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Hwat wo1 it min . Hwat wol it min
Mei elke uedstrild rint 1t tsjin.
Nei Stiens .. Ek wer mei dízze .
Men set in moaije oanfal opt
Mar altyd wer deselde strop
Hwer kin dit dochs oa.n Lizze .

't Gelok is harren ek net mei .

Mel lege ha.nnen der wer wei
Mear kêns as wo1 foarhinne t
Dan b0tenspul, dan tsjin de pealt
Dan rekket men in ba1 wer heal- t
En nea in wedstrlid ninne '
Nei Dokkunx eh ek W.Z.S ,
Soe Soarn der krije hwat sukses ?
En hwat docht noch 'r de rÀrálden 'r ?
VJof ' t ne t. dan leit de F.V.l ,
Wer foar ís earstc ÀlftaJ- ré ,
En den bin jo forkálden .

0m nei in wedstriid hjir to sjen
Dy't altyd weroan wurdt forlern'
Men moat der yn blrêste' Is konkerinsje És to dreech ,
Ut need moat nen dan wer omleech .
Wo1 spitich, mar 't is 't bêste .

_ _ _ _t?':lu_v:"_
De stand onderaan is dan nu

De Wàlden 19 wedstriiden
O1d eboorn 20 rr

8 punten
7tl

Àl.s we dan zien dat we nog twee uitwedstrijden moeten
spel-en en wel- tegen Dokkwn r 4qt op de derde plaats
v-an boven staat, rnet slechts één punt achterstand op
koploper C. /t.D en tegen V'i.Z.S dat op de vlerde plaats
stàat-met een achterstand van 5 punten op Dokkum en
6 punten op C.I.l. dan wordt het we1 moeilijk
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Voor Dokkr:m is er dus a1l es aan gelegen om zijn l-aatstewedstrijd tegen ons te winnen "'w.Z.S.:- -;i;"i;*;;"à"
bov.enste plaats geen ro1 meer mee .'lls jul-Iiè ,ro 

"ón"--probeerden die twee l-aatste wcdstrijáen ie wínnen .-W"""om zou het niet kunnen' . Onze achteihoede 1s hccht oe _noeg en nu Oene Schriemer in de voorhoede speeli ,ïituner-we]- mcer ge,attjes in . De wedstrijá:t"ÀË""3ii;;;"'*
had met een beetjé geluk. 

"rrorgo"à-"án overvinning kunnenzijn . __Jongens iet-in die t;;;-i;aiáïe weast"ijffi"--il..""eens^ al]-es op alles . Het kan we1 . DonderdagaïorrA .rosecn lichte training , zaterdagmiáOae ni-et toiil"i-i"""Iï's avonds ,'"o"6 .,o.á"'b;d ; ;;Ë;";iï#-roË7'i;ï';;;"'"voor dc wcdst_ri jd- . puni . we pi,àEen cr nact verderover cn we rekenen op jul1ie ,

Gelukkig hebben we nog onze jgued Hier J-eeft ncg eenheerlijk fris enthousíasme ."0;aanks--;ons zware nederra-gen,_ ze gaan altijd weer met opgewekte moed aan d;-;;l*_gcnde weds-t_rijd beginnen.. StuÈ;es behoef in nooit'à! t"wachten . Meestcntlj-ds liggen ze- een uur na-de w"O"tri;.à-
.aJ- dgol .de bus , Hier vó_fgen ,r"g n", paar van die l-elr_ke stuk.jcs
Welpen Read-Swart - Ol_dcboorn 3_10m twee uur begonnen we. Dó aftrap cn Read_Swartging er metéén vandoor, Toen hebber, *o nur- tijcljc àoà"-- 

-
verdedigd en toen kreeg Sieger de baJ- en schoót"nrá"-nirr_
::,-gi" ging een paar man vóorbij en schoot ""." 

-C"""ïi"
en dr.e zou toen voor schj.eten, maar die bal. mi"lufiie-enrolde met een klein_vp,artje náar Oó t èpur, Afe zJu treÀ--
!*ltnl , maar t-iet de bal tussen à" *,ààtn" ooorràiráil.
I.:lg{.spurte en schoot in een feeg Oáàf O_t . y/e warendolbl-ij . Toen hebben wo nog een goed kwartier OÀo""n"Jo_digd -en. sons aangevalt en tóun *aE-À"t rust .rweede h-e11't- . Wij hadden de aftrap, naAr wc raakten di_rect de ba:- kwijt cn gingen ín de i,órdediging, W;;;d; _digden bijna dc hele ti;á, maa.r we fri"iOo" onze voorsprong , tot er een hoog êchot een n.m. onder Oe iái ooorging l- - 1. Direct na_à'e aftrap-ÀooÁïà" we weer verdedi_gcn. Er kw a.rc een aanval_ van Martinus en Jankc ;" ,i,i; -i"àt
ken naar vorcn . De _a.anval *";d -;f;;"i'á.a"r. 

