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i On g S€ptenber :verleecl in de .uderdcn
! van Ê/ j aar

i SIEMEN-POEPJES
! in leven terreinkne cht, c:;ntr.-.l€ur en

: 
ot" ven de voetbalclub, 

,:::::, 
-t

i

1,.,,,,,,..,,,,,,.,.,,,,,,.

at we a1 een hele ti jd ve rw3clrten, is ti,ctr n:.p;
weer pl:,tseling gek;men. Si,emen p:.,epjes, :,ud
87 jaar is niet meer . Vele jaren heeft hij de
c1u6 gediend j-n vele upzichtcn ïe kenden
bem harst niet nnders den " Ouwe plepjes rl

S te eds stmd hi j op de Sres v.r)cx onze voetSal-
club . Hij beleefde de successen mee en ock
5ij neclerlagen wils zijn nedeleven mcrk6aar. Meer-
dere nalen kl,n je rar. zijn gezicht we1 ziea, hoe
dc Jtarxd wes. Zijn op cf aanme rkinge n waren vc.)r
velei: :recht cp de man af.
Ouwe Poepjes, we zul1en je n,tg lang in onze her-
rinnering houden Rust zacbt .

Namens 3estuur en leden .



L, septenbêr

iq6r
6e Jaargang l{o. 2

Reclaotle R. Nleuwland
J. Betbleheo
W. cle Vrles

A 11 e copie v._,ii r
Vagbe me dewerker

ma anclagavonde 8 uur

D. Benecllotus
P.v.d.3eei

;p Andrin6astr.ZT

K,-:1d"1^r:. ge.viri6e yggl< ycn een succesv.l ureekeriri.sDre-Ken, oe tw€ecle c r,npet_iti.e d:rb bracht t_rns nie ts a:ln tàïeurstelt_in;,en. vi jf he dstrijá.ï:rnAisàËi tu evenzovelene clerlagen. -

Vl-,r ons ee_rste elftrl betekenden dit .de 
eer-ste v-erliespunten nr. de.ho:pv-rrà il;;'vrn vcrige week.H"ewel er in de weostrijd têgÊn i iu'-ofO." ;-";ï; i;;_'toren te6;en ons wrren, ii,nt"dáze 

"àau"iá"á t"cÈ-à.i-I-
$i:,3Ë il1"";:l.fi3i"Í" nc,et, wirfài-*Ë aït ;á"r -àe'

De nederlarg alie ons tweede leeil tegen Oer_têrp z. viel -ok a1 6à*te_6en . f;-à;' áuerod"iii 
"oivcri5. jnar mr.et 6Epr,rbeerd w_rden hát v;tu"rEií'[c Ë;;"3;Ë; . En cr,rt dit nler ïki:l fii:fi:,hel, . net veei necbtsvertoon uen"riae Èadi:'.il"h;;'ï;;eni6e jeren terug n;g in- Uet "acUt;;h,, ;f'd, heeft dle wed_strijct v:,n 2,.',ndrÉ w.ï s"f ee"a ,-----' -'

IA en 19 rrer,l.lcrr. respecÈlevelijk net , _ Len vrn Lrniezw:36 A eLB. Al is-bet guuí ho;p_vc1 5egin, t ch zuÍ1eT dà.overn"inninsui-*ui-"iiJu-oi""-als er serieus ,_ietrai_oá ( u-) "" *8i-v:rre o"Eról*
6ê6pee ld w:rdt .

Tct sl et rest n-,g te vernelden, dat r,ns der_cle oefencte te6,reo Akkrun 4 ën i" aii-trèf?ea net 4 _-ften cnder Sing .
De koneade z onilag kan het eerstebet pad tler t,verwirning terig te vinaèi-enRcbur . te wedstrijd Èr.,rdt Ënuis ÉàÀ"E"rasleua van II allen nóet bet noeefijË-z

. le wedstrijd wordt aespee Id
zijn dtlehier in Olcleb;. rn te hr.ru cl en .

pri-'bexeu
weI tegen
en met ile
puntjes

Het clerde speelt hsar eerste ccupetlàiewed_strijd thuis.te6enAkkrum J. " oii"-tenteuwal .1A Eaat nrar Tijlje, ter.rnïjf-tg ttuis-te6encorredijk 1B sóeelt . Íuo{[-vá:o-àu'f ].r":rr.crea ver _wacbt€rx we zoncleg Le ts .



Een prettig€ spartieïË voetbalzLrndagr êD zorg alat
we nlèt we er alle punt€n \iÍeggevenr Daar zi jn ze te
duur v.oor .

