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Met de grotrr Sponclui: Spaarel<tie l'an brl<ende rneii<*n r',,;i:riricidelen !,;unrieri

r','i,

geld verdíc'irer: irooii dc icretlig-i;tg.:';!:;is. Pcr
itlc'! z'n aliert snel
"t;rp:ii'"king
"'ee!
kunlren \\'r maar Lefst I2,- s1:nren. \l'assen milril*il ilr ailr-rnraíii Íln i{r'knr'"';ij ;ris
:jp(.i!-Lr] enscri hei:ben i,aak exl ro, *'asg0r'd.

Op i1e aktie'.'erpakkingen l'an cie,,r'asnritlcicierr;1rlli \ilnerl-taar l.ir litr:'. il;r.'iiii
2 kg rn Drefr 2 kg bevinderr l:ii:h in cle p*r-locic nr:t;riï f,ilr rnr"r lÍ;i,!9 st-ritciaic gt'lt
sponfi$rurqes. liie moeteÍr rve uitknipperr, \{ ii ;:ii \,fr'.iiiging i"i"ljg*r hier','oitr:
J'!.. Ster íiguur,le als we tennlinste 50 van cie,:e fis'i.tunjes ini'i!'eï'cr'i. i-ir:t rrogtn
i:r ni,rti:iirlijk ook r,'eei meer eijn. rvaÊt hei nraxlr;.l,,rir'i ii Stil-i{i ligur:rt1r::r. Diit
betekent ilai rtr tilssen d<r ./ 100,- en /'10.000,-' krlLiien i\lliirÊ.rn. Ë"n rlai qrlri
kunnerr rve, iloals u !ïeet. prinra gebruiken.

\"riag un, faniilielcden, vrierrden

c.il keÍlï]isseÍr onr mÍe tÉ sl--iaïrlr. \'erzin eeri lr'iiii
pian. Ook hiemee kunnen we nog eens erlra in dc prii?.en vajirrr. *'ani creatrlitrit
el inspanning ri'ordt extrit belot:nd. Er zijn per vertrniging ouk priier:n tr: nilrelr
van .í 25.000 ,- Laí Í i.000,-.
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Le','er de íiguunje*t in voor
rnei 1989 bij
..
f.ig{ng
Heeíi u een liiuk plan, geeft het dcior aari het be.strr'í. \\'4 r-eii,enerr op ur^. {#
sportii'r'e bijtirage en rnede* erking.
in ons uoigend nufitiner eulien rvij u van het vi'dooÍ: r,,an dezr: aktie cp de hoogt"ir
houden.
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Het steeds grotere regelnaat, Horden er stukjes bii
de redaklie tngeleverd relke GEEI{ naalE bevatten.
Indien de naan van de schriJver/ster van aotn stukJe
niet biJ de redaktÍe bekend is, zu1len deze in het
vervolg ilIET ieEn HOW
DE NEDAKTIE
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Het tneede elftal
beleefde in 1971-1972 een ranpzalig geizoen en zou aan hel elnd daarvan noeten
af'dal-en naar de der<1 e klasse F.V.B.
In hel c lubblad ook r*eihig gegeven$ terug te vi rden
en geen enkel, verslag. De eerste tlree maanden sr,eelde
deae jongenan zelï geregeld net het treede nee en
1

