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volhouclen jougens .

Het wcekenal bracbt ons clit kcer een uitschieter naar tle
verkeerde kant . r;áxÊt €r vorige week in Murner"caoude
moei-lijkheden net cle scheidsrechter, zontlag is cle wed-
stri,ltl van ons eerste tegen Robur zelfs gestaakt
Hoewel cle ooxzaak gelukkig niet bij rtrw spe1, vecbtpar-
tijen e.(1. Iag, is dit voorval toch zeker diep te 6etreu-ren. s'e zul1en zoveel nogelijk moeten proberêo, ons een
6eetje meer te Seheersel, hoe gek een echeiilsrecbte rli-j-
ke beslisslng ona sons ook raag toelijken .

Het dertle heft haar eergbe wedsbrijd niet
tot winsb kunnen bxeng€nó lloch hebhen onze outljes zlch
voorbreffelijk geweercl tegen de veel jorgere 6ezoekers.
Eeo mooie voorsprong giag aan het eind van il€ weclstrij d
op een wat ongelukkige manier verloren .

1A en 18 haclclen we€r e€n slechte zondag. 18
wercl door Gotredijk 18 verpletterd, wat ecbtel geen
schande is tegen een ploeg, bestaande uit stuk voor
st":; grolere en betere voet6a11ers. Toch geven enke 1e
spelers er wat te snel de brui aan, wat zich kenm rlrbe
cloor lusteloos, onge ínte re S6e erd verder spelen. Jongens
de anderen wareD rru eeqmaal 6eter, naar doe je 6est tot
het ejldsignaal. l.s kon sich i-n Tijnje tot de rust gaig
zigs banalhavcn, maar zakt e claarna inelkaar ( 4 - I ) -

Onze welpen zija dit weekend in en tegen Ak-
krurn actief g€w€est Ter gelegenheid van d€ opening va:r
bet n-i euwe terrein bebben ze er voorwettstri jclen ge
speeldl. Het tweecle speelale zaterdag onder verecbrikkelij-
ke slechte onst a:rcU-ghe den gelijk 2 - 2 -, ea het eer-
ste verloor zoudag met j - 2. t

Her eerste reisb zondag a. s. naar vilarga - lÍarga,
alat vorig seizoen i-n de K.N.V.B. uitkwam, rloeÈ bet io
d€ F.V.B. nog ai-et zo goecl.Misscbien zi-t er wel .een over-
wl-glng voor onze Jongens in. En dit is ecbt we1 nodig
1a1 {e aansluiting bij ale kopgroep niet verloren gaan.
Het 2de speelt thuis tegen Drachtèn 7. Eopelljk hler de
eerste winsbpunten. Eet Jcle gaat bij Frisia 6 op b€soekDat de adspiranten een moeilijk selzoen tegenoet gaa! r
hêbben cle eerste weclstrijclen wel aangetooná.Tocb naar
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oldeboorrr - Robur -':==:Y ï.- "::'--, Na het inc: fe nt van vorige week
be gonnen \,uij zondag weet met frisse noed aan onze der-
de conpetitie wectsttijd. v{e waren 1n de eerste helfb
overwegentl sterker oa€r dit werd eerst:,na ongevecr
een half uur spelen tot,uitdrukking geSracht door Sí-
non. Hij kopte een voorzet van rechts Seheerst 13rigÈ
de Robui-doélnan . .l-0

.. lla dit tlóe lpunt kvr aff Il,f,rrr een . -'

6cetje meer opzetten ,en het ging nu been en wr€€r .
Vlgk-voor rus-t .werd door te vei opCr:ingen van d..':iiid-
den-spelers de vborhoede vaa- Rqbur iets te st€rk-ea
clit. resuJte erde dan ook in e e n doelpunt " l-i ' ' '' '

-,', : ,.. Na de pauze l'ue rdcn v?iJ iets'cner-. 
'giekcr en'hct sp€1 verplaatsti 4lch dan ook naar.de

Èr',''rr-né tft. Er . ontstoácjen e e.', pa'ar goe Ce kansen erj :t ' í

r' ;.é'ón hiervan rnaakte Oene on tweed" docl1:urrt .
Doo.r een vrije trap d:c door een spcler ven rich
tinglverdveraodeIdkWanRoburwcer.9p..ge.11jk9voet.:
2-2 Toch,konden zii het tempo niet mdét volhr I r'-'n

enclitresu1teerde.i..n_eenpena1ty,toeneenRo6ur
speler de ba1 net de har.tl l-oor .oene weghaalde. À1te
vè1tr ok het vonni s . . l-2- :

. Tler: Ro5'ra 'iitr cun zcer eigeuee.r.-
ctige situatie, die ontstond.cloordal- er 2 ball -n in'
het spcl luvarel], aa": ced onte ch'bnaJ:ig doelpunt kwan
en na Vele protesten.crrzerzi jcls hicrcv,.t, busloot'
cle scheidsrechtei de wedstrijal te stakeh. :l,e stánd .-
vras dus 7*1 en we moeten maar afwachtcn wot er ver-'
der gebeurd H. de Rocs .

