
10 September 1969 1Oe jaargane No. 2RÏD/iCTïE R. Nieuwland W. de Vries_ {._B9t!19hgm_ _ _ _ _r. gerà
e.s. lglg?_ê,bes:.nt.weei á"- ii"o*"-.Jro"Ir1r1e en net deze n ed ed ef ing"t eg:.ni "ioàr 

onze vereniêing
;i5.i:"i"::lrttS}-3.t3:19F"' 

""8-''i""!iising 
heert eón -

"iÀ"ià i;";;ï"ilioio""u*en en er is weer_een elftatcàÀ_
tot wedstri;o""o""tuf,iÏoïo"n' terrrijl s'Knol l-" u""ààil6

Onder he.t oude is een streep gezet en wegaan dus wecr oDnieuw teginaen-."ÈË Ë"un net êlkêar Dro_!:::r. de verenili"s y,"É"'iiïi" i"ï!""in te brazcn . ieJongens zi.jn a1l_enaal van goeOe-*ii'- en Uw voorzitterheeft in u alten h-et grootËi"-"o"1-"ou*"n. rn de vere pe_sprekken hebben a11en-hun 
""iiá"*Ëá"fier.kin, rneooo^-,r-Àts aanvoerour ván"'irài ;;;Ëï: iË"i8áiËE :

f .t:1d--9: t qer J-en.:.reningà". .;;";" weren dat het moeí*r-1JK voor ie zal zíjn om"Hei" .,qr.Ërrà" te vervansen .; i#: ;: ::Í-"::":::Í::-e:.t;"ï;"i;ïï"-àr,iu,'ffi''jr; u"' baes zo seuw de sner-ers binnen À" iï;r"""ËïlL"l"ri'j.ïïI g: :l:il"erendc r.i,"àr.i-rà"11';"rï;"-:r;u jonsens hebben- Je seaccepteerd u"^9'ï: hg! j; h*Ë-;;";rouwen . Jan wewcnson ,je vceJ_ sterktc en we hopen dat net jou insnlra_tic's het eerste .rriái_ iii "i"Ëï"i'r'r"li;r, ,," dÍt jaàr deK.N.v.B. weer te r::ogen binne"i",loái-.'
. Het_lwss6s heeft als aanvoerder \4r.HuismanVoor hen setden dezetfde *;;fi;"*;isïoor Jan. Het 2e

53Ë::"tË":'ï""f;3lrtl-i'eË-áiààÏrff!-ui *oui- "ór.,iààiit .
Van het derde en vijfde is nog niets be_kend, naar dat kornt 0"" "À" "áràáiàl=ráer wel" .Dat or nog heel *át ,oeíii;tfrèoen zullennoeton v,,orden overwonnen str.at we1 vast

r: s1a- y*" ."T" ;"ifi: f;t :iiitt';gïfi,ffj;l "- 
; 
:1,*fi '$fi Ë,Ë "i

ii"tËffH+ ";5Ë:;3,,ï: irooral op áe'ái,oË"?-i"à"+: i;;'i"
dragèn cn cen v;à-nË3Ër3".J"ff5i"..S$ifr3tfh,,f8;igX';; *;-
.9y91tuisa zijn, dat uitwassen"di"uóï*ËË""pporteerd zul1enworden en net wortel en aJ_ zut1e" *o"Eàn àite"À"àÀ"i*l^"..Oudcrs van jonge 1eden, u-t *"i-ài: rrárr"ïu*"t"rd zi jn, dat?o 9"11 er iets gebeurá, U hiervan i' t 

"rrr,rr" 
zult wordengesteld,

U voelt^we] dat dit voor een voorzitter enzlJn heLpers een enonne zwa!:e i"ai-i"-rrn daaron zouden t
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Zorg ervoor d'at ze geiegel-d op.de training komen

en dat ze óp tijd voor de weclstrijd zijn en als -er- 99-
àË"Ë*or-""àà"á Ë"ttá"Átàanders zijn , àie daadwcrkelijk
iá"-rà"dà" wil]en helpen , dan zou ons dat zeer welkon
iii"-l-"i--*aÀ--tret oiràot' áaar voor begeleiding ' Eo?! 

