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DOCHS IXN PUNTSJE

GORREIIJK f - OIJDEBOORN 1 O - O' t i/ie 
. \ê"!o op . t sportf jild d êr ,

"- tij fuotbal_ to gcrdyk
Mar al-fc loarnstcr j orr,ró 

-,
JoeËen fan kjelà ejin'Ufyt .

Sij fochten hrryat se koene
_ Mar in ,:oaltsjc kaer jcr nct .En dochs hi-tk r.ij, nni .t tfr.<stoitfn bytsjr d er'op s".t .
Nul - nul ,_ it scit n..t f oll-.Foar Lís kin. t fol_l_. a*o.:n' .ft is- ck. bêst fcrtsjinnc-

Elk noc hin tigó jaen
Us backst el- vrie bítrouber
,_ Dat seach nen ik nci. t skoftIiwant fsok- hon." foer Gorjvk dórtn r-oaltsje yn. c lofi .

Dc spanning- btiuw oar d.cin ta.0- wic.k sa kàl-d as sticn -
L3f iid..sei Ík tsjin f"";; D;;J; :" rllk puntsjc is dcr icn .

lvul- - llul scit dochs safolfc
_ Det dit Ís stypje kin .Tsjin M.i..V. hat }váicicn

l\1ei 5 - 1 snein forlcrn .

Je.c. de Vos

...^_-_- NsnERtiNt _ TSJECHO*SLOy/rAKrJE
ïíOElrsD tG 16 Áprit te RóTTERji-/f,{'- .

L: o:" i,", " *. i " t"r jc 
offiIïfi 

uÍ3;i3"'5í",,r".5c,,,,1 auw erub . Secr. É.v.Lt .Fccr t;t ";; 
Ë"'ï'zu Ma.artDus we1 spoed . rri;zen-àer";ir;;";; 3.50 tot 1?.5o



Mei greate
dat wij in
sij hjít :

l.'iouwe rt

blidens dogge wlj to witten
famke kri6en ha '

SIEGRIT M/RTH./. :

Jan. ,Adanse

J. .4danse De ef stra
lB Meert .Jan nvcnhu ísst:c ' 4I/ 2

lVi j alJ- c6 c arre
wyfke

wi-nskjc j inr"e folle gelok ta nei jim lYts

JEUGI TRIJNING NEDERL/ND

oD vcrzoek va,]1 dc K.N.V.B wordcn de clubs SevraaCd jcugd

sbcl-crs ni"c;"voren tt''t"o"i"" cn dczc sclcctic-wedsbri'i-
d:n tc l-etcn spclcn 

'l 
"t- 

"ïi-tor:ien tot ccn llc.l ' jcu;deIf-

FRIESL]IND _ GUP

De wel-pen zi;n gcstert";; á" Fri e 'sl-and -Cup ' Verder wordt
ri r.\ i1 ó'rerryvo::un ot ..rr- J""- C"p cler V'V'Gorredijk deel te
ii:L";:';;"';; át e "t oo"t ncg sere geld worden

De V.V. v/araa. nodigt'-'àá"1'-"i i Joitio"'-'t' uit on deel tc
;;.;;'áo'_"è"in*oaÁiri;acn 9p 21 :l-l+ Nlei a's'
'j"-"-oË-ï"0:9;!"i;9i!-irij;t''ventuccl-wel-w9rE : - - --
lnflSf.',,,lNO-CUp tc;en Harkena-loi j s '

\Ve nocsten 'aio"Oag 
22 nc"art, voctballen tcgen

Harkenase ioï;á' r'r " waren aán hct voetballen en cr ge-

bcurdc ccrst nicts, iVtJi:r tccn kwa'n cr een canval- van H'B

cn Llc bal wcrd noor ï;;; i;;p""fd' Eón van Harker'a stond

.rïij""i-i"".ic" .rcct à.".^"t"i"; Jc b:I op het gocdc cind

van dc voet cn o" ooí'-l"itg ret'cen.boc" in hct net '
onze keeper nurr" vËïtá#"roái-""-"iói-6li "tt toen-was'dc
stnnd 1 - O voor H""i"""'f" zo gingen we de 2e helft in
Er kwaxíen noE wat k*""", Irrírar onze achterhoede redde

ze ;oeJ. En toen r."Ëàï"nïit'" vatk dc baf cn 6in5 cr al-
í:";";; áà""-. nï:-ttiu*' .'oot dc kecper en schoot'Ma'ar