rJ

heb nog rat oude aantekeningen 1n niJn bezi"t. voordat
de coupetltie van gtart ging cerden tnee oefennedstrijden fors verloren en ríel t,egen Houtlgehage z
(13-1!) en Irnsum Z (6-0). Irnsun ras ook de eerste
tegenstander ln de conpetitie en Hon nu net O-3Verder yaren ingedeeld: Akkrun Z, Àkkrun 3, GÀVC 3,
Rood Geel 3, FVC 5, Leeuvarden 4 en DronrlJp 3.
ilaar ik meen fungeerde E.Vlnk als leider en later
H-schriemer- De organisatle ronde de oefenrredstriJd
tegen rrngun vas ríeer eens een pulnhoop. Geen lelder
en te reinig spelers- volgens de toennalige redaktie
noest€n de Jongens zelf nog rnensen optronnelen en
Has het zelfs nodig, dat er niet-leden meespeerden.
Het bestuur verd ln het clubblad on uitleg gevraagd.
De tweede conpetltLeredstriJd raa tegen Leeu-araen,
dat met een aantal ex-betaaldvoetballers tn de
gelederen met vlag en vimpel kanpLoen zou rorden en.
gingnet 6-0 yer}oren. De volgende spelers kramen op
het Cambuur-conplex ln aktie: G.Branden (doel),
S.Huisnan, R.Dam, S.lÍagenaar, S.van Zinderen, i.Knol,
J-Àdanse, lí.Kleefstra (aÍdden), p.Hokstra, Íí.Rodenburg
ll-leenstra en l,Í.Itoolstr* (reserve). rn een volgende
opstelring kont ook de naao J-Greydanus voor en een
reek of rat later oaakte teyens ene H.poepjes deel
ult van de selektle. Halverrege okiober paa de eersèe
punten ( t-O tegen DronrlJp en l-l tegen Akkrun Zr.
PersoonliJk aan deze laatste redstrljcen een scheve
neus overgehouden, aangezien dat orgaan in onzachte
aanrki.ng kyan net het achterhoofd(je) van J.Adause.
voorlopig betekende deze wedstrijd voor nlJ een afscheid van het Lreede, aangezien ons eerste elftal
met blessures kanpte. Hierna verscheen s.Rodenburs
en T. v. d. lleulen in beeld. Tllans even een kleine
correctie: de eerste punten nerden niet tegen Dronrijp
behaald' naer reedg op 26 sept. via een z-l overninning op nede-degradatiekandidaat FVC.
Ult de stand per l3 febr-r72 bliJkt dat Àkkrun 3
toch niet aan deze conpetitie deelnan, zod,aí het
aantal te spelen yedstrÍ.jden op hleld net veertien.
Oldeboorn had er reeds etf achter de rug en hierult
zes punten gebeurd (net een schrikbarend doelsaldo
van l3-43)- FVC sèond theoretiseh iets beter net één
punt achterstand en een redst,rijd ninder.

Op 27 febr. een knappe A-Z overvinnlng
Akkrun.
ldander ïas de nieure keeper en slingerdein de
bat er
een aantal keren knap uit, maar sbopbe .deze ook
Nwee keer achter de doellljn De scheidsreehter
*tond er te ver vandaan en grenarêchter
S.Huisaan
deed net of zijn neue btoedde, Hat hem de
nodige
vernensingen van heb Akkrun-legioen knan Èe
sLaan.
Hen zou haast veronderag€llen áat Akkrum zeirf
allijd
over

voorbeeldige gransrecht,ers beschikte, Gaar
helaas heeft een zekere Brander $p
dat. gebied een
dubieuse reputatie opgebouwd"
Door een nisverstand
de diverse lelders
prijkbe nijn naan vo*rtussen
die zontla6 zorel in de opster*
ling van het eerste als die van het tueede.Toch
t s ilorgens
eerst maar set het tneede uee en er
Itaren gelukkig tsaalf uan, naar
vlaggen
{het lot van de rêservea Í frrA iki.p.v.
iíeu*r
GezLen eerdere ervarLngen zou dit echter gespeeld.
de
groobste nheibelí cet de leiding van het $eer
eerste
opl everen
overigens hadden H-poepJes en ik al een trbeareh
fol
uurkB gehad olt op onze broufietsen door de
Lage
HLdrlen het dorp te bereiken.
De sneeu' Has nog lang n'et' verdrenen en grad
ías het
ook.
GndankÉ de opleving in Àkkrun viel eind
aprÍl in
DronriJp het, doek voor het tueede
via
een
zsare
nederlaag- De degradatie ïas een feit (relke
roas
hai sa syn doarnentr, net deze regel- begon T-Adanse
ziJn gedicht ). Eet, ver.loren gegane terrei_n
zou
echter reeds het volgence seizoen rorden
hernonnen,
ilaar hi"erover later Ereer.
Het derde Has in de 3e k}asse E ingedeeld
bíj
De Sueaeh Z, riead SWarL Z, GorreCiJ*
3;-Tijnje
3n
Hildan 2, ïerhcrne en trnáun 3.
Hierbij ook alvasL de inderin6 van het vierde
(he? ríaaron zaL verderop duidelijk
rorden Í.
De tegenstanders waren : Sport Vereent
Z, Irnsum 4,
Gorredijk 4, lispolia 2, Blue Boys 3, Thor
TÍJnje lt. Een viJfde etitar kon dat seizoen3 en
nÍ.et neer
op de been norden gebracht. Overigens speelde
vlerde in de toen nog bestaande 4e klasse FVB. het
Het derde bteek het in zLjn
bÍj lange
na nlet te kunnen bolcerkÀn,afdeting
naarop het bestuur

