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i,at zal het worden ?

deur en de vee!5p11 "*u "?iÏi".ï,-"ïËti:lxiÊr3l'ï1""3ïË. dsïd
V';cral- de allerjongsten stean klaar om met z'n vijftigen
d.e training te hervatten.

,.at zal het worden dit seizc,en ?

iie hopen op een Ëoede plaatÊing rran het eerste en vooral
het tvueede mag vrel rryat laten zi-e n, want de Je klas , is
toch. iets ond*er bun stand.

Over het derde maakt de club zich
6e€n zorgen. Zíi zijn een zeer geweardeerd ploegje van
zuitrere amateurs . , ij hopen dat zij het tweede trachten
tc cvertreffcn.

meer, dan er vorig
g€ns.

spcrtief seizoen

PT,SF0IO'S
rr w$

5en ingelcverd. .e
'r lenan,l die 6e en
conpetitie -verband
De heren die zotn
zLJn .

J. v. d. Bij
J.v. d" He ide

,)

H. ' v. d. Iíeide
H. Dijkstra.
,'. Veênstra J
L. Poeokes J---*=;

M. Kleefstra J

D. ,, agerlaarl
.. RodenSurg 'l

Ivl.R.v. d ,Ve1de
C. Kleefstre v
K. Poepf,es 'J

-/-

Ook van de junirrrerl vervtachten lvijjlar uitgekoroen is. Doe je 6estjon-
. ij !ïensen i-e der 1id ecn goed en

De Yocrz. van ïlee1.-

zL1n er jongens die dc foto's niet heb-
willen er al-leen dit nog van zeggen :

foto's heeft ingeleverd, mag nièt in
spelen. ':

geweldige activiteit aan:dq dag leggen

De serie,3ag. \,oc,r de welpen te Grr-.'uvr is op 4 SeptemSer
.i-

Zcterdagn:iddag ?.70 uur speelt 1g thuis tegen Blue BcijsfB. De"rpsteïling hangt iij J. Bethlehem a



Omdat- lrêt vcer ons ni-et'mogelijl<'isi ia ve1tbslld rnet de
ieesten, j-n de week vo.-;r de aanvang der competitie uit
te komen, verschijnen we deze week . ïe hopen dat w€

het programrna voor de eerste competitie ?p ? SeptemSer
ncg tilàig genoeg kriigsn om het alsnog Óp te-nemen.
Voàr Aé oóste1liágen moeten we U naat J. Sethlehem veI
wi.izen, ÓverigenÉ hebben we nog vele andere lezens -
waárdige clingeí voor U, zoals de nieuwe conpetitie in-
deling
le elftal 2e elftal 1e e1ftal
,,arga
gleu goij s
Arum
Akkrum
De ïialden
Irnsum
Robur
guitenpost
Spcrta

Junioren /!

61eu 3oij s
Ákkrun
,,:ispolla
Irnsum
Tijnje
Read Swart.

0.N.8. 3
Oerterp 2
3alckeveen 2
Hark, Opeinde J
De Swe aeh 2
Surhuisterveen 1
Drachten 7

Irnsum 2
gergum ]
G.A.V.C.4
Akkrum 7
Irnsum J
Frisia 6

Jg+:qlce-E---
Tijaj e
Gcrredíjlc
likkrum

r.spolLa
Read Swart
Lange zwasg
Irnsum
Thor
Terhorne

t'
)

f.

Zoals U uit 'l.eze indeli:rgen kunt 1ezen, zullen ónze elf
tallen het niet gemakkeliik krijS€or cm een gcede plaats
cp de ranglijst te veroveren .. Toch hopen we cp goede
rásultaten, in sportieve strijd. l,ls jul1ie a1len mee-
werken en niet om i-eder trwisse wasje tr menen niet te
kunnen of willen spelen, dan kan er veel bereilrt worden
en gezien de omstandigheid da! er niet veel spelers
over zijn, moeten we op U a11gn kunnen tekenen" .'
Is dit dan bij deze afgesBtoken /

de Se creta:ri-s .

