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IIET EINDE V.A},i HET JJJR Lg6g
IY.ADERT MET R,ASSE SCHRETEN,

YÍE i{EtsBEI{ VEEIJ BELEEFD,

}/I,4.4R IíïE ZIJN TOCI-J V/EI TF'}VREDNN.

\,v/rNT, KTJKEND N.,l,{R DE RtsSUlTITEN,

GEtsOEKT IÏ{ Ï]ET NOG JONGE SEIZOEN,

IIUNNEI'Í 'ifE MET RECIIT VfEtrj ZEGGEN,

q4T BIJNI1 SLLE EI,FT;';I,LEN HET PRIMI,

EN /iLS 'vrE lrOG EXNS GIJIN nENi{EN

/.ljN TIET VFRDERE SEIZOEN-ITERICOP

Iv{OETEN V'fE ZEGGEN T0T l&lE SPELERS;

''OÏ JUILIE \IESTIGEN WIJ ONZE HOOP''

WIJ DJïNi{EN U VOOR DE S"4MENWERKING

ILL,E Y081ts II,VRÏENDEN MET E'tK"4iR,
EN !{ENSEN U PRETTIGE ICERSTN.IGEN

Elf EEN VOORSPOEDïG NIEUïVJli'rR.
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OUDEJ J,iRS .AVONT_ OVERPE INZ I NG .

Wij werken voor Uv! toekomst
\iilij worstelen tegen overmacht

Om U rijker te maken aan vreugde
en rijker dan wij aan kracht

ln wel moogt ge ons toewuiven
kinderen, juichend van vrolijkheidtillant Uvr deel- is eenmaal_ de zegón
en ons deel ook schoon - 1s de strijd.

r-rees dit gedicht eens 10 maaf over en laat het eens goedop_U_inwerken. Deze schone woorden werden jO tot 60 j"u"
geleden geschreven door een van de ferste strijders vooreen betere maltschappij, Í{enriette Roland Horst. veel iser al in de tijd tussen toen en nu veranderd. om op onstemein te blijven, toen geen sportvelden, geen gymnas-tieklokalen. Toen was er voor dà gewone ;onlens Eá mei.s_jes geen enkere ontspa.nning. nn kíJt< dan nu eens om jeheenl dan is €r al vèer om o\rer te" juiàtr"n en tócn--zí;n\"re er nog niet. wat hebben-we nog een wensen \roor detoekomst n Een tlveede te*ei-n, eei betere verr-ichting, een
9]1!ro:<31r op het tei'rein. Geen kreinigÀ"0à"*rà;i;':urriezten. maar in de toekomst zal l,,ret er tóch rrr.,,oéi"Ë r.o_rnen..'we krijgen steács mó"rïrïjà ii3à"en die zu1lentoch ergens áoo" moeten brengen en 'vaar kan. dat u"tu"*3r, f
mooi-g".q?n op-het spcrtverd. ons aeei-rrie"r"n ,"1-àíde strijo -oÀ'drt 

te-b"""ik"n, opdat het straj<s vcor d: {j eugd een zesen mag zi 7n .Iongeà=, 
-ráà;"";;;-;r, 

J"irun ,help mee om deze wensen te kuànen'"u"ii""ren, zodatstraks ju11ie kinderen er hun prezià" 
"*. mogen beleven.

ïir_de Vries,
op.y"f?oek van de :'edaktie np"u""" iir-*"r.-i;";-;"ï;;.-

?:::k:lti:.^t:' schrijvel. Í{"t-lóón;-tËg-*n kerst en nieuw_iaar en dan is men p!"r s*"*iËà ;; ;à"ihËi'ii*,ïï*l'iiii_kleuri-g voor te sterl"rr.."i" wórdt ooào gegooid met vrede
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! ï: *itfulk Ëlfi ";zo voos zijn.je ook in ónze crub, r""-ueróoft 
"á"'áiru., maar wat eruit komt kan in mi;n troifà kies.Het is n.1- zo dat"neï-ËJiut* ons visitekaartje is. Nugaat dat eerste nie i ,o-áts wij *"r-ààuden,witrlen, maar
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de man langs de lijn kankert al weerr dat het bestuur
niet deugt en de E.C. kan beter zakki-es plakken. Nu
kunnen deze betv'reters er rustig van op aan dat diege-
ne praktisch al hun vrije tijd aari de club besteden en
dat ook naar eer en geweten doen. nat wet en ze ook wel,
maar ze moeten toch wat te kankeren hebben. Bij moeder
thuis'hoeven ze het niet te doen want die schopt ze wel
de deur uit. Is er dan zoveel reden om de bek ópen t'e
scheuren? 'vVel nee, maar als dat nu eenmaal je gewoonte
isrvraarom zov je dan veranderen. 0p die manier hoef je
ock niet bang te zÍjn dat ze je vragen om iets voor de
club te doen. Medewerking verl-enen ? Sen je .gek" Dat
woord staat ni-et in. hun woordenboek. Maar waar we nou
medewerkíng van verrnachten ? Van onze heren voetballers
natuurrijk' De meeste van anze leden prefereren dcr warme
kachel. En aehter die kachel kun je ei goeie voornemens
op na houden, maar op h.et veld mcet je het vlaar maken.
I\laar laat ik daar nou maar niet over zeuren, want daar
kan ik zo zoetjes aern wel een granmofoonplaa.t van maken
en het is hellaas gcen top-hit. Eeerder treurmuzi_ek.
ï-.,aten we een goed voornemen in het nieuwe jaar realise-
ren, simpelweg proberen cns cerste omhoog te brengen.
r'ils we daar nou eens wat aan gingen doen, darr moet je
eens zten af het lukt, !ïant jullie kunnen het wel.,
Ik eindig dit artilceltje met de wens, dat elkeen. die.
het goed meent met de voetbalclub ec ziyn schouders
onder zet in het nieuwe jaar. .il-leen op die ma.ni_er
kunnen wi-j de club weer naam geven van een gevreesde
màar eerlijke tc"lenstander.
Sportliefhebbers, een happy 1970. J. Kraan
Onderstaand gevcn wij U de standen per 23-LL-I969 t
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Zo vríenden. d?t was het dan weer lroo"-Olr" tuu"l iorÁ#i.*: í:"Íl^:r**";:_r;:i;: ;#!?iË; er goed vo* enars we zo door saan zít "" r-,op""iijË";.;"náfiiï"iiiiriiin' ItÍaar we àa*- eerst het ouàe 5aïr iJr.r.u" uitzitten
Frfrg,?1lt1_|y,,r?1, goede moód weer van starr.
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