
 
Riverdance wedstrijd 

20 april 2012 – 20.00 uur 

 

 

 
 

SVL Dames 1 -  SV Houten Senioren 4   
 

 



Beste voetballers/ voetbalsters, 

 

 

Op vrijdag 20 april is het dan eindelijk zo ver: de Riverdance wedstrijd tussen SVL Dames 1 -  SV 

Houten Senioren 4. Jullie  hebben beiden de Riverdance sponsoractie gewonnen en zijn inmiddels 

voorzien van nieuwe voetbalshirts. X-Sense bewonderd jullie nieuwe outfits graag op het voetbalveld 

tijdens deze interessante match!  

 

Aansluitend biedt X-Sense jullie een gezellige  borrel aan. In de kantine van SVL is er na afloop de 

gelegenheid een afzakkertje te halen. Jullie ontvangen van mij ieder consumptiebonnen en de 

bittergarnituur zal langs worden gebracht. De consumptiebonnen ontvangen jullie na afloop van de 

wedstrijd. 

Om deze wedstrijd vast te leggen zullen er foto’s van jullie worden gemaakt, zorg dus dat je je 

glimlach meeneemt naar de wedstrijd! De wedstrijd wordt hoogstwaarschijnlijk op het hoofdveld 

gespeeld, op de dag zelf zal het definitieve veld bekend zijn. Hieronder alle benodigde informatie: 

 

 

Datum:   vrijdag 20 april 2012 

Aanwezig:  19:00 uur 

Tijd wedstrijd:  20.00 uur 

Duur:   2 x 45 minuten 

Start borrel:  22.00 uur 

Adres:   Sportterrein de Oranjehof  SVL 

Alexanderdreef 16 

3947 PA Langbroek 

 

 

Routebeschrijving:  Dit is de routebeschrijving naar het oude sportpark van SVL, hier bevindt zich  

nog de parkeerplaats. 

  

Uit de richting Arnhem A12 richting Utrecht 

Neem de afslag 22 Maarsbergen/Leersum. Ga rechtsaf richting 

Leersum/Doorn. De Maarsbergseweg volgen, na ongeveer 5 km rechtsaf 

richting Doorn de Leersumsestraatweg in (N225). U komt na ongeveer 8 km 

in Doorn, hier gaat u bij de verkeerslichten linksaf richting Langbroek/Wijk bij 

Duurstede. Na ongeveer 3 km bent u in Langbroek. U neemt dan de eerste 

weg rechts. U rijdt nu op de Marijkelaan. Het sportterrein ligt aan de 

rechterkant. 

Uit de richting Utrecht A12 richting Arnhem 

Neem afslag 21 Maarn/Doorn. Ga rechtsaf richting Doorn/Maarn (N227). Rijd 

de Amersfoortseweg uit tot aan de verkeerslichten in Doorn en volg de 

borden Langbroek. Na ongeveer 3 km bent u in Langbroek. U neemt dan de 

eerste weg rechts. U rijdt nu op de Marijkelaan. Het sportterrrein is aan de 

rechterkant.  

Uit de richting Bunnik richting Wijk bij Duurstede 

Neem de N229 richting Wijk bij Duurstede. Neem bij Cothen de rotonde ¾ 

richting Langbroek/Doorn. Na ongeveer 1,5 km bent u in Langbroek. Derde 

straat links, de Marijkelaan. Het sportterrein is op deze laan aan de 

rechterkant. 

Vanaf de snelweg is de totale reistijd naar Langbroek ongeveer 10 minuten. 

 

 



Zorg dat jullie op tijd zijn. Voor elk team is een kleedkamer beschikbaar. 

Ik zal zelf aanwezig zijn om jullie aan te moedigen. 

 

 

TOT 20 APRIL! 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijk groet, 

 

 

Kirby Hoogenboom 

 

 

 


