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REi.{KTïE: H,.de i?ccs

. J.de Rcod-de Grcct

1'Ze jaargang no. lï
R.Nieuwlancl
S.Kncl

or,iuioonu : n.qJr,rn*rJr-o-z-
elftal een teleufstel'lend

verJ-ccp. Ondanks het,feit dat de gasten de zege vcl.konen
verdlendcn, daanrrrlr,was hun spel veel te gceá, heeft
0l-debccrn tcch verzuincl cn clorr de kansen cnbenut telaten, een draaglijker .fcsultaat te halen. -Het beqin waseehterhrcpvc1.lecpcráchtcrrhetsie1r]ergasteËcphct
niddenveld af te stop;en ging het eorste kwartier uitste-kend. Tcen kreeg cns èrrtar janmerlijk een nentàle k1ap. l

Eut-r "lull1gr' loalletje kcn cnze dcelnan Hendrtk ntet ,

geheel cnder kcntrcle krijgen en een speler van Haulerwij.k,i
deed het laals_te tikje (-o-r). Tceh werktcn onze jcngens.- -

zlch weer wat lcs en we kregen zelfs enkelc uits[ekónde
kansen. ïfe'nisten tceh weer de elan en kcelbrocdigheid i

gn qe gebodeqkanscn tc benuttcn. Rust 0-1. Na cle rustheeft oldebcrin niet van de g_e_1_egenhcid gebruik guÁáakt , :gn c} gelijke voet te kcnen. vele gcedc kanscn wórden
fá.naa1genistenbcvcndienbegcnhóte1fta1steer]sn1nc1er
te draaien. 1,'[e gelocfd,eg er kónnerijk zelf niet in..Na :.20 ninuten speren kwan de kans van. àe dag. le stana wás atoen ncg steec'ls 0-1 en ccn fclre clccrbraák werd c.il on- i

luis!e_ wi jze.. afgebrcken. sdheidsreehter v.d.T/arr irit lsneek besliste strafschop. 0nze specialist HendrlÈ-zcv hctvonni's voltrekken. Jar::ner vc.r onae dcelnanl rr&êp hijfa4de-opnieuw. [oen c]an in,het laátÀte kwai'tlcr cÍoeuccrnrisi.ecrs begon te nenen wcrrl bij cen gevaarJ-ijkc aanvar
een _c1er gaslgn-cncicruit gehaatr-d-en ce-tcegckcËde r*i"ÍïvyeTd- belut (o-z). tir waé wet-:ce gcnadgllái" J**;;, *"' 

,ha.d bes]-ist necr in gczeten, naar eerlijk à""ueàt-eezj.enhet vertcrnde st)cl vórdienctón we beslisi niet ;;à"1-
J)el-grossc.

Deze wcrdt gehcuden cp vrijcrag 1? naart in Hctel Tlgche-laar, eanvang 8. uur.'Er ià'cen' zeér àfwisselend pregrannra, zcaLs llngc,
verJ-cting etc.
iVl{ vgrwachten_d'an, ook, dat alle leden, dcnateurs ón ,

tctc-leden cp deze avcnd aanwezig suHàn z.Í.jn. ,
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truE 30Ys 11 - 0tlmociïN 1Á
q, strijd weer vctrtzetten

en weJ- in Nij-léets tegen 31qc-3cys. Nadat scmnigd jcn- i

gens aaterdagavcnd .niet bepaald trrceg naar bed wafen
gegaanrhadden we dan cck geen al te hcge verwachting van
cleze wedstrÍ.jd. lit vieJ. echter rrcc;want he tr bl"eek dat \Arc, .

net cen rtegenstander hadden tc dce$r waarvan de neeste
jcngen-s zc te aien ncg nccit cerder een bal geraakt haclden.
Toen we een 1-0 vcors;rcnt nalfen, veranderile 'het voetbal-
veld Ín een stlerenvechtersartilna. 31uc lcys.begcn nu cl:
alle enigszins bcwcgenCc vcorvycrpen tc trá;:,;bnf,w-at i-n-.
de neesfs gevalJ-en niet de bal,was. Hct luktc 'rns'cehter
tussen de maaiendc bcnen clccr zo nu cn clan eens eàn
dcelpunt te L"lakeni waardcxr er een 4-O ruststand wer.C
bereikt. Na de,ru6t werc clc scfrc s1:ccclig oi,gcvccrd tct r

een 7-0 ei-nclstand. We gin;cn huiswaarts áct-vele blauwc ;

plekken 
,en 

wat belangrijk-wás, cl"e vcJ-J.e winst.

