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A-lLe__Wg1S. voor. dinsduss I3-.OO uur op de lgggl! j-1

9gg!9.]ÀEg_913!boor4_j- c.A.B. zondes qjs. z uur.,

: d.oc vIles
lí.À{eestex en Ja c.V{agena a r
J. .,r.y'a ge Èa e r, B . S tremle r en J. Ad amse
[{.,Huisnan, J. Be th]_ehenrIl. pi-ersma ,A. CÉr stele in enA.Jeninga.

.q1g9!99ln_14::_Tl.jn j e lA:_gqnvo-qg- 1a. rb* uux.
- Dc op,stel-l-lngcn van de Junioren elftal_]-en

''J';oi';.-i. 'n d, loop van Cle week be kendgomaerkt.
l:u . rc l- _r.1rr,i,- n. l-onr,n] Ëc hangcn bij Jeltce Be thlehem.
t.ir': .;,,y1 ,ljri-f .:i' tl -.i:.i: r', :'.c.t dtri.rr. cp-,rlc-hoogtc stellen.

q9II9S:J ]c_lE_:01-q9!9srn t.B. Aanv 11.0O uur.Vertrek 50 uur
: f,, jwrioren B. nemen }ret zondag op tegen. rJ.ur ,1i.;l:,ilct -,,,orCt cen lastige uitwedstriJd

.r' r, t. ', T,.l' t:!iÍ r-r.o1r d.rrt tu1lr:-e].f spel_ers àich,".,;,;;ii; u_._.tls$,, gL1/í,n.I1.",n :.q hót ultl jd,goed. t,,

Y_ersJeg 81.:j ck Bo.ys B - old.ebooln Z 4 - S ,( Nagekomen ).
l,on vJcdstrijd orn gauw. te vergetenrwant het weer speeld.e parten.
JrEe Jo:16cns moGsten het teg€n de warmte opnenenrwsnt zo sterk waren dei3genstarders nict.De eerste goal- was eon i:isverÉtand tusson onze stop-perspil en de back,l_ -0.
zef fs namen o:ze jonr.-.ens nog ï. -T de thee de leicling.Het was dan ook jan-rcr dat d.e Sn-.lier jongens ei zo maer d.rie inwipt en 4 - Z ,- -

Ëlemen_vrerd_ nog gevJ-oerd in het beruchte gebieà masr het werd geen straf-
.'hop.P. de LeeLl",I bracht de stanil nog op g-4 maar hoo er ook voór gevoch-

-ien weldrde gelljkmaker mocht niet Ëonên.

(lldeboorn trok mÉt 5.inva]lers te! strsde tegen Tljnje.Hêt begon dtr€ctret een aanval- van Tijnje en na 10 ninrl.ten wás het"ràak.l - OiMaar een
:'aar minuten later kxeeg s.Knol een kans en schoot raak.vlak voor de rustLrce8 D.!ïagonaqr ook nog.een kans en benutte d.ie.l - 2 . Na d.e rust zak-;e he! peil en het wou ons niet l-ukken er nog een bij te s.aken.Maar onge-
'eel in het mr-dden van de tweede helft ltreeg-Tijnje áog een kans en tiiËlenutten zij.2-2.Nadien verand.erde er niets-meei.

B, d.e leeuw.
j.or.:1í:L".' ;,C 

_ 
scDb. spccld.en onze wo l-pen togen Warga.

:le i; was moól lyeer en me t d.e wind in de rug be gonnen wiJ.'/e vrarer cerst e'"'en sterk maeï toen ging óldeboorn ten"Êanva1.rn ênige;l.r <l ia 'oe r bra cht Douyre Akkerlran he t-eiáige doelpunt. 1-O.
Lear daaï lict v,larga het nlet bij zitten,àe glngén dlrect ten aanval .naar
:ronderc resultaat.Na de rust begon warga 

' 
opnieuw.He t feek of er een doel-

rllr -i zou komsn msar er kuran er geen,Toèn fl_oot Mulder het ei.ndsignaal_ en - _:.ct v/as gelukki-g op het n1i;pert je.ÁIs we zo doorgaan komt rr.e t wel in orde.

