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V AN D E RE D A C T I E

Wederom een nunrrrlel voor onze leden.En nog steeÊs niet op
onze eigen machine gêctru}<t.Dank zJ-j de hèer A.r'angeraap,
zijn wij toch ia staat onze leden op de hoogte te houden
van, het wel eq wee van onze vereniging.Dat bet clu6blad we1
gemist werd 61eek ons uit de z,eeT vele reactie srtoen De
Zwavt Vrlitten onverwachts wegbleef.Dit doet ons bysonder
goed en daarom geloven wij er ook heel stellig in dat dit
cluttrlad in een 5eboefte*vooxziet en de banden in de v€r-
eniging en tussen de vereniging en derden veel hechter uaakb"
Mochten wij cleze week de beschildíing over de nachine krij-
gen dan zult U volgende week vergast worden op eên maand-
blad dat ook bestensd is voor de donateurs.Is dit nog niet
het geval dan zullen de donateurs nog eea week moeten wach-
ten.
CIoch verzoeken wij de mensen die 6ijdragen leveren voor bet
naandbladrde toto-cijfersrde standen en nog me-e.r van derge-
lijke dingen \Íoor volgende week in te leveren,wij 211en
dan de 6ijgewerkte cijfers publicerenr
Ook vaa de verslaggevers wordt nu víeer een grotere acti-
viteit verwacht,AfgeJ-open zondag bleek deze activiteit
zeer natigrdaar wij geen enkel varslag hebben ontvangen,
Vooral cle juniorencornrnissie wordt dringend verzocht een
verslaggever aan te wijzenrwanneer dit niet in het club-
61ad is geSeurdrof wanneer bet cl-ubblad eens aiet verschijnt
Ook 5ij afwezigheid van een verslaggever dient ele junioren-
corm.issie of bi j de senioren de aanvoerder voor een plaats-
vervanger zorg te dragen-
lij voor6aat onze hartelijke darrk voor Uw blakende eriergie
en. met Uw steun za1 De Zwart VJitten weer een regelmatige
en gewaardeerde verschijning in Uw 6rieven5us worden.

R.N.ieuwland
J.Bethlehem
H.Piersmar Spar straat 4'

P.v. d. Feet
voor Ieden en voot donáteurs eens



\T E R S L A G'E N C

corrl .

ln een néeï spannende d"an fraaie wed'strijQ huhpen ye
een benaui,vde ó'lerwinning behaal-r1 op De r'ialOen"Het leek
er in iret 6egin helem,aal niet*o' r:a::t de r;'hulsCl-ub
nad bij de-,rilst een 2 =. 0 vooïsulong-:L{.e_+dg doelpunten
ontsÍoáden door 61-unders in o:rzi veïAedigingrdie 7:-ch
in áe tweede helft echter ui'Ustekend herstelrle o ''
Kort voor rust was .er nog enige sensabj-e rtQert e€n va'rr.

cle lïalden spcle rs dich niet :io'n ]lebeeïs€n 'cn O':ne'
Schrieme r eèn klap in het gezi-chu- gef "Deze spe ler wero
er dan ook prornPt uitgestuurcl".
In de' tweedè nelft hadden we d:"-r ock een voort-ciurc'nd
overwichtrook al- omdat dd wafder- .e:gn s?eier rninder hed,
lie hehben'dit dan ook goed gj-t-6cbirit.Al na een paar mi-
nuten had Oene schrierr€-J suec3setocn hi; een val de
keeper terugstuitcnde bal i-r,s.-hoot,Kort dalrna had on-
dcrgetekendà succes tce hii een voolze t '/a:t lj.n.l-is baiftd
inschoot.
vije gingen daarna met nog mcel eneig;ie. tcn aanvaL om de
winàend.e goal te kriigen en ciat l-ukte. tcn slotte aan
Ate rdie eàn straf schop rnocht 1.'qenrnaf,ai een speler de
ba.1'mc.t de hand uit hèt dce I hiid ge slagen"
Zo kwam het einde van deze enerverende r,ledstrj-id"

' r,t . Ilu i- sma.'].