m
NE-r6-ïuiïnE dF6ffii.nnj-ngcn cir tlue irys cn o},te,bc:rn 3 had-
den we nu wecr net een zwakke tegenstanclcr te clcen n.]-.udircs. treze !].?es staat er crr bekencr, dat zii oi;-spcrticf
gebied nu 'niet bepaard uiËbl-inkt.' rj.t'vic1 nu- ccïrtci .nec.
rn de eerste helft'werd er slceht ges;,eclc cn kcn,]cn wcniet nc'er dan cen 1-0 v3orslrcng vórkii5€ien. rn ilc twcclehelft werd er: iets bcter gciroet6al-l cn Éót tuktc .ru ii-- ,,'
{"+. c.ok n.cg cen 5-0 eind stanct tct stand ,te bron6ep. HeÀ_q|+kbracht,nededcorvee1vc'rrbereic]cnc.lwerËïanrcuweaIlc , c1cel?unten cp zljn-nr:.ar1. Het s;;c1 s;:ectcc 'ziótr ;
grctendeels c_ii.egn kant *f r wgraril,^.r àc weistrí;c niet 1.een aantrekkelijk__beeld gaf , lit was vcrrna?cli:È, ïo'*i;_ ,"'

lor aa*.d 9 1vind.. ver.Jer Íal-t Lrr wclnig tc verlóiïon-r.r""
d_n3" wejstrijdr- bchar-ve da' ncg clat "lo"*g.{;È;;a;t""i;;-al]-een zijn bcekjc,te buitcn ging, r,iaar cók in het bcekjcvan de seheidsrechter kwan wegenÁ cnbcheerst gccrag.zonda6 &rs. hebben .we ecïr- rusÍ,lag un r,u""en we cns gcecl,
?p 9e ncg restercncrc I wcdstrijdón vccrbu"oionrrf 

-'árïá"Ë"*
de kanpio;ensvlag gche son ka"rr wárdcn.

ml0REN. I ,- ':: j
SIjTte tweede elftaf-speler W,Itcdcnburg cn
een zccn gen'aand Dirlg"
Bij cnae tweede eJ.flal-speler S.v.Zinderen enork een zocn cenaand Sic-b.en zoon genaand Sie|.ocK een zoon geneaf,rct 51cï).,ilij wensen beide gezlnnen van harte geluk.
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SPORTYRIEN'EN.
rffi-6FïearTrljgen we nog een vcetbalkeuring voor hetseizcen 72-73. \n/ie deze keuring verzuind, nag-in septcnbernj-et vcetballcn. rit wcrdt belraald dccr'áe bónd en àaarheeft het vretbatbestuur zích aan te hcuflen. "Intus.gen heb-ben enkele senicr:-leden al vÍer lceuringen ver.zuincl. Datzíj_ncg vcetballeh is te clianken aan de-lanknceaigÈóie vaJlde bcnd cn v3cral hun tijdnccd, riaar nu is hun gàeuI., 

^.r--vrie daze laatste keuring"verzuina, -À"g ti"t--";"EIi*ià"il'
ballen tctc'lat.hij.:cp ee!. nie,uwe kàuriÀg vcrschijnt. Trcu-wgnst dit gcldt vcr-r i-edereen. ock nie[we redón"wórdenniet cerder cËgcsteldr. dan_warureer zíj gekeurd zr.jn v/ievo.r septenbcr ni.et gekeurd is, nag niet vre,tballón.traar-
cn is het be.langrUk, dat zij díe.hot vclgencl selzjcngerijk willen y3ctbalt-cnt ,r9\ nu: ci.gevenï zi;-È"rr""on 

"enpasfctc in te levcren nct vclleclige-naan, gebói,rtecátu.:i 
,straat en huisnuiiner on w3rni;laatÉ, en f . 5rO0 .tr.r"-Ao

keuring. Àts irtte gegevens cvc.rlranáigÊ ziiíi k*l-Ë"-"gchandeld worc\cn. Ï,eclen c'lie niet neêF ric-wÍrr"r,'àijrr,
kunnen zich nu áfncldcn bij c1e secretaris. op;;tgilË r*,lidnaatpgha; cf nglding nióuw licr alrocn rucrtt"ábiJïs uiide sccretaris,. c[ licf st schrif tclljk,.

