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Zonda4rnorgcn B Oct. rnoeste n we or' 10 uur in

kwan,en nog ecn
in de achtc rho e-
cen gocd scho t
evenwicht bren-

lïe bcgonnen voor de uri-nd r Na ong('ve cr. een kwarticr spe-
ió"-xfiá* ó" o"t hoo5 schót v a-n links dic onze kcepcr
.r**"go de gladheid van dc bal niet onder controle kon

Terwispel onze-vijfde wedstrijd,spelcn. "OtL/'tr v -rJruc wu\rÈ vl rtJu Juv!v'! e

Er stond een herde wínd, recht op het veld '

kri. .j gen Dàtbctekendel-0
Nog geen rninuut later was het t-l gclijk door

goed e schuivcr ven J . .4d aÍlse . Ï/e-achter te staen , door een foutje
rnaar gelukkig konden we r weer nct

J.ildrulsc , de stand voor de rust in
Na de

een
-l

rust met dc r,; ind tc6en speelden wc vcel
oelworstelinri kon onze rnidvoor dc standdoel-worstel-ing kon onze

voorsprong voeren Enkelc verrr: e-f
l-n Wièoo1ia werden'door onze keeper

I gocd opgclost . In de laatstc minuut ml.aktc St.ve.n Zin-
áeren èr net cen grandioós schot nog 4-2 vt'n .

Door dit resultaat staan we nu op dc twecde

stand sschoten van Wi spol werden'door onze keeper

pla.ats in dc cornpctitie . P. Hoekstra-

in het voordeel vc-n Langczvoceg . {.v"9:-B}j
OLDIBOORN 1n - NIBUViESCHOOT fil 1 - 1t ïtr dc eerste minuut kreSen we a1 een k?"ns die
Sipke miste . Daarna', waren we zowat even :t9"k.-' ,!9^! --da.i Harn cen fout naakte. Hij wilde op de l(ceper tcru€-

OLDDBOORI{3 -L-ANGSZ\J LAG2 3-9
In te5enstelling tot vorige wcek werd het de-

ze keer een nedcrlaeg .
In het begin cen gelijk opg."ardc strijd en we

wisten zelfs een voórsprong te nenen . Deze was echter
van korte duur, want de tegenpartij. zette onze voor -
sprong spoedig on in cen 2 - 1 achterstrnd . Hierna
wórd het via 2-2 r 4-2 voor Lranêezwa?6. .

Na de ríst naakte J. Bethlehem er J-4 van .
Daarna cen stcrk tcrugvallend Oldcboorn . Ve'n een nid-
dcnvcld wes geen sprake neer en hiervan melaktc Ï-,t"nge -
zwaag d enkbaár gebiulk en vergrsotte zíin voorsprong
net áe regclnaat van de klok. Het werd uiteindelijk 9-3



spelen, maar dccd dit te zacht
de 0-1-

.n dc tcgenpartij scoor-

Daarna kwiuren ze stceds teru5, totdat wc ccn

G ern'' B rand er

kans kregen . De bal kw ara hoo5 voor en de keeper stoot-
te de ba1 in eigen doel 1- 1. Dit v'r 2s ook de ruststand.

Na de rust gingen !!c nire i vo1lc mocd verdcr .
lYe kregen nog vele kanscn; Douwc cn Cor misten cen paer
opgelegde kansen . en zo bl-eef de stand 1 - I -

Ik zou bij dit kortc versl-.gjc vi"n ll toch wel_
een paar bemerkingen will,:n plaatscn.

Som,mige van dezc jongens koni,-n net dc sig:,ret
a.an neer hct terrein en bosscn haar jc zou cr bang vrn
wordcn . :41s jc ze zo zict, de"n zou.j,e z.Egen, nou dlezulfcn cens wat latcn zien , mear o jé, in het veld ,den rlaken zc nicts kliar. lu11igc trapjes tcgen dc bal .
sfocht stoppen zodat de tegenstander hen krijgt en ga
zo m?tr door " Nu wil ik de goedcn hclenaal nj_et te na.
komcn, vrant er zittcn jongcns in i,ct pit, dic zich voor
dc vo1le hondcrd proccnt geven , nr.ar laten dic andercndat ook doen . li1e t efkear kurtncn jullie icts bereiken ,ma.ar d a:"n hoort er ook cen 5oedc gc.cst in de plocg te ziÍten cn díent ieder zich voor dc vo].l-e honderd nrócent tc
Seycl _.._
OVERGENO]I,TEN UIT '' ONS BT,1{],Y-V{IT II GORiMDÏJK

Over sfccr gesproken -
_ Wic tijdcns dc pauzi: van dc wcdstrijd Gorrcdi.ikBlcck-Boijs in dó klccdkaÀer vf.n dc thuisspelindc vc r.nï-ging eanwezig is geweest, hceft de:rr getuige kunnen zijn

va.n een l-euk st: altje clubli.efde . Xén der spclers n.1.
neende dat voor hen de wed strijd afgelopen was. Reijcn ?
Medespelcrs hadden kri-tiek- ge.irrrd op zíjn wijze v..n spe-
]-en " Dit bekriti-sccrde " \r.V.Goryedijk lld ir was op àatmoncnt ecn spclbrckcr, nict mcc.r cn nict nindcr . '
Hij m..ende zich te kunnen onttrekken aan een taak, die hijvan te vorcn (d .w.2. on 2 uur n.r.. ) bcl,uust op zich had eelnomen . Dat getuigt van een slechtê niental_itêit Ir waïen
cch_ter spclers en offieials die alsnog probeerden dezespelcr e-r van te overtuigen, dat verdeic dcclnane tochop prijs wcrd gesteld . Nu gebeurde het neest wonderlij_
ke van dc wedstrijd. De beklaagde speler trok zijn schoó-nen wecr aan en was bereid het veld te betreden Op ditogenblik echter had de aanvoerdcr en/of da aanwezige-e1f-
talcomnissieleden hun gevoel voor zelf- en clubrcsóectnocten aanspreken. Zij hadden noeten voorkorlen dat- tien

I
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.. jongcns net édn d l enstw ei6err.ar zogcnaamd censAezindïe te6enstardcr 6ingen bekarnpen Ook in dc nilitaircdicnst worden weigeraars en nilitairen níct teseliik
de loopgraaf jngestuurd. Na een dcr6elijke scènë wc.Ëhet onnogelijk dat bewuste spel_er zich ioor de voll_e
hondcrd procent zou kunncn 6cvcn . Na ecn na.rro euvrc
a1s boven beschreven had de aanvoerdex zich van zíjn
tae"k r,iocten kwijten door konsckwenties te trekken áithct gcdrrg van óén van zijn spelers , Wanneer we a1selftal net zo'n nentefitcitsaÍwijking nioctcn :,antt-c-
den , dan zu1lcn onzc prcstetie's reóht evcnredlg zijn.

STIINSl - OLDIBCOnNl 6-3
Hct is nu woensd-Ëavond 6 uur en nog steeds,gccn

verslag binnengekregen van dezc wedstrijd llr zav er!-
ders gcnoe5 ovcr ti: schrijven zljn dunkt ne . Ilcn s/cd-strijd waarin onzc voorhoede eindclijk cens een drie_
ta1 goals naakte en onzc achtcrhol.de zes goals kree6te venrcrke n I l,rl."ar 6e cn der elf spele rs hccf t hetzeker aangcdurft on na zo'n snadelijkc ncdcrlaag ccnstukjc tc schrijven ,

nr VrÍ.r6 rijst , l'ro c kor.t h-.t toch di.t we stecds
ncderlagen krijgcn tc incasser.n. V/c spclcn bijna mct
dezelfdc plocg als vorig jaar.. lii:t hót ook aan hctsysteen 4 - 2 - 4 Het is moeilijk cn nêrj rloet
;oed of cl-kear. zi jn ingespceld on dii tc kunncn vol-
vocren . Probcer het nnders cens \lccr net het oude
syste L-n W{'-nt we noeten vc'rr die ond erste oll:ts af
on ln de Ii.tI.V.B. te kunncn blijvcn .Nu stiat onzc
n::a.r:, icd crc week no6 in íedere krant en als wc cr uitzíjn, 6arn wc weer tot de vergcten broèpcn behoren .
l,'logelijkhcden on viin dc onderstc plar.ts'te konen zijncr nog genocc. Gorredijk hecft 4 punten uit 5 wcdst;i.iden, Stiens 4 àit 6., dc Waldcn 5 uit 6 cvenals WZSIdus je .z,|et , - een p.,.rwedstri jdcn wj_nnen en we zi jn
wt:cr bij . Ik weet det jullic cr hard gr:noe6 voortrainí,n, zc.1fs twcc avondcn pcr week, ón J_aÍcn we
dan nu na.clr van start ga,an eÀ ons voornomen gcen enke_1c !'iedstri jd ncer tc verfiezen . Jon6ens Ooó ;e best .
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