit tot zijn 61e gedaan.  
Tot en met 1991 was hij bestuurslid voor de Stichting Uilenspiegel (Stichting 
Welzijn Ouderen voor Langbroek en Doorn). 
bron: Ans van Wijk in de Doornse Krant van donderdag 18 juli 1991 
 
Mathijs van de Pavert is in 1937 geboren aan de Cotherweg 43. Zijn vader H. 
van de Pavert dreef een manifacturenzaak. In 1958 is het gezin verhuisd naar de 
Doornseweg, waarna Thijs in het leger is gegaan. Na zijn militaire dienst moest 
Thijs met paard en wagen op de maandag en vrijdag venten. In 1959 werd de 
winkel verdubbeld en starte Thijs met de verkoop van matrassen en vitrage. 
Aan het op 18 jarige leeftijd passen van korsetten gaf Thijs niet de voorkeur. Bij 
SVL maakte Thijs deel uit van het eerste volleybalteam met aanvoerder Jan 
Mandersloot, later speelde hij met zijn vrouw badminton. Goede herinneringen 
heeft Thijs aan mevrouw Van Tilburg die de contributie ophaalde, al moest er 
soms wel drie keer worden overgeteld. Ook de soms enerverende 
samenwerking met de bestuursleden Jan Hardeman, Aart Quint, zwager Bram 
Tijsseling, Herman Potasse en Bert Arendz leeft in zijn herinnering. Zijn binding 
met de voetbal is ontstaan met de door zijn moeder gemaakte blauwwitte 
hoekvlaggen. Naast penningmeester is Thijs jarenlang bestuurslid en sponsor 
geweest. Momenteel (2001) zijn de hobbies van Thijs en Cor reizen en golf.    

foto 6, M. (Thijs) van de Pavert, penningmeester 
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foto 6, Corry van Echtelt-Maatman, secretaresse     
 
Corrie Maatman is in 1943 geboren aan de Kleidijk. Als dochter van de 
jachtopziener bij Kronenburg heeft zij hier tot 1957 gewoond. Daarna zijn ze 
verhuisd naar de Weerdesteijnselaan. In 1960 is ze bij de Fullwood in langbroek 
gaan werken. Onder meer op basis van haar secretariele vaardigheden is Corrie 
in 1961 gevraagd in het bestuur van SVL te zitten. Corrie heeft van 1961 tot 1967 
bij SVL gevolleybald. Ze heeft goede herinneringen aan het fietsen naar Doorn 
voor de gezamelijke trainingen onder leiding van Cees Doornebal en Hennie 
van Cooten. In 1967 is ze getrouwd met Van Echtelt en verhuisd naar 
Werkhoven. 
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foto 4, Jan Hardeman “Sportieve vader” van S.V.Langbroek 
 
Op 20 juli 1960 werd de club officieus opgericht, 30 oktober 1961 volgde de 
koninklijke goedkeuring. Een van de mensen die vanaf dit tijdstip het wel en 
wee van SVL van dichtbij heeft meegemaakt is Jan Hardeman. Als speler van 
DEV en UVV had hij al lang in de voetballerij gezeten voordat hij als trainer 
begon.  
Eerst bij DEV, SVF en Wijk bij Duurstede, daarna bij Langbroek welke club hij 
sportief van de grond hielp. Jan: “In de beginperiode stond je overal – ook wat 
betreft de financiën – alleen voor. De spelers verkleedden zich bij mij in de 
bijkeuken, de scheidsrechter boven. De mensen hier in Langbroek waren niet 
erg vertrouwd met de voetballerij en dat was natuurlijk wel een handicap. We 
begonnen met twee elftallen en de resultaten waren in die beginperiode 
natuurlijk niet best. Ik herinner me wedstrijden die we met vreselijk grote cijfers 
verloren. De grootste nederlaag was geloof ik 22-2 tegen Renswoude.” Wat 
vindt hij van het tegenwoordige elftal? (maart 1973) “Natuurlijk een groot 
verschil met vroeger. Je moet niet vergeten dat je spelers op hun zestiende jaar 
geen voetbal meer kan leren. Dat moet vanaf de prille jeugd erin gebracht 
worden. Er zijn nog een aantal spelers aan wie je kan zien dat ze te laat 
begonnen zijn met de voetballerij. Vooral qua techniek komen die tekort.” Ziet 
hij SVL 1 kampioen worden? “De thuiswedstrijd tegen Culemborg zal de 
beslissing moeten brengen. Ik ken die club niet, dus ik kan weinig zeggen. 
Eerlijk gezegd hebben de meeste ploegen die  ik hier in Langbroek heb zien 
spelen, niet zo’n geweldige indruk op me gemaakt. Maar ik geloof wel dat 
Langbroek het kampioenschap verdient, want men was meestal sterker dan de 
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tegenstander. Daarbij moet ik ook zeggen dat het een voordeel is geweest voor 
het elftal dat men in de Utrechtse afdeling is gaan spelen want die is minder 
sterk dan de Veenendaalse afdeling. Daar win je vooral uit erg moeilijk, dat 
weet ik nog wel uit mijn eigen periode als trainer.” Je bent zelf lang trainer van 
het eerste elftal geweest. Beschouw je een eventueel kampioenschap   als een 
hoogtepunt? “Ik heb natuurlijk hard gewerkt om uit niets iets tevoorschijn te 
halen. SVL is een stuk van mijn leven en daarom hoop ik dat de ploeg het zal 
redden. Daarbij hoop ik dat de andere elftallen het goed doen, zodat er een 
doorstroming kan komen.” Jan Hardeman heeft zelf in de periode 1932-1940 als 
linksbuiten gevoetbald in het eerste van UVV en 13 jaar bij DEV. Jan Hardeman 
was tegelijkertijd trainer bij voetbalvereniging Wijk bij Duurstede (SVW).                         
bron: clubblad maart 1973 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto 5, Henk van Rooijen, voetbal 
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Henk van Rooijen is geboren op 15-02-1921 in de jachtopzienerwoning van 
kasteel Hindersteijn. Onder toezicht van zijn vader werkte hij daar in dienst van 
het Haagse parlementslid baron van Wijkersloot-Van Weerdesteijn.  
Na het overlijden van de echtgenoot van zijn oudste zus Jacoba (geboren 2007), 
Henk was het 4e kind van 9, trok hij bij haar in aan de Langbroekerdijk A57. 
Vrijgezel Henk heeft naast zijn bestuursfunctie zelf bij SVL gevoetbald. 
Daarnaast was een van zijn hobby’s kaarten met de gezusters Nel en Marie 
Damen en een periodiek bezoekje aan het café van Co van Doorn. Een beruchte 
uitspraak van de nette maar kleurrijke figuur Henk van Rooijen is: 'Ze motte niet 
over m'n moer rije'. Tot op heden is niet geheel duidelijk wat Henk hier mee 
bedoelde.  
Henk is op 50 jarige leeftijd overleden in 1971. bron: Adriana Jacoba Ebergen-
van Rooijen 
 
In een schrijven van 4 augustus 1961 wordt de koninklijke goedkeuring 
aangevraagd. Dit schrijven wordt mede ondertekend door de bestuursleden Jan 
Potasse en Wim van Ginkel jr. Jan Potasse, momenteel wonende te Doorn, 
geeft aan nooit in het SVL bestuur te hebben gezeten. Op 30 oktober 1961 
volgde de koninklijke goedkeuring voor de legeskosten van fl. 100,-. 
 
Wim van Ginkel jr. (nu sr.), voetbal 
Wim van Ginkel was de broer van de bekende Langbroekse schoenmaker Gerrit 
van Ginkel. Wim voetbalde tot en met zijn 19e in de A-junioren van Fortissimo, 
nu SVF, uit Cothen. Omdat zijn vader zondagvoetbal verbood, zorgde zijn leider 
voor een aangepaste leeftijd op zijn spelerskaart. Wim was bestuurslid voetbal 
bij SVL maar heeft hier niet zelf gevoetbald aangezien hij in 1963 verhuisde naar 
Hilversum. Momenteel woont hij in Wychen en wordt door zijn zus, Riek van 
Donselaar-van Ginkel, op de hoogte gehouden van het wel en wee van SVL. 
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foto 7, witte kapel in Doorn 
 
Het initiatief voor de oprichting van SVL werd in juni 1961 mede genomen door 
de afdeling volleybal. Deze startte met trainingen en wedstrijden in de witte 
kapel in Doorn en later op het revalidatiecentrum Aardenburg. De afdeling 
volleybal had een dames- en herenteam en heeft na de oprichting nog enkele 
jaren bestaan.  
Het herenteam bestond uit Jan Mandersloot (aanvoerder), Herman Potasse 
(chauffeur), Thijs van de Pavert, Bram Tijsseling, Hans van Dijk, Dick van de 
Pavert (coach en chauffeur dames), Evert van de Brink, Cor Ratsema, Timo 
Wijnbergen (is overleden), Teus Verwoert, Evert van Berghout, (leraar ULG), 
Nico Hardeman (is overleden), Ries van Kooten, (broer Pork), Hans van Burken 
(schoolmeester), Rien Overvest en Co Kosterman. 
 
Het damesteam bestond uit Sjaan Wijnbergen (is overleden), Corrie Van 
Echtelt-Maatman, Jannie van de Berg-Sikkens, Jannie Bunde-van de Pavert, 
Dinie Maatman (is overleden), Nina (Clasien) Timmer-Sondervan en Susan 
Kosterman. 
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De trainingen werden verzorgd door Hennie en Cees Doornebal-van Cooten in 
het kapelletje en op Aardenburg door de militaire sportinstructeur Hans Grim. 
 

 

1962, start gymnastiek en badminton  

 
Bestuur: 

Bert Arendz   voorzitter badminton 
 Bram Thijsseling   volleybal  

Corry Maatman  secretaris volleybal 
Thijs van de Pavert  penningmeester volleybal 
Jan Hardeman  voetbal 
Henk van Rooijen  voetbal 
mw. Cor van Donselaar gymnastiek 
Wim van Ginkel  voetbal 

 
In 1962 hebben de scholen de behoefte aan een gymnastieklokaal. Binnen de 
gemeenteraad wordt het plan geopperd een noodgymlokaal bij de 
huishoudschool aan de Julianalaan te bouwen. Om financiële redenen gaat dit 
niet door. In plaats daarvan wordt het overblijflokaal tot hulpgymnastieklokaal 
verbouwd en op vrijdag 13 april 1962 om 12.00 uur feestelijk geopend. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
foto 8, gymzaal van de huishoudschool 
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In 1962 start de afdeling gymnastiek, met de eerste lessen door dhr. Van Eeden 
en mevr. Schoelink in de gymzaal van de huishoudschool aan de Julianalaan.  
Het had nog enige voeten in aarde voordat de leraar Piet Nap gecontracteerd 
kon worden. De bestuursleden Thijs van de Pavert en Corrie Maatman hadden 
hiertoe met hem op een doordeweekse avond een afspraak gemaakt. Hij gaf 
dan gymlessen in het klooster in Driebergen. Thijs en Corrie melden zich aan de 
poort door aan een grote bel te luiden. Na enig wachten deed een nonnetje een 
kijkluikje open en schatte het paar dat ze zag enigszins verkeerd in want ze zei: 
komt u uw kind aangeven? Het bleek overigens wel een vruchtbaar bezoek.    
 
De afdeling badminton wordt een exclusieve club genoemd en speelt in het 
voormalige overblijflokaal van de huishoudschool aan de Julianalaan. Een van 
de initiatiefnemers is de heer Zwart, directeur van de landbouwschool. 
 
 

1963, start voetbal 

 
Bestuur: 

Bert Arendz   voorzitter badminton 
 Bram Thijsseling  vice-voorzitter volleybal 
 Corry Maatman  secretaris volleybal 

Thijs van de Pavert  penningmeester volleybal 
Jan Hardeman  voetbal 
Henk van Rooijen  voetbal 
mw. Cor van Donselaar gymnastiek 
Frans van Leeuwen  commissie voetbal 

 
Op 1 september 1963 wordt het voetbalveld door de Heidemaatschappij 
vrijgegeven en kan de afdeling voetbal eindelijk beginnen. SVL 1 start in de  
3e klasse, de laagste afdeling van het zaterdagvoetbal. 
Bert Arendz en Jan Hardeman gaan met 11 voetbalnamen naar KNVB, maar die 
vond dat te weinig zodat eerst geronseld moest worden, hetgeen lukte. In de 
beginjaren moet in de donkere maande zelf bij voetbaltraining de bouwlampen 
worden geplaatst. De opstelling hangt bij cafe Co van Doorn.  
De entree voor de wedstrijden bedraagt een kwartje.  
 



1961            40 jaar SportVereniging Langbroek            2001         pagina 18 

Kees Koetsier had een auto dus mocht hij bij uitwedstrijden mee als reserve van 
het eerste. Een technische commissie bepaalde de opstelling, Jan Hardeman, 
Dick van Vulpen en Ries van Leeuwen.  
 
 
1964, eerste voetbalseizoen  

 
Bestuur: 

Bert Arendz   voorzitter badminton 
 Bram Thijsseling  vice-voorzitter volleybal 
 Corry Maatman  secretaris volleybal 

Thijs van de Pavert  penningmeester volleybal 
Jan Hardeman  voetbal 
Henk van Rooijen  voetbal 
mw. Cor van Donselaar gymnastiek 
Frans van Leeuwen  commissie voetbal 
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ADMINISTRATIEKANTOOR 

 
 

 

D. van Ee 
 

 

 

 

Julianalaan 6 

3947 MJ Langbroek 

Telefoon 0343-561774 

 

 

 

Voor al uw belastingzaken 
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VAN GARDEREN & 

OVERVEST 

ACCOUNTANTS 
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EN 

 

W E N S E N  H A A R  E E N  S P O R T I E V E  T O E K O M S T 
 



 

 



 

 
 
Telefoon: 0343 - 563355 



 

1965, opening voetbalkleedgebouw 

 
Bestuur: 

Bert Arendz   voorzitter badminton 
 Bram Thijsseling  vice-voorzitter volleybal 
 Corry Maatman  secretaris volleybal 

Thijs van de Pavert  penningmeester volleybal 
Jan Hardeman  voetbal 
Henk van Rooijen  voetbal  
Frans van Leeuwen  commissie voetbal 
mw. Cor van Donselaar gymnastiek 

Op 30 april 1965 wordt het nieuwe kleedgebouw incl. scheidsrechterhok, 
berging, toilet en keukentje feestelijk geopend door voorzitter Bert Arendz en 
wethouder Joh. van Ginkel.  
 
De feestavond wordt gehouden in de garage Van Buuren aan de Cotherweg. 
In de oefenwedstrijd SVW-SVL speelde op 20 juni 1965 bij de tegenstander spits 
Nico Hardeman en keeper Jan van Soest, de eindstand was verdiend 2-0.  
In seizoen 1965/1966 zijn nieuw in het 1e voetbalteam spil Timo Wijnbergen, 
Hans van Echtelt, Wim Wollaards, Bart van Rossum en werd het een redelijk 
seizoen met een 3e plaats. Trainer is Jan Hardeman, spelers zijn Hans van 
Impelen, Roel de Rooij, Han Damen, keeper Teus Verwoert, Henjo Mansier, W. 
de Cooter, verdedigers Jan Jansen en H. van Leeuwen en Jan van Leeuwen.  
 

 

1966, Langbroek overstroomd 

 
Bestuur: 
 Bert Arendz   voorzitter 
 A. (Bram) Thijsseling vice-voorzitter 
 Jan J. van Maanen start  secretaris 

Thijs van de Pavert  penningmeester 
Jan Hardeman  voetbal 
Henk van Rooijen  voetbal  
mw. Cor van Donselaar gymnastiek 
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De toen al jaarlijkse feestavond wordt op 7 mei 1966 om 20.00 uur gehouden in 
de garage Quint aan de Margrietlaan, consumpties kosten fl. 0,60. 
Het plan bestaat om een veldverlichting te plaatsen bestaande uit 16 
straatlantaarns. 
  
Het Centrum 18-06-1966, later Utrechts Nieuwsblad 
‘Ik zie in Nico Hardeman (19) beslist een toekomstige speler van het eerste elftal 
van DOS. Zijn agressieve wijze van spelen, je zou het brutaliteit kunnen 
noemen, en zijn volledige inzet maken hem tot een waardevolle voetballer. Ook 
in zijn oudere broer Chris (21) zie ik mogelijkheden bij DOS, al moeten we hem 
de komende weken nog duchtig testen’ zegt DOS manager Tim van der Laan 
tegen Het Centrum verslaggever Hans van Echteld. Nico (midvoor of 
rechtsbinnen) kwam sinds 1960 en Chris (defensie en voorhoede) sinds 1958 uit 
voor SV Wijk bij Duurstede, 1e klasse, en vielen bij kenners als Louis van der 
Bogert en Cor Luiten op door hun  
 
 
productiviteit. Tip van journalist Hans van Echtelt: zet Nico op de goal. Een 
aanbod van betaald voetbalverenigingen Zeist, CDN en AJAX werd afgeslagen. 
Op 20 juli 1966 is het sportveld ondergelopen door hevige regenval en 
dientengevolge hoge waterstand. 
 
 
1967, plan dorpshuis   

 
Bestuur: 
 Bert Arendz   voorzitter badminton 
 Bram Thijsseling  vice-voorzitter volleybal 
 J.J. van Maanen  secretaris 

Thijs van de Pavert  penningmeester volleybal 
Jan Hardeman  voetbal 
Henk van Rooijen  voetbal 
mw. Cor van Donselaar gymnastiek 
J. van Buuren  start voetbal 
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De gymnastiek houdt een uitvoering in de garage van Van Buuren onder leiding 
van mevr. Van Ee. In verband met de slechte bespeelbaarheid van het 
voetbalveld, dat te nat is, wordt een bronbemalingsput aangelegd. Bram 
Tijsseling en Thijs van de Pavert proberen een Dorpshuis te realiseren in het 
verenigingsgebouw. 
 
 
1968, staking wedstrijd  

 
Bestuur: 
 Bert Arendz   voorzitter badminton 
 Bram Thijsseling  vice-voorzitter volleybal 
 J.J. van Maanen  secretaris 

Thijs van de Pavert  penningmeester volleybal 
Jan Hardeman  voetbal 
Henk van Rooijen  voetbal 
mw. Cor van Donselaar gymnastiek 
J. van Buuren  voetbal 

De gymnastiek houdt een uitvoering in de garage van Quint onder leiding van 
mevr. Van Ee. Hoofdtrainer van voetbal is Chris Hardeman, spelers zijn Ries, 
Hans, Piet Marchal, Tino Wijnbergen, Henjo Mansier, Roel de Rooij, Bep, Ton 
van Leeuwen, Jan van Leeuwen, Han, Teus van Ee, keepers Teus Verwoert en 
Gert, Hans, Piet van Doorn en Hans van Echtelt, grensrechter Ries van Leeuwen. 
Na de gestaakte wedstrijd Beverweertse Boys-SVL probeerde de KNVB 2 
punten in mindering te brengen maar het geweldige verweer van aanvoerder 
Hans van Echtelt voorkwam dit, SVL eindigt als 2e achter DVSA. 
In Langbroek is een damvereniging actief, deze is geen onderdeel van SVL en 
speelt in het Verenigingsgebouw. 
 
 

 

 

 

 

1969, start Kromme Rijn voetbaltoernooi  

 
Bestuur: 
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 Bert Arendz   voorzitter badminton 
 Bram Thijsseling  vice-voorzitter volleybal 
 J.J. van Maanen  secretaris 

Thijs van de Pavert  penningmeester volleybal 
Jan Hardeman  voetbal 
Henk van Rooijen  voetbal 
mw. Cor van Donselaar gymnastiek 
J. van Buuren  voetbal 

In seizoen 1969/1970 wordt de eerste keer op mede initiatief van Ton Oostrom 
het Krommerijn Voetbaltoernooi gehouden en door Bunnik met 5-0 gewonnen 
in de finale tegen SVL.  
Hoofdtrainer is Chris Hardeman, spelers zijn Hans van Impelen, Piet Marchal, 
Henjo Mansier, Ton en Hans en Jan van Leeuwen, Han Damen, Teus van Ee, 
keeper Teus Verwoert, Piet van Doorn en Hans van Echtelt, grensrechter Ries 
van Leeuwen. 
Invaller doelman is Jan van Kooten. SVL 1 speelt tegen DOS-B met Nico 
Hardeman en verliest met 2-11. Grensrechter is Jelle Feddema. SVL keeper is de 
Duitser Jurgen Palke bijgenaamd 'de panter'. Gespeeld wordt met een 1e, 2e, 
3e, junioren en welpen. 
Op 17 april 1969 wordt het plan gelanceerd om een veldverlichtingsinstallatie te 
plaatsen door fa. Ceelen en de PUEM, bestaande uit 4 houten masten van 7 m1  
op een half veld, ten behoeve van de trainingen. 
 
 
1970, 10 jaar officieus SportVereniging Langbroek 

 
Bestuur SVL op 20 juni 1970:  

Herman Potasse  voorzitter algemeen  
C. Otten   badminton 
Daan van Ee   secretaris, voetbal, gymnastiek 
mw. Van Leeuwen  gymnastiek (echtgenote Frans)  
mw. Cor van Donselaar gymnastiek 
Teus van Buuren  voetbal 
Gert Ceelen   wedstrijdsecretaris voetbal 
Frans van Leeuwen  voetbal  
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Het 10 jarig officieus bestaan van SVL wordt op 20 juni 1970 gevierd met een 
loterijtrekking door burgemeester Dobbe de Bruyn. Cobus van Hazendonk komt 
in de gemeenteraad. 
 
Jan van Soest is 25 jaar lid van SVF, 22 jaar spelend lid en 3 jaar keeperstrainer,  
neemt in maart 1970 de training over van de geblesseerde Chris Hardeman. 
Start van hoofdtrainer Jan van Soest, spelers SVL 1 zijn Van Egdom en Hans 
van Doorn, Henjo Mansier, Roel de Rooy, Tino Wijnbergen, J. Marchal, Jan 
Jansen,  
 
 
 
 
Piet van Doorn, Hans van Impelen, Hans van Echtelt, Han Damen, Ton en  
Jan van Leeuwen, Teus van Ee, doelman is Quint en Jan van Kooten.  
 
Op 28 april 1970 keurt consul Berend Mansier het na een stortbui blank staande 
veld af. De scheids laat toch de degradatiewedstrijd derde klasse B SVL-DEV 
spelen, resulterend in de eindstand 1-2. Keeper is Teus Verwoert en Henjo 
Mansier raakt ernstig geblesseerd, 6 weken uit de roulatie.  
 
Een degradatie beslissingswedstrijd is noodzakelijk tussen SVL-CDN.  
Acht minuten voor tijd scoort Jan Jansen de winnende 2-1. Eigenlijk zou Jansen 
zaterdagmiddag met de EHBO een excursie gemaakt hebben, maar op speciaal 
verzoek van zijn medespelers besloot hij toch thuis te blijven. Het geld dat de  
SVL-halfspeler voor deze reis betaald had, werd grotendeels door zijn 
medespelers terugbetaald en het is logisch dat na afloop niemand spijt van 
deze investering had. Eindstand van de degradatiepoule DEV 2-3, SVL 2-2, CDN 
2-1 en CDN degradeert. Na afloop worden 8 kratjes bier genuttigd in het 
kleedlokaal. 
 
In 1970 is de 4e klasse ingevoerd. Op 30 september 1970 speelt SVL bij SVF een 
eerste vriendschappelijke lichtwedstrijd, SVL verliest verblind met 1-3. 
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Toen de vergunning van de kantine tijdelijk werd ingetrokken zijn Jan van Soest 
en Cobus van Hazendonk met een kistje appels naar de ambtenaren in Den 
Haag vertrokken. Die appels zijn in Den Haag gebleven en de vergunning was 
binnen een dag rond. 
 

 

1971, opening voetbalkantine en Dames Voetbal Langbroek 

 
Bestuur: 

Herman Potasse  voorzitter algemeen 
Daan van Ee   secretaris, voetbal, gymnastiek 
C. Otten   badminton 
mw. Cor van Donselaar gymnastiek 
Teus van Buuren  voetbal 
Gert Ceelen   wedstrijdsecretaris voetbal 
Arie van Oudbroekhuizen voetbal en bouw kantine 

De contributie bedraagt 12 x fl. 3,50 = fl. 42,- per jaar. 
 
Spelers SVL 1 zijn keeper Jan van Kooten (Pork), Hans en Piet van Doorn, 
aanvoerder Han Damen (afscheid), Hans en Ton van Leeuwen, ausputzer Piet en 
Jan Marchal, Teus van Ee (alias Fred Kaps helaas met slechte knieen), Hans van 
Echtelt (gekozen nieuwe aanvoerder, alias slimme en snelle Zoef), Hans van 
Impelen, Henjo Mansier, Jan Jansen, Sjaak Biesheuvel, jeugdige A. van Dijk,  
Ton van de Broek, Klaas de Bruin, Jan van Buuren, Ad van Liempt (debuut 
ausputzer) en Bert Barneveld. Keeper Dick Quint overlijdt. SVL eindigt als 2e in 
de derde klasse B met grensrechters Ries van Leeuwen en Jelle Feddema.  
De nieuwe tenues, wit met schuine blauwe band, worden gefinancierd door een 
tweewekelijkse kaartavond en een verloting. 
 
 
 
Seizoen 71/72 start met 4 senioren- en 5 jeugdteams op 1 veld. Een verzoek tot 
uitbreiding van de velden is ingediend bij de gemeente met 300 
handtekeningen. Wethouder N.C.J. Soethout zegt toe een hele dag te komen 
helpen met de aanleg. 
Het initiatief voor de kantine komt van Jan van Soest, Herman Potasse,  
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Cobus van Hazendonk en verder de heer Van Wijk en Arie van Oudbroekhuizen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto 9, opening kantine 
Op zaterdag 13 november 1971 om 14.00 uur wordt door burgemeester A.J. van 
Dobben de Bruyn en de tweeling Jan en Wim Hoogland de nieuwe kantine 
geopend. Hiervoor werd het café van J. van Doorn aan de Langbroekerdijk A69 
en het verenigingsgebouw aan de Doornseweg als clublokaal van SVL gebruikt. 
De kantine van SVL is geheel door zelfwerkzaamheid van de leden gebouwd,  
met subsidie van de gemeente Langbroek fl. 15.000,-, de provincie en de  
Nederlandse Sportfederatie. Beheer van de kantine wordt verzorgd door Jan 
Mansier. Op zaterdag 20 november is er een disco-avond in het clubhuis voor 
de jeugd van 14 tot en met 17 jaar. 
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foto 10, Dames Voetbalteam Langbroek 
SVL. De dames voetballen op gympies, de heren uit sportiviteit ook. Volgens de 
overlevering hebben de dames dik gewonnen.  
De vriendschappelijke oefenwedstrijden DEV-SVL 0-0 en SVL-DEV 3-3  
worden gespeeld met uitblinkster Annemarie Hardeman, alias Danny Cruyff.  
De damesvoetbal competitie gaat van start met Utrecht, Bilthoven, Hilversum, 
Ermelo, Nijkerk, Houten, Doorn, Voorthuizen, Mijdrecht, Laren, Amersfoort en 
Blaricum, echter zonder Langbroek. 
 

 

1972, start aanleg nieuwe velden 

 
Bestuur: 

Herman Potasse  voorzitter algemeen 
Daan van Ee   secretaris, voetbal, gymnastiek 
C. Otten   badminton 
mw. Cor van Donselaar gymnastiek 
Teus van Buuren  voetbal 
Gert Ceelen   wedstrijdsecretaris voetbal 
Arie van Oudbroekhuizen voetbal 

De senioren contributie bedraagt 12 x fl. 4,- = fl. 48,- per jaar. 
In 1972 verschijnen stencils als voorloper van een clubblad. Deze zijn helaaas 
niet bewaard gebleven. 
 