Ate Jeninga.
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l,e-qenJeë4cri3g:

0!0 I uur maandagavond. opende onze voorziti,er de algemene ledenverga dering.De secretaris 1as de notulen voor we 1l<n onvoranderá werden goedgeÉeurd. 
*

ook de jaarverslagen van.de secretaris en de pànningneè;iËr' 
"o d.e monde-1lnge . v€rst-agên vsn de diverse conÍntssiss werà9n eàóaÁukÀ"ra tDe beide aftredende bestuursl-eden worden net bijnà'-àiËilne' stemmenherkozan,zo ook de s'r:lorc-n elf,ta1-cornmissle.Bij ae jiniÀièn-cornrrrissie

we-rd D.Beneditus gekozen in de vaoature ontstaai dooi het bó d.anken vanH.Nleuwland.De voorzitter bracirt een woord. van dank aan R.Ni_euvrland. voorhet vele werk dat hij in de loop van,ik neen,2? jaar eáaÀàn irad.vooral
*l dg,:glrtgsti jd heeft hi.j ae,àraerÍng junióren-er aEor-eèiraaro.
-8ien vlcrtar reden uit. d.e vergadering werden aangewezen om te proberendonatcurs en poolers to wervón.. . . =. ..'- '

rn tle redactie van ons-krántje weïd c.van licer- vervangen door H.pi6rs.@a.Têvcns werd. besroten a11een rioor heb maandblad reaaó[ïè--v"rÀaaeii-neèn tèhouden en d.e copie in te leveren biJ de typistersparstraat-ïrom eeá snel- -.lêre gang van zaken te }rijgen-.-De bèzorgiá! van'rrèt tcrrni je is overge- - ,,
ga,gn i-a andere handen n.1.Jac.1/íagenaar áie-bijgestaan zÀl""worden door
J.vía genaar.Hoewer tiet.wet een beètJe een blamà[e is voor-onàe junloren B.zullen ze wel_ bllj zijn dat ze erai zijn.
Net -als altijd was d.e rondvraag wwer hèt langste pr"urt.Dlverse vragenwêrden nÉiar vorcn gebracht en beantwoord.Met be tràtiiing- tol-he t plntjunioren A.werd een cornni.ssie in het reven geroepen aiË zÀi tracnten eenvoor al-Ie partijen bevred.igende oplossíng tó zoeÈen.
0m half trraalf sloot ale voorzitter de veigadering en a1s alle goede
voornGnrens uitgèvoerd wordenrheeft deze vergadering zeer zekê1, zijn nut

Dê
is

competitie van
uitgebreid met

Van de wedstrijct vÊn bet
binnengekomen.Ze hebbon
genaakt door P. de Leeuw

ïri j hqorden en zagen :

onze Junioren A" ,waarin eerst
Drachten 2A en Heerenveen 4Á.

naar 6 ploogen zB ten

-twee cle el-ftal tegen D€ Kooi trs nog geen verslag
d.e wo dstri j d gêwonnen en d.e aioel_puntèn werden -
2x,en Berkenbosch.

clat...'. op de topscorersLijst van hct tweede p.de Leeuw d.e l-e iding heeft í
genomon met 3 doelpunten, gevolgd dcor Cor do Boer met a en C.
li hgcnaar,S.I{noI cn Ir.Be rkenbosch mct iedcr _1. .

ciat. .. .. op dezelf de li jst van d.e Jun.A.I_.,ictus dc tóidíng heeft met f ,op
d.e 

