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KOPY INLEVEREN MAANDAGS VOOR 2O.OOUUR

* (/&* átu &#. *
Sint r.ril graag met het uel en LJee van de V.U. op de hoogte
blljven
jaar
schrijven.
het
overzicht
en zal rían graag eens per
De huidige áchrijver Lras dan ook heel erg blii
Bn zei: itGraag sint, dan ben ik een keertje vri j.
Ju1IieprobIeem,zou5intr,le1opdehoo9teLJezen
Nou, hij heeft alle clubbladen gelezen.
en heeft daarbij dan ook oPgemerkt
dat de mannen van het 4e hard hebben ger,rerkt.
Lanq zijn ze koploper geueest
en ie dáchten al aan een'groot feest.
f'laar men moet niet te vroeg gaan plennen
uant in Heerenveen moeSten ze de meerdere erkennen.
Ze kruamen dan ook thuis met gezLehten stroef en strak
De kampioenskansen kregen een ger,reldige knak.
De laatste r,ledstrijd thuis r;ilden ze dan ook uinnent
LeicJer Henk moest de juiste taktiek usrzinnen.
Zijn mannen hebben er dan ook aIles aangedaan
Fiaár die Aengr^rirders konden hun mannetje staan.
Helaas ook deze uedstrijd nu met '2'1 verloren
Begrijpeli jk, maar dit kon'Henk sl-echt bekoren.
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niet best gepresteerd'
lldeboorn 3 heeft deze competitie
;;;; het heelt de mannen niet gedeerd'
a?1
',el goede mo€d er steeds u'Êer tegen
af gaan'
veld
h.et
nedeilaag
een
:rít tnch ueer g:ret
'niervoor op de hoed van Hans
i. ln [iri*ni"
i\kkrum uit' ueinig kals'
.,i-lk rJe laatst"-"*dstrijd,
lrank Bn vri ji,aar de mannen van f,et-51 speeldenook
heel Érg blii '
sn uraren met nei leÏi jke up'"t dan
I,lror de 2e competilie er maar lekker tegen aan
:jint hoopt, dat het dan beter zal gaan'
ijldeboorn 2 speelt, dit seizoen met:ui'sseIend succÊS
Keurige overuinninqen Ên soÍns ook eens Êen les
lit háeft natuurlijt r,.rel een reden aantreden'
urant vaak moeten zó met invallers geval
C;k tegen Read Surart 4 r.ras dit het'
H;{ reáuttaat, ia'U raad hetvelal tegenaan
;11 gingen ze er-sok nog zo
j; ó"ni t zê hebben er alles aan gedaan
vqn te balen
Soms is het om er
"een

goed res.ultaat behslan
e r,rillen graag
-eFQ bekoren '
niet
Het kan oo[ Sint
verloren
Dat ook deze uledst,rijd uàrd
jst
'(reeq esn danige deuk
'2e
iángrÍ
ue plaats ;;-;;t
fvlaar rJenk er om jongens, hou het leuk
uituedstrijd
;;;;.ó- j. r. in Tárhórne e€n moeilijke
gelijk
eiEenlijk
D; xaísán'hier lagen
iriaar ïerhorne had een' beetje meer geluk
'in ja, dan kan het niet mÊer stuk
i{et"eán 3-2 neclerlaag moesten de Boarnsters qtl::?:n
nemen
ilaak daar nu echt niet van grÓte problemen
enV;i;"n4" ueek thuis teqen Gorrediljk 5 er lekker t egaan

