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Jlfgel:pen z:lnd.ag werd er weer druk ;espeeld cp de grcene
velden: Ock alle elftallen van 01debflrn. kwamen in het
veld. Ons J.e, haalde tegen tsakhuizen een punt binnen, het
2c w.n dc uitwedstrljd tegen M.K,V.2 mct 3-Ir ons Je
verlc?r thuis te,..en F.F.S. net 4:0r het {e wrn uit tegen
Drachten J met 3-0 eI1 ons 5e verlclr uit tegen langwcer 2
met ?-0, terwijl de ./l-junirres thuls tegen ikkrunr oen
4-l nedcrlaa6 rpliepen. '

En dan te Uedeàken, dat van al. deze 6 wedstrljden naar
1 verslag is binncng5ekcmen, en wel- van hèt l.e elfta].
Heren, als dit zc dc^rgaat, kunnen we het ctubblad wèJ-
cp cnze buik schrijven. Hier moet wat aan gedaaJr wcrden,
en wij ve?zceken de aanvcenders der diverse elftallen
d.an c''''k vríend€lljk, tf'z:-j er v'r:r zrrg willen dra[en
dat er van de wedstrljden een verslag wcrdt genaakt.
Bij vccrbaat onze hartelijke dank.

Red aktie

OLDMOORN . B IIKHUTZEN
M-eniveF!5r".-Aend-begin van Bakhuizen strnden wc aL na
ca. .}0 ni-nuten met 1-0 aohter; O].debc'rn kwan hierna trt
aardlge tegen-actles, naar net al-s zc vad<, het laatste
tikje bleef achterwege. Zc ging dit duel s.teeds heen en
weer, tctdat er een cpening van tsakhuizen cp rechts kwar:.,
De bal. werd vorr het dceJ- gctrckken, deze werd dcrr een
van tnze spelers aangeraakt, zcdat Hendrik uit. pcsltie
was en hlerdorr vclkla.en kansl-rrs werd. Dat betekende 2-0.
Zc te zíen een zware cpgave vcer Oldebclrn or:r dit,wecr
in tc halen. En het zou bijna 3;0 zijn geweest a1s.'Bakhuj.-
zen de penalty nj-et had, gernist.
Zc verstreek cck de eerste helft,
Na de thee een sterker 0ldebrcrn, steeds meer werd Bakhul-
zen tn d,e verdrukking geÈradht. ltlaar het duurde pas tct
laat in de 2e helft vo:lr Jan Jeehlnga de stand op 1-2
braehtt fl&.Ared te zijn d..lr6e1cpen. Dtt gaf ons.rreer zeLf
vertrcuwen en het was tenslctte Hctze de Rocs die net een
schitterend schct de eindstand cp 2-2 bepaalde.

Jan Kalsbeek
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D-aar vrrrT- en fe-a, s;ffierdag de crnpctitie weer be-
gint, spcelden deze clftallen zatcrdag ccn ccfcnweCstrijd
tegen clkaar. In dc l-e helft had ID cen gri:t vcldcver-
wicht, riaar kcn dit sleshts in J- d:clpr,nt uitdrukken.
Willen-was de naker van dit drelpunt" Àlle verderc kansen
werden vakkundig on zec; ;ehclpeh. Deze 1-0 stancí was
een gcecl reÀultáat van fCf v::ral Bart en Frits dcdcn
veeJ- greC werk. Tijdens dc rust heeft de trainer van
1B wáarschijnli jk- e cn harti= w::;rd jc gcsp,rcken ne t 'd:e

B-spc1er.g, want na rust ging het wat beter" Hcnk'i'e, die
4x scrrrde en linnc 2x, zcrgden v.?rr een 7-0 vtrlrspr?n6.
Tcg+ wiss.el-den de peidc kecpers ván clftal en hre icl -
].E'nu :tk'aa.nviel, h.et luktc hen niet on Dirk te pas-
serên. In dc 2c helft krn lC hct.dus nl-ct riecr brlinêr-
ken, a.l'is 7-0 niet eens z.tn blecht resultaat'v:-.r-hen.
Het was r,,veri6e"ns van beide kanten wel ecn slechtc wed-stri jd, lloi cplÍ jk fukt hct 13' ên J.C r:: .a. s. zatèrdc;
de ;untcn'thÈi.s te hcuclen tegcn resii. r'/1s;7:1ia en F-iisia.

!. de Vries.
'3El"AI{KT.

I-,?ngs d-eze.weg z:uden wij dc j:ngcnp. van 1.4, jeugdccnnis_
pin ?l bu?lu"uT.hartel-ijk lvit-len bedanken v33r"de-gedchen-
kcn die wíj bij cns huwelijk nrchten cntvangen.
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Verderc cpstcllingen wcrden ncg nader bckend genaakt.
U kunt ze vinden bij J.Bethlehen.



V/tj hebben U vcr.lge vrcex gezegd, dat we in cns clabblad
vu,á dn"" week de íerschilfendó àtanclen van. alle elftal-'
Jen weer zcUden gcven. lYii nceten ens eehter tegencver
U excusspen, want we zt,jn ncg niet helenaal klaar. Het
is n.1. cnze w.ens cm tfrn afgelcpen zondag al.l-e ultsla-
gen te verwerken, naar ja.nnergenceg warell we een
paar uitslagen kwijt' Deze hebben wij echter 1n de J-cpp
van deze week wel. in cns bezit zodat U de .eerdergencenide
standen in een ,speciale bijlage van ons vcJ-gende nummer
kunt aantreff€rr. '0lr U niet helenaal teleur te ste].]-en
geven wij U cnderstaand nog cven een paar tussenstantden.
Standen cp B februarí A97Lt

F .q. s. 1 \L-zL
Wispclia 1 11-]9
Black Bcys 5 10-13
De Sweach 2 11-1I
Read Swart 2 10-10
0ldebccrn 3 10-'9
Gomed i jk 4 11- 6
Joure 4 ).2-'4
Tijnje 3 10- 3

Stiens 2 B-12
f..,eeuwarden 4 10-1t
Jlkkruri 2 B-fO
Oldeb:)rn 2 8- 9
lkkrum 3 9-9
G'À.V.C. 3 " 9'7
Irnsur' 2 7- 5
M.K.V. 2 9- 5

BJ.ue Bcys 3
Irnsun 4'
Ï:angeZWarag 3
Cl-debccrn 4
nrachten 7
0.N,F.3
Irnsun 3
Surh rvee.B 4
Thcr 3

"T,. s, c. 5
!ï.2. S; 5
tslauwhui-s 2
c'..J!.8. _4

Renadc' 5
R.E. S. 5
Lrangweêr 2
Oldeb:crn. I

l0-r4
10-14
9-r2. .9- ,9

10- 9
7-B
l*+
B-0

11_16
10-14
' 9-L2

9_LL
7-9

10- g
8-7.rÁ

].1-. 0'

Zc, dat warerL ze. U a,cet' cr dus wcJ. rekéning nee hcuclen
dat er intussen alweer wedstrijden zijn.gespeeJ-cl, zc.dat
deze standen al lang weer veranderd kunnen ài1n. Maar
vclgende week, dan kunt U de standen tot'en tlet 'a.s.'
z aterd ag/ z cndag verwaehten,
Àlvast een prettig spprtweekend tcegewenst en tct

vclgende week.
RED,AKTIE.


