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Eindelijk hebben we rÁ,ee3 eens: €€o ouderwetse winter-
;ildáá fterraa.ÀDe arnateur voetba]- werd afgelast en zo had-
den we een rustige dag.
U-u"ft in (it nuilmer áerbalve g€9n verslagen of -commen-
tarên ontdeÈkenrterwijl de voofuitzichten voor de komende

uóoaàg ook verró van áooi zijn-Mochten de weergoden-toch
iets Ëeters t.* plan zijn aan heUUen we zondag.a's'drie
*àa.t"iiden.^q11eën de -sénioren.De B junioren zijn voor de

wintermaanden uít de Competitie terufgptrokken,zoals U

weetren de A junioren z:-in vrij.-,
Desondanks hoóè-n wii UocË gereáeld- te velschijnenrcok al
o, 

- 
óru. , do or ó.t." raónt ont st apè , achter stand in te hal e n.
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w er kon'

SPEIREGEÏ, COMPETITIE.
voor de à.s.winter heeft de scheidsrech-tervereniging Hcer-
enveen en omstreken een spelregeleompetitie uitgeschr€ven'
Ook onze vereniging heeft zich daarvoor ópgqgeven'
\tliJ ;;;È".. r,ià"ïoof ar:-e serieuze .sPeltTf 9+: sÊiig:? zijn
hË spefregelkennis eerst iets bii te vijzelen'Gegadigden
moeten z:rcr- ,o *bo.Oig mogelj-ik 9pg:ve n bii een der bestuur
1èden.pit vanwegê de ópgave der deelnemers'
De eerste *ud.iïiiá-woidi gehouden bli Piet Goerreq in
,A,kkrum tussen de ieams van de voetSalveretiginpen Akkrumt
Terhornerirnsum en oldeboorn.ook in Gorredilkj\ Lrubb,ega,

GorredijkrTiir$ e en Lange zwaag) rHeere4vee n ( ÏtrurÏ.t1Yeen''
U:-fauÀrËuáa Ér,árten Nieuweschoot) en Wolvega ( udirosr
DlowrLte Westhoek en Delfstrahuizen)worden dergelijke vool-



we dstr i j den gc'houden.
Dewinnaalsvandezevier.wedltríjdenkomenuitinde
?ioálu die geirouclen wordt in He LrlLrnve€n en wel- op maan'-

aág-t5 febriari. De voorwaclstrijd.en v;orden geho'de n op

18 januari à.s..
f,iii"nàpi"-oát"*à drie'sorieuze kandirlaten zu''1-1en krijgen
páit-Uèiralve de eàr die eI te behalen is,is hct ongir'Cig
fáí""árijk voor de spel.IF de spelre gels bete .i' te iere n
Ëè"".[,]ó zijner tiid zullen wi j cle v::ag"-n eri comi:en-
tu".r, van deáe avonáen natuurlijk, pu5licÊr€n' .:
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S T A N D E N gijgewerkt t'c'il'6 dec'i"1::

':
Deze standen werden onsr,hgt is haas! vanzg]f sprekend
íèràreàïóó" au ártiia àctieve 0or de Boei'i 

:

.B1uelBoys1Ai.]9..}lao,o-718.
íanseáltáue'-1Ó' ,5"2 1' !2 ? 12
Akkium, ,*', '7' ," 9 2 19 - , 10
Ïfo"U*: : , ' 9 ::Q:: I 4 : 2O - 2A 9

Giïpóli" ,B' 7 '+' 4 19 -2r '7' :

Ti;;,j;-=, | '. :g ;''f 2, " 5'.' 2a - ?2 '6 
'