Nederland - Zwitseiland Z cindag Ll A&. itl he t 01W-
p5-scb stadion te Amsterdam ïrrIII. hal-f drÍe .
Kaarten kunt U bestellen bij Secr. P-v-d-Feer tot 6
Sept. Entree prijzco. Zi.ttr>laatsen 7.5O - 15 gulden
Staanplaatsen f, 1.oa



fn de up Dia,sdagevernd gehouden pesturrrsvergedering is
de Heer Tj. de f..,eeuw bereid gevr-,nden om als leider van
het tvreedè elftal te fungeren, te=rvuijl de Heer G.Otter
alszodanig reeds werd 5enoemd cp de jaarvergadering 

:
Omdat de competitie reeds de eerste zondag in Septem-
ïer een a3nvang neemt, worden de leden verzocht &.s.
donderdagavond op de tralning te verschiinen r cf te,
vuel aanwezig te zi-jn, want na afloop \.an.de training'.
kunt U kenn,i-s maken met de heren leiders en trainer .
In de box worden dan nader€ geg€vens Sekend gemaaktt
hoe men denkt het een en ander dit seizcen te rege-
len .' Voor Uw opkorosb danken v;e U nu rqeds 6ij voor .
baat ' Het bestuur .

ïlersrec-
K. de Vries
gen- 

De

Voc,r de senioren en A-junicren zal de lIeer
oi! Grouw dit jaar de treining weer verzor-

trciningstijden zLJr: .
a

a
rq

Donderdags /-8uur
J! B-9uur.

Voural de A-junioren worden v.erzacht op de tranÍng te
versctrljnen. Gezien de lesultaten van de srrriedag te
Nij-Beets is dit wel nodig. f.,aat de bronmer daarom
eens een uurtje staan en wees ze1't actief. Het zel je
goed doen.

Verder wensen we de Heer de Vries nog veel succes
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Betalende sb9!p999
Daar d.e vijfde jaargang met dit

nunmer is afgesloten worden de betalende atronnêes
verzocht f. 5.00 cp gironummer B1B79O van dc bocren
leenbarrk ten nane vor de Zwart-,iitten l te storten,
Ook ken het met één van rde redactieleden af.gerekend
w.:Tden. '"ilt U'het 'echter we1 za gauw nogeli jk voor-
elkaar )rengen ? - De kosten zijn vocr het gehele
jaar v.an 4 op I gulden Sebracht \mnwege het duur-
der worden van de postzegels .

I'. Junioren
Senicren



i€f eoi,c=d;;ri.jd utf -

Ons eerete elftal heeft d.e af-
gelopen weken tbuis -urlÍee oefenwedstrijden gespeeld
o,1. tegen Heerenveeo 7 en Sjnt-Jaco5. I

De wedstnijd tege.n lleeremreen J was e en leuke wed-
strijd, wearbij de gasten een technisch overwicht
badden, dat door enthousiasme van onze kant gecom-
peaseerd werd. Hcerenveen n.ïn al gauw na hef 5e-gin de leiding I rtr,?3r Old.eboorn antwoordde direct.
[oen de doelman van de tegenpartij te ver vrcr zijn
doel stoad, schoor Jan Ka1s6eek de bal vanaf d.e
vleugef in de onbesche:rnde kori. Vcor de rust werd
er verder niet neer gedoelpunt, hoewel Heerenveen
er een keer diehttij was met een hard schot teg;en
de paal.

Na de n:st was het een gelijk opga.ande
strijd, qaarin d.e doe lpunten duur 51eken te zj-jn.
Olde6oorn was met een schot tegen de lat dichtÈiJ
een doelpunt, n"aar de overwinning ging in Ce laat-
ste u-inuten toch naar Heerenveen. Een knappe .aan-
val over links werd-afgerond met een hard-Laag
schot, zod,at de eindstand I - 2 werd.

De wedstrijd tegen Sint Jaco5, tijdens rL1--
genachtig weer gespeeld, .v;as niet best. Voor t1e
rusb werd er door 5eÍde ploegen éénnaal gedcel -punt . Na de hervatting werd het sp€l steeds slechter ea de wedstrijd ging als een áachtkaars uit .
Van Seide wedstrijden nc;6 dit. Er werd te veel ,ge-
praat voor een oefenpartijtje -
Het tweede elfta1 fl)eclde thuis een wedstrijd te-
gen Heerenveen 4 , die door de gasten met 6 - J ;' '.
werd gewonnen .

Voor de wedstrijd -on de Henk de Jong Seker op
tioensdag 1 Sept. 's morgens half elf hebben Zi-ch
o.B. opgegeven . J. de-Vries. H.v.d.Duim A en
R. Castelein, J. Brendsma, E. Bosma, K. ,,agenaar
R. ';.uite, P. Goerres en J. Postma . '

,.elke actj.eve voetballers v',r1gen nog ?

'?


