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Het is toch i,ve l- triest dat er nu a] weer slecht nicuws van ons eerstÈ
elfta_I. geschtevcn rooet wórdènoterwijl er toch weer tarnelijk goc.d gespeeld'
ue rd.ll.laar je,de bal moct tussen de twe L. pal-€n door,en deze. roóeilijke
kunsu ( r.'oor ons tcnminste ) ,;laren wc niet machtig.Hddden r,v e dit we1 ge-
kund dan lvaren^dê tlrce pu.ntjes, ondanks de twce toàvalstreffers van onËe
te genstancl€rs, we1 in Oldeboorn gcblcv.n.Ilet bcgin was in iedcr geval
gccd !ïant het 3l-ue Boys docl rrre rd dire kt -ondÈr stevigc drut< gezètrMaar. . ,

toe n'k',;an el alleen tegenslag vuant Hein ?. moest v€rvangcn wórden doOr
l1'.. in h.Fn tcen Jan daarna ov€r Ëcn schuiver hcendook ( 0-1 ) en even

iatel de score bij een doelworsteli-ng op O-2 kwam, lerk de fut ex bij ons
u j--r-l.Íaar Á';e 5racht nÉt Éen goed doelpunt de stand op 1-2.En zotn,kwar-,.
'.".r :ls Ce rr:s r' klvan 6i; ons het grote offÈnsi.f,dat tot het eindsigsàal

\áu aelh:uC:n,I;le i sn.jlli aanvallvà,nu ook ovcr 1ínks werd fret vijandifie
otrÈi or:d.r druk gczet, waarbij ied..rer,n op de gclijkmakcr wachtte.Maal
i r-': ll r,.r.:.1 nie b, alhoe v,rel de Blue Boys-doelnan soma aI ve rslagsn wesren.de , .
'p3i- f; uordcr!-ijkste kaprolcn moest maken on niet in het dóc1 tc verdwij-
r:,.:.11.:'. tocn tcnslotte de ba1 uit cen vrijc trap wegcns hakcn,nct over hct
l'-',.'-.t,ic en ovcr hct doe l- vloogrwas de laatste kans voor5ij on naaèt È1dé'-,:;,-s tc l<oroen.Dat de schcj-dsrcchter zich ern vcrdie nste 1i jkc. gesprek-
l-.:.:-c.,,,:- 'L;,,..-,::C.c in dc 5i jna volgckletste laatste tie.n minuten, ió hét laatstc.
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'.'ilr'i- :k .ian dc le . spannendc wedstri jd te vertclle n hcb.

9_tÈc-S.9.EL=_D_,":q-...1r_" À3nvÈg 2 uur.
DoeI r J "dc. Vrics
,áchtr.r : l,1.l,le cs1;er cn Jac"'laggnaarr
liidden : J.v!'ag.nearrB.Strcnl"r cn J "Adamsc "Yoor .. : A . Cas te ic in,Ii "Pi t r sme., D.3e ne ai ctu s, R. Bant e m-'-
Grensre chte r : J,Kuj-pvts";RcsÈrvc H.Akkerman.
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Doel : S. de Groot
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Achter : L"Vi-sscr cn H.Bcrkunboscbq .

l[iddcn : K.!rie rsnar.F" d. Lccuuv en S^Wagcnaar.
Voor . i C:"J_-3ggr, O"Schrivme r,H;HuisnanrJ.Bethlehe m, en

I,l-:t.-qp-gl:ÀJ4-q13È9gp_]{. Aanvang 11 uur. Ve.rtrck l-0 uur pcr fiets.
Doel : ii"de Roos
Acht.*r : R.Ijarn cn J "J..ning,..li4iddcn ; l.l.Lce nburg, H.ÁkkcrnLn cn S.Huisman.
Yoor : D"wagcnaarrl.ZandstrarW.ilockstra,w.Schrie.mcr
Rescrve : II.v.C,Heidc .n S,KI. cf-qtra. Scheidsrechter :

9L...Lc t:^oj_r-!,*13_:9plrc diik I B "
.ljoc 1 . : S,v"Z:-ndcrÈrl

Aanvang 10"JO uur.

Achi;cr : B,dc Lt'euw en Ul.B.Klc"fstra.
1.{ j.Cdc: : J.v. d,Bi j, J.Kalsbcck cn w,Vc cnstra,
Vo or : trr "liuitc, Ivl" J "Klc af stra, Th.Le cmfurg, J.Krane r cn iJ 

" 
Rod.bborg.

