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DE AFGELOPE}i ZONUAG

me t een kopstoot afrondd.-=.
Na de thee c'.Èxst een icts sterker Blue Boys maar spoedig b€gon 01-

aaendi

Affijn,we h€bbËn toch ccn puntje oVcxg.Èhou-<lcn aan db 6ig-natch tegen
glue-góys,.Ero ónze .oo.s$erbu-{:-n uip Nii-3eet',s mogen de'handen wê1 hee}
stijf dichticrijpen m".t dat Ënê puni;je.iiJant a1s er ooit een we'dstïijd
verdiend wasrdan was,hct deze wêl.
ïn een stevige strijd hcbben BIue Boys cn Oldeboorb om de punten
gestreCen.Blue Boys nan twee maaL ccn voorspïong en. telkens wisten
ónze jongeás dcze wêer weg tÈ werk€'n.Maar dè dik verdicnde ovcrwin-
ning lfl,uam er r€:t niet.uit.ltllet ^be el vecl kunst en vliegwerk wisten
de Ëlauto jonge ns h"t t" klqr.à. ;. ,

Het pu6lieÉ, dàt wat aantal- aangaatre en 6ee tje te genvóe 1rh:'e ft ecn
prettige niddag ge.had,,Hier.warcn twe e ploegen aan het we.rk die el-
kaar gu:en duimfrced grond tocgavcn. ' '
Ondanks de fi.€stÈ kansen: kwam Bl.ue .Boys Èt-:rst tot een doelpunt.
De vrij staande mid.denvoor krt-.egi d" bdl Ên.onzË k"epcr was kansloos.
Zelfs.maakc OlrdeSoorn.6ijna gc1Í;k maar twee maal. stond d.'paal eËn
do"lpunt in de w€g,Zelfs ce n straf schop bracht ons.gÊ'dn goal.Deze
werd-nameligk via de lat ov"r g..schoten.focb werd het voor de rust
nog 2 - I tor.n Henk dc Vos Éen strakkc voorzet van rechts pracbtig

Boysrdat doe lpuntte .Door €eo fsrnc mistrap in Ó42e,:verccd ng Ëeg
de rcchtsbianco'€cD prachtigc kansrin duzc .wFrd .bcuut.l a,I.
Voor vele n vuas toen dc vle dstriid voor oÊzrr ionE*ns al vcrlorVoor velen was toen dc viiedstrijd voor oÊzrr jong*ns al verloren.Maàr

ue

ztj zelff daehtsn hiqr aad.L"rs oVc.I tn,uit r-.ËIl ggff ven aanvallsn
wist e erst Si-c'BirI sn daarna Dlctus h"t nct tÈ Vindin. I

In dc al-lcrlaatste minuut brek,Dictus nog Èuos Soor maar ziin_tac-
tisch balletje sturirtte op dc do.,tlijn,acbtc'r de kceper tegen dt bin-
nenkant van dc paal.
Dit was het "inóc van dc illusics!
P.S.'U zult w.el b;grcpcn hEt'b"n dat BIuc Boys voor rust op 2 - O

stond voordat'onzc stiafschop Scpist rn.rd. V.p.
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SurhFlstsr:,rein 2 - OldebgPrnA ,: i

Otftb"*h B.gr" d-r*.Ar,blrila mct:d,g wind-in d.c rug en me de hicrdoor
;;ia; *ii íoót de rusf, ookidc sterkcrc ploeq t:gÊl. Èen.tec"hnisg|' bË-
iei buri:Ëistu'rv.èn.Maar wij wi:stcn dit rrcordccl n'iet uit tc buibcn;
ui-t de vel,-. aanvallun wist alLeen Cor de Bo€r te' doclpuntcn uit;.eep
vóorzet van W.HuÍiraan.Ve rder werde n ve lc .kansen door €cn orlnachtige
voorhoedtJ om zËep gcbr]cht.
Dire ct na rust tcieËg*onze achte rhoe Jc hct byzonde r clukren zij toon-
á;-;p;.dig àát dit óeel van de ploeg ook al nÍet vcel beter Ís dan
á; +6óffro5Oi.,Íant'na enkele ninutcn-5cgon zij daqiq aan leklcaqï t.€
Íi;Aó".nc ÀcnaàJ Scperkte zt9h 9cht5.r cerst tot 2 doe'lpunten die kort
acËte r u.l-kaar werdeá ge scoord, 2 - 1, dus.
Hierna kwam onz€ voorhocde wcer rin actie 

"àasr 
docl-punt"o ËIu.t.n uit.

