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Het afgelopen rrreekencl bracht r,ns enkele verrassingen ctiehet vermelden rnee r dan waqrtl zijn. VerslceB ons eeiste
Irnsum zondag net de onwaars chij nI ijk hoge score van 4 -1
!c-t groLrtste succcs van dit weekend kwarn al een da6 eer-
dcr uit Gq o.;:w, wnar onze welpen van B; ! .c'n 1O jaàr de
eerstL. prijs il een taneli jk sterk be zet tournor,i behsal-clen . gchalvc een 6eker vcor tle eerstc príjs' rnonnén zer,,k nog dc Seker vLu, r ale ho.,gste score. In een spee ltljcl
van tvrintig ninuten nerd zes maal raak geschoten . In-totaal werd in vier wedstrijden vtertien mril do r aleze
.jggSens ged-e1punt. A1s perso,,nlijko heri-nncring krefienafle dcrUieu spc'lcrs een draagmedaille . Een n;, ie XeIr-ning vo.. r ecn pracbtige prestatie , clie met een vl,llL.cligL.inzet treLiaald is . Nog hartelijk gefeli-citeeril en ga áo
d ',,r .

Viel cle dcrde plaats van onze outlstc urelpen 5ij
bcvcngenccnCe prestltie wet i'n het niet, t.ocb he6$etr cc,k
dr.ze j ong;c,ns zicLr goed 5cwcerd. Me't l1én ovc.rwinning ,
twe e gc li jke spclen en ee.n nederl.aag, badden za e.vén -vcL.I, punt(u als Akkruro, clie ilc: r een 6eter doelge rriddel-
de tweede werd. . A1 rnet a1 een geslaagde sp.rrtmiadag
voor de Jeu6d .

DE KOME[,SiI-0 ZON.DÁG . r-eist cns. eerste r:a:l" " j..,e ',àlden rt .Itra de mo, ie lve rwinnin5 tegen Irnsua zien we di_t treffen
met vertrouwen tegenc,et , Ir rijdt een bus, dat c1s U
cnze jon6ens vlil-t a3nmoe diÈÊ n
Het tweecle speelt zijn c'erstc. wedsfr:ijd tbuis
terp' 2 en moet nu lsten zien wat het van plrn
Je klas .
Het de rale ís zonda6 nog vrij .
1A en 19 starten 6q 6l,npetitie in 'en tegen Langezwaat.
]I!.,r beiqg plbegen, die nogal rterk verjcngd zijnn wordt
het n-oeilijk. Laat zlen wat je waard Sent èn geèt'je
voor loo procent , Dj_ctus .



VerslaÊ v1n de ec'rstc c"npetitiu wedsÏriid
Olaet," rn 1- tuó'en Irnsum 1

dcc,r He in Akke rnan .

De eerste conpet itie -we dstrij d 1s vo:,r rns-vocrspoedi6
be6rnnen . Irisun werd met ecn 4 - 1 nederlaa6 naar
huis gestuu rd' Dit kwam vr;ral dc;r een tecbnisch ovcrwicht cp
dc hnsunmerst die rnct 1an5e trappen prctreorden enze
Yerdcdi8ing oPen te breken

Irnsun-be 8;n mct een :-,ffensief maar 01de5l rn
had goed kijk-ip de langc trappq+ dle vaak do.;r bet
centium gingen. O. kwam onder die druk v:ndaaa en
het was Ó. ,Schricner die na góecl cli. rzetten het e er -
ste d;elpunt nctcerde . Even later schor t zijn trrc'er
op 6e lukkige wijzc nunmcr twcc' in de tr,uwen .- Na de thee ecn vualhrcpi6 oenvatrlend lrnsum, det re-

sulteerde in c en ,i:elpunt d.i,.,r e en misverstend in onse
defenSie . ÍIet laatste halfuur !'rr 3s wc€r vl.,r 0. en
het wrs we er O. Schrieme r die scccrde, -Even l.ater vcr-
richtte bij zijn hattrick ' eveneÊns ne i;oed Cr-.rzetten.
A1 met el feen 5rcotse wedstrijd , v;. tel d'-cr het af-
brckende v-;ct5a1 vlat Lrnsun spce lt .

De opsbellií16 vi,Lr r.s. Zonda; 12 Septr te5enrrDe '.'
r:. alde n " is e1s v,r16t .

S. Knol - r . Schri-e rner- 0'. Scbrie mer- J-Je'nil6a
J. Kalsbeek

H. de Vos - A, Jentrga - Si. Huisman
lÍ. KleefstrË. 

;".,: 
Huismen . . t

xeserve H.v. d. Heide .

:.TST U DAÍ :
gu'itenpcst.zicb
kles A en het nu
Te::horne 18 zich
Er in Akl<run een

ten-rggetrokken heeft uit de le
in de 2e klas E;aet proberen .
1,,,k t eru;;ge tr ijkken heeft .
zat e rda;rrid.3 a6;af de 1in5 t- t stand

i s 5ekr,men
Oldebn- rn
end hebben

2 en J.al twee keer te5enelkaer Secef-

keerO1deb;;rn I cte qerste keer met 2 - O zegevi-erde
01de6:;, rn 2 zc,nda6 roet 4 - 2 revanclre nara



fe-'rpste1Iin5 Vrn bet tweede teg;en Oerterp 2 is a1s
vrlgt,

K. G;rter
L. Visser R. Kncl-

S j,r,ar;enear M. Meester R. Daro
B. Stremlcr '. . Hoekstra Cor de B crer

J. Bethlehem J. Vi sser
Rescrve J, Veld

J. Kramer
Áanv:n5 der v,ledstrijd 2 uur. illt-'n alle spelers on.
kwart v,-r, r tv,ree aanwezig zijn ?

Het le elfta1 speelt zrndegrnrrrgen 12 Sept een ^,efen -
wcdstrijd te6èn lijnje 4 Aenv3nË 10 uur .