/
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dan zLeL Sint de overr,rinning naar de Boarnsters gean
Dan nog tlldeboorn 1, jongens niet getreurd
Jullie zijn nu echt aan de beurt van FFS afgekeurd
ionO"g 23 nov. ulerd het. terrein
opqespeurd
*n neóft,0ldeboorn een legenspeler
uleten
ze
not Boyl Lras urij t 7o liet'en de '2e k1'B t'e meten
\,/aor 0tboorn de Ëán* zich met
Het uerd gsuoon 8Ên spel van kat en muis
ÊnyJ. kree{ met 6-0 klop in eige! nYi?
trfàiuurf ::Ë heef t 0tBoorn die 6-0 niet cadeau gekregen
iiet viel t3oy1 dan ook danig tegen' :,.,
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Sint had de uedstrijd tegen f'lildam graag

mêe

uillen

friaar heeft in deze tijd veel anderg zaken
2 van mijn Pieten uilden het graag overnemen
r-'!ur dat bracht Sint erg Ín de problemen
Ze hadden Sint belooFt verslag uit te brengen
Ze uisten varL niksr steeds in de kantine die krenqen

Er bleef Sint'andeís niks over dan te beilen
naar ierrand die uel iets kon vertellen.
Uie man Lras bf i j r EÍ-l had zeker niet veruacht
dat P'iildam met 6-1 zou t:orden afqeslacht'
Sint is trots en vind jullie heel r.rat mans
i'let voor het kampioenschap een qrote kans,
ilke r,redstrijd ueer sportief tot het uiterste giian
Dan brengt geen enkele ploeg jullie tot staan.
Houd dus de ogen op het kampioensch,rp gericht
De 1e klas F.V.B. komt nu in zicht
Sint r,ril graag voor jullie hoPen
Dat je rJeze opgelegde kans nu niet laat lopen.

inaken

zulIen ju1lie geen problÊmen brengen
in de strijd mengen.
Durk is met vakantie volgende ueek,
maar hij komt uit Dalen en laat jullie niet ín de steek.
Dit vind Sint dan ook heel errJ fijn
Uant zo hoort het zeker Le zijn
lïaar nu is Sint uel heel erg moe
Hi j stopt srmeer €h r,enst julf ie a1le succes toe
HeÍaas heeft 5int noq ieis belanqrijks vÉrgeten
juIIie uillen graag àe uitslagen en standen noq ueten
Qok á" Beetgummers
maar ga je dan r^rel
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EIftcil
1 - I'lÏLDni{ l. lrja enkele ï,reken niet meer Voor de competitie in actie
te zijn geueestr ffioesten 1,6 op 30 november aantreden
i,,LDIBCCRN

,';3-ï1"ï;1ilï; ueken Lraren sebruikt

om

te

oenenen tesen

"Jubbega 2 en ÊoyI.
,Jaze r,ledstrijden gaven Ons goade moed voor. de r,ledstrijd
i"gen ilildam.
in de 1 e hel f t kr,;arn hier echter ureinig van terecht,
aanqezien rJe tegenstander toen steeds eerder bij de balLlas.
ïach konden ue met Êen '2-1 voorsprong gaan rusten door
van'Ji11em van Kalsbeek en Sybrand 0ostsrbaan.
doelpunten
"iijdens de rust
mr:chten He ons vermaken met een rustige
saáenvat,ting van de 1e helflt door onze geLraardeerde
keeperr op de zijn eigen bekende r,lijze.
l'1et tuitende orên uerrJ de 2e helft begonnen en de speech
hacJ zi jn ef f ect niet gemist, u.rant de eindstand uerd 6-1
door qáals van tJillem (nog 2x), Johan Tysma en Jan [,lijdam.
ilok r,ró rd in de 2e h el f t nog ecn pingel gemist.
i/erder dient noq ev€n Vermeldt te u-rorden dat Ure in de
kleedkai'ner b ezoek hebben gehad van 2 Zwa.rte Ëieten.

Jan

6-

l"li j dam .