Trainer Jan van Soest (ome Jan kauwgom) met de spelers van SVL 1 keeper  
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Joop Heus (uit Ridderkerk), linksbuiten Willem van Kooten, Gijs Aalbertsen, 
Hans  
en Piet van Doorn, Tom van Leeuwen, Hans van Echtelt, Henjo Mansier, Jan 
Jansen, Ton van de Broek, Jack Biesheuvel. SVL 1 eindigt als 2e in de derde 
klasse B met grensrechter Teus van Ee. Sponsor is Noordam. 
SVL 1 verliest met 0-1 uit een strafschop van Lekvogels in de halve finale van de 
afdelingsbeker. Na 90 minuten is de stand nog 0-0, maar na enige discussie 
wordt verlengd volgens artikel 2 punt a Sudden-Death.  
Op 29 maart 1972 verschijnt de publicatie voor de aanleg van het 2e sportveld.  
Op 26 september 1972 wordt gestart met de aanleg van het 2e, 3e en 
trainingsveld. 
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1973, nieuw clubblad, velden en kampioenschappen 

 
Bestuur: 

Herman Potasse  voorzitter algemeen 
Daan van Ee   penningmeester, voetbal, gymnastiek 
Willem van Cooten  secretaris, voetbal 
C. Otten   badminton 
mw. Cor van Donselaar gymnastiek 
Teus van Buuren  voetbal 
Gert Ceelen   wedstrijdsecretaris voetbal afgelastingen 
Arie van Oudbroekhuizen voetbal 

De senioren contributie bedraagt 12 x fl.5,- = fl. 60,- per jaar. Met het oog op de 
recente festiviteiten rond de opening van de kantine in 1971 en het 
kampioenschap van SVL 1 wordt op 28 december 1973 het 12,5 jarig jubileum 
niet gevierd. 
 
In maart 1973 verschijnt de eerste uitgave van het SVL clubblad in klein formaat 
met gele kaft. Naar een naam wordt nog gezocht. De eerste editie van 300 stuks 
wordt huis aan huis verspreid in Langbroek en bestaat uit zestien pagina’s 
waarvan de helft reclame is. De geplande verschijningsfrequentie is 10x per jaar 
en een abonnement voor niet leden kost fl. 10,-. De redactie bestaat uit Arie 
Reedijk, Teus van Ee en Hans van Echtelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
foto 11, Arie Reedijk 
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Arie Reedijk is geboren op 18 februari 1950 in het kasteel De Neakte Visch aan 
de Wijkse dijk. Nadat de nieuwbouw aan de Amerongerwetering gereed was is 
hij hier met zijn ouders naartoe verhuisd. In Leersum is hij naar de lagere 
school gegaan, daarna de MULO in Doorn en de MTS in Utrecht. Bij Heijmerink 
kwam hij op kantoor terecht en werkt daar nog steeds als hoofd calculatie. In 
1971 wordt Arie op de stoep van het verenigingsgebouw door Jan Mansier lid 
van SVL gemaakt. Naast zijn voetbalcarriere in diverse teams, werd Arie door 
het bestuur gevraagd mee te werken aan de oprichting van een clubblad. In de 
beginjaren varieerde de werkzaamheden van interviews, typen en de 
advertenties ontwerpen zoals voor autobedrijf Van der Wiel: starten is lopen, 
zien is kopen! Arie is gestopt met zijn redactieactiviteiten in verband met zijn 
drukke werk. 
 
Teus van Ee, geen foto beschikbaar 
Teus is geboren op 11 december 1948. Na de lagere school heeft hij de MULO 
gedaan. Na zijn examen is hij gaan werken bij een accountantskantoor.  
 
In 1965 is Teus lid geworden van SVL. Begonnen is hij in de jeugd, daarna heeft 
hij voornamelijk in het 2e gevoetbald. Regelmatig stond hij bij het eerste elftal.  
Teus was niet zo snel, maar had wel een goede techniek. 
Door een blessure opgelopen in militaire dienst, kreeg hij op latere leeftijd last 
van zijn knieen waardoor het voetbal moeilijker voor hem werd. Door deze 
handicap bedankte hij als spelend lid waardoor hij tevens gelegenheid kreeg 
om als leider met het elftal van zijn zoon meet te gaan die in Zeist voetbalde.  
Teus is zich later gaan interesseren voor korfbal, mede doordat zijn zoon en 
dochter gingen korfballen. Hij is bij die korfbalclub tevens bestuurslid geweest. 
Bij SVL is Teus leider geweest. Een van de taken die Teus op zich had genomen 
was het mede oprichten van het clubblad dat heden ten dage nog steeds in 
vrijwel dezelfde vorm bestaat. 
Teus is overleden op 18 februari 2000.  bron: Daan van Ee 
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foto 12, Hans van Echtelt 

Hans van Echtelt is in 1943 in Cothen geboren. In de leeftijd van 12 tot 16 heeft 
Hans op een internaat gezeten. In zijn jeugd heeft hij bij SVF gevoetbald. Op zijn 
16e is hij in Amersfoort gaan werken bij het Centrum. In 1971 is dit het Utrechts 
Nieuwsblad geworden. Als Cothenaar was Hans gewend aan voetbal op de 
zondag. Had hij wat meer techniek gehad, had hij van z'n hobby voetbal z'n 
werk kunnen maken. De snelheid, goede voorzet en scoringsdrang had hij wel. 
Die vaardigheden combineert hij onder ander op de zondag met zijn job als 
sportjournalist. Wonende te Utrecht heeft Hans van 1967 tot 1973 bij SVL als 
rechtsbuiten in het eerste gevoetbald. De laatste jaren als aanvoerder. Zijn 
sportieve hoogtepunt is het kampioenschap van SVL 1 in 1973. Na zijn 
verhuizing in 1973 naar Vianen heeft hij daar zijn sportieve carriere voortgezet. 
In 2004 verwacht Hans met de VUT te gaan. 
 
De vereniging telt 260 leden onderverdeeld in voetbal 119, gymnastiek 127 en 
badminton 14 leden. Het aantal donateurs bedraagt 80. Gevoetbald wordt in de 
afdeling Utrecht met 4 senioren- en 5 jeugdteams. SVL doet ook mee aan de 
sporttoto welke wekelijks door enkele leden aan huis wordt opgehaald. 
 
In mei 1973 wordt gestart met de uitgifte van obligaties ter financiering van de 
nieuwe lichtinstallatie op het hoofdveld. Deze obligaties welke een waarde 
hebben van fl. 25,- per stuk zullen bij uitloting terug betaald worden.  
De verlichting welke uit 6 masten bestaat zal een bedrag van ca. fl. 14.000,- 
gaan kosten volgens penningmeester Daan van Ee.  
In augustus 1973 is de verlichting geplaatst. 
 
Brom- en fietsen zorgden ook in 1973 voor een parkeerprobleem. Theo Koetsier 
verzorgt het lijnen trekken, Piet Marchal verzorgt de ballen en kleedlokalen.  
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Reactie op het kampioenschap van Jan van Soest: “Wanneer de sfeer in het 
elftal het volgend seizoen zo goed blijft, moeten we het kunnen redden in de 
tweede klasse. Je ziet maar weer wat je met een goede mentaliteit en een grote 
trainingsinzet kunt bereiken.” 
Burgemeester Dobbe de Bruyn: “Ik ben blij dat Langbroek op deze positieve 
manier in de publiciteit is gekomen. En eigenlijk vind ik dat Van Soest maar 
inwoner van Langbroek moet worden." 
 
In de week voor de kampioenswedstrijd wordt 's maandags in Cothen getraind, 
Langbroek stond onder water. Dinsdags is het Langbroekse veld met de griep 
geprikt. Woensdags de uitgave van het eerste SVL clubblad. Donderdag weer 
training en vrijdag de laatste behandeling van het veld. Zaterdag 24 maart 1973 
de kampioenswedstrijd derde klasse D Benschop-SVL 1-2, 16 wedstrijden en 25 
punten voor Posta met goals van Henjo Mansier en Hans van Echtelt.  
Posta trainer Pet de Jongh is een neef van SVL trainer Jan van Soest. 
Trainer Jan van Soest, spelers Ton van de Broek (afscheid), Wim van Kooten, 
Henjo Mansier (naar 2e klasser CDN), keeper Joop Heus (verhuizing Streefkerk), 
aanvoerder Hans van Echtelt(afscheid verhuizing Vreeswijk Brederodes Vianen, 
Jan Jansen, Piet Marchal, Tom van Leeuwen, Sjaak Biesheuvel, Henk Verbeek, 
Henk Jansen, Piet van Doorn, grensrechter Teus van Ee. 

De 
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feestreceptie is op vrijdag 11 mei 1973. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto 13, het kampioensteam heren voetbal1 
 
 
 
 
De eerste keer 
 
Van alle dingen die je in je leven meemaakt, is de primeur het leukst. De 
allereerste keer verliefd zijn, de eerste keer op vakantie gaan of de eerste keer 
kampioen worden. Voor mij ging die droom in vervulling op zaterdag  24 maart 
1973 toen SVL in Benschop de titel veroverde. 
Het was een middag om nooit te vergeten, om meerdere redenen. Langbroek 
stond twee punten voor op concurrent Posta, met nog één wedstrijd te gaan. 
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Een nederlaag zou alle mooie plannen in duigen gooien. Bovendien had ook 
tegenstander Benschop bij winst nog een miniem kansje om langszij te komen. 
De rechtgeaarde SVL-supporter weet nog precies hoe het op die mooie middag 
in Benschop afliep. Henjo Mansier maakte 0-1, Jan de Hollander 1-1 en een 
kwartier voor tijd knalde ik de bal in de bovenhoek, na een fout van Benschop-
verdediger Arie van de Stok. Die probeerde een passje te geven aan Louis Lit 
(ex-Velox) maar de aanvoerder van SVL onderschepte de bal en scoorde 
beheerst. 
We zijn nu bijna dertig jaar verder maar nog kan ik de opstelling van die middag 
noemen: Joop Heus,  Hans van Doorn, Piet Marchal, Ton van Leeuwen, Jan 
Jansen, Piet van Doorn, Henk Jansen, Henk Verbeek, Wim van Kooten, Henjo 
Mansier en ikzelf. Met als trainer natuurlijk: Jan van Soest. Geblesseerd waren  
basisspelers Teus van Ee, Sjaak Biesheuvel en Ton van de Broek. 
Zoals gezegd: je allereerste keer kampioenschap is de leukste. En zo was het 
ook met SVL. Twaalf jaar na de oprichting in 1961 werd een kroon gezet op het 
pionierswerk van de oprichters. 
Daarna ben ik nog enkele keren kampioen geworden bij Brederodes in Vianen 
naar welke club ik verhuisde na het titelfeest in Langbroek. Ook dat waren 
mooie hoogtepunten in m’n voetballoopbaan maar het haalde toch niet bij die 
ontlading in Benschop. Maar dat was dan ook de allereerste keer. 
Door aanvoerder Hans van Echtelt, sportjournalist van het Utrechts Nieuwsblad 
 
 
SVL 1 wordt kampioen van de 3e klasse afdeling Utrecht met 24 punten uit 16 
wedstrijden, de receptie is op zaterdag 7 april 1973 in de kantine. Na winst met 
2-1 op Benschop, Het team wordt binnengehaald met het muziekcorps en 
burgermeester Dobbe de Bruyn ontving het elftal aan de gemeentegrens. 
Topscorer van het eerste is Henjo Mansier met negen goals, gevolgd door Ton 
van de Broek en Wim van Kooten met 5, Henk Verbeek met 3, Hans van Echtelt 
met 2 en Sjaak Biesheuvel 1. Bijzonderheid: geen enkele speler liep een 
schorsing of officiele waarschuwing op. 
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Clublied SVL van mevrouw Bertha van Hazendonk-Scherpenzeel: 

(Op de melodie van 'Hup Holland Hup') 
Refrein, gezongen voor en na de coupletten: 
Hup SVL, 
Ja herboren is nu weer Langbroek. 
Hup SVL, 
Ja de ballen gaan er in als koek. 
Zo moet het zijn, 
Ieder juicht dan langs de lijn. 
Niemand kan ons meer verslaan, 
SVL staat bovenaan. 
 
 
1e couplet      2e couplet 
SVL is kampioen dat vind ik o, zo fijn.  Joop de Heus de keeper heeft, 
Want onze jongens van de club,   Heel goed zijn best gedaan. 
Die mogen er wel zijn.    En Sjaakie op het middenveld, 
Zij hebben goed hun best gedaan.   Kon ook zijn man wel staan. 
En streden voor de eer.    Wim van Kooten liep op links, 
Langbroek moet dat beseffen.   Henk Verbeek rechtshalf. 
Wij zingen darom weer.     Op al die stoere mannen, 
Zeggen wij gelijk alaaf. 
 
3e couplet      4e couplet 
Met Tom van Leeuwen onze spil,   Ton van Broek en Piet 
Marchal 
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O, had je niks te vrezen.     Zijn sterren uit Langbroek 
Hans van Echtelt ja op rechts,   Ja Hans van Doorn de rechtsback is  
Die liep ook hard te pezen.    niet van zoete koek 
Zo gaan we naar de middenvoor   Dus heffen wij ons clubblied 
aan 
Henniootje Mansier.     en sluiten hierbij de rij. 
En Jansen deed ook wel eens mee   Toch moet ik nog wel verder gaan 
voetbalde met plezier.     't is nog niet voorbij. 
 
5e couplet      6e couplet 
De mensen op de achtergrond    De jongens die reserve zijn 
die kan ik niet vergeten.     vergeten wij niet hoor. 
Zij sloten samen goed 't front    Want valt 'n speler uit met pijn, 
voor ongeregeldheden.     daar is 'n reserve voor. 
Dan noem ik nog de grote man    Ja jongens 't valt niet altijd 
mee 
dit is de heer Van Soest.     te zitten op de bank. 
Dat is 'n man met groot talent    We zijn toch alee heel tevree 
die zei hoe dat 't moest.     en zingen nu uit dank. 
 
SVL 4 (bijgenaamd De Oudjes) worden kampioen 72-73 onder leiding van Henk 
Roelofsen (leider) en Jan Hardeman (opstelling) en promoveren naar 
onderafdeling 4W. Hierdoor moest het tweede promoveren. 
 
Jeugdcommissie voetbal: Jan Mansier jeugdsecretaris, Rijk Hoogland,  
Steef Achterberg, Jo Schrijvers, Gerard Achterberg en Hans van Impelen. 
Gespeeld wordt door A en B junioren, Aspiranten en Pupillen A1 8/9 en A2 
10/11 jaar. De A-junioren behalen op 9 december 1972 het kampioenschap (10 
gewonnen en 1 verloren, 45 voor en 10 tegen).  
De Aspiranten, 12 en 13 jaar, zijn in seizoen 1972-1973 ongeslagen kampioen 
geworden, 9 gewonnen met 67 doelpunten voor en 5 doelpunten tegen.  
De Pupillen A2 zijn kampioen geworden met zelfs een foto in “het Trefpunt”,  
12 forse overwinningen en 1 gelijkspel, 68 doelpunten voor en 4 tegen. 
Jeugdhoofdtrainer is Gerrit van Leeuwen, oud eerste elftal speler van SVF.   



1961            40 jaar SportVereniging Langbroek            2001         pagina 34 

De pupillen A2 worden reeds lang door Steef Achterberg, oud speler van 
Nijenrodes, getraind en met succes. Door ziekte is hij voorlopig niet meer 
beschikbaar en wordt hij vervangen door Hans van Impelen. 
 
 
Bij deze gelegenheid is het sportpark gedoopt tot “Oranjehof” door 
Burgemeester Dobbe de Bruyn. 
 
De badmintonafdeling oefent op donderdag in het gymnastieklokaal van het 
Utrechts Landbouw Genootschap (huishoudschool).  
 
In het tweede nummer van het sportblad (april 1973) heeft de redactie ons wat 
ruimte gegeven om enige wetenswaardigheden te schrijven betreffende de 
afdeling gymnastiek. De gymnastiekafdeling bestaat al minstens even zolang de 
sportvereniging zelf. Momenteel telt onze afdeling 127 leden, zodat de afdeling 
gymnastiek de grootste afdeling is van de sportvereniging. Deze ontwikkeling is 
zeer gunstig. Momenteel wordt er wekelijks met liefst 7 groepen gegymd in het 
gymnastieklokaal van het Utrechts Landbouw Genootschap (huishoudschool).  
Deze 7 groepen zijn over twee dagen verdeeld n.l. de maandag en de 
woensdag. Op maandag oefent er van 15.30 tot 16.30 uur een groep kleuters 
onder leiding van mevrouw Engelaar uit Doorn. Deze groep telt zo’n 15 
jeugdige gymnasten. Daarna komen de jongens groepen aan bod. De jongens 
zijn verdeeld in drie groepen.  
Zij oefenen respectievelijk van 16.30 uur tot 17.30 uur, van 17.30  tot 18.30 uur 
en van 18.30 tot 19.30 uur onder leiding van de heer Waversveld uit Driebergen.  
Dan wordt er op de woensdag weer gegymd. Hier komen eerst twee 
meisjesgroepen aan bod n.l. van 6 tot 7 en van 7 tot 8 uur. Daarna komen de 
dames van 8 tot 9 uur. Al deze groepen staan onder leiding van mevrouw 
Engelaar uit Doorn. Het valt ons steeds weer op, dat de opkomst goed is 
waaruit valt te leiden dat de gymnastiekafdeling goed voldoet en een ieder het 
naar de zin heeft.  
We constateren bij de dames echter een achteruitgang in de opkomst. Dames 
laat de moed niet zakken want buiten het feit dat zo’n uur per week gezellig is 
zijn deze oefeningen ook goed voor lijf en leden. De animo en gezelligheid moet 
toch uiteindelijk door onszelf worden gebracht en dit is door een goede inzet te 
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verwezenlijken. Voorts is er sinds ongeveer een jaar een trimafdeling. Het 
trimmen is dinsdagsmorgens van 9.30 tot 10.30 uur onder leiding van mevr. 
Valkenburg uit Doorn. Elke dinsdagmorgen komen ongeveer 15 trim 
enthousiasten trimmen. Opvallend is het dat het merendeel hiervan uit Doorn 
komt. Als de mensen hiervoor uit Doorn wel kunnen komen waarom kan dat uit 
Langbroek dan niet. Het is heus de moeite waard en ook gezond.  
Met vele sportgroeten: A. Ottink-Hardeman en R. van Garderen-Stuy. 
 
 

1974, voetbal heren 1 degradeert (bijna)  

 
Bestuur: 

Herman Potasse  voorzitter algemeen 
Daan van Ee   penningmeester, voetbal, gymnastiek 
Willem van Cooten  secretaris, voetbal 
C. Otten   badminton 
mw. Cor van Donselaar gymnastiek 
Teus van Buuren  voetbal 
Gert Ceelen   wedstrijdsecretaris voetbal afgelastingen 
Arie van Oudbroekhuizen voetbal 

 
Jeugdcommissie 73-74 bestaat uit Jo Schrijvers penningmeester, Rijk 
Hoogland, Steef Achterberg, Hans van Impelen jeugdsecretaris en start van: 
Jelle Feddema, Jan van Ee en Piet Heij.  
De reiskosten voor de jeugd bedragen fl. 0,75 en fl. 1,- voor A en B junioren. 
Cobus van Hazendonk wethouder sportzaken t/m 1994 
Seizoen 73/74 2e klasse A afdeling Utrecht, jonge keeper Wim van Schaick, 
aanvoerder Piet van Doorn, Jan Marchal, Teus van Ee, Jan Jansen, Henk 
Verbeek. Jan van Soest is de trainer. SVL 1 blijft in de 2e klasse ondanks het 
verlies van 2-1  (6 minuten voor tijd) in de verlenging van de tweede 
degradatiewedstrijd tegen OSO uit Hilversum (nummer voorlaatst uit de andere 
2e klasse). De eerste wedstrijd eindigt op 3-3. Langbroek protesteerde tegen de 
gang van zaken rond deze tweede beslissingswedstrijd (de laatste 6 minuten 
werden niet uitgespeeld door geharrewar). Dit protest vond gehoor bij de 
commissie van beroep zodat SVL komend seizoen tweede klasse blijft. Beide 
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teams bleven overigens in de 2e klasse, SVL speelt in 2e klasse A. Het tweede 
behaalt het kampioenschap. 
 
 
1975, enquete volleybal, tafeltennis en tennis   

 
Bestuur: 

Bert Arendz     voorzitter badminton 
Peter Slagter    vice voorzitter voetbal 
Daan van Ee    penningmeester en voorzitter gymnastiek 
W. van Kooten   secretaris 
Arie van Oudbroekhuizen  materiaal  
Koos Noordam 
Jan van Buuren   kantine 
Hans Jansen    wedstrijdsecretaris 
Mw. Jikke Kerkhof-Hoekstra  secretaresse gymnastiek 

Alleen in december 1975 verschijnt 1 uitgave van het clubblad in verband met 
gebrek aan kopij. In december 1975 wordt in het clubblad een enquete 
gehouden naar een behoefte voor volleybal, tafeltennis of tennis (open lucht).  
Seizoen 74/75 speelt SVL 1 in de 2e klasse A afdeling Utrecht, de jonge keeper is 
Wim van Schaick, keepers zijn Arie Ottink en Dick Heijs (Oranje Wit), Henjo 
Mansier (1 jaar CDN), Jimmy Potasse (DEV), Ton Bijsterveld (SVW), nieuw Nico 
Hardeman (geboren in 1945, via DEV, SVW, DOS, trainer Jacobs bij FC Utrecht 
en na conflict met trainer Brouwer van Willem II). Jan van Soest vertrekt 
tussentijds, in begin van het seizoen 3x per week trainen. Henjo Mansier is aan 
de knie geblesseerd in eerste oefenwedstrijd en wordt geopereerd aan een 
meniscus. Tom van Leeuwen stopt, hij  heeft geen tijd meer.  
Hoofdtrainer voetbal wordt Herman de Heus uit Maarn, leiders van het eerste 
zijn J.K. Appelhof met Arie van Oudbroekhuizen. 
 

 

1976, ere-leden Piet Marchal, Jan van Soest en Jan Mansier 

 
Bestuur: 

Bert Arendz     voorzitter badminton 
Peter Slagter    vice voorzitter voetbal 



1961            40 jaar SportVereniging Langbroek            2001         pagina 37 

Daan van Ee    penningmeester en voorzitter gymnastiek 
W. van Kooten   secretaris 
Arie van Oudbroekhuizen  materiaal  
Koos Noordam 
Jan van Buuren   kantine 
Hans Jansen    wedstrijdsecretaris 
Mw. Jikke Kerkhof-Hoekstra  secretaresse gymnastiek 

Tot ere-lid zijn benoemd: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto 16, Jan van Soest, ex-trainer 
Herinneringen aan Jan van Soest 

Het was een groene Fiat 128, hij werd bestuurd door Hans van Echtelt, en die 
kwam altijd te laat. Maar ik had nog geen rijbewijs, dus moest ik gelaten 
afwachten, en dat was toen ook al geen sterk ontwikkelde eigenschap. Hans 
reed zoals hij voetbalde: nerveus, schokkerig, en bij vlagen ongelooflijk snel. Bij 
de training kwamen we altijd als laatste op het veld, bij wedstrijden op 
zaterdagmiddag stormden we binnen als trainer Jan van Soest al met de 
voorbespreking begonnen was. Dat was jammer, want daar wilde ik eigenlijk 
geen woord van missen. 
Dat zat zo: ik werkte in die dagen (begin jaren zeventig) bij de krant en ik moest 
veel over sport schrijven. Sinds kort was het toen gebruikelijk om trainers na de 
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wedstrijd te interviewen, en die trainers begonnen  toen al heel gewichtig over 
hun vak te praten. In die dagen begonnen de “knijpende vleugelspitsen” al op 
te komen, de “hangende spitsen” stonden op doorbreken en de rest van de 
spelers diende zich bezig te houden met “druk zetten”, of  tegenstander 
“vastzetten”. Verder moest er voortdurend een “vrije man inschuiven”. Maar 
meestal kwam het er toch op neer dat de ploeg gewonnen had omdat de 
spelers zo goed naar de tactische aanwijzingen hadden geluisterd, terwijl een 
nederlaag het gevolg was van het veronachtzamen van de opdrachten. 
Jan van Soest was anders. Hij moest niks hebben van dat moderne gedoe. Bij 
SVL hoefde hij na afloop ook geen pers te woord te staan – Hans van Echtelt 
schreef, in alle objectiviteit, de stukjes zelf wel. En bovendien had Van Soest 
een hekel aan kapsones. Zijn aanwijzingen waren kort en zakelijk, hij was wars 
van zalvende zwamverhalen die naar Zeist ruiken. Het mooist vond ik, aan het 
eind van de training, het afronden. Jan schoof de bal breed en na een lange 
aanloop moest je dan scoren. Op het moment dat je aanzette schalde Jans stem 
over het drijfnatte veld: “Douw in dat ding…”. Dat beschouw ik nog altijd als 
het enige echt nuttige advies aan een spits, waar je meer aan hebt dan aan dat 
modieuze gepraat van zo’n proleet met twee zonnebrillen in zijn haar. 
Prachtig waren ook de voorbesprekingen die Jan verzorgde, meestal bij een van 
de spelers thuis, waar een stevige kom goed gevulde groeten- of tomatensoep 
ons in de juiste wedstrijdstemming bracht. Jan had de opstelling op de 
achterkant van een sigarendoos geschreven, en benadrukte bij elke naam de 
sterke punten van de betreffende speler. Dat is, zoals bekend, goed voor het 
zelfvertrouwen. Hans en ik maakten om beurten de grap dat we voor Jan elke 
zaterdag een doos sigaren meebrachten, met op de achterkant onze twee 
namen al ingevuld: de medespelers lachten dan zuur, echt vertrouwen deden ze 
het zaakje niet. 
Maar het allermooist was de rust. Jan hield zijn tactische tips uiterst beperkt: hij 
wist, zoals alle grote trainers, dat spelers zelf precies aanvoelen wat er mis is.  
En daarom zei hij elke pauze maar twee dingen. Hij begon met de verdedigers. 
Die kregen steevast dit, voortreffelijke, advies: “Jullie motten er wat harder 
tegenan donderstraolen!”   
Vervolgens keek hij de kring rond en richtte zich tot de aanvallers. “Weten jullie 
wat jullie motte doen? Jullie motte verdomme wat vaker op die kool peren !” 
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Wat een trainer, wat een effectieve coaching – wat een verschil met die trainers 
met die dure regenjassen. Jan van Soest ging na de wedstrijd weer snel naar 
zijn boomgaard: hij was een natuurtalent. 
Door Ad van Liempt (hoofdredacteur NOS sport), hij speelde tussen 1970 
en 1972 afwisselend in het eerste en tweede van SVL  
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foto 17, Piet Marchal sr., controleur 
 
Piet Marchal was het boegbeeld van SVL, zijn roepnaam was Ome Piet. Piet 
verzorgde bij SVL de inname van de contributie en deed dit tot de laatste cent. 
Hij was daar 7 dagen in de week mee bezig. In die tijd dat hij dit verzorgde met 
zijn tasje op zijn buik was er geen cent schuld. Ome Piet zou je op de ladder in 
de fruitbogerd nakomen als je een maand contributie achter was. John de Rooij 
was op een gegeven moment 2 maanden contributie achter. Op het moment 
dat ik met John stond te praten over de komende wedstrijd, kwam Ome Piet op 
zijn brommer er aan, recht op John af. Ome Piet melde: John je bent 2 
maanden contributie schuldig. John pakte zijn potemonnee, haalde er duizend 
gulden uit er van uit gaande dat Piet dit niet kon wisselen. We praatten toen 
(1980) en ook nu (2001) over veel geld. Maar Ome Piet pakte het biljet aan en 
gaf het wisselgeld, rekening houdende met het bedrag achterstallige 
contributie. Ome Piet had ook bij de wedstrijden zijn tasje bij hem onder zijn jas, 
want hij wist maar nooit wie hij tegen kon komen. Hij werkte bij het kabelbedrijf 
van Oudbroekhuizen, daar was hij een trrouwe werknemer. Ome Piet voetbalde 
zelf na de oorlog bij de Langbroekertjes, dit was meer een gelegenheidsteam.   
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foto 16, Jan Mansier, kantinebeheer 

Jan Mansier is op 22 februari 1941 geboren ter plaatse van het herenhuis op 
Hindersteijn. Als zoon van een boerenknecht heeft hij daar tot 1965 gewoond, 
waarna ze naar de Irenelaan zijn verhuisd. Na de lagere school heeft Jan 4 jaar 
in de tuinen op Leeuwenburg gewerkt. Daarna 1,5 jaar bij het 
aannemingsbedrijf van broer van Kooten, 1/2 jaar bij de meelfabriek in 
Driebergen, 1,5 jaar bij Vrumona en 14 jaar bij de rubberfabriek in Driebergen 
tot het door Duitsers werd overgenomen. Vanaf 1981 werd Jan bij bouwbedrijf 
De Jong in Bilthoven, de laatste tijd als werfbaas. In 1966 werd Jan actief voor 
SVL. Teus van Buuren organiseerde in het verenigingsgebouw de kaartavonden 
en Jan hielp met de consumpties. Zelf gesport heeft hij niet. Wel was hij actief 
als jeugdleider, bij activiteiten en in de jeugdvoetbalcommissie. Jan wenst SVL 
veel goeds toe.  
 
