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Vaste medewerker p.v.d.Feer

ijLH)"p".T.; ^IiT.pI_wEER 
._Íret was soed mis die zon_

i

dagmorgen van de 2?: p"{;".'R;;;"-;;sËï.:"'l;_::i :;,stormachtise wind. 
..,gcf tai.,;,"Ë-EiË"iiíijk geen weer omop te staan. Met zutk weer ligt h;ï-;; heerlijk . s mor_gens, ifin, niet te*vroeg opgËstáa;r-àen sneetje broodgegeten met een kopje thee- ón A.r, ïràr rustig in eenstoet_ wat zitren lezg\,.tehaaetiik iláil in de ka,ner enwat wif .ie dan eieenlijk 

";à;;"-í. r;; . . . . . kwartvoor elf zie ie "Í9135íï.;àï ïà.iii"ict hagelt en on_weerteen aspirani fietsen náar fre t "vo etbal teruein. Deeerste gedachte die je.d;oi-í; iiàorà"irit"t is ' er istoch geen voetballenl ,aat tai-toàË'"ràt met zulk honde_weer . De gehele na,cht en ,o"g""-;u;Ë.à en stonn en dannu voctballen. dat t arr-mun-ài8"'j"ËE;; toch niet aan _doen. Maar ,já het t-errein"*àE-rriut afgekeurd .!e consul of terreinkeuroÈr- -;;""; ;:,
:;'^ff 5;:;: t;.: :i i' :*! 

-9"". 
;ëq ""ri';"Ë;i* 3i",ï*'u 3i

err uur -;;"*;";';;"ï";:; ;:.o;;o:.Ë:f;t:",:j:ï."""irjïgevoetbald kon worden . -Ook au 
"àfràiJ""echter was nietopgekomen.'i verstandie" 

'n;-',-l Ëï';à nead_Swart as_pi ra"nt en zi.in me.ar weer naar iruis tËrulgekeerd . IImet ar cen vervele"o 
" znatïiËï"t "!ái-tcetj 

e inzichtopgelost had kunnen worden- ;i; ;; -oàiËor 
on 9 uur hettemein gekeurd noo^,::.g:- o;;";;";;;ïereniging kennishad gegeven van afkeuring. Maer niets van dat alles.Het reglement van oe r.tlv.r-. -á"""-àË'"onsul_ 

luidt alsvolgt : Hoofdstuk t2 artikei 6i ;- -" "
De taak van -!e consul-ár.i"t het keuren van de

Ë:;::*-3i"ï""f"t""ilgerter"àinËnf 
"*uài,oo" r'i; lÁ àL-

rangen ";_;; ;;à"ïiË;ï",i:"lïi".;f3ï:f;;i"ïT áo-ru-_*'
De consul 

,,t,é_!^r,u" Àót "à.Ërïjii tekor.t gescho_ten en men kan dit nu mooi afwimpefón"àp de scheids _rechter die niet is komen opaagóï-, -r"á" 
nen zaL hetmet mij eens zijn aat 

"" r.iËi-ï;ï"'"ï;; ktopt .
_ J? , er klopt iets niet i-n onze voetbalvereni_grng r ïn de artikelc dle we destijds ffae_tsten van



H.v.d.Molen, stond o'm' geschreven, dat er één sterke
i,,;';;;;;-;iin ai" áó-r"ïaitte nocst hebben in een voet
bal club .

Tn no. 16 van 15 Maart begon Dictus z'n arti-
kel net " Tot of Fràp 

-"--uutt flop áat -was z'n woord

ïáá"-àát wààtena, Eei vechtpartii op.de training en eên

.rè"á"Ër=u reis voor-dc tegenstanáers van ons eerste
elftal cp z aterd agmiáá ag '"W ""r hetzelfde' ook toen 'bar
;i;;fi iË"" "t 

niËt-àà iloeitc 6enomqn de tcgcnstanders
even te be.llen lroo" f'ut-"iet dóorgaan van dé wedstrijd
En over het incident--àp a" trainiág een heel kort stuk

