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'f t ZeJ je kinC. maar wéze , ia ja ja ja rr

die je de das om doet
Ja ons oud-speler Piet Goerres die in lJ<krun speelt ,
zorgde. er 5 minuten voor het einde voor dat "lkkrum toch
nog naast. ons kwam en de stand op - l 1 bracht
le wedstrijd Cl ileboorn 1 tegen .Àkkrum I eindigde dus
met de gelijke étand 1 I

In een pittege wedstrijd werd tot de rust de
stand dubbel blank gehouden , hoewel .4kkrum toch wel
iets in de meerderheid was . Na de rust waren onze jcn-
gens sterker . llrk tr{,ragenaar zorgde voor 1 0 en we
dachten reeds met de voile winst te gean strijken, toen
Piet G.oerues dat voor ons noodlottige doelpunt maakte 1

lVe nemen het Piet niet kwalijk. Het was een pri-
ma doelpunt . Een hoge voorzet, waaruit Piet metéén de
bal- tegen de grond s1oeg, waardoor onze keeper veruast
werd en de bal nog net orrder de keeper door ging

Ons derde elftal deed het beter. Met 4 - 1 werd
de uitwedstrijd tegen F.F.S gewonnen Met de rust was
het reeds 3 - o . Jelke Bethlehem nam van de vier.doel
punten er drie voot ztjn rekening . Het derde stevent
rechtstreeks op de kampioenstitel af . Nog twee wed
strijden winnen jongens en de vlag kan in top

Schreven we vcrlge keer dat Cor Àldcrts in de
wed stri jd tegen Ocs'Lerlittens gebl essee.r.d raa.ktc on dat
het er eerst niet zc mcoi- uitzag , maar dat het geluk-
kig nie evi-el, achteraf bleek da.t Cor z'n kuitbeen gebro-
ken wrs Ook onsi dcrde elftalspeler Metro voor-stra had
pe ch Tljdens z'n werkzacrnheden kreeg hij door eenklein ongelukje ztn rechterarm kapot .-

\iie wensen beide spelers een voorspoedig herstel
" 01'er dc afgclopcn zondag valt niets te melden .
eerstc, tweedc en derde hadden vrijaf en de wedstrijd
het vierde tegen lVarga werd afgelast

0m toch wat te kunnen voetba.llen had de elfta-
eorn;lj-ssie gemeend het ecrstc tegen he t tweedc tc latcn
voe tba"llen . Dc trai-ner was gevra.egd dezc v:rd sb-r.i. jd te
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willen leiden en dan onder hgt spelen aenwijzingen te ge-
ven hoe het wel en hoc het niet moet .

lVie begrijpt onze verbazing toen we vernanen dat
de wedstrijd nlet doorglng , omdat het terrein afgekeurd.was. Dat nen de morgen-weds;rijden had afgelast, goed,
het had naehts wat gennceuwd, maar deze wedstrijá had
daai toch niets mee te maken . Het bleef de gehóle dagvei'der droog en het teryein was best te bespólen geweést
Maar al had het pijpestelen geregend en al hedden weniet kunnen voetballen, dan nocir-hardden we de jongens
ecns bijelkaar gehad en hadden we op e en aï.derc plaats
onder leiding van de trainer een fijàe bespre.ki-ng'kunnen
hebben .I/laar nu ging alles weer de mist in . oíerleg
tussen bestuur en elftar-commissi-e schijnt in onze ver-
enigi-ng niet mogelijk te ztjn .

Àls elftal-commisàie trachten we met bchulp
van dc jongens onze vereniging nieuw leven 1n te bla -zen, en het gaat prachtig , m&ar als het bestuur onsgccn steun 'wil geven , nou dan kappen wc er meê .

Voor het aanstaande weckend zijn de vclgendewedstrijden vastgestcld :
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Zondag
DeSwcachl -Oldeboornl Z..àkkruml gl-dcboorn2 IO.0ldcboornS -lYarga3 l-0RcnadoS 0ldeboornl 12
Oldcboorn 1l - Read Swart l/r z
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Met verbaVing en verontwaardiging hcb ilr hct "r"""to,'t,van de wedstÍijd Makkinga- orienEorn-gètezen van oe Eanovan J. Kraan. Kritiek mag cr zijn, máar dan ock Kritíeken gccn onzinnig geschrijf van b.v. ( it citeer) zo.n gedropcn fluitlst o . . enz.
laten wc gcmakshal_vc aa.nnemen dat inderdaad

genoemde fluitist ( het was dc Hcer Kuipers, die tochwel iets van scheldsrcchtercn afweet ) áic órg z'n ár.aainiet he"d. dat kan gebeuren. Hi i qq ook wel^de nodigefouten gcmaakt hebbón, die maaki iàoerá scheidÀrËóËt"rin elke wcdstrijd. Ivlaar dat all_cs re chtvaardigt nog



nog nlet om op. egq dergelijke ergerlijke manicr overzo'n men te sóhri;ven,-tcmóer daár [ij -ziei-niót-.ràioo-