^ê Lêrrnêï' van Harkená reclde goed en er cntstond een

;;";;;;;;, naar die 6inË achter', Maar nu noeten we

;;;;;;';" ""- tzÓ M;;;i en kon 
Èï:.Ët"tfrïi:l'ki.jken



DRT1CHSTERBOÏJS 13 _ OLDEtsOORN 13 . 7 - O

V/e hadden het in de eerste hefft noeilijk om

de bal voor ons doel weE te krijgen .Het werd kort
daarna l-0, een doelpunt gemaakt door S.Rodenburg.
We gin6en verheugd verderr naer niet 1an5 daarna was
het'2e'doelpunt èr ook a1 . Toen begon het spel wat
harder tc worden .J.v.d.Meer liep een paar spelers
van de te;enpartij ondersteboven, die kreunend en
scheldcncl b}èef 1-ig;:en. Het werd no€: eens 3-0. Toen
brak dc rust ae.n

De twecde hefft hadden we'wind neerriear scoor-
'den ni-et, Na { - O was ook de vijfde a} in aantocht.
nc bal gíng langs de 1ijn, een speler schoot bcor het
cloel . OÀze uitstekende keeper D.Vafk kon de b.a1 níet
krijgen en deze werd neties in het doel 6ekopt.l-O
Het werd ook nog 6-0, nae"r er werd niet g;etreurd,
?-O wercl het in dc laatste r',inuten tocn er één vocr
een leeg doel kw a":, en net cen klein tikje de bal in
dc touwen welkte . Vy'e kresen geen doelpunt voor de
mocite mee naar huis . Jamner

S, Rodenburg

Van geen enkele wedstrijd i-s verder een verslag bin-
nen gekomen .

van de 44 jongens díe zondag allemaal hebben
gevoetbald is er àcní;nbaar.niet één. die een ver -
Ëf"g; " kan schrijven . Of vrlI men ook dat niet meer'
I'liséónien is het'dan beter er helemaal naar mee te
stoppert .

Is het U wel eens opgevallen hoe keurig
tegenwoordi g zijn ? nen woord van dank

l-anà en z'n vrouw is, naar ik meen, hier
_t ^^+^

drie vreken Eoleden is er oI, hct sportterrein een
;it;" -Ëá;-áilóiák"; sÀvonàer: Diz- is terug te beko-
ge! !i!. !._d9 !r1e5 ,

schocn de boxen
aan Jan Ni e uw-
we1 op z'n
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ZÁTERDjC 29/3 . Oldeboorn 13

en_ZQll!Á$ _29 cn_3Q {aart
- Heerenv.Boij s 1ts 4 uur.

ZONDrIG 30 Maa-rt
Dra.chten 5 - oLDE]OoRN 2
ótdeboorn- 1- R.E.S 5
Oldeboorn 4 - Haulerwiik l
Oldeboorn lI - Gcrrediik 2'A

10. l0 uur2" '|r

l_0.30 Í
_9_ _:

I{ET EERSTE SPEEIT EEN UiTIÏEDSTRIJD TEGEI{ C.I.3 f
aanvaná: 2.30 uur vertrek l'J0 uur per autc '

Onst elling.----í-ïË Jon5 - JiJ"cnin,.'a- tl.Pocpjcs- fJ '31auw
M.I{]-eefstra 0. Schriencr

Sj " Hui snnn-H. .Êkkenían. - l.Je eninga - W' V/uite
H.dc Roos

S . l/a"tz ena

rcserve C.dc Soer

fe seI\ie

opstelling o..ld ebo orn 
J] w".orr"r"

Ïj.I(crkstra 
-- ,\. Jchinga

trï.Bodenbllr6 T. Krcraer l'{'v'd 'Velde
t.3lefuw-C.llJe e f stia-S.v - Zi-nd eren- F ' Te'nninga- V/'Krist