Start seizoen 76-77 van de afdeling gymnastiek op 18 augustus 1976 in het 
gymlokaal van de huishoudschool aan de Julianalaan te Langbroek. 
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Op de woensdag kleuters vanaf 4 jaar, meisjes 6 t/m 9, 10 t/m 12, aspirant  
dames t/m 17 en dames. De leiding van de meisjesgroepen en de kleuters 
berust bij mej. Sondervan. De jongensgroep is geschrapt in verband met te 
weinig animo (6 jongens) en de dienstplicht van leider Leo de Boer. 
 
Start seizoen 76-77 van de afdeling badminton op donderdag 19 augustus 1976 
in de huishoudschool van 8 tot 10 uur. Uitbreiding van deelname is niet 
mogelijk aangezien meer dan 12 personen tegelijk op een avond nu eenmaal 
niet gaat. 
 
Hoofdtrainer is Han Coster, SVL 1 start in de hoofdklasse. Spelers zijn Henjo 
Mansier, René Henskens (DEV), Jos Donselaar, aanvoerder Nico Hardeman, 
Jaap Noordam, Harrie van Cooten, Hans Verschuren, Jaap of Jan Winkel, Tom 
Bijsterveld, Theo van de Heuvel, Jan van Buuren, Jan Sondervan, Piet van 
Doorn, libero Piet Marchal, Klaas de Bruin, doelman Job van Ginkel en Jan van 
Kooten. Grensrechter is Berend Mansier en elftalleider Jan Appelhof. 
In seizoen 1975-1976 wordt SVL 1 kampioen op zaterdag 10 april door met 1-1 
uit gelijk te spelen tegen Hulshorst, een scorende kopbal van Henjo Mansier uit 
een voorzet van Nico Hardeman, van de derde klasse A, trainer is Herman de 
Heus. Het team wordt door de burgemeester en muziekcorps Excelsior met de 
supporters op het dak van de bus feestelijk binnengehaald. Trainer is de Heus 
(via SCH, Houten en nu ook nog KDS). Bij de beslissende thuiswedstrijd 300, uit 
100 eigen toeschouwers. In 1976 worden de 4 nieuwe kleedlokalen in gebruik 
genomen. 
 
De jeugdcommissie bestaat uit L. Schellings 1e voorzitter, E.H. Evers 2e 
voorzitter en Jelle Feddema secretaris, 7 trainers en 9 leiders voor A, B, C, D, E1 
en E2. 
De trainers zijn Klaas de Bruin en Bert van Barneveld. Start van de F pupillen 
met  
1 team. 
In januari 1976 gaan de kantineprijzen 15% omhoog. Op de Oranjehof staan 4 
reclameborden, het streven is volgens Koos Noordam hier 50 van te maken 
voor  
fl. 250,- per 3 jaar per bord. Jan Mansier verzorgt het trekken van de lijnen. 
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Piet Marchal verzorgt de entree bij het eerste en de contributie. 
Berend Mansier is grensrechter van het eerste. 
 
In december 1976 verschijnt het clubblad, nog steeds zonder naam, in klein 
formaat met lichtblauwe kaft. De inhoud bestaat uit 16 pagina’s met onder meer 
12 advertenties.  De redactie wordt verzorgd door Ton Oostrom en Arnold van 
de Bilt. Het bestuur stelt een boeken- of platenbon beschikbaar voor de 
bedenker van de leukste naam voor het clubblad. Niet bekend is wie heeft 
gewonnen met de titel 'De Langbroekse Voltreffer'. 
 
Overige bestuursleden gym: 

Mw. J. van de Bilt - Van Buuren  leidster aspirant dames 
Mw. Van Oudbroekhuizen - De Bruin leidster groep 9-12 jaar 
Mw. Alvarez Fernandez - Van Harn leidster 6-9 en kleuters 

Leiding van de gym zijn mej. Sondervan en de heer Miltenburg. 
 
Badminton: Thijs van de Pavert 
 
Tafeltennis: E.H. Evers en L.B. Elsen 
 
 
 

 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Wij wensen SVL een fantastisch 

40-jarig jubileum toe 

 

Hans en Heleen van Blokland 
 
 

 



 

 
 
 



 

 
 
 

NIEUWSTRAAT 8 

3961AE WIJK BIJ DUURSTEDE 
TEL 0343 - 563480 



 

1977, start tafeltennis 

 
Algemeenbestuur:  

Bert Arendz    voorzitter en badminton 
Peter Slagter   vice-voorzitter en voetbal 
dhr. Elsen    penningmeester 
W. van Kooten  secretaris  
Arie van Oudbroekhuizen materiaal  
Koos Noordam 
Jan van Buuren  kantine 
Hans Jansen   wedstrijdsecretaris 
Daan van Ee   voorzitter gymnastiek 

Contributie senioren is fl. 9,- per maand, fl. 108,- per jaar.  
 
In juli 1977 verschijnt het clubblad met de naam “De Langbroekse Voltreffer” 
met de tekst “Het clubblad voor alle S.V.L.-ers". Op het blauwe voorblad zijn de 
sporten voetbal, gymnastiek en badminton alsmede een vraagteken 
weergegeven. Het blad bevat 34 pagina’s met totaal 15 advertenties. 
 
Overige bestuursleden gym: 
Mw. J. van de Bilt - Van Buuren  leidster aspirant dames en meisjes 
7-10 
Mw. Van Oudbroekhuizen - De Bruin leidster groep 11-13 jaar 
Mw. M. Hoogewerf - Van de Berg secretaresse en gehuwde dames 
Mw. A. Verwoert - Terpstra   leidster 6-7 en 7-10 jaar 
Mw. J. van de Kerkhof 
Leiding gym bestaat uit mej. Sondervan en dhr. Schriekenberg op de 
woensdagen in de huishoudschool. In het nieuwe seizoen start de gym weer 
met een jongensgroep.  
In november 1977 slaagt Teuni Sondervan voor het examen “Bevoegd 
Gymnastiek”. Zij behaalde het diploma met zeer goede punten. 
 
In de gemeenteraadsvergadering van 27 september 1977 is positief beslist voor 
de bouw van een nieuwe gymzaal. 
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Badminton: Thijs van de Pavert 
 
Voetbalbestuur:  

Arie van Oudbroekhuizen 
J. van Buren 
N. de Bie 
A. (Ton) Oostrom   
L. Elsen  
J. van Cooten 
P. van Doorn 

 J. Jansen  leider 4e en 1e wedstrijdsecretaris 
 H. van Impelen  2e wedstrijdsecretaris 
 
 
 
 
 
SVL 1 wordt kampioen van seizoen 76-77 en promoveert van de 2e klasse naar 
de hoofdklasse KNVB afdeling Utrecht met evenveel punten, 33 uit 24 
wedstrijden, als vorig seizoen. Na 20 wedstrijden staat SVL eerste om deze 
positie niet meer weg te geven. Op de vraag “Wat nu?” antwoordt  trainer Han 
Coster: “Och, het eerste seizoen een beetje kalm aan, het tweede seizoen 
kampioen en na zeven jaar zijn we rijp voor Ajax.” Bep en Kees Koetsier hebben 
van 1973 tot 1977 bardiensten verzorgd. 
 
Jeugdcommissie bestaat uit L. Schellings 1e voorzitter, E.H. Evers 2e voorzitter 
en Jelle Feddema secretaris, 7 trainers en 8 leiders voor A, B, C, D1, D2 en F. 
 
Gelezen in de voltreffer van juli 1977: Christiaan Jacob Alfred Everhardus, 
geboren 03-03-1959 is 1.84 meter en 86 kg.  
Wens voor de toekomst: Gezond blijven en tot mijn 40e voetballen.  
 

Tafeltennis: E.H. Evers en L.B. Elsen 
Met ingang van 28 september 1977 bestaat voor de tafeltennisliefhebbers de 
mogelijkheid om deze sport te beoefenen via S.V.L. Iedere woensdagavond is 
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daarvoor de gelegenheid in het verenigingsgebouw aan de Doornseweg. Er 
wordt gespeeld in de benedenzaal van deze ruimte van ongeveer 19.00 tot 
uiterlijk 22.30 uur. De contributie bedraagt fl. 1,25 per persoon per week; bij veel 
deelnemers kan deze minder bedragen. 
Als in de komende maanden mocht blijken dat er voldoende interesse is voor 
deze tak van sport, dan zal het bestuur van S.V.L. proberen te komen tot het 
spelen in competitieverband. De nieuwe gymnastiekzaal aan de Weidedreef, die 
volgend jaar in gebruik zal worden genomen, biedt hiervoor misschien 
uitstekende mogelijkheden. 
Een ieder die voor deze fijne sport interesse heeft, zich aanmelden of gewoon 
informatie wil, kan zich enden tot de heren Evers, Kerkeland 52 of L.B. Elsen, 
Kerkeland 39. 
 
In oktober1977 probeert het algemeen bestuur een afdeling tennis op te richten. 
Dit op grond van een in 1976 gehouden onderzoekje, waaruit bleek dat er in 
Langbroek en waarschijnlijk ook daarbuiten veel interesse bestaat voor deze tak 
van sport. Op 4 november 1976 wordt een informatiebijeenkomst gehouden in 
de kantine, gangmaker is L.B. Elsen. 
 

1978, opening nieuwe gymnastiekzaal 

 
Algemeenbestuur:  

Bert Arendz    voorzitter en badminton 
D.W. Hulshof   vice-voorzitter en voetbal 
L.B. Elsen    penningmeester 
Jan van Kooten  secretaris  
Arie van Oudbroekhuizen materiaal  
Van Garderen   treedt af om studieredenen 
Koos Noordam 
A.J. van Buuren  kantine 
Hans Jansen   wedstrijdsecretaris 
Daan van Ee   voorzitter gymnastiek 

Er is een hittegolf tijdens de druk bezochte algemene vergadering op vrijdag 25-
06-1978. Het tekort is fl. 2500,-, dus 50 cent verhoging per maand voor senioren 
en 20 cent voor junioren en verhogingconsumptieprijzen met 10 cent, behalve 
limonade en koffie. 
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Herdacht wordt het overlijden van Jan Hardeman. 
 
Overige bestuursleden gym: 
Mw. Van Oudbroekhuizen - De Bruin  leidster groep 11-13 jaar 
Mw. Monique Hoogewerf - Van de Berg  secretaresse en gehuwde 
dames 
Mw. Annie Verwoert - Terpstra   leidster 6-7 en 7-10 jaar 
Mw. J. van de Kerkhof  
Leiding gym bestaat uit mej. Sondervan en dhr. Schriekenberg op de 
woensdagen in de huishoudschool. Tijdens schoolvakanties is de zaal gesloten. 
Twee groepen jongens zijn er, hun leider is dhr. Boer met medewerking van 
mej. Van Ee.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
foto 16, gymzaal aan de Weidedreef 
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24 februari 1978 gymnastiekuitvoering in nieuwe gymzaal 
Onder enorme belangstelling mochten we op 24 februari 1978 een 
gymnastiekuitvoering houden. Deze gymnastiekuitvoering stond in het teken 
van jong en oud. Zowel de kleuters als de gehuwde dames deden mee. Het 
geheel stond onder leiding van mej. T. Sondervan en dhr. Schriekenberg. 
Vooraf was er nog een huldiging van mw. Achterberg-Ooms, welke het langst 
onafgebroken lid is geweest van de gymnastiek en zodoende het langst gebruik 
gemaakt heeft van het gymnastieklokaal van de U.L.G. Het nieuwe seizoen gaan 
wij naar de gymnastiekzaal welke de gemeente aan het bouwen is, aan de 
Weidedreef en waarvan door kinderen reeds de eerste stenen zijn gelegd. 
Door de voortreffelijke leiding van Teuni Sondervan en dhr. Schriekenberg 
(stopt) verliep de uitvoering geheel zoals gepland was. Alle groepen deden 
goed hun best om te laten zien wat ze op de gymnastiek geleerd hadden en dit 
was van goed gehalte. 
Als slot wil ik een ieder bedanken voor het vele werk wat ze gedaan hebben om 
deze uitvoering gestalte te geven. In de eerste plaats dhr. Schriekenberg, mw. 
Verwoert en Teuni Sondervan. Verder alle dames welke geholpen hebben met 
het maken van de rokjes en kransen voor de Hawai-dans. Ook mogen we niet 
vergeten Wilma van Eden, Hennie Sondervan en de dames Van Rijn en Van de 
Weerd voor de koffie en de jongens welke geholpen hebben om de toestellen 
neer te zetten en weer op te bergen. Nogmaals een ieder die geholpen heeft 
onze dank want zonder jullie hulp waren we nergens gekomen. Ook wil ik 
hierbij bedanken mw. Van de Bilt welke helaas gemeend heeft te moeten 
bedanken voor het bestuur van de gymnastiek. U heeft ontzettend veel gedaan 
voor de afdeling gymnastiek waarvoor nogmaals onze dank. Ook wil ik hierbij 
mw. Kerkhof bedanken dat zij weer plaats wil nemen in het gymnastiekbestuur 
na de afwezigheid van goed een half jaar. Ik hoop dat we met zijn allen goede 
jaren mogen hebben wat de gymnastiek zeker ten goede zal komen.  
Opgetekend door Daan van Ee. 
 
Bestuur voetbal:  

Arie van Oudbroekhuizen  
Jan van Buren   
N. de Bie    
Ton Oostrom   in hoofdbestuur 
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L. Elsen    
Jan van Cooten 
Piet van Doorn   

 Hans Jansen   leider 4e en 1e wedstrijdsecretaris 
 Hans van Impelen   2e wedstrijdsecretaris 
 
De jeugdcommissie bestaat uit L. Schellings 1e voorzitter, E.H. Evers 2e 
voorzitter en Jelle Feddema secretaris, 7 trainers en 7 leiders voor A, B, C, D1, 
D2 en F. 
Hoofdveld zit onder de paardebloemen. 
Bouwbedrijf De Jong sponsort trainingspakken SVL 1, slagerij Noordam 
scorebord? Van Dam Bunnik sponsort sporttassen SVL 2 en Kleinhoven 
Driebergen de veteranen. Drie leden behalen het E diploma, anderen het EHBO. 
Start van de bouw van de nieuwe kleedaccommodatie. Trainer wordt Dick 
Weijman in plaats van dhr. C. Koster (vroeger DEV en SVF).  
 
 
 
Op zaterdag 10 april 1978 wordt SVL 1 kampioen in de uitwedstrijd tegen 
medekandidaat Hulshorst door met 1-1 gelijk te spelen dankzij een kopbal van 
Henjo Mansier uit een voorzet van Nico Hardeman. Onder begeleiding van het 
muziekcorps Excelsior uit Cothen rijdt de bus met de supporters op het dak 
Langbroek binnen. Gezongen wordt het lied ‘SVL is kampioen’. Elftalleider dhr. 
Appelhof uit Doorn stopt.  
Het plan bestaat om de kantine met 7 meter uit te breiden. 
Het 3e wordt kampioen van de in totaal 6 seniorenteams 
 
Badminton 16 leden met bestuursleden Thijs van de Pavert en N. de Bie en 
speelt op de donderdag van 20.00 tot 22.00 uur, 
 
Bestuur tafeltennis: Cor W.A. Vermeulen 
Tafeltennis leiders: E.H. Evers en L.B. Elsen, clubkampioen wordt Paul van de 
Weerd, 2e Jan van de Weerd en 3e Wim van Oudbroekhuizen, de contributie is 
fl. 5,- per maand, op woensdagavond van 19.00 tot 22.30 uur in het 
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verenigingsgebouw, trainer is Harry Maassen, in mei wordt gespeeld in de 
nieuwe gymzaal met 4 nieuwe tafels. 
 
Het bestuur wordt gesplitst in omni afdelingen, naar een idee van Bert Arendz. 
 

 

1979, start omni bestuur en Bert Arendz ere-voorzitter 

 
Algemeenbestuur: 

Gerard Minnaar   voorzitter 
Daan van Ee   penningmeester (assistent is dhr. Biesheuvel) 
G. van Leeuwen   secretaris 

en vertegenwoordiger namens de afdelingen. 
 

Contributie is fl. 120,- per jaar. Oud algemeen voorzitter Bert Arendz neemt 
afscheid op de vergadering van 28-06-1979.  
In oktober 1979 wordt een lunapark gehouden op de parkeerplaats. 
 
Clubblad december 1979 is groot formaat met lichtblauwe kaft met daarop 4 
sporten afgebeeld, 28 pagina’s en 33 adverteerders. De redactie bestaat uit 
Erika Leenheer, Ad Gaasbeek, Sjaak Gaasbeek, Dirk van Brenk, Wim van 
Oudbroekhuizen, Ton van Garderen, Hans van Impelen, Ton en Wilma Oostrom. 
 
Voetbalbestuur: 

Hans Jansen   voorzitter in hoofdbestuur 
Jan van Kooten  secretaris  
Theo van de Heuvel vice-voorzitter straf en activiteiten 
Jan van Elst   kantine 
Hans van Doorn  straf en activiteiten 
Piet van Doorn  straf en activiteiten 
Hans van Impelen  wedstrijdsecretaris 
Teus Verwoert  jeugdbestuur  

 
 
 
 



1961            40 jaar SportVereniging Langbroek            2001         pagina 55 

SVL 2 wordt kampioen Reserve 2e klasse en promoveert naar de hoogste 
reserve klasse namelijk Reserve 1e klasse B.  
 
In totaal zijn er 5 senioren teams, 7 jeugd A, B, C, D, E en F1 en 2 met 8 
jeugdtrainers. Op 21 november 1979 starten namens SVL de heren Joop Velt 
(leider A-junioren) en Teunis Reedijk (jeugdsecretaris) de opleiding Algemene 
Basis Opleiding in Cothen. Deze cursus is verplicht als iemand een opleiding wil 
gaan volgen op sporttechnisch gebied, bijv. trainer of teamleider.  
In 1979 wordt een disco georganiseerd die door 170 personen wordt bezocht. 
De opbrengst van fl. 200,- komt ten goede aan het busje voor de jeugd. 
 
Tafeltennisbestuur: 

Cor Vermeulen  voorzitter 
A.G. Duiverman  secretaris 

Tafeltennistoernooi met voorrondes wordt gehouden op zaterdag 22 en de 
finales 29 december 1979 in de SVL kantine aanvang jeugd 10.00 en senioren 
13.00 uur. Om 13.00 uur is er een demonstratie en openingspartij door 
algemeen voorzitter Gerard Minnaar tegen burgemeester P. Bunjes. 
 
Badmintonbestuur: 

R. Roelofse     voorzitter in hoofdbestuur 
Mw. E. Leenheer    secretaresse 
Mw. C. Duiverman    penningmeesteresse 
Mw. T. Vermeulen 
Mw. E. Gerritse 
T. Bleyenberg 
 

Gymnastiekbestuur: 
Daan van Ee     voorzitter in hoofdbestuur 
Monique Hoogewerf-Van de Berg secretaresse 
Annie Verwoert-Terpstra   hoofdbestuur 
Jikke Kerkhof-Hoekstra 

 

In de gemeentelijke gymnastiekzaal aan de Weidedreef wordt op de dinsdag 
gegymd door jongens t/m 8 jaar en meisjes 12-13. Op de woensdag gymmen 
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kleuters, meisjes 6-8, meisjes 9-11, selectie groep, aspiranten dames en 
gehuwde dames. 
Er is een terugloop in het ledenaantal van de gymnastiek. 
Leiding wordt verzorgd door mej. Teunie Sondervan en dhr. L. Boer. 
In november 1979 worden bij de wedstrijden te Hilversum enkele 3e plaatsen 
behaald. Op 29 en 30 januari 1980 staan de onderlinge wedstrijden op het 
programma en op 9 februari 1980 tegen Renswoude in onze gymzaal. 
 
1980, einde tafeltennis 

 
Algemeenbestuur: 

Gerard Minnaar  voorzitter 
Gert van Leeuwen  secretaris 
Daan van Ee  penningmeester (ledenadministratie dhr. Biesheuvel) 
en vertegenwoordiger namens de afdelingen. 

 
Contributie is fl. 120,-. Aantal leden voetbal 164, ca. 84 voetbalsenioren en ca. 
80 jeugdvoetbal, gymnastiek 87, badminton 53 en tafeltennis 10. 
In de bestuurvergadering van 10 maart 1980 wordt geopperd de volleybalsters 
in de gymzaal op vrijdag onderdeel te laten worden van SVL als er een grote 
animo blijft bestaan.  
De procedure om een dorpshuis te verkrijgen is in volle gang in 3 commissies.  
De eerste Grote Clubactie spekt de clubkas met zo’n fl. 500,- 
In de algemene ledenvergadering van 27 juni 1980 wordt gekozen voor het 
volgende voorstel 1: Sport voor iedereen, een gelijke contributie en alle 
opbrengsten en kosten op een hoop, maar wel voor elke afdeling een 
afzonderlijke opbrengsten en kostenvergelijking. 
 
Voetbalbestuur: 

Hans Jansen   voorzitter in hoofdbestuur 
Theo van de Heuvel vice-voorzitter straf en activiteiten 
Jan van Kooten  secretaris en reclame  
Hans van Impelen  wedstrijdsecretaris 
Ton Oostrom   kantine en clubblad 
Piet van Doorn  reclame en strafcommissie  
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Hans van Doorn  straf en activiteiten commissie  
Jan van Elst   opstalbeheer 
Co van Hazendonk  materiaalonderhoud 
Teus Verwoert  jeugdbestuur 

 
Ton Oostrom in het UN van 12-9-1989: Mijn dochter, ik heb er drie, vroeg of niet 
kon voetballen bij SVL. Dat was er niet dus ik zeg: als jij genoeg meisjes 
verzamelt doen we het. Binnen de kortste keren had ze 14 meisjes gecharterd. 
Dan sta je toch weer voor iets. Dan moet je het ook uitvoeren. Je moet me 
echter niet zien als welzijnswerker. 
Op 19 september 1980 wordt een oriënterende vergadering gehouden voor het 
opstarten van een damesvoetbalteam. Op 23 september 1980 vindt de 
oprichting van het damesvoetbal plaats door Wilma Meenen-Oostrom en Co 
van Hazendonk met Hans van Impelen als trainers op de woensdagavond en 
Jan Hoogland als leider.  
De eerste oefenwedstrijd is gespeeld op 3 oktober 1980 tegen SVF. 
 
Damesvoetbal Wedstrijdverslag van 3 oktober S.V.F.-S.V.L. 
Mogen wij ons even voorstellen. Wij zijn de 16 dames van het dameselftal van 
S.V.L. Wij trainen op woensdag van half 8 tot half 9 onder leiding van Co van 
Hazendonk. Na twee keer getraind te hebben speelden wij onze eerste wedstrijd 
in Cothen tegen S.V.F. In het begin van de eerste helft kregen wij de bal haast 
niet over de middellijn,  
na verloop van tijd lukte dat wel aardig (hij was wel snel weer terug). Ondanks 
de goede verdediging en de goede keepster maakte S.V.F. maar 3 doelpunten. 
Dit was ook de stand op het eind van de eerste helft. Tevreden gingen we naar 
de kleedkamer waar we ons opkikkerden met een lekker bakkie thee. We gingen 
weer fit de tweede helft in. Na een poosje gespeeld te hebben lukte het S.V.F. 
een penalty te krijgen. Corrie van Woudenberg wilde deze bal met alle geweld 
schieten. Hahahahaha mis, tot grote vreugde van de Langbroekse 
toeschouwers (behalve Jan van Leeuwen die wit wegtrok). Er werd nog een 
doelpunt gemaakt die de stand op 4-0 bracht, dat was tevens de eindstand. Het 
was een harde maar leuke wedstrijd. 
6 dames van het Dameselftal  P.S. Van Ginkel nog bedankt voor de broekjes 
die we mochten lenen of sommige mochten kopen.  
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De activiteitencommissie organiseert klaverjassen, jokeren en darten. 
Piet Marchal verzorgt de tafels en kaarten voor de activiteitencommissie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto 17, overhandiging sleutels jeugdbus 
Aanschaf van een Mercedes jeugdbus geschiedt uit de middelen van de lotto en 
toto met de chauffeurs H. Veenhof en Bart van Ziel. Bijdrage kosten vervoer: 
EFpupillen fl. 0,50, CD fl. 0,75 en AB fl. 1,- 
De keepers krijgen een zandbak. De ledenvergadering voetbal (nieuwe stijl) op 
vrijdag 16 mei 1980 start om 8.15uur 45 sec met 12 leden en eindigt om 
8.29uur26sec, oftewel 13 minuten en 41 seconden. 
SVL 1 degradeert uit de hoofdklasse als eennalaatste 24 4 10 10 18 35-49 naar 1e 
klasse B. 
SVL 5 wordt ongeslagen kampioen met slechts 2 verliespunten in 16 
wedstrijden, leider is Gijs (Bok) van Schaik. 
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Op 31 mei 1980 wordt als afsluiting van het voetbalseizoen 1979/1980 een 
hutspot toernooi gehouden voor de senioren. In de pauze wordt er echte 
hutspot met worst gegeten. Deze hutspot voor ongeveer 85 man, wordt geheel 
gratis klaargemaakt, geschonken en aangeboden door de rijdende snackmobiel 
van ons aller bekende Broer van Kooten en z’n vrouw Wil. Hopelijk hebben we 
dan weer een nieuwe platenspeler wat helaas is al onze apparatuur op 
maandag 3 maart 1980 gestolen.  
’s Middags is er voor de kinderen touwtje trekken, ballen gooien grabbelen, 
knikkers raden etc. ’s Avonds is er een barbecue en dansen. 
 