ïË "*t'rtËi-u"Ëio"", 
dià ook icts haddcn vernomen en

tot de conctusl-e "**o" 
áat er toch iets gedann moest-

riá"aË".-í hebt het "iutlu 
kunncn lczen op PLz:2 van No

16 ' Het !'ras niet ""ns. 
oád"rtekend ' zodat wi j het e'ls

"á4"àti" 
ma-ar voor onzc'rckening-hebben genomen '

;;ïï;;. ";;-&t"i.t 
inóiaent;c op-de training tussen

ï*è" À"o""=. En een iongen-kan soms 1eeI meer op van

een vreemde als van l"t-U"o""' Dat maek je toch- in
;;";;";;;;rtouáine ntee, dat broers en zusters elkaar
i"-àá"rrl;.r"" .rri"góo."-ivou soca h9! was even nis van die
twec brocrs' rear iá oàó-'oË"t9p f iep'':n.tii ï:o"-b:?:-: t
àËiii:t-À;;át "lkoo." 

op straat, lach-'nd al-sor cr :t:l:
i.u"rïo wa-s. iviear goud dat op de- tgaining \'ïas cven mls

natuurJ-ijk teS"rro','Ër- ftun rcedèspcleis ' Maar als het be-
stuur nu even met á""-*á"-àá"" praten' och da"n !!as a1-

les zo afgeloPen geweest '
\Ïe voelen wel, dar er zo hct nu gaat' 1?t?

nis i-s 1n onze "u"""iáiáS' 
Laten we het naar ronduit

;;;*;; Ë"t"ï"-ae" ;;;ï; iotzooi-' 'Aen arles ontbreekt
;Z;-;; dic de teidlng hccft ' En dan.gaan m'n gedach-
iËii ï" 

-aê-ó"r"tu piááïs naar de voorzitter' En nu heb-

Ë; ;; Ëàn p"it. "oo"'iti"", 
maar d'eze man ontbrcekt

iï'tË" é"Ë iláià oe-i:-1a.om arles nl-3+r"t achterna te
1open. Onze voorzlti"ï is van z'n anbt onze plaatseli'j-
tá-aot t"" en dat is in een dcrP als het onze geen ge -
rnpkketiike taak. nï;-ïoràï óp àc onmogelijkste tijdel 

.
u@r!^v4 -rJ 

_- -

geroepen biJ de 
"t-Ëíu 

àáà"*ehs' Hoe váa:< worot hii tii-
dens vergaderlngen niet weggergepgn' Is hii 

- 
zondags 

^op
het voetbalvefo aanwËzic, ífo koÀt. er weer iemand of
dokter sons gauw ";;;-kil 

koroen' Bij^uitwedstrijden kan

hij nooit meegaan "i" 
fti j dienst heeft' en als deze man

Ë# àár,-"og ttÏet ván-JiË= op de hoogte wordt Sehoudcn

à"""t1o"dt Éet voor hem wel heel moeilijk oro te regeren



en de lakens ui-t te defen . Onze voorzitter dient ie -
mand naast zíeh te hebben die hern van alles op de hoog-
te houdt . Het rford t tiid dat het bestuur zich híer
eens ernstig over gaat beraden om in hêt vervolg deze
genoemale geÉeurtenissen te voorkomen. l'{isschien is het-
áogelijk íemencl te vinden die de'ze 'taak op zich zal wil-
leá neóen om er voor te zotgen rr dat a1les voortaan weer
op rolletjes kont te l-open en dat er geen misverstanden
mèer voorLomen. Dit al-tès in sarnenwerkíng net het be -
stuur, want anders zien we aankomen dat we steeds verder
in het moeras zullen .zínken en dat het op den duur niet
een voe tb afvereniging maar een kJ-ac htenve r.eniglng wordt '

- Vi.de Vrtês - D. Bened 1ctus.

Het afgeLopen weekend is voor ons d i.tnaal wel heel erg
succesiol verlopen. Het ecrsti: kw a.nn met beide ,puntjes uit
,Akkrum terug en heeft door deze ovenlinning V.V.Ikkrum
tevens ui-tgèschakel-d voor.de tweede plaats. Met deze zes-
de ac ht ereénvolgcnd e overwinning zitten we wel in een for
nidabcle eind sPurt.