Dictus

'ltlst U 1. clat
Blueboijs 18 a1s r,og aa! de competitie deel-

. ne emt
, . . . 19 nu net achttien werals'.:ijclen wel- een zeer

grr:te competitie beeft .
langezwaag lA c'-,k. ncg a:rn cle competitie toe
6ev.e5d is- , Uw persil-etrmertjes cns geld j-n het laaclje
bxengen .

- , . . U van harte welk,:m 6ent in de scheidsrechter
kringen.

. - A zic'n hierv,:': r cp kunt 6even trt I Oct',.,tre r

. . wsrine er U alit l.1ad niet regelmatig krijgt
U dit kunt mel-den bij D" Senedictus.

. . an het rnrudbled dat vclgende ma .nd ver -schijnt, landacht z:1 w;rden 6estet'ds a.rn
cle wedstrijd ,,nn de Herk de Jon6 beker .

.i- --
De .alden - 01dc6- rn 2 - I

Een vredstri jd die r,ns n.,d lang 'pl j za1 61i j ven , le
start was gced en we gingen riat dí,ade noed up reis
neer het d:el van It dc u, alden rr IJIaar het is -,ns
s le cht bek.. men ..

Vo:.r de ruÈt waren d€ karisen i;elijk, rnear
de scheidsrechter f1:' - t v.-,r;r de r,alden (,p zoir v,-r
t,reffelijke wijze, zodat ze r1 gauw een strafschop
tle6ewezen krc6en . N l,ch. ,Je cupp-rters van de r. a:l -den, n,rch de 01de b'::-rnster s \rl-.sten wnar vr:,r.
Er on'bst!-nd v.,i. r het doel eÊn duel- t'rssen ..iebren
en eren speler van de líaldc.n. De ba:I. sprrng even weB
en binnen het 6ereik van L,nre ieeper. Deze trapte
de 5aI vJeg, de scheidsrecbtel f1L t en de bal rclcie
rust'q in het verlrtel doel ,, En dc scheidsrechte r
FJees na3r de treroemde wiite stip" Onder prcte'st van
cns" Hi j ha d 8ef lrrten vi) Ialst cle bal in het cl cé1
verdween , dus geen d;elpunt. Goed, dan nasr e€n
penalfir, nrg geker', Zc st,)nden vre v!,cr de rust al-
net 1 - C achter" Kansen hebben v;e we1 5e had, n:rar
he i! vrou nie t lukken. ITa de nrst l'.re 5en we '-. jer op
d -. ;., - :;11:, on-;erklaarSare wi jzc een penal i,y tegen'.ns 2- 0 "



Tcen z9t!9 O.r.debrr,r' a'les..,p alles. ,rmen we hadden een Daar ninuceà^v. r tiid succes friet eenn - i. sch-t naekte' .icbren er 2 _ i ;;: Verder kwamenvue niet. Een wedstrijà die ar.r ai À"táiaÀ"uàntË;*';e_
Clorven was. Zonclag 5eter, SrngÀns
r _ te Jeni_aga .

O1cle5.,im a - Oeri"rp A 2 - 1Olileb' . rn1 2 heeft cle eersfe weastrijd i:: de Je klas niettot een succes k'nnen brengen en deï "" io-dá;uïï;"-;;Ëgoede elftallen reeclr.en iË rns zeter-in Oe;;-w;Ë;r;;Ëwel--duidelilk q*rl9gl. Oerterp w,,rr-áu tos en n;à;i-;;-€erst È€n minuut sbilte in acht hadden Eenonen v.-jr cnzeoverl_eden ter rein-ve r zí.,rÉÊr de lleer poei;es, Uracnt Oïl'deb..rn de bgl ean het r:l1en
. {ut v,€rd al- 5auw cluideli jk d,rt het geen gemrkkeli.i_ke-,wedstrijd z,u fr rden, àu.i"t 

"n-rl"Àoà s. s-tre;IÀi-,n,.rlverwcge de Ie helft-v r de rpenin5Ëtreffer uit ie_:hard schct . I - O -. Oerterp t*-oÀ oo-'Jt" e ds neer in deaanval en uit e €n v,_ rzet vó tinks zr rgde de re 
".frtË 

l-binnen met e€n herde k:pstr t vl -" f _'f 
"Ne de ru st r{:rs het v;e etr Oerterp dat met sne lle aanv.:I_len de ti n aan,raf en na enig--*i""tu 