Hoofdtrainer is de heer J.C. (Hans) van Ewijk, de heer A.J. Coster wordt 
jeugdtrainer. Totaal 6 senioren teams, 7 jeugd A, B, C, D, E en F1 en 2 met 8 
jeugdtrainers 
Op 5 maart 1980 slagen namens SVL de heren Joop Velt (leider A-junioren) en 
Teunis Reedijk (jeugdsecretaris) voor de opleiding Algemene Basis Opleiding in 
Cothen. Deze cursus is verplicht als iemand een opleiding wil gaan volgen op 
sporttechnisch gebied, bijv. trainer of teamleider.  
Jeugdcommissie bestaat uit Teus Verwoert voorzitter en Teunis Reedijk 
secretaris, wedstrijdsecretaris Jelle Feddema en algemeen adjunct E. Everts, 8 
leiders voor A, B, C, D, E en F. 
 
Voorlopig bestuur tafeltennis: 

Cor Vermeulen  voorzitter in hoofdbestuur  
A.G. Duiverman  secretaris  

Op de maandag en woensdag was voor 5 trouwe junior-leden een enthousiaste 
en bekwame trainer beschikbaar in de persoon van Rogier Stoffers uit Bunnik. 
In de algemene ledenvergadering van 27 juni 1980 wordt besloten de 
jeugdafdeling tafeltennis op te heffen in verband met de geringe belangstelling. 
 
Badmintonbestuur, geheel nieuw per 30 september 1980: 

Wim Jansen   voorzitter in hoofdbestuur 
Aartje Sondervan   secretaresse 
Miep van Impelen   penningmeesteresse 
Trees van Buuren 
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Jan Gijsbert van Koten 
Animo op trainingsavond maandag is ver beneden peil, goed gaat het spelen 
op dinsdag, donderdag en vrijdag. De trainer Ad van de Hoven keert niet terug. 
 
Bestuur gymnastiek: 

Annie Verwoert-Terpstra   in hoofdbestuur  
Monique Hoogewerf-Van de Berg voorzitster 
Ger Minnaar-Visser    secretaresse 
Jikke Kerkhof-Hoekstra 
Roberta Feddema-van Vulpen 

Plaats: gemeentelijke gymnastiekzaal aan de Weidedreef 
Terugloop leden gym. Leiding is mej. Teuni Sondervan en dhr. L. Boer 
Drie meisjes van de afdeling gymnastiek gaan naar de assistente cursus te 
weten Jannie Gardenier, Paulien Achterberg en Erika van de Wiel. 
 
WIJ PROTESTEREN !! 
Wij, de ouderen van de woensdagselectiegym, protesteren. Vorige week werd 
er door een bestuurslid aan ons verteld dat de woensdaggym verplaatst wordt 
naar de zaterdag, en dan nog wel in Doorn! Wij worden verplaatst omdat de 
jongere kinderen die er het laatste jaar bijgekomen zijn, meer aandacht van 
Teunie nodig hebben.  
Dat begrijpen we wel, want zij kunnen nog niet op zichzelf werken, omdat ze 
nog geen ervaring hebben met het vangen van elkaar. En tenslotte nemen ze de 
gym nog niet zo serieus. Wij (de groteren) hebben die aandacht van Teunie 
haast niet meer nodig, omdat we elkaar kunnen opvangen, en harder 
doorwerken. Nu heeft het bestuur besloten om het woensdaguur geheel aan de 
jongeren te wijden. Dus moeten wij weg! Dit vinden wij onredelijk omdat wij de 
selectiegroep vormden, toen kwamen de jongeren, en nu moeten wij maar 
weer weg. Sterker nog: er is van tevoren niet eens gevraagd of wij het er wel 
mee eens waren (zijn we dus niet).  
Toen een bestuurslid ons kwam vertellen, kon er al niets meer aan worden 
gedaan omdat de zaal al gehuurd was. Wij hadden helemaal geen inspraak.  
Nu blijkt dat niet iedereen kan op zaterdagmorgen. En wij willen in Langbroek 
op gym blijven omdat het er veel leuker is en, en tenslotte zitten we op S.V.L. en 
niet op UNITAS!!!!!!!!  
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Wij zijn het niet met dit besluit eens!!!!!!!!  Erika, Pauline, Jolanda, Karin & 
Ingrid 
 
Redactie bestaat uit Ad Gaasbeek, Sjaak Gaasbeek, Wim van Oudbroekhuizen, 
Ton van Garderen, Hans van Impelen stopt, Ton en Wilma Oostrom, Wilma van 
Dijk. De voltreffer van april 1980 verschijnt met oranje kaft. Niet omdat de 
nationale feestdagen voor de deur staan maar omdat de drukker geen blauw 
papier richting Odijk heeft gestuurd. Het meinummer 1980 verschijnt met roze 
kaft. Het decembernummer verschijnt in lichtblauwe kaft met gepaste 
kerstopdruk op glossy papier. De distributie van het clubblad wordt verzorgd 
door Piet Marchal. Lotto geschiedt door Jelle Feddema. 
 
Voetbalwerkzaamheden verricht vanaf 1 januari 1980: 
Nieuwe afrastering om het gehele veld. 
Nieuwe verwarming in de kantine en aangrenzende kleedlokalen. 
Renovatie oud kleedlokaal. 
Nieuwe dug-outs gebouwd. 
Nieuwe afvoeren aangelegd bij het hoofdveld. 
Nieuwe lichtkabel ingelegd van bijna 200 meter. 
Jeugdbusje rijklaar gemaakt en voorzien van reclameborden en 2 chauffeurs. 
Geldophaler verzorgd tijdens de wedstrijd en voor de contributie. 
Medische staf voor SVL op het Zonnehuis. 
Lampen vernieuwd in de lichtmasten. 
 

1981, start damesvoetbal  

 
Algemeenbestuur: 

Gerard Minnaar   voorzitter 
Gert van Leeuwen   secretaris 
Daan van Ee   penningmeester (assistent dhr. Biesheuvel) 

en vertegenwoordiger namens de afdelingen. 
Contributie wordt verhoogd naar fl. 130,-. 
Activiteitencommissie bestaat uit Gert van Leeuwen, Hans Roeleveld en Teus 
van Ziel met klaverjassen en darts. Wegens te geringe belangstelling wordt 
gestopt met jokeren. 
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Voetbalbestuur: 
Hans Jansen   voorzitter in hoofdbestuur 
Jan van Leeuwen   secretaris 
Jan van Kooten  2e secretaris, vice-voorzitter, opstal, reclame  
Jan van Elst   opstalbeheer  
Ton Oostrom   kantine 
Hans van Doorn  straf en activiteiten commissie  
Piet van Doorn  reclame en strafcommissie  
Hans van Impelen  wedstrijdsecretaris 
Teus Verwoert  jeugdbestuur 
Co van Hazendonk  materiaalonderhoud 
E. Evers   jeugdbestuur 

Bestuursleden damesvoetbal zijn Teunie van Ziel, Annet de Wit en Marja 
Verweij. 
De ledenvergadering afdeling voetbal op 22 mei 1981 kent 8 leden en duurt 
exact 10 minuten. 
 
In maart 1981 wordt het plan gelanceerd de kantine als volgt te verbouwen: 
1 Bestuurskamer met nieuwe zij-ingang 
2 Medische behandelkamer met extra brede deur 
3 Uitbreiding kantine met vouwwand 
De geplande gereeddatum is 24 juli 1981. 
 
Consuls zijn Berend Mansier (gemeente) en namens SVL Hans van Impelen en 
Jan van Kooten. Verantwoordelijken voor de 4 kantinegroepen zijn Sjaan van 
Impelen, Chris Everhardus, Teus van Ziel en Hans Jansen. De nieuwe 
hoofdtrainer is Jan Koster uit Utrecht, er komt een 7e team, geen B, wel 2xC, 
Hans van Brenk blijft keeperstrainer. 
 
De jeugdcommissie bestaat uit Teus Verwoert voorzitter en Teunis Reedijk 
secretaris, wedstrijdsecretaris Jelle Feddema en algemeen adjunct Nico van 
Kooten, beschikbaar zijn 12 leiders voor A, B, C, D, E en start van F pupillen. 
Jeugdtrainer van de A,B,C-junioren is Han Coster, chauffeur jeugdbus is Bart 
van Ziel. De jeugdvoetbalcommissie denkt aan het starten van een 
meisjesteam. 
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Op 7 maart 1981 wordt het eerste damesvoetbal doelpunt gescoord door Bea 
van Hazendonk en de tweede door Marja van Kerkhof in de wedstrijd tegen 
Fortitudo uit Culemborg. Per 1 januari 1981 zijn de dames officieel lid van SVL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto 18, damesvoetbalteam 
Op 21 maart 1981 behaalt het damesvoetbalteam haar beste resultaat tot dan 
toe, een 1-0 verlies bij Everstein door een eigen doelpunt. 
Op 4 april 1981 wordt dit resultaat overtroffen door het damesvoetbalteam door 
thuis 1-1 te spelen tegen Everstein door een doelpunt van Jolanda Minnaar. 
Zaterdag 22-08-1981 spelen de dames een wedstrijd uit tegen N.S.V.S en 
winnen voor het eerst met 3-2 dankzij 3 doelpunten van Wilma Oostrom.  
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Badmintonbestuur: 
Jan Gijsbert van Kooten voorzitter in hoofdbestuur 
Aartje Sondervan   secretaresse 
Miep van Impelen   penningmeesteresse 
Trees van Buuren 
Jan van Garderen   jeugdafdeling 

Trainer is M. van Meeken. 
De afdeling badminton organiseert een toernooi voor 43 deelnemers in januari 
1981. De prijsuitreiking wordt op woensdag 28 januari 1981 gecombineerd met 
een bowlingavond in hotel Schimmel te Woudenberg vanaf 20.00 uur. Hieraan 
nemen 70 mensen deel. Cees van Os was de beste bowler, terwijl Riet Marchal 
met Cor van de Pavert het beste badmintonteam van het toernooi bleken.  
Eervol laatste zijn Annie van Dijk en Henk Brouwer. 
De afdeling badminton zit zo vol met 22 leden per avond dat aan een ledenstop 
noodzakelijk is. Het bestuur denkt aan aansluiting bij de Nederlandse 
Badminton Bond, op 20 mei 1981 wordt hiertoe besloten, en een jeugdafdeling 
van 12 tot 16 jaar start op de zaterdagmorgen 12-09-1981 van 10-12 uur met 15 
leden onder leiding van mw. Van Koten, Jan van Garderen en Sjaan Dijkstra uit 
Cothen. De trainer is John Bruininga uit Wijk bij Duurstede. 
Woensdag 25 november hebben we met 2 teams tegen badmintonclub 
Steinheim uit Doorn gespeeld. Na de dames en heren dubbel, dames en heren 
enkel en mix was de eindstand heel verrassend in het voordeel van langbroek: 
23-9. 
 
Gymnastiekbestuur:  

J. Hoogeweg   in hoofdbestuur  
Monique Hoogewerf voorzitster 
Ger Minnaar   secretaresse 
Jikke Kerkhof 
Roberta Feddema 

Op woensdag 7 januari 1981 start de gymnastiek met een nieuwe groep voor 
ouderen. Recreatief bezig zijn voor ouderen vanaf ongeveer 55 jaar (voor dames 
en heren). Het is in de kantine van half 2 tot half 3. U krijgt gratis een kopje 
koffie. Inlichtingen bij mw. Minnaar. Komt u ook? 



1961            40 jaar SportVereniging Langbroek            2001         pagina 65 

Vrijdagavond 22 mei 1981 is de jaarlijkse gymuitvoering. Om 7 uur zijn alle 
leden aanwezig, om kwart over 7 opgesteld in de douche en kleedkamers voor 
de opmars en om half 8 is de zaal vol met bezoekers. We marcheerden op en de 
meisjes van de groep 9-11 jaar begonnen met de lange mat. Toen de lange mat 
was geweest kwam de groep meisjes 6-8 jaar met de brug ongelijk.  
Daarna was de vogeltjesdans van de kleuters. 
Dit werd gevolgd door Mathilde met haar vrije oefening. Voor de pauze 
kwamen de onderdelen van groep meisjes 13-14 jaar en als laatste de 
lintendans uitgevoerd door de meisjes 6-11 jaar. Na de pauze kwamen er enkele 
meisjes met brug ongelijk, afgewisseld met brug gelijk uitgevoerd door de 
jongens. Ook deden dit jaar de oudere en gehuwde dames mee, met de vrije 
oefening en ring zwaaien. Ook de vier heren die de onderdelen toestellen 
wisselend deden met de brug gelijk wat erg mooi was om te zien. En tot slot 
van alle onderdelen kwam de parapludans op Piano Joe uitgevoerd door de 
groep meisjes 14-17 jaar. 
Door terugloop ledental bezuiniging en afscheid leider Leo Boer en opheffing 
selectiegroep, leidster is Teunie Sondervan. 
 
Tafeltennisbestuur: Cor Vermeulen  voorzitter   
Op de algemene ledenvergadering van 26 juni 1981, 25 leden, worden de 
activiteiten van de afdeling tafeltennis opgeschort. 
 
De redactie bestaat uit Ad Gaasbeek, Sjaak Gaasbeek, Wim van 
Oudbroekhuizen, Ton van Garderen, Ton en Wilma Oostrom. De distributie van 
het clubblad geschiedt door Piet Marchal. 
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De Jubileumcommissie van SVL bedankt: 

Aannemersbedrijf Sondervan K. Mocking hoveniersbedrijf 

Administratiekantoor D. van Ee Kapsalon de Gier 

Agricom  Kapsalon Haar Stijl 

Assurantiekantoor Esveldt Karwei bouwmarkt 

Assurantiekantoor J.P. van Echtelt Kobalt Media Services 

Auto bedrijf Bochane bv Kruit Installatiebedrijf bv 

Auto-/ motorrijschool W. Boevé Langbroekse Schoffel & Co 

Autobedrijf Gruters Meyer Optiek 

Bar-Bistro Torbijn Omnia Reclame en Decoratie Partners 

Bilthovens Bouwbedrijf de Jong bv Onderlinge Verzekering Cothen e.o. 

Bloemenkiosk Margriet Onink & Brakke 

Brugts optiek P.J. van de Mispel & Zn. Bv 

Burgerbelangen 96 Rabobank Rijn en Heuvelrug 

C. van Doorn autobanden Rietdekkersbedrijf F. Ernst 

Damen & Van Leeuwen Slagerij  J.Kaspers 

De Onroerendgoed Specialist Slagerij Noordam 

De Vrienden Uit Wijk Snackbar de Paddestoel 

Fa. H. Haalboom Spar Supermarkt  

Fair Play  Steenhouwerij Jansen 

Fam. van Rooijen 
Tegelzettersbedrijf C.G. van de 

Bogaard 

 Firma  "De Rijnstreek"  't Langbroekertje 

Frijsteen & Zn. Timmerbedrijf van Hazendonk  

G. Vernooy Internationaal Transport bv Transport bedrijf van Donselaar 

G.H.  Minnaar Transportbedrijf Gebr. Quint 

Geco verhuurbedrijf Transportbedrijf H. van Cooten 

Gemeente Wijk bij Duurstede Triomf Tours Toerincarbedrijf 

Go Produkties  van de Wiel's automobielbedrijf 

Groen Licht van den Berg Sporthandel 

Heimerink Bouw Utrecht bv van Eck & Rigters 

Heineken Brouwerijen Utrecht van Garderen & Overvest 

Hoogland bestrating Van Leeuwen Kaas 

Houthandel Copier van Uem & Wennekes bv 

Inlijst atellier Els W.J. Merkens Tuincentrum 
 



 

1982, start Jeugd Activiteiten Commissie  

 
Algemeenbestuur: 

Gerard Minnaar   voorzitter 
Gert van Leeuwen   secretaris 
Daan van Ee   penningmeester (assistent is dhr. Arendz) 
en vertegenwoordiger namens de afdelingen. 

Contributie wordt verhoogd in 1982 naar fl. 140,-, het tekort in 81/82 is fl. 2.600,-. 
De heer Stouthart stopt zijn activiteiten voor SVL, Nauta neemt de ernstigere 
blessures voor zijn rekening, Brakké is de fysiotherapeut. Opzeggen 
lidmaatschap gebeurd bij Piet Marchal of Engelbert Biesheuvel. Op 25 oktober 
1982 wordt een muziekvergunning aangevraagd voor weer eens een 
discoavond. 
 
In de periode 1980-1982 hebben Jan Mansier en Ries van Leeuwen, leider en 
trainer van de A-junioren, diverse activiteiten georganiseerd voor de jeugd. In 
1982 wordt de jeugdactivitetencommissie opgericht, bestaande uit vrijwiligers 
uit alle SVL afdelingen, bijvoorbeeld Teunie Sondervan en Robert Luiten(pr 
sinds 1989).  
Het doel is om gezamelijk activiteiten te organiseren voor de jeugd van alle 
afdelingen, en zelfs voor niet leden. Andere betrokkenen in latere jaren zijn 
onder andere Wil van Brenk (1989), Nico van Kooten, Bert Arendz, Monique 
Hoogewerf, Marijke Botschuiver, Jan van Ziel, Nel (1991) en Liesbeth van 
Leeuwen, Joke Aalbertsen, Gert van de Lagemaat, Anita Hofman (1991), Nelleke 
Kramer, Anneke van Cooten, Ton Oostrom, Teus Viveen en Geert van der Sijs.  
Levendig wordt de dropping tussen kerst en nieuwjaar herinnerd. Soms iets te 
enthousiast afzetten met de veewagen van Peter Oostrom in Overberg welke 
afstand allleen met een taxi overbrugbaar bleek. Enigszins zorgelijk werd het 
toen een team om 02.30 uur 's nachts niet was gearriveerd. Ook de dames op 
de stempelposten voelden zich niet altijd in het donker op hun gemak. 
Met de fiets naar Doorn of Driebergen en zwemmen was altijd succesvol op 
voorwaarde van zwemvaardigheid, de benodigde attributen en het niet in slaap 
vallen in het bubbelbad. Ook werd soms met hulp van de brandweer een 
zwembad op het sportterrein gecreeerd of een spelenkermis. 
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Succesvol is ook het paaseieren zoeken onder leiding van Hans van Impelen 
met een levensgrote paashaas in de persoon van Kimberly van Kooten. 
Een van de jaarlijkse activiteiten is het sinterklaasfeest met een vertolking door 
Willem van Kooten, Ad Gaasbeek, Arie van Cooten, Johan Mocking en Thijs van 
Klaveren op de hoge stoel van Johan Aalbertsen of Jikke Kerkhof. Niet mogen 
worden vergeten de zwarte Huub van Hazendonk, Koos van Rossum, Johan 
Damen, Wilco van Doorn en Mariska Biesheuvel.   
In de latere jaren wordt gekampeerd waarbij de oudere jeugd uitstekende 
leiders blijken. Jan van Elst regelde in het begin een grote legertent, die helaas 
niet altijd waterdicht bleek. Voor de supergrote tent van Dick Ruitenbeek waren 
3 dagen nodig om deze op te zetten. Jan Mansier zag kans in de geleende 
patatwagen van broer van Kooten zeer krokante frieten te bakken. 
Problematisch werd het soms als een kind na de activiteiten niet door de ouders 
op het afgesproken tijdstip werd opgehaald. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto 19, niet complete Jeugd Activiteiten Commissie 
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Een bijzonder leuke maar niet geplande activiteit bleek het kikkers in de 
broekzak stoppen van John de Rooij.  
Vanaf 1987 wordt de playback, bonte avond, moppentrommel en achterwerk in 
de kast gehouden. Van de latere jaren is de casinoavond.  
Niet vergeten mag worden vanaf 1975 de sportieve prestatie op de 
avondvierdaagse in Cothen met tot 70 deelnemers en het vingerverven. 
In de beginjaren van de kantine werd een film vertoond met een projector van 
Nico van Impelen, later werd dit video in het dorpshuis. 
Sinds 1989 wordt de jeugd sportman, sportvrouw en sportteam gekozen. 
In 1992 worden de gebroeders Muhren ingehuurd, rond 1994 Bennie 
Wijnstekers. 
In 1999 en 2000 wordt deelgenomen aan het gymnastiekkamp van de KNGU. 
Na afloop van de activiteiten moest er een vergoeding worden afgedragen, 
waarschijnlijk door het overenthousiasme van de deelnemertjes schoot dit er  
wel eens bij in, hetgeen werd gecompenseerd door kindvriendelijke 
sponsorbijdragen. 
Verder werd een en ander gefinancierd door de afdelingen, kermis, grote 
clubactieloten, de voetbalpool, teruggave belasting en vele donateurs.  
In 2001 is het JAC op zoek naar enthousiaste kindvriendelijke vrijwilligers met 
als voorbeeld Cees van Mourik. 
 
Voetbalbestuur: 

Hans Jansen   voorzitter in hoofdbestuur 
Jan van Leeuwen   secretaris 
Jan van Kooten  vice-voorzitter  
Gijs Aalbertsen   nieuw materiaalbeheer  
Ton Oostrom   kantine 
Dick van Brenk   strafcommissie  
Piet van Doorn  reclamecommissie  
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Teus van Ziel nieuw wedstrijdsecretaris 
Co van Hazendonk  onderhoud elektrisch  
Nico van Kooten  jeugdbestuur 
E. Evers   jeugdbestuur 
Marja Verwey  dames 

 
Bestuursleden damesvoetbal zijn Teunie van Ziel, Annet de Wit en Marja 
Verweij. 
 
Het dameselftal in hun nieuwe trainingspakken geschonken door o.a.  
H. Kosterman, H. Jansen, G. Minnaar, G. Brouwer, B. Mansier, J. Mansier,  
G. van Ziel, H. van Impelen en het 6e elftal. De dames eindigen als 8e van de  
9 in de competitie. 
 
De activiteitencommissie bestaat uit Gert van Leeuwen, Hans Roeleveld en Han 
Koster met klaverjassen en darts op nieuw dartbord. Hoofdprijzen zijn onder 
andere een racefiets voor Rijk van Vulpen 41533 punten, bak- en grilloven voor 
R. van Rossum 40213, tennistafel Adri van Poppel 40132, radiocassetterecorder 
Sjaak van leeuwen 40111 en een gourmetstel Piet Hey 40003, 40e Henk Verkerk 
34065.  
Jokeren wordt gewonnen met grote voorsprong door Joke van de Berg,  
de Poedelprijs door Dien van Woudenberg. 
Op vrijdag 2 april organiseerde S.V. Aurora een regionale klaverjaswedstrijd. 
Voor SVL namen deel Rijk van Vulpen, Adri van Poppel, Sjaak van Leeuwen en 
Piet Hey. Zij lieten zien dat ze niet voor niks bovenaan staan in de competitie 
want ze wonnen namelijk de tweede prijs. 
 
Consuls zijn Berend Mansier (gemeente) en namens SVL Hans van Impelen en 
Jan van Kooten. Verantwoordelijken voor de 4 kantinegroepen zijn: Sjaan van 
Impelen, Chris Everhardus, Teus van Ziel en Hans Jansen. 
Er komt een 7e team maar wordt weer 6 in '82, Hans van Brenk blijft 
keeperstrainer. 
Jeugdcommissie, nadat  7 personen stoppen, Nico van Kooten voorzitter, E. 
Evers vice-voorzitter, Jelle Feddema secretaris, wedstrijdsecretaris Hans van 
Impelen en  
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C.W. de Graaf, 12 leid(st)ers voor B, C, D, E en F. Jeugd- ABC en damestrainer 
blijft Han Coster, chauffeur is Bart van Ziel. Geen reiskostenvergoeding meer 
verplicht door verhoging contributie. 
 
De ledenvergadering afdeling voetbal wordt gehouden op 11 juni 1982, J. 
Koster is de hoofdtrainer en H. van Brenk keeperstrainer. De vergunning voor 
de bouw van het portaal voor de kantine-ingang is akkoord, deze is noodzakelijk 
i.v.m. geluid. 
SVL 2 promoveert naar de 3e klasse reserve KNVB, 20 gespeeld, 33 punten 
doelgem. 53-19. 
Fysiotherapeut dhr. Stouthart wordt i.v.m. zijn drukke werkzaamheden 
(promotie) vervangen door dhr. Brake uit Maarn. De masseur blijft Nico 
Lantinga. 
Topscoorder is Rene Henskes met 47 doelpunten. Selectiespeler met hoogste 
trainingsopkomst van Wim van Oudbroekhuizen 58x, laagst is Nico Hardeman 
1/2x. 
 
 
 
 
 
 
Op 30-10-1982 speelt Thijs van Klaveren zijn eerste competitievoetbalwedstrijd  
en wordt bij het 7e gewisseld bij 3-1 terwijl met 3-7 wordt verloren met het 
volgende commentaar: ‘Jongens wissel me toch nooit meer, het bewijs is nu 
toch wel geleverd’. Bijnaam Theo Termaat is Koko Petalo. Bijnaam Ton 
Oostrom is Prins tikkie terug. Bijnaam Jan van Kooten is Pork. 
 
Badmintonbestuur: 

Jan Gijsbert van Koten   voorzitter in hoofdbestuur 
Aartje Sondervan-Henzen   secretaresse 
Miep van Impelen-Quint    penningmeesteresse 
Trees van Buuren-Van Wijngaarden    
Jan van Garderen     jeugdafdeling 

Trainer is M. van Meeken. Momenteel heeft de badminton 65 leden. 
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De afdeling badminton organiseert een toernooi in februari 1982. Eerste zijn 
Aartje Sondervan met Hans Marchal en als laatste Trees van Buuren met 
Narijke de Groot van de 44 leden. De prijsuitreiking wordt op 24 februari 
gecombineerd met een bowlingavond in hotel Schimmel te Woudenberg.  
 
Op woensdagavond 10 maart 1982 spelen 2 teams van SVL vriendschappelijk 
tegen Steinheim Doorn. Het enen team bestond uit Cor en Thijs van de Pavert, 
Aartje Sondervan en Jan Vendelo en wonnen met 6-2. 
Het ander team samengesteld uit Sjaan van Impelen, Wilma Sondervan, Jan 
van Garderen en Nico de Bie zagen kans met 7-1 te winnen volgens Paulus 
Poepoog.  
 
Op zaterdag 27 maart 1982 was er een toernooi voor de jeugd tegen de 
senioren georganiseerd dor onze trainer John Bruininga uit Wijk bij Duurstede. 
Voor de senioren waren uitgenodigd, de heer en mevrouw van de Sijs, Martha 
de Man  
en Geert van de Sijs. Voor de jeugd deden mee, Angelique, Connie, Lidie, Carla, 
Margreet, Annefiek, Linda, Timo en Rob. Het was een erg spannend toernooi,  
maar hoe we ook ons best deden, hebben we niet veel gewonnen. De ouderen 
gingen dus, bijzonder verrassend, met de eer strijken. Wij zijn dus tot de 
conclusie gekomen dat we het komend jaar goed moeten trainen om hen een 
volgende keer  
te kunnen verslaan. Volgende week, zaterdag 3 april, is er weer een toernooi,  
maar dan tussen de groep van 10 tot 13 jaar en de groep van 14 tot 16 jaar,  
waar wij hopelijk beter zullen spelen.   Rob Henzen. 
 
