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Ja, nisschien is de.aanhef,val3 nijn verslag ietwat pessi- Ls

nístiseh, naar ik ontkrn er niet aan cr teeh ácg even cn- ;

der de aanlaeht te brehgen; .la.t net narie ,cle we.-Jstrijclen n
tégen SVI'{H en Haulerwijk, :tie verl^,reh werclen, bilz"nder
têleursterlend waren. Óeiukkig vrlgcle na cleze c'lebácres
Iegr enig herstel en ,Cat was f an eérst vrrige'v1eek tegen rlL

Suiteni:st. Tren'lrrnden we weer ccns je snaák van e.enrverwinning proeven, aL kwar:ien we crk r,iet 1-o achter testaan. V/e beschikten ileze we.lstrijJ weer eens ever .jenentei-lltelt cn gcnadig terug te siaan en w:nnen uiteinde-lijk net 5-?: Ecn juwóel vaÁ een doel;unt van Jan e" jIÀC '
ên een gran:.iirze weilstrijl van inze ccelnan waren wcl cle
bcrangri jkstc. gcbeurtenisscn van :r Gzc wc-lstrij J. vcr.l ers;.celle lc gchclc ' l-"eg i':i;1.,ifgcl-t,eà. z:rn:lag tèScn-tràkkeveen vras het ncg.we cr cen stukbeter. Er is behr.rlijk gcv:ctbarc en we hacc en zeker derverwinnili. vercien,:.lr -'want 

we waren dc gehele we strijdsterker. Tlch hebben we in-ce cerstc heÍrt cle kangen v31rdè zege 'vïcer latcn li;gen, alhlewcl .dc lakkeve"en-CÀËf"n, ,

uitstek_en$.3;- Jreef was. \'{e waren bovenilen dózc wc_lstrlj:1zc,.cngelukkig on 2 s;,ercrs vrcegtijcli6 te nrcten nissen.
'J;lvagcnaar en H.dc Rc:s raakten-vrij ernstig aan hct hrlf,lgewcn'J. Na,-lat cnccrr5;etekeni-ic ze eerËt had c!gcra;{, blecklater al-les 'gol.ukkig wat nee te va]len, ar Àóest-er weleven gc!9cht. wcrcen. Hci:qcvenÍl vrrr de trekonst *áu, ilatcnze beí']e wissels;c1ers-HeLrcirik cn Jan Nieuwlanl, ,zich
i-rri.na aanpastcn in het h,rrf,ltear: ? aL *á" r.ótl t;E;"-ào"" tehar,i en- onbesuisd. s;.elende plceg'niet genakkelijt<. ,Jullichcbben er all-en nitètekencr v..r-seknrkf en er vicl scnsvan knal-' cuibinaties;el tc eeni.Íon. iit Ëtèro;-i;"h
iedereen' tevreciell en we ha,Jc'lcn wecr
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cl.iend

OttrEloctrN llt -

een winstpEntje ver-
M. lelgr^ssr.

rn de derde rofqg_ vgn dq bcker rntnre tten wij ler:.rer 1,1,clat, waarschil'n1ijk kbni:icen {n ct e "u"o"rrË-n.lrátË;- gaatwcrrlen. In de eerste heïf*- wedstrijd waren wij dct ccn4-0 nederLaag al- naar ecn kanslcze-uitgangs;cóitie- gesi;eelcJ



Deze wedstrijcl had cns rceJs get:rnd' dat T,enner 1.4 een
zeer technisch en beweeglijk elftal is. In de thuiswed-strijC zaterc'iaE j.1. hebben we ge;robecrd deze achter-
stand in te l:,pen, naar dit bleck cnr:icgclijk.te zijn.
lclr het slecht bes;.cclbare ve1.l kcn Lcnner. haar tech-
nische kwaliteiten niet uitbuitcn en kcn claardrf,r c:k
geen dcclpunten sccrcn. Met veel nccitc lukte hct cns
het reccrd(thuis ncg gaen tegenrJcel;unt in ccn.,etitie
en beker) t" handhaven. In .le slctfàse krcgcnlwe :ck
pog een fraaie sccrilgskan$, ilie echter tegen de paal-
bclandde. Deze 0-0 eindstancl betekenCe vccr cns hèt
elnde van het bckeravcntuur. ;it is echter c; ziehzeJ-f
niet eens zctn slecht resultaat, al-s nen het versehil
tusscn lenrier en OJ.dcbcrrn in aarinerking nccnt. l,Iíat le ..

sfeer bctreft, is het tc hc;cn Cat deze in de nabijc
tcekonst beter-wcrdt; wan! er l.c;;en in het etrftal nct'
si-.oJ-ers rond,, die er ee.n hcbby van naken on elkaar de
ncest_ onirlezie rige verwljtcn naar hct hccfcl te sringe-
reno Misschien iets vocr Harn Yfa5enaar on hier vclgónd
sci-zcen lcts\ ae^n te dccn ? l. de Vries
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'/c wsrcn ncdig wccr eens aán 2 puntcn tcc. vrrige week
ggn !eqerlaag-tegen Goirecijk. ie thuisweclstrijà tcgenstanfríes hadden.we net_ 3-0. gewcnncnrJus kch..lcá *e iliti'vel 2 punten krÍjg.en. Maar hét ;aktc'hee]. andcrs u:_1,wat we nlct verwaeht ha,.lcen. Na-dc aftra; ging stanfries:lirckt in de aa.nval. En hct cuurce niet 1*g óf *c ston-'.ten net 1-0 achter. !c v'erdeilging wis.t er Ëi;na guón
.iiaacl r:ee _cn de aanvall.cn te stó;,.ón. 2n.2, vrui,l trËt Z_O..i/at- wc ook .;,rcbeerden, hct ruktè-nict ze encer cc knie--te {r1isen._'ríeer was.cr een' geva.arlijkc aanval en hctwcrd dan c:k J-0 voor cnzc tcgenstanàers. Maar het lukte
'ns dan cck wel cen a,aar kecr'.le bar naar vtrcn te wcr-]'ren. sienen kreeg de-bal cp links ;""á;q,oórj"o""à"ïto

vo?r en f/.IijOar: rcndde het net oun gó* af, 3_1. N;,rtnzQ 93a,1 krcSen we wat ncoc, riaar rrót lutte óns nietr:recr vccr dc rust een 5cal tc krijgcn. l,{aar de tegenstan-'lcrs.naaktcn- cr qa-n raar licf st 4=í van. Na dc ruËtr.cest er heel