
braclct onsreen gekortwiekt programma.Alleen dt-. wedstrijd van onze
B junioren ging door en dat terwijl deze jor:gens w€€r voor het eerst
sinds maanden op het grocne ve 1,3 vs.rscher.rcn,
De- wedstrij.d.werd vL.rloïen maqr dat is tegen koploper Tijnje g€en
schande.Tij?je was dq* be ste_ploeg en kon zich op rrèt spiègélgIad-
de veld veel 6eteT--q-eweg'cn.Dit voordeeL r,rerdter'dege uiitge[ui* en
sc=LeideliJk werd Oldeboorn naar Ë.:n 4 - 0 ncderlaág gevórrd,
De succËssenre cks van de B junioren is dus ondc.r6róke nrmaar wijzijn cr van overtuigd dat deze eerste ncd*rlaag'gevolgd zàL woiden
door verschi-l]cnde ovcrwinningen. ' - - .- -.. ; r. 
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Woensdag 10

Ru"dactÍé :'

naart t 65

Vaste Medewerker !

Verschijnt wekelijks voor

Blue Boys 11 - L7
Arum .L3- 16
Akltrum L3 - 16
Sticns 10 - ry
O.ldeboorn 12 - 14

Je Jaargang No.20

' R.Nieu wland' : 'J.3c tble hq'm
' II.Pi"r sna, Sparstraat 4.

P.v.d.Fecr

Icden Én voor donatr,urs €Êns pe r maand.
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Irr.rsum It' De'!ïalden L1
' tsIauwhfis 12i :. Ro-brJr

t I Robur twe "geSracht,
U-aiet dat Robur door h.t niet opkomen tegen,stic.ns op esn zeÊr
gevaarlijke plaats is be lend.l-rat ni"t opkomcn of. stakén rar€ gevol-
gen kan hebbèn,be5pcn vre met ons tweed.e cn derde u. lftal 6eleefd.
YuorF:t twesde wist U het needs.Van he-t, derde treft 1J een en anilerin dit nummcr aan, :

x x x x x x H'

TELEFO}TISCH AAN'GESLOIEN ONDER
n r . 738.. r.. ,.... H.PiersmarSparstraat 4.

Het eerste kwalr dus nict 6innen de lijn".n.fn deze afdeling ging
Inaar I wedstrijd door Ên we I Akkrun-Irnsun,Deze we dstrij0.'àiÀOi$-
dt-'in c'en 0 - I overniir:ning voor ltnsum.Eem lelijke tegenvallcr-
voor onzc westerSuren.0ok hun'kampioenskansen ztJn riu we.l verdwe-
rrr.:orAnders moet he t wel- hecl g.k lopen.Moge lijk is Aklcruro wat van
Elag_en dat kunnen ze voor zondag &s.Di€t hebben.Dan staat nameh-jk
de al oude dc,rff we€r op hct prograilrrrs.r '
Viii hopen dat h,-'t zondag eindelijk éens goed vdet6alwcc.r Ís want
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w edstrli Q'ig-Aa ras tsli-.i4lrg eltiitgr€S-3És-] -sls glrt
wcer grspueld.
Natuurlijk hopen w€ dat w€ winncnrmaar Sovenal hopen we op e cn Í:

spáoírr-.od€ €n sportieve strijd.
Na de neder\aag van Akkrum zondag j.1.zict de stand cr als volgt
uit. :
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puntcn in mindering
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boete, boete, boe te r boc te r Soe te r boe te rSoe t! ,5oe:te r bae te r o-oe te, loe tc= r

Na hetr succÈst v.an oRs tw."€-dc elftal,wat 6etreft-hc.t .zr-c]r. ?P de.' hals
halen van Èen flinkL. boitc,!r.t"e ft hct dcrde clftal kans gczien
het nOg B&Íu1r.Ikeliik ti Scterrttc doen,Wcgens h"t Stakt-'n van de
*iá"["ïiA in Knijpé tegén Read Swart hc=eft dc bond ons nan"liik.
êun-totáfo boete"ïan Í-27.rO opgilcgd.Voorwaar een hele prestatie'
U zu:rt Segrijpcn dat zoLëts nict te vaak moet voorkomcn.In deze
Lu"--áo"i Ïiiá-is het a1 ern hrlc tocr om het hoofd bovcn watcr te
houden.vvrrrcér w". dan bovcndien nog zulke grapje s kriigenrwordt hct
be denke li jk, ..
Voor de financiiite gevolg'n voor de betrokken spclc'rs vËrwijzen
wij naar het nulnme r van vori-ge wec'k.



