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Verschljnt wekelijks voor leden en voor donateurs eens
per maarrd.
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VA}T DE

Voor U ligt het
Ltoor de kleine
kornt rrit tj-enrie

5e Jaargang
R.i'ti.e uwland
J.Bethlehem
lL .P ie r srna , Spars traat 4 .

R.OJJACT. IEO
tienrle nuiluner van De Zwart ,vitten.

stagnatie in het 6egin van tlit seizoen,
nummer even later dan vorig jaarrmaar

wij zu1len deze achterstand
hopeli jk wel viecr irÈtale n.
De reJactie wenst alle lezers
een heel plezierige Sinterklaas
en bovenal een goede.
'1!iaak er een gezellige avond Van
en breng zondag ïIw cadeau voor
de vereniging in de. vorm van een
oveï winn ing, fli j rekene n op ïI.

VAÀI D E gESTTTIIRS T A FE L .

Het bestuur cteelt mede dat op de vrijrlagavond gehou<ien
6ijeenkourst onze eerste elftal speler w.Hui-snan om dis-ciplinaire redenen voor e€n wed-etrijd is geschorst.
Verder \regen Oene Schriemerrsiemen KnolrDirk vuagenaar
en Ate Jeeninga 'een waarschuwing.
tlij hopen rlat een en anrler ón de toekomst niet meer
nodig zal zija,Pornp die geest met zijn allen op.IIeb een
6eetje me€r zelfcritlek en probeer SAIVIEN er lets (meer)
van te maken.

0p de pas afgelopen scheirlsrecbterscursus wer,:l het
scheidsrechtersdlplorna 6eha:r1d Coor Siemen i(nol en Hein
Piersmar'r,Jij feliciteren hen van harte en'rri"j zijn heel
erg blij dat wlJrmet 5 elftallen in de competitierein-
delijk weer eens twee scheidsrechters leveren.



De Fn= B' 6Cjaar"

De K"ltr-V"3, vie lb duzc we ê.h haar'75 ja.rig 5estaan,
Dit is in no" B van. IJe Lwat t, vÏrttcrl veïnield"Zate rciag.
j,l.recipie erde de K"i\i"V,B.voor F1'j-e sland 1n Arnacit|a
ie Leeuwàrden.Onze ve reniging we.rd daar ve rte geowoí]I cii- gC

Coor onze se cÍa'taris
.lp 19 dec,,a,s.zai!' d.e K..N"V,B"afd.!'r1c slanC 1 lc vïOegere
r';V.R. )haar 60 jarig b€sbaan vieren"Voor voetbalmjmrenti
-[ti'ie slarr,J za.j diu n.ó6 m€e r sprekcr: dan de K,-r'i',V'R,1r'-'-
dr:r€ Fi'ie se v<t'ctbal-l-cr zaL zi jn í)!1'.' j-rlitrg j.:r cje ii-oV.Bo
p;enoten hebbenrei: een groot aantal cluns zaL 'i;crtrg del',l'r.e n
aan hun glolieuze tiiid in de voof iedgr zc \t.rtror":vrde
F"V"B"Ook Uu; vere niging gaat dat zo, j..je 5e-t anp;sL-clilng
,.1a1rzo irét,zich laat e,artzi-eí\r.zeer grool; worden'
len einde alle F.:ie.se 3ondsle den ie ts'v3:].r1:-t Ju'5i-leum
ue l-ai;en nerKen;lieeft de 'ju5ileumlcmnissic jlc vo-Lgende
r,vi.dstri jd vie$en t9 'c::6aniseren, nl"
Ned"Amaie ur' ll-fï;a] ;" ]dsqstlands Zaterdàg :ll f +;a1"

D,:ze we dstri.id urc:rCt ge speeld, op irroe nsc1agilvo4,l 'l.b dec"op
car0buur j-n I,eeufiarcsn:!'rii r,vi1l €n gaarne bj'i; cezen alle
leden e n andere 5eJ-atrgsteile nie n op!ïekken d'e r,e iïe dstri jd
,te 5ezoeke n,Bi j genocg;zue de elname rij dt cr c en fu sn
U kunt zích opge'ven 5:. j Ga-r';ge -ileens;.i;ra €n onz,e sec-r.
de heer P"v,d"Feer.
Tobalc kosterr I 4.-- pt-rr pcrsoonc i

ËIET BESTUUI]

. GEFELICITEERDË
0p de naandag in Heerenvcen gehouden examens vooï F"V,3.
.scheidsrechte.rs slaagclen onze ledcn S.Knol en H,Piersma,
T:aatstg.no€nde 'behaa-1cle ÏrovcnCien hc't hocgste eantal :

puntcn van al]en.
À1s e.tt..r,.'rj_c k::ecg hij. het 5r-k.-.qde F.V.B.. Spr;1Ojc"Iíul-de t

..