Verslag jeugdbadmintontoernooi zaterdag 3 april 1982 
Het werd dus een overwinning van de 14-17 jarigen op de 11-13 jarigen,  
maar het was moeilijk voor hen om die overwinning te behalen. Weet iedereen 
wel dat badminton een hartstikke leuke sport is, en dat er nog veel meer 
jeugdleden bij kunnen? Als je belangstelling hebt, kom je maar eens kijken.  
Het is op zaterdagochtend voor 11-13 jarigen van 10 tot 11 uur en voor de 14-16 
jarigen van 11 tot 12 uur.   Tot ziens, Agnes en Lidie. 
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Wedstrijd Steinheim – SVL jeugd op 6 mei in Doorn 
We kwamen al te vroeg aan, maar dat was een voordeel want (dachten we) dan 
konden we nog even inspelen. Maar dat ging niet door want ze waren de 
shuttles kwijt. Ze werden gevonden en na de wedstrijden konden we beginnen. 
Nu, al met al was het lang geen slechte wedstrijd en zouden we best wel willen 
dat het nog eens een keer zo was. (Je moet rekenen dat het onze eerste 
wedstrijd uit was!) De einduitslag werd 5-3. De meisjes kregen met dank een 
bos gele tulpen en de jongens een handdruk. Zo, dit was het verslag van de 12 
jaar en ouderen. Angelique. 
 
Voetbalwedstrijd Badminton – Brandweer 1-1 en gedwongen vakantie Jan van 
Garderen. Voetbalwedstrijd Badmintondames – voetbaldames 9-0 dankzij de 2 
badmintonkeepsters Sjaan van Impelen en Joke Aalbertsen. 
Het echtparentoernooi op woensdag 3 en 17 november 1982 met 16 teams is 
een dusdanig succes dat er geen nieuwe leden meer bij kunnen. Na 6 
wedstrijden eindigden al eerste het team Teus met Annet en als laatste 
Monique met Peter.  
 
Gymnastiekbestuur: 

J. Hoogeweg   voorzitter in hoofdbestuur 
Monique Hoogewerf secretaresse 
Ger Minnaar    
Jikke Kerkhof  penningmeesteresse 
Roberta Feddema  

Bejaardengymnastiek in kantine is onderdeel van SVL en wordt verzorgd door 
Roberta Feddema, Ger Minnaar en Geertrui van Dijk. 
 
Zaterdag 20 maart 1982 was het dan zover. Iedereen was om 2 uur aanwezig in 
de kantine. De meisjesgroep 12 tot en met 15 jaar mocht in het SVL busje en de 
rest werd in auto’s verdeeld. Toen we in Rhenen aankwamen moesten we 
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wachten voor de deur tot Teunie zei dat we naar binnen mochten. Binnen keek 
Teunie op het bord welke kleedkamers we moesten hebben. Hans ging met de 
jongens naar hun kleedkamer en Teunie met de meisjes. Wij (meisjes 10 t/m 15) 
waren pas om 4.20 uur aan de beurt dus we moesten nog wel even op onze 
beurt wachten. We gingen op de tribune zitten kijken naar onze andere groepen, 
Iedereen was klaar met de oefening toen kregen we een Bros (reep chocola) van 
Teunie. Daarna moesten we opmarcheren, wij waren de laatste. We hebben de 
tweede en de derde prijs mee naar huis genomen in de vorm van diploma’s. In 
het busje hebben we nog gek zitten te doen en gezongen. In de kantine hebben 
we nog drinken gehad en zijn toen naar huis gegaan. Het was een geslaagde 
middag. Wat mij betreft mag het vaker.  
Astrid van Kooten 
 
Beheerder van de gymzaal is Mees Verbeek. De redactie bestaat uit Ad en Sjaak 
Gaasbeek, Ton, Lieneke en Wilma Oostrom. Distributie clubblad door Piet 
Marchal. 
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1983, werkeloosheid, stakingen en loonkortingen 

 
Algemeenbestuur: 

Gerard Minnaar   voorzitter 
Gert van Leeuwen   secretaris 
Daan van Ee   penningmeester (assistent dhr. Arendz) 
en vertegenwoordiger namens de afdelingen. 

Contributie wordt verhoogt naar fl. 150,- en de consumpties worden duurder, er 
is geen disco door geluidsoverlast. Algemene vergadering kent 23 leden op 23-
06-1983 met een tekort in seizoen 82/83 van fl. 13.000,- door slecht 
voorjaarsweer.  
Op 1 oktober 1983 wordt het dorpshuis De Toekomst geopend. 
 
Voetbalbestuur:  

Hans Jansen   voorzitter in hoofdbestuur 
Jan van Leeuwen   secretaris 
Jan van Kooten  vice-voorzitter  
Gijs Aalbertsen  materiaalbeheer  
Ton Oostrom   kantine 
Dick van Brenk  strafcommissie  
Gert van de Lagemaat reclamecommissie  
Teus van Ziel   wedstrijdsecretaris 
Co van Hazendonk  onderhoud elektrisch  
Nico van Kooten  jeugdbestuur 
E. Evers   jeugdbestuur 
Marja van Os-Verwey dames 

 
J. Koster is hoofdtrainer bij SVL sinds 1981:’ Het is een kleine club, erg gezellig, 
wel eens te gezellig.’ Het 1e speelt in 1e klasse afdeling Utrecht, de vriendenclub 
van het 2e speelt reserve 2e klasse na 2 jaar achterelkaar kampioenschap. 
H. Coster is de damestrainer en Hans van Impelen jeugdtrainer.  
Jeugdcommissie bestaat uit Nico van Kooten voorzitter, E. Evers vice-voorzitter,  
Jelle Feddema secretaris, wedstrijdsecretaris Hans van Impelen en C.W. de 
Graaf. Bij afgelasting is er bingo, sjoelen, darts of tafeltennis. 
SVL E wint eigen toernooi op 14 mei 1983 met 5 uit 3 en doelsaldo 9-0. 
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SVL F wint 3e prijs op zaterdagmiddag 7 mei 1983 te Beusichem, na ‘s ochtends 
met 16-0 in Schalkwijk te hebben verloren. 
 
Op paaszaterdag 1983 was er een grandioze eierzoekwedstrijd georganiseerd 
door o.a. onze jeugdwedstrijdsecretaris H. en zijn vrouw S. van Impelen. Elk 
kind mocht 1 ei zoeken, welke een nummer had, dat weer correspondeerde met 
een prijsje met hetzelfde nummer. Elk kind werd ook getrakteerd op chips en 
limonade, en het kon niet op, elk kreeg ook nog een heerlijke bak patat. Al deze 
dingen waren schenkingen van mensen die de jeugd een warm hart toedragen. 
Voorwaar een groot feest voor onze kinderen. Allen die zich hiervoor ingezet 
hebben heel veel dank.   Vader en Moeder J.   
Gert Jan Overvest kon niks vinden, sponsors waren Nico van Kooten, Jan 
Mansier, Jan van Ziel, Koos Noordam en Hans van Impelen. 
 
 
 
Voetbal heeft 100 seniorleden incl. 16 dames en 6x herenteam. 
Op 21-02-1983 beslist de gemeenteraad dat naar aanleiding van de subsidie-
aanvraag van 1978 in 1983 geen geld beschikbaar is voor de uitbreiding van de 
kantine en de aanvraag verschoven zal worden naar de begrotingsbehandeling 
1984. Overigens ligt er 20.000,- van de NSF en provincie te wachten op 
voorwaarde dat voor 31-12-1983 zou worden begonnen. Op 14-03-1983 bericht 
de gemeente Langbroek dat op korte termijn geluidmetingen bij de kantine 
worden verricht in verband met de aanvraag voor een vergunning voor 
jeugddiscoavonden. 
SVL Damesvoetbalteam wint het zaalvoetbaltoernooi (en eerste beker) op  
08-01-1983 bij Fortitudo in Beusichem. Tegenstandsters Fortitudo 1 (1-1) en  
2 (2-0), Zios (5-1) en SVF (2-1). Speelsters voor SVL zijn Ellen Hijman, Jaquelien 
de Ridder, Mieke Jansen, Adrie van Os, Nicolien van Dijk, Marja Verweij, 
Jolanda van Kooten en Lieneke Oostrom. Damesteam wordt 2e in competitie 1e 
klasse C met 16 25 47-19, aanvoerdster is Jolanda van Kooten. In november 
1983 loopt Wilma Oostrom een dubbele beenbeuk op. 
Topscorer herenvoetbal is Thijs van Dijk 62x en gaat van het 6e naar het 1e, bij 
het  damesvoetbal J. de Ridder 14x. Op 7 mei 1983 maakt Thijs van Dijk zijn 
250e treffer voor SVL in de wedstrijd SVL-PUEM. Hoogste trainingsopkomst 
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herenvoetbalselectie: Jan Hoogland 77x, laagst Nico Hardeman (DOS, Willem 2) 
3x. 
SVL 2 voor 2e keer achterelkaar kampioen en promoveert van res. 3e klasse 
KNVB naar reserve 2e klasse KNVB, leider is Theo Termaat met vanaf 81 het 
motto: ‘Jongens, kat in ’t bakkie’, 16x winst, 4x gelijk 3x verloren, nog te spelen 
SVL 2 - Candia 2, doelpunten 16 voor 25 tegen. Voor het eerst div. teams 
shirtreclame. 
I.v.m. bezuiniging kantine zorgen de teams zelf voor het schoonmaken, 1x per 6 
weken, dit was eerder verzorgd door mw. Sondervan en mw. Van Impelen. 
Dokter Verzijl stopt met keuringen. Piet Marchal sr. krijgt fl. 35,- per maand voor 
het wassen van de tafelkleden. 
 
Omdat Opa Brouwer als leider zijnde op 28 mei 1983 niet gehaald werd voor het 
toernooi van Candia schreef hij dit gedicht getiteld:   
Het Sportklubje 
Een sportklubje is als een kerstbal zo broos en teer 
het gaat als de golven op en neer. 
De ene tijd vol vreugde, de andere met verdriet 
maar opgeven moet je zomaar niet. 
Je moet ervoor vechten als het kan 
dan pas ia er ware liefde tussen de sport en de man. 
Doe gerust eens wat water bij de wijn 
want dan kan je pas echt gelukkig zijn. 
Het is nu eenmaal zo in het leven 
af en toe kan je nemen……maar meestal moet je geven! 
 
Ode aan de jeugdbus ‘het voertuig van de zaterdag’ van Hans Techniek 
Daar zien ze hem weer 
Hij rijdt maar steeds op en neer 
Hij doet het steeds slechts voor de eer 
Ja, steeds maar weer en weer en weer 
Voor de jeugd een fijne dag 
Zo rond te worden gereden in al zijn pracht 
Zo geeft hij gas 
Zo remt hij af 
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Zo zijn ze er weer 
Ja, telkens keer en keer 
Ja Bart doet maar aan 
Ja ik hoop dat dit voorlopig zo blijft gaan 
Zo ‘ome Bart’ van Ziel hartelijk bedankt 
Ja zeker van mijn kant. 
 
Badmintonbestuur: 

Jan Gijsbert van Koten   voorzitter in hoofdbestuur 
Helmert Bleijerveld    secretaris 
Miep van Impelen-Quint    penningmeesteresse 
Trees van Buuren-Van Wijngaarden    
Jan van Garderen     jeugdafdeling 

De uitslag van het badmintontoernooi in januari 1983 is op de 1e plaats het 
team 
Annet Viveen (Jeanne Dijkstra), Joke Aalbertsen, Geert van de Sijs en Jan van 
Buuren met 285 punten. Als laatste op de 12e plaats Riet Marchal, Dorien Kraay,  
Pim van Raay en Co Oostveen met 119 punten, totaal 48 deelnemers van de 71 
leden incl. bowling in De Akker te Amerongen. 
 
Dinsdag 25 oktober 1983 voetbalwedstrijd SVL Badminton – SVL 5 5-3.  
Woensdagavond 2 november 1983 is het echtparen-toernooi met 18 teams en 
enige supporters. Winnaars zijn Hans Marchal en Henny Sondervan (49 
punten), tweede Monique Hoogewerf en Jan Hoogeweg (43) en gedeeld derde 
Trees met Jan van Buuren en Marieke met Gerard Vrijhoef (38).  
Zaterdag 26 november 1983 wint SVL geen prijzen op het sterk bezette 
badmintontoernooi van SVMD in de Marinierssporthal in Doorn. Onze trainer 
John Bruininga gaf wel het goede voorbeeld door de heren dubbel te winnen in 
een oogverblindend kanariegeel tenue. 
 
Gymnastiekbestuur: 

Bert Arendz     voorzitter in hoofdbestuur 
Monique Hoogewerf- van de Berg secretaresse 
Jikke Kerkhof-Hoekstra   penningmeesteresse 
H.C. Provitina-Everaard 
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Robert Luiten 
Leiding Teunie en Liesbeth, een aantal groepen gymt in KNGV rayon Gelderse 
Vallei, het plan bestaat voor trim-gym voor mannen met zwellende kastjes. 
 
Springwedstrijden Rhenen op 26 maart 1983. 
De twee groepen van meisjes 9-11 en 12-13 gingen naar een springwedstrijd in 
Rhenen. We gingen met het busje en nog een paar auto’s. We vertrokken om 
kwart over één vanaf het voetbalveld. In plaats van Liesbeth ging Hans mee om 
te vangen. We waren voor het eerst het eerst in de kleedkamer dus hadden we 
een goeie plek. De groep 9-11 moet om half 3. Ze moesten kast springen 10 
min. Toen moest de groep 12-13 om 10 over half 3, ze moesten paard, 
minitramp springen.  
De groep 12-13 moest om 10 over half 4 minitramp springen. Ze hadden dar 
een erg lastige minitramp, dus dat ging niet zo erg goed. We moesten een tijdje 
wachten op de prijsuitreiking. Maar terwijl de jury de punten telde deden 2 jazz 
balletgroepen een dans, dat was erg leuk. Toen die klaar was, was de jury ook 
klaar met de puntentelling. De groep 9-11 hadden twee 3e prijzen en de groep 
12-13 ook.  
Daar waren we erg blij mee. Toen gingen we naar de kantine, we kregen 
limonade en gingen toen naar huis. Hoogtepunt van het jaar is de uitvoering op 
vrijdagavond 27 mei. Om half zeven werd de avond geopend door voorzitter J. 
Hoogeweg. Incl. verloting en disco van Gerrit van Ginkel. 
 
Gym op woensdagmiddag 24 augustus met 20 dames en 2 heren naar 
Hilversum voor TV opnamen NOS met etentje na. 
 
Mini-driekamp 
Op zaterdag 12 november was het mini-driekamp. Het was in Veenendaal. Daar 
werd een wedstrijd gehouden. Wij moesten balk, mat en spanbrug doen. We 
konden haast niet bij de spanbrug. Om half 9 moesten we bij de kantine zijn, en 
om drie uur waren we weer thuis. Het was heel leuk. Jammer genoeg hadden 
we niet gewonnen. SVL (wij dus) waren derde. Odette Spee en Ciska van Ee.  
Meisjes 9-11 groep 1  16e plaats met 184.5 punten 
Meisjes 9-11 groep 2  5e plaats met 220.3 punten 
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Meisjes 12-15 groep 3  3e plaats met 225 punten, gaan naar finalewedstrijden 
op 28-01-1984 in Amersfoort. 
 
Activiteitencommissie bestaat uit Maja Verweij, Sjaan van Impelen, Martin van 
Essen (secretaris), René Henskens (voorzitter), Gijs Aalbertsen, Jan Mansier en 
Han Koster (penningmeester) met klaverjassen en darts, evt. jokeren. 
1e prijs klaverjassen : Jan van Ziel  met 40281 punten 
35e poedelprijs  : Adri van Rooijen  met 34452 punten 
 
Redactie bestaat uit Ad Gaasbeek, Ton, Lieneke en Wilma Oostrom. 
 
Piet Marchal zit in het plaatselijk bestuur van de Gehandicapte Sport. 
 
De Kaap 7-7-83 vermeldt op de 4e schapenmarkt 15.000 bezoekers, met 
burgemeester P. Th. Bunjes en para-sailing voor bezoekers achter een auto,  
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S.V.L. en Sport 2000 

Twéé uit duizend!! 
 

Sport 2000 heeft de meest complete en uitgebreide keuze aan sportartikelen, 
ook voor uw sport 
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G.H.  Minnaar 
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T el:0343 -522262

F a x:0 343-5723 69

 
 
 

Meer gemak op 
loopafstand 

U heeft de keuze uit de volgende mogelijkheden: 
- Losse Lessen 
- Verkorte rij-opleiding 
- Dag opleiding E achter B (aanhangwagen) 

 
Voor inlichtingen : 0343 – 415048 
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• Centrale verwarming 

• Sanitaire installatie 

• Gas- en waterleidingen 

• Lood- en zinkwerk 

• Dakbedekking 
 
Weidedreef 66,  3947 NW Langbroek 
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1984, opening verbouwde kantine 

 
Algemeenbestuur: 

Gerard Minnaar   voorzitter 
Hans Roeleveld   secretaris 
Rien Overvest  penningmeester 
en vertegenwoordiger namens de afdelingen. 

Contributie in 1983/1984 is fl. 150,- donateurs betalen min. fl. 15,-. 
Het aantal leden is totaal 340, te weten voetbal 170, gymnastiek 90 en 
badminton 80. 
Aan- en afmelden gebeurt bij Piet Marchal of Engelbert Biesheuvel, de winst is  
fl. 8.500,- in het jaar van de olympische spelen, het bier kost fl. 1,25.  
Winnaar 1e periode van de 4 klaverjassen: 
Adrie van Poppel 16187 
Laatst hr. Herber  12388 
Winnaar eindstand Jan van Ziel met 41773 punten, poedelprijs Tom Verkerk 
33904 punten, totaal 65 deelneem(st)ers. 
 
Voetbalbestuur: 

Hans Jansen   voorzitter in hoofdbestuur 
Dick van Brenk  secretaris 
Gijs Aalbertsen  materiaalbeheer  
Ton Oostrom   kantine 
Jan van Leeuwen  strafcommissie  
Marcel Henskens  wedstrijdsecretaris 
Teus van Ziel   2e wedstrijdsecretaris 
Gert van de Lagemaat veldreclame 
Co van Hazendonk  onderhoud elektrisch  
Jan van Kooten  jeugdbestuur 
E. Evers   jeugdbestuur 
Jolanda van Kooten  dames  

Chris Everhardus verzorgt de standen op het prikbord en de opstellingen.  
Voor de uitbreiding van de kantine is een nieuw plan nader uitgewerkt. Hierbij 
wordt de kantine uitgebreid aan de achterzijde in de richting van de 
Doornseweg. Over de lengte van de bestuurskamer en de kantinebar wordt een 
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gedeelte aangebouwd met een breedte van 2.75 meter. Hierdoor zal een ruimte 
ontstaan voor opslag van de drankvoorraad, een vernieuwde bestuurskamer en 
een aparte medische ruimte voor de fysiotherapeut. In de kantine worden 
tevens de kozijnen vernieuwd en dubbele beglazing aangebracht. Op 13 
november 1984 beslist de gemeenteraad, CDA T. Reedijk, PvdA W. van 
Garderen, PCG C. Marchal, fl. 57.699,- subsidie te verstrekken, van de totale 
bouwkosten 92164,-. Start graafwerk op 8 december 1984.  
Jeugdvoetbalbestuur: 

Jan van Kooten  voorzitter in hoofdbestuur 
E. Evers   vice-voorzitter 
Jelle Feddema  secretaris   
Jan Mansier  wedstrijdsecretaris A en C 
Jan van Ziel  wedstrijdsecretaris DEF 
Hans van Impelen  jeugdtrainer en keepers 
C.W. de Graaf 

Jan Koster stopt als hoofdtrainer, Herman de Heus uit Maarn wordt opnieuw 
trainer. Han Coster is de nieuwe damestrainer. SVL 1 wordt 2e in de competitie. 
Voetbal heren 2 degradeert naar res. 3 klasse D KNVB 22 2 6 14 10 punten 26-
54. Voetbal heren 3 wordt kampioen van de reserve 3e klasse onderafd. en 
promoveert naar 2e klasse F 22 17 1 4 35 punten 92-23, leider zijn Willem van 
Cooten en J. de Rooy.  
 
Op 12 april 1984 vindt de opening van de verbouwde kantine plaats. 
 
Cees van Mourik is nieuw in het jeugdvoetbalbestuur. Masseur Lantinga stopt, 
fysiotherapeut en EHBO zijn Brakké en Wennekens. Jeugdscheidsrechter N. 
Zoeten uit Maarn krijgt een fruitmand en kadobon. 
Trainingsopkomst SVL 1 en 2: Bert van Os 74x, Gert van Leeuwen 3x. Hoogst in  
3 jaar Jan Gaasbeek 183x, laagst Rinie van Impelen 7x. Topscoorder is Thijs van 
Dijk 17x. Meest positieve is speler Henjo Mansier met een gemiddeld cijfer van 
7,15. 
 
Strijdlied SVL: 

Refrein 2x: Eenmaal zullen we kampioen zijn 
  S.V.Langbroek, S.V.Langbroek 
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  Eenmaal zullen we kampioen zijn 
  En daar kan niemand in de wereld iets aan doen. 
Al jaren lang spelen wij op de Oranjehof 
daar, beste vrienden, bereiken wij de top 
dan bereiken wij het hoogste 
het grote ideaal. 
En dat komt spoedig vrienden 
voor ons allemaal. 

Refrein 2x 
 
Gymnastiekbestuur: 

Bert Arendz    voorzitter in hoofdbestuur 
Monique Hoogewerf  secretaresse 
Greetje van Tricht-Ten Kaaten  penningmeesteresse 
H.C. Provitina 
Robert Luiten 

 
M.i.v. het gymjaar 84-85 heeft Jikke Kerkhof-Hoekstra bedankt voor het 
bestuurslidmaatschap. Van jongs af in Schasterburg (Fr) heeft ze actief aan 
gymnastiek gedaan. In haar Langbroekse tijd heeft ze meer dan 10 jaar een 
bestuursfunctie bij SVL vervuld. De eerste jaren daarvan toen er nog geen 
afdelingsbesturen waren, maakte ze deel uit van het hoofdbestuur. Aan haar 
was in het bijzonder het gymnastiek gebeuren toevertrouwd. Daarnaast had 
uiteraard ook het andere wel en wee van SVL haar belangstelling. Vervolgens is 
ze jaren achtereen penningmeester van de afdeling gymnastiek geweest en 
daarbij was zij een van de twee arbiters waarover SVL beschikt. Gelukkig is ze 
ook in de toekomst tot jurering bereid.  
 
Jongensgroep met 6 man is te weinig om door te gaan en vervalt. Op 7 april 
wordt deelgenomen met 28 leden (totaal 600 gymnasten) aan de 
springwedstrijden in Rhenen. Aan het eind van de middag lieten de 
adspirantdames iets spectaculairs zien, sprongen over een dubbele kast met 
daarop nog enkele matten. Het werd door de jury gewaardeerd met een eerste 
prijs. Vier derde, een tweede en een eerste prijs konden we met de diploma’s 
meenemen naar Langbroek. 
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Gym Swim In, december 1984 
We gingen naar Nieuwegein 
wat was het daar toch fijn 
we gingen met een grote bus 
daar was het heel fijn en knus 
toen we er waren, wat een kinderen, 
maar in de kleedkamer waren er minderen 
we gingen ook zwemmen 
met al die golven moest je wel even wennen 
ik ging van de glijbaan met Liesbeth 
en gilde van de pret   Paola Provitina 
 
Badmintonbestuur: 

Jan Gijsbert van Koten   voorzitter in hoofdbestuur 
Helmert Blijerveld    secretaris 
Miep van Impelen-Quint    penningmeesteresse 
Trees van Buuren-Van Wijngaarden    

Jeugdbadmintonbestuur: 
Geert van der Sijs    jeugdafdeling 
Teus Viveen 

Op de ledenvergadering verschijnt 1 lid. 
 
Het onderlinge toernooi wordt in januari en februari gehouden met totaal 40 
deelnemers. Eervolle vermelding voor Thijs van de Pavert die met alleen een 
handvat stond te badmintonnen en de zwaargewichten Jan van Koten en 
Gerard Minnaar. Winnaar van de beker wordt team 2 van de woensdagavond; 
Geert van der Sijs, Nico de Bie, Aartje Henzen en Monique Hoogewerf met 598 
punten. Als laatste eindigen Teus Viveen, Dik de Man, Joke van Eck en Nel 
Mandersloot met 352 punten.  
 
Na jaren lobbyen is het sinds augustus 1984 mogelijk uit een frisdrankautomaat 
in de gymzaal een verfrissing te nuttigen a fl. 1,50. Het vullen zal verzorgd 
worden door Daan van Ee. De vraag is wie voor het legen zorgt?  
Januari 1985 wordt de automaat wegens gebrek aan dorst verwijderd. 
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Zaterdagmiddag 8 december speelt de SVL jeugd een vriendschappelijk 
toernooi bij Ricochet in Wijk bij Duurstede, SVL wint met 2-11. Winnaars 
wisselbeker SVL enkelspel Lidie van der Sijs en Teus Viveen. 
 
Redactie bestaat uit Ad Gaasbeek, Robert Luiten, Ton, Lieneke en Wilma 
Oostrom. September 1984: 28 bladzijden met 39 advertenties.  
Door ziekte kan ome Piet het blad in januari 1984 niet rondbrengen. 
 
Our mystery sporting april 1984 is Gerard Minnaar 
- geboren zomer 1939 te Den Haag 
- hobby’s sport zoals badminton, tennis en voetbal 
- reeds 11 jaar woonachtig in Langbroek 
- fors postuur 93 a 94 kg 
- kuiltjes in de wangen 
- houdt van organiseren. 
 
Our mystery sporting September 1984 is Teunie Sondervan 
- geboren herfst 1959 in Langbroek 
- hobbies fitness, gymnastiek en badminton 
- eet veel erwtensoep 
- gewicht ongeveer 125 pond 
- groot en klein krijgt veel spierpijn 
 
Our mystery sporting december 1984 is Gerrit van de Lagemaat 
- geboren lente 1946 
- lust geen spruiten 
- naast zijn vrouw en 3 kinderen doet hij veel voor de jeugd 
- dit ongeveer al 2 lustrums lang 
- mist geen wedstrijd van Feyenoord 
- speelt daarnaast ook nog bij SVL 
  
 
1985, voetbal heren 1 kampioen 
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Algemeenbestuur: 
Gerard Minnaar   voorzitter 
Hans Roeleveld   secretaris 
Rien Overvest  penningmeester 
en vertegenwoordiger namens de afdelingen. 

Contributie is fl. 150,- donateurs betalen min. fl. 15,-. Het aantal leden is totaal 
312, te weten voetbal 143, gymnastiek 98 en badminton 63. 
Het bestuur ziet een eigen tennisafdeling niet zitten, wel wordt actie genomen 
door Arendz op basis van oud rapport. Winst fl. 10.525,-, per 01-06-1985 304 
leden. 
Winnaar 1e periode van de 4 klaverjassen is René Henskens met 15391 punten. 
 
Nadat hij ruim 12 jaar lang de contributie voor SVL heeft opgehaald, is ome Piet 
in 1985 door gezondheidsredenen ertoe genoodzaakt hiermee te stoppen. 
Namens SVL ontving hij een envelop met inhoud als dank voor zijn vele werk. 
SVL-voetbal wint de zeskamp op koninginnedag met een puntentotaal van 13 
op de tegenstanders KPJ, Dorpshuis, SVL-badminton, brandweer en gemeente. 
Het winnende team bestaat uit Jan (Pork) van Kooten, Sjaak van Leeuwen, 
Marita Schippers, Co van Hazendonk, Mieke Jansen, Nicolien van Dijk en 
captain Jan van Ziel.   
 
