
IgggE4lIEEE{I grgg== :glgEEq gBg:
22 apri1 L97O
BEDTKTIE: R.Nieuwland

J. Bethlehero
E. rtrdema

10e jaargang
1{. de

.H,de

'Nc, 20
Vrie s
Rcos
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ea, , N1êt ,dar-deheren bepaar-d^:i1l tarEn, neel rutr!órcwet< was niet van delucht' M:ar zonder g"rofi"o.oi tàg"isïriuuelen werd erpreeies ged"Sr_y*J ónze'ietder gail-wàgeneer en HcndrikNieuwrand va1 zg verrangour.-w"ïïË"""2 jcngens met dehun toevertrgu*g.u luugd'ào"n, daar neeperje -,'o""-àr. rt ËàË'ie ar,i,oorn,árË"-irlu;ËË;;,^,[}*ïri;_den meegemaekt. en hei d"f"1i;;i";"iaa. its u oan.nog weet dat zíi verschillende +*"1-ner week me t deweJ-pje s en r-;uËro"utt-i"áinen, dan is-het zonder meerduidetijk, dat zij een Àoot "iut ;";; leveren in de elub.rpropos, .cnze.;eulo wonïet z-.l-""-"à aftocp mcct zowethccl Go*edijk-g"! gerrooro l;pg"t-t, *Lt de juiehkretcngi:s:"_ret_g.emak dcór dó-getuidsbárui.""u. 
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mïaag ,J:rrffi;ïe naar_Brauwhui.s. Thui_s hadden we-met 4-)- gewonncn en met de l_ó "+""-inrirrg op De swcachvan vori-ge weekrgingen we-vól rooà-ËËï'vero in. Het rryaspraehtis vcetuai-weór en-oai-uràài ïào" or" ook wel,want na entse ]-uttele mlnuten "À"ït"r"ioiràrï oáïffi maaktà rï"ii'er 0-2 vano d;:;"flï"fËii';:"onze adem in toen Blauwhuis een verdienáàïrïà)-ï;;:"ï_
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FRISI"AB-OLDEtsOORN4
%Ï-d-ag moesf-EeÏ-aAT-antredcn tegen Frisie Br kcploper
van onze klas. Ovcr de wcdstrijd hct volgcnde: Il ne 5
minuten ne,m Olde.bocrn de leiding, en dit was. vocr Frisia
aanleiding om de sportiviteit ;en de kant te zetten. Met
e.lle rniddélen wcrd-geprobeerd cm dc stemd te. veranderen.
Tot de rust gelukte-dit níet. Na rust hetzelfde spcl-
beeld. Frlsia'm;akte gelijkr evcn latcr werd het zolfs
à-l- v"ci Frisia. Door-een"mísvqrstand in de Frisia-
achterhoede werd het 2-2. Ve'rder is 'er cver de wedstrijd
niet ve el te zeggeri. Het ble ef rcr:rneligrmear al net a1
ce! soedc prgslalig yo! !"! 4u:
OI,DEtsOORN IB ' FRfESI.'1ND lts
Woensdffien we cp een mcddcrig veld tegen
Friesl-and ]B voor de ]-e rcnde,om de Fricsland-cup voor
B-juniorerlr Vanaf het begin tot. het einde mcesten !ïe vcr-
dedigend spelen."De tegenpartij kreeg vccl sccringskansen
m?.er dcor veel kunst-en vliegwerk vam onze keeper en aeh-
terhoede bleef het 0-0. Ook wij kregen. een mooie kansr;
meex de vrije trap van cnze. i..anvoerder be]:andde tegcn de
.Lat. Ook 1n de 2ë helft hetzclfde spelbecld. Toch kreeg
Friesl-and een doelpunt, wat cok de eindstand betekchde,
llet was een yedstrijd wáarln'anzc trainer-venzcrgcr Harn
!ïagenl.ar vaak het vóld op noest cm geblesseerde épelcrs
weer cp de bcen. te helpen. Maarrkop op jongens, als we
nu woensdag weer zo gced spelen, verslaan we ze misschien
wel. B. de Vries
GORREDIJK. IB OÏ-,DEtsOORN TB
Wij begcnnen met de wind mec en toen we een 1o minuten
aan het spelcn warell .kreeg ik cen mccie kan$ cn.het vvas,
1-0 voor cnsr Even later was het weer gelijlc en dat von-
den we heel jammer. [{aer we hadden ock:Fckke van Heel
nog en die naakte. er 2-L van cn tcen was het rust.
Na de rust konden we geen goaf mccr maken cn Gomedijk
cck nÍet zcdat wc
bcn gcwonnc4.

dezc wed.strijd toeh maar lekker heb-
W. ye! 4alslesk_ _
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':D/iNIGETUIGING
ffivan mijn vrouw bedank lk leider S.de Vos
err spelers ven het 4c elftal voor de prachtigc.fruit-
mand die wij hebben gekregen.
Vccr mij iá Oe compótifió r'ro'egtijdie afgelcpèn, naar

de ecrstvclgende conpetiïie hocp ik er weer bij te zíjn.
K. /^lderts

IT RINT GOED
f5-86-ffiï68, dy dceht it bêst
Sy wcllt de wedstriid winnc fêst :

Nó, sy gunne harut gjin rêst.
Blauh'3s hat Snein de dupe west.
Sjoch ik har sa yn I e striidtt Nïakket my sa wrinder bli-id.
Hwant ricn kin can harrcn sjcn
Dat mcn gr'altsje s meitsjc kin.

:-Ivlei 1k winskje'can ds Bcarn
Gean cp de earste trije can
Is rt niei jir,m' in bytsje wol
Si-z dan de F\rB farwcl.
Bitink dat soks net makt'ïit giet
Mar salang de kàns bistiet
Siz ienriedich: Pak maar oan
Yn I t bilang fan Aldebcarn.
Graech mei ik in ryr:rke kwyt
Opnacrn yn hs blêd Swart-\:iytrk Skriuw dan tt leafsterwurdt er wcun
nêrfoar bi-n rk can jinnrt'forboun.
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t,R"^:1!l!"1 sr:?.s log even het vorgcnà;;"-^-" "vv!\rvrr
uns eerste elfta} behaart _op het-cgenblik goede

ii:ilt"I:lf .-wat ook wel nerkËaá"-i"-áàr, net"pui-ol-r-ck. cnlangs in Beetsterzwaeg en afgelopórr-iorr- 
.dag in Blauwfuis, was er vrij ;n;t puBiint van 01de_ 
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bcorn aanwezig. En toch kunnèn u* nàg meer bij. V/antom cerlijk te.zijn,- ars oldcbocr" áèfr Ëeetje ón0"" 
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de ranglijst _had--geuungeiá,'*."ó, àí'ni"t zcveel nensenmeegegaanr of wel somsf Enj in zal.kó gàvarlen heb en despelers meeF aan het publiek, àu"--;dio"" 
"" elke zon-dag winnen. Niet dat àe cian niet to;uË;ven, oh nee,hoe meer hce .ieverr.naar.laat ,"-àài.--àeegaan als deresuttaten ecns e e3'ke.ert;ó Àinàó""óà"Ëur, dat srinu_fgqt! de qpelers alJ-ee?l *áu.".Maar gccd, de belangstelling is er en laten we hcpe'dat die steedg grot"F-ón*Ëroter wordt.zo, dit mces-t óns ars reEaktie ncg even van het harte'tl vÍe wensen u tot slct wcer "on--.,3,n;^;:;ï; 
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