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RÏD.ACTII ; R. NIEUJI, /Nl W. dc VRIES
J. SETIILEHEM !l.dc R00S

0ver de bugtengewonc lcdcnvcrgadering , wclke vorigc weck
dinsdag werd gchoudcn velt niet vecl te melden

Wat te denken van de 18 ledcn wcl-ke de vergadc
ring hadden aangcvrl"e.gd ? hiervan weren slechts viif aan
wczig . Ile v?ee.g waarom het ging was de training en hi.er
op werd kort en krachtig e cn antwoord gegeven . "AIs we
wat willen berciken dan ze.L er getra;Í-nd moetcn worden .
.41s nieuw elftalcommissielid werd benocmd de hcer Schrie
mcr . ( dcze vacature was ontstaan door het bedankcn van
j '_tu:r:"1"1):
Ons ccrstc verloor dc uitwedstrijd tcgen D,T.D" nct 2'L'
Hoewel de r,vcdstri jd we rd vr:rloren mogcn we toch nict ontc
vrcden zi jn . '\Ni..tuur1ijk hadden we ju1lic greag z j-en win
nen, maar we wistcn ook dat l.T.l. eeÍt goede ploeg was e

De thuiswedstrijd verloren we tocn mct 3-0 " fn dic wcd-
strijd staken zc technisch ccn stuk boven jullie uit .
llat we nu maar met 2 - l rrerloren gceft goede hoop voor de
toekomst . Er wordt hard gctraind. Ons vcldspcl wordt
stecds bcter, mÍ'*ar we ztjn cr nog nict .Rome wcrd ook nict
in dón dag gcbouwd ..tlanstaandc paasmaendag komt J'ïkkrum
op vÍsitc cn deze wedstrijd zaL wecr nict gcmakkelijk wor-
dcn . Denk er wcJ. om dat jullie het een beetjc kalm aalt
doen in de paasdagen cn dat jullie maandag fit op hct
tcrrein komen

Ons twccde won de uitwedstrijd tegen Lccuwar-
den 5 net 3 0 - Yoor de rust, met de harde wind mec 1wildc het niet vlotten . Qnzc jongens kwamen slcchts tot
éón goal Na. cle rust tegen de wind in ging hct inóéns
vecl beter . !c Lceuwarders werdcn toen overkhast " Goed
combi-nerend wcrd steeds maar weer op het leeuv,arder doel
storm gelopcn , maar Oene Schricmer wist met twee gavc
doclpunten de stand op 3-0 te brengen o

Ons derde deed het nog beter. Mct 7-O wcrd
Udiros J naar huis gestuurd. !ïat er met Udiros aan dc
hand was weet ik niet, maar deze jongens deden anders
niets dan tegen elkaar kankeren.

Het eerstc doelpunt ontstond ne een schot
van Vd.. Fodenburg dat de kceper niet klemvast had cn dat
door Ál/ foepjcs-in een doeliunt werd ongezet. Door I{1.
Voolstra werd het 2 0. Laten we het derde maar vergeten



'ien sehot va' st.van z:lnderen werd door een udiros spe_Ler in eigen doel gewerkt. Maar-Éót-rri""oó wáÀ-ócÀ ju_weeltje. Een doorlóopbar wcrd door-stnrro'praehtlg ineen. doelpunt omgezet. Toen kwa,m het Ti;.e llaufr werdrn het strafseholsqbic.J gcrner.gerd " Ging ;Ë; ;j;*óour_tje Moulein van. gói;unoorà dqió riaár over de kop enPenalty. I1ein "Akkcrman er achter. i:0.-Even taiór-wecr
9g? pu'a"lty: E."r irsgschoten bat wórd oóor-"oÀ-Èà"r."""r,udiros met de hand áit tret doel go"ràgË.r. ïTeer straf_sel.rop. \ïcer.Iicin en 6-0 was dc éta'ol en uo schoothein ook de zevende soal uir cen-"#;i";;;"i""ËËïËi"oukecpcr . -

landcup. werd vorige-ileek tc sroicn-;;i-r--- ;"gàiiji.gespeeld. rn dc thulswedstrijd wisten'ón o ;ongËns-fict4-0 te winnen . i.i'avo jongens En nu maar.even af -wachten wie de volgendc-tegcnstand-er àar- zzln .--Onze 1È's dedeá nót Àiá" sro"r,t". Met l_oy*Td y?n l,angc-zwa.eg verloren--. i\,b;t-aàï ,ru ,o jongcns?Volgendc kcer bctei hoor
Dit"was hct dan'wecr voor deze keer . voor2e paasd",g zijn de vorgende wedstrijdón vestgcsteld
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Oldeboorn 1
O]-deboorn 4
frnsum 4
F.tr "S 2

Voor zaterdagmiddag ZB
we d stri jd litctrum f C
lVe wensen jullie wcer

lkkrum 1 2 uur'; .0osterlittens 4 10 uur
-' Oldeboorn 5 tl n

0ldcboorn 3 10,30 uur
Maart is nog
- Oldebocrn l_C

vastgestel-d de
4 uur.
toe .