'_--
Olde5oorn I - Áldrrum.1 l

dag is vóor ons,zondcr tiiasipunten geeíadígd, hoq-r. _ ,

wel de wi.. ;t er t o:.'lr t',te i ingezeten hceft . Kecs,v,ic^r'
sna . zorÈ -. clatr,'r e voor de ::ust op cên SCSa:ve ir ncncnt
met 2-0 -.i oors.ï onderr; dócl. voor rie pg,1gq Jiinaiit e. Aki.:- ._

krum er.íog 2-1 van.' Ilet 1':ai al.e ku e.r'L j-er-'ije .ná. de
nrsb kostte ons maar 1 tegen;ruiri; ,. 2 i?:,dusr !'earna
Jan.Nleuwland e r fraàj- 1-2 tás, maak:tc , naar doo:r
fouten in Ce a chte rfioe tle ( trang.vooi Ce,;:ieuwe ke-
per ?. ) wist ;Akkrun rrle t 2 goal,s tor.-tr Selde punben
nee te nenen, Geen schande jgngens, ze hiaa€n per
rran ackc;: -'l-2 jaal j.nger . ;

.., a t lIe .l rin;.n
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Het was onze tweède wedstrijd
in deze conpetitie en. wè.noesten tegen TÍjnje :
Na iorige week-meï-r-i,te bebUen vefloie ri- bè gónAen we:hu met
nieuwe noccl, maar het iukre nict' zo bcst . cÀ ha. ceri ooo-s-ie
moesten vlc de eerste goal incasserea ,. ' Tot dlc. rhsb tleef-het 1-0 yoar TiJnja . $a de nrst naakte'Tijnje al gáUw 2_Oen even ]ater zelfs J-O- , maar ge lukkig naaÈt.l Siptà uit' eenverwarde toestanil er toch nog J'l van . Ook Tjjnjè scóordenog I maal zodat we ne t 4-0 i erlore.n .i i

- -; _ _ _ _ _,_ tr._Wuite_._ _
trEl-.,lCITj'TI !]
--. ---, --- .Vorigr: week Donderclag is ons tid Hans ?oep.iesrn het huwL,IiJk getredcn ne.t filc j. Ij;ictske riicrsma. re -wèn_

sen beide net dcze st:p no5 vccl gcluk
- .- - .:_ -B!stuur_e.. I;.9o1

Opstellingen Cer e lfta1len voo:er.al.'si. Zonbag .fg:Se.pt"
l.arga I -. OldeSoorn 1 l,'anvang 2 urir.' Vertrck 'pu" 5u" on'l- uur .

r_fiqje - -14 ,: - -Q-lQe-èqgrn 14 -

.. H. de
H. Àkke rnatrH. Ákkerman - r.. Huisman .

lr[. K'-c-efstra - Á Jc.nlnga S j, Huis.nan.S, irncL- ," -Schri-crrcr O.Schrie4er- J]Ka1s:bèek- .f.JÀnfuga

o1de6oorn,-;;;;;;"8_..--;.:--'-;ï*ie,,,\J;",}. h.. rinol

S . li agqa ssl !. v l_ss eIJ" Sethlehem ivl"Me este r H"v. d.HeideJ"Ve1d- J" Kraroer 19"_S!rgmlel-_ {"_V!sSeI-_O" 'áe Boer
Frisia 6 - Olde6oorn J- Áauvang :1-2"ttj" vertrek 12 uur.

J. I.agenaar
C" Á ldcrts J. Veltnian

E, hdema H. de Jong 1i. Voolsi;raJ.Nieuwland.J.l,atzera- S.Vi,sser- K. g,ie:rsma-D.v"ïleeuwen
Rcscrvc q" tic lecuw' 

R'6s.ERvE Dto.,-] r I[r]E_ _ _.-_-_-: _-:-:-
Olile5oorn 1A - glire goi js 1Á 11" oo uur :

. H.R. llieuvrland
!"", Rodenburg . J.v.d.Bij

r. "Ve enstra ii:. liuite r.. de Róos
-.,t "Je ninga. E. HoeLsira- S " i, ar zena T " Krame r- H.Poep jesrlesrrves. C"Kleefstra.- i..de Vries- S,Veenena



Tijaje 18 - Old€boorn 19 .'v€rtxek 11-11 per fiets
Il. l, agenaar

P.de Vries Í,. Poepjes
M.J.Y'd.Velale- J,de Jong- $.1.Í.dl.Meulen

Joh.grouwer-O.Vênena- D. Akkernan-K-P oep ie s-S- JaBe r
Reserve H . J .l'I ie u w1 ancl

J.H.Nieuwland .

Onclerstaancl no8 €en geclicbt van Jag. de Vos dat vo-
gerige week we[ene plaatsge6rek is.blliven liggen .

A 1le regElsigeÊ-€ellcrs.
Jonge s , Moat lt nou alY kant oP ?-Soks ?at is És fierst to 6ar .
Doe't ik sizzen hearde freonen

locht ik Ír Dit is yn'e'war .
Tlnk er on . In Fryske jongg

leit foarfêst net tsiin € groun
Mei ien slach . uêrom bitinke

cler wurdt fêst in ritwei foun .
Praet clu s êf ' : Nou qgei.n ttan wurde

aLle fuotbalkriÍgen woun .
Sa't it wie; mei't fêst net bliuwe

krantsje clit nar Yn i.t roun.
i. êz sportyf en toan 'jimm'plitàten' Àè jimm'tlogge goed jimn'trêst'
De ptestaesjes fan Zw att- íiittên-Kornroe begerop foarfêst .

s rtl{EIl),sRE cIlrERS -CITRSU S
EIDCI Sept€nbe r starten de

<RÈ6usseu voor opleidi:og tot schei"dsrechter w€e! .
Zij, die zicb geioepen voelea hie raan mee te wi1-
1en ctoen , gglieven zich op te geve,n bii onze ge-
cretavis . Vooral voor hen clie zelf niet mee wil-
1en of kurure n voetSallen 1Ígt hier een prachtige
taak . U zult clan toch ale vleugde J-n cle sporb kun-
nen beleven , maar tevens cte voldloening hebben
het ook ancleten noge lijk te naken hun sport onder
een goecle le idlng te kunnen Seoefenen .