Opstelling : J:lc. ,.3ËL-n3f.r
. C'.r lrlderts Jrn Veldn:rn

E. Áden'i H. de J;ng A. líijhcl-t
K. Kr:mer - J.' ,,etzeml- E. Huit ena-K. r, ier sna- D.v'Le e uwen-

Re sergc s A. V'., - lstrc
B. de l-eeuvr

Oc,k deze spelc.rs en rese?ves vli rCen een kwrrti.er vrj t t1e

v;eclstrljC in de b.x verwecht v.'r cen kleine be sprc.king.
.e rckcnen er :p d:rt ieder -p tijd arnv;c'zi5 ze1 zijn.

Henk de Jr np; schrijft nr-; -.ver de v'redstrijd van zrnrla;-
j.1. tussen lret 2e ;en Je efftal r d:t het v,-, ral v. 'r d€
rusl; een aardige v'edsirijd urrs en dat de rust in6ini; met
c en kl cinc v:.,- rsprr.'D6 v:rn het 2e elfta1 r maar dat na
de rust cen aci;ieve E. Huitena dnar sprediS e*-=n einde
3an maakte . lan€ hieli het derde stin<i (-brav kerels)
maarr d -, r tl.ce doe lpunten vrn D. ,.:l8e!raar n0..este n ze
toch n,.,9 nct 4 - 2 het ;nde rspit de lven .
eÈn mi)i- i-e nutti6e vrcdstrl jd .

V":.1 6q 'xedstrijd van Zc,ndeg j.1. 01de6'.r,.rn- Irnsum
hcbben we de raamSiljetten fienist t z::datr 6se1 v13f Olde-
6.,.. rnsters. en dcneteurs niet eeits vJlsten dat er vcer5al-
1en was . Daarum $,as er dus zc, weinig. publiek en meer
Irnsununer s dan Olclebc-'tnste r s . ,, iI het Éstuur dit
r'r. telkaar n0cken en zcrgen dat èit niet weer vr-rkrnt .



Na eff ,r p van de training op D,-nderdag3vJod 26 Aub'.werdt
nl,6 een kleine b€spreking gehoudenr l,mtrent de. leiclers
van ale e1ftallen

0p de ja arvL.rÈade ring we'rd voor het eerste elf-
tal reeds éek!,zen de heer G' Otter

Verder was de heer G. de Le euv,i Sereid BevJnden
als leider vu,r het.2e '-p te tneden alsnede' de he€r cle
Vr s vcir het ,€ elftal .

De heei dc leêuw is een ilehe eI nieuw 5ezicht
in O1de5'.r, rn,. Hij w.rí-nt nlch maar sind.s k-rt hier en is
afkcrost i5; uit Tijnje en h.eeft clrar jarenJ-rng a1s. elf-
tal clrmi s sl-e-f i d zittj-n6 6ehad il de Ver.van die nalro.
,i e heten de Leeuvl vên herte welki,m in ;nze vereniging '

en hi.,pen dat hij als leider v:rr tre t twecde e€n bron van
kracht en inspiratie za1 zrjn v', r de j'--in5e ns.

Verdc r kl'rlm tersprake bet samenste 11en rren de
elfteflen en het kiezen van' de aenv-erders. V'.r,r het be-
gin van de eerste wedstrijd kiest j-eder elftal z'n aan-
v e rdcr.

Het eerstÊ elftal rvcrdt iedere vre ek direct na
afl, r.;p van de wedstrÍjd, dr.;r de trainer in .;verleg met
de leider en aanvb{rder saren6esteld en Sekend gemaakt.
IeCer die ecn weCiybri"ícl niet kan spelanzegt dit zír sp(,e
dip m,rgelijk af, in iéder ;evr1 VÓOR VRIJDAG . lIr die
tijd v;..rdt niet meex geacèc'ptc-crïï-Ffrc-frË-?Ïe rlit we1
dre't gUIf0li NQQ!4444 z:zlp kr"ssc ro.r.rtreoelcn van he t
I c st uu r -Erïn6-ïêEêï" n.

Het 2e en Je w,,rJeh na:rndagavonds do.r leidars
en a3nv.erders samendesteld , r/r aarna i-edere spelei 2-
spnedi6 nc,;;elijk per ki;ert w:,rdt aangeschreven . Or,k
hier gelden de zelfde 5epal-il6en als v..,.,r hct eerst€
Áfzc,;6en z r sp,,edi6 mo6e1-1;k. Uiterli jk t,-t en ne t
d ',ndc rd rg; iv nd .

EEEQI!-:-S-944849T-I9- rn dit nuIole r tre.ft U ,evenalsalle andere 1€den. een P!. rslI-spa:rkaert aan. ,,e h--
pen dat vre deze kaart te zijne: tijd v-lgeplakt teru6i
klijgen. gehalve drt de club een klein 6edra5 van
icdere volle spoerkaert krijgt, is er ,;r k r';-i U eenverrrssing, n.f. een gratis geschenk of een ertikel_
net kcrtin6, 311es n3:r.r Uv,; ei6en keuze .

'.ÁAR 
Bf,ËTW}TDE f,AÁTBfE T'OÍO-S-

1;;tste-oiitep-áin-;--iTlfldlEêïde, J.v. d.Hei-de,
H. Dijkstr:1 D.r,3gerra3r en [Í.R.v. d.Ve1cle .