REDACTIE
a

NIEUv!S.

Aan ons nieuwe omslag wordt bard ge werkt..De matcrialcg "ziln ooo€D-
teel bij de Oruro*er-Ët *. bropc'n pi'lqot, afzicnbare tiid bct resul-
taat in"Uw 6riev.-'n5us tc 1at'*n,gliJden'
[ot dan vrag€;';i;";;g-ouuo nedëigaexcuus voor dc naakte verscbij-
ning van ons cl-ubblad, . _-- j,lii]"uulóv.o-u ecÈtcr cen goed dan dË mode- aangdpas-t, opgl-agrwaar-

"ái"ï-r.o;.-'1i;k-wr"er 
drie-jaar met veel pru:zier zul't kijkcn'

Bed"enk echter dat deze verschi-jning alleen npg!]!jk is dank zii
e;-;;.iáwi11iá;-mioJwertins vág 9i .."..bt1 "+l .oldeboorn t'a omstre-
kcn.Laat van Uw kant deze *ixontolijkh"id tlijken door zo veel no-
Ë;ïi;Ë-;ii-de-àauurteerders tc kopen.Dan is hct nogeliik dat ze

Ë"ir"aríc iaar in de rii staan te dringen' 
Red.

t/|ij ve rwachtcn zondag*u.r.hoc] old.boorn in akkrum on onzL: ion:
gÈns aan te moedigen.Dcze."t.["-iÀ ónontScerlÍjk in de zware striid'
Hoewel er voor |cicl.-= paXttjunrnenselijkciwijFtË9en \anplgcnscbap
;;;;"àp-i.uit- ó.í-rtà"ï,fiiirt'de zc-agi3v toch DE wadstriid van

h;i-.uïroi".li,.. . ' . . .. .wiii 
'verwachtcn U'me't Uw stem '

uanisvoorAkkrundezaakaIuijvoorbaat'ver1o.ren7
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A&ggn':' 9+d.d-Fo:..g". 
Êanva'ng 2 uur,Vertrsk. 1'15 uur

Doel : .H.de Roos
Achtcr : iU.iVle este r A.Jeeninga
miAO.en : vÏ,schriemcr H.Akk-erman O'Schrtcmer
Vooer , ,l,geïi ái;;;"-iffiffiGa ll de Vos ,J-,Ka1s5eek S.Kno1.
Re se rve : M.B,Klet fstra
Verslag: H.Akkerman 

:

O1dcSoqrn 2 - ïirac4t.l5l Aanvang 2 uur' 
,

Uocl : K,Gorter :

Áónt." : S.HuisLnan f.iirt-agsnaar
[iioa." : 'i,i.Hoekstra B.Strem.lcr R'Knol 

'

Voor z;.eeiËïuh;Oll;iláSctaat vil.Iiuispan J'Visser C.de Bocr :

Re serve '-f,lVGFil-verslag: c.de Boel xx x x xxx x x
TOTO T.OTO...'Ï0T0 T0T0 ' ,

Er is ons geblckcn dat eI ontrcnt dc toto nog wel g-Ënp nisve5st'ag-
den voorr.o*"rilWàÀo".u" U m€;spe'e'lt in dc toto moet U vooral letten
op dc priis Oie-U Ëventut-'el heUt.n,wat even 6clangri'jk istde in-
leveringstc;i;"lU* ió"ó"f iersirookjé, zie achte rzijdc van de toto'
dient woe nsaagiliAáag twaali "it- op Ë:1. toto-bureau -1n-l6n-Haag
aanwezig te zi;n.Is het c1-qán-nó-g "iut dan Ëriigt U àbsoluut niets'
TJ he6t uoo piïiË-*à"".er-u in uen"of meer kolorom.ln aIle uitslagen
goed trt-=ft uoóiËi.".íí ( e crst] bliis),wanne er U een fout bcbt ge ma6
( Twecde prii;:) ói.r,etn=or U:de-eiist.'B'uitslagen gocd hobt voor-
Àpeld ( alrdé frijs).fË;à;"'di.;t u vooal ds achtcrzijde vaa het totoformuli.er aandach-
;;s;Ë il;Ë;."'p"l"l;; á; daaroi aans€sr-vÊn rêsels op te volsen'
wi] *è"su" u veci succ€ s, '
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