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In de kringcn van onze vcreniging hcerst momentc.el ,rust en sttlt€.Ten minste wat dc actj-eve sportSeoe-
fening aangaat.De rest, d.i.he t gewone, en gc.re geldc r/er-
enigingswerk draait natuurlijk gnwoon door.Ook Dc :Zwart i;itten v€rschijnt tot nu toe iede re w€ekrmet of
zonde r lc c.sbarc copie *
iiianneer echter dc.ze windstilte nog ee.n tijdj.. aanhoudt,
c.n daar li jkt he t hc,el- rze.el oprdan z,-et dr-. redactic.
z:-elt genoodzaakt om zo nu en dan e L:ns ecn wcekje ov€r
te slaan.Dit is gcen nieulrrs onder de zon daar we elkjaar dczc nattc Én soms harde periode moeten doormakÉn.
Hct zou geen kunst ztJn ie de re w..ek e,-.n exemplaar v.an
dc Zwart iíitt..n te J,oen verschijnei:.De opz€t van ons "

clubbl-ad is e chter enigszins andersrdan ni-euws blaadjeof m.oppcnbLaadjc te ztjn.ïii j willrn gïaag een objcc- :

ticf , ondc rhoudend, actue el, 1ee *sbaar mc dede lingen6lad,
waarin allcs vcrschijnt vuat de verenlging aangaat. ;

Met het oog op de stÍlte in de F.V.R.stri jdrge durcnde
de ft-.c.stdagenrhe65en wij br.sloten volgende week niet
te verschijnen.In de laatstc weck van ons trouwe i-964
zullen wij nog cdÍls vc.rschijnen €n vr!.l m€t L.cn gecom-
bine t-.rd Kerst-Nieuw$aarnummer voor donateurs.Hj-erin
zult U dc vr.rtrouwde artikelen weL:r aantre ffen.
',,ij wens€n U van re dacti. en bestuur a1 vast z€€r ple-
zicrig* fe estdagËn cn wÈ hopcn dat hc.t eind van L9A4
alfe szins go€.d mag zijn. iI



STRAFFEN.
Zoals U wellicht weetrworden er momËnteel in de

K.N.V.N.1 zotjÍ€l als in de afdelingen, strenge tot
zÈer stren$e strarfen uitgedeeld-trn clit is maar
gocd ook.Ei worden elke'week weer verscheidene
jongens di-e ook voor hun ple zier spelel_ge trapt _of
ÉonrË zelfs gc'slagen.En dit e0.les ter vuille van de

bro€derschap die de sport pleegt te liweken"De ze
Éelhayrels móeten er onverbiddelijk uit en dc Sond.en
zulleir hen we1 gc'paste straf fes opleSgen"

Onlangs i-s cr in een do"';'in de Betuwe we€r lcts
geSeurtrwaarvoor iedere sportman zicb' zou schamen'
De scheidsrechterrdie ht-'t ongr'l-uk had in de laatste
minuten van de ured.strijd nog cen strafschop te moe-
ten gevenrqerd door de qpglcrs L:n sui)porters + de
noedlge steun vao t-:€rj 55 iarige grenslt'chteï'geirraakt
en Se wusteloos geslagen.ILet was voor de gasthereri
onmogelijk dc schcid-crechtcr te beschermen tegen
derge.li jke oer instingten"

lwee spelers en dc gr€nsrechtcr werdea gcarre-"teeïd
en zullen ook nog voor dc rechtSank roc'tin ve'rschi.i-
n,:rMÊgens zware mi.shendeling"De afdeling Nijmcgcn
van dc. K.1'{.V.3,rwaarin de 6ctrcffende ve reniging
thuishoort strafte a1s volgt.
[wwe spelsrs werden voor twintig jaar ge schorst en
een voor l-5 jaar.De grensrechter werC levenslang van
de sportvelden ve r6annÊnrevenals enige sui:potterst
het L.erstL' elftal v'rerd uit de comp€titie tcrugge-
meten en degradeert naar ee.n lagc.re klasse.Hier5ij
komen nog enkele kleinere. strarfe.rr,U ziet dat de
bondenrwann€er diË nodig isrwel kuanen optreden.
De lankmocciigheid i.s terzijde geschoven Ên zelfs
de *inste overUredíngen waarvoor È€n speler e€n ïrJaaï-
schuwing krrjgt of van he.t vel,l wordt gezondenrwordt
zwaat gestraft.llet verschil in de straffen die wcrden
uitgedeeld zit in de straflilst die van i"dere ac-
tieve spelex op het bondsbuxeau ;,iordt Sijgebouden.

