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rN PI#ST.{E$T3
Sa I t .[ldeboarn Snein spi]e hat
Ha rk selden earder sjcen
iJ.deholtpga dy krige Sneln
Gjin poat _hjir can re ggrcun
Mei Ít théskcft wie rt aJ. trije-nul
Né wier, ik. snair it net
Ondat gewcanllk Ínkeld nar
F:ar rls in gctlf,sjs set
ït roun fcar fs sa mcai as I t kc9
Us tsjinpartij gjin kàns
Jar, Bcarn wie Snein wcI cp syn bêst
IIja wcunnen 1t'nei gl-àns. .

lVcl ha se .twa*penaltyr s mist
Dat dccht der h;ir nét ta
Wij 'mcchten nei it skcft ek nceh
Us fjirde gcal.tsje ha,
Fjcuwer-nul; ls dat gjfrfncai blgjin
De ninsken can de J.ijn
ny fc4nen itr of,i dit- tc sjen
Fcarfêst wcJ- rcuze fljn.

,.,- i Jac. de Yos
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IiNGS DE ITIJN. . .. ..
ffi;a#Ë#port, die vcetbatwedstrijden, lríc zca-
den ze ts zonda6s niet g*rag wlllen nissen!-Neen ncu
F.y: afgetcpen Zondag. Éat een sensatle; àcwá:--il--;;
buiten het speelveld. Dat wij ecn vcergitstrevende vere-niging "z|jnr -wist U al.lenaal, cn zc n1ét, dan hebt Udaar zondag j.1. ten vclle ván kunnen genieten. l.v. een
opefibare bestuursvergadering zomaar cp het ve1d. En wat
cen lns?raakl Elfta1-ocnniwóie, spelers, iedeb kcn franken vri j ' zcnaa? zt n zegje zeggónr- en hei r:cet gezegd
wcrden, scnqlgen.deden dit darr cck prcmptr war:.t dc dis-
dussie was (scns) over het haLve veJ-d te.hcren, Of dit
nu trcuwens de aangewezen weg is, betwijfelen we we1.
enigernate.
lan Oe sensatle va.n de wedstrijd zelf. Drie penal.ties

ncohte? er g-encrxen wcrden. Een Éiervan is met het nccligegeluk dccr'Hotze in een dceJ.punt cngezet, naar zcwel



Ja., J. a J.s tlViggele S. J.ietcn het bij de ander.e jvvee
.?fweten, evenals Hendrik vc.rige week. Een speeia,al
punt vccr de trainin6 nisschíen Delgrcssc ? (Overigens
van harte beterschap). ne v,v. Oldehcltpade behcefÍ
gvel een pulnt in de naaste tcekcnst gegn zorgen te
hebben, n.1. keepers, wamt zij beschíkkcn cver een
aantal spelers die taJ-ent hebbenr- waar menige club :

jaloers cL- ?'av zijn, 
:

_T.t_qJ.c_t zlj ncg verneld dc trieste cpvceri-ng van cns1Á-elftal. Nie t zczeer de l-0 nederlaa! tegen-kanpicen
trtrisia J-igt ong zwaar c1, cle Faagr maar het-feit Oàt +spclers van J..rl(gezcnd en wcl) net dueJ- langs rle lijn
volgdenr -wegens een neningsverschil cver cló cpstelÍine.
(Zcuden de 'rgrctentt dan trch van cle ttkleinenr' afz.ien? )

Ofr:rerker.

CINESOORN 1"A - FRISI A 21,
:áonga€ ncestqn wij a-l cnze .Laatste wedstrijcl vein,de ccm-petitie spelen en wel tegen kar.ipicen Frisiá, Daar cnzekeaper geblesseerd was, had do jcFsdccn-r:rissi.e beslcten
Oepke valk (reservc-keeper van iB)-ír, dcer te zetten.
Maer daar warcn ecn !,a.ar man van ons het ni.et nec ecnszij wild-en een veldspelcr in het dcel , zodat de ruÀórvemee zcu kunnen spe-!eà. Maar daar ce jóugdccnnissie -u"-
glist, haddgn!?* zich b1i dit besluii nóeten 