Vrie s
e"l-lemaal vcel succes

W. de
áÁtlpiIil(3N "D.T.I.l_ _ ol_t}t ;looiiNDet hot nocilijk daar zou worden

zoi-ets weet iedcreenVol goede moed ging ieder' met Veenstra. s bus dae,r heen oNa die forse overwinning
. - 0p Mildalr ,. de vorige week ,Men toch met goede'hope

het résultaat-bekeek .Eerst kwam voor onze keeper
die vatale vrije trapZii ma"akten er óén _ náJ. venvoor ons ecn harde klap .
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!'ocn er later noE één bij kwani,
dan weet je we1 hoe he t garlt .

Jr'.r' alles trckt ten ranval
maar toen was het te laat

liUel kwaro biffifis Een -<io6lpunt,
men redde dus de eer ,

Dit kan een lesje wezen
hler voor een volgende keer .

Jac. de Vos

VERSi,.|.G \'{0ISTRIJD Langezwe-ag.1B - Ol-deboorn lts 3-0
Ee wedstrijd begon al slecht, we.nt onze altijd

goed spelende links-back moesten wc missen .Toen mocst
onze links-buiten maar links-back spelen. Voor de zeker-
heid hadden we een ausp0.tser achter gezet, zodat we dach-
ten, dit redden we wel. Na vier min. viel er ecn gat in
de verdediging, dat wc anders nooit hadden en la"ngezwzeE
scoorde - l--0. We waren helemaal ven slage

Na de aftrap viel er wecr een gat en dat bete-
kcnd e 2-0. To.en 1s onze ausputser Sietse Rodenburg near
voren gega"-n. Na de rust wilde het hclcmaal- niet neer.
Yfe hebben al-les nog geprobcerd, maar nlets lukte . Na
een kwartier kreeg le"ngezwaag een vrijc schop. Dit sehot
belandde echter in het Ëet, on:dat onze keepcr een fout
maakte. Toen zekte a].les in. elkaar en niets wilde mcer"
Zo werd de eindstand 3*O vodr. langezwa,ag. Maar we hebbcn
nog twee wedstrijden te spelen jongens en die kunncn we
winnen. nus doud de moet er in na zo'n struikellng o o.

Durk Valk
OOSTERIITTENS 4 OIJDEBOORN 4 o-o

Bij aanrkomst bleek dat de scheidsrcchter het
vcld had afgekeurd. Het was inderdaad sl-echt, maar wÍj
waren cr nu óénriaal en na evcn praten met de schcids -
rechter ging het door, Over de wedstrijd zclf is nict
zoveel te vertellen. Dc partije-. vraren evcn sterk. Aê.rl

beide kanten kwamen wel enkele kansen maar dezc werdcn
niet benut. Dc sta"nd ble cf dus dubbel blank. Rest nog
te vermelden dat Cor dlderts geblesseerd raaktc. Hct zet
er_niat zo_mooi _uit, --rr.ga! gclukki6_vlel !u! g"g.
FRIESI,,AN! CUP I'ÍEIPEN ?I,DEBOONN - SLOTEN 4-O

In Sloten hebben we 1-1 gespeeJ-d ' Dus we
moesten winnen om in de tweede ronde te komen . Na dc
aftrap gingen we meteen ín de aanval, maar de verCodi-
ging van Sloten was er r.lug bii . Tguq Sloten in de
áaníal maar onze gocd draaiende verdediging ruinde
goecl op Ruurd v.d'Kloct schoo.t na een mooio solo



goed in 1-o . Kl-aas Jikkernian naaktc er 2-O vtxt cn .,.linze
Valk zorgdc voor l-0 fit wes de ruststand"In de twec-
dc helft krccg Sl-oten vcel mooic kanscn, mae.r" onze kc;
per Huitc Sruinsma rcddc goed. Rinzc Valk zorgde nog
voor 4-O We gean zo door jongcns en op naar de twee-
dc rondc " tsart vein Hccl-

OPSTELLINGEN Oldeboorn 1 /J<krun I
Íi. Nieuw]-and

!ï. Schricmcr J.Jeeningel li.dc Roos IJ. llauw
ï1. !ïultc lï. Jeeninga

D. Wagcnaar C. Slankcnbcrg S. Knol J.de Jcng
rescrvc lr. Poepjcs aanveng 2 uur

F.F.S 2 Oldcboorn 3
Jan. Dijkstra

H. I(e rkstra H. Wagcnae"r
E, r,'/. lodcnburg H.lkkermnn H" Pocpje s

lÍf .lf auw-T.Kns.ncr-St "v "Ztndcren*L4. Yo oJ.stra-l,tl " vd . Vcld e
re scrvc J . 3e thlchem aenveng 10.30 uur

,lrkkrun 1C 01d e boorn lC
0. Valk

Tj.l.,{e estcr J.Oc Jong G. Otter
F. vd .lllculcn 0. Kri st

J. Jkkerman-ï. Rod enburg-J. Krarncr-ts. Oo sterbarn-\/ . Ni jd ani
ï,cider I{. !/a.gcn;'.ar reservcs S. Rinsna

:":":"g -4 -*:". l":t:"I I 'lo-.,9-l8iryryo: "-

Dit wes hct dan wecr voor dczc weck . \íc wenscn
allcn Prettige paasda6en en vcor rryat de sport
bctreft , al-J.en vecl succcs in dc konicndc wed-
strijdcn.


