
Me dc de linge nb 1É, cl J.V-. Ol_llg! ourn.

Woensderg .f 7 Jan. 62

,rc-gl,ct1e:_

P.v. d.ïioude
'- R "NieuwlandJ . Be thlehem

H.Piersea,Sparstr.4

P. vc,n rtr.-,- r.

"...f.ïllli*.

2e Jearg&ng.no.14.

Vaste ivledewerkers :

P.v.d.tr'eer
R..rUulder
Alle trai-ne rs
Al-Ie aanvoerdcrs

en A.Jeninga.

Ll-. oo uur.

en S. XnoIt

A. Castelein.

.All-o co ie voor dinsd.a . 12 .00 uu-r o rs br.4.

ï[,2,S.1]!deboorn. Aanvs,ng 2.BO uur Vertrek I uur

Doel : J. ce Vries
A.clrter : &I.l\{e e ster en Ja c.trllagenaar
Midden : J.Iil&genea r, E .S tre m1èr en J.AalamscVoor : Á.Castclein.- .Piersma -D.Fênerti ctrlVoor : Á.Castcleinr: .piel,s&e,D.Benedictus,R.BÉrnten0e
Resorve : E.AkkereÉn :-Et6nffióhter : J.Kuifreri.
R..!].S.3 - 0ldeboorn . Aanyirng f2.30 uur 'Uertrck

Doel ;

Àchter )
i{i dden :
Voor :

01oeb o orn

Do e1
A cht€ x
i{idden
Voor
Re óervg

Ín zo stonden v{e na

xxïlExxxxxx _x íxxxaxxxx,.

S. do Groot
L.Visser en H.Berkenbosch
h.lviexsea,P. dc Lecuw cn S.!y'ergcn&er
C . de Boer r 0. S chricmcr rlii. Hui sÀan r J.B€ thlehc&
1A-DrachtenlA . Aanvang lf uur .

H"de Roos
R . Dam cn S . Hui sniin
ll .Lecmburg . h.Akk€rmÉrn €n \'l.Hoekstra
D.Wa ge_na a r, J. Jeninga, tr'. Za nds tra r'ví. S chri c&er cn Gr Knol i
H; v. d.Hcldc

'' Ín zo sLonden uou oo "un gedwongen rust van 6 wcken weer blnnen de lijnen.Dronrijp_glng snel vern siart nót oe rvind mee, o" o""À-r"Àterhoede kreeg. direct a1 handen vof werk. Oldeboorn kwerm er'gc1e:.aeri jtc aan wat beter in,ne€'r erg overtuieend was hel nlet. ]ia ongeveei twintig "minuben .s]relcnt kwam dc cerste ticffcr. Onze achràr-hàe de"misr,c 
"on--lri,ïLÉ,r dc voorhoedevan Drolrijp decht er ander-.s.over; 1-0. ook het tweeoà'oàerpunt werd opdie eanier geboren; er vue rd in dié fase f'out ot i;;;-'Àu;ekt en toen konJan.erookweinig]neGra&nooen;2.0.,itwaSàerustËie,nà;-'-:.

Nà qe rust rírcgcn we dc wind mcc. f n hc c c,_rstc hbf f uur werrcn wL dan ookmees&al in de sÉrnvaf , naar het succes kwam eran oé ànai=e Èant. jien snel.l-êdoorbraerk 9p links, éen voorzet cn een. doe r-punt; 3-u. Nog m€er p€ch haddenwe toen eeir schittórcnde tïekbal_ van Dictus- dooí Hcin b,rEr nut docl_ werdgcLepeld. olgaveer ecn ]í^rarti€r voo? h.t einde Lwam dêin tre t tegenpunt.Áte passoerd€ rw6e man zette vanaf de ri;n iiaarsóË"p-;;;; en ondcrgetekcn_
$e kon toenrnog noei].ijk missen.
Tegen !et einde wil-de -Éouke. nog even doordrukken, ,osar ook hiet geen suqces.Geen slechte wcdstri.jd overigeis, rna!,r de puntjcé tró"""-jonorur [orroog-i"--''Dronrijp.

Ven dq f.ftÉif-coenlissics .