. 
voet gevolgd door ll.Ii.g1e met Z en Siemen en Dirk met 1,d.at..... het oerste nu de minste purten heeft n.r-.nog maar I,het fveodeheeft er 2rde jun.B.p ên do jun.A.hebben er g,

dat..... de conr-issie van onderzoek in de hilestle jrui.Á.zeer actlef.. is gelreost en nu reeds tot een voor beide -partijen aanneeelijk
compl'omis is gekomen,

clat..... het aanwezigo ledentà] op d.e vergadering precies even groot wasals vorig j aar,
dat..... de spelers van het twue de lang niet gênoog meewerken om el-keweel op tijd eel vers].ag van de gespée lde -wedstri j d in te Levêrmdat..... de junioren B.zich wel- een beetje móeten s chamen àu er een van

de groten,die overdag ziJn wer-k heeftrd.6 krantJes gaat rond-
brengen,

dct.,... biJ de trainlng spelers aanwezig zijn aile spijkêrs in hur schoe-
nen lebben,waardoor de witte plastic ba1 al_ biJna kapot isren
d.at ieder voorsf dus zijn schoenen moet nazien, endat..... dc kosten van het krantJe vorig.Jaar f .g4,SZ bédroegen.

H"
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Stendon i

B ergum '
C.Á,.8;
Di T. D.
YIa rgÉr
Ti jnje
Blrrc Boirs
\[ oz.s,
0ldeboorn
Dronr i j p
Dokkum

De stand.en van het eêrste
Die van het tweede tot en

Standen Jun A en B.

Gorredijk 2 4
Jubbega 3 4
Bakhuizen 2 3
B1a ck Boirs 3 4
IJe Kooi b q
Ireno 2 2
Ol-deboorn 2 5
R.E.S. -: 4
Renaoo 2 z

5-10
4- 5

5- 4

5- 3

_rl
-6
-5
-4

-1
-0

zijn b j- jgewerkt tot en e.qt zonoag g okt.met J- oku. j.l.
Bergun heeft tot nog, toe. onbed.reigd de feidlng met lO uit b,,fi.Êrr ookverl-edcn. jaar vras dit rret geval eí toch is he ï. ili";-""ê-"àá spann€ndecompetitie scwordcn en wisÍ ui.teindelijk trreno ;;e-áu--;;oË!ïe praats te
!-:I:1Iol.D"n volgb-C.-.8. r.rcE ? uir C ón l,i.u. n;t b urt"4.Dczc beiocn
I:;8:1]::"_199.$?g_d:Du resr onrloopt (jlkaar.maar wei-nig..!;r is dus nos
I^"1.?1i".? TogetiiS en wj.j veruacht€n dan ook dat het wót_ wecr eGr cofl-
!9 yalrc mcr spennlng wordt..
.v'J nct t"rccdc hcLf t Goffedi jk 2 0c leiding.Iv{trur d.ozc wordt op dc voet gc-'-- 'gd door Bakhuizcn.p en JuËbega r.óoÈ hiàr is a"= 

"og'"r" al_r_es nogelijkOns i:rccde hceft a uit_g, dus no[ geèn-grote oogst nlÊ;r'wi. j"ge toven dat ditï're l- bcter gaat worden.zet door joigens"aan zar- het heus we1 r-ukken.

rt i:. :::url
0.r.l.e b oorn
D;'a chre n
tÍrsIol-1a
Tí;nje
Langezv,/a eg
Re ei d Svler r t
Ilc ercnl'e en

.4-6
4-5
2-4
4-4

4-L

LLraa'-

Langczwaag 4 - 6GorredÍjk 4 - 6Akkruó 3 - 4
lijnjo 3 - 4fleerenveen Z - z
Thor 4-z
Ol-deboorn 4 - z
Irnsun 4 - z

De riffta l-comniss ie .

Jel-kc.