)S.Knc1, ls,Niewcldstr.?r 01deboorl1.

Á- rcdsBeen nrct i-ekcurcl wcrden als hij vrt dc ecrstenaal- lid wcrclt van ecn vereniging, i"""aát-"f.ij"f.àr.po_titiewci strijCen speclt.3. Pupillcn cn junicràn ecn verjrr.ichte keuring .on dc 3j aar. 4'ró 'rJr-r \r{ u

C. Scnirréng
tct 30 t jaarÉ egn veri:Ii.ehte ,,keurirg: 

"o'ê" , jaar. 
:30-40 jaar : I rr n n , ) '. cuclcr - j 'i ,' I ,' ,, ;: ;; á :;. 

:'?; 
-,

Deze taatste O:iJl*lg betekent, dat enkete uuir""*r, O"rro'
$3 fr8.*?ffi ;: in Le6e sekèurd,'l';;; i--Ëe;teÀró" róïz .,r""*

'c,.. 
reocieËÀ"j;Ë ïi{:i"igïFi"*lefji:í;lii*"+.ií:ï;;i:krijgt tc zi.iner. tijd berieht "ili"aà ocr,Ètvclgenclc-kcuring te vórschijËen:---
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PROGR"ANIM Á.
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Zondag 26 naart- L972
L744 0ïJ!EB00RN 3 - AE.AD SVir^AnT 2

.-'-- -
TOIO-O\TEIIZICHÏ-.
lcn citzi.chte van vcrig jaar is er een stijgende J.i.in.
ïct lT_t?9.*r{9! er dit iaar 2300 ingevulde kclcnr:ón,tervifll_dit cijfer.cver deael.fcle peri_ccle van vcrig
iaar BB72 bedrcecr >bedrceg,jaar
Het Ís echter wet 'à'pvallenC, "ilat er aaar weinig vcet-

nERGItldl - 0lfm00nN (We]-pen) : 10.00
L085 0I,DE30ORN 13 - GOmtEtrJlC 13 3.15
LL97 SilIffiZlY.AeG ].C - 0LIE300nN tC 2.00

Zonclag J9 naart 1972.
L289 DR0NnTJP 3
1318 otiEDoORN 3 - Tff?HoRrVS I 3. 00
L344 3ïJïJE DOYS 3 - OIDE3OORN 4 10.00

ZaterdaB 25 naart Ig72.
oIJnmoORN - IRNSJM (we].pentr f0.00

15.43 ST.AImRIES 13 - Or.ïrq,l0ollN ïB 3.151638 NIEtÍUrgSCHOOf lC - 0TiDE300RN lC 11.00

10.00 uur

uull
uur
uur

ba].l-ers needcen. Ook
a1s zij zLah opgeven

ztj,kunnen natuurlijk neccloen
bij'8. Vink.

waennnrl (ztz)
vf'omlq3R Imr MET EEN sERsrE 

-ELF[4I, 
cOE GÁ]Ir, HtrEFT MEN

EEN GOE SESTUUI, MAÁti VtriNNEtsR HET SÏ,ECIIC ClAr, 'UnpFn
uiEN EEN S],TGITE rnÁrNER'(Overgencrien uit Fvr-nleuws)

soT. "

trCI8r6'n we weer brej.en aan. deze uitgave van cns ,clubbIad.
ltÍ1j_ zeggen een lecer veer dank vocr hun cventuele mecle-werking aan het tot stand kcnen .n ru"--*onsen elkeen
wee.r een zeer vccrspoedlg spcrtwcekencl tce. Tot zicns.

RED..AKTÏE.
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