De-Junloren A worden zondag Ér.s. ecn half uur voor de wedstrijd,dus omhalf e1f in de box verwachÍ
Bij het doorgaan van de wodstrijd tegen .r,/.2.s. 

hebben de sperers van hetecrste om 11 ur.r een bespreking-bij i.a.Feer.
T--".|^i:"il"l^gi:! -_"-9I-pij-slcclir weër àoói,in-rret lokaal;dus sperers van l-{i-.rceoe en eer'sterwordt weer wat actj-ever,ánders gaat treÉ péit-achteruit.



t;i j hoordclr en zagen i .. ,

dat........ in alecêmber de vol-ge nde Junlores hun verjaerdag hebben ge-
vierd, t.w. Teake KramerrDlctus Benedlctus ,N{e inderd, Í.v.d.
Velaie,Hend.rlk J.Nieuwland,Ate !V.Jenlnga en .S joWe Huisnan,

\rqrr........

dat..... ..

dat.. ... ...

qcrv.dlaa...

dat... . . ...

41at........

ons e lfta l-commis s ielitl Gabe Rodenburg o! het i_Js zo raar
gevall-en is,dat lij enige tijd. het bed moet lioudon;wi j wen-
s.en hem een vlugge betorechap,

ohs oud-1id en oud eerste el-f,taI spelcr Klaas Nieuwland
deaa maand uit Canada thui'skomt rwi j hopen dat er dan weer
gevoetbald wordt .zodat hij kan àien dat zë het hier nog niet
verlcerd zi jn,

de docl-en in de cerstvolgende wedstrljden en natuurl_1jk ook
later gctooicl zul-l-enzi jn met prachtige nieuwe nylon-netten
alcze netten echt€r schrikbarend duur zljn en er dus goeal op

_gepast zal moeten worden, 
..

het trappen tegen hct ,rè U .rrín nu af aan dus absoluut uit moet
moet zi jn,

Boukc de lóeuw de nleuwe PcrsÍl--r,ctie voor
rend schot heeft geopend,door niet minder
vol-Ie kaarten in te l-evcren,

dat........ dÍt een voorbeel-d is dat zeketr navolging verdient;zot je dus
schrup en probeer Bouke te evenaren of nog beterrvoorbij te' stpevcn,

alc hecr S.Poepjes nog trlti jd kl-cd.ingbtukkcn hecÍt dle gevon-
den zijn in d.c box cn die b ij henl afgeherirld kunncn woiden,
de training van de senioren,zoe,l-s d.€ meestcn wel_bckend.inhct vervolgrbi,j zeer slechte ter.re inons ter ntiighe den , in Éetgyrnnastieklokaal za l_ worden. gehouden, omdczelide tijd,
de samenkomst echter on zcven uur eerst op het
welar besl-ist zal- worden of op hct terrein of intraÍnd za1 worden,

dat........ dus dogenen die bang wsren otu koude en of n&tte
lopcn,ook wccr ecn Èans kri j;.en hlm technische
talenten te ontplooien,

dat........ -ons jeugdfid Jelkc Vcld bij de tri,ining zich zodanig heeft
bezeerd dat hij dc trlinÍng enkcl_e wcken niet kan bèzoeken,

dat,....... o$ oud-lid tr'okke Lljisinga en zijn vrouw oplo j unucrri j.1.
werden vorblijd. mct een dochterlvan harte geieliciteèrd,

dÉrt........ cle bekende Leew€rrder scheidsrcchter G.rcdcn vorige week zijn
25 j&rig schc idsrc chter- J ub iIe rm hccft gcvicrd: ielcn hebbón
hem geLukgewenst on wij sluiten ons heii ge,arnó bi.j aan,

dat........ de topscorcrslijst van het eerste er nu als volgt uitziet :
.1,r1e I ; lri iebren en Di.ctus i€dcr Z ; cn Áte en Heind.er e1k. 1 floe lpwrt,

dtrt........ he t .eérstvol6rende maandble,d, ten sl-otte,o.b,sen errtikeL
over sportiviteit zsl i,evátten,dat voor ons seschreven isdoor de cns weLbekende heer de Leeuw,scheidsiechtor te

dart. . . . . ...

dtit... .....

ons met een dar--
dan 9, Ja negen,

sportve l-d. is ,
ale zaal ge-

voeten op .-,,r\
en ta c tische

dat. .. . ...

Gr o ulr,
H.