Deze stàndcn ziSn biigewerkt tot en met 1 okt.vorgens berichtcn van g okt.stàat Àkkrum nog wat va.srer op de eerste, irlaats,*à"ï ,ij-i"loun uo' Langci
,ry"og^s:_y9"*gn:1j11 Ol_deboorn àus bij de kópgroei blrjvcá aan oient erL't dg vàn DTacnLcn gcwonncn Lc r4o-rden.Jon6r ns o.oc ;è bust rcr is nu noe,ee;í ];ans on boven a.aÀ te komen.Bij de B junloren hebben oldeboo'n G Ír. 1'rror zondag gcJ-i.1i, gcspecr-d.áijhebben dus beÍde E uit 5 .probeer in erÈ gcval- dó á"iáë pïrrts te bereikenjongens.

Sportvïicndcn !
Eën fr onzë- sport nogar vcurvurdig cn graar gebezigd.e uitdrukklng zowel
_r* lïl^s?fl9l:l_:_1".Èi; rrct gcschicvcn"vioord"is : )o ri"irrerijke condfic:
-Ln aJ-Ie toonriardcn kan rncn dit bcrristiren.l0ch kan"ik nij vaak nict bande incrul< onttrekken d.at v€len dit gegeven 

-e e nel.j_ojg. tien"en be- of vcroordelen"lrÍa'b op dat moment geconsbateeio"worat-TF-aËdivÀr--tichamelijk ult-
.q:I9-"ï9:-l"fl!€ine,.on- het ti-jdsttp van de re feveren totalà-presratíe. -
vaali lcesc nen : de lichameli jke.conditie lj.ct veel ffiíeïËèn óilerïjar;a.
l?+:f*"t al zijn in stijgendc -t_ijn 

bewcgende presraries.i:.Àt n" vmcr eenLrJaJe acnEcr ons.Hct menserijk vcrmogcn b_ri jkt nog s teó ds- opgevoerd tel;unnen lvorden a1. rijsr de vràt,g:viaar'is de [reni ï i.iei;;;cÀà;pe]-ijke be_
. pt,u9g{ils en regetmàtige conlr5ic van*ae spórtrnénÁ ;; ;ïj; prestatiesihet uitdol;teron en intenÀiveren ven de ricnaàe1i;tó-t"ri"iáË"n,aé aaàrÁÁnaangepaste voedingcn enz" rherpen mee on nog.beteie prestatiËs Ée leveren.



Onze vertegenwoordigers in Rolne oogstten mindcr Ia uvreren dan algeneen
v'rerd ve rwa cht.ilÍt ar mochtcn we ve e1 vcïwa chte?Het bcentwoordcn van deze
vraag zou mc bcsl-ist gccn ruimt€ laten in dit artikclt jeren. j-s feitelijk
al-leen vtrn belang voor onze voor onzc grotc sprtfig,.llen aÉn de top.'v/ser3 ik
echter even op v,r il- attcnd.crcn is het volgcnde.Laten we nu de totale voorbc-reiding.va! deze spelcrs met andere dec Inenxcrs achten/rege l-atenra.aer ons be

.palel bij de voorbereiding van de lichamel-i jke conditie van onzó vertegen-
v/oordigers . Bovendien neem ik aêrn,(l&t dit,gczien dc bepcrktc mogcl-ijkheaen
zoals accomod€rtie ,vf ije tijd enz.prinoa l0oet zijn gcwcest.Ën toóh, .. .rlen. e,n-,
dere kreet is na de spel-cn te beluistcren geweest nl.onze ve rtegenvroordi-
gcrs vraïen ment{:ra1 niet hard gen.oeg. Topfiguren van ons wareh reeds bij d.e
stàrt Knock out.De zenuwcn,de angst om te Íalen,te wci.nig geest(j l_i jke -htrrd-
heid en zie daarr.Ve]'geefs a-IIe pcrsoonlljke opoffcringcn en maand.eÀlange
voorbere idingcn,weg alle gckoesterd€ il_l_usics.,.l-l_es v,/cg. jln toch was een per
fecte Lichaine li jke condi-tÉe aanvrezig.liet .Ámcrik&anse idool l\,lotton faaLdc- ook.
Dc nacht voor zijn tc ]evercn prcstaties zag men hcm nog on e uur op straat.
Uitgezondcn d99r zj.jn lernd,lrellÍeht op staatskosterr gcsiudeerd.vteg áfl-e itl-u-
sies en wcg al-l-c'voorbcrciding.Het Amcrikerernsc hoogsprlngwonde r ( Z:ZZ n.)
bfeef_ in en met zijn suporiori tc i tsgcvoe I 6 cm.ondcr zijà rccord.Ootsdeeldehct nict nodig zijn spicrcn l-os tu sprÍ:rgcn.Vfcg allcs. -