-qJÈe-1J99.Itx--2--'-!fyqvte].9-9n-.-?-.:-
Me.U de wind in d e rug ncclet Oliuloorn a-Jtrappen.Ltit
hield in dat 'wi j ee.n [-l-eir .,'e ]-c,'.o'verwicht ]<regei:raaaI
doelpunten kwamen hj-er :rje t uji te voo::schijl"tilel ma.ak-
te Tl doelpunten.r)e be:rde cer-'e ':e ina-'l-en crcor nii"sver ste^ï '
den'in on-ze achtehoede"Ile L- derCe icelpi:'nt was rri et on''
houdSaar maar daar on'"ierg;ete-b:cn<le u:LtgJ-r:e d, t;c'lancrce
de Uáf in het ne U"Even irretrír.3 Í-.1 oc,G cle scheir'Ísre chter
vo or rusto
De tweecle helft gaf eC',] g"hc'e'l lnd.er;ee1d"Een r.,-t S'ber:-'
ke.r T.prOSe e rde óm nog a€ ell dcel.pr-:i:1;e n te me'lle ns liriiêr 

-

acoraat Uij ons enige spe lerc v:r:r plaa'us hadtlen \eIwis-'
sefcl g.::[ á:_t niet ào 5ès-t,.Zo n'-1 en i1r.,n 6"am er i;-lg;

àutri 6en"Otae5ooi'n aanval naal 6€€." erti':c'}_ croci-cuirt"
Volgencie lïeek gaan v:e naal? Tr1ru.wa1'.,en e n hopcrt d'"',i 1!.'

cen'be'i;e r resi.Libaab. 
ll..v"d"Ilc:irie



_Q-+s!:b*9-9r.3* L?earl Svrart 'B.
Deze zoirdag hcbben rue twee puri-b;es 'bir:irei,g;c,:i..al-cl"l'i-.i,..u 'Íc
liaCden a.fgetrai;:b ging Read,. Srvart a1 gau!í iii de aai.val.Ze
krvgen goede kansenrmaar dit leverCe geen doe-t.pi;1f,6p op"
Na de rust was itet net andersom.Nu gingen.wij. tot de aanval
over en Ate Je c'ni-nga hreeg goe.de kansen:In3ar benutte deze
niet.Een kwq4t.rq1-:t_a rust ongeVeerrschoo$- de lipkshalf van
Ofdeboorn de-ba1-'in iret R"S.doel'Door<iat een R.P.speler de
6a1 nog aanraakterl?aak'be de doelman ui-t. bralan-s.Een paar mi-
nuten daalna kreeg H.6eiikema een mooie kans en schoot deze
langs de keepe.r:"De stand 61eef zo tot het'einde en het werd
rlus 2 -- O.

=-X=X=X=X=X=X=.X=
Afgelopen oiii*eri:.g is in Drachten overl€cle.n?onze trouwe sup-
porter erï] rJcnrtu.u:, dc hec r Jac " Bctt ema"
Vele jareri v;as hi{ een. der trouwste aanhanger$, van onsren
i:oe'"ve 1 b.i j ,re laatste ti jd al vaal< met zijn gezondheid suk-
keLde,.ztt")-)-en.r,vij he.m wel missen" .

iii j ruste in vre de ,- . 
" 'l

= X = X = X-= X= X = X - X =
.

T R A I }i.I N G .