V,ERSI,AGEliT
Er is dezè ke e r een rrage komen v!'rslag van een E*junioren
wedstrijd,Hi-er volgt hgt : '
THO& rE_- Oldgbo.orn l-B

Zondag 2J nov.bonden wii de strijd
We 6egonnen met goedg moed- maar er
puntcn.De rust kwam'dan ook blanko.

aan tegcn Thor 18.
ontstonden geen doel-



jrr-a i1c rust ging he t beteroW€ krcgqn Lre r1 pe'rja-it.-i in Cez€
+relrl rJoo:: ,tán de Jong Sc.nut.Door dat doclpunu wcr:den_
we fcilcr r:r..hqt diniide .dan ook niet lang of-.-hc't wgld
2 * i) vooï OlCe5,tor:n"l:-t doe lpunt ive';d 'clr'o-r Ï{ietsÈ dc''
Vrie s gcrnaakt.
En das tc Ve nS d€ q tnd s i.àoC,"

li ,r

'ÍïETEfiS\trtAARDfGi{E

J-.re colap€titr.e vsrrJq F"V "3. stta stil va::af 2l'' de c " t,
e "ir.1 januari,U h;.bt, duq .7i1e ti id voor dc ice s'cciagen"
Probcer dc fe estjqs tot die tiid op te sp'rr.n cn p-i'o-'

be€r tc.v€os de fees'i;je s aan rf e ./to:'avondt'11 van de no$
te spelen wedstrijtlen t-e Scperken.U 6ent amn.tL'ur 7r,aaT

toctimoet er als lid \/an een actieve ve reniging iets van
je uitgaan.Laat er vrijwillig iets voor staan'Wii on
voorql je kameraden waarderen dat byzonderó '1
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OPStiELLINGTI
RoUuT I --gldeboorn l-Aanvang
DoeI : H.ue Roos
Achter : M.Meester RrDam
h[i,jden : W.Schri-emer H.Ar'kerman J.Kals[eek
Voor ; D.BenetlictusTffi6ffide Vos o.Schrie rm:r
l?eserve: B.Stremfer / A.Jeeninga
Ver*slag'gever : i.l.Benedictus.
CldeUggrn_2- Draghtq-gj Aanvang 2 uur.
Doel : K.Gorter
Achter : S.Huisman S.lilagenrrar
Illicirlen : J.Rethlehen /i.'fJiersma r"'Knol
Voor : C.de Boer D.',l 6íaflI,'Vlsser J.VisB€ï'ir.Iloek-
iie serve : lI. v. I .Feide . stra ,

Verslaggever : L.Visser
,Read Swart 2 -ïldeboorn l.Aanvang 1u itr-rr Vertrek 9-11.
I-ioe1 : I{.v"ct.Heide
Achetr : A.Nijholt E.(alsbeek
ivli.Jden : A.Voolstra K.Alderts E.Adema
Voor : P.Goerre s lilt.il ,f@J.vÍatzema K,Kr.lmer ,.v.Ireeuwen
Re serve : J.Veltman Verslaggelóer : H. de Jong.

9lduU.oggn.lA - Tiinic.-}A._ Aanvang 11 uur.
,)oe1 : H.R.Nieuwlan,j
Achter : J.v.C.Bij iV.Rodenburg
Miclden : ld.de Roos J.riramer S.Venema
Voor : J,Veld J.v,d.Heicle iril.Kleefg ra -P.Iioekstra H.Poepjes
Reserve: B.de Leeuw
ilerslaggever : J.Kramer.
De sp&êers van het eerste elftal worien dringeld v€r-
zocht zondagmorgen tralf 11 bii v.d'I'€er aanwezig te zLJn
voor een korterrlslr krachtige bespreking.
Teven-q verzo€ken wij een van cle spclers van Lardie vo-
rige week mee is geweest naal Irnsumreen verslag in te
leveren.Door een fout Ès eI vorige vueek g€en versla...gever
aan8ew€ zÊTro

De g. junioren z:-jnr\i/aarschijnlijk tot eind januarj- ult
de compétitie.Dit is een verschi-jnse1 dat elk Jo&r voor-
komt en ze zullen er va.st we1 overLreen komen.Train goed
ondertussen dan schrikken' ze straks al1emaa1.
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2 uur.Vertrek 1?.fi u.
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