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Aan ::et cillie rirrn :l-960 gekonen i" iru t nij'een genoege:t een korte terugblik
te ucryc:t c l, he t, i'íc -l- 6n wee Van cnze voe tbal./e1'cnl-gt11g tiolCe boornir . In hetyoo:;.r,"r 1,' :',"1 'r.c L ?l-',lxêïl jlrste feite n. o.at or.rt le. e-Lf tal- in de vi€rde kl-as
K"r. "ï.:,, '. 1-(.e:i'. z: j b.e t ra 'oe sli s singsr,rád.s tri; den,, en dat ons tweede elftal
kÉl]l,.t r-O a. " !r".,l'4.
.._ 
j.; ,'rc i ;:3irr -,-:,n ci'-l sej.zoen zagen de. zr,rken

spei,er:s o.] ïole rnti:;u;iaste leden verl-ieten
1:r s:;irr,rt ons t-e;:rle elf ial te handfiarren. ]\,ie b

cn ons 1,i,Í'-c..c o.l.f :al, ct'.i t hf,of ozakeli jk rli-!
: r:-1- l: :., .,tar'1., r";r : d. ggo stíl-ri f tig begcnnen. De
llectr RÊe,ie,-. s rirei Lre eïIt5oL:sias:,
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€r sc[]e:: uj-t: 1rêl-c pro!ïin€nte
onzc club. iri j ï.'aren zelf s niet

ons ve rni o rr-'/i Ce ilirste el_ftaI
e peJ-er's ï3n ons oude derde el-f-
training o:l,fc: l-e'j.d.j.n.g van do

IJe.opgc: et;e Ll.tzen-actie is een grooL succss gewordetl, -l-0OO gialen 'rerkoeht
(lij. j h;t,i,el e -: r 500 5"s;sli-) . l,'an ons nje,r,;c nc d.e oe irngenbta cr Cat in

-Í1êii,,ci-)i,.r. EastLi.rl.l: j-s. De mensen dre hic:r.oo:: i-n 'ur: uri zijn L_omt c?I.L extra
( i r;,r .-.,.." -l. '. eur'si.e plaats cle Hocf Cr'e d.u c teur .,-.C. ïíóuJ.e, die u.iteind.o--t-í ; - :... ^^- r.---" i.1 L^h+ i/^.rtr..r.. àL u .,,: e€r1 hranNjo kont. rlervorg,ens de :re sl ...an ,,e xedactie,
ri-,i:L', '.P'i-, :;,::J a:!z,c tro'rï'e typiste, Rinze À{u}der Ji.e d! bt::lging regelt, en
uitc r -l-rc-i - jlr ,.: c::i;horr_siasfe jun:'-oren die h.et I:r.ernt;e b j-;i U arjtr huj.s'b?óngen
Ooi; i.; Sg:r , r-'i3 zi;1n r.e rle -.'rerlr,ng geef i. door haar s te ncil-ir.a chine tè 1enen,
c::r::.1;i,.:.r ;; ,-,j ';ce-.
, ab j_- - : l, vo_]. _nd .ii'ijr clt bTengen, '.1'i i hcpen out jaa.r o_J'.Uw cntbóusj,asme
to k..r':r '.. :'c:.-c: .n, .,'* j hi{tÉn. c.rig ec:el:, -:. c1 -h-.}J ,.,i.ij. ie ftou(ten. 1,ïi j -lropêr.,.
,.- r-/ -- .' .r - ". -'!:!! ..lt L-,."rcdt te t Ln.lcC. :n vc.j-harr. l.r..t / cn vooral L,lczrer) de
: j ' ;il -.: .r-. u: r)u---.: c:l lri j nolen o:'r wi; (hce- :-.:.s jcit_"r_) r,-olgeid jêjar'
',/'-, .. cL .r u.r:.'C I c:i L.rJ. lp ce t'een ,.iunnen hl er-.'c: ,

Ccf cj:'Jc -ezg:::., "-\";n Ceze .lial is wens ik U een ge]_u-khig líerstl:eest, ecn ge-
:l-uk.ij.,i,. .::, _ ;,'-s:c.,:t:S en een voorspoedig,196l "
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l{et d. boilrc -i"c, )i'rt..i,icn s ilal ongetr^;i jf€ld icder tr'an ors het nieul;e jaar:
--Í.:gi-:-14c3. 

" 
1-r6j--fc -,.1 y3n j,-rllie beginncn ecllter het rr-ie'uir,e jaaï met te denken.,o'':.;cè-:T;.irór,í..l;*|jaurz.al'j]etgebeure4jnetonzer-e:'enl{ing.*

Het tler inlngs}rc:c ek is.red.e ti jk,nu het echter kouder en nattei begint te
l.ror.len,:-s h,:;. i e i s..:tarrende . Jongè ns , juj-st nu,nu de competitie a1 enige weken
sbil stsa't,is je 15chame1ijlee condi t iè- , ui thoudingsvernogen en hardhéid hot
a, ie,rbe ,-angriiks-|e . l'lj- j hebben ee n lracht accomoilatis,lïarmc. dcuche etc.lnoem
-:ri j eens ecn ïre rd.e klas club dle de boel- zo voorel-karr,r heef t. ', '. ..
lÍej deze n.ttlre vcld.en'wcrdt een ge1/eldige lich€mel-i jke vaard.i.gheicl vsn je
vgrr-i-st.nu cr velcen lekker ,l,igËn un zíour zi.jn. efr je evenwÍcht, wendl
)aL:-:til'L ,::r. ';';:ïLsnerlLeld zo uiterst moeil-j-jk .zi"i1. Denk er ecns over na,
Lu .ni4i,,>t hrt clna'ccrlrisne sinds enkele jaren een ke iharde ;voetbal-business'
i.- O l[.rqti.i:.1,1-r.'' ; i.n puntcn,ïJinSt in kfi]lkcnde nun:, De sc.t]e j-d.ingen zutfon
i3 r:e r-:-.:sll :cêliolls: nisscliien nog scher.per v.'olclen ge,stel-drnaar een d i-ng ,