or. ging in eentegenaanval over . noor een f.out n;;-[et niddenve]d kwam
.u." g"tt gat en ze gingen er vandoor en. het *""a gàái à_ï:Na de aftraD mo e st -or
s crrd i :-n 
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We__gingen nrcteen in de aanvaf maar de achter _
noede van Udiros ving.de baI q99i op en nu gingen zij inde aanval . Zo ging hót een tijdje dàor totdát : - : : : -

Rinse Valk de b aJ_ krecg. tti; riaákte een solo cn schootde ba]. recht in de goal en àus o - f . Even later-washet rust Yle gingen de tweede helft Ín met veel moed.ra_ een. kwartLertJe spelen schoot een Udiros_speler deba1 met c_en prachtigó boog in het net en zo werd hett.-.r . Iu3ar wLj voetball-ers van Ofdeboorn lieten onsn].er op de kop zitten . Daar werd Rinse Valk gevloerdnet bÍiten het 16 m. gebi.ed . Rinse nah daarna eenvrije trap . De bat- k em voor in riót 
"ófo to"àór,iàn via

{appig Snedinga werd toen 1 - 2 gescoord .Even J.ater maakte Rinse Va].k *e.""uun prachtigo soloen naakte daalvan een--doelpunt . Dus dà stana"w,:s']i3Zo was de ej-ndstand. Het wàs een feute-weastri;á-ge lweest en de wi-nnaars gingen zegevierend truiswaártE-.
.,- _ _ _ _ _ lart_van_Heel .

in de andere hoek .niets beginnen en
ei.nde .

Hals lag nog
het werd 3-1 -

op de grond en kon
En dat was neteen het

Gemit Otter

5.00

10.0c

10.00
5.00

10.00

WEIPEN: UDIROS _OIDEBOoRNI f-]

TE KOoP bij J. SETT]I,EHH\{

1

paar voe tba]-schoenen
Maat 10 senlor f.

paar voetbalschoenen niaat lS
. leeftijd B - 10 jaar f.

paar voetbalschcenen maat T*leeftijd 10 - 12 jaar f.
Shirts en 2 paar kniekousen à f.
Shirt en 1 paar kniekouwen a f.

TE KOOP GEVRiJGD :

paar voetbalschoenen kteinste maat
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SERIEWEDSTRIJDEN

3ROOD MEENEMEN .

( tournooi )vertrek 9.00 uur per auto .

D. Yalk
S. Rodenburg Jt. Nieuwenhuis

F.vd.Meulen W. flui sman S.vd. Meer
P.Rod enburg-8. Oosterbaan-J -vd .Meer-J. d e Jong-D'0osterbaan

reserves S.
J.
J.
0.

Teunl s sen
Teuni s sen
.Ckke rman
Valk

0M OVER Nil TE DEI{XIN .

Ons eerste elftal heeft tot nu toe 20 wedstrijden
cesDee]-d , en kreeg daarbij J7 goals tegen . Àls we daar
áe àrie dikke nedeilagen tegen M.K.v. {-2 , Irnsun 4-2 en
Trynwald en 5-0.aftrekken' dan blijven-er 2{ tegengoals
ovór in 1? weddtrijden . een geniddelde van 1.4 wat
zeer qoed ís te noemen . Maar wat zien we van onze vccr-
hoede-. In B wedstrijden werden 11 goals genaakt en in 1l
wedstrijden geen enkele goal V{el iets orn over na te
denken en om iets aan te doen .

Want ook or' in de F.V.3. te voetball-en zal- ni-et
genakkelijk worden . Àls U het F.V.l . nieuws leest dan
áaI U het-volgende opgevallen ziin . 0r: het kampioen-
schap van tr.riesl-and spelen de eerste vier cl-ubs uit de
afdelingen /l en I een competitie . Yerder spelen de onder
ste vier cJ-ubs uit de afdelÍngen I en 3 een halve compe -
titie om uit te neken welk elftal in de eerste klas kan
blijven . Van deze 2 x 4 elfta-l1en blijft er dus naar één
in áe eerste kl-as . Er komt dus volgeÀd iear maat één
eerste klas F.V.n . Er verdwijnen er dus aJ- 7 naar de
tweede kJ-as . Jongens zcrg er voor dat we daar niet kc-
nen . De kans zit er nog in .Àls iu11ie nog kans zi-en
om dle laatste vier puntjes binrren te ha1en, is er nog
hoop . Doe je best