Voetbalbestuur: 

Hans Jansen  voorzitter in hoofdbestuur 
Dick van Brenk  secretaris 
Gijs Aalbertsen  materiaalbeheer  
Ton Oostrom  kantine 
Jan van Leeuwen  strafcommissie  
Marcel Henskens  wedstrijdsecretaris 
Teus van Ziel   2e wedstrijdsecretaris 
Gert Van de Lagemaat veldreklame 
Co van Hazendonk  onderhoud elektrisch  
Jan van Kooten  jeugdbestuur 
E. Evers   jeugdbestuur 
Jolanda van Kooten dames 
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Fysiotherapeut is Jan Brakké.Vrijdagavond 12 april 1985 is de opening van de 
kantine ‘nieuwe stijl’ door directeur De Jong van het Bilthovens Bouwbedrijf 
met receptie en feestavond. Trainer is Herman de Heus uit Maarn. Keeper Jaap 
Nendels stopt en wordt scheidsrechter. 
Herenvoetbal 1 wordt kampioen van de klasse 1B 22 13 6 3 32 36-20, met 
promotie naar de hoofdklasse; Jaap Nendels 20 wedstrijden, Jan Gaasbeek 22, 
Ad Gaasbeek 22 geheel, aanvoerder Harry van Cooten 20, Gert van Leeuwen 22, 
Bert van Amerongen, Jan Hoogland 18, Sjaak van Leeuwen 22 geheel, Arnold 
van Os 20, Wim Hoogland 15, Thijs van Dijk 21, John Smink 18, Jan Hardeman 
8 en 15 invallers.  
Het 3e veld is geheel gerenoveerd in 1984, in de zomer 1985 krijgt het 2e veld 
nieuwe drainage. Topscoorder herenvoetbal is Arie van Dijk 22, bij de dames 
aanvoerster Mieke Jansen 5. De lotto wordt verzorgd door Jos van Leeuwen.  In 
de dameswedstrijd SVL-DVSA (2-1) staat Nicolien van Os met trouwjurk in het 
doel. 
 
Jeugdvoetbalbestuur: 

Jan van Kooten  voorzitter in hoofdbestuur 
E. Evers   vice-voorzitter 
Jelle Feddema  secretaris,  
Jan Mansier  wedstrijdsecretaris A en C 
Jan van Ziel  wedstrijdsecretaris DEF 
Hans van Impelen  jeugdtrainer 
C.W. de Graaf 

Bij het jeugdvoetbal wordt de A kampioen onder leiding van de fam. Van 
Impelen en sponsor Van Leeuwen Kaas, score 17 15 1 1 31 108-86. 
 
Gymnastiekbestuur: 

Bert Arendz   voorzitter in hoofdbestuur 
Monique Hoogewerf secretaresse 
Greet van Tricht  ledenadministratie 
H.C. Provitina 
Robert Luiten   penningmeester 

Ledenvergadering met 3 leden, kinderen mogen vanaf 3 jaar lid worden. 
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Zaterdag 9 maart 1985 
We gingen om 1 uur naar Houten. Na lang, lang zoeken vonden we het 
gymlokaal. Nadat we omgekleed waren gingen we gymmen. We begonnen met 
de brug daarna de rekstok, toen de mat en kast en als laatste onderdeel de 
ringen. Daarna moesten we wachten want de grote jongens van 12-15 jaar 
waren aan de beurt. Toen deze klaar waren kregen we de uitslag te horen. Het 
was een leuke wedstrijd. Uitslag 9-3, in volgorde Jeroen Overvest, Gerben 
Baauw, Michiel Tricht, Gerben de Man, Henk de Koning, Mathijs van Ee. 
 
 
Gymwedstrijden Tiel 
Bij de gymwedstrijden die afgelopen zaterdag 30 maart in de sporthal van 
Hellas te Tiel plaatsvonden, behaalden de 10 jarige Paola Provitina en haar 8 
jarige zusje Jacqueline goede resultaten. Er werd op 4 onderdelen geturnd te 
weten, brug ongelijk, balk, lange mat en kast. Paola eindigde op een tweede 
plaats met een puntentotaal van 31.10 en haar zusje Jacqueline bij de eerste 
zeventien met een totaal van 28.40 punten. Aan deze wedstrijd deden 75 
kinderen mee, dus SVL kan trots zijn op deze goede prestatie. 
 
Badmintonbestuur: 

Jan Gijsbert van Koten   voorzitter in hoofdbestuur  
Miep van Impelen-Quint    penningmeesteresse en secretaris 
Trees van Buuren-Van Wijngaarden    
Jeugdbadmintonbestuur: 
Geert van der Sijs    
Teus Viveen 

Het ledental stijgt, de jeugdafdeling heeft 26 leden en een jeugdledenstop. 
Met ingang 1-1-1985 vervalt de seniorentraining in overleg met John Bruininga. 
Op zaterdag 2 februari 1985 wordt een onderling dubbels 
jeugdbadmintontoernooi gehouden met 22 deelneemsters, de finalewedstrijd 
Agnes/Wilma–Rolanda/Adriënne eindigde in 10-12.  
Eindstand onderling meidentoernooi op zaterdagmorgen 12 oktober in 
volgorde met puntentotaal: Agnes 10, Mathilde 8, Sandra 6, Hilde 4, Katje 2 en 
Kim 0. 
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Op zaterdag 12 oktober speelt SVL een thuisjeugdtoernooi tegen Doorn, 
eindstand 11-4. Op vrijdag 18 oktober volgen de uitwedstrijden, eindstand 10-12 
voor SVL. 
 
De redactie bestaat uit Ad Gaasbeek, Robert Luiten, Ton, Lieneke en Wilma 
Oostrom. Clubbladin januari 1985 bestaat uit 28 pagina’s, 53 advertenties en 
wordt rondgebracht in Langbroek door Bart van Ziel. 
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1986, 25 jarig jubileum en ere-leden Hans Jansen en Ton Oostrom 

 
Algemeenbestuur: 

Gerard Minnaar   voorzitter 
Hans Roeleveld   secretaris 
Rien Overvest  penningmeester 
en vertegenwoordiger namens de afdelingen. 

De contributie bedraagt fl. 150,-. 
Het aantal leden is totaal 312, te weten voetbal 162, gymnastiek 90 en 
badminton 60. 
Redactie van het clubblad bestaat uit: Ad Gaasbeek, R. Luiten, Ton en Corrine 
Oostrom met 72 adverteerders 54 bladzijden. Een bijdrage van Centrale 
Organisatie Voetbal Scheidsrechters wordt geschreven door Gerrit Klein met 
een speciaal '25 jaar SVL' voorblad '1961-1986'. 
 
Het 25 jarig jubileum is op 28 juni 1986, de jubileumcommissie hiervoor bestaat 
uit: Geert van der Sijs, Teunie Sondervan, Gerard Minnaar, Jan van Kooten, Ton 
Oostrom. Een activiteitenkalender wordt verkocht voor fl. 8,50. 
Op 7 juni 1986 wordt een zeskamp gehouden. Vrijdagavond 20 juni om 18.30 is 
er een  kinderfeestavond met tekenfilms en immitatiewedstrijden. Om 20.30 is 
de disco avond met 90 jeugdleden onder leiding van Queen of Clubs van Gerrit 
Onink. Op 21 juni 1986 is de grote feestavond.  
Door de voorziter wordt de KNVB bondsvlag in ontvangst genomen. De 
winnaar van de fiets in de verloting is ome Piet (op een fiets rij je lekkerder dan 
op een half varken), totaal zijn er 81 prijzen. 
 
Voetbalbestuur: 

Hans Jansen   voorzitter in hoofdbestuur 
Dick van Brenk  secretaris 
Gijs Aalbertsen  materiaalbeheer  
Ton Oostrom   kantine 
Jan van Leeuwen  strafcommissie  
Marcel Henskens  wedstrijdsecretaris 
Teus van Ziel   2e wedstrijdsecretaris 
Gert Van de Lagemaat veldreklame 
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Co van Hazendonk  onderhoud elektrisch  
Jan van Kooten  jeugdbestuur 
E. Evers   jeugdbestuur 
Jolanda van Kooten dames 

  
In het krommerijntoernooi dat jaarlijks wordt gehouden met Aurora, Odijk, SVF 
en CDW, welke met SVL strijden om de Trefpunt bokaal. Het 2e veld wordt 
omgeploegd en dit seizoen wporden hierop geen seniorenwedstrijden 
gespeeld. 
Heren voetbalteam SVL 2 degradeert. Het trainingsveld heeft verlichting. Een 
regeninstallatie wordt aangelegd. Totaal zijn er 6 herenteams en 4x jeugd. 
De Heus blijft hoofdtrainer. 
Adrie van Poppel, Sjaan van Impelen en Rene Henskes vormen de 
kaartactiviteitencommissie. 
 
Het eerste idee voor een kunstgrasveld voetbal verschijnt in het clubblad van 
januari 1986 met het pseudoniem 'possduiff' met bijval van Ton Oostrom. In 
februari verschijnt positieve kopij van Ad Gaasbeek alias 'possduiff'. 
 

Zaterdag 7 juni wordt een sport-/speldag gehouden. 
Vrijdag 20 juni is er een feestavond voor de jeugd. 
Zaterdag 21 juni is de jubileumreceptie van 17.00-19.00 en om 20.30 een 
feestavond voor 300 oud-leden. De benoeming van de ereleden Ton Oostrom 
en Hans Jansen vindt plaats. De jubileumactiviteiten zijn door Everhardus 
Woudenberg op video gezet. 
 

foto 20, Hans Jansen     foto 21, Ton Oostrom 
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Interview van Hans Jansen en Ton Oostrom door Hans van Echtelt  
Een club heeft tal van steunpilaren. Op een kille maandagavond in februari 2001 
zijn er twee aanwezig in de bestuurskamer van SVL: ere-voorzitter Hans Jansen 
en ere-lid Ton Oostrom. 
Aanleiding van het ronde tafelgesprek: herinneringen ophalen aan de 
roemruchte historie van SVL, naar aanleiding van de rubriek ‘Uit de schaduw’ 
die het Utrechts Nieuwsblad sinds 1 januari 2001 is gestart. Er komen tal van 
anekdotes op tafel, de gebeurtenissen worden gemakkelijk opgediept. 
Hans Jansen: ,,Het noemen van namen is altijd gevaarlijk maar er zijn natuurlijk 
altijd figuren die er bovenuit springen. Ik denk dat de eerste voorzitter Bert 
Arendz veel lof verdient voor de manier waarop hij de belangen van de club 
heeft behartigd. Samen met Jan Hardeman natuurlijk, die samen met Bert 
Arendz de basis voor de club heeft gelegd. Je moet niet vergeten dat die 
mensen in Langbroek helemaal geen ervaring hadden in de voetballerij en dat 
had Jan wel. Ik heb heel veel bewondering voor die pioniers.’’ 
Ton Oostrom: ,,Langbroek is altijd een gemeenschap geweest vol 
zelfwerkzaamheid, je deed nooit vergeefs een beroep op de clubmensen. Dat is 
nu ook nog zo. Dat is de reden dat ik hier ben blijven hangen, hoewel ik in Odijk 
woon. Ik heb daar ook nog een poosje gevoetbald maar er kwamen vaak 
jongens uit Langbroek op bezoek en het bleef toch trekken. Toen heb ik de 
knoop doorgehakt en ben naar SVL teruggekeerd. Daar heb ik nooit spijt van 
gekregen. 
Hans Jansen: ,,Er komen zoveel namen naar boven wanneer je terugkijkt in de 
clubhistorie. Van hoog tot laag, bedoel ik dan. Een figuur als Jan van Soest die 
helemaal naar Den Haag is geweest met een kist appels om een vergunning los 
te praten en van alles voor de club te regelen. Cobus van Hazendonk die zich 
altijd bij de gemeente voor ons heeft ingespannen. Arie van Oudbroekhuizen 
die van alles voor de nieuwe velden heeft gedaan en altijd klaar stond wanneer 
er materiaal beschikbaar gesteld moest worden. De ‘oude’ Piet Marchal die 
altijd de contributie moest ophalen en die daarbij niemand ontzag omdat hij zijn 
plicht wilde doen.  
En zo zijn er nog zoveel figuren op te noemen.’’ 
Ton Oostrom: ,,Onlangs was Evert ten Napel hier op bezoek, dat is toch geen 
onbekende in Nederland. De manier waarop hier van alles geregeld was rond 
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de dameswedstrijd van SVL tegen de militaire ploeg, had veel indruk op hem 
gemaakt. Evert komt graag nog een keer terug bij SVL.’’ 
Hans Jansen: ,,Jammer dat er zoveel clubmensen zijn die ons veertigjarig 
jubileum niet kunnen meemaken. Oudere leden maar ook jongeren zoals Frans 
van de Pavert, Sjaan van Impelen, Teus van Ee, Chris en Nico Hardeman die 
allemaal veel te jong zijn overleden. Juist bij zo’n feest word je nog eens met je 
neus op de feiten gedrukt hoe betrekkelijk het leven soms is en dat je de leuke 
dingen moet vieren.’’ 
Ton Oostrom: ,,Je moet natuurlijk ook bedenken dat naast de voetballerij ook 
andere takken van sport op een enthousiaste manier zijn beoefend, met tennis, 
gymnastiek, badminton en de jammer genoeg opgeheven tafeltennisafdeling. 
SVL wilde voor iedereen binnen de Langbroekse sportgemeenschap iets 
betekenen en vooral het vrouwenvoetbal heeft een enorme vlucht genomen.’’ 
Hans Jansen: ..Ik heb het voorzitterschap nooit als een grote last gevoeld omdat 
je je gesteund wist door een grote achterban. Dat is de kracht van SVL en zal 
dat in de toekomst ook zo blijven.’’ 
 
Maandag 28 juli 19.00 uur wordt de voetbalwedstrijd SVL 1 – FC Utrecht 
gespeeld onder leiding van B. Frommherz met fl. 5,- entree, 65+ en 12- half 
geld. Zo'n 1000 bezoekers zien FC Utrecht met 4-1 winnen van het Kromme Rijn 
Streekelftal, coach Jan van Soest en CDW-trainer Guus Griët (opstelling van 
Herman de Heus die met vakantie is), met 2 doelpunten van de nieuwe kracht 
Erik Willaarts en 1 van Wim van Oudbroekhuizen (CDW) of Harrie Jansen (SVF). 
Jan van de Akker scoort 1-3 uit een penalty (snoekduik verdediger) en een stiftje 
over keeper Henri Mocking (in 2e helft voor Jan van Klaveren) van Rob Alflen 
bepaalt de eindstand op 1-4. Names SVL speelden Wim Hoogland, Thijs van 
Dijk en H. Mocking. Topscoorder van het seizoen is Gijs Aalbertsen met 21 
doelpunten. 
 
Jeugdvoetbalbestuur: 

Jan van Kooten  voorzitter in hoofdbestuur 
E. Evers   vice-voorzitter 
Jan Mansier  wedstrijdsecretaris A en C 
Jan van Ziel  wedstrijdsecretaris DEF 
Hans van Impelen  jeugdtrainer 
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C.W. de Graaf 
 
Jan van Elst uit Doorn is de jeugd- en damestrainer. 
Gerard Maat is de vaste scheidsrechter van de B.  
De D verliest de finale met 0-3 in het Abcoude toernooi. 
 
We gingen naar het voetbalveld, daar stond het busje helemaal versierd. Toen 
we er allemaal in zaten gingen we Jan Mansier ophalen. En toen gingen we 
knoerdhard zingen: lang zal die leven. Toen gingen we bowlingen. Dat was heel 
leuk. Jan Mansier probeerde het ook telkens, maar hij kon er niks van. Ik had 
een tekening van B.A. van het A-team gemaakt en Bobby een trekker voor Jan. 
Met zijn allen hebben we een trainingspak gegeven. Toen gingen we de 
schoenene aantrekken, en in de kantine kregen we nog patat en cola. Arjan de 
Groot had nog een mooie taart gemaakt.   Matty 
 
Op 17 maart 1986 wordt een bijeenkomst gehouden voor het kunstgrasveld van 
een op te richten tennisafdeling, aanwezig zijn: 
Andre de Bree tennis 
Hr. Vulling   tennis 
Hanneke Kuus tennis 
Daan van Ee  algemeen financieel 
Ton Oostrom  voetbal 
Ad Gaasbeek  voetbal 
Afwezig: Gijs Aalbertsen voetbal 
Volgende bijeenkomst is gepland op 24 maart 1986. Een enquete wordt mede 
georganiseerd door Mariet van Leeuwen: 180 Langbroekers hebben 
belangstelling. 
 
Gymnastiekbestuur: 90 leden incl. 10 bejaarden 

Monique Hoogewerf voorzitter in hoofdbestuur 
Wil van Trier   secretaris  
Greet van Tricht  ledenadministratie 
H.C. Provitina 
R. Luiten 
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Na de spelmiddag op het sportterrein had de gehele jeugd heerlijk brood 
gebakken. Aan Wil van Trier werd gevraagd de gebruikte broodstokken schoon 
te maken. Met een lachend gezicht werd gemeld dat, als hij dat goed zou doen, 
hij het secretariaat van de gym mocht beheren. De heer Van Trier voldeed aan 
ale wensen en zo had de gym weer een bestuurslid. 

 
Zaterdag avond 14 juni is er een gratis jubileumuitvoering gymnastiek in 
gymzaal van 19.00-22.00. Van peuters tot bejaarden met vogeltjesdans, rekstok, 
cowboydans, balk, solo demonstratie, trampoline enz. Gymprogramma: rol 
voorover, rol achterover, handenstand, radslag, hurksprong, balanceren en 
draaien, draaien aan de rekstok, rechtstandige sprong met draai, waardering 
verdrietig, normaal en blij en lintendans. Demonstratie topturners van Avanti 
uit Voorschoten incl. ACRO gymnastiek. Gymjuffrouw Teunie geeft 12,5 jaar les. 
Turnen is 1000 jaar geleden begonnen, als training voor het leger en in de vorm 
van acrobatiek als volksvermaak. Begin 19e eeuw werd het moderne turnen 
weer helemaal opnieuw ontdekt, vooral door Turnvater Jahn heeft hier veel 
voor gedaan. Hij heeft verschillende toestellen uitgevonden zoals brug, rek en 
paard. 
Het turnen was vroeger alleen voor mannen, begin 1900 werden pas vrouwen 
toegelaten. In 1928 werd er voor het eerst geturnd op de Olympische Spelen. 
Nederland won daar een medaille. 
 
Het meisjes tenue bestaat uit de kleuren blauw met witte bies, jongens dragen 
een wit broekje, deelname vanaf 3 jaar. 
De afdeling gymnastiek viert op vrijdag 31 oktober het huwelijk van leidster 
Teunie met Peter Emons onder een erehaag van SVL knotsen en hoepels. Zij 
blijkt ook les tegen bij Sportvereniging Amerongen en FIT in Cothen. 
 
Badmintonbestuur: 

Jan Gijsbert van Koten   voorzitter   
Miep van Impelen-Quint    penningmeesteresse en 

secretaresse 
Trees van Buuren-Van Wijngaarden    

 
Jeugdbadmintonbestuur:  
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Geert van der Sijs   
Teus Viveen 

Ledenaantal is 39 senioren en 25 jeugdleden, de vrijdagavond vervalt. 
Vrijdag 31 januari is er een vriendschappelijk jeugddubbeltoernooi in de 
marinierssporthal, de eindstand is 17-19 voor SVL. 
Op 25 en 27 februari 1986 is er een mix-toernooi. 
Op 22 en 24 april is er een echtparen toernooi met 8 koppels, winnaars zijn  
Moniek Pellen met Teus Viveen, 8e worden Joke en Ton Kuijer. 
Badminton houdt op 24 mei 1986 een jubileumtoernooi 
Op 31 mei is er een badmintondag met in de ochtend de jeugd en in de middag 
de senioren. 
 
In een rapport is het plan opgesteld voor de oprichting van een 
tennisvereniging. Voor de aanleg van een kunstgrasveld moet de Stichting 
Sportvoorzieningen Langbroek SSL worden opgericht door de vijf 
initiatiefnemers (3 tennis,  
2 voetbal). Kennismaking via stand op de schapenmarkt incl. maquette. 
Winnaar van de prijsvraag is Henjo Mansier met een weekendbungalow in 
Chaam. Er zijn 200 aanmeldingen voor tennisleden. Op 29 december 1986 
ontstaat de Stichting Sportvoorzieningen Langbroek in oprichting. 
 
1987, start zaalvoetbal  

 
Algemeenbestuur: 

Gerard Minnaar   voorzitter 
Hans Roeleveld   secretaris 
Rien Overvest  penningmeester 
en vertegenwoordiger namens de afdelingen. 

De contributie bedraagt fl. 150,-. 
Het aantal leden is totaal 252, te weten voetbal 156, gymnastiek 61 en 
badminton 35. 
Redactie van het clubblad bestaat uit Ad Gaasbeek, Ton en Corrine Oostrom. 
 
Voetbalbestuur: 

Hans Jansen   voorzitter in hoofdbestuur 



1961            40 jaar SportVereniging Langbroek            2001         pagina 102 

Chris Everhardus  secretaris 
Gijs Aalbertsen  materiaalbeheer  
Ton Oostrom   kantine 
Jan van Leeuwen  strafcommissie  
John de Rooij  2e wedstrijdsecretaris 
Wim Hoogland   wedstrijdsecretaris 
Jan van Kooten  veldreklame 
Bert van Os   onderhoud elektrisch  
Cees Woudenberg  zaalvoetbal  

Jeugdvoetbalbestuur: 
Nico van Kooten  voorzitter in hoofdbestuur 
E. Evers    vice-voorzitter 
Sjaak van Leeuwen  wedstrijdsecretaris  
Jan van Ziel   activiteiten 
Gert Van de Lagemaat trainer 
Ad Gaasbeek  secretaris 

 Jan Mansier   materiaal 
 Cees van Mourik  leider 
 Maarten Scherpenzeel leider 
Gymnastiekbestuur: 

Monique Hoogewerf voorzitster in hoofdbestuur 
Wil van Trier   secretaresse  
Greet van Tricht  ledenadministratie 
Robert Luiten  penningmeester 

Badmintonbestuur: 
Jan Gijsbert van Koten voorzitter in hoofdbestuur  
Miep van Impelen-Quint  penningmeesteresse en secretaresse 
Trees van Buuren-Van Wijngaarden    

Jeugdbadmintonbestuur:  
Geert van der Sijs   
Teus Viveen 
Joke Aalbertsen 

  
De winnaar van het klaverjassen is C. van Rooijen met 63224 punten. 
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Voetbal heren 1 degradeert uit hoofdklasse in 2e beslissingswedstrijd tegen 
Veluwseboys op het veld van Roda 46. De eerste wedstrijd was 3-3, de tweede 
2-3 hetgeen 1e klasse betekent. Het contract met hoofdtrainer Herman de Heus 
wordt niet verlengd. De nieuwe trainer wordt Evert van de Brink (geboren in 
1946, voorheen trainer Hooglanderveen en wonende te Amersfoort). 
Op zaterdagavond 27 juni 1987 wordt de slotavond voor oud-leden en 
donateurs gevierd met discotheek Sound and Vision. De organisatiebestaat uit 
T. Oostrom,  
W. van Trier en M. van Impelen, tevens voor de 1e keer de huldiging van 12,5 
jarige leden. Topscoorder is Arie van Dijk van SVL 4 met 26 goals. 
 
Jan van Elst was de jeugdtrainer, dit wordt Johan Mocking. Gert van de 
Lagemaat is leider en trainer. De E1 pupillen worden kampioen, topscoorder is 
Hein van Impelen met 36 goals, met leider Kees van Mourik en 3e op het 
Sloterdijk toernooi in Amsterdam. 
 
Start van een zaalvoetbalherenteam in de 1e klasse KNVB afd. Heuvelrug.  
De shirtsponsor is cafe biljart 'Het Molentje' van Bert en Gerda Zumbrink uit 
Cothen. 
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foto 22, eerste zaalvoetbalteam 
 

Na ruim 12,5 jaar neemt Teunie afscheid van de afdeling gymnastiek om zich 
aan haar toekomstige moederlijke taken te wijden, ze is in verwachting.  
De nieuwe leidster wordt Ria Stegmeyer.  
 
Kunstgrascommissie André de Bree (tennis) en Ad Gaasbeek (voetbal).  
In 1985 182 mogelijke leden als reacties op de enquete. In juli 1986 stand op de 
schapenmarkt, 28 extra kandidaat leden, totaal 210 Langbroek(st)ers. Circa 80% 
niet SVL leden, zogenaamde verse leden. Plan met 2 locaties, derde gedeeltelijk 
in weiland valt af. Toestemming SVL bestuur voor 4 tennisbanen op het 
trainingsveld en tennis als onderdeel van SVL.  
Vier offertes worden aangevraagd, de kosten bedragen fl. 422.500,-.  
Het dure plan voor een nieuwe kantine wordt een goedkopere uitbreiding met 
schuifwand. 
De gemeente geeft te kennen dat de tennisbanen te duur worden. Het herziene 
plan voorziet in 3 tennisbanen op het 2e veld. 
 
 
1988, voetbal heren 1 degradeert  

 
Algemeenbestuur: 

Gerard Minnaar   voorzitter 
Hans Roeleveld   secretaris 
Rien Overvest  penningmeester 
en vertegenwoordiger namens de afdelingen. 

De contributie bedraagt fl. 150,-. Het aantal leden is totaal 255, te weten voetbal 
162, gymnastiek 58 en badminton 35. 
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Redactie van het clubblad bestaat uit Ad Gaasbeek, Ton en Corrine Oostrom. 
 
Voetbalbestuur: 

Hans Jansen   voorzitter in hoofdbestuur 
Chris Everhardus  secretaris 
Gijs Aalbertsen  materiaalbeheer  
Ton Oostrom   kantine 
Jan van Leeuwen  strafcommissie  
John de Rooij  2e wedstrijdsecretaris 
Wim Hoogland   wedstrijdsecretaris 
Arie Ottink   strafzaken 
Henk de Bruijn  reklameborden 
Cees Woudenberg  zaalvoetbal  

Voetbalbestuurtoevoeging:  
Thijs van Klaveren  bouwkundige zaken 
Bert van Os   onderhoud elektrisch 
Co van Hazendonk  bus 
Ad Gaasbeek  reklame 
Sjaan van Impelen  toezicht schoonmaak 

 Adrie van Poppel  klaverjassen 
 Rene Henskens  klaverjassen 
Jeugdvoetbalbestuur: 

Nico van Kooten  voorzitter in hoofdbestuur 
E. Evers    vice-voorzitter 
Sjaak van Leeuwen  wedstrijdsecretaris  
Jan van Ziel   activiteiten 
Gert Van de Lagemaat trainer 
Ad Gaasbeek  secretaris 

 Jan Mansier   materiaal 
 Cees van Mourik  leider 
 Maarten Scherpenzeel leider 
Gymnastiekbestuur:  

Monique Hoogewerf voorzitster in hoofdbestuur 
Wil van Trier   secretaresse  
Greet van Tricht  ledenadministratie 
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Robert Luiten  penningmeester 
Badmintonbestuur: 

Jan Gijsbert van Koten   voorzitter in hoofdbestuur  
Miep van Impelen-Quint    penningmeesteresse en 

secretaresse 
Trees van Buuren-Van Wijngaarden 
Rob Henzen    

Jeugdbadmintonbestuur:  
Geert van der Sijs   
Teus Viveen 

 Joke Aalbertsen 
 
Voetbal heren 1 degradeert als eennalaatste na 0-0 thuis tegen Culemborg naar 
de 2e klasse met trainer Evert van de Brink. Ton Oostrom wordt sportman van 
het jaar op de slotavond op 30-06-1988 in Oranje kleuren. Hij is niet 14 maar 21 
karaats. Johan Mocking en Sherry Ras ontvangen de zilveren schoen. Eddy 
Overvest ontvangt de jeugdschoen op het kamp op 8 juli. 
Ledenvergadering is op vrijdag 2 september, het saldo is positief, de contributie 
blijft ongewijzigd. Plannen bestaan voor 3 tennisbanen op kunstgras. 
Ben Hofstee wordt verzorger en masseur. 
 
