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II HE'I.,JE DE SiG1i WER YN

Doe't ik hearde 3oarn tsjin VV.Z.S. gelyk
Ik tocht : Der is noch kàns

Forliest de V/àlden dan tsjin Stiens - - -
Dy wie krekt safolle màns .

Dy spi.ele ek tsjin Stiens ien - ien.
!ïi j moatt'in klasse omJ-eech .

Gjin w0nder, hwant it siet nei LÍs
nei't goaltsje meitsjen drecch .

Je, alles wurke omrners tsjin,
as noeht rien net ien punt

To Dokkum joech nen sels ien wei
In oar alu s wo1 hwat gund .

ls nen sa 0ngelckkig is,
dan giet de moed forlern .

Dat Dokkum ma.i<ke se]-s noch twa
Meri kce't forlies wer sjen .

Dan nar in klasse nei omlccch,
hwart dan bistiet de káns ,

Dlk oan de r' J-ijntr wer sizze kin r

Nou binae se dochs mear màns .
En stel- dat men't prestearje koe

Ut dc F.V.f wer wci ,In el-k dy't jinn'supporter is ,
Dy libbet er fêst yn meÍ .

0n altyd nei forJ-ies to striiden
SiJ- jirunc sels ek net foldwaen

Nou kinne jime uÍs supporters
Moay fêst_ris _in oerwinni-ng-j9"4 : -

Yn a1 dy 45 jier ,Det ik jinn' supporter bin
Woe't wo1 nei .jimme dit seizocn

Foarfêst bysfinder mín .

J. de Vos



TOURNOOI IN WJ1RG.4

Zaterdagrnorgen on 10 uur vertrck Oldeboorn 1.rl op de brom
mer ín stromende reten near rivarga, cm aan een tóurncoi
deel- tener.ren . Er waren 2 pou].es van 4 cl_ubs. lïij waren
ingedeel-d bij HauleÍavijk, 3 ergu-ci cn :uitenpcst .

0m kwart voor el-f moesten we onze ecrète wedstriid
tegen Haulerwijk spelen . fn de eerstc Hefft waren tËi-de ploegen even sterk , naar gedoelpu.nt werd er aan bei-
de kanten niet . in dc 2e helft had Haulerrvi. jk een licht
vel-d overwicht.Maar onze verdediging, deze dag het sterk _ste deel vsn onze p1ocg, bleef loed' staande I Zo bleefde stand tot het einde O - O -

De 2c wcdstrijd wes tegen Jergum. .Dcze pfoeE wasbeter dan-wij, naar óok nu wcér hiefà dc verdeài_giis Àèthocfd koel . Toch kwamen we met 1 - o achter te sÍaaË ,toen onze uitstekende 
. 
keeper de gladde bal door zi;n íi.n_gers. J.iet_ glippen. Dit was bverigens zljn enigste iout .die hij later ruimschoots goed heeft gómaajrti door er '

een paar or:no6ie1i jke bal-len-rrit te houàen, Be:igurn bJ-eefhet spel beheersen en we hadden de grootste nróeite omstaande te blijven. Toch kwarnen we gótilt< toen Tinus v.d.Meulen door een l-ange tJrap uit de verdóai_ging op rechtsvrij kwan en de bal- rustig naar llendrit ní e ul:-airO 
""froÀtdi-e _op zi jn beurt de bal rustig langs de keeper scfróài-.1 - l-. Even later kwamen we zelfs vóor te stàan, toenTinus a11een voor de keeper kwam en deed wat er +an henver'lvacht werd. 2 - 1. fn de slotf ase moest onze verdedi-_

Cing 3 co.rne.rs achter elkaar wéggeven. En de je *è"àons, 1l sec. vocr het .eindc noodÍottig, toen dó linksbin_nen onhoudbaar inschoct. De eindstand-werd 2 _ 2 .
De derde wedstrijd speclden we tegen luitenpost .luitenpost was sterker Àaar-kon geen doeipu"t.; ;;Ë;;-.-Tinus,kon dat we.t-, toen hij goed-op een lànge ba1 tiT á"verded]-gtng_doorl_iep en de bal iets eerder bereikte danoe uarlcpende keeper, 1 _ 0. We hebben deze vocrspxongniet neer rri- t hand en gegeven
Zo eindigden wé qet lergun op de eerste plaats in

o.nz e ._pou]-e. Ook het doelgemidd è1de ias van beidè ploepán
5elijk, zodat er door beide pl_oegen 5 st:afsxÀÀ;"à;-;E;;'_
men moesten worden . i4J-l-een l.poepjes en.Slv. d .Nà-"f "n"*i"_ten hieruit te scoren. -Toch haddèË *o rrièru^u" Ë;;#, -"
want.3ergwn wist maar. één.vatt de 5 te benuttenl o, ái.
:3::!:_t gnze pou'le te eindigen. Nu moestur. i"-t"à6í O"wtnnaar van de andere poul_e, dat was Warga. om de eárstÀ-prljs in het tournooi -. In het begiÀ Sínïáe" strijá"SË""
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lijk op . Tinus kreeg zelfs nog een beste kans. toen hi-i
*rg"l voor de keepei verscheeá, maar zijn À"[ót-*J"0"*,ooor de l(eeper no6 net tot corner ververi<t

fn de tweede helft was rrVarga sterker. EindeLi_ikmoestcn wc het hoofd eervol voor-i{arga buigen, toón-éénmi-nuut vocr het einde een warga-speJ-Ër van"afátaná- tiÀ:--hcudbaar inkogelde . y/e moestéri dls net dá àé-pbij".Ëu _
noegen nemen. Ben heel_ goede prestatie .

