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DE AFGEI,OPE}I ZON.DAG
bracht ons na zcer lange tiid weer e cns L:en program-
ma dat doorging,
Yoor ons warerl dat drle sL'niorcn 'nredstrijdenrdiealle
op r'en goed bespcL'lbaar vu'ld werde n gespceldrc'n die al-
lc drie etln vt:rslag oplcvcrden.Elders in dit nummer
kunt U de'zc verslagen aantreffen.rÍij vinden dit voor
dc csrstc kccr na zotn langc tiid. ccn bcste prestatle
van de vcrslagg.ivcrs.Hulde l
Hct - ccrstc elftal spe cldc r-iit tegen Blauwhrf s 

' 
L:e n 1,-c gn-

stande r die nog maar tw.'e puntL'n had maar die thuis
altijd moeilrjk is te kloppen.Toch he cft he t .ee'rste
eÈn ovcrwiirnlng bchaald.En dat na een achtcrstand van
2 - O.Wij hopc.n dat hct moretil van onze jongc-ns wÈc.'r
als vanouds is.lc tekcnen aiin er.
Hc.t tweedu'vs,rloor thuis van Dokkum mct 2 - l na "'enI - O voorsprong tc bc'bb$ri gchad
Het derde lnocst ts ÍIorgc:Íls in ce'n dou'lpuntríjk duel
de puntcn aan Sczoeke r Terhorne late'n.Het spcl van het
derdcrviel vooral dlrcct na dc rustranders de mecst
kwetsbare pcriodc van de wedstrijdrbcslist niet tegen-

lcK0MENlE ZA N D A G

brs.ngtons 4 weclstrijdcn te wetcn : hct eerstc hit te gen
Akkrunrde derby dusrhet J,wÈÈdÊ thuis tcgen Kollum 2
het derde uit tcgen Read Swart 2 en d. A junloren
thuis tcgcn Tijnje 1A,Dit is tcv.'rrs de laatstcr wc'strijd
van lA.lVlisschicn dat het ook de cerste ovcrwiruring
wordt"Str=rkt€ I



VERSI,AGgN.
B,lauvÍhgs : Oldeboo_rn 2 - ].
Na een-1ange rustperiode kondea we zondag weervoetballen en we hebbea meteen de kans gegr€pen
om de volle buit m€e naar huis te Dt:rn€u.rIn het_6egin leek het er echter niet zo crg op,want al wart-'n we sterkbr dan Blauwbfrs, tret"práát-
sen en de afwerking lieten nog wel iets te ï,renscn
over.
Pc.doelpunten vielen dan ook aan de anclera kant.Hs.t €erstc ontstond toen we tc ver ïvar€n opgedrongcn
€D. e c:o lange bal ovL:r onze achterhoede neeh"Uinnáfi---het 6e'reik van een glauwrrÊs-speler kwamr die-"i.t-faalde (1-O).
Direct daarna was het een foutieve terugspc"c.lbal dj_eglguwh0s het twecde doelpunt fezorgàe,aE:ó)Het zeg er dus_op dat noileat niet ioosÈteuíig voorons uitr tn&êr door goc'd doorzetben kwancn we 

"tot--
Seter spelr €o pa_€:n pagï gr.miste kansenrkwan hctcerste' tegenpunt dat werd gJscoord door oáne di"' áo
Ee.r.pel iets tc. rÈug af was-(Z-a).
Na de mst had nlariwh0s practi'sch. n-i e ts mcer in tt-.
br€ïlgen en wi j kwamcn toÈ mooic. comlinatie s dieechtr'r door de goed spelu.nde keeper.tcnic.t werdenge$aan. Toen e cÈte.r nà een voorzet van fink; II;"k
6ehcérst over de uitlope.nde kee.per inschooC- G.€iwas het allemaal OldeUóorn wat áe klok sloeg.
De ke eper_redde nog enigL: malen goed; maar konge€n stand houdcn, . toen Ate na ".èa prlna conbi_natiehard inschoot (Z-t).
In de n-lnuten die toen nog restten haddËn we mL:teen leetjer meer geluk nog een doelpunt kunn611 

"-Iu+r maar de stana 51eef-2-].Het voornaamstc i-s echter, dat wc na de 2-o achter-stand de noed hebbc-n. opgcbracht om doo,r te vácntón,en zodoende de ze achterstand i.:r een overwinning o*'tc truigea. Hout en zo !
H,de Roos.