Iiij willen U dan ook aanraden Uw hoofd en zelfs
lïw verstand erbij te houden en in het veld g€en gek-
ke dingen te doen.De gevolgen zign voor de vereai-
gÊng en voor jezelf v€rre van prÊGtig. H



Zqatt v'iitte'.,'le tenswaardigheden.._;-:'-=;=tG__ ___

Onze oudste a-ctieve voetbalLer Herrny ltrieuwland,
ip, r.. gen. ge s1.a.:gde 

_ 
operàtie wÈer tfruisgetonen',uit het ziekenhuis.iriJ qensen hem nerme;; ;lí;--zwa.ttlÍifberi van harte beteischap en .€en Àpo..ài[-iót ,iË"".

onze secretaris, de he er p,r, c',.Fêer is deze wee$ inde.spar gchuldigd en 6egiftigd met dc zilver.rr"*u-
g?a.Llerverbonden nan c'le orr:r,e van Oranjg Nassau.Piet van harte gefeliclteerdt
0ok onze donateur G.veltman kreeg dezc ondL.rschei-
9*"g j=1o$ -":1.. andcre cadc.aux j_i verUa"o *àt-;i;",O Jarig jui^rileum fi j cre Spar,

Volgende we el; moL.ten de to!g'.5iljettea reeds opginsf gs worrlqn ingeleverd,dit-in"vurbonà met derÈesïdegen.ook dc daaropvolgende week is dit hctgeval.Dus de volgende tótors Ínleveren-óp,"u"p, -

22 en 2) dcc,a.s.
Er waren deze keer weer*enkele der.lnemers d"i-e ietsuit dc grote prijzenpot mecpikten.Een van hen ;;;-
?nzg.B_ junior Sipke ïvatzena-Hij had ook cle aerste
B uitslag€n_ goe d- voorgpeir ïvr: j -hopen v.oor hcm ciatcr ni-et ve e1 goede oplóssingeá z,i-jn.
Itij vrachten
1j- c.f he. ltb cr S
ieren.Gee ft
comp€ tltie.
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OPSIEÏ,T,INGEN.-
Oldgboorn l-: Blue boys 1 . Aanvang 2 ullr'

Doel lHcleRoos
Acht.'r : M'Meester J.Jeeninga
Midilen : ÍÍ.Schrj-emer H,Akkerman J.Kalsbcek
Voor : D.Benedictus-ElEno1 H de Vos 0.Schtie mer
nà serve : M,B.Klee f stra / A'Je eninga
Verslaggever : D.Bepedictus.

Surhuisterveen 2 - Oldeboorn 2 Aanvan-g 2 uur
Vcrtrck I uur.

Doel : K. Gorter
Achter : S.Huisman S.liagenaar
Midden ; J.Sethlehem B.Stre mle r R'Knol
Voor \ : C.áe Bocl J.Viss'-'r l.Visser R.Dam 'v.Hoek-
Re serve : D. liage naar st ra
Verslagge vÊr : Ir.Visser

B.F. S. , - Ol-debmrU: Aanvang LO uur.Vcrtr ek 9.I5

Doel : H.v.'l.Heide
Achter : J.Vcltman E.Kalsbe ek
UiOO.r, : A.Voolstra K.Alderts *.Nijholt
Voor : P. Goe rre s Hf È-JpmE-J-,'atzema K.Kramer
Reserve: E.Adema / D.V.I.,c euwen
Verslaggeve r z J .\iatz€I13'

Voor de juniorc'n Á is gucÍJ. wedstrijd 'vqstgc stcld
en de g juniorcn hebben rust tot eind januuri.
Vooral- de laatsten zullen dan mct €en davercnde
elndsprint nog tot een hcel knappc plaats op de
rangliist kunàen komen.l-ln wii z1ïn_dit hcus wel
ge6Jurèn.Volgcns de' trainer wordt de training
Èe st bezocht-e n vrordt er hard gewe rxt. vii j wil-1e n
c.r hier e chter nog wel evcn op wijzen;en dit gcldt
ook voor de ouderá;dat er na irfloop van de traj--
ning hcerlljk gedouqhed kan vlorden-Dit is voor tie
bezwete body's heerlijk en toch wordt er door de
lieve jeugd veel te weinig gcfriii-k van gemaakt.