!.eservÈ: J.Ye l-d. Scheidsrtchter : A"l,[.Pi j1man.
.I SPELERS VA}T ]r]T EERSTE 11 UTJR SÁI'DNKOMST BIJ P.-V"D-trEERI KOMT
tsij nict mceso.lcn van II"Piersna, spcelt vi.Huj-srnan rcchtsbuiten en
telein rcchtstrinncn.Hcinrcen spo!'dige bÈt.-rschap mct dc bl-Èssure.
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iui j hooralen e4:.?ège4 .z ..-.._. -",_ . __.._ ,.

dat......:i';", het sto!'..]_ogpt met dc persilkaarten.$tecds me.er jongcas
en oók ouaerén pxÈ+q"+ hun naarstig e.spuàroi, emnèrtJes

,opgeplakt en we1 6ij de hear v.d.Fèei, - " ,-
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. o.a.Jac. de Vos ons verraste net ruin honderd annertjes,
e_r echter nog veel neer onderweg liggcn bij de mÈnsenrzon_tlcr dat e r icroand om konlt,

er hoognodig.ecns iemand zich vrijwiJ_1ig norst oÈ1deo.on
voor- het organiseren van de cnme rt j e s-op haafdi. nst c,n het
ophaLsn _tÊ zorgin, desnoods lr.samunw.rklng mct tnkele juni-
ores 1e den,

Êr-nog-verscheidenc 
_ 
leden zijn diàc zich a11een op bet voet-

balveld verdienstelijk makenJiets wat wel tc te g'ri;pen iÀ,
noaar ale club bloeit toch all-écn maar wanneÊr atÍe ièden
zlcn'' volleclig ook buitcn hct sportveld geven,

deze taktiek van ieder lid ccn brantje in de tegcnwoordiEe
maatschappij hoe Iancler hoe mecr worát to.[ep"sïr."-*.i-ï.]uf
su ccÉ s,

Ër nog. verscheid"ne baantjes zijn waarvoor nog leden kunnunworden'gibruikt cn Èr nog vcrsiheidene lcdcn ái;n dic daar_voor in aanncerking. zoudcn kbmen,

'ditrinannee r er nict ccrdvr ín is voorzien e.n
d. j aarv c rgad e ring,
Kees iiiersma e€n en andcr wel heel gocd heeftzijn vri;e tijd een prachtige kal_kwágeil h"eft
voor nog onze hartelijke dank,

dc topscorerslijst van Lrct eerste wcer dlet het mininum is
vcranderd,en we1 dooralat Ate n.t hc-t doclpunt dat hij zondagmaakte,naast vviebren cn Dictus op dc twccàe plaats gókomcn is,
de andere- 1ij stcn gcIi,jk 51even aloord3t de anderc vrcdstrijdcn
hoewet volgcns ons geheel onnodig,werden afgelastl
ecn nicuwu hobby dc spslvrs nu grat bcziclun nl.trct wassen
van de 

. 
voe tbal s cLro".nen i.n dc q,asb3kken;pÍ j ste 1len_ he t zeerop prij s dat de dj-ve rse no!.ders cn vrouwen vrn dit viaze báan-. _..tje worden verlost ma:-r darr de afvocrSakkcn vcrstopt drci= _)gen te rakcn,noet dit toch ophoudr.n;wilt U tocb dc Ëchoenen

punt 
_ is voor

bcgrepen en in
gemaakt, waar-

zelf wassen doe hct dan thuis,

\i'larÊn:J. en J.ac . vÍagÈnai.tr, i,J . cn S,Huísilrn, C.dc Aod !,Ér
R. Baltcnar M.Itie e stc r, H.Akke man, G.Knol r rl .S chricnc r, iï.v. d .He idc-

onZe vooxzitter we1-een 6rotu ÍnvLoud op onze spclers uit-
óèfent,hi j was, afge 1ópen'zonaag ;óg maÀ-r ne t vo'or een klusJr.
1+ d.q.box, of Elu. Boys scoordL.-twec doc.lpunten; r,rie 1 ce n tc.kénd:t hij ni.t g,.mist k:.,n r.rorJ*n,

iederecn eraan noe t. dc'nkcn Qat zate id:ig 2t i.-,brurri a. s. dc-

"jaarlijkse _scutjaswgdstrijd voor onze le dèn'cn donatcurs gc-
houdcn. lvor<]t, wi j rêkrrnen op a11en,

dond".rd,rg B fclr. de yolgcnd. lcden. op dc training aenwezig
Jl] iirÉn: J ..n J,'tc.,,i:i8rn3 lrl iil. t n S .Huísin.rn, C. d" Bo. ï,E.A dÈms,
R. Balrt",ma,.lvr.lvic " st " r, H.Akkr man, G.Kno1, ,J .S cnrismu r, H.v. d .He id.
H. de Roos en H.Picrsna;

de rest die er dgs nict !vaS dondÈrdag a.s. vcrwacht wordt.
Lr-rl.