Sg, ggo nrstperiodc 2ijn we weer begonnea met L1ellpittige _strijd _tegen- Dokkum. Met-dË-wi"e ï." oè 
-ms

probe€rden we de Doktnrme.r-achterhoede te basser.,,lgaar deze was a z-i;n hoeder €D zo Èwaró"oá"-à*ïàr-len en tegen:aóvalieh.
zo_6recf be't voor het grootstg_gedeelte'van de ee rstelelft, met voor ons ee=n paar f1ïnkè-[ài..o.
Een mi-nuut of acht voor àe rust scoorde-*tr;wi.rsra1-o voor ons- Zo 51ecf her tor- d;'il;il ;á#;"1 '
naar huis ben gtjgaan wcg€ns boofdpijn.'

ora.p""""z-r-"n"r 'Hoekstra'

!p een tan+Iijk goed-begp€e16aar terrein 6onden wijde .strijd aan tegen Terhèrne. oox dóze-kuor moestenwi'j in Te'rborne onze meerdere erkennen,:' in-rró*I.-;;ià"warrn wij nie! de mirderu- ploeg, maar. tret 
-ontt""t-óo"

aan ecn schuttcr, Dc fust gingàir we in meí- ..oá á-t---achtL.rstand , .
Na de thec sp_cÈlden wij net de wind mee waardoor wiioo-k wat mcer. i-n de aanval zaten, Maar zoals zovaak-Ëe_
Seurd líflanen de doelpu.rten aan áe anaere t"oi.[erhornc maalrbe na dê thee er aog 4 en w:-ie áoelpunten.Het was anders gen sporti-e,ve wcdEtri;á aIË à;;ií:-"cligde in een 6-J. ove iwlnniag voor t#Àorne. 

.

K.Alderts.
. SCHUTJASSENT

patcllgggavond L3 fep.8,s.oul half B wordt weer onz€traditioncle schutjasavond gchoud".n.íÍ1; 1eden, ;;;:leds'n en donatt-:urs worden hferuij u:-i[enoo,iàa-óp-'àu-ze avond aanwL.zig tr. zíjn. e

Tii-hopcn dat wii op deàe avond c.en record aantaldeeLncm:"Ts^mogen be_bouten,cn wij lropun-tevoas ááter sportigf gestredea zaL worden-om àe wisserueÈer
or-Ë nomenË€Èt nog in het 6ezi_t is van Reinder-Ban_,tema.Komt allen èn kont op tila.



OPSTELLI}TGEN.
Ak\ruml .- QLdcboora L Aanvang 2 uurrVertrct 1.15 .

Doel : I{.de Roos
Achter : liï.MeÈster en .A-Ju=enJ-:rga
Midden : rtd-Schriemer H.Akkerman 0.Schricmer
Voor : D.gene dictus-$ffibffiêï Vos J.Kalsbeek in
Re servc : M.3.Kleefstra
Ve.rslaflLlÈv€r : A.Jeeninga

/ J .Je eninga

Oldeboorn 2_: Ko.llum 2. Aanvang 2 uur.
Doel : K.Gortcr
Achtcr : S.Hui-sman en S.vÍagcnaar
Midden : J.ge.thle hcm B.Strcmlcr R.líno1
Voor : W.Huisman K.rllrclsma L.Yisser J.Visser C de

Re servr,: lï.Ho.kstra Boerr.
Verslaggcvc:f : S.Hulsman .

Ëead Swart +p.ldcboorn ] Aanvang l-U uurrVcrtr'k 9.15
Docl : H.v..cr"Hcide
Achter : A.i'l-ijholt J.\Felfnan
Midden : K.Kramcr K.Alderts E.Adcma
Voor : P.Gocrr* sTllffiffig J.''tiJatzcma D.hlagcnaaï cn
Re se rve : A,Voolstra
Versla6ige6€r : J,Vcltman

/ lt .van Lc €uvre; n

tr.aining training training training trainlng tralning
Vanaf oondcrdag 11 fcSr.is de trai-ning vcrplaatst naar
de donderdag.ï)an train..n de A.Juniorcn van 7 tot B
en dc seniorËo vao I tot 9 onder leiding Varr oozu:
nicuwq. trainer de heer K.de Vries uit Grouvu.
Wlj hopc.n dat dc bpkomstrvooral wat dc A Juniorc.n 5e-trcftrbstcr wordt un rocpen daarom ecn j-cder op dc
tralning trouw tc bczoekL.n,Wannccr je er t-:t-:rst maar
van overtuigd bcnt dat jc traint voor j*-. cígen bcst-wil dan komt dc rcst wcl.Ideeen als : training is cLan
noodzakclijk kwaad zijn natuurlijk uit den boze.
Tot onzË spijt hebben wij de opstclling van de A.
Junioren nog ni-ct ontvangcn.Deze opstclling hangt 5ij
J.gethlt-'hem..0vertuigt IJ daar ter plaats€.



SCHTJTJA,SS!]N.
[íi-c.rfi-j nodigen wij a1le Ie denroud-le dcn cn donatÈurs uit
tot hct Sijwondn van onze traditionel. schutjasavond op
zatc.rdag 13 fcbr'à.s.irt caf.( Van der Fc'ir.Aanva.ng half B.

Er za! om vclc fraaic priizcn $istredtn wordcnrterrnrijl er
voor de wÍnnaar cun lux€ wisselSckcr -bcschikbaer is.
Wij hopen dat U door Uw aanwczighcidraan dr'z€ avond
willen mede w..rk.-:n.I)it komt dc ond"rlingc 6and in de
Witte famili.' vast cll z.-'kcr tcn gocde ,

Bu stuur V , V. 01d r-:[o orD.

zult
Zwart


