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It spyt mij wo1, moa,t'k. nou aI wer,

Us nei forlies biskriuwe .
Jimm'jowc fêst gjin mocd forlern

want sa nei't dochs net bliuwe .
Ik hee.rdc faek der oan de u Li.in "

Us ploech is not de mind'rc .
Me.r as der in hecht back-ste1 st5-et,

Dert w urd t in goa,]- f orhind ' re .

Jimm'ha, der goed jinm'bêst foar dien
El-k mei dat hjir graech lije

Melr j irune kinnc tige nin
ïn icp.ening dan kri j e

En ja, d8r kont 1t mar op oan
De goaltsjes sille te1le .

Stict er in goede ploech tsjinoer,
Dan wurde dy swier hefle .

Ik hoopje, dat 'k ris skriuwc kin ,Jr", moog'Iik komt it letter.,
Zwert- Y/it dy kladdert moai omheech

Foer in rynke is't ek better .
_ _Jqc: de_Vos_.

Na e en gedwongen 
"o"tp"ur" ro."*" ;;;dd """t""ao".tegen C. A.B. Deze rust had ons kcnnelijk geen goed ge-

daan, want opnicuw moestcn we cen ncderlaa.g slikken-.
Vooral techniseh schoten we vaak tckort cn ook dc con-ditic ven sommigc spclers kon beter. Het begin was voor
.C,lrB cn we konden gccn vat krijgcn op de vaak goedc com-binatics vp-n de Bolswe.rdcrs.Sinnen ccn kwartiér z.gcn
we dan ook tegcn cen 2-0 achterstand ee.n. Daarna vni -pla.e-tste hct spcl zich wet en warcn wc mccr op de CIB'hel-ft tc vinden. Uit óón Ízn d.zc aanval].en dóelountte
Dictus cnigzins gelukkig. pcch hadclen wc toen eei schotvan Sipke door dc 1at gekeerd wcrd. fn dc 2c helft be_heerste- C.lE het spel volkoncn en wij werden zelden ge-vaarlijk . Het zïvare vcld en de conditie waren hier-zckcr dcbct ae-n. Hct werd tc4slotte 4og 3:- 1cn descorc had beslist nog cen andcr aanzieE Éckrcecn àls
C ./E all- c kansen had b cnut H . .Akkérman-
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..HÍUI,bRWUK 3 _ OI,DEBOORN 4 2 - 4
Voor ons 4e elftal begint de victorie in Hau-

1etrrri.ik . Wè waren nog een belof te sc-huldig en hebben. 
.

friï "ii*"""eemaakt 
. + - 2 voor ons' Voor rust waren wij

ïiitii"" ." dat drukten we uit in één doelpunt van. K,lYier
;;-. Na rust a]-s van ouds; wij ploften a1s een kaarten-
frIs fn elkaar, maar ... J.Veltnan en Cor 'ÍJ-derts hielclen
iiiï-iroótà-tóàri àil.ó"*el cor haast zonder neus' wgtt voor
ruet kwen Cor in botsi-ng met een tegenstander ' z-n neus
knapte er over, maar evón in de box met wat water en een
dtoeÈ , kon het bloed een halt worden toege-rcepen '
flgt wárd a1 gauw I - 1 Deêrne door Kees 1 - 2' toen-
á-- 2 . Kees benutte een penal ty 2 - J én toen gebeurde
let Door de geweldige druk van Haulerwijk probeerden
*i.i "ft 

ta" te vínden dóor bal bezit, we liepen vrij ell
er-kwaren openingen in ons speJ., we werden 'l evensgevae'r-
ii-it voo" hè t doél va-n He'uleiwi jk en Sien Vl sser naakte
heï doelount van z'n lcven - 2 - 4. " Subliem ri riep
Dlrk var: leeuwen uit . Met u"í3rritáËor:if .o". 

einde '
-'.è-

IJEEW.T'RDEN 6- 0T.,DS00RN 2 2-3
Oldeboorn 2 kwam weer een stap dichter bij het

k@pioenschap, door uit tegen Leeuwarden 6 net 2 -- 3
ta iinnen . Èèlaas werd onze aanvoerderr zonder reden ,
het veJ-d uitgestuurdr eveneJ.s een speler van Leeuwardet,-
d1e eigen reóhter spèelde . Otdeboorn was in de eerste
heJft veel sterker, maar enige prachtige kansen werdel 

-
Jdnerlijk gemi-st . Toch werd het na ongeveer een ha"lf
Éqf 0 - ldoor een doelpunt van M.Voofstrar maar nog
voor de rust wist Leeuwarden geliik te maken. Dat was
vooral te wijten aan te ver opdringen va.n onze achterhoe-
de. Inmiddel-s was Y'/. Rodenburg uitgevallen en vervangen
aloor H. Poepjes; Na rust ging de strijd meer gelijk op .

Mesr toch weid het al spoedig I - 3. De schuttes waren
f.Yoolstra en W. HuÍsman . Enkele spelers van cle gasthe-
retr gingen hj-erna te fe1 spelen en zo ontstond een kw ar-
tter-voór het einde bovengenoemd incid.ent. Het wcrd nog
e€D zeer spannend sIot, vooral toen de leeuwarders door
een penaltjr op 2 - I kw e.noen. Dcze penalty-werd. toege ^-kcldl wegens het aanvallen door twee man ln het straf -
aolrolgebiea. Dus we1 een zeer zware straf .

