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HET EINDE NÁDERT... t.
;a-"fr-ffifffiae rffirt weer rnqt ras.sê-gchleden;-Nc,g een

,Êcej-e.'week en tret zit er wecr 3'p vsrr dit. jaar. 44 q't=
frc,teru.i.kijken,cp de afgeS_open tiifi, ten clAn v^';rdL naar
de vcet[alicsultàtc4. van anze olubi gicgen. we" nlet'' cltte-
vrpd ey\ .zijn. Er zijn weeriups en dcwns gewgest, -er was
vreugde en verdri-et, maar:ldat is een ncrr:rale zaak'
O.k*cns clubblad staat.cp de'drenpel van een nieuw jaar

Het numner wat U hier ih hanclen heeft is het l.aatst.e van
f970, want ee;glsezien -eÏ' op het cgenblik winterstcp.i"r
rekenen wij pas wecr 3F ecn nitiuw nunner in iánUarÍ.: En
dan crk alÍeên nog als-er voJ.dcende kcpij voi3r een'blad
is cf ingcval va.n ze er dringcnde reclcnen. ';
Wel, cnderstaand t4eft U ncg cnigq vcrslagen aan vayl vcri-
ge week en e,fgelcpen zcndag, waarcace. w1j aan het sl-ct van
áit nunricr nog wcJ.'ey.en bij U tcrugkcncn.; r tlcdaktie "
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cLDABOOiiN ri.-_g"A,RGÀ't4 ..' rOj' ' .:
ï@ffi zaterdag t"C:*n war6a ge-
spccld, cmdat VCarga het ons:had 6cvn-ragd. \iValrga riccht
aftrappen. In dc'gcrstc helft warcn'\ryc wcl stcrkcrrrlaar
wc kcnrlen nie t tot dcelpuntcn kcnen, \n{e1 kpegcn wc net
buiten he t strafsehcpgebied een-vrij,e 'trap Ëe nerien.
Cnze aarvocrdcr'en ..sïyee$áliB.t in hct nenicn van vrije t
trapien, H.,Nicuwland', hqp eÈgei.:pec.h :net zr.rt: schrten.Een-
naal. schrrt'hÍj dc baI vl-eJ< bij de kruising cnder de Iat,
mear de bal stuitte vlak vccÈ dc dcellijn cp de grrnd.
In cle 2e helft waren wc aan elkaer gewer€cl .^ tlel ishrrt
Yfarga nog cens cp de J.at,e.n.,niste Ulke'ncg cen klein
kansje , lnaar verder kwanpÍr"bcid'e.pdr'tíflen niet.-.De ccn-
petible 'is'nu vclr'éen tíjd afgel-pen in vcrband net de
wintcrst cn.. - '\i'

"* - : :'- y'qn" Te.Éni sgen
- 1- -..j : -": -.t-

S " C. JcufelB :_04S.b: rrn 18
Deze wedstrijdLczc zaterda6 heeft cnze trainer benut clror
ccn refcnwcdstrijd tegcn S.C. Joure te spclen. Jlurc be.gpn
al, direkt vcrwced aan-te val]-en en zcu clit :rk trt he.t,Jl::
el4dpignaal blijven dcen.Ongeveer halverwege dg..}.é helfts'cc lroe"::,"--- Jcure en deze stancl hielden.we. tot 'fló rust. Na cle
thee kwar'len er bij ons.3 i-nvallers in het veld.(Ook reser-
ves mceten e cns e cn kans heb,befr).i\Deze wisseling bleek
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geen verste.rkingrwa4t .dei vrcrhceclo h.eefit geen enkel-e- 6cc-
ringslcans gehad. Nlr begcnnen teehniek ar ccnCitie .yqq
Jcure de drnr:slag tc Eeven'sniw.e stcríden aI spoedig nct
4-0 achter. De, eincl'st'q1ld van een.tcch weJ- leuke.cn spcr-
tieve:wedstrijd werd tenslct6e.'6*0 v:cr Jourerwat geheeJ-
verdiend wesralhcewel een beetje gefJ-attegrd..Toch niet
ecl sJ-e cht resultaat al-s nen i-n aáhnerking nëcmt, dat,
Jcure een'vcoraanstaan:de rcl ln de::hrcfclklas' spcelt: Vcl-
gencle we ek hcpen wc .nze clrcr.Joure cnderbrcken..cveiwin-

B . dc Yri-c s',:,
nlngsre eks tc , vervclgcn tegen 14/.1ï. S.

],V.Vf . S. l-B OIXEBOORN 1B , : .