Itct Russísche kamp breek È arvonds na 10 uur tcr ruste te zijn.Zij haddcn de
arrangeur van gezcllige avondjes waarschijnlijk achter het ljzorén gordijn
gelaten.Laat dit oiscipline zijn met wat erts erin.,maar hot is een ínsteitineol 9e tg+gYeren prestabie .lVIe t d.eze voorbcel-den is het r,rr e l- cluidelijk dat de ','llchamelijke conditie slechts e€n dccl is van de bestaande totalif,eit :Gee r.-
en lichaam,welke nodlg is voor een prostatie.
De geestelijke instclling van elk individu op de tefevercn prestatic is net
zobe]Érngrl jk afs het 1Íchamelijk vexmogen.Deze dient dus net zo goed aanwez j.gte zijnrsterker nog : Iemands gcestelijke of zo U wilt IVIe nta Ie instellinE
stimul-eert in hoge mate de aanffi@lTdFgneLijke condiËë*ffi1...dÉgre-
dee rt haar cn nie t ende rsom. í-, , - -.-_ , *

xoxoxoxox^ t rbfiiner.
( :\

V'Ii j il:orti.r:nr zê..tgcn ; hopen en veÏwecirlen : OLt t-t -UJiIï
daf...... M€indert B.Klecfstra deze week b volle kaaxcen met -ts€rsil-enrner-t;es hecft ingeleverd, he tgeen een formidabetc prcstatie is,
dat...... hct al- wcer ecn hel-e tij geleden is dart deze kaartcn opgchaald

rive rdcn en

dat.,.... cr dus weer vcl-e kaa.rten al- dan niet opgeplakte ertmert jes aanwe-zig zíjn,
dat...... de Jun.B.hct kreintje niet mecr hocven te bezorgen rzodat er vastwel eens cvcn bijd is om in d.c naerste 6mgcving de'emmertjes opte hafcn,

dst..,... op .c1c tgpscore rsli jst viin he t eerstc !'/iebrcn dc feiding al-feenheeft genomcn met 2 rgcvoLgd door Áte mct I doclpunt,
drrt...... bij het twcedc ?icter dc Leeuw verder uitliep Bn met 4 goals aan

de kop staz,L,gcvolgd door Cor met Z,

Cat^'. je.o. rJ-. :lJ,.'.r"À Dicr.us hct onorno aantrl vL! 7 hccft bcrcikt madr
gocd achtervo-Lgd word r, door Geert mel 4 en v'iiglc met 2 ,

dat.....,^ dc Jun.B"gecn doefpunten maken en daar dus d.e stand gelijk is
gcbluvun,

dat....." er in Beets afg€l-oJ,en zondag vcrscheioene Old.eboorn supporters
aanwczig waren, iets wat onze jongens d.aar zeker gcstimul_eerd
hee Í't, en

dat"..,., de K.li.V.B. cn ook dc I.V.B.in hct vcrvol-g strenger c;n snellerzal optreden tegcn spcl_ers die zich op de eên of andere rnanj_er
op hct vefd misdragen.ln dat komt ook bij ons voor. H.