-d+qo+ kan. Tevcns bereik je met dit áfbraak gedoe àatbij 9q spelers zo \ryereureÉhand atle respect ïoór-Ooscheidsrechter verdwijnt en daar is m.i. geen mens
mc-e ggb?a-t, Een scheidsrechter is nu eonáaal een nood-zakclijk kwaad en men moet er van uitgaan dat hij "á""bcstc wetcn handelt" Ook het .;_edre_g ian de speiersin hct vet-d bepaalt vocr een bólangFi;k aóór aè Íóià'ing
va"n een wcdstrijd. \it,as dit wel zoals het behoorde tcztjn Kraan ? Tenslotte nog dit. laten we metelkaarproberen op hoger peil te komen en niet één man eriósin de schoenen schuiven " De dén kan n.l. niet uuítÀnde andere in het voetbatspel o

Fluitist_J. Uijnheer .
antwoord van de Heer Kraan .

0p.p_ijn_stukje over de ft_uitist in Makkingaheb ik verschillende reácties gehad.ne opmerking"n aanmijn adres varieren van schunníg tot goeá gu""hió;nn .Het commenteer van ons lid-J. Míjnhecr i;
lgt qgep!-zeggend, rk kan er alleen op antwoorden datdie fluitist op een oprrallende manier-in ons nadccl
lgqrt gefloten.Dat wil nog niet zeggen dat ik z'n- "u" -lijkheid in twijfel trek :. Je kan-femand met de neÀtebedocllngen naar de bliksem helpen. lls Mijnheerschrijft dat die mL-neer er wel-wat van t<e,á,. oan moetdat wel zo zijnr trrders flult jc geen 1" klas *oa"i":.;oNiettemin briif,if. er.bij, dat dló man oie miao;à-;;slecht floct dat ik m1j níet kan herrinneren ze ooitzo slecht-gezien te heÉben . Hct fcit dat ik voÁ"rit-ter bcn, doet niets af aan het feit dat ik "r *ài-*átv?+ ryag z?ggen-. Dat mijn pt?kje mi-sschlen wet scherpuitviet, kwarc door het feit dat het heêt van ou-nááiogesehreven is . Een scheÍdsrechter is er om het 

"pár1n goede br!-en te leidcn cn gcen_noodzakelijk tc*aeà-.Ik.persoonfijk heË wet_ rcspect ioor aààu
Tglgcn,- díe zieh beschikbaar sterlen. iài tiói-"iËi-ár_
j*ld*_1?oiloog eaat.is togisch, we sraán anómáái-oËz- n tiiq dc plank mis. Mae.r wanneer zo'n man de heiewedstrijd verpcst, mag daar gerust wel_ op gereageerdworden. Missehien dat door oit artikeltju- ent<ËrÀ-vanonze oudere leden zieh geroepen voelen dó fluit tó"hand te nemen, dan zou mijn Àchrijven toch eonstructiefgewerkt hebben J. Kraan -
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In de e cr:ste hclft speelden we i-n d: "'rind op"
Het begon trcuwens aL goed met ons, want we kregen in
het eeistc hwartier al vcel kr.r:sen , naar hct luktc niet.
IVlaar in de leatste vijf minuten lultte het ons de stand
op l-O te krijgen* 

Na-de rust hadden we van de wind af cn het be-
gon dan ook aI goed, want cnze spil gaf een pass aan anze
rechts-buiten en die scoorde 2'0. Toen krccg Go-'redi;k
ook nog een paar goede aanvallcn , mal? daar viisten wc
ons uit te rcddcn cn toen kreeg onze spil wee.ï'cie bal cI;
begon aan een solo en scoorde 3-0 }nzc rcchtsbuiten
maakte er 4-0 van . door de mj-dvoor wc:'u hct 5-0 en tcn-
slottc dqor onze spil 6-0 . J. Vcl-d

Es-t-Elli. Ecl-uid o

Van-Meïro en Cobíe ontvingcn wc ondelsba"ande
kennisgcving {.

Met blijdschap geven wij U kennis ven Cc
geboorte van cns dochtertje

/NI'MLIES _ \'flLLIN
lí1. Voclstra
C" Voo--i.stra- Schricme r
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Cobie en Metro.r van ons allemaal, mear in het bijzcnder
van dc jcngens ven het derde e1ftal, van harte g:feli
citeerd en dat jullie in de toekomst van dc klcj-tre
l,nnelics \recl- plczier zuLLen nogeil belcvcn

Voor dc afgelopcrr zeiterda5niddag haddcn iryc oe.n
spelregel niiddag gcpl i,nd, nreAr íjr wa.i'cn dire ct al 2.."

veel afzeggingen uat lrrc er naer rriei vcrder IÍeG zijn gc
gean Nu willen vJe ook irrstructiefilms gsan dr;aien
maar als er nicmend kql da.lr kunn'en lve cr beter iiiet aan
beginnen " !ïie doet ercllÊ een Su3gcsc-i c wan]lceï wc deze
miàOagen uf avonden het beste kunnen houdcn

Als E.C. lvil]-cn lvc alles doen mi-ier we v"":agen
dan ook 311 er mcderrye::king
DÍt was het dan lve er en noglni:als
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