besloot het vierde de plaats van het derde ln te
laf,en nemen en omgekeerdDe spelvreu6lde zou ln daL geval ook Srober rorden.
Tegen l,Íildan noesten ook de Bannen Yan leider
D-Reicsna een aanvoerder Henk de Jong eapituleren
(4-1), hoeuel het tien ninuteri Yoor het eindsignaal
nog l-1 stond. Voor de volgende redstrijd Legen
Tljnje etond de volgende opstelling aangekondigd:
Chr.Hardevelt, J.Yeltnan, J.J-Tichelaar, L-Visser'
H.de Jong, A.ilijhoft (goed gezien van de leider:
tree mannen met een ijzersberke conditie als
niddenvelders),H.t{eester, C.Alderts' S-Yisser'
K.líiersna, D.v.Leeuven en C.de Boer lras bii deze
gelegenheid
visgelsPeler.
g;ciË novenber
een ècherp sbukJe vail het bestuur in
het nogal'eigenmachblg optreden
vanrege
diL clubblad,
veteranen.
van onzë
Een speler, die een schorsing boven het hoofd hing'
ksan o.a. langer builenspel te staan dan achteraf nodiS i'ieek.
Hierop volgde een bespreking tussen bestuur en een
delegatie van heL derde, raarln de zaken grotendeels
rerden uibgepraat.
Ita tien Hedstrijden ras de hateliJke nul nog nLet
reggererkt, hoerel er volgens de redaktle een keer Yan
TljnJe geríonnen zou zlJn. Uit de stand per 13 febr.
blijkt echter anders. Ïn april Has de degradatle
reeds een felt, hoerel er toch nog een puntJe nerd
veroverd. Dft' volgens een overzlcht van de redaktie,
rant oyer de gehele seizoen praktisch Seen verslagen
van de heren voetballers te vinden- De reinige Yerslagen noegten ook nog steeds. van óezelfde persoon
kkomen ( van nie anders dan aanvoerder Henk? ) .
De Jong beschreef ook de eensbe vedstrijd van het
vi-erde , toen tret vierde. fog geen derde ras gerorden.
Uit tegen Gorredijk 4 nerd het 0-0.
Overigens zou ook Gorredijk 5 nog aan de conpetitle
norden toegevoegd. Het vorige derde nau de fakkel dus
over en we'l{.de
lezen de nauen Jappie íagenaar, L.Ylsser,
K.Jelsma,
Roos, Jelke Bethlehem, P-Lijnsveld'
K.Poepjes, ï.de ïrles, J.Dijkstra, S-Jager, G.de ïriee,
tí.Hoekstra, SJ.r.d"lleer, B.de Leeun en later ook
Onder a1 deze spelers Has er óót nienand
ï.lalstra.
die het vak Journallst anbleerde, zodaí er reinig
bijzonderheden ziJn te vernelden.

Per r3 febr- had men ze' punten uit tsaarf redstrÍjden
vergaard en dat betekende een plaats
1n de onderstà
regionen- Tegen rode lantaarndrager Thor
overigens even uet 1Z-1 gevonnen- Vernoedefijk ,,erd
is
er
verder niet veel neer veranderd.
Vl-elen er biJ de senioren tree degradanten te belreuren, een kaupioensscltap ras ook nog voor een
0ldebocrn-elfta! reggelegd en rrel_
de A.-jun.
$e nannen van Haren tÍagenian haddenvoor
ars
0egenstanders
Blue Boys, frnsum, Langezuaag, Nieuveschoot,
S*art, lJdiros en ODV . Á]vonene de eonpetitie Read_
van
etart 6ing noest de eereLe ronde van de Friesland_
cup Horden afgererkN. ,rtret hoger ingedeelde Àkkrun ras
de tegensÈander en werder door on"Ë
jongens netjes
mel 2-3 en Z-A uiLgeschakeld. De coniet,ifie ging
start meL een q-O overwi.nning tegen bfrr* Boys en van
:iendrik ïieur*land sccorde ],ief st dríe keer. rrree,
ian teunissen.het ïas gÊen haLbriek
(zoals in het
dmralag st'aat' l " Een hattrick is naneli jk drle
acht,er'jËn door één en dezerfde sperer g**.ooide doerpunLen
r:!r dan cok nog in een bèpaaltle hetfr (deze eisen
;:i"ngen in dit geval niet op).
ïervolgens een- 0-Z z,egë bij Read
ne{: de volgende
'.:pelensgroep: D-Valk, J. leunissen,Syarb
J.'.Nieur*landl,
::'-Ëodenburg, B.de Vries, H:J.Nieui*land, D-Ooeterbaan,
i-.1-elke DiJketra, T - v. d. Meulen, S. lïodenburg,
Henk
:-ri jkstra
en Joh. Brourer í-ater kouen He ook een zekere p.de Vries Legen
en
'+ervolgens verscheen de huidige penningueester,
t] - fti jhclt,,
in beel_d - Half oktober moest tren heb
+ersbe verliespunt incas.ceren
( 1_l ) in Langeanaag.
*aarna zerfs ugtt nederraag bij oDv.
en ook puntenveri'es tegen Read srart, ui[ tegen rrnsun
..eer eens een
rvervi"nning ( 0*? ) - ïn d.eze nedstriJd nochL
B. - jun.
Jch. de Jong invallen en wisb zelfs te acoren.
Op
29 dee" na&en lAn lB en 1C deel aan een zaalvoetbal
t oer"nooi i"n Drachten
"
l{a elf conpetitieredstrij<len gÍng Oldeboorn aan de
leiding net l8 punten, maar nog op de hielen gezeten
door Langeznaag, Irnsun en ODV. Na een forse over_
winníng Legen Btr_ue Boys en Oldeboorn 3 (vriendschappelijk) rerd ook Udiros aan de zegekar gebonden.