ETful
2.f.JadatLJasgebleken,datlUÍnkLJasuitgevlogen'en1.ver.
vertrokken uij
moedelijk noó in het nachthok vertoefde,
belangri jke ue(r,re}
toch
een
Voor
met 12 man naar De Knipe
strijd.
0m-onz.e tr.leede plaats te handhaven moest er geL,onnan
ROCD Z.UÀRT,.. OLI]IBOORN

rden.
Clcteboorn begon onstuimig Lras de iiood-Zr,larten vermoedelijk
e'n kuartier spelen
uel ilat van hun stuk braóntr flê
goal,
uaarbij de b?r de_keede
op
schoot Dick van afstand

uo

0-1.
pát-uán á" bsrst si,uitte bn Atà beheerst inschoot'
goed
zeeÍ
doel
het
ljaarbij
ureer,
Bn
Na r.rat kansen oVer
na goed stoverdedigd door Siemen, uus het Jeli-e dieperst€
en
door
"À.à
Knipers
2
tussen
reno uerk zijn lichaam
O'2.
vernietigend uithaalde,
in'
rl;t deze-stand gingen ue de rust (fiiOgJ,)
Jelle
van
"L,e zijn ar nog
N;-";;-ildondet"ipeácir
dat er bij
niet", bleek in-["t begin van de TíêeïË helft,
J; noáO-Zr,rarten in de iust, vermoedelijk nog meer gedonderd
uê9 r

LjekunnenzeerkortzijnoVBrdetr-leedehe.lft.
;;";;";i;"ht";
aro"uoÀin breek vooral rvslek de mindere
op àlkaar en de scheidste zijn en doór het vele t<ommentaat.zelf.te
voetballgn.
tegen
rechter beqon 0ldeboornjn:
-eenzich
van
terugspeelbal
keurige
zi
r,rapenf
àit"n
Inke1e
Dick op Siemen, 2-2 en óen penalty die Siemen veroorzaakL
te(?) maar ook keurig ovar keek'
tindstand 3-'2,
N.B.: Siemen bedankt voor het goede keep-ulerk'
a-

lvlel de keiter van het verlies Van de.vorige ueek noq in
hel achterhoofld reisden ule'?irf naar Terhorne.
De Êetste helft LJás vooral Ldor Terhorne dat ons uoortdurenr:1, met vooral lanqe haleióJ onder druk zette.
liet eerste doelnunt, een kopbal uit een cornerr kon d,'rn ^

eok niet, uit5lijven.

"í
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i-;ldeboorn begon in het 2e deel van,de 1e helf t beter te
ijraaien en kreeg nog uat kansjes die niet benut uerden.
iiif een counter uist Terhoroe,2-0, Le naken.
":.deboorn gooide er nog ean schepje boven oFr mear de

"':*lpuntan bleven uit. irieint uist, zich vlak voor rust in
onderuit t,e laten halen 6n nog
,1lcier, onder het slaken van esn harcja kreeL te laten
r-,'al1en. Ien st,rafschop, uelke [íieint onCer een rÊgen van
i.:Luitjes benutter'2.-1 €n rust,
In de i,:e helft uas het 0lcJeboorn uat het spel dicteerde
ïn nadal iel1e uas uit,- en Johannes Foepjes !las in*qevaI1en, gaf deze laatste een mooie diepte-Dass cp Àte die
::',nt, een mr:oie 1ob 2-2 aantekende.
illdeboorn, qeen genoeg€n nemend net een gelijk spel, bleef
i-ianvallen uat een Flaar kansen opleverde, een daarvan r,:erd
nnoi ingeschoten door Henk, maar even resoluut, om noq
cnduidelijke redenenn algelast.
l'erhcrne kreeg nog een kans en uist vlak voor tijd 3-:l te
scoren en behielH zs alle punten thuis.
Gezien de verhoudingen rJss het verdiend geureest, als
ClCeboorn ook een punt mee naar huis had kunnen nemen.
''ri:t, strafschopgebied moni

ileporter.
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Elftcil
3,,-

Na de bemoedigende uoorden van de heer A. Nijholt in
het krantje te hebben gelezen, zijn,^,ij er in en tegen
Akkrum maar eens flink tegenaan gegaan.
Na een doelpuntloze eerste helft kr,iamen',Jij in de kleed*
kamer Pieter de ívlaer ook nog tegen, deze LJas zijn voetbalbroekje vergeten en r.renste níet in zijn onderbroek te
spelen, zodat uij genoocJzaakt uaren de tueede helft ook
met tien man t,e spelen.
Het is namelijk zeer moeilijk om rond deze tj.idr uanneer
het ueer r,.rat kouder urordt, voldoende spelers hrij elkaar
À[í.ïUf']-