Organisator SVL dames wint in een halve competitie de Wijkse Courant trofee 
in het Kromme Rijn toernooi. Sherrie Ras bepaalt de eindstand van SVL-CDW 
op 1-0. De finale wedstrijd SVL - Odijk op 7-9-1988 wordt door SVL gewonnen 
dankzij een doelpunt van Sherrie Ras, laatste werd CDW.  
 
Theo Koetsier wordt de beheerder van de gymzaal. 
 
 
1989, voetbal heren 1 en E1 kampioen  

 
Algemeenbestuur: 

Gerard Minnaar   voorzitter 
Hans Roeleveld   secretaris 
Rien Overvest  penningmeester 



1961            40 jaar SportVereniging Langbroek            2001         pagina 107 

en vertegenwoordiger namens de afdelingen. 
De contributie bedraagt fl. 150,-. 
Het aantal leden is totaal 268, te weten voetbal 169, gymnastiek 68 en 
badminton 31. 
Redactie van het clubblad bestaat uit Ad Gaasbeek en Ton Oostrom. 
 
Voetbalbestuur: 

Hans Jansen   voorzitter in hoofdbestuur 
Chris Everhardus  secretaris 
Gijs Aalbertsen  materiaalbeheer  
Ton Oostrom   kantine 
John de Rooij  2e wedstrijdsecretaris 
Wim Hoogland   wedstrijdsecretaris 
Arie Ottink   strafzaken 
Henk de Bruijn  reklameborden 
Cees van Woudenberg zaalvoetbal  

Jeugdvoetbalbestuur: 
Nico van Kooten  voorzitter in hoofdbestuur 
E. Evers    vice-voorzitter 
Sjaak van Leeuwen  wedstrijdsecretaris  
Jan van Ziel   activiteiten 
Gert Van de Lagemaat trainer 
Ad Gaasbeek  secretaris 

 Jan Mansier   materiaal 
 Cees van Mourik  leider 
 Maarten Scherpenzeel leider 
Gymnastiekbestuur:  

Monique Hoogewerf voorzitster in hoofdbestuur 
Wil van Trier   secretaresse  
Greet van Tricht  ledenadministratie 
Robert Luiten  penningmeester 

 Teunie Emons 
Badmintonbestuur: 

Rob Henzen   voorzitter in hoofdbestuur   
Joke Aalbertsen   penningmeesteresse 
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Dickie Veenhof  ledenadministratie 
Door het algemeen bestuur wordt overwogen een zandbaan voor een SVL 
afdeling touwtrekken aan te leggen.  
 
Voetbal heren 1 wordt kampioen en promoveert van de 2e naar de 1e klasse 
onderafdeling Utrecht door op 22 april met 1-1 uit tegen EDO in Utrecht te 
spelen dankzij een goal van Jan Gaasbeek na eerst een penalty (overtreding op 
Wim Hoogland) te missen en ondanks de rode kaart van Jaap Noordam.  
De rondrit wordt gemaakt op de vrachtwagen van Vernooy.  
Grensrechter is Theo Koetsier, de hoofdtrainer blijft Evert van de Brink.  
Op receptie zaterdag 20 mei 15.30-17.30 is dhr. Wilgenburg namens de KNVB. 
 
Zaalvoetbal wordt ingedeeld in de afdeling Utrecht. 
 
In juni 1989 overlijdt ere-lid Piet Marchal sr. Volgens opgave zijn zijn laatste 
woorden: Piet (zijn zoon), ga jij nou even naar de kantine om te vertellen dat het 
niet goed gaat met me. 
 
Jan Mansier wordt clubman van het jaar. Sportteam wordt het kampioensteam 
van de E pupillen. SVL F1 promoveert naar de hoogste klasse in de regio, ook 
de F2 promoveert.  
Op vrijdagmiddag 20 oktober organiseert de JAC een spelenkermis voor totaal 
42 kinderen van 5 tot 12 jaar. Er worden 15 aparte spelen georganiseerd zoals 
dubbeldobbelbal, kegelschieten, lijnvoetbal, slalom, minutenspel, 
penaltyschieten, puntenspel, poortschieten, korfgooien en dribbelspel. In elke 
leeftijd zijn er prijzen te winnen.  
Derde junior playbackshow met 11 optredens wordt gehouden in november.  
De winnaar is Vader Abraham met de smurfen en zij ontvangen de wisselbeker. 
 
Interview van badmintontrainer John Bruininga door Suzanne Aalbertse: 
Wat vindt u van badminton? 
Badminton is een van de snelste baansporten. Als je singelt ben je alleen op het 
veld, dan kan je een ander niet de schuld geven als je verliest. 
Hoelang speelt u al badminton? 
Vanaf 1950, dus al 38 jaar. 
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Waar bent u begonnen? 
Ik ben begonnen in Indonesie, Soerabaja. 
Hoe lang bent u al bij SVL? 
Vanaf ongeveer 1981, dus 7 jaar. 
Hoe lang bent u al trainer? 
Vanaf 1968. 
Wat is het belangrijkste van badminton? 
Trainingen en de spullen. 
Heeft u ooit wedstrijden gespeeld? 
Ja, in Den Helder, kampioenschappen, en in 1958 in de provincie Utrecht. 
Heeft u nog meer hobbies? 
Ja, tekenen, verzamelen van bloopers, bloopers zijn verkeerde woorden in de 
krant. 
En sporten? 
Van alles en nog wat, zoals karate, fitness en hardlopen. Slotwoord John; het 
aller belangrijkst is dat je plezier hebt en dat probeer ik met de training door te 
geven.  
 
Vergevorderde plannen krijgen vorm voor de oprichting van een 
tennisvereniging,  
het definitieve rapport wordt in juni 1989 gepubliceerd.  
Uit een enquete blijkt dat 207 personen wel lid willen worden, de geplande start 
is in maart/april 1990, de totale investering is fl. 285.700,-. 
In oktober stemt de raad 3-3 bij afwezigheid van Potasse (CDA). Op 
dinsdagavond 12 december om ca. 21.00 sluit de stemming op 5-2 voor, mede 
dankzij mevr. De Kort-Boeschoten (VVD) met de voorwaarde van alleen 
tennissen na kerktijd, want kerkhervormer Calvijn zei volgens haar: 'Na de 
kerkdienst gaan we een balspel spelen'. Gardenier en Marchal (PCG) zijn tegen 
de bijdrage van fl. 135.032,-. Van Hazendonk als loco-burgemeester is 
ondermeer voor. 
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1990, oprichting afdeling tennis en ontbinding vereniging 

 
Algemeenbestuur: 

Gerard Minnaar   voorzitter 
Hans Roeleveld   secretaris 
Rien Overvest  penningmeester 
en vertegenwoordiger namens de afdelingen. 

De contributie bedraagt fl. 150,-. Het aantal leden is totaal 268, te weten voetbal 
169, gymnastiek 68 en badminton 31. 
Redactie van het clubblad bestaat uit Ad Gaasbeek en Ton Oostrom. 
 
Voetbalbestuur: 

Hans Jansen   voorzitter in hoofdbestuur 
Chris Everhardus  secretaris 
Gijs Aalbertsen  materiaalbeheer  
Ton Oostrom   kantine 
John de Rooij  2e wedstrijdsecretaris 
Wim Hoogland   wedstrijdsecretaris 
Arie Ottink   strafzaken 
Henk de Bruijn  reklameborden 
Cees van Woudenberg zaalvoetbal  

Jeugdvoetbalbestuur: 
Nico van Kooten  voorzitter in hoofdbestuur 
E. Evers    vice-voorzitter 
Sjaak van Leeuwen  wedstrijdsecretaris  
Jan van Ziel   activiteiten 
Gert Van de Lagemaat trainer 
Ad Gaasbeek  secretaris 

 Jan Mansier   materiaal 
 Cees van Mourik  leider 
 Maarten Scherpenzeel leider 
Gymnastiekbestuur:  

Monique Hoogewerf voorzitster in hoofdbestuur 
Anja Merkens  secretaresse  
Greet van Tricht  ledenadministratie 



1961            40 jaar SportVereniging Langbroek            2001         pagina 111 

Robert Luiten  penningmeester 
 Teunie Emons 
Badmintonbestuur: 

Rob Henzen   voorzitter   
Joke Aalbertsen   penningmeesteresse in hoofdbestuur 
Dickie Veenhof  ledenadministratie 

17 Leden gaan bij de nieuwe badminton in Cothen spelen. 
Tennisbestuur:  

Rene Henskens   voorzitter in hoofdbestuur 
Theo van de Kolk   secretaris 
Heleen van Blokland  penningmeester 
Rob Evers    technische zaken 
Theo Avezaath   accommodatie en materiaalbeheer 
Annet de Bie   kantine en kleedruimten 
Marijke Botschuyver  activiteiten en toernooien 

 
SVL 1 verliest kampioensuitwedstrijd tegen Culemborg '67 met 1-0. Concurrent 
HSV verliest echter ook na een afkoelingperiode van 15 minuten. Hierdoor 
promoveert SVL 1 als kampioen van de 1e klasse B naar de hoofdklasse.  
De rondrit is op een  vrachtwagen van Vernooy en de disco is tot 21.00 uur. SVL 
1 is kampioen voor de 2e keer na 2 degradaties onder trainer Evert van de Brink, 
voetbaltrainer sinds 1987, leider is Theo Koetsier. De keeperstrainer is Rob 
Timmer, hij heeft met Piet Schrijvers jeugdvoetbal gespeeld.  
Fysiotherapeute wordt Ingrid van Tuijl. 
 
SVL Dames 1 promoveren na een 5-0 overwinning op Lelystad naar de eerste 
klasse. Het kampioenschap wordt net niet behaald doordat de laatste wedstrijd 
met 2-2 gelijk wordt gespeeld tegen DVSA. Nadat SVL 21 wedstrijden bovenaan 
stond eindigen ze als tweede met trainer/coach Sjaak Gaasbeek. 
   
Elke woensdagmiddag in mei wordt een jeugdvoetbalinstuif gehouden. 
Sportdag in juni voor 70 jeugdleden van 4 tot 14 jaar. Organisator is Wil van 
Brenk met spelletjes en barbecue, Bastiaan Hofman is clubman voor de 
gymlessen en sportteam is de F2. Topscoorder is Danny van Brenk met 60 goals 
in de F1. Topscoorders senioren zijn Sherry Ras 28x en Johan Mocking 20x, 
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sportfiguur is Dirk Grootveld. Gert van de Lagemaat is clubman, het sportteam 
is het 1e. 
 
De nieuwe trainer van de dames, C1 en A1 is Aalt van de Brink uit Amersfoort. 
Donderdag 12 juli wordt een jeugdvoetbalkamp geroganiseerd. 44 Kinderen 
met leiders brengen 2 dagen door met als hoogtepunt penaltyschieten op HDS 
keeper Herman Terschegget.   
SVL E1 wordt kampioen, shirtsponsor is Torbijn, met leiders Jan van Ziel, Jan 
Mansier en trainer Johan Mocking in een thuiswedstrijd. Voor de wedstrijd 
worden ze als echte profs via de luidsprekers aan het publiek voorgesteld. 
Dankzij doelpunten van Daniël Ruitenbeek, Matty van Leeuwen, Stefan Mansier 
en Arie Stuy wordt met 4-2 gewonnen van FAK. De sterke verdedigers zijn 
Pieter van Doorn, Teus Sterkenburg en Martijn Versteeg, op het middenveld 
Sebas van Wijk en in de spits Bobby van Leeuwen terwijl Jasper van de Heide 
op de goal staat.  
 
De uitvoering van de gymnastiek in mei 1990 wordt gesponsord door Pro-
prijsstop. De allerkleinsten dansten als Davids en Lisa's op kaboutermuziek 
onder leiding van Ria Stegmeier. De groteren deden de zaka-zula-dans en de 
meisjes vanaf 10 jaar de Bath-dans in glanzende turnpakjes. Het 
welkomstwoord was van bestuurslid Wil van Trier. De 6 meisjes van 13-18 
deden een slap-stick en de volwassenen voerden als oude dametjes(verkleed) 
een twist uit. De mogelijkheid bestaat voor driejarigen om lid te worden. 
Leidster is mw. Stegmeijer. 
 
 
Een infoavond wordt gehouden op vrijdag 2 februari 1990, het uitgangspunt is 
130 senior en 40 jeugdleden. De oprichting voor het beheer van de tennisbanen 
door Sportstichting Langbroek gebeurt op 31 januari 1990 door Rien Overvest, 
André de Bree en Ad Gaasbeek bij notaris te Doorn, bijgenaamd Ad 
Kunstgrasbeek. 
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Rien Overvest, Ad Gaasbeek en Andre de Bree 
foto 23, bestuur Sportstichting Langbroek 

Met de aanleg is door de aannemer op maandag 19 februari begonnen.  
In maart 1990 wordt een speciale editie van het clubblad uitgegeven voor de 
nieuwe afdeling tennis. Op vrijdag 30 maart wordt een infoavond in de kantine 
gehouden. 
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foto 24, opening tennisbanen 
De officiele opening van de kunstgrasbanen is op vrijdag 15 juni 1990 19.00 uur 
door de waarnemend burgemeester Spoelstra en wethouder sportzaken C. van 
Hazendonk (opening met reuzen racket) tegen Minnaar en Arendz (invaller voor 
Rien Overvest). 
De wedstrijd wordt gestaakt door scheidsrechter A. de Bree bij de stand 2-2.  
Een voetbaldemonstratie wordt gegeven door de F-pupillen. De razendsnelle 
aanleg is mogelijk met de medewerking van de gemeenteraad, 
gemeentewerken en de Nederlandse Sportfederatie. Met meer dan 230 leden is 
tennis de grootste SVL afdeling. Notaris Mr. Doude van Troostwijk trekt het 
winnende lot voor Berend Mansier, een weekendreis naar Parijs. 
Voorzitter Henskens, overhandigt de familie tennis, Arendz, Overvest, De Bree, 
Roeleveld en Gaasbeek een taart met marsepeinen SVL embleem. Marita van 
Leeuwen en Hanneke Kuus hebben veel werk voor de enquete verricht.  
Een proefles met verschillende testrackets is mogelijk dankzij Aca sport. 
Gezelligheidstoernooi voor leden wordt gehouden op zaterdag 14 juli.  
De 1e tennistrainer is Hans de Kruif uit Wijk bij Duurstede. 
 
Op 10 mei 1990 wordt SVL ontbonden en opnieuw opgericht door voorzitter 
Minnaar en secretaris Roeleveld 
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o.a :  

ParacetamolParacetamolParacetamolParacetamol    

Bisolvon 

Rennie 

Armbandjes 
Ringetjes 
Haar 

AFTER SHAVE 

FOTOROLLETJES 

SPEELGOED 

Veenweg 6    2841 DG  Moordrecht      Telefoon 0182- 
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1991, benoeming erelid Rien Overvest 

 

Algemeenbestuur: 
Gerard Minnaar   voorzitter 
Hans Roeleveld   secretaris 
Gert van Ziel  penningmeester 
en vertegenwoordiger namens de afdelingen. 

De contributie bedraagt fl. 150,-. 
Redactie van het clubblad bestaat uit Ad Gaasbeek en Ton Oostrom. 
 
Voetbalbestuur: 

Hans Jansen   voorzitter in hoofdbestuur 
Chris Everhardus  secretaris 
Gijs Aalbertsen  materiaalbeheer  
Ton Oostrom   kantine 
John de Rooij  2e wedstrijdsecretaris 
Johan Mocking   wedstrijdsecretaris 
Arie Ottink   onderhoud 
Henk de Bruijn  reklameborden 
Cees van Woudenberg zaalvoetbal 
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Mariska Kooyman  damesvoetbal  
Jeugdvoetbalbestuur: 

Nico van Kooten  voorzitter in hoofdbestuur 
E. Evers    vice-voorzitter 
Sjaak van Leeuwen  wedstrijdsecretaris  
Jan van Ziel   activiteiten 
Gert Van de Lagemaat trainer 
Ad Gaasbeek  secretaris 

 Jan Mansier   materiaal 
 Cees van Mourik  leider 
Gymnastiekbestuur:  

Monique Hoogewerf voorzitster in hoofdbestuur 
Anja Merkens  secretaresse  
Greet van Tricht  ledenadministratie 
Robert Luiten  penningmeester 

 Teunie Emons 
Badmintonbestuur: 

Rob Henzen   voorzitter   
Joke Aalbertsen   penningmeesteresse in hoofdbestuur 
Dickie Veenhof  ledenadministratie 

Tennisbestuur:  
Hans van Blokland  voorzitter in hoofdbestuur 
Theo van de Kolk   secretaris 
Heleen van Blokland  penningmeester 
Rob Evers    technische zaken 
Theo Avezaath   accommodatie en materiaalbeheer 

Marijke Botschuyver 
 activiteiten en toernooien 

 
Op de slotavond in juni 1991 wordt 
Rien Overvest voor zijn verdiensten 
voor SVL als erelid gekozen. 
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foto 25, erelid Rien Overvest. 
 
Geboren : 20 maart 1951 in Langbroek 
Getrouwd : met joke op 21 september 1973 
Kinderen : Cindy, Jeroen 
Sportieve SVL carrière: 
Rien is al lid van SVL vanaf de oprichting van de vereniging. Jan Hardeman sr. 
heeft hem in feite verleid. Deze Jan had met onze Rien (toen amper 10 jaar) een 
gesprek onder de kersenboom (zo ongeveer op de plek waar nu het huis van 
Joke en Rien staat). Jan vroeg Rien lid te worden. Er zou namelijk een 
sportvereniging worden opgericht als er minimaal 25 leden waren en er op dat 
moment 22. Rien kreeg toestemming van zijn moeder op voorwaarde dat er 
zondag niet gevoetbald zou worden. Rien bleek helaas blessure gevoelig.  
Op 15 jarige leeftijd brak hij zijn pols. Van zijn ouders moest hij bedanken als lid 
en kreeg daarvoor als beloning een brommer. Het niet-lid zijn heeft hij precies 
vier maanden volgehouden. De brommer ging terug naar zijn ouders en Rien 
ging verder met voetballen (wat hij overigens afwisselend als keeper en speler 
deed). Een van de hoogtepunten uit zijn voetbalcarrière was het gedurende vier 
jaar meespelen met SVL 2. Dit team louter bestaande uit karakterjongens 
speelde in die periode reserve 2 klas KNVB (ze speelden hoger dan SVL 1). 
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Gerenommeerde tegenstanders zijn GVVV2, Spakenburg2, enz. Op zijn 41ste 
heeft Rien zijn voetballoopbaan beëindigd.  
Daarna heeft hij zich ( met een veel te groot racket: dat is zijn redding) in de 
tennisserij gestort. Overigens delen wij nog mede, dat hij lid is geweest van de 
afdelingen: Volleybal, Tafeltennis, Gymnastiek, Voetbal en Tennis, terwijl hij 
van tijd tot tijd ook een shuttletje mee sloeg bij de badmintonners. 
Bestuurlijke SVL carrière: 
Ook de loopbaan als bestuurder klinkt als een klok. Een aantal jaren was Rien 
een voortreffelijke schatkist bewaarder van onze vereniging, was betrokken bij 
de oprichting van de afdeling tennis en is nog steeds bestuurslid van de 
Sportstichting Langbroek. Als we het goed hebben begrepen is Rien ook de 
uitvinder van de poppetjes van ons LOGO (terwijl Gijs Aalbertsen het embleem 
heeft ontworpen). 
 
Dieptepunten: veel blessures 
Hoogtepunten: huwelijk,geboorte kinderen, oprichting afdeling Tennis 
   (Over ander hoogtepunten wil Rien niks kwijt……….!) 
Erelid: Toen Rien, nu zo’n jaar of tien geleden erelid van SVL werd, was hij 
stomverbaasd. Hij had gewoon z’n best gedaan! Dit typeert Rien ten voeten uit: 
bescheiden en integer. En bovendien: een vriend uit duizenden…………….. 
bron: Gerard Minnaar 
  
Jan Mansier werd vrijdag 22 februari 1991 50 jaar. Dit werd bij hoge 
uitzondering in de kantine gevierd met vele gasten. De feestcommissie Jan van 
Ziel, Johan Mocking en Ton Oostrom had het programma in elkaar gezet. Als 
cadeau kreeg Jan een reis aangeboden. 
Topscoorder is Jan van Leeuwen met 24 goals, bij de jeugd is dit Arie Stuy met 
68. 
 
De tennisleraar is Rob de Jong uit Hoevelaken. De activiteitencommissie van de 
tennis bestaat uit Hanneke Kuus, Truus Vermeulen, Annemarie Ottink, Nel van 
Leeuwen, Carolien van de Hey, Jan Hardeman en Ben Haas.  
 
 
1992, D1 en tennis dubel heren kampioen 
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Algemeenbestuur: 

Gerard Minnaar   voorzitter 
Jan van Leeuwen   secretaris 
Gert van Ziel   penningmeester 
en vertegenwoordiger namens de afdelingen. 

De contributie bedraagt fl. 150,-. 
Redactie van het clubblad bestaat uit Ad Gaasbeek en Ton Oostrom. 
 
Voetbalbestuur: 

Hans Jansen   voorzitter in hoofdbestuur 
Chris Everhardus  secretaris 
Ton Oostrom   kantine 
John de Rooij  2e wedstrijdsecretaris 
Johan Mocking   wedstrijdsecretaris 
Henk Jansen   onderhoud 
Henk de Bruijn  reklameborden 

 Jan van Ziel   materiaalbeheer 
Jeugdvoetbalbestuur: 

Nico van Kooten  voorzitter in hoofdbestuur 
Sjaak van Leeuwen  wedstrijdsecretaris  
Gert Van de Lagemaat trainer 
Jan van Leeuwen  secretaris 

Gymnastiekbestuur:  
Monique Hoogewerf voorzitster in hoofdbestuur 
Anja Merkens  secretaresse  
mw J. Boelee  ledenadministratie 
Robert Luiten  penningmeester 

 Teunie Emons 
 
Badmintonbestuur: 

Rob Henzen   voorzitter   
Joke Aalbertsen   penningmeesteresse in hoofdbestuur 
Dickie Veenhof  ledenadministratie 
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Op het senioren toernooi in Larsheim wordt de wisselbeker gewonnen door Nel 
Jansen-Van Eck met een derde prijs voor Joke Aalbertsen. 

 
Tennisbestuur:  

Hans van Blokland  voorzitter in hoofdbestuur 
Theo van de Kolk   secretaris 
Heleen van Blokland  penningmeester 
Marijke Botschuyver  activiteiten en toernooien 

 
Jeugdvoetbalteam D2 wordt kampioen. 
Tennisdubbel heren wordt kampioen van de 5e klasse, 1e sponsor is Jan 
Wortman, gestart wordt met een plan voor de oprichting van een clubgebouw 
voor de tennis.   
Na twee weken stromende regen wordt op de zonnige zondag 13 september 
René Henskens in het heren-enkelspel clubkampioen van de tennis door in de 
finale Hans van Blokland te verslaan. Bij de dames werd de A-finale in het 
enkelspel gewonnen door Annemarie Ottink van Hanneke Kuus. Samen met 
Nathalie Ottink wist Hans pauw de mix te winnen van Heleen van Blokland en 
René Henskens. 
 
Bij de jeugd van 13 tot 17 wist Remco Noordam van Jeroen Overvest te winnen 
en Cindy Overvest van Nathalie Ottink. In november 1992 winnen 'de jongens 
van de bouw' te weten Elco, Martijn, Ronnie, Carlijn en Kimberley de playback 
vertolking van Bertus Staigerpijp. Voor een volle zaal zorgen de 14 optredens 
voor de jury onder leiding van Bulletje voor een Salomonsoordeel. 
 
 
1993, opening clubgebouw tennis  

 
Algemeenbestuur: 

Gerard Minnaar   voorzitter 
Jan van Leeuwen   secretaris 
Gert van Ziel   penningmeester 
en vertegenwoordiger namens de afdelingen. 

De contributie bedraagt fl. 150,-. 
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Redactie van het clubblad bestaat uit Ad Gaasbeek en Ton Oostrom. 
 
Voetbalbestuur: 

Hans Jansen   voorzitter in hoofdbestuur 
Chris Everhardus  secretaris 
Ton Oostrom   kantine 
John de Rooij  2e wedstrijdsecretaris 
Johan Mocking   wedstrijdsecretaris 
Henk Jansen   onderhoud 
Henk de Bruijn  reklameborden 

 Jan van Ziel   materiaalbeheer 
 
Jeugdvoetbalbestuur: 

Nico van Kooten  voorzitter in hoofdbestuur 
Sjaak van Leeuwen  wedstrijdsecretaris  
Gert Van de Lagemaat trainer 
Jan van Leeuwen  secretaris 

Gymnastiekbestuur:  
Monique Hoogewerf voorzitster in hoofdbestuur 
Anja Merkens  secretaresse  
mw J. Boelee  ledenadministratie 
Robert Luiten  penningmeester 

 Teunie Emons 
Op 22 juli 1993 overlijdt oud bestuurslid Greet van Tricht. Zij heeft zich bij de 
gymnastiek ingezet voor onder meer de ledenadministratie, wedstrijdleiding en 
diploma verzorging en nog veel meer. Na vele jaren van grote inzet voor onze 
vereniging heeft zij wegens ziekte, in 1992 haar functie neer moeten leggen. Tot 
het einde toe bleef zij toch geinteresseerd in onze vereniging. In onze 
herinnering blijven de vele sportieve jaren die we met haar hebben mogen 
samenwerken. 
 
Badmintonbestuur: 

Rob Henzen   voorzitter   
Joke Aalbertsen   penningmeesteresse in hoofdbestuur 
Dickie Veenhof  ledenadministratie 
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Op het senioren toernooi in Larsheim wordt de wisselbeker gewonnen door 
Joke Aalbertsen met een tweede prijs voor Ria Stuij-Van Vulpen. 
 
Tennisbestuur:  

Hans van Blokland   voorzitter in hoofdbestuur 
Theo van de Kolk   secretaris 
Heleen van Blokland  penningmeester 
Marijke Botschuyver  activiteiten en toernooien 

 
De 7 jarige Justin Hofman opende vrijdagavond juni 1993 officieel het 
clubgebouw ’t Trefpunt’ van de tennis dankzij 50 vrijwilligers en subsidie van de 
gemeente.  
Door Heleen van Blokland zijn alle seniorleden gebeld of ze wilden helpen. In 
twee weken is de (prefab) bouw en aanleg van terras gerealiseerd met dank aan 
sponsors en ouders. De tennis heeft 260 leden en de jeugd krijgt gratis 
tennisles.  
 
René Henskens is in het heren-enkelspel clubkampioen van de tennis geworden 
door in de finale Gert van Soest te verslaan. Bij de dames werd de A-finale in 
het enkelspel gewonnen door Annemarie Ottink van Hanneke Kuus. De 
damesdubbel ging naar Hanneke Kuus met Nel van Leeuwen door Annemarie 
Ottink met Joke Overvest te verslaan. Hans Pouw en Jan Hardeman wisten in 
de heren dubbel Ferry Steenbergen en Gert van Soest te verschalken. Samen 
met alweer Annemarie Ottink wist Jan Hardeman de mix te winnen van Tom en 
Bea van Leeuwen. Bij de jeugd van 13 tot 17 wist Matty van Leeuwen van 
Mathijs van Ee te winnen en Nathalie Ottink van Cindy Overvest. Om de 
dubbeltitel verloren Matty van Leeuwen en Jasper van Doorn van Matthijs van 
Ee en Arnout Reedijk. 
Bij de jeugd tot en met 12 zijn op zaterdag 18 september de kampioenen Sanne 
Kuus (na 3 uur) en Bobby van Leeuwen, beide voor de 2e keer.  
 