'7*

flet rerd 5-0 en alle doelpunten ksanen op naau
van
' llieurland - tíat de Friesiand-cup betref t bleek
hoofdklasser Lenner in de derde ,"na* i" sterk
{5-0 en 0-0)- Op A3 aprit rerd het kanpi oenschap
binnengehaald yia een 5-0 overninning
op l{ildan en
volgde er een huldiging.
Begin net, nog een een vrlendschappeliJke cedstrijd
begen Àkkrun en deze rerd net e_t-geïànnen_
Uen speelde reeds net de ploeg die het
volgende
seizoen in aktie zou noebàn konen.
De B.-jun. noegten het opnenen tegen
GorrediJk,
Drachtster Boys, líol,vega
HoutigËhage;
,
-'Haulero,Í.ikse
-ev^'sêu
Boys, St,ànfrÍes
'
en O. il:T.
Voor de beker serd Den al in de eerste ronde
door
GAVC ult,geschakeld ( onverdien,
aldus
S.
Teunissen
Yerder de nanen O.Valk, H.Bruinsna, B.Oosterbaan,) .
B. van Heel , Jol - de Jong, F:".
d - l{eulen, S. Rinsna,
ff.Valk, Jan Ákkernan, HlÍijdan,
tÍ.ltaLzána, J.H, van
Hee1, T.Rodenburg en Rlekele veLdstraH
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È vakant:t-e -b1 Íkviees
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Tegen brachster Boye ging het los net een !-5 neder*
laag" ïn een vol6ende cpstelling ontdeklcen se ook nog
TJ.f,leester en later Levens F - Bies .
lïa negen uedstrÍjden eerr derde ptaats op de rattgLijst met tien punben, hetgeen in deze sierk* cotrI*
petitie een verdienstekijk resultaaf mocht xorden
genoeuad " DaL men no hoog was ingedeetd Has een
gevolg van het seizcen daarvoor behaalde kaupioessÊhap- $ermoedelijk Íe nen in het verdere verloop
van de conpetitie i"ets afgeaakL tCrie nederlaSên

op riJ), llaar er xerden nog re&elmatig puntjes
gepakt" Het seizoen werd besloten (nou ja, in de
zoner nanan de jeugdalft,allen nog ïe1 aan de diverse
t,cernoolen deel ) met een vrienschappelijke sedstrijd
tegen Surhuieterveen, we l-ke een 0-3 nederlaag
opleverde.
Zo, voorlopig kan de redaktie reer een eindie vooruiË en z,e bekiiken &aar in hoeveel ternijnen dlt
schrijven vordt geplaatct.
ïk hoop ln leder geval dj-b seizoen nog een serieuze
poging te nagen de beker van verdienste in bezit te
xri.jgen, na de laatst keer al eervol bfi de laatste
drie te 4ijn geëinaigO.
t{ijn vader (trour ehauffeur bii de uitwedsírijden
iian de jeugd) ging echter met de eer strÍjkenEen volgende keen nog uat vermeldingsraardigheden
uit 19?1-1972 en een begin net 1972-1973-

Tordt vervol6d.
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