cLD.E.pOjJnN 3,

te krijgen.
Dit deert ons echter ueinig, uant de laatste tuee uredstrijden zijn urij toch punJen gaên pakken, uat gezien
het vertrek van onze zichzelf zeet hoog inschattende'
linksbuiLen r,.rel een beetje veru,onderlíjk Ís.
De tureede hel f t kuamen r.ri jneen beet je onqelukkiq CIp een
1-0 achterstandr maar dit uerd al snel Lreer goeC gemaakt
door onze gast,speler fohannes Poepjes, die natuurlijk r,iel
even noest laten zien r,^JFarom hii in het eerste speelt.
f\a ongBveer een half uur gespeeld te hebben konsLateerde
de scheidsrechter vanaf ongeveer 50 meter hands binnen
ons strafschopgebied, uat een strafschop voor Akkrum opleverde, deze u;erd door Johannes v. d. 51uis zi jn zLJaEer

genadeloos genomen en braCht ons LJeer op Bsn achterstand'
Uit een vrije trap maakte PieLer Hoekstra vanaf ongÊveÊr
4A meter de stand nog geli'jkr en hier bleef het ook bii.
Dit L/as de Iaatste r.ledstrijd van deze competitie, uaarin uij als laatste geËindigd zijn, maar na de urinLerstop
gaan rij t:eer met volle moed verder Bn hopelijk met meer
spel e rs,

Jelle Uisser.

t_

KCI05
ilT Dt OUDI 0005""tt"""t"""".."r"""'VAN
lekst,: S. Huisman,) .
en ziin u'êer
rie schrijven zaLerdagavonrJ 22 november
dorpsnieuLrs' ten:':;-rigsiin" áp cJe hoogte van het laaLste
,,inste als m€n nieuis Ên borrelpraat een beetje ueet te
.r:rierscheiden'
maar lees
,,,$6;-Siudio Sport op de bank in slaap 9ev:.r1len,
in
Heerenv€en
ons
dat
,;;;-";;-op n"l-f,rr".r,51echt,horenden
nog
2*A achterstand nii .9g rust'
,:ei vsrre íÍiaast;i"Àt zi jn middels
een 2-2 qelijkspel en
makón
irpeft ueten goed te
resultaat te noemen'
c,; is bepuaÍu qeen slecht
(tgffi)
uerd bii lÏ. V. U. overisens
jàen
oe;;-li
ï"-f
een 6-7 o verr'linninq '
pÊns"Ág-u!"uf
esn 4-a "óÀtersl'and omgebogen inper
vliegtuig'
ílsn reisde toen voor de veránderinq
te horen
veruijt
het
kanten
cjiverse
K;;*;-uon*idd.:g van
a1 last.van
dat, ik schitt"í0" door afr,lezigheicl de
.(altijd
Lerr'iíjl deboeren
van
bijeenko-rnst
;;;r;i ii:""t"-J"
'
gereed
zan een klein"tii itËancië1e bijdraqe voor mij
h rdden r
zullen Lre maar hopen'
liat in het vi:rt zit verzuur+, niet, naar
mijn ueten' allen
De jeugdr,.redst"i5A"n zijn. vandaagt
het eerste en
afqelast en "ÀróáÀJ" uréek komeninalleen
uf tl
i;;;;;- (iip en rlece'-!ienende)
^,.+ i,,i
)ez-eheideelfLirllenlopenechternietoVerV?xnaktivibetreft'
teil urat het, schrijven van verslagBn
uat kopy gebruiken
r'rel
dus
red",ktie
Vermoedelijk k;;;;
te maken
Ën ,,1e zullen orlu"r"n Jit schrijven uat tanger
rjnn het voorgaande.
de typistes r'rel voor een aflevering
Incjien nodig;;;;;;
in ineerdere delen.
deze
uoor g" Kerstd rsen niet meÊr op
i;";;;;-;;
smakelijk
en
"rr.ái"- flr:D arva6i g*."ítige^cJ;iQen
nlaats ontmo"t;;;
1e87 toesBuenst'
í;;)ài"n àp ";;;;,-;lsmede.eei Happv
de ued:t
\Joor vandaag (fret is inmiddels zondaq) iu ookeerste
oehet
gaat
en
i.r.5..l01,J"boo"n aflqelast
"t.i:i
in en tegen 8oY1
fenen
,,1;;;;9"n"'r'*U
íX steit< de indruk dat Uiepie tioekstra. g raag
irrÊÊrÉensuilt:ordengenoemdrmaarhiervoordienthat'
ticht eerst op groËn te komen staan' in het vijfde e1flt'al
;tj; rrátAenUobri rond de.middencirkel
ik geen
komen l.z.L. uel aan de orde en bovendien l:ens
hiermee
uie
ItBIoody
l,laryrt (alleen ineiders uleten
buee