OláeÉoorn 10 0 'O 10 ''1-6L O

Akkrum I 10
Stiens I 9
Blue BoYs 1 '8.'
Irnsum I 9
Arum f - - ,10 i

Oldeboorn I 9
De ll{ald-en. 10
Robur 10
Bl auwhrï s 9

g,'0 2 12- 16.16'à't z 18-L5 't1
6i,. o 2 2L -10 L2
4 2 t rr-11 10
, o , 27--2' 10
4 1 4 16 -r7 9
,4' e 6 20--27, r, B

2 O B 14-t6 4
1,O,,8 L1 t5 2

zoal_s,u,zelf kunt zien staan d"e zake n^.eI' vooÏ de ze tlve e

e.lfta1len veïIe van looskleurig vo-gl.W:i'hc55en net,op-

"ol i..t 1A eritai eerst geplaatst"l{1et omdat diÍ t'}ft.al
Zuif.. tá.te 

"enCe 
prestatiós-heeft ge levcrd naaï oti de aan'-

;;;h; ,i., v.stigeir'op de 1.ra"nhopige doc-l-ci jfers' o4i v3n de

ountcn nog :naaÍ te ztr,'ijgen.
5;;;-àii- Errtár 5i jla ié uitge s-peeld, zulle n vrÉi c{rze hoop

óo-".=rbe tering; náai op volgend jaa' instellen"
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Dc stand van het eerste is weliswaar. iets 6ett'r,maar wij
hadden aan h€t 5egin van deze competitie liet gedroomd,
d.at we in de onóeiste helft van de ranglijstrzouden zLn'
ken"Het is jammerrmaar waar"En de. oo::za'lce n ' ,

Het elftal op aichz..lf is mindcr ster:lc dan voris_iaar,
maaï toch no-g sterk geno'e.g om in de'eelsÈe klas F."V"3..
ee n goe d f igiur te sf aan.VJe moe ten-diïê:'eïgens tàridèi.si:zc e-
ken ën wel in de buurt ,van de ncntale |nsti-'.11ipg.De,z€.
is ronduit sle cht. De wecis_t1.i..j_.Ë,...!9 gen RcbrlI 'Lre ef!, -{e' 

imêc s*
te. van da ecrste elftal slie lers èèn knak ge"geven..Nie t om-
dat wetd vr.::JolenrmaaI vooral omdat onverdiencl wef d vgr-
loren en de onmacht v,fl de Voorho-ederpl'usren dai; was; niet

ve rwacht, de wankelSaaf hei-d van de achte rh.ocde zo ste,rk
áan het licht lc.lram"
iÏar:neer echtc't de wil om,te v'rinnen er
van de ander op kan, en mcrn nj-et direct
g,gn kan loch nog gcn ref,e lijke'plaats
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AANVOERI)ER. rl

isrdd ce'n iets ntcer
het'hóofd laat han-

worden bereikt. ,,

i

'lr r t

In tle m.eeste elftal-lqn*van ,ons ,9-Il vooraL.in het e erst.e
.""ni;".n rnoeili jkheden ,omtrc'nt 'tièt Segri-p 'aanvo€rder te
1€vt-.n.!aaron ev€n het vol gende
De aanvoerder is de BAAS in het v,eld,oVgI zijn eigen'ion-
ge ns"Dit is; natqur'lijk niet om eI als cen machtswellus-
ïcling in het vel4 rónd ,te dartele nrmaar om. de zaken.in
goede'butrutr te houdenre)n solnF,om de opdrachten-van de
fir-iiár"óà runis si e . c " q. bé stuur, tó 