--
U-Ëó",1"t "uns 

praten-. De voorzitter is altijd bereid U

te ontvangen t
Wensen zijn er nog te overt naar we kunlen

niet aJ-les in één keei oplossen. ' YrÍ e denken b'v' aan ccn
anà"r ciutftui-s, waar we vrijelijk naar toe kumen gaan '
í"À-i"rï"ii voór de zaterdalavoÀden-. u ziet het dus al,
*àoifi;f.ft"aen genoeg' naar wo St?!. d9-o-r 

'Maar nu"Áaan we oné dan cven bezighoudcn net
de a.s. "o*p"titi" 

. In ons vorig blaadje.hebben we de

inauiittt"n à1 bekend gemaakt ' voor a's' zaterdag €r Zorlr
á;Ë-;iF-d" volgencle íedstrljden vastgesteld :

ááï."àáet oide6oorn lc - tijnje lC - 1O'30 uur
" .{kkrun t B - Oldeboorn l3 ? 'ttut :

Zond,ag 3 OldeboornJ.. -SportclubMa^lckinga ? u11r !
Surfl.veen 3 - - Otdeboorn 2 2 n í\
oldeboorn 4 - Ota"uoorn 5 10 rr '

- laqsgzyagg 1À - Oldebogrg !/t- - - -11
0PSfET.,I-,1NGEN :-- -ótO.uoorn 1 H. Nieuwland

W. Wuite J. Jeninga L' PoePjes
IV. Schriener TJ. Blauw

S. Watzena- J.Kalsbeek- l. Jeninga-Blankenb erg-J ' d e Jong
R""erves M. Ioeef stra - H. PoePjes

OíJDEBOORN 2 chr. I.,anting
-A.Jeninga Jr. D, \4ragenaar Sj ' Iíui sman

J..Adarnse Sj' Wagenaar
S , Knol-P . Hoeks tra-O . Schri ener-trY ' Hui sman- R ' Knol

RESERVES M-Yoolstra - f. Kraaer '
OIDEtsOORN 4 -

J.Ve].tman
C. Ald ert s

J.tÁratzena-H. de Jong-

C. de Boer
J. lichelaar T..,.Vlsser
M.Meester K.Vtliersna

SrVisser - D.van l,eeuwen
te snelen in WIT



ÍïET RESULT.|JIT VÀ\ oNZX J0NGS1E VoEgB.llLlERS
Zo u a1len weet hebben 2 welpen etftallen

deze zoner een volledige conpetitle gespeelil . Onze
oudste welpen konden het niet tot de bcvenste plaats
brengen, maar het is toch een prima elftal .

ne jongste jongcns daarentegen werden karnpi
oen in hun pou1e, zodat we zaterdagmorgen 30 lug. 1o uur
moesten aantreden tcgen jongens va.n Heerenveen . Dit du-
el werd echter net met J-2 verloren, mear in het veld wa
r"en ze geenszins de rnindere . De aanvoerder .[.Mu]-der
kon na afloop toch nog een beker in ontvangst nenren, die
ze verdlend hadden als poule-winnaar , À1s leatste dÍt
nog . Jongens de comp. is afgelopen naar het trainen
niet, dus kom e3.ke maandag-avond, dan blijf je in condl-
tie , Misschien waoht er volgend jaar weer een zwaar
set-zoen. jgugdleiaers
OLDXtsOORN 18 - .,AKIGUM IB'In een gelijkopgaande strijd l-eek het erop,
dat er geen doelpunten zouden val-len. Maar in de l.le r:rin
brecht Í1. Brouwer de stand op 1 - 0. 3en poosje later
werd het zeLfs 2 - O door een mooi. schot van D.Oosterbaan
Maar .Akkrum kw an nog tórug op 2 - 1. Na d e rust rekenden
we echter af,.met .Akkrun. Eerst door eenschct van iV.Huis-
nan, waar Dí'Rodenburg een groot aandeel in had en later
door l/tl,Watz ema 4 - 1 Even leck het erop dat .{kkrum een
tweede goaJ- zou naken, toen J.Theunissen zlch geen raedwist met zijn voet, waardoor een ,Akkrwmer alleen voor
onze goed keepende D.Valk opdook, maar deze faalde niet,
Maar onze achterhocde noest toch een tweede goal- toelaten
WrÍÍuisnarr en W.I{atzena vergrootten de voorsprong nog tot
.6 - 2, wat ook de eindstand was. Onze eerstó ovórwiáning
was binnen_ _ _81 !e_V1ig"_ _ _ _
TRNSUM 1C - otDttsOoRN IC . I - 2