u;nrdt nedoeid).
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1 mei 1965.speeIden de uelpen eÊn onderlinge uedstríjd
. 0p voor
(l-0
Ztrart). De volgende dag uonnen de ueIIen met
5-0 van TÍ jn je en het eerste u.rist . met 1-CI aan het langste
eind te trekkgn. Zaberdag 15 mei gaven beide elftalleà
Akkrum met 4-0 klop. Bij de jongste gBneratie scoorde
Honkie 3x. In liefst zes jeugdverslagen r,Lerd over dettkepertr geschrBVen en ook over'lpinaltiesrr.
/lkkrum organiseercJe een Jeugdtoernooí en hierin uist onze oudste ploeg beslag te leggen op de '2a orijs achter
S t eenui jk.
Ook de jongsten kuamen verdienstelijk voor de dag.
ïer gElegenheid van de opening van het nieuure (thans alLreer oude, 5.H.) terrein in Akkrum moehten ze in sept,
vooruedstrijden tegen deze club spelen.
Het tueede speelde 2-'2, h'et eerste verloor,
Durk vond op een gegÊven moment dat Bonnie maar een vermoest schrijven i.p.v. hijzelf.
slag
ïtBcnnie kan veel mcoier
schrijven, Hij heeÊt een B en ik
maar een 6", aldus onze huidige nationale doelman.
AIs uooruredstrijd van de competitier,redstrijd UldeboornAkkrum uerd LreÊr e€n onderlinge r.iedstrijd gespeeld.
Tijdens de uintermaanden lTroest er in het lokaal getraind
uorden en hiervoor bestond 6ên keer in de 14 dagen gelegenheicj op de r"Joensdagmiddag om 4 uur.
De ene r,leek een groep o.l, vr D. Benedictus en de andere
ileek een groep o.1, v. R. l,lulder,
ïn april 1966 konden de jongens de uei ueer Ín (resp.
0-1 en 4-2 tegen Hkkrum). Ien r,reek of uat later vierrJe
íikkrum het /tn-jarig bestaan en mochLen onze r,relpen dit
feest mede opluisteren.
De kleinsten uonnen rnet 0-1, de oudsten moesten met 0-0
gBnoegBn nemen. Als aandenken kreeq elke speler een etui
met vier pennen.
P, v.d, Feer schreef destijds noq zeÊr lezensuaardige
,:rtikelen "UÍt de Geschi.edenis'?.
Hij zou er later mee ophouden, aangezien ean bepaald redaktielid deze stukken maar 'r f lauue kul'r vond ( Oit heef t
v. d. Feer mi j tenrninste een keer t,oevertrouud).
Persoonlijk vond ik dat er€ jammer.
De legendarische trainer Anton tlalhuysen, die alle elftallen van 0f boorn'(zijn Í'boertjestt) kampinen zou maken
en in 1939 bij Heerenveen in riienst, trad met als resultaat
de onvergetelijke kampioensjaren.