"' kwam de rechtslilneo alleen v. r onze tepár"anïoof.iJ gnon fr,: !- 1_.201de6.-'rn nu \\re er in de eávif onï""g.ud ct:;-a2sff,snrran_ S j...:.gL,ra:rr werd de strpd g€lijk'Z _ à .-ó;;;;p
T;lll_:l et;rappun cD zc rukbei., ï;:,rctcen,.p in a;r]-cnrrnË. v._.n Gí,rtË rs doel .Uit een harde schuiver wàrdrru het ulinnende d. c 1punt 6.emarkt. . -:- ,- . Older. . rn k'r.,.r_
:'.i d: kens _ro_selijt te"r"run á '' "á"';;;ï""il'p^l=-"maar de ze werd dc.,r Strenler ;cnrrnerii;k--genidu- .Hef;-wáscten, spuncnde en sp rtieve weàstrijd óic"a r sctré-às-_r'echter K-. prnans uii;stekend wera gàle iá .

.. .j. Bethle heno "

oldeb. rn j -. Ákkrum 3Voor he_t 6egin van de vueidstrijd werden j-n de box d, rJ. Veld:nan vele hrnden gescnuá". J;;-;;" n.1. vader ge_.
\ir orden var. e en Ztton . .fan v1e qiens en je ve el guluk Áeï 

-
je z:.;,,n cn h,rpen dat ook hij ee;;-d-a"i.1àl,r.o van ol_de*t'. rl zel mldcn dr?Ben cn h]ch n.,uàèn-..-uen tÈIeursteflinr wrs dtt Tijnje 4 niet kvr:lm, rn-,ar :e _1uk,Íis wrs Ákkmm"4 t"r;iá ;;"i;l;.; ipài"ii. ËËt ïï F:;g ede :,efenwedstriirt-met Á}.-l<rum ;;; fi-á. nc-erderhciddie we dan uiteindèfi;t .c,,rr. vu"t;;;"ïo; , _ IJungens tot Zonda6 en . . ei: te gen .:Ë- .,

De a:rnvoerCer H. de Jr ng



langezwa:rg l"A, - Oldeb!,.rn 1À .
i: e )egonnetx goed en bet clraai(le ,l-e }drer . Alh,:ewe1 ile
aenvalleu van T.r. gevaarlijker war€n, wgxen we beug
niet tle niode re . Tot er ip recbts een c,,roe r kwam
en cl.- r een nisver st ancl eerl onzer achterspelers
i-n eigen iloel scbc',,,r. 1- O . '.e gingen cl;ir, maar
vlak vc.,i r cle ru st s co.-,r de l . nog noet e en strak
schct. Na de rust kwamen we texug en Sipke maakte
een mc,, i clcelpunt 2 - I - .e gingen clo,r mear het
!Íou L,ns uiet 1u}lken , zodat we weer afzakten. Hier
van meakte L. ge6ruik en Êcocrde vlak vc,-.r het ein
de nog een doelpunt. , - I clus.

langdzwaeg 19 -
Na de aftr ap bacl Lan6e zwa:rg a1 gauw cle leidi .g .
fllt cle rust 6leef bet 1- O maar na cle n: st g"j-n6
bet ste eds raincler €n^ v,-ux we het wisten wrs het
6 -.0 - In-cle lastste minuten werden we wat ster-ker en n:l akte oncle rgs tekende er 6 - 1 vcn.

Ja:r cle Jing .
Opstellingen v.,-r de tedstxijden v.,. x 4..s. Z(,ndag
19 Septeanet .
O1de6- rn 1 - Ri5ur I . aalvang 2 uur -H. de R-. s

H. Ákke rnarx - ,. . Huisnan
M.KIe€fstra - A.'Jeninga - Sj,Huisnan

S.Knr1-,. .Ê chriemer-O.S chrieger-J. J6ni gga-J.Kalebeek
O1deb., rn , - Al<krum ,J. . .tgen13r

C. Á1ders J. Ve1 tnan
E, Ailena H. cle J'-,ng A, Nijh,,lt

J.Nieuwland - J. ,.atzema - E.Huitena- K-,,iersne
D. van Leeuwen

lijnje 1A - 01de6r;..:rn LA . Aaaysag 12 uur
ve:rbr ek 11.11 per flets.

H. Nieuwlanil
fl. Roclen5urg T, Kramer

Cr-,r KLeefstra '. .,uite J. v,al.
i;, de Vxies -P.Hoekstr a-S . ." atzeroa-H P oep j es-S
Reserve W. cle Rols

|fr. Veensbra

E.N.
O1cle6,,. rn 18.

Bij
Venema


