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Rcdactle :

le Jaargang.

P.v.d.''/íoude
J.BethlehÈn
R. Ni euwl and

Vaste Medcr,rêrker :
H.Picrsrna,Sparstraat 4
P.v.d.Feer
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Afgelopcn zondag ware.n cr weer vicr wcdstrijdr.n voor
onzc vere rtiging.Drie hisrvan eidcligcle n in ecn ncder-
1aag, te rrvi j1 het tlveedc de e er van OldL.boorn hoog
bield.De puntcn waren voor het tvrecCc ook zecr 6e1ang-rijk in vdrbamd roet het nade re ncl.e kanpioenschap.Zi3
prijkcn nog steeds bóvÊnaan met een keurig doclgenid-
delde nl . 60 doelpunten voox cn 0 tc6cn.Ga zo door.
Dc vereniging tel! op het ogenblik vr.rschl11e ncle 1edcn.
die zick zijn of in dc ongevaflenwet lopcn.Dit 6rengt
noeiliSkhe.,en nrct zlch racc noe t de opste llingcn.Wi j re-
kcnen dan ook op j-edsrs noedeuerking ora dic rooeilijkhe de
op te losscn cn wij zouden gaarne zien dat dc tagenwer-
king dic er van sounigc ledcn uitgaatreinde.li jk eens-
ophoudt.Alle zieken en geuronden van hartc bctcrschap.
Het is de be doclj-n8 dat wij volgcnde week net ecn juSi-
leun-numner uitkotnen.Hie rin zult IJ o.a.artikelen aantr
fcn van onze e etste voorzitter en van nog enkelc oucl-
Leden.Tcvens hcbbcn vcrschillende oud-leden rccds toe-
geze6d aan de wcdstrijd voor oud-leden decl te nemen.
!,li j hopcn dat er voldoenclc animo voor is ea dc wedstrij
nict wegcns t: weinig spelers zal moetcn worden afge-
last.
Ook vorwachtcn wij
avond op zate rdag
8 uur,Dc re ccptie
in hotcl Gocrre s.

natuurlijk allc lcden op dc fecst-
2O aprÍi1 i-n botcl Goerres,aanvang
wordt gehoudcn 's nidclags van 1 - 5
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Lat oos i me t zi_.i n aI l_,-.n i v T zo cn. cl:
f eeËt wordí dat zio- we€rga n-ret l:Ëft. -



OPSTf,T-,LING..]N.
VlArga - 0ldc6oorn .Zatv.rdag aaov,,ng g uur.Ve rtre k & uur.
Doel : H. cle Roo s
Achtcr : ll.Schricner en H.Akkcrmaa
MÍdd!.n : R.BantÈmarH.Pit-r sna tn Jac.rjaA-,aaa_r
Voor : iT.Huisnaa,O:S66iil;.,rrJ.lÍisscirA.J,eninga cn

J.Jc cninga

lljnjc - Oldeboorn. Aanvang 2 uur Vertrek 1 uur.
Doc.1 ..,Achtcr:
Mi-ddcn;
Voor z

illaanda g. !ê/

R. Eantcna, H.?ier sna en Jac. r,jagcnaar',;-7.Iluisnan, S.Kno1, J.V i-s se r A. J è eni"U. ."r1;Ë: 
:-

Blu€ Boys , - qld_cboorn 2.Aanvgng 1l uur Vcrtrck 10 uur.
Maanda g.

J, de Vri-c s
lï. Schrie ne r cn H.Al<ke rmait

loe 1 t

Middcn:.
Voor :
Rcselvc:

il. dc Roos
T,.VÍsscr en R.Dan

Dra cht,-.n 1A - 0ldcboorn lA.Aanvang 10.4! uur.Vcrtrr-k
Doel ; H.v, i.Hcirdc - 1O.1! uur.
Áchtcr : M.B.Klccfstra cn D.\ïsgcnssa v

_Ilidde n : J-.Kranrr r J.lia:L sbc cL ..à B. dc L.,e cuvr la.
V oor_ : {. V elci-rT.Le cnoSurg, G.l(no1, rrJ.Vc e nstra en S.È/
v crslag : H.v.d.Hcldc. Zindcrcn.
Sch".idsre.cb tc r ; 3.Nieuwcnhui sLeidcr : H.SchliL'nÈr Rcisgcld 50 cent_.
oldcboorn IB - LauRr.zwaag 18- Aanvang 11 .rur

Do".1 : J.v.d.!ij
Achfitr : !l.RodenbÉrg cn A.Jecninga
{idden : T.l(ramer,Th.Le cn6urg cn"iï.1ïuite
.v 
oor : S.Vat?cmarP.Hoe kstrarlvl.tr.v. d.Vc1dc,J.v.d.He ide

Re serve ::P.de Yrles en J.Je1sáa / cn C.Klécf stra -__-
V.,rslag: J.v.d.Bi-j Lcidr;:È : R.Muldcr
S ch". íC <r e ch6,,- g.[i]pat

M.ldee ste rrt{-i;/i r.rsrra cn A.Hcida.
C.9c Boe r,J. i,/agc naarrP. dc T,c curirr 0.S chrir. mcr e nE.lecnSurg R.Knol
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Toen wc na afloop var de rcdstrijd uit Dronrijp wagre_
den, stond onze scheidsrc chter aán. de kant vai-de ;;áen wilde graag raccri jdcn.Hclaas werd cr van onze kait
f!Cgilcf-op_ gÊrcagueid en de bus r!.!:d dus aoor.Oii-gavaf
1s- ci:-r:p ti butre urqn, want tcn ecrstc kri jgen we= de zJschcidsrechter zondag a.s. wccr,naar crgËi i" 