Záf:erA@@sten wij in d'e '2c rcnde vq4 dc
Sries'land-Cup tegen'tt'',n4/S, vcctbr:lien. D:lr'een nisverstand
tussen de 2 vercni-gingcn l.lvanen we bijna een uur tc lab.t,
-Tcen' de' wc,f stnij{ pc-gón ging r,'fV/S clireÉt in de aArrvalrnaar
cw.e achtcrhcedc lhield stànd rztdat na 5 nínuten wij'riccr
in dc aanvel kvrieu:en. In hbt l-e kwartler werclcn cr óchter
ge en goqlS geèccrrd, dctrclat hbt e cn betsin; wAs tussc,n
2 aanvallence plce gen en lndat wij een vcrsterkt'nic]clcn-
veld hadden. \'/ij l,icbecrden, nct sÀelle uitval}e"n tè. sc?-ren. In de,20e nínuutrhaddën we sLlcccs. Ecn carner'van
links genonen kw?rr. v:ar het clrel.'J:;h..d.e Jcng ving heri
cp. en Écccrde. 1-0; Hierna .ver:qr..q6e. aa.nvalspógingën v.tt
'l/!'is, n?ar het w.as weer Olcleb:crn die qen drelpunt naok-te. Nad.at Jch,.de, Jcng'de bal cntvangen had, ló:pe1dc, hij
de bal cver de keeper Ín het 1e.-c d:el . 2-0. nÍt rvas
t'evenS de z'uststand. Na dc .thee H.Dijkstra biJ 3ns in5c-
vall-en.,!'WS begln direkt'aan te vallón,veel fóffcr Oaivccr de thce en er cntstcnden nogilijke tocstancjen v3cr
vccr-cnze gcalrna-ar dankzij cnzgi achterhcede hielden wc
stand . De uitvarlen va,rl rns waien cchter cck nj-ct cngc-vaarli jk, zcdat er e.nkel-e pracfr-tige sc.:ringske,nsen v.rr
cns cntstcndonlimabr "deze wèrdeh' ontenut gefaten. in oe
15e ninuut wcrd het 2-L dcrrclat een spelór van ecn trw/sbij een prachtige sccringskans dccr cnze back in hetstrafschrpgebied ^cnderuitgehaald werd. penarty.. De B,ànvvrcrdEr v_a4.,\ïtivs iaaldc niót. Hierna begrn vnils"n"Á rbtlcr
*?? tér;valtren crr,.-er nrg cen gcJ-i;jk spel ui't tc sïepcn.ulr lu.kte nietr' êfl .z: bleef de ste"nd 2:L v:cr oldeËccrn.zo zitten we met het ene been in àe :e icnd;;";;";à r"ris mnd. Hoe rcndrkunnen we 9 janirarí zíenr*ánnor ** thuistegen V/T/S spelen.l
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O.I.T.T. ].C - OLDBOORN }C
dstrijd van Oldebcrrn J.C tegen

O,N.T.,1C verliep een beetje rulg. De scheidsre ehtér
was' cp klr-'npen, FI:-;'hceft naar,6x in het geheel geflc-
ten,.Hèt begin was gced.Eril werden wel fóut genaakt niaar'er werd nlet gefl.ctenr'' De wedstrÍjd werd gewonneir dccr
de thuisspefsss n.1 3-0. De cnstanders Zeiden dat 2 dcel-
punten niet te recht warcn. De schei'dsreohter wcu er niets
van weten. Rinze YeIk zei tegen een speler jullie zijn
J.aag bij cle grcnd Vreters Jaap i0i11cn werd ín de twee

3"1t_":TT*:"_u:": _?t:": ; _

Ifrgs Teze weg willen wi j iedereen ncg heel harteli jk dank
ze6gcn veor de vele b'ela,ngstelling, die wij hcbben gekre-
gen bij de gebrortc ve*n cns dcchtertje .

!n!zg en Snnle

BXDSI{KT

Ock langs doze wc,g danken HOTZE crr iJEDN]IE een ieder vc?r
dc bJ.jjkgn van belangstellingr die zíi bÍj hun huweJ-ljk
cp vrijdag.J.S decenber j.L mochten cndervinden.
Tevens rnaken zij er melding van, dat eventuele kcpljv.cr cns clubblad in het very!_lg bezcrgcl .mcet.wcrCèn cphet vclgende aclres: l,ilESTEïN.í|), ODm0Onn.Bii vocrbaat cnze harteli jke clank .

-:Zc. en trt s],ct de redanrtic ncÉr even..,T?-- ïJ w,, en t:t sl,ct de redqnrtie ncE even..Ja1 U weet dus dat
we weer aan het eindc van een jarar staan en het is gebrui-
kelijk dat we $an een ieder weer de beste wensen neógeven.
\[e dcen het lck deze keer weer, niaar da.n mct iets gràtere
letters. dan van ecn typenachinór eD we zeggen dan àeteen rcanaars Tct vrlgend jaaí- in rns eérstvclgendó nunner.
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