Ten slotte vo..[de SurhuistcrveËn nog tw".9 doelpuntcn aan hun bezit
toe cn won dus-mct 4 - l.Zii war€n voora] na rust de b9-!cre ploeg ,

maar toch dient te virordcn vermcld dat Kees rÏiersma Ën Wiebren flurs-
*uá U.lau een flessurc oplicpen q.rt daardoor op-ha1ve kracht verder
*óisiur spelen.itut twredl z:-io ernstig in dtgradatieg€vaar cn kan nog
best een iaar yuoteR gesrulken.Hopeliji' lukt h.t zondag tegen Drach-
[cn. Ook zirften dc twe e:de e]-fta] spcl e rs uoct,"n trainêÍI.

Jelke Bethlehcn,



OPSTELI,ÏNGEN.
RoUur ; gldeUoqrg. Aanvang 2 uur Vcrtrek Lz,T uuro :

Doel :HdeRoos t 
"Acbter : M'Meester A.,,Ie=ninga

Midden ; vtl.Schrieme r I1.A!!crraan 0.SchriemÉr'
ï;;; , D.Benedistus-:l;Jffia H.de Vos J.(Iasbeck S.KnoI
Rese rv€ s M.B.KIeef stra
versragl !ï'schriemcr' 

:, . .i,,. r.

IHOE 9---q].d:-bggln .€ Aanvang 1.J0 uur.Vertrek 12,4, uurr
DoeI : H.v. d.Hcide
Acbter r A.Nijholt J.ltrieuwland
Midden : K.{rane r H,de Jong ElAclcmaVoór i J.franc,x ,r.Veltrnai J,vÍatzema DrvÍagena.er !rvBD Leeuuren.
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!eze week'ha;den we v,Jeer ee n prijswinnaar,Het'was lslecbts de derde
priis maar dit leverde toch nóg Í rL.zO oprnig de 4 winn-aa{s v9n
à.-éJ"Stè pri js,was de ze ke=sr Jt=n- inwoner uit Ï,eeuwardÊÍIrllii ont-
;;"át? ieiiió.gg:d zie t ,her koror srer.ds diclrrer"bij- 

:

Vanaf 20'naart zijn de nicuwe registratieEaarten wÈer verkrij$faêfr
poei U nog niet naée ean.ie toto àan kunt U dan een kaart yogr_bet'voI-
g.;;à suiZóu" nenen.U mqg {an teve.ns dc . }aatste keren van het lopt1i-
áo À..izoun'meedor=n.Grijf dic ka1. en win.
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6ok I'B héeft zondag w€er ce n wcdstrijd.Voor hct ccrst.stnds d{iï
ááá"á.ii uigint-d. c6gl,utitie van d. g- junX,or.'n wÊ€i!.liÍii bopen dat
onze ;on[eis,di; de ]àatste tÍid ]reel foed S:pp.eld hetrben en nogal
óá{ pËniEn Èóuten.vergaard,hun-succcsseb zul}cí voortzettenr

Voor de opstelling.verwijzen wij U naar J.lke Betblcbc'Itl.

nOEf E. 
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Het grapie nret het twe ede el-ftal ,toen voor de we'Jst"liq,!$f,n.{ou-'
tigoËagÈ-ae opkonst nie t irg groot vras,kost onzË vcreniging "f 77;--
en-twcé verlièspunten voor hct tweedc.
Dit is natur:rfiif he e} erg.Vooral d.' twre verliq=spqntcn zli+_voo{
ÉJt i*uea. in-áít stadiun"van groot bclang"En wat-die Í 2?...00.b9tre{t
'flanneer e.n vuróniging altigd àijn best dór't. oqr-,de .financi.én in. goe-de...:-

stáát te bouden en-er'wordt-o5i déze nanier / 2J.-;_vcrkwalg€ldrzit er-ieis 
scheef .Daarom za| in bet ve rvol,g de financiule etraf .over de

"óirufOtgcn 
worden oyglgcslag..n'^Voo1 zóv.'r er scbuldl8en_ 1iin.'latuur-

iijt:ó"Ë de per,soonl-íjËe'stiaffe n kosttcn'ons altiid g'cLd en dus
noJt hierin vcrandering komcn.
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Qok deze keer z,;t er nog gti€n onslag om ons c1u56lad-.Dit--za1 -waar
áóriiJ"iijk nog we' cnkere -weksn aa'hor.idcn.vïij _vErpoek_.' IJ nederig
ót-ói.*uitiorËn wij zullen ons uitprste 6;st doen zo spoedig moge-
fijk in ons nicuwe ,tenue . te vcrschijílrjbr