fn een matige wedstrijd was frnsun in de eer-
ste helft wat meer in dó aanval .Máar na veel gezwoeg kwa-
nen we toch nog aa.rl eerl doelpunt , ïn de tweede helft wa-
ren we vee]- meer i-n de aanval . Jan r{kkerman kreeg de ba].
goed op de slof en scoorde 2 - O, Een paar ni_nuten voor
het eindslgnaal kreeg Irnsum toch nog een doelpunt, wat
niet deerde , Zo gingen wij met een 2 - L zege naar huis

PJ.v.d,Meul-en.
ië.t



OPSIEI.I,ïNG 1r{ vertrek 10.15 uur per bronmer.
G. Brander

K. Poepjes W. Huisman J.NieuwlandJ. Greijdanus M.J.v.d.Velde
H.Di jkstra-T.vd .Meur-en.ó wiitrott tt..l .uieuwiand .J.Brouwer
Leider. E.lclrlegel _ _ _ _ _ _rgsgrle_S. lo{enbgrg _olDBooRN 

;:"+ffi* t'to uur Per riets
Í.Nieuwenhuis S.Rodenburg J. Veld

B.de VrieË . Teunissen
P-Rodenburg-H.Brouwer-D. Oosterbaan-H.Di jkstra_S. f eunissenÍ.,eider H. Nieuwland :re set:\re W. Watzena

--:-
oLDEtsooRN 1C Z.aIERDÁGMORGEN 1o.lo uurO. Va]-k

tj.Meester F.v.dMeq en T.RodenburgJ.Rinsma----T. KristJ..Akketuan.J.I{ràer- ? .w.fijàarn-. B.oosterbaanLeider H.lVasenaar . _ _reserves J.f .v.Heef en n.Và1ástra.--:______
ons vierde elfta]- vertrok zaterdagmiddag per busnef hun vrouwen - voor een'vriendscrràppórtir<e"*àà;t"ïja

l?ii.,t:yllo. , tósen rr"n "ijiJ"-^:"il*àà" aardige wcd_srrlJd wlsten onze veteranén de buit binnen te halen.Zewonnen met 2 - 1 . Ng_3ft9op van de wcdstrijà ;;"À;;""
9en.paar uurtjes gezelJ-ig doorgebracht met dé Auuriá 

-_
spel_ers en na een hee1 géze11i[e kofiienaaftijO -werà 

aeterugrel on 9 uur aanvaard : --
. Het was een prachtige middag .

___S.deïos.
fERVOER .- Vy'e rekenen er op dat voor :f.aure olï*"A"t"irdvier auto's nodig zijn. ïeoó"u'ÀpàrË" oóiaarà rrï;;-:r-voor aan de chauffeur of. eigenaar ian de auto f. f .iO .Jwtioren f. 1.oo . lg gtrguifeur dient wet goed de kilo_:gIgI: te noteren, opdat later vur"á[àni"e f;ái-aà"pui]"-nr-ngne ester kan geschieden .

.{irlEAI A-AIJ Vï'rF:Í., SUCCES TOEGEWENST