TLoeI-q wi j vre 3- e eus eerder'he56en v€rmeldr'is de training van
,fe senioren unde:-'1eir1i-ng van de heer Reekersrtameliik goed
te noen€n.liie t r,àii Ce training zel-f Setreftldeze is byzond.er"..
goe d;IF.à&-i.' co..-, tie ,;pkomst 1s redelijk.Natuurli.ik zi jn e.i' ncg
se.nic--rrr e ''i A.-,jui.rr.:olcn di-erhoewel ze.tijd' gence g.hehbenrtn€.--
nsi siriJ 7,? .-eci'ls ,'l-1e'/oetbalkunst;e s onderde k4i,e hebbeir,cia
:.-an ie _r.e_ L it.r;,i: i,.i-e t t,e spreken,Voor deZe onverbe terli jken
is-!et pepi,:.r: -rie:-':,111ï en hie r wi,rlen. uJe geen $Joordqn Íiee r aan
vu i. 1 ;ra .:c '-i .
lÍaar me 5 clc ll. :iui,ioïer staan de zaken Ëeel utiOers"Met mon.-
den als s{-'h.ruriieu:en,;.:eten zLJ alles bet-er en p,l:ccies iroe
het mceir.';eíci ze oas kornen kijlren men€n ze de vrijsheid

::eedc"-inpac;i; ',-e hertËen"De training op zatcrdagniddag f agr de
JOngens nict cn c';-rs,;i;amen zLi rriet"'Jij heLben de land over
het -irar-'t 

i1e ctre lie n en- do o r de rte lwille ndhe id van .J an .|Iieuw-
land zou er n:r voo:.ta,in op t'u'censc'agavcn,,l ;;lrCen 5e_trai-niï.Re-
su,r.taat van de afgel-ooe n week : i;ï'i ij ge ve r-t neze fi}""rllÏí nr:g
een kaníi,Kone !)" ze niei- dan j-S hc t cnvLtri- f i tr'Jelj-il' 11, t-' 

;r



OPSfEÏ-,Í, INGEN'

Dokkrrm 2 - Qldeboorn 2.Aanvang 2uur.Vertrek L2.4, uur.

Achter : R.Dam Ir.Visser
Midden. ; M.Meester B.Stremler R'Knol
Voor 3 Yrl.Hoekstra S.!Ïagenaar D.Wagenaar $.9ierenq
Re serve : O. de Boer / J,Betblehem
\Ierslaggever : K.Gort€ xr

Oldeboorn ] - |[hor ].Aanvang 2 uur
DoeI ; II.v.d.Hei-de
Achter : J.Veltnan E'Kalsbeek
Midden:: E.Adema H.de Joag P.Otter
Voor i A.Niibolt J.Nj-euwland J.Watzema K.Krarner
Reserve; K.Alàerts / D,van leeuwen
\Ierslaggever : K.Kramer

I,algesqsaglA - gldeboorn lA.Aanvaag?.Vertrek 10.JO uur.
Doel : J.lïagenaar
Achter : J.v.d.Bii ïÏ.RodenburB
Midden : S.Venema M.Kleefstra VJ.Veenstra
Voor : J.Veld J.Kramel J.V.d"Heide P.Hoekstra H.Poepies
Reserve: B.de Ï,eeuw Verslaggevers J"Velil

langezwaag 18 -.Oldeboo'. rq lB'Vertrek 9,15 per auto
Doel r H.Nieuwland
AchÈÈr : M.Y.v.d.Velde J.de Jong
Midden : C.Kleefstra T.Kramer S,!ïatzema
Voor : !ï.de Vries A"Jeeninga-E1Eêffia T.9e-Jong
Re serve : H.iÁiagenaar / S "J ager'
Verslaggever : S.Jager"
De juniolen di-enen beel goed te wetenrdat wanneer e9n
wedófrijd onafgezegd wordt verzuimd of warrneer om niet
dringende redenen wordt afgezegdraaatregelen zullen woI=
den getroffen.Vooral de mentale inste[ilg van de A-jun.
is bëdroevend slecht.Vrianneer er van nu af aan met anó-
mo èn een volledige inzet wordt gespeeldrzullen resul-
taten zeker niet uitttiiven.[oon je kerels en negeer de
slappelingen"Dan kan er nog heel veel ge!euren.