-doe. 
n uitvo.'re n.II'ii is_ du s

uiteindeli jk d,, 'e ian1,-woordeliike persoonr?ok a,ls a]l-e s
nórmaal maiche.-,U bliift hii dè leider.Víanricer hem
:door de elfi;alcornmissic een opdracht urOrdt gegevcnrdan
*ou t frii zolgl. n Oat dic v,,ordt-ui'bgevCcrd.Hij is een van
de jongàns màar crgens rrroe t hi j zych toch hierboven kun-
- 
r.á pÏaatse n,:-ttaiitt en ','uanne e i dit -lodiS- is 'Dif, }i jkt

al-le màal zo gewoon en norlnaal,maai' dit all-es staat en val-t
*át Oà spc.l-er:s.VÍanneer de aaLlvcercler'e e:: vent j-s di-e even r'
oud is ais rle a4dcr-en dan valt ire t hem niet mee zi jn 6e-
zag,indien nodigrte late'n gcrden.Yelerr Pgne11.nog. cat de

aitourcle.r er alÍe en bii is on de formal-iteiten tc vËI:
vullctt ctt tc'tossc'no ,

ii,ïochte n e r oltVcl rfroopt moeiti j)the den ontst gan clan l:an tic
aanvo€rdcr ee n spe]èl' hr.t verde r n€e spre'le n "on.bzcggen.
l-,aat h.c.i; n.iet ZOVe r komeri, clOc lrat cC ai.-.lvoe rde r Zegt en



Drobe€r niet hen in
igonátxe1iik'maar het
niet mce gebaat dat

zijn hcmPie te zetten'Het
Uètang van het elftal is

a1len hun eigen zin doen.
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0PSTELLINGENT
Oldenoorn I - De Walden 1' Aanvang 2 uur
ffiÍ-=ffiffi
Aóftiu" : M.Meester M.B.Kleefstra
iiiáàá : W.schriemcr tl,Ài-<kerman J 'Kalsbeek
Voor : D,BenèOictus-3;ffi-oÏlg-.Oe Vos 0.Schric:'IL€I A.

nI á.=". , r.friur.s*u / Je e ninga '
Verslagg€ver : D.3ene dictus
Houtigebage 7 - oldeboorn 2. vertrck 9.11 Aanvan8 10.15
_Gffi?f t--K-.Gorter
Aclrter : S.Huisman S.Wagenaar
liiáO.o r J.Bethlehem B.Stremler R'Knol
ï;;; , C.óe g"., R.óan ï,.Visser J.Visser V,/.Hoekstra
nósËtv.: D'Wagenaar Verslaggever rÏ,'Vj-sser

Oldepgorq=]i F.F.S. t Aanvang f O' OO uur
Doe I : ll.v.'ë:m'm-
Achter : J.Veltman ltr.Kal'sbeek
iiiáO"o : A.Voolstra K.Aldert€-E'Adema
il;; : P.Goii"us-HÏFJ6[ïNicuwland K'Kraaer D'v"
nà serv" : J.Vdatzema / 'Lee uwen'
Verslagge ver : H. de Jong-- ,, \r-- -= X=-X= X: X= f,= X=X=X=
Zwart Witte wetensw?q4d-iglredeh t
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Denkt u evén aan cle wedstrijd van woensdagavond a.s.in
íàán*""den.Bij geno€gzam€ deelnarne rijdt er ecn bus.-'D; óiyrpiióËe"kal.icler die bii H.Pi€rsna zijn besteld
ziJn eóáriiuèerd.Haalt U ze evcn met / 1.0O it 9e hand.--ó; íwàrt Vfitten van de bu1tcn lcden-junioren liggen
Uij-n.Uulder.Haal ze af ,anders houdt dit oP'
"-óu contributie van d,e buitenledelr moet weer hhognodig
*o"áun-voreiiend.Korot U èven langs? .

De contribi;Ï;-ïóó" Àpelers afËnede van niet spclen6e
leden wordt Ëii""'"Ëórt-írèËr-ópáéËáat-d'Laat de bode niet
twee keer loPenD ii ^"""Ëèrr^'àiiiË"Í-oit.t de strafvor,'rlng die mom'nte e 1 in de

to"áu"-wordt tóe gepast,komt in het volgcnde , 
ouoí]Êr'

Het derde .iitáf"móet zondag een wj-t shirt ÍËêri€o'L:rr'

daar F.F.S,ook in het zwart speelt. 11'
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