-ï t *

lnhetseizoen1938-'39UasÊenzekereÀ.Langendijkoe8n dat na 20 uredlelpl::l
Fenmeester. f'r"n'í"iO ongeslagen
Áá doelcijÉers van 117-3Bll 12'2'
;;;;;iái-'átr
van 2*14 en
Ir LJaren o.".'Juát'innïngen kon
0ldeboorn nooit naar de
terreín
ï,v.n, het sf"cniá
enuedstrijden hoger geK.i\i. U.B. p"o*oi";;";-Ààe'^rer in oef het bos uerden ingestuurd'
r:laatste tegenstancjers- moerteloos het struikge,as?1-s.H.).
ook ar,"""-aoor
iu:,"t ruiscJe hier
K N' V' B ' proberen
rr.r$ in 1955 mocht 0ldeboorn. het in de '
vglhoyden' *n-tou net Aus tot 1963 kan
ik me nog prima herinneren:
1955-r56
uun
'ii"
elftal
'á"à"0"*"
j.
'iel
zueef duíf -topp€r) en
in rJe Uries, -tl.-t'l;;;i"1,
stremler en 5' ("Broer")
;], Nieuulunri,
P'
jaar oud eó het
píersma, pi.et Cá-rrár, E. Bosma (p"" 15Fiersrna'
R' Uuite
t
. ï.',
volqend sei zoen HeerenvBêt-l-sPelei)
mavreemde
en Í:r. cast*r"in (;i;"".moeder er Éii3xu""r'een
zljn
en
hem
van
Ue, átrirts
nÍer van Uessen op nahieldr':daar
ularen) '
zuart
v'
i'p'
broer Ari* .riïià-gro"n
Ach ia, nost:rlgie mijnerzijd:'
1957 op
t 1953 tot
Uldeboorn zou overigen$ eeist nog vgn
van
ereleden
(O-Frdoor
eên stuk land van Oá gebr. Koldiik spel.en, alvorens de
moetàn
i-'vlvl) ;;;-0"-4"àtsÍerdyk
huidigeaccomodatieingebruik^kon-ulordenggnomen.
f4' Groen en u'
ï;;;;-nup" 19i8:;-9, toán-H. Nieuuland,
uitkuamen'
nosiárftof in het F.8.V'-eIftí1
Roel NieuulanJ-Ér"cnt het tot een proefr,redstrijd'
Bosma, ]appie Nieur,lland, R. l.{u]..
Andere spel""" LJaren
-là" B.
ruie"i.ná- 15à, ook toen a1) ' H'Knol
der, H, Koldi:t,
[Íi .
ieur,lland en. somg'F. de Roos.
,_ late
t^!- dertiqer
r^-!r^
de
Ook de beke. ""rà geregeld geutonnen.in afsekondigd
en
j;;";; rn 193ó:i+0"""tá de mobilisatie
opgezet.
nooclcompetitie
een
r,.rerd door ae'í. v,B. slechts
Toenonslandookindëoo.rloguerdbetrokken,uierdhat
uiteraard stopgezeL'
;;;;1á voetbalgebeuren
de trainer)
VeIe led,en van onze verenlói;ó. (,-,u"rnider
het, er
brachten
maar
rnoesten voor het vaderland"stii;aen,
allen Ievend aF.
moest Êen
De ledenvergariering Lias op 6 juli ,1965 en er
niáu"à penninómeestei u:orden bencemd'
Allhuis dus)' Ja Doede, dit
uat uerd """*ïuI"ó;;;*ir-(van jour,r
onlangs geleden dam-neis aI de OerJá t<rant uaarinZijn voorqanq,er'
H' Piorsma'
;;ti;"ó,,ioro[-."ngenaald'. bekór van verdieiiste,
Èezit"uun da
;;;;-ii-n"t
t,t