Het tweede kwan -ook t eer eens goed voor de dag
door bei-de puriten uit Sqrhuisterween mee tc nemen'

Wat de iuníorcn betreft, ook hier al-le lof .

fA behaal-de in de Kni.jpe net zowaar 1O man een knappe
2 - O zege. Jarnmer dat óén van de spelers hier zonder af
te zeggeí, het liet afwetgn. Ook nog waardering hier
voor óóguiru, die op het laatste moment nog. bereid was
net de áuto'mee te gaanr ilaar de organisatie hier weer
eens gefaald had.

18 verloor ditmaal
geplaatste Tijnie 18. ( 0

Paasmaand ag brengt
speelt het tweede al thuis
on 11 uur het derde in het

héél crg eervol van het hoog
-1)
ons Yol-op voêtbal . Om 9 uur
tegen De-Sweach 2. r waarna
vetd komt tegen Frisia 7 .

's Middags speelt het eerste ook al weer thuis- teqen
,{runr. Joágenè geef je allemaal voor de volle LOO% en
ik geloof-dat áe zes-te verdelen punten hier blijven-'
Hèt-'zit er tenmi-nste dik in. ,ttu"ïr;a;3peel sportief'

MffiR D /lN ERG Wat onze Jun.conomissie deze week over-
t* an--_ Éáaèn we niet vertivacht. Velen van de lezers zullen
vragen 'r Wat. is er dan gebeurd Í We].nll het was vrij



siapel . Ze hadden een spelregelavond belegd voor de Jun.
1eden. áIs docent fungeerde cle heer H.piersma.
Commissieleden en de heer piersma waren aanwezig en ten_slotte J jun.Ieden. trfgelastr- wegens te weinig Ëe:_ang-_ste1li-ng. U gelooft het misschien niet maar tóch is Ëetwaar.We zul1en maar aannemen dat ze de spelregels op--hundÉinpje kennen, do:h het tegenoverge st e1àe zai wuf iaár-zlJn.Hoe moeten deze jongens ooit een spel_ spel_en- waarr_
ïan z9 de regels niet-kennen. Verder te-uéaóáten--á"ïï;
conm.leden altijd voor deze knapen t<raar siáan-à,"-[r.L-i"laten voetbalfen en zondags er Àee op uit trekken, liunvrlje ti.jd.er aan bestedeÀ. Neen jonlens ait rijf<l ner_gens op. Dit i-s meer dan er6 . dI s""""t."i".
-.sr6{RUM-: or,omobnr,r- r: j-. - -

Zond.ag j .l.noesten wi j cle stri jd aa.nbinden met.Akkrum en wij zouden hler onze zesde ác hte 
"u 

urr.roig 
"rrá "overwinning boeken. .Aklrrum begon net een f e1 off eásiËimaar veel. gevaar kwam hler echter. niet uit voort, àáàronze a,chterhoede. goed op dreef was.In de aanvallen diewrJ opbouwden school echter veel meer gevaal en er ont_stonden dan ook enkel_e hacheli jke situáties lroá"-f,ui-- 

-

.Àkkrum-doe1.We konden de ontstáne kansen echter niet be_nutten. Dit noest wachten tot ongeveer lO ninute;-;;";"de rustr -toen Jan Jeninga na een pass van Wil_lie kei_hard in de linkerbovenhóek knalde'_ 0 _ t_
- ry? de pauze begonnen we wee.r met goed opgebouw_de aanvall_en op de .Akkiummer veste af iu [a"n.uíï-éánvan dezc aanvallen kreeg Simon de bal op Ilnks toegè_speeld, hij passeerde de rechtsback en Èogefaó o"frEoa_baar in het doel O - 2.

Na dit doelpunt een over.wicht van .ilkkrun.Hier_ooor,ontstonden gevaarlijkc momenten voor ons doel.Ur"t een waaï'van de l-inksbuiten der gasthêren de balin het Oldeboorn-doel_ liet verdwijnén . L _ Z_
_ - Deze goal- bracht de fut eóhter weer terug inons elftal . Uit een beïeken pass van Simon doelpiniieDictus kort voor het einde, àoor tangs Oe uiteóí;;àn-doelnan raaJc te schieten . 1-3 -
. -Niet lang hierna floot dé scheidsrechter voorhet einde . Twee zeer kostbare puntjes waren weer inde wacht gesleept .

H. de Roos .


