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]T SKT{RFNLT TROCH
'k Ilá sne1.n-tró-I-h-êï-ne1 C. rq.B. ta westIt waer vrie mij to min
Mar, doe't men sei 4 - O forlern

Dit wle mij net nei't sín -
Dit seit genóch en dochs wie soks

ï/ol_ hast hjir to foarsjèn ,
Omdat dy klub to bolsert dêi

wol goaltsjes meítsje kin ,

l,{ar 'k fyn soks wol in byts.je sneu
Dat er niks tsj j.nner dan stiet ,En men wer altyd tinke moat."t Is wer itsel_de l-irt'.

ir{ar j ongeê . Neat is noch f orle?n ,. lls men l de Wal-den 'r sjocht ,Dy hat it sncin ek al wer nei
ta ín cenvinnutg brocht .

Sit er nou snein, dochs einlings we_rin puntsjc yn fcar ds ? .-

Probearje dit tsjin Stiens dyt konot

- - :"-n1':'-u: :ï"'"" j3f: áe vos
!'[EIPEN OLIEtsOORN 1 tegen HrARK:iTv{.4-BOIJS I _ j
. .Dc aftrap was voor ons. Maar het ging ver[eerd .dc anderen_kregen de bal. en gingen er vándóor. Het werOd_irect goal. 0 - 1.Daarna. *erd áe 2e vfot gescoord .Meer dat licten__wi j er ni-et bij zitten , *í; ginger-e"

vand oor: cn Jan Kremer me.zrktc l_ - 2 .Maar' diró cE Oáarofscoorden dc H.B. cok weer 1-1.
Na de rus.t had Harkcma de aftrap.. Ze speeldengoed {-,ver. en ze kwamr.n met hun drieën- voor dè keener-maar de. ene gaf niet af en stuitte op de keeper "i ÉlRinsma laa1de de bal van de lijn. Maàr even iater wórdhet 1 - 4. )nze train.-r z ei : Gá a]-]- ernaal_ maar aanval_Len. Dat deden we mear het hiep1. niet.Het *""0 i_5 IEn dat was de eindstand en vooi ons het einde van derriesland-cuP ' R.v.d.Meer



OI.,DEI3OORN1/i - GORREDIJK2I 1--1 - 'l-:i'
Vrte hadden z'ï""ári"""t maar ondanks deze handicap

spe"taun'*Ë*ï;;i; i"i; uétèr áan Gorrediik 'Y\re na'men na

onseveer 7 nin. spelen een voorsprong ' Tinus v'd 'Meulen
scóorde fraai uit;;;*";i;'i-Éij-p""é"erde drie man )
&;;iË;";-;á" ait áóËrp*t èen Ërlnaer van de l:eeper

want hij dook cver áá*ËJ rt"""' Maar even d aarna kw an

Gorredijk weer op eËiiik" hoogte' toen ze een misver -
stand tussen onze Ë;;;Ë; cn IinÉsback afstraften '

Ín de tweede frèlrt waren we- stceds sterker-tmaar
verder dan het ,,"tJtt'-"á-uen aantaf hoek schoppen' kw anen

,lE'ïïàtïÏ"ï"trËèi-à""-í - r in deze' mede door het :

s1.echte weer' maEr-gË-ieástrila' Jammêr want we hadden

zo graag revanch *iir""-"àt"óË óp ae- 4-1 'nederl-aag dl-e

we eerder in oorreáiirt--tËÀ"" deà.e club hadden 'geleden'",Wiegel Eulsgs! : - - - - -
ól,omoonr. re - IIEIFENvEENSE-BoIJq.-lP'

wii hatlclen áà aftrap en de jonaens van H'B'spcel-
den met óón nan minàer, dus^ in ons vooíd."I ,.maar-het luk-
te ons niet om o" Uái'voor het doel- tè krí'-igen'Een paar

keer deden de 5ongens- van H'B' een.uitval'maar het lukte
hen ook niet om ud"Ëàr j""rtËi"á"ói te-krijlen' I

In de tweedà irerrt was weel de aftrap voor ons r "'
Toen kreeg ".r, 'r**á""i"nq91"."?" I:?' de bal en paasde

die naar oe tintsuuii"Ë- 'Ëii kwam net binnen het straf -
Ëàt'"ïË"ii"à;;A#-á; bal eón trap.en net over de keeper

D.va].k heen . l- --.1ó"ó" nood .'re- !inge-4 verheugd -verder
en t:en deed OJ-deoà;;;-;"" uitval-en-één van de jongens

;;-É:;.;;hópió oó-nur buiten'. Een c)rner voor ons'waar
,riï"'-"it-t*oà. Tnnt' deed de linksbuiten van ÍI'3" v'/eer een

uitval en J.v.d'M;";'gi"g têgen de.,vlakte'maar-r'ndanks
dat geval scoorde ml-nl 2-- O voor Hecrenveen' Toen floot
àá-"8Ë"iá""echter áat rret sobeurd "33n"" +ffi:"
IITTNODTGTNG ' De G'0'v'S Heerenvecn en crnstreken houdt
:'==---------- ' 'r "ó"uur-eên speciale clubavond' De voor-
oo Dinsda€ ó ÁPra'
z-itter de Heer rvr"i;Ë"*l"r-áón inreiajns houden cver het

ondêr'werp " Oe taáË-van de aanvoerder Í 'Tevens viordt de

voetbalfi-ln van d;"8;;pà-cup-finale. 1962 tussen Real -
Madrid en Benficá i"riào"a 

" 
Speciaal worden uitgencdigd

Traiirer - l-,elders] óá*tiu"fuf"áen en aanvoerders'der elf-
tallen. ive hopen dat onze mensen. aan deze ultnodiging ge'

hoor zuJ-l-en g"t'""I*i"*Ëórreia sre crrt ers verdienen ook uw

belangstelli"g "oá""Ëoi-áótivit":"ten' 
Het Bestuur'



DX SPORTTOTO Vorige week hebben we de 171 ste deeL-
nêóêi-ïnge3óhFEven voor de toto. Àls we dan i! ogen- -
schouw nénnen dat er iedere week p.m.12O formulieren bin
nenkomen dan bl-i.ift er ook nog een vrij groot aantal ab-
sent . Er zijn inderdaad eníge deelnemers vertrokken t
de anderen veigeten het of zijn niet op tijd klaar .