"óà"iuàsen.Tcen we cn half tien al]-énaa]. in de kl.eedka.ner wareif Uo_slcten vier nan.echter'niet n:iec .te dcen. vfat natuurííJt'ben verkeerct standpugt yan crie- ; cngónÁ-;";;;;rri'*là*riu-ten cns .tcen ggw.c?n in cre stee.ki DLs. tradeá wc net aehtnan in het veld.. Tct een kwartier wisten we de stand nogprachti-6'c;, o-o te hcuden. Maar in rrài-taatsie ro*""iio"wist .Frisia vieb, dcclpunten te rnaken. Vlak,""."--àe-rust
kwaraèn ncg twee r-spelers in het veld. N" ae-rusi ,"geen, tceh waren we dus nct elf ma.ni Frísiia wist ,"[--b"rlKeer te sesren, hcdat dc Lccuwarders nèt 5_O *"nnni.[ocr-Tljl.guy?èt hebben we_tcch een beste wcr]stri;á ge_specld. Hierbij wit ik de t-spcleré Àcà bedanken ïà"i,ret^leespelelí vccr:a-l 09pke, clie een gcede wcdstrijd
r.eef t gekeept.

Jan Teunissen,
3ETERSCH.dF
?ij vernanerl dat M.Meester een enkel- gebrcken heeft en:u in het gips zi-t, en dat Y.3laauw een week rust noet
rcuden ret zrn knie. lyij willen de heren langs deze wegran harte beterschap toewensen. Redaktie



WISFOI,Ií.I3 - OI,NMOORN ]3
Iêze we de pcsítie van Wispclia cp deranglijst, weJ. dccr ons gewcrulen worden. Het,gevcJ.g hicr-
Vah was, dat we deze plceg wel wat cverschat hebben.
Pas ver j-n de eerste helft, nadat iVis.pclia tegcn dc 1at
!"9 geschcten, zcrgde Hoi:k1e vccr een 1-O vccisprcng. Hetluktc oldeblrrn in de cerste helft niet deze voàrspicngte_vergrc!"r. Met dczc 1-o stand'was I'vispolia kenrierijtwel tevreden'Maar cnze tralner niet en hlj r:raakte dit áancck lijfeng de nrst wcl duiclelijk. Dit seËccn wer gehcl-
pen te hebben, want reccls in de-eerste mj-nuten van-de 2ehelft naakte Henk er 2-o'van. Tcen luktc het Íneens alle-
maa^lï wel:weer en Hcnkle, tcpsccrer bÍj uitstek, zcrgde
n:ct ncg dri'e dce lpunten vccr- een 5-0' eindstand .'vccráat
we aan cen ka:ri:icenschap gaan denken, nceten we Brse '
zaterdag eerst ncg naar rrnsuri 1n, dat zl=cln cngetwijfcld
graagx"wi-l revamchercn vccr de 1-0-neclerlaag, die.zehier hebben gcil-eden. I. Ou V":_""

G,Á:V;C. 2C - Olclebccrn lC

pv.4 +Llq a . .^Gemit 0tter-i--

AyC ncesten haddon we net j_O
gewcnnen" En begcnnen dan ock verheugct aan deze wed-striid r:laer sil?edig bleek dat er nieT deze proeg iÀsp:tten_vicl, Toch waren we nee st in de aanir'ar il"# tctecn gcel. kc?den we niet kcnen: ilet ssel was erg.ronneligen dc scheidsrgehter vcerde zieh zc Ë.u en oan 6ct áànbeetje geclraa+t. Na de rust gingen wc weer cver ï"i'ouaairval' Maar het kcn weer niót tot een gcal konen-.-zc nvgn dan kwan er een stcrn]-ccl,a van GÁVC ei een Oáár-rr*draaide uít !! ecn penalty'àeze wercl keurig *"ggáslàgendcor HÉite na+r er kwan clirect een schct aórrt"ii*-à"dit werd cen'gca]- 1-O on dit *r" d"-;i;d"t;;";;'^";;
waardel_czc weC strijd.

