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Wij ho n"i D.T.i. ta w.st
l{ar Boarn wic dêr nct op syn bcst

lvi j r,ioastin tsjin 1- 0 oansjen
In biwi-i s, dat J cl- suri, ck hwat kin.

i;iij tochtcn'rr I(o'"t dit gocd nei És ?
Ja " l.T.D. dat spilct thós

Stict 0ndoroan, si1 alles jacn,
Boarn nci wol gocd syn b6st hjit dwacn.

l,{ar cinlings'krigcn wi j }yk spul ,\{ij libbon op. Wei wic dc nul- .
'k Nacn in scgacr cn tocht ''' t kont kf ca.r "

Nou rncits je wij foarfêst rrcl mcar .

t ir;Iar stcr-. ls sict ron fêst dêr boun
./J y/acrd ds so,r,s dc káns vrol jown"

l,Íírn foun dêr strid,.r-s fa"Il't forsct
Dêr troch to drukktn kon ncn nct .

'k Wci: vuol , dat cll,,c spilnr si:i :

" SkÈtjas nct wcr op Sn:on tonci "Wij kinnc 't dan Snr:ins gàns bcttcr dwaen
Lit ds bistjrlr it foarbyld jacn .

Jac . de Vos



D.T.D. - OLDEBOORN

De strijd tcgen D.T.D. is nict gcwordcn
wat cr van vermacht werd . Gezien de positles van bei-
dc ploegen Moest Ol-deboorn kunncn winncn. Maar D.T.D.
is altijd thuis l-astig te vcrslaan en ook dczc kccr
rnoestcn we met een gelijk-spe1 gcnocgcn nclncn .

D.T.D. bcgon rnct ecn klcin ovcrwicht
rraar wij kwamcn hier uit en begonncn z.el-f aan tc vaf-
lcn. Er ontstondcn kanscn, maar D.T.D. opendc dc score
door een onhoudbaar schot .

Oldcboorn nerd fellcr cn uit óón van de
talrijke atrrvallcn kopte Ocnc langs dc vcrslagcn D.T.D
doclnan Dc gchclc t.,;,:cdc hclf t . we"s 01d r-boot:n ster-
kcr n''aar hclaas ontbril.- l'.t 3an ccn scltut cr.r' .

De twccdc hefft werd ontsicrddoor talrii-
ke ovcrtredingcn D.[.D. ging cr bikkc]-hard tcgcnaan
cn Oldcboorn taln:d e nict hctzcl-fdc tc docn . Dc wcd-
strijd drcigdc op ccn sl-agvcld uit tc lopcnr naar door
optredcn van dc schcidsrechtcr wcrd crgcr voorkoncn.
Hclaas kosttc ons dit 'ccn spclcr en zaI dczc waarschijn

Ál- nct al-? g.rcn bcstc wcdstrijd al hcbbcn i\
kanscn gchcd op d ovcrwinnjng .
Wa.r lllj naar zockcn ís cên schuttcr, !iis-
hij zich schuil- gchoudcn tot nu toe, naar

vo]-g end c kccr te voorschijn .

lijk ccn paar wcdstrljdx gcschorst wordcn

wij de bcstc

schlcn h.cf t
kom dan een

ÍI . -4kh e rrran .

MENISCTM SPORTIGU:.ING

De bond hceft bcpaald dat dq spclcrs voor
1 Àpri1 r:ioeten zijn gckeurd , Indicn dit ni-ct gcbcurd
mogen ze niet neer opgrstcld wordcn .

WiIl-cn onocrstaande spclcrs hun nedewer-
king verlenen, zodra ze ter keuring tryordcn opgeroepen.
dc Hcer J. Bcthfchcm zal een cn andcr Saarne voor U rc-
gelen ' Het Bcstuur .

J. id arnsc
R. Dam
S. Huisman

H.BerkenboÉch
l. Gorter
W. HuismaJ]

G. Brand cr
W. Hoekstra
K. Je]. sma



J. Jeninga
J. v.d.Mcer
W. Schricncr
E. Vink
D. Wagenaar
S. \ryagenaar

S. de Jong
l. Nieuwenhuis
J- Vcld
L,. Visser
H. Y/agcnaar
W. Schippers

S. Knol
S. Rodenburg
K.v.d.Vel-de
S. Vi sser
Japie lVagenaar
Chr. lanting
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SCHUTJ.T'S.1lV0Nl

Dc jaarlijkse schutjasavond behoort wcer tot
het vcrloden , Hct is in al-lc opzichtcn een prettige
avond gewordcn . De deelnarne was goed te nocnen en er
is net aniíno gespceld. Vele spanncnde partijcn kwamcn
ult dc bus Jclle llagcna.:r ên G. Ottcr bchaalden het
naxinalc aantal purtcn . fn een slotpartij blccf Ottcr
heer en mccstcr en kwam cvenals vorig jaar in hct bczit
van dc wissclb^ckcr Va4 hartc .

Dat dc aanwezigcn de cl-ub ecn goed hart boc-
dragen bcwccs wcl- de vrije inlcg Voorzittcr van Hccl
opendc p.n. B uur de avond r,ct cen woord van welkom tot
de aanwczigcn cn hct was- dón uur toen de laatste hancr-
sl-ag had gcklonkcn. nr was inniddcls vcel gclachcn en
nooic v,';r'halen naar voren gcbracht lcn oranj ekock vri)l -kc door l/lcvr.v.d.Icer aan de club wcrd aangcbodcn, wer.d
op arnerikaanse wijze door de voorzittcr verkocht cn
bracht een fantestischc prljs op. Trainer dc Vrics
kwam in hct bezit, doch tocn hij hoordc dat J e,n Jcninga
juist jarig was, werd dczc spontaan aan Jen aangcboden.,
Een Ie uke gcstc " He b dccd ons gcnocgen dat r-r ok J"
Mijnhcer va.n de partij kon zijn cn dat H. Piernsa zijn
club nog niet vergcten was, Tenslottc ging icderc dccl-
ncncr rict ecn kfcine surprisc welgcmoed naar huis .

SccretarÍs .

Nu de wissclbekcr voor dc 10e maal- is ver-
spccld, wifl-en we nog cven ve rncldcn wie de winnaars
zijn gcwe cst .

l-95B G. Bakker en H. Koldijk
L959 R. VJuitc
1960 J. Brand sma
L96I .À. Nijholt
1962 G. Bakker - J.de Roos en J.l'lagcnaar
1963 K.S. Heida



L964 R. Bartema
L965 E. Idema
7966 Tj.de I,eeuw en G. otter
L967 G. Otter

Jaartal- waar twce of ncer nancn achtcr staan betekcnddat ze evenvecl- punten hebben behaafd .
0m te voorkonen dat di.t zich in dc toekomst

weer zaL voordoen, zal in het verwolg ecn andere rcgc
ling wordcn toegepast . Dezc sugestie hceft de hcer
B. Bo sr.'a naar voren gebracht .

Het Bestuur .

Tot zover afle copic dic is binncngokoncn .

lYel een geweLdig groot verslag over de skutjasavond
naar voor.te spcfcn wcdstrijdcn voor a.s. zondag net
opstclllngcn enz. nicts vai, de sccr, bínnengckrcgcn ,
zodat .ju111c hei; hicr zonder zul-l-cn moetcn stel-len.
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