1994, gymnastiekuitvoering en playback  

 
Algemeenbestuur: 

Gerard Minnaar   voorzitter 
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Jan van Leeuwen   secretaris 
Gert van Ziel   penningmeester 
en vertegenwoordiger namens de afdelingen. 

De contributie bedraagt fl. 150,-. 
Redactie van het clubblad bestaat uit Ad Gaasbeek en Ton Oostrom. 
Voetbalbestuur: 

Hans Jansen   voorzitter in hoofdbestuur 
Chris Everhardus  secretaris 
Ton Oostrom   kantine 
Wim Hoogland 
Johan Mocking   wedstrijdsecretaris 
Henk Jansen   onderhoud 
Henk de Bruijn  reklameborden 

 Jan van Ziel   materiaalbeheer 
Jeugdvoetbalbestuur: 

Nico van Kooten  voorzitter in hoofdbestuur 
Cees van Mourik  wedstrijdsecretaris  
Gert Van de Lagemaat trainer 
Ad Gaasbeek  secretaris 

Gymnastiekbestuur:  
Monique Hoogewerf voorzitster in hoofdbestuur 
Anja Merkens  secretaresse  
mw J. Boelee  ledenadministratie 
Robert Luiten  penningmeester 

 Teunie Emons 
Badmintonbestuur: 

Rob Henzen   voorzitter   
Joke Aalbertsen   penningmeesteresse in hoofdbestuur 
Dickie Veenhof  ledenadministratie 

Tennisbestuur:  
Hans van Blokland   voorzitter in hoofdbestuur 
Theo van de Kolk   secretaris 
Heleen van Blokland  penningmeester 
mw. T. van Maanen  activiteiten en toernooien 

 Jan Hardeman  clubgebouw 
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De afdeling gym heeft op 1-1-1994 137 leden. Op vrijdagavond 11 maart zorgt 
de jaarlijkse gymnastiekuitvoering voor een volle (170 bezoekers) gymzaal. De 
muziek is van Discotheek 'Spoetnick' van Nico Sondervan. Leidster Ria 
Stegmeier laat de 65 gymnasten vanaf 3 jaar hun kunsten tonen. Met optredens 
varieerden van Grease, 007 tot witte sokjes. Speakster is Monique Hoogewerf. 
15 Steps worden aangeschaft via 2 Langbroekse sponsors voor de Aerobic 
lessen.  
De playback wordt door de Phantom of the Opera, Maaike Hofman en Tamara 
van Wijngaarden gewonnen, van de totaal 10 deelnemers.  
 

 

 

1995, erelid Monique Hoogewerf 

 
Algemeenbestuur: 

Gerard Minnaar   voorzitter 
Jan van Leeuwen   secretaris 
Gert van Ziel   penningmeester 
en vertegenwoordiger namens de afdelingen. 

De contributie bedraagt fl. 150,-. 
Redactie van het clubblad bestaat uit Ad Gaasbeek en Ton Oostrom. 
 
Voetbalbestuur: 

Hans Jansen   voorzitter in hoofdbestuur 
Chris Everhardus  secretaris 
Ton Oostrom   kantine 
Wim Hoogland 
Johan Mocking   wedstrijdsecretaris 
Henk Jansen   onderhoud 
Henk de Bruijn  reklameborden 

 Jan van Ziel   materiaalbeheer 
Jeugdvoetbalbestuur: 

Nico van Kooten  voorzitter in hoofdbestuur 
Cees van Mourik  wedstrijdsecretaris  
Gert Van de Lagemaat trainer 
Ad Gaasbeek  secretaris 
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Op koninginnedag is er korfbal bij SVL. 
De SVL E wordt kampioen, dit wordt gevierd met een rondrit in het dorp en een 
bezoek aan Feyenoord stadion. Het team bestaat uit leider Jan van Ziel, Martijn 
Merkens, David Bouwmeester, trainer Adriaan Bouwmeester, Tonnie Kramer, 
Jan Willem Aalbertsen en leider Wilco van Doorn, Kees Niekerk, Kenny 
Steenbergen, Erwin Kaspers, Geert Willem Merkens en Bastin Hofman. 
 
Badmintonbestuur: 

Rob Henzen   voorzitter   
Joke Aalbertsen   penningmeesteresse in hoofdbestuur 
Dickie Veenhof  ledenadministratie  

Gymnastiekbestuur:  
Monique Hoogewerf voorzitster in hoofdbestuur 
Anja Merkens  secretaresse  
mw J. Boelee  ledenadministratie 
Robert Luiten  penningmeester 

 Teunie Emons 
Op de algemene ledenvergadering op 13-10-1995 komen 10 leden. Op 1-7-1995 
heeft de gym 112 leden. 
Een dieptepunt in de gym geschiedenis onstaat bij onderlinge wedstrijden met 
FIT Cothen bij SV Werkhoven wanneer SVL buiten de prijzen valt waarbij 
normaal 1/3 van de prijzen wordt gewonnen. Een nieuw onderdeel van gym is 
de Callantics. 
 
 
 
In 1995 wordt Monique Hoogewerf tot ere-lid 
benoemd. 
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foto 26, Monique Hoogewerf 
Monique is op 27 juni 1950 geboren in Noordwijk. Op 9 november 1971 is zij 
getrouwd met Peter Hoogewerf en heeft 1 dochter en 2 zoons. Toen haar man 
hier in 1973 werk kreeg zijn ze naar Langbroek naar verhuisd. 
Sporten doet zal al vanaf haar vijfde, gewoon omdat ze het leuk vindt, te weten 
gymnastiek, handbal, volleybal, tennis en badminton. In september 1973 is 
Monique lid geworden van SVL. Van kinds af aan is ze al betrokken bij de 
gymnastiek. Ze denkt dat van huis mee te hebben gekregen, ook haar zusjes 
waren daar nauw bij betrokken. Ze vindt het tenslotte gewoon leuk. 
Verder geeft Monique aan een gruwelijke hekel te hebben aan mensen die altijd 
maar ruzie maken. Maar voor meedere mensen heeft ze wel bewondering. 
Veel bewondering heeft ze voor haar Peter. Ondanks zijn werk doet hij veel in 
het huishouden en staat nog voor iedereen klaar. Haar slechtste eigenschap is 
het roken. Haar beste eigenschap is haar optimisme. Wat haar bij SVL opvalt is 
dat tijdens vergaderingen er best veel veel geleuterd wordt, maar dat het ook 
best heel gezellig is. Wat ze graag zou willen zien is dat er voor SVL een 
sporthal komt met alles er op en er aan vor alle sporten en een gezellige 
gelagruimte voor iedereen. 
Monique's wens voor SVL: Op sportieve wijze op naar de 50 jaar. 
Op haar verzoek krijgt Monique een 10 voor het beantwoorden van de vragen 
van Ria van de Lagemaat. Op de feestavond wordt Monique benoemd als ere-
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lid voor haar 20 jarige bijdrage aan het functioneren van de afdeling 
gymnastiek. 
 
Tennisbestuur:  

Hans van Blokland  voorzitter in hoofdbestuur 
Theo van de Kolk   secretaris 
Heleen van Blokland  penningmeester 
mw. T. van Maanen  activiteiten en toernooien 

 Jan Hardeman  clubgebouw 
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1996, opening jeugdhonk  

 
Algemeenbestuur: 

Gerard Minnaar   voorzitter 
Jan van Leeuwen   secretaris 
Gert van Ziel   penningmeester 
en vertegenwoordiger namens de afdelingen. 

Voetbalbestuur: 
Hans Jansen   voorzitter in hoofdbestuur 
Chris Everhardus  secretaris 
Ton Oostrom   kantine 
Wim Hoogland   wedstrijdsecretaris 
Henk Jansen   onderhoud 
John de Rooij  reklameborden 

 Jan van Ziel   materiaalbeheer 
 Thijs van Klaveren 
Jeugdvoetbalbestuur: 

Nico van Kooten  voorzitter in hoofdbestuur 
Cees van Mourik  wedstrijdsecretaris  
Gert Van de Lagemaat trainer 
Hans Kramer   secretaris 

Gymnastiekbestuur:  
Monique Hoogewerf voorzitster in hoofdbestuur 
Teunie Emons  ledenadministratie 
Robert Luiten  penningmeester 

Badmintonbestuur: 
Rob Henzen   voorzitter   
Joke Aalbertsen   penningmeesteresse in hoofdbestuur 
Dickie Veenhof  ledenadministratie 

Tennisbestuur:  
Hans van Blokland  voorzitter in hoofdbestuur 
mw. E. Hendriks   secretaresse 
mw. T. van Maanen  activiteiten en toernooien 

 Jan Hardeman  clubgebouw 
 mw. J. Roelofs  pr 
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 Annemarie Ottink  beheer 
 mw. T. van Maanen  activiteiten 
 mw. A. Hofman  jeugd 
 
Per 1 januari 1996 komt Langbroek bij gemeente Wijk bij Duurstede. 
Op 01-07-1996 heeft de gym 100 leden, Saskia Kosterman is leidster van het 
showballet met 27 deelneemsters en Aerobiclessen voor 40 leden. 
Op 30-06-1996 houdt tennis het clubkampioenschap. 
Mr. President van David Bouwmeester en Bastin Hofman worden winnaar 
Playbackshow 1996 in volle uitgebreide kantine.   
In de week van 21 februari 1996 werd Jan Mansier, alias Anton Heijboer, 55 
jaar. Om 19.00 uur werd Jan door 14 vrouwen opgehaald en vertrok men naar 
Mc Donalds alwaar een kinderparty was geregeld. Met het busje op weg naar 
Cothen alwaar Carnaval werd gevierd. Hier ontving Jan op het podium een 
fraaie onderscheiding voor zijn verdiensten voor Langbroek.  
 
Op 27 april 1996 wordt de 1e steen gelegd door Elco Hardeman en Roosmarijn 
Lemmers van de uitbreiding van de voetbalkantine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto 27, eerste steenlegging jeugdhonk 
Op 13-09-1996 is de officiele opening van het jeugdhonk door de burgemeester. 
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1997, einde lidmaatschap gymnastiekbond  

 
Algemeenbestuur: 

Gerard Minnaar   voorzitter 
Jan van Leeuwen   secretaris 
Gert van Ziel   penningmeester 
en vertegenwoordiger namens de afdelingen. 

Voetbalbestuur: 
Hans Jansen   voorzitter in hoofdbestuur 
Chris Everhardus  secretaris 
Ton Oostrom   kantine 
Wim Hoogland   wedstrijdsecretaris 
Henk Jansen   onderhoud 
John de Rooij  reklameborden 

 Jan van Ziel   materiaalbeheer 
 Thijs van Klaveren 
Jeugdvoetbalbestuur: 

Nico van Kooten  voorzitter in hoofdbestuur 
Cees van Mourik  wedstrijdsecretaris  
Gert Van de Lagemaat trainer 
Hans Kramer   secretaris 

Gymnastiekbestuur:  
Monique Hoogewerf voorzitster in hoofdbestuur 
Teunie Emons  ledenadministratie 
Robert Luiten  penningmeester 

Badmintonbestuur: 
Rob Henzen   voorzitter   
Joke Aalbertsen   penningmeesteresse in hoofdbestuur 
Dickie Veenhof  ledenadministratie 

Tennisbestuur:  
Hans van Blokland  voorzitter in hoofdbestuur 
mw. E. Hendriks   secretaresse 
mw. T. van Maanen  activiteiten en toernooien 

 Jan Hardeman  clubgebouw 
 mw. J. Roelofs  pr 
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 Annemarie Ottink  beheer 
 mw. T. van Maanen  activiteiten 
 mw. A. Hofman  jeugd 
 
Op 01-01-1997 wordt door de gym het lidmaatschap van de KNGB opgezegd. 
SVL E1 wordt kampioen. 
De winnaar van het klaverjassen is Cees van Mourik met 59645 punten. 
Op 04-03-1997 is de invaller voor de gymlessen Gert van de Berg sr. 
Op 26-04-1997 is voor het voorstel voor uitwisseling met Jicin te Tsjechie geen 
belangstelling. 
Op 31 mei en 1 juni is er een toernooi van de hockey uit Doorn op de SVL 
velden. 
 
1998, geen nieuws is goed nieuws 

 
Algemeenbestuur: 

Gerard Minnaar   voorzitter 
Jan van Leeuwen   secretaris 
Gert van Ziel   penningmeester 
en vertegenwoordiger namens de afdelingen. 

Voetbalbestuur: 
Hans Jansen   voorzitter in hoofdbestuur 
Chris Everhardus  secretaris 
Ton Oostrom   kantine 
Wim Hoogland   wedstrijdsecretaris 
Henk Jansen   onderhoud 
John de Rooij  reklameborden 

 Jan van Ziel   materiaalbeheer 
 Thijs van Klaveren 
Jeugdvoetbalbestuur: 

Nico van Kooten  voorzitter in hoofdbestuur 
Cees van Mourik  wedstrijdsecretaris  
Gert Van de Lagemaat trainer 
Hans Kramer   secretaris 

 Maarten Scherpenzeel jeugd 
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Gymnastiekbestuur:  
Monique Hoogewerf voorzitster in hoofdbestuur 
mw. E. Caccavelli  secretaresse 
Teunie Emons  ledenadministratie 
Robert Luiten  penningmeester 

Leidster bij de gymuitvoering is Ria Kolleman-Wijman uit Wijk bij Duurstede. 
Badmintonbestuur: 

Rob Henzen   voorzitter   
Joke Aalbertsen   penningmeesteresse in hoofdbestuur 
Dickie Veenhof  ledenadministratie 

Tennisbestuur:  
Hans van Blokland  voorzitter in hoofdbestuur 
Heleen van Blokland secretaresse 

 Jan Hardeman  clubgebouw 
 mw. J. Roelofs  pr 
 Annemarie Ottink  beheer 
 mw. A. Hofman  jeugd 
 
1999, D1 en dames voetbal 1 kampioen   

 
Algemeenbestuur: 

Gerard Minnaar   voorzitter 
Jan van Leeuwen   secretaris 
Gert van Ziel   penningmeester 
en vertegenwoordiger namens de afdelingen. 

Voetbalbestuur: 
Hans Jansen   voorzitter in hoofdbestuur 
Chris Everhardus  secretaris 
Ton Oostrom   kantine 
Johan Mocking   wedstrijdsecretaris 
Sjaak Reedijk  onderhoud 

 Jan van Ziel   materiaalbeheer 
 Thijs van Klaveren 
Jeugdvoetbalbestuur: 

Arie Reedijk   voorzitter in hoofdbestuur 
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Cees van Mourik  wedstrijdsecretaris  
Gert Van de Lagemaat trainer 
Hans Roeleveld  secretaris 

 Teus van Ziel  jeugdcoordinator   
Gymnastiekbestuur:  

Monique Hoogewerf voorzitster in hoofdbestuur 
Ria van de Lagemaat secretaresse 
Teunie Emons  ledenadministratie 
Robert Luiten  penningmeester 

Badmintonbestuur: 
Joke Aalbertsen  voorzitster en secretaresse in hoofdbestuur 
Dickie Veenhof  ledenadministratie 

Tennisbestuur:  
Hans van Blokland  voorzitter in hoofdbestuur 
E. Drijfhout   secretaris 

 Jan Hardeman  clubgebouw 
 mw. J. Roelofs  pr 
 mw. A. Hofman  jeugd 
 
Op 22 juli 1999 is oud bestuurslid gym Greetje van Tricht overleden. 
De D1 wordt kampioen na de wedstrijdwinst van 1-4, na het zwemmen wordt in 
de Gelredome een interland tegen Duitsers gevoetbald. 
SVL dames 1 winnen thuis van Woudenberg met 6-4 en worden zaterdag 24 
april 1999 kampioen ondanks diverse zwangerschappen na een 0-2 achterstand.  
Gestart wordt met een 2e damesvoetbalteam. 
2000, benoeming en afscheid ere-voorzitter Hans Jansen  
 
Algemeenbestuur: 

Gerard Minnaar   voorzitter 
Jan van Leeuwen   secretaris 
Gert van Ziel   penningmeester 
en vertegenwoordiger namens de afdelingen. 

Voetbalbestuur: 
Hans Jansen   voorzitter in hoofdbestuur 
Chris Everhardus  secretaris 
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Ton Oostrom   kantine 
Johan Mocking   wedstrijdsecretaris 
Sjaak Reedijk  onderhoud 
John de Rooij  reklameborden 

 Jan van Ziel   materiaalbeheer 
 Thijs van Klaveren 
Jeugdvoetbalbestuur: 

Arie Reedijk   voorzitter in hoofdbestuur 
Cees van Mourik  wedstrijdsecretaris  
Gert Van de Lagemaat trainer 
Hans Roeleveld  secretaris 

 Teus van Ziel  jeugdcoordinator   
Gymnastiekbestuur:  

Monique Hoogewerf voorzitster in hoofdbestuur 
Ria van de Lagemaat secretaresse 
Teunie Emons  ledenadministratie 
Robert Luiten  penningmeester 

Badmintonbestuur: 
Joke Aalbertsen   secretaresse en voorzitster in hoofdbestuur 
Dickie Veenhof  ledenadministratie 

Tennisbestuur:  
Hans van Blokland  voorzitter in hoofdbestuur 
E. Drijfhout   secretaris 

 Jan Hardeman  clubgebouw 
 mw. J. Roelofs  pr 
 mw. A. Hofman  jeugd 
 
Hans Jansen wordt bij zijn afscheid als bestuurslid tot ere-voorzitter benoemd. 
Scheidend voetbalvoorzitter Hans Jansen wordt clubman van SVL.  
Tevens ontvangt hij van de KNVB de gouden speld met oorkonde.  
Teunie Sondervan wordt sportvrouw van het jaar. De clubdag begint met het 
eerste elftal van 1984 met trainer Herman de Heus tegen het jaren '80 vijfde. 
Scheidsrechter is Rene Budding. Een minuut stilte wordt gehouden in verband 
met het overlijden van Sjaan van Impelen (clubvrouw 1991). Sally Hermsen is 
topscoorster dames, Johan Mocking en Sjaak van Leeuwen bij de heren 
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veldvoetbal, Gert van Leeuwen en Hans Koster bij het zaalvoetbal. Het vijfde, 
net geen kampioen, werd sportteam van 2000. Robert Luiten ontvangt voor zijn 
vele werk de SVL promotiebeker.  
 
Januari 2000 Olympische jeugdvoetbaltraining door Han Berger en Arno Pijpers 
De 49 jarige trainer van Jong Oranje, Han Berger, was zaterdag te gast bij SVL. 
Drie uur lang trainde hij de SVL jeugd samen met Arno Pijpers (40) trainer van 
Oranje onder de 16. Het evenement was aangekondigd als een Olympische 
Jeugdvoetbal Clinic. In totaal namen 90 jongens en meisjes deel van de F,E,D, 
C,A en meisjes, opgesplitst in 3 groepen die elk één uur werden door de 2 
trainers onder handen werden genomen. Ter afsluiting hielden Han en Arno 
een jeugdpersconferentie met vragen als 'hoeveel verdient u' en 'heeft u uw 
haar geverfd'? De trainers kregen allebei een gouden SVL medaille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto 28, 25 april 2000 19.00 SVL dames 1 - Nationale Militaire Damesequipe 
 
Geregeld in de sauna door Willem van Ooik en georganiseerd door Jan van 
Rooyen in het kader van de oefencampagne voor uitzending voor een toernooi 
in Canada. De geplande helikopterlanding ging helaas niet door.  
 
Getiteld : De liefde voor het echte voetbal 
SVL beleeft primeur duo-scheidsrechters damesvoetbal 
Weet je waar Langbroek ligt, vroeg Hans van Echtelt toen ik via de telefoon 
enthousiast reageerde op zijn verzoek om samen een voetbalwedstrijd te leiden 
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bij SVL. Natuurlijk weet ik waar dat ligt Hans, als ik op mijn motor aan het 
toeren ben, passeer ik dikwijls mooie dorpjes en op weg naar de Lekdijk kom ik 
soms langs Langbroek. Geen probleem dus. Bovendien kwam mijn toenmalige 
burgervader Theo Bunjes uit Langbroek. Een extra reden die avond koers te 
zetten naar het sportpark Oranjehof van SVL. 
Daar aangekomen zag ik tot mijn schrik voetballende dames. Bij mijn eigen club 
EFC heb ik altijd geweigerd dames te fluiten en nu had die boef van een Hans 
mij gestrikt een dameswedstrijd te leiden, als dat maar geen lijden wordt zo 
overdacht ik. Niet dat ik iets tegen dames heb, integendeel. Maar zo vind ik al 
jaren; er zijn zoveel mooiere sporten waar waar prachtig gevormde dames veel 
beter bij passen; volley-, basket- en handbal, hockey, tennis en korfbal. Voetbal 
is zo typisch mannelijk. Een ouderwetse, conservatieve opvatting, zo bleek toen 
de 22 dames aan het voetballen sloegen. Het ging er heel professioneel aan toe. 
Inspelen, vrijlopen, doordekken, meeverdedigen, kortom alle bekende 
voetbaltermen vlogen over het veld en ik had geen idee, dat het om een 
dameswedstrijd ging. Weg vooroordeel dus. 
Weten jullie daar in Langbroek, dat het pas de tweede keer was dat er in 
Nederland een voetbalwedstrijd door twee arbiters werd gefloten. De echte 
primeur voor het mannevoetbal had Leusden. Het afscheidsduel van Erik 
Willaarts stond ook onder de 'bekwame' leiding van het duo Van Echtelt/Ten 
Napel. Ook daar was net als bij SVL scepsis aan het begin groot. Na afloop was 
iedereen echter vol lof. Dat moeten we vaker doen, zo luidde het overheersende 
commentaar. Prima idee dus! 
Als afsluiting van deze overdenking tot slot: mij wordt vaak gevraagd, wat is uw 
mooiste moment bij het voetballen? Antwoord: niet Ajax-Feyenoord, of PSV-
Real Madrid, maar samen met een stelletje makkers in de stromende regen bij 
een amateurpotje gaan kijken. Het liefst achter de grensrechter van de 
tegenpartij en dan maar zeiken en zeuren. Dat is het echte genot van een pure 
liefhebber, zoals ik, groetend, Evert ten Napel, verslaggever Studio Sport. 
 
De tennisleraar is Wim van Zuilekom uit Wijk in plaats van Wim Vosmeer. 
 

 

2001, 40 jarig jubileum en voetbal heren 1 kampioen 
 
Algemeenbestuur: 
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Gerard Minnaar   voorzitter en penningmeester 
Jan van Leeuwen   secretaris  
en vertegenwoordiger namens de afdelingen. 

Voetbalbestuur: 
Gert van Leeuwen  voorzitter in hoofdbestuur 
Chris Everhardus  secretaris 
Ton Oostrom   kantine 
Johan Mocking   wedstrijdsecretaris 
Sjaak Reedijk  onderhoud 

 Jan van Ziel   materiaalbeheer 
 Thijs van Klaveren 
Jeugdvoetbalbestuur: 

Arie Reedijk   voorzitter in hoofdbestuur 
Cees van Mourik  wedstrijdsecretaris  
Gert Van de Lagemaat trainer 
Hans Roeleveld  secretaris 

 Teus van Ziel  jeugdcoordinator   
Gymnastiekbestuur:  

Monique Hoogewerf voorzitster in hoofdbestuur 
Ria van de Lagemaat secretaresse 
Teunie Emons  ledenadministratie 
Robert Luiten  penningmeester 

Badmintonbestuur: 
Joke Aalbertsen   secretaresse en voorzitster in hoofdbestuur 
Dickie Veenhof  ledenadministratie 

Tennisbestuur:  
Hans van Blokland  voorzitter in hoofdbestuur 
E. Drijfhout   secretaris 

 Jan Hardeman  clubgebouw 
 mw. J. Roelofs  pr 
 mw. A. Hofman  jeugd 
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                 40 JAAR 

                              
                        1961 – 2001 

                                                            Opgericht  28 juni 1961 

 

JUBILEUMACTIVITEITEN  
 

 

� 17 februari  Jubileum gymnastiek uitvoering 

 

� 21 april  Jubileumbadminton toernooi oud  

                         leden  

 

� 5 mei   Start Jubileum Trefpunten tennis                                      

toernooi 

 

� 9 juni  Jubileum voetbaldag 

 

� 22/23 juni SVL Jubileum jeugdkamp 

 

� 29 juni  Presentatie Jubileumboek  

 

� 29 juni   Jubileum receptie voor genodigden 

 

� 30 juni  Jubileum feestavond voor leden en 

                         oud  leden 
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Zaterdag 12 mei wordt SVL 1 heren kampioen in de beslissingswedstrijd te 
Bunnik tegen Maarssen. Beide teams zijn met evenveel punten en doelpunten 
voor geeindigd. SVL heeft aan een gelijkspel genoeg aangezien ze  
1 tegendoelpunt minder hebben. Door 2 doelpunten van Carel van Gelderen en 
1 van Lars Piet wint SVL met 3-2. Beide teams promoveren naar de 5e klasse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

foto 29, SVL1 Kampioen. 
 

Op 19 mei is een jubileum ontspanningsmiddag vooral voor de oud afdeling 
tafeltennis. 
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Op donderdag 7 juni is er een volleybal-revival van S.V.Langbroek tegen de 
oud-PJGU landskampioenen. 
 
Op 9 juni is een voetbalspektakel met in de ochtend een jeugdvoetbal  clinic  
van  
Onderleiding van Piet Schrijvers en Jan Poortvliet. Edwin Zoetebier geeft in de 
middag een keepersclinic voor zowel jeugd als senioren. 
De publiekstrekker is om 17.00 bestaande uit een wedstrijd van SVL1-Oud 
Oranje. 
 
Op  donderdag 28 juni 2001 bestaat SVL officieel 40 jaar. 
 
Op zaterdag 7 juli gaat de schapenmarkt vanwege mond en klauwzeer niet door. 
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Dankwoord  

 
 
Als de geschiedenis ons iets leert, is het wel dat geschiedschrijving een riskante 
onderneming is. Met geen mogelijkheid valt achteraf te bepalen wie het verloop 
van de geschiedenis bepaalt: het geschiedde of de beschrijver. 
 
Desalniettemin heeft de redactie van Sport Vereniging Langbroek zich aan de 
heikele onderneming van het geschiedschrijven gewaagd voor het 40 jarig 
jubileum van Sport Vereniging Langbroek. 
 
De jubileumcommissie bedankt al haar vrijwilligers, want zonder hen zouden 
wij dit  jubileumjaar van onze Sport Vereniging niet tot een groot  feest  kunnen 
maken. 
 
De totstandkoming van een evenement als het 40 jarig jubileum van Sport 
Vereniging Langbroek kan onmogelijk geschieden buiten de steun van het 
bedrijfsleven. Ook dit jubileum is een fantastisch gevoel te bemerken dat vele 
bedrijven ons financieel en of met materieel ondersteunen. De 
jubileumcommissie wil langs deze weg alle sponsoren en adverteerders 
hartelijk bedanken voor de geweldige steun. 
 
voorzitter jubileumcommissie Gerhard Roeterd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1961            40 jaar SportVereniging Langbroek            2001         pagina 144 

 
 
 
 
foto 30, jubileumcomissie en redactie 
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