@ oldcbccrn wclpen
ONZE e erst e wl6Ëïffi4 J^/ás ïegen'Glvc u:. t Gro uw . vccr d, erust hadden we de wincl mece Iat resurieercle in-""n"à_o
I::",!ir1cng, die we aatl Are (r-o) en Jeep- (á_ót i".'o*r_lcen hadden. rn de rust kregen we een t<o!;è thóe in-oekarrtine. Na.dc rust was ciÍc lets stertrói; ;;; 

"*Ë 
ilánoonniet tct sccren kcrnen. ol-dcbccrn echter *árl-"" *ot'-nnnfraai schct van r.,a.tnert werd de stanc-3-0. Even tatei"'twas het 1-0r. b.n het was weer la^nÀerí--oíe de bar achterde keeper schoct. trvir-len visser nan ook ncg 2 dcelpunten



v3cr zíin rekeningr zcd
deeL wêsr Sauke zcrgde
gepasseerd. Dib was tev
óunt:es hebben we vast
àcetón we gelccf ik teg
nerl winnen, als we .wj.11

at de stand nu 6-0 in cns Ycor-
ncg vccr il-Ot.na'6én nan te zíin
ens de'eindstand, De eerste twee
bj.nnen jcngens. VcJ-gende week
en ,tlkknrn , wat we ock .weJ. kun-
ê1L e ït/yblpg !"8.

BLIIE B0IS b - 0l-debcrqn B (Wetpcn)
@ EffiAEn di.reot dq s].gs !g p4ten en ffit
ó"n'oinuui cf zeyen scccrde Filiir (c-Ï). lruó 3cis
r:ccht weer aftrappetl naar verlccr al gauw de bal. We

gr.ngen direct weói Ui; dg geal spelen en Jelle. Otter
àcrgde rrccr O'2. ÏVe stelden cns weer cP naar na een
paaí vergeefse itcgingen fl-oct de schei{""gchter af .
tiie kregen èen kop gloeiend hete thee. N_4 de rust trapte
0J.debcárn af . TÍe hadden een paar nccie kansenr naar
telke4s buitenspcl. Na een ninuut cf tien seccrde Fokke
(ólJ).-Í"-d;-eriàe- ninuu! soccrde Harn (o-+) . ultsie
sccorde, naàr buitenspel en na ecn ninuut cf vijf
scocrde l'ctte (O-5). fre hadden Y\teer een nocie'kansrna.ar
er liepen 3 nan buitenspel en 31ue Scis begcn-t" !ii{--rekken, ná een nccie v-ccrzet scoer€}e Harn (0-6/. En na
ecn paar vergeefse pc{lngen naakte Je1le er O-?'vari. E

Ncg èen paar ninuten hebbon we gespeeld en tcen fJ-cct er

cle-soheiásreehter vccr het einde, Een nc.cie cverwlnning.
J.Di jkstra

PROGRd{M Á EN OPSTIEI,IINGEN 3

Er wordt aU een zaterdag ccripetltle-veetbal dccr'ons
gespeeld en weJ- de volgende wedstrijdxry:
-IRNSIJM 13 - OlnmO0BN ïB aanvang! 3.f5 uui '

Oirstglling: D.Va-Lk' tj*il*" -ï"", P..Rcd e'Írburg F.v.d .Meulen n.Oc sterbaan
S.Ri.nsna B. cle .Vriés

J. Àkkernan B.Ocsterbaan Jch.de Jcng S.Teunissen
Res.:H.Dijkstra,0.va1k'V[.Nijc1an,H.3rcuwer
Yertrek r 2.15 uuf,..

Verder J-igt het in de bedceling dat 0lclebcrrn l. en Ot-
debcorn 2 cefenwedstrijden zullen spelen tegen de
pJ.cegen [X'S 1en TFS 2. Het Ís ncg niet 4"3iplfi,ef cf
dlt zondag of naandag zal zíjn. Dit kunt U in de J-ccp
van deze week gewaar worden bij J.3ethlehen.
Zo. dit was het weor. vclgcnde week kcr:en we bi.j U

teíug net uitgebreidê staáden. Prettige Paasdag"Ofttr"