iii:,: -;o : .ri j r-ust,dc '.raarden waaiuit r"roeaer suc3e-:on werden geputlzuI-
1..:t ní: r-'; +nr, ,-c'" ve:l-r:den 6.aun bchorcn. Dezc ..'aurdcn zi- jn vdn clle ti jden.
( .-. ;.- .;"'",.,"' ",a:.h't]l,opof íe ringsgez.indhc I d, eerzuchi ,rrif skra4ht en. . . . r-.r.a'.,.,---:lJ:;i.:c verknochthcid aran de.club,,zu].len omrentelj_ngen ten spijt, i

.).-r1 p:a;..:s -:t cl'_th cn rlortl_evcn btijven opeisen,
i.tii)iri -'-.i-.gi 
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Onze voetbatclub stelt zlch ton doel het voetballen te bevorderen en daar-
toe kan ieder werkend liat in een e1fta1 worden opgenomen. De clrle J.ealen van
de elf taLco.m.urlss j.e zorgen hiervoor en zij verrichten deze taak voor de olub
en voor alle spelers; en U kwrt er van opaan, dat het sons een lloellijke
taak ls. Het vervangen "van een elftaLspeler door een ander, kan hiervan een
voorbeeld zijn. Toch is rtlt juist de taak der elftaldommlssie , en zij doet
d.j"t-daar kunt U van op aan- vo]konen te goeder trolrw. Indien daaraan ook
maar dcor- iemand wordt getwijfeld, dan dient men zic]r. blj het bestuur te
melden.
A1s sportmensen weet U, dat het clubbel-ang voorop staat. DiÈ d.ient U a].leen
in het oóg te houden en claar moet U zich naar schÍkken.
Het bcstu[r hoopt dan ook, dat de huidige noeilijkheden zich zul]-en oplos-
sen en zich in. de toekomst niet zul-Ien herhaLen. 

Het Bestuur.

illftafcomml ssie.

stank!_L:_ 9_1f!91, Standen ee. el-f tal.
Be rgum
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Tot onze spijt kunnen wij over de standen van belde etftallen nog nlet
juichcn. Uij hopen maar dat de tweeale helft Van de competltle beter za1
worden; zet door Jongens en laat de.noed niet zakken.

Standen Juniores.
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Deze zijn sedert de vorlge publlkatie niet g€yiJzigd., daar er geen we d,-
strlJden gêspeeld zijn.
lrÍe dê de lins !



Me de tieling !

Degene die:zond.ag J.1. zijn voetbalbroekJe heeft vergeten, kan dit biJ
,Te].l-e tr'lagenaar terug kri jgen,

oDsteL 1e. eLfta1 voor naanda 26 d.ec. vfarsa - Oldeboorn.

Ca s telein;
ri;agenaqr I Í. Adamse; H. piersna;

VertreÈ 1 uur uit Doolhof.---:---

Doel-: J. Postma
Achter: M. Meester;
Midden: tr'. Iyslnga;
Voor: !1. Huisean;

Ja c . ',r/egena ar ;3. Stren'ler; A.
J. Bethlehêm; J.

D.T.D. - oldeboorn 3-0

Af,gelopen zondag is zowel- voor het betaal-d.e a1.s het anÍrteurvoetbal oen dag
van_'verrassingen geweest. lvi j hebben hierop dan oqk geen uitzonderlng ge-
-meal<t'. Na ^het rnooie resul tarrt tegen Bergum en enkele voetbaLloze zonAaáon,
wssrhet zondag eet onze ploeg heÍe.naa1 Ëis. le weOstri;O waE een kwartier
gan cle gang, toen het eerste doelpwit ontstond. Bij een uittrap van onze
keeper stuitte de bal van hem af en hicrop reageerd.e de lin-ksbinnen van
D1T.D. snel en hij had toen weinlg moeite om het eerste ctoelpunt te maken.
hli j ze.tton hier wel enkcl-e aanvalfen tegenover, naar onze scËoten waren te
órrz'Lrí ver geri-cht on:de roos te treffen, en wij liepen ook nog aI eens buL-
tenspel; Het tweede doelpunt van D.T.D. krrrram kort voor de rust uit een aan-val over links. De linksbuiten gaf een goede voorzet on de rechtsbinnen
maakte lrier.gebruik van om Jel-te Postma .net een oerhard schot te passeren.
DiTect na dit doelpunt gebruikten een paar D.T.D.speters woord.en à1e nietar te vriend.eliik waren, waarop een van hen het nodig vond het velal te ver-fatenr en zo v/as D.T.D. dus een tlental- geworden.
Na de pauze keerde onze stopper Stremler niet 1n het veld terug. HÍJ hadzljn enkel bezeerd en kon hierdoor niet verder speLen. Dictus trad iu al"s
vervanger binnen d.e liJnen en hi.ermee was ons gezelschap tot twee invallers
uitgebreid, want Jan Adamse verving R. Bantema dio het voor de wedstrijd
a1 had afgezegd..