Tot en net tctc 28 werden er lngele -
verd 1196 fornulieren ( vorig iaar 2642) totaal- aantal
kolommen 9?18 (vorig j aar 7164). riVellswaar cen mooie
stíjging Ook vallen er nu en dan van onze deelneners
in de prijzen, Daar dit niet aJ-tiid wordt doorgegeven 'kunnen-we-hiei niet net ciifers komen .

Er komen vennoedeli.jk nog 19 toto's dit
sei-zoen. Dus
inschrijven.
tie, werrt dan
ttlttl

wie nog niet deelneemt kan zieh nog laten
Misschien heb je nog geluk voor de vacan-

j.s een goede beurs we1 van pas .

ttltl DE TOTO_COMMISSTE

I
I

'/VEDSTRIJD-K]ILENDER BIJZONDERE WTDSTRIJDEN
r cvergenomen uit F.v.B. nieuws. .

.lrpril 2 Ned erland - Finland imateurs
" 5 Engeland - Nederland Jeugd 14 - 15 jaar
tt 7 Nederland . - Zwitserland IIET i jeugdn 9 Oefenwedstrijd " Ned. rïnateur Elftalt' 12 of 19 Frankrijk - Nederl-and Zaterdageaeteursx l-6 Nederland - TsJ echo- Slowaki j e,, 23 Nederland .j- w.F.Y jeugd 1l - L7 jear
't l0 Nederland - Schotland amateurs

fndien er l-iefhebbers zijn, die één of meer thuiswed-
strijden wi11en bezoeken, kunnen kaarten via de club be-
stellen. fn de meeste gevallen minstens I weken voo? de
wed s tri-i d De secretaris.
e.]{.3. - 0IDE-300RNl- 4 - 0

Alhoewel we met ruim. verschil verlorenrpoet men
hieruit niet de conclusie trekken dat we slecht gespeeld
hebben, fntegendeel, we speelden een aantrekkelijke. wed-
strijd, waarin Clts ons technisch toch de baas was. Met
voor-ríst de wind tegen, beperkten we ons hoodszakelijk
tot verdedigen met zo nu en dan een aan een niet van ge-
vaar ontblcte tegenactie. We hielden geruime tijd stand
maar vfak voor rust kwan C rÀ3 tcch docr een uitstekend
doelpunt op 1-O - Na rust begonnen we meteen cp de a&e-
val te spelenen \Íanneer we één van dê kansjes hadden
benut. had het er voor C.lts ninder goed uitgezien. ?aar
zoal-s'meestal het geval-' het veruaóhtte doé1punt vlel



aan de verkeerde kant. Doo? onvoldoende wegwerken kr.)eg
r::ans, wefke z.i j niet voorbii lieten gaan . Na.dit doelpunt

waà het al-le à of niets geblazen, maar het rdilde maar
niet lukken, En toch hebben we kansen gehad. lVeer vielen -er doelpulten aari de andere kantr n.1. nw ner 3 en 4 en
aangezièn wij ondanks goed proberen geen kans zagen de
eer te reddcn blcef de stand 4 - 0

H.de Roos
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OPSTEI,I,ING OI,DEBOORN 1
J.c.le Jong l- J.Je enln5'a /.I.táu* S. KnoI

M. Kleefstra - O. Schriemer
Sj.Huisman - FI. lkkerrnan- A.Jeeninga- W.Wuitc

H.de Roos, _ -R9s=HrPgepigs_
-
t

OI',DEIOORN 5

S. Jagcr

Trouden, jongfolk en Á.0"W.ers, wij rncitsje der
ligc joun fan .

C; de Boer aanvang 10 uur
!.de leeuw W. Ve enstra

W.de Roos D . .Ad ema
S.VdÍ-rema-W.Hoeks tra-ËI .tslankenstein-L . Vi sser-K. Jel-sma
reserve P.dc_Vries, _ _ yertrck 9.J5_uur

SNEO'N 5 TPRI
Go e rre s . rr KUORB .liLl -41 'l

SPIPERS EN LEDEI\I
o.l,lrEN

l-, de jouns 7.l0 yn hotel
Mesyk THE CELEBR.4T0RS
F. 1.50
" J.00

in ge seJ.-

OI,DEtsOORN 3 J.Wagenaar' H.Kerkstra H.Vi agenaar A.J &,inga
lV . Rc d enb urg I\4.v.d.Velde

T . 81 atrry - C . KJ. e e f s t ra- T . Kr arnó r-F . T anrn i ng a-'rï, Kri s t
0LDIÉ00RN -18 - - - - - -n: Yafk- -

.A.Níeul'renhuls S.Rodenburg J.Veld
S.v.d .Meer J. v. d .1!ïe er

H.3rouwer-B . 0o st erb aan-S. Teuni ss en-J. d e Jong-f Rod enburg
reberves D.Oosterbi:an en J.Teunissen .