"o[-áàtwijsBórticf ver ondei de maat tievcn.fquilrcet ik Ëel datdcze- man-ccn zccr sIechtt wedstrijd gcfloten hecft( ook volgFns supportcrs van Dlonrijp ),en Soven rJicn
vaalr nl_ut bepaald voor ons is gewe e St .Trouu/ens, ook ikhc6 nie t tclkcns stil aan de kànt gÊ z€ten,naar'ook we1nindcr. fatso*nli;kt_. dingcn gezcgd c-n sorns- g!. scbraauwd.loor irr.t aj_le s is dczc ncgaticve reactie ook wel eenbcctje te wrklarcn.iiÍaar laten wc goed onthoud!.nrdat dez€man ook voor zijn plezier fluit en-daardoor ons aleirand gecft -te vo..t6a11en.govc.ndie n is hij een halvszondag van huis cn wi1 dus wecr zo spoedíg rnogcli;Ènaar vrouv, cn kindc rell
Daarom af gcsproke n dat dit de cerste en de laatstr. keerls gc\i,ccst.rlit vJas dc V.V.oldeboorn ni-et waardig._

xxxxxxxxxxxxDictus.
v crslag _ Dronri jp -- 0ldcboorn.

Zondag'j.1. hadclen we dc vrij.moeí1ijkc. uitwedstrijdtegcn Dronrijp.Xn deze wr.dstiijd was intlcrdaad tc. rioei_
1j_ jk.
De ecrstc. he'lft haCden wg. d9 hardc wind tegcn cn hct wasvoor onze ve rde digi_ng dan o'ok byzondcr nocíli;k cle bal--naa.r vorcn t.. kri j g"u,.
ïoch kwamcn cr nog lvel c ens kanscn voor de voorhoe denaar de necste naar vorco ge pJ.aatste ba11cn v,re rden-ee.nprooi van de r,lind cn verdwènèn in een sloot of in hetland.
Hoewcl--Dronrijp het mce st j-n dc aanval wasr\oalen deze
a -rnva lle n ni--t bijst_cr-ge vaarli jk.Toch nan'Dronrijp-rrij plotsclijng dc leiding rnet 2 - 0 door een paar
, r/aKke nonc ntl.rn van onze doe 1man, di-c. zich later* echtcr. oortsec f fe.li jk be r stc 1de .
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Dc tnice dc helft 6egon net ecn stcvig offensie$ van ons.
Maar wat er ook gedaan wcrdrdoclpunten ky,ramcn er(voor-
lopig)nict uit.Sove nc'lÍcn floot dc scheidsrcchter cen
paar naal voor buitcnÈpcl terwijl cr helemaal g-cen spra-
kc van was.
Na<lat cr nog c.nkclc kanscn vJarc[ gemistrwas hrt tcn
sf ottr. S.Knol diu. mct cen l"ardc knal succe s had.Dit ge-
be urci.. ca.l0 nninutcn voor h". t ciad.c.
De laatstc ni-nutc n vcrstrckcn ondc.r hoo gsp anning, aaai-
ecn gclijkspcl was niet voor ons w"'ggc1cgd.
Als wc cchter iedcrc wcC,strrjd m!.t zovccl animo s;:clen
dan korncn cr ongc trl,r i jf..ld nog vrL.l- !ïat puntjc.s binnÈn.

x x x x x x x x x xli'Huisnan'
Onze redaitcur H.Picrsma en cchtgcnotc vircrdcn vcrblijd
nct hun tv;ccde dochtcr Ann"1ics.
Hein an Annckc ,nan.ns .rcdactlc cn Juniorcn comnissic
van hartc gcf e licitc..rd. 

Jelkc.
x xr: xxxxxxxx

Do.t ït nog v;el gcr:e gcli mcc aan de toto ? Vori-gr- iick
lvas cr sf cchts c:n pri jsl.rinnaar.Ook wannce r cr ro!. e r zljn'
i s hct dc nocltc nog v.rc l waard.

xxxxxxxx lxxx
buitrn ca het is nu tlcs tc bclan

mct Vo11u. ovclgavc tc traincn. \-/
wordt U vc rwacht.

Dc training is vrccr
rijkcr tc. kon:n cn
Ook bij slc cht wccr

)a x x.x x x x x x x
Dc vcrslaggcvÈrs voor koracn<lc zatcrdag en nsandag zijn
rcsp.l.Bant!'ma voor zat".rdag y J.V i-s scr voor maandag voor
het ccrstc cn ï.r.Visser voor hct twcedc ,de vcrslagge-
vêrs voor iie. juniorcn worden door dc juniorcn commissic
aangc ri,'c zcn. Hclpt ucc ons blad zo bociÈnd nogcli j1.; tc
nak!.n cn breng op tijd Uw vulslag.Dc vcrslaggcvcrs vaïl
vor iigc wcck, riic in ge brck.. ge blcve n zljn, ku.rncn alsnog
hun verslag op dc Sparstraat 4 b!:zorg.-:n.