-

1íl--

De Schutjaspartij leverde op ZZ jan. tr,lee r.r,innaars 0p
uel de leiders van het 1e en Ze, t.LJ, G. Otter en ïj.
L eeuu.
l

en
de

Aan de door de scheidsrechtersver. Heerenveen .or georganiseerde spelregelue.dstrijden deden namsns 0ldeboo rn
H. de Jong, ;i. Jeeninga ên C. de Boer mee.
Ze moesten met de laatste plaats genoaqen nemen.
{Je red.kteur van het krantjes, D, Benedictusr v€rtrok aan
het eind van het seizoen voor een jaar naar Amerika.
De man van het type- en stenciluerk, lJ. de Uries, zatJ
daarna osk het schrijfuerk voor zijn rekening nemen.
Iverigens zetelden ook if. fijieur.rlanr:J en J. tsethrehem nog
sleeds in de red;rktie.
In zijn laatste schrijven.stipte Dictus noq even het (t")
grote k1árssËverschil tussen het eerste en het tueede i?êr-lr
Het eerste uas iilmers L,eer vierde klasser K. f{. u.B., terr,rijl het tueade mírar esn bescheiden rol in de Res. 3e
krasse l'.11,[J. speelrle. Deze situatie zou nog tr,lee seizoenen voortdureí'l .
De spelers van het tueede uerden gemaand om vooral beter
de tr.riningen te bezoeken! ook al omdat ar nCIg !een aanvulling uil de jeugd ulas te veru.iachten.
:.iat 1g65-t 56 betref t l- ;ten Lre het hier maar bii, hoer^rel
er nog urel het 8.8.&, te schrijvan zau zijn.
De senioren elfti,llen van ljldeboorn zijn gisteren (r,et
Êl

is

thr-rns nea.nrl:g) toch in aktie',:geLJeesLr- zaáaL er nog r,iel
enige verslagen zullen volgen,
Het eerste Ljon met. grote cijfers (l-a, maar helaas slechts
een oefenu;edstrijd)
voor de rest r,:ás de oogst mager,
"n
Híerr:ver uordt u ongelui
j f elcl door Ni jhort, nader óeïnfo rmeetd.
fen bedenkelijke zaak is uel het feit dat men niet, of
rtauuielÍjks meer met complele ploeqen kan uitkomen.
fr blijken zelfs spelers te zijn Cie dnor de leÍ,rJer persoonlijk geuekt t^:illen urorcien,
Dit is maar êên vco rbeeld van het. ont'nreken v,ïn enig v€rantuoordelÍjkheidsqevoel bij een erool deel van de huiclige
generatie.

Uordl vervolgd.

* t3_

E-Petear
ue._t:e. Zat,erdag moesten de f-s naar Uarga.
Ien gelijkspel LJas genoeg, rnaar Johannes Poepjes en
Sietse Jager vonden dat zs moesten u.rinnen.
lldeboorn uJas steeds in de aanval maar na eÊn counter
van Uarga, en ja, Fieter gekloptr 1-0.
l""laar 0ldeboorn speelde goed en daar kuam dus ook een

qoal uib van Hanrico 1-1.
\llak na elkaar maakte Pieter Ate en Henrieo nog ieder
een zuivere goal, maar de scheidsrechter uist het beter
en keurde za allebei af, maar Pieter lite maakte er met
een geureldig afstandsschot 2-1 van.
In de rust uat gezeur over de scheidsrnchter, maar
Johannes zeíri Goed voetballen en meer niet, dat hebben
de jongens dus goed in hun oortjes geknoopt,
lJant ze maakten er nog 2 en Uarga nog 1, dus 4-2.
l'let kampioenschap Lras binnen.
lven eên paar fotors en daarna douchen en toen naar
tddy Vink.
Daar kregen ze patat en drinkenr en van tddy Uink
nog een ijsje, toen Lras het Feest compleet.
Llik gegeten en gadronken gingen de jongens Lreer blij
naar huis.
Ien kleine domper op de .feestvreugde uas dat er nieinand van het bestuur of jeugdbeetuur de moeite had
qsnomen oÍn mee te gaan en in de feestvreugde te delen,
Een vaste Supportster.
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De l{alde
N.O.K.

3 januarl 1987 te

Oudemirdum

ar

Íedereen ontvangt na aflooP een
nooie herlnnerÍng
mee'r

informatle bij:

U DOFT TOCH OOK

Bondsbureau

Kalverdijkje 77c
IreeuWarden
tel. : 058-675500
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