Maar het cleed niets meer terzake , want hoe-
rat er zLeh nog hachelijke momenten voor ons doel af -



speelden bleef de stand 2 - I gehartdhaafd. Na afloop
werden er wat kledingstukken veruist en Chris noest
zonder schoenen naer huis . Diefstal ?

En dan Z ondag a.s. de belangri.jke wedstrijd te -
gen Surhuisterveen. Dus donderde"g al-lemaal naa!' de trai-
ning en zaterdq al.l- emaal- serieus leven .

Sj. Huisme.n .
]í,- Y]EER-EËN- 

_ ----fiëE-Eeiz oen is nog naar juist aa"n de gang of
daar hcbben wc het derde strafgeval el in onzc club. re
zullen het maar niet hebben ovcr schuld, ma,er' het is
weJ. een tekcn aan de wand. Onzc club heeft bij dc tegen
standers e'en gocde naam, die màbizaam is op-gebóuwd rmaár
a1s hct zo doorgàat, dan kunncn wc dit in íin scl"zocn
wel verli.ezcn. Né jongens, dit gaat de verkecrde kant
op. 0p a1J.e .menieren probereh we dit ju1lie duidelijk
te maken. Houd t je nond dicht en je handen thuis. 0p
het vefd allecn voetballen , iets gcven en nemen, d a.n
bl-íjf jc ].ang spo.rtne"n, zo afs het ho or't .' Het bcstuur .

F.V.B. nicuws
-----TcÏ-TfV.B. nicuws vcrschi jnt in de vorm ven ons

blaa.d je. À1l-es wat be trcft de F.V.B.kunt U hicrin vin -
den. b.v. progranma's, uitsla.gcnroff . medcdclingcn? boc-
tcs en schorsingen. enz.

Zijn er leden die cen
hebbcn, zij kunnen dlt aan de
p.g._]-9 guldgn_psr_jg.I : _ _
DX TOTO

De toto nieuwe stijl loopt tot nu toe zeer
goed. Elkc week kunacn we nÍeuile dcelncmers bockcn ,
hetgcen een gocd resultaat is t

Voor zover bekend zijn hi.er al cnlge prijsjes gc-
val-len. ./11 zijn het vaak geen hoge bedragen, hct Ís al--
tijd meegenomcn . Zíjn er nog liefhebbers. Dc t0T0 -
COMMISSIE wil U gaarne inlichtingcn gevcn of eventueel
a1s deelnemer boeken , Vi ie volgt nog .

de Totc- Cornmissie

ir

abonncment hierop wi ll cn
secr, opgevcn.' Kosten

Van het vierde ls.geen opstelling binnengekomen . Ze
spelen zonda€mergsn 10 u.ur thuis tegcn Blue-Boj.js l
de Julioren .A hebben weer een vri.ie daE evenal-s de
B. Junioren . Volgende wcck zal- óok hót vijfde wcl
ten tonele ve rschí jncn



zoNDl,G 27 ocn.

xE W.l,rDEN ]- -
opstelli-ngen

oÍ.,DxtsooRN 1 2 uur

S. Vlatzema M.ICLcef stra - D.Benedictus- J.de Jong
' vertrek 12.45 qu! per auto. Res.ll .Rodenburg_

0ttEFoORN 2 --S0RFUISTERVEEN 
-3- - -2-uur .

Lantinga
V/. Y/uite S. Huisnan S. Wagenaar

/i. J e eninga H. Poepj es

R.

P.Hoekstra- J . -Ad e.n s e-M. Voo]. s tra-Yí.Hui sman- R. IfuoL .
Zondag moeten we dan wcer tegon onze " ERtr'VIJ /ÀfD"

Surh.vccn I optornen . Helaas moeten we, door het uit
het vel-d sturèn van Dirk , óén van onze Àteunpilaren
missen , Jongens, veel succes cn laat je door die te
genslag niet.deprimeren . KR,,ttN .
Het 2c doet hct, ondanks het pessimisme van de deskundi*
gen prima in de 2e k1as. De stand bewijst het :

5gcsp. 4-1-0 9punt
5 u 4-1-o 9 rr

5 n 3-1-1 7 ''5 Í 3-O-2 6 ,r

lceuw. 6 5 rr 9-a-1 Á ll

7 | 2_O_5 4 ''
7 tt I-2-4 4 rr

Drechten 5
oldcboorn 2
Surh'veen l
Frisia 5

lkkrum 3
Kol-lun 2

_ _ _ _0:N.B_ 3 _ _ _ _5_l _ _ 9 =L= !_ I _ : _ _ _
R.E.S, - OIDEBOORN 3 2uur

J. {la€enaar
H.Kerkstra - T.Krê.ser - l\1.v.d.Ve lde

C.de Boer F . Teunninga
T.BfCuw- J.Bethlehcm- J.Kramer- C.I{Lcéfstre"- Vr|.Krist
Res. W, dc Roos .

Nar.r aanleiding van wat een paar spelers me ver-
telden over de wcdstrijd tegen I,.S.C.5 , dat afliep met
de cerste nederlaag voor ons derde hct volgende .
'lyeerom al dat gekanker tijdens het voetballen. Dat most
afgclopcn zi jn. Daarom hebben ju11ie verdiend verloren .
Àls een leider een el.ftal- cpstelt, moet je op die plaats
spelen en niet op een anderc pla?.ts .
2. Kom a11cn op tijd, want we hal-en de spelers niet wcer
van huis . Dus denk om de ti.id . l. waar bliift het
ËBilFï%tï%ogág"d3".ÊÊ . YVe zÍ jn'afgósprokcn,.dat"we om de


