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-De Afgclopen Zondag.

D.. ' af6c lope n zouda5 yras er e en zoals ,"r e ze in vro e-gcx. dagen rnaar aI te vaak meemaakten.De mec ste !ïed-stri;den of a1lemaa1 afgekcurd en. dus een eedwonsenrustdag.Voor,, de rneeste. voetballers betekcni àii-Ë;;'tegenslag cn velcn van i:en lopc.n dan ool< zotn zon--dag net dc ?ziel onder de arm-?.
All-c.cn de A.Junioren ha.bbcn deze maal de kleuren vaaons verdedigd el dlar E€ nnt. een J-l nedcrlaag uitTijnje tc rul.kEs r.6;n, bc hbL-n wij meÍ O punt... n Èit aenneti zondag gËnocgÈn nocterl ninr.n.Wij bopen dat de volg",ndc v,L:ek aIl€ terreincn weerpÈspÊclbaar zijn cn de compttitie dus Eewoon doorkari draaien.
De training_ wordt nog altijd zei,r trou$r bezochtron-
cleinks het s1e chte ',r1.Ër en dc sl_echtc toestand vàn he .t

ocfenterr"inrnaar er zi_jn enkele lcden die het nut-tiger vindcn gedur€nde Èet wintcrscizoen de ba11envoox da kaartcn te verwisselen.En clit tcrwi.ji hetwintcrseízocn vL:Èreweg hct 6elangrijkstc is-daar de
compe titie dan ook draait.
Dc bor is lvcer in zrj rr oud!. gloric hcrstel_cl en wi j
bopen clat dit niet v;ècr voor-zà1 konen.Als we allel
maal- een. p€etje zuinig op ooze acconodatie zijn,zullen wij ook all!.maál ir langer plezier aan-bélcver
Onae keepcr van hct cersterHarm van de"r Boscb.!en-slotterís door ziekfe verhindcrd het cloel vao'O1á.-

v.rl-r rruv \jcrtil,cr.r1al'u Viut OCf lJOSCniJen-slotterís door ziekfe verhindcrd het cloel vao'Oldeuvvr zrc^Js vcrul-lrusru ÍJe L OOeMn -Iqe_
boorn.l schoon t,È_houdcn.Dit kan weI enigc weken aan-houclenren wij-jwi1len hen dan ook valraf 

-áËze 
pfaátJ

een voorspoedige b€tÈrschap toewensen.Wi.j hopen je
hl er we .'r gauw I berug .tc ziàn, Harn.



IANGS DE LIJII .

P6 ï s al,ct ri jd tegr.n Dronrijp
cindigdrwant toen ik kwam v'ra s
ook nog pracLrtig .,ïant ik dacht

i s voor ni. j
de stand al
niet andcr s

in 1-O ge-
1-O.Ik zeí
dan voor onze

jong.,ns,maar bij hct vo1$ende doelpunt vrÈrd i-k weldra
uit de droon g" bo'1p!-.n.4-0 wcrd cr gerotjpen in plaats
van J-l.Dat ras dus voor Dronríjp cn zo is het gÈblcv€n.
Ju1lie spal is te onsancnhangcnd jongcnsiAls gullie
ate . ba1 hcbben mostcn ju11ie cven de trersen"n laten wer-
kL.n.Evcn on j e he e n zicn ; tllc staat vri j oÍ r1i- e 1óopt
in d". ruimtg ímaar iryat zi-cn wc a1s jul1ic dc bal hcbb€n,
o,1. n iiicht en trappcn maar;bct kan ni-ct sche lcn waar
hij tcrccht kornt als j,., h.,rn m:rar kwijt 6umt.In ncgen
vr:n dc. tícn gcvallcn is hij voor ËÈn tcgcnstander en :dic wist in dit gcval v;c1 wat hl j mr.t de baf inoc st doen.
Dronrijp.hceft v:t-rkcIi,lk ccn lcuk partijtjc voctbal 116-
te n zi"n.-f k snap .rr-ct ciat jui f 1. dat nie t kunnun.Op dÉ
tr alnings avond.n kmnncn jullie al1crnaal nct de bal
gooch.lcn rn kno.rt':n tusscn de paaltjes door.Dan is htt
,:en lust o tr- zicn.Fn j-n 

"=tn wcdstrijd kc-nt cr hbogst-
zu1d.-n r:t:oS L:vil inooi,i aamval nct tot besluit rÈn knoÈrt
van een Èchot.Ik scg niet drt julli". cr nict voor gcvoch-
tcn he55en.0rdat vrcrt ik wcl bÈtcr.Jul-l-ie doen allemaalje bcst al-1e cn dat lvttg,; zc lfb-.h".cr sing ontbrcckt.
Prob..x dtt cr du vDlgends kLÈr.ucns biJ t" clocn.Dusjczclf behÈcrsen en je herscntn laten r,le rkcnrdan ho"fje dc hclft nind. r tc do.n en hct rcgcnt doelpuntcn.
Áfgesprokcnrcn dan tot c.cn volgcnd.. keer.

x x x ' Dc ,onateur.
r:r \/ il I J:J -il r) gvVIaagd.

De afdcling Ftiesland van d. K.ltI.V.3.doe t voor dc zo-
vc",lste Íra.l1 cvn z€cr drin6cnd bcroep ap dc aange slo-
tvn vercnigingcn on de lcdcn of Scl angst v 11..ndcn te
animcrcn voor !:Èn scheidsrÈchtclcursus in te schrij-
vcn.l.lr is uun onrustbar"nd t"kort un al s dit nict spoe-
dig opgche ven rxordt dan zu1L,:n ix andcrÈ (vuox de 'v"r-
cnigingin mindcr êárrgcnàinc ) naatrcgclen voIg".n.
Men denkt rccds over ecn maatrcgè:l, waarbij bet aantal
ingc.schrr'ven clfta11en gclijk gesteld zal wordcn aan
het aantal t gclcvcrde schcidsrc cbters r..

Zijn cr 1i e.fhe bbe r s?taln nietlGeef U nu nog oB l.
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Ír C T 0-ri E T rllT S E A Á RD I G I{ E D E iI .
Hst aantal gercgistreeden blj de toto j_s hier mo-
me ntc.cI !4J.Deze vv. e.k b!.dIoeg hct aantal inB..leuer-
dc fornruli" rcn 118.Een nieuw. record!
Toch krijgt nin bij .zckcr 20 clcuren tc hoer"n:Nee,
ik he b h.n nog ni" r, iroguvuldrvclgÈnda weck naar
\{L; C.I C ËflS mcuC!íJin.
Dit nottcn wc ni'- 1, hÈbb\rn cn hËt. i-s niet a1le en voor
Ii c e.n .te 1*ur stc.l1ing(Unl.st Uvt kans) rmaar ook voor
ons.trlij nisscn Uw stcun .B rnqt dns de divcrsc ver-
cnigiogcn dj-e op dc toto st.unin of r:r ccn trrctc
bijdrag" van ontveng.n.
Er ware n de zu "wc 

'k 774 kolc'm.n ing.vuldrhetgc en
ncrrkomt' rtp j.\7 koltm pc.r p'crscon.
*,I *< U d,-. toto in hci: vi.rvolg nu i"ns iets syste-
matisch.ir iqvlrltrdan hcbt Ti me.r kans op ecn uit-
schÍ"t.r ,nrt zcals wij cck zo ;iaag ccns zoud\ n
,.v i I 1,.n ]]i r-,f u n .
Hebt U gÈ.n ve)rstand van voctbal? Kon dan zondags
\-.c ns bi J on zc c.lf t a11rU.. kj- j kr, n.II kri j gt !- Én ruimv -rc kijk op voctfal ch wij var.n ir wt'1 6ij,
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dc v"rslaggcvcrs vc'or volgcndcwrek zijn :

P.de Lc e uw, D. 
'l 

age na ar cir:J . v. cl.gi j p

Pcrsil wcer is gc start mct ce n hL. miÈuwdu
actj-i n"t nicuvrc prijzÈn.Spaar dus cmmer-
_t 

jc s.Hc t is ccn kI" ine nocl-tc cn U he lpt
Uzel-f rn. . . de cLub|
Dc rtc'l.actic gaarnc e cns (schriftc,li,jkc )
conmq-ntare n zou cntvangen op ons nieuwc
cLubbl ad ,
r,rri j alti jd v,ror nicuwe originclÈ idccen
opcnstaan, -, rcr binncnkort ecn coruuissic za1 woden Ec-
g"instalccrd on d!. festivltcitin van ons
40 Sarig b.staan vior t. bcrc.idcn,
dcze conmissie zich rcc.ds nu aanl..'evolcn
houdt voor plaanen en idL.een daarcrnttcntr
onzc e L:rste elfbalspu ler Atc. Jeninga binrlur-
kort tcrugkÈÈxt en 'urccr zal voeÈballin. H.



Blue Boys-Olcleboorn lÀ.Anav rng 1l- uur-'.Vertr.'k
-locl : H.v. o.He itlc 1o.15 uur per ficts.
Áchtc'r : J.Kramer €n M.B.K1c,-.fstra
iríidden : J.Klasbcr:k, ii. Schricm" r un B.de lÈeuw . l

lolrr : J. Vê ld r D . t{agcn aar, ',tr.Ho ck stra, J . Jc c ninga cn
Lelder : D.3encdictus. G.i,no1
Sctrcidsrecbl,er : S.Hoekstra. Rcscrvc.T.ï-,uvrnfurg.
Thor 1B-Oldcb,Jorn 18. Á.jnvang 11 uur.V,.rtrek 1ê. l0Dorl - : P.Hoekstra pcr auto.
Achtcr .: W.Rodcnburg cn S.van Zindcrcn
Midde.n : J.v. d.l,lj,ií.Ve cnstra e n l,ii. viuitc ..é.Voi-'r .; S.!íatzernarA.Jce ninga, Tb.L,e.-.m6urg, J. v. d..Hcidejcn
Re se'rvc: C.lllccfstra cn i!1.Ï.v.d.Vc1dc / T.Kramcr W
Le iclen 3 J.BÊthlirhdn
Scheiddrechtcr: J. dc Gooot.
pl4cboorá-2-- 31u" Boys t Aanvang 11 uur.
]JOc I : .11. d\J t(oos

OPST;iLlI-r{GdN,

Achter : l.Visscrcn R.Dan
.l\{icldt-n : E.AdenarP.de Í,ueulv .-tr 11.trt1g.''ster
Voor : Ií.IIui snan 1A, J cc ninga , K.l!i e rs na, 0. Schri-e me r en
Rcserve : A.Hcida

!ïEI,PEN Ti?Áfl,tI.ttr
0. tlc Bocr
G

D c jongcns vrord.,n verzócht on 1.45 uur bij hut gynn
nastieklokaal aanr;re zig tr,. zijn met vo ctbal schoe nJá.
Daar siordt bi.sllst of er in htt lokaal .of 6uiten zal
wordcn getraind.
In d!' opstcÈling van dc A.Juniorcn zijn d€ naoen van
D.l{ag!.naar ea vi.Hoekstra vcrwi s sc 1tl.

Uni.k,, Souv.rnir s.
De AVRO -start dit selzoen een actic voor licbanelijk

' g.,handicaptc kinde rco onde r Ie oding van 'Miie s Bouwnan.
Onderileel van deze actie is ate opcnbare wrkoop van
,cle grote voe t6al1encc i l ectie van Leo Horn.Voor- voe tbal'liefhabbers bestaat hle r cca uniÈke ge le6..nbc ict on'een aantal souvdrnirs van zÈ€r bclangrijke ontmoetin-
gÈn tc vÈrwcrvrtr.


