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Older,oorn - D.ï.t. 4 - 2 .
ffig.lukt Éun ovurwÍnnig in de wacht te slepen,
wat natuurliJk hoogst noodzakt'lijk vras rlillen wij de dans ontspr j-ngcn'
Een nooie wedstrijd was het in het 6ehe.1 ni,=tr daar e r erg ruw.l'lercl , .

gespeeld en de scheidsrechter aijn zelfvertrou$r€n in het veld wat had
verloren.Het e€rste doelpunt werd ons zorn beetie gratis geg.:vcn.
D1ctusk\.lamt€nvaIendehicrvoorgÊkrcge'npena}tyWerddoorárie
ÉóÀO U.nut.De tweide goal'wc'rd een Ewarti=cr 

-1ater door Ata Jeninga op'
een voortrcffelijke wijze gemaakt. 2 - 0,

, €n leek hc't echter dat B.Strenlcr rnedclijden rnct de gastcn krecg en-)É wat r,rilde he lpen.Hi j raakt. het Ie cr wat ongelukkig- r"raardoor dit
van richting veràndcrdc en Jan dc Vries dc pq1 onnogelijk !c pakken
kon krijgcnlZ - t.i,v.Hui-srnan lict na enigc tijd zi in- vo e lbalkunst,nog-
eens ziin ,door. zittende de bal toch nog in hqt. rjoel tc wcrken. ) -.+,
De Jelsumers werclen hicrdoor niet van hun stuk gcbracht cn gingcn op
ecn wat ruvre wijze op ons rloel af, om vcrvo gcns rlc achtcrstand wat te
verkleinen. t - ? .Dé geli;knaker kwan echter nict.Zo is Can n? F9g
enlge hachelijke rnome ntcn voor ons docl dc wedstrijd ten eínde gr.flo-
ten.
Voor ons 1.,ck de ,-2 overwinning haast cca sprookjc vrat gelukkig nict.

. zo was. J.Ádanse .
OPSI,Lll-'G rN .

!.A.i-,.-Cld.boorn. Aanvang 2 uur Vcrtr.t< 11.J0 uur.
Dotl : J. oe Vrics

À1le c ],e vool 12.00 uur

Àqht'r r M.lVleestcr cn Jac. v/a;;cn,.ar
-''idden ; J.rlag"naar B.Fitrdml"r cn i.l'dansc
V ooI
Re sc rvc
R.6.S.

: A. Cast.lc in,H.Pi. rsmarD.BencJictusr li.Bantcrna cn A. Jcninga
.Ii.X.kircrman . Gï.nsr"cht,:r : j.Kuipers.

- Oldcboorrr 2 . Áanv:rng 12.4! uur. Vcrtrck 11.J0 uur.
Doel : S.dc Groot
.,.cnter I L.Visscr rn ii.BÈrk.nbosch
Ilidden : K.lÍi-crsrna,P.d: Lceuw cn .r'.He ida
Voor r C.d. Boer,-0.6chricro"r,r,.Huismen,J.Bc1;hlehr:n, cn S.i(no1.

!:9:
De afgcsprokcn Scsprcking op zontlagmorgcn a.s, gaat nict door''
Hicrvoor in ci" plaats krijgen r1c sp.lcrs virn íiÈ hccr Rcckrrs b'-
rlcht voor '"n lich-bi training cn bcsprcking op zatcrdagniddag a.s.
ljij reke ncn op' allcn di. ma.ar enigszins zich vri; kunne'n msktn' --'l

Elft.rlcommiÈsi* .

.l



Lansezwaaq lB-Oldeboorn 18.

Doe 1 : S rv. Zindcre n
Aanvang 9 uur.

.Acbte'r.- .i B:.d'9 Ï..,99u1.", 9n M.B.K1r-Èfstra
Midclen : J.v.d.ÈijrJ,KalsbËek Èn \rv.VËcnstra
Voor . -': vï. líuit g,M:TÏÏé:lfËfia, Th.Le. n6urg, J.Kraner
Reserve r J.Veld. OOOOO
I,ange zwaag lA-olde'bo, ot'n lÁs aanvan8 10.1! uur.

H. de Roo s
R.Dam en J.Jcni-nga
E.Le 

" 
nSurgr ll/kkcrmanl .,n S.Huisnan

! . vJ a gc na ai, FZEfr'AETíà.'rií . Ho e k st r a r'v! . É c hr i e m e r
Í1. v. d. Hc idc en S.KIc"fstra.

cn,,..Rodenburg.

Vertrek 6eide elftsllen half negcn ui.t Dgolhof pex bus.
Gelieve reisgeld van !0 cen$ mede tc brÈng€n .

wd zondag j.1..weer ccns ecn ovcrwinning van het ecrste kon-
d"n to. ju ichcn,
ook wij deze kccr Èuosr-cÈn strafschop mochtcn rlcncolhitge€n
ands16 mccstà1 voox onzd tugr:nstaDdcrs is w"ggelegd,
deze door Arie werd fcnul;rhètgeen wc1 vc rroc Id cí swaardig is d.^l
er vorj.ge week a11ccn al in de dl'rde klasse vi jf penaltic s w\1-
dcn gcmist,
cr zatcrda6; a.s.een schutjasfcstijn bi.j p.v.A.f'"ei is,ttctwclk
door iedcr 1id ,"n ,lonateur natuurlijk bezocht wordt,
dit dus door ecn iedtr noct worden rondgcbazuind agn a1 degencn
die hrt nog nie 1, wet.n,
cr Êog aitijd ue rr :rantcrl bi,.r-cn linonadcglazen aanwé zig zj-jn
di" erop wachten on door icmand als cadeau te wordcn gebrui-ktt
wij graag zoudcn zit,n d.rt Atr' ,.Jeninga en Jelke Sethlchcn vo1-
gende wceÏ de vJrslagt'n schrvv"n,
de ve rslagge vers dic in E,,br"ke lli jv"nr.r voor rooctÈ:n zorgcn
dat hun vcrslag in clk geval voor h"t volgcnde blad 'dordt ingc-
lcv"rd, ' '/'

Aiic wecr vcrd.:r i-s urtgclopcn. op d" topscolcrslijst;go"d gífgC
door At e €n iii!-brcn,
dc Persll-actic ndg steeds ,-en succ€s is "n *r nog dagc'lijLis
eÍmÈxt je s *ord.n i-ngrlcvcrd,
er afgi'lopcn zondag cnigc spcl"rs zond€r afzcgg"n.nict op

h"t sportterrcin vurschenrn zijn;dc foutc'n dic hier gcmaakt
zi;n door d'. div.rs. lud,-n noguo natuurlijk nooit. rïê,.:r voor-

ioel :

Áchtcr . :
Midden :
Voor 2

Reservc:
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doelcn blijkbaar een
voorho"<i. sric 1u rs iin

u1q. -G.Knol t

aant r e kk ing s-
e1k geval

kornc n,
de ni"uwc neutcn, achtcr dc

kracht urtoefcnen op onzc

houden zo,
er. een paar mÈnsÈn mua kunnin aaar Bolsward; licfbcbbcrs gÈ-

licven zich op tc given 51j R.idleuwland,
cr vo1$endc wc€k wecr €ên naandblad komt,err tu,n slottc :

Lou Visse r ';re1 be griJf,t wat hicrboven bedocld wordt. H.