[ieger Hui snan .

Het is vrijwel zeker dat het terrein deze zomergeslotcn zal zj.jn van L]. Juni tot einde Ju1í . Dit ltve.rband met aan te brengen verbeteringen en Ooorspui_ten der dreÍnace
STOPZNTTTNG TR.AINÏNG

. . .. Nu de ^conipetitio afgelopen is, en tevens degradatie cen feit is, _w_crdt de tralning gestopt totlaatste donderta5 in Juli . yÍe wensen"U-allei eentr.ge. vacantie, om d a"n blnnenkort net nieuwe moed tegr.nnen on het verloren gegane te heroveren . laatdevies zijn t' lVe zijn gósÍagen, doch niet .ru""íà!".

SI,UIT]NG S?ORTTERREIN

Het bestuur .
GELDZ TqKEN .
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In ve -rb and net het af sl_uiten der boeken, ver_zoeken vre een ieder die nog iets te vorderen fre uit vánde clubr_de rekening in te zenden aan de pennin6rcesiárde heer D-van Álthuis, waerna spoedige Uetaring'vÀili-.
DÍrk Val-k is in ecn selectie -Dond erd agavond speelt hij mee

. spcrtpark te Heerenveen . Wiltoe ,

eI ft a1
in een
werrsen

Onze j eugd speler
opgesteld, a. s.wedstrijd op het
hem vee]. succes

VERGJIDETifNG .
De J.À.V. zal-onvoorziene omstandlgheden voor _behouden sehouden woiaèr{'ó;-nil;àa€;;;;a-1?-jurï á:;: .Convocatiet s worden t.z.t. toegezoËden .

Dit is aan-vici árï jaar-nEt-Iáatsle-kiantJe-.-
Vaak met veel- moeite en pijn 1s het ne gelukt de neástekrantjes vol- te krijgen én-vee1 opwekkeids heb ik niótKunnen schrijven ( net uitzónderingen dan vaak van delagere.elftallel,--adspiranten en wólpen ). yan a. fàát_sEe dr].c wedstrijden van het eerste hebt U geen enkel



verslag kunncn lezen , om dc docd cenvoudigc rcden dat
ik ze íiet krijg en nienand de moeite wil- nemen ecns een
verslagje tc sóhrijven , Men schiint er niet van door -
dronEei"te zi.in dai in de eerste plaats de belnngstelling
van Ïeaere Leáer, b - -l ' uitgaat naar de
veffichtingen van rret eerste e1fta1 . Het eerste elf-
iá-t; toeË de kurk waarop een gehele vereniging driift'

Wat ziet nen nu als het eerste speelt ? gcen
kcp neer langs de 1ijn. de belangstelting van de buiten-
waèht is aJ- nihÍl . Va"Bk zien we meer supporters van de
bezoekendo club aan de lijn aas Oldeboornsters '

Verder zou het zo moeten zíinr dat
is van ieder lidr on in het eerste elftal te
)-en . Maar dat iê er in onze vereniging niet
tweede e3-ftal-speler vindt het heJ-ellaal geen
het eerste te worden opgesteld . Ergens zít er dus iets
scheef. naar waar . De ondertinge band die er in iedere
verenigifr[ÏcëF7ijn, is er hier niet Wil-]en de lei'-
ders Ëun"jongens óot te veel bij elkaar houden ? . Al.s
.'ie eenmaal een goed elfta1 hebtr wil je dat natuurliik i
[raag behouden . Maar doe je daarmee ie verenigi-ng a]-s
Ictrcót Eeen afbreuk ? . Zov een elf tal-cor:rmi ssie, waar-
Ëi; men"ddn kcer per week met elkaar on de tafel gaat
zitten om de di.ngen door te praten, de verenigíng gcen
beter dienst bewiizen ?

Een enkele keer heb ik wel- eens fel].e critiek
geuit, maar je krijgt hierop geen enkel comrientaar en
àus stop je èr naai weer nee r er verandert toch niets.
En toch- záL er iets moeten gebeuren . De hele vereniging
zel, wj'L nen iets opbcuwen, vernieuwd moeten worden en
daarbij zal leiding geven een eerste vereíste zi.in
Wordt ór op dezelfde manier doorgemoddert, dan zakt nen
steeds verder wèg en ons eerste speelt dan het iaar daar-
op niet eens meer in de eerste kfas F.V.i. rca?r in de 2et
w-ant reken er maar op dat voetballen in de F.V.ll niet
beter maar we]- harder is .

Ve rd errdffiF-aan a]-]-e nedewerkers r in het bij-
Jac. de Vcs, voor z'9 aardige gedichtjes en dan
we al.J-een een heel prettige vacantie toe .

W. dc Vries .
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