
28 airril I9n
RED.AKTIE: H.de Rccs

J.Seth].ehen

LLe jaargang nc.23
R.Nieuwland
S.Kncl

SPORTT,EDEN.

Jaarlijkse "dJ.gemene Vergadering cp dinsdag B jUni L97L
in Café v,d. Feer.
JGXND]I

1. Opening
2..Nctrrlcn
3, Jaarwerslag secretarls
4. I4gekcncn stukken en nededelingen
5. a)-f'Uanciëel- verslag

b) Benccning kasccrinlssie
c) Tctc - verslag
d ) Ccntrlbhtie-verhcglng

6. Verslag jeugdconnissie
7. Verslag red,aktie ctubblad

Pauze

B . Sestuursve rklazing.
aftredend. R. Mu].der (herkiesb aar?)
aftredend J.Nieuwland (herkiesbaar?)

9 . Verkiezi-ng junicren-ccmnissíe
afredend H.Nieuwland (2 vacatures)

10. Verkiezing eLftalccnnissie
11. Rcndvraag (schriftelijk een woek van te voren

l-ndienen)
L2. Sluiting t

vÍanneer nen dc -a6elqa bekijkt, dan zijn er enkele puntendie cn duidelljkheid vragen, Het vccrstel van ccnti.tuutte
verhcging staat reeds ln het vcrige krantje. vc,cr de
bestuursverki'eplng ncet nen ïrrel wéten wat de beide ccnnis-
sarissen zcal dceá. Jari Nieuwl-and is terrein-ccnr:issarisen zcrgt vc3r het natetíasl, lcvendien hcudt hij net zíjn
rrrcuw de bcx sehccn en maakt het voetba-lveld kláar, Hij"is cck vaste lelder van het 5e elfta-l, R.Mur-der is tctó-
ccnr:issaris en venrangt sons J.Nieuwland of een andere
J.eLdor, a1s die niet kan, en verder staal hlj bij de
ocntrcl.e en verv{elkcnt de scheidsrechter. Beide hercn
doen en hebben. vegl yc-cr cnz-e^c*lub gedaan. Hulde vccrdeze nensenr d1e de talcen zelr cE z{ch hebben gcncr:ren.



0f ze hcrkiesbaar vrj-ll-en zíjn, wetcn zc ncg niet zcker.
Dlt hangt af van de ver'g,aderirrg, tenninste a1s er: ka-ndi-
datgg gcrrcnden wcrden" Tct'h wil- Cit niet zeJgcn, clat nen
a-l die functie s c.v-ci ncet'nel:on. ï'ïÍ-e:: valt wc.i_ ovcr tc.
praten" De junicrenccnnissie bestaa-u' Liit r"'i-c-r [1a]1. laar
H. Schriener v_cri-g selzoen elf tal--ccnr:i ssielid wcrd, c:r'b-
stcnd er een lege i:l-aats. Hend::ik Ni_euwland stcpt ór rv
cck riee., zcCat twee kandida.''aen gevcnden.ncetcn ivcrdcn
dccr de ecr'.míssie, cf tegen-1ca-i:didatei: dcer de leclen"
Gedacht wcrdt aan een l-id, díe cck de welpen wiJ- tr.ainen.
Met betrekking tct de clftal-ccnnissie ncent het bestuur
dat deze behcrrt tc bestaan uit drie vaste leidérs elcr
elftallen(hebben we geen j e].ftal-len? recl.) get ue"Àtnwcrdt dan saïengesteld clcer trainer en J.eieler (even-
tueel advi-es v.dn aanloerder), Het 2e en Je e-r-ftal dccr.
de beide andcre lelders. Onderllng behccrt senel:.werhÍng
\9 ^rijn en gegn tegenwerking" Dit in hct bclang va^n declftallen en (e dccrstrcning van:c1e slref,ers, $ rcnd-yraag is schriftelijki êh brieven híeÈvccr clíenen,een
vreek vccr de vergaclering in het bezÍt te zijn van desecretariso Het bestellen van ecnsunp$ies kà: alleenvccr de vergaderingr tijdens de y:atazà- en na de vergadering.t'p dcze manicr !ccp{- hct bestuur clat hót ec{r ?i} *à""drr 1d?liit is gewóicren-ón-oó,;&s;á;"ïig.ec' -rlcr en :.vruchtbaar verlcc; riag hebben. -

,,trntwocrd aa!r. cen si-,crtlid, Oi"-.-""-""""g frlO-gu 
"ïniA-o"rrjgaande enkele bevcógotre<ren van de jouáoc"n-crissie" --:--

De jcugdccnnissic hoeft gecn r-si-cter at tc staanaarrdesenicren.0ckisár;niet.tá""oàJj;""Ë;;"'.
l:-::h"".sen, dcch.ka, in dóze wel frei ocstuur aclvi.-pv4 9rl.r

Secretaris.
g$Êraqë - 0r,xE300RN 13
verleden week dcnclerdag sï)eetde]l 'we in en te 6en tsergun.ïB vcrr de 3e ronde van aó beker" ThecretiscË *rÀ --
de?9, plceg, die laarsehijnrijk naar de nccrorrra=-i,,".r"veertr- sterker. nlt kcndón zó echter in hct ve:-d àl.twaamiaken;' alhcelvel ze tcch:risch d,e'be'berc i:iccgwaren' Sergnr was.de here cerste helft in cló aa.ával,
naar kcn,slechtr.I dccJ.;-'unt-,sco.ïrell'" Na dc rusi pr3-'
beerden we net snefl.dr.Éï tval,.!-cn deze 1*O achterl- -



stemd vieg te vrer'kcn. Rergun blecf echter-aerdri-r1gc.r.1 efi,
prcbccrde hct vaak net afstandschcten, vlel|,e geen .lrrc-
pr':.c9r: c1:leverdeïI \,.ccr cnze kee;-.ef. Halverwege de Zè helft
lL;.kte het ons zcwaar gelijk- te*kcnen. tcen.Écnkie dc b:aigehecl cnv-er'w,acht ac.hte r ác ke e;;er hci; ,net inschcft.
I* flgr^9_^gelijknaker tr'€rk tergu_n zich cnigzins terug.'Le Dleven echter ge 'r'aarlijk,, naqr rnze veíoeciiging,"waArl'rcral Dcuwc cen gceie parti j spcclde, hi-el-d káurígstand. Met dit 1-Í qcriikc siel- rehquáen we ecn gceic ,

kans cn ars. dcndcrdag tct de laatste lo clubs clácr tedringen, wrt echtcr v'rel zccr nceilijk gaat wcrden.
B. de Vries

0LDE!00RN lJ ': TIJNJE 13 .

J)cze wedstr:irjd had heér wa"i; aantrekkelijker kunnen wor_
9?+, .a-. s wiJ niet verleden '{cck kan;:.:;.ccá Se*."d*ri-"-""r.Tijnje gcl rofde er?.lru nlet riecr in,*rvat oÍiaeriirr 

"átIr*l spel te nslken was. He'k srocr'áe al rdd;rIjË--g;* tl--'0 en tcen'ccn, verdedigcr van Ti;jrrjd 'daarna de bal ach-ter zijn eigeh keelrer_ clópcneerrdc, -.cn daart*u .lo ;iá,1 -;e

"?-9 y""q ?nl bracht, rieten ze dê'nced herenaat ,áloii"r.ivtet d.czc 2-'J'voorsirror,lg dingcn we de rusb in. rn dc 2ehelf t : sp.rclg e* rre w at Ío ót,rï 
"ir !i Ào" 

-'*Ë{ "à 
n 
-iini" 

ËË" ",Irrl "sieger en sinen brac;htcn.de stááí óe,4_.ol-Tïili;"k;;;nauweliikFs uit de vcrdediging kcneàr er lukïe"r.cn-Jit
lllr dan kcnde' ze"zich *cg slen gcpíe sccringsr.à""à"
ï.l:!tol.r_H3nkie naakte.vccr-het-,éino signaal ;;g áà""
J i?o1?lnten, waamee hi5 zijn tctaat-. aa_ntal g"Ë"c"rOu
dcel.)u_nten in d:eze ocnitetitie c! J5 bracht. Dï:r dezàT-o cvervrinníng werden we ?nseqi"gán'r.áii:àq"(áê io"át""uit 1z' wedstrijdel, -dcelsal-dó 67 

*- 
6)..) Diï alie" iun*oI s avcnds in Ons Huis uitbund.ig goviór'.f .--

3, de Vries
l4IlRI4vr 1C - Or,DExooRN k ].C
frE nceffie@/kkrun s;etàn en we haddenthuis a]- eens net 5-r sewcnnen.Het*r"g;ráË ;*'"Ë;;;;" enhadden een ncri vcld..AÈkrun kwa:r ""*"8-i' du 

"rrrrrái'rru,r"lerg gest,cpt en wij gingen in aanvalrna een pccsje scscr-de itinse 1-0 vcer .ànÁ.ikkrln trairte "f en kwa' i-" "iiáize gingen een.lccF in aanvar naai wcrd"r g-"á-t:suËt-;;.:*
lll?"" gingen wíj weer i'aanvgJ- en kregen ócn vrije èehrp'rinus n,:n hen on kvran nct crder cre :_ái"irct-il";-;Ë; Ichit_tc*end o.cclprr.nl;,r- p-_.0- r.rcrr. c-rr.s. Tcen-wàÀ r.ot .ruqt" ici.";- tging e:: u:ï_t cn Ituud kwán an Viji:. plaaCs. wá e;;;j"*ËiláÀiiarr crk cir'noedigde cns goed á:n-e-r: .i;cer. 

:r :àp rrËt gced.



ïllii waren steeds in aanvalr{11se kT* vocr het dcel en
;;Ëo.t-fru* inr3-0 vcor cns..Akkrum trapte TegI af -en kwan
in .*nva-l maai-werd weer gestcptren wi3 viellen direkt
*é*" á*. or tcen kwan Jaap Wi1len vccr het dcel en
uoft"ot ln tr-O.(Dit was cle eerste gcal Yan Jaap Willen
í"--àíi" oarriére)..Akkruri trapte wèer. af en ze gingen in
áà"ai ze bleven'daar een pccsje en kwa,nen scas_gevaar-
l-iik v""* het dcel.Tcen viêLen w1; weer aan en Rinse

"oË".t-frárc 
in, 5-0.icen flcct de seheiclsrechter.We had-

den ge*cnnen áót f-O.Vcl'ende week nceten we.tegen'
frargá en kunnen best wat-supl.crters heblen.--^

;,- - - - - -Jg*-Mljgheer
er 1-0 van'Maar cven

later kwanon we inÉ dc verdrukking. Een van de [ljnje-
spelersrhet was een jcngen riet een briJ- op.Hlj ging.er
a.lleen vandc*orren scccrde. 1-1. lÀle hadden maar net de
uittrair gedaanicf de Ttjnje-si,;elers gingen er a! v'/eer
vandccr èn scoórden. De bal rc]-de er ncci in. We

hadden weer de uittrap gedaan cf een van cnze spelers
naakte een nisverstand.En Tijnje had de [a] we€P. Ze
naakten een.vccrzet en schcitten de bal in de goal.Tcen
was.het 3-1.l1tlj trapten af, 'wlj waren bij de gcal-;tcen
d,e aanvcerder de bal. wegschcpte.Ttrjnje glng er weer
vanclcc.r.Eerr fijnje-speler maakte een ncci-e vc-crze\,
zcdat de andere feillccs kcn schleten. fcen flcct de
scheidsrechter vccr rtrst.De 2e heJ.ft kreeg Tijnje
geen dcelpunten meer.De scheidsrechter flcct vgcr het
einde van de weJstrijd' Henk Rlnsma

OITIffiTOORN b - H.Yeense lcys B (welpen)
rapen tcen kwan

heerenveen in de anval en tcen schccrde een van heer
enveen 0-1.nar tcen kwan cldebccrn in de aanva-l en
UlstJe zcrgde vocr 1-1.naar direkt scccnde fckke een
gcal dus was het z-L.tcen vJ.uite hlndrek het earste
helf af. in de 2 de helft warell we een beetje sla;iper
in d,e 2 de helft scccrde rlkkY 3-1.

Prcgrann'a Zaterdag 1 nel:
Warga J.C - OJ.debcrr:r l-C

Prcgranna Z".cnd,ag 2 nei 19?1:
Ocsterlittens 1 - O]-debccnr

Zc, dit was het weer, we zeggen U

Harn_0cstelbaap _
"Aa.rrvang
4.30 uur

1.30 uur
tct zlens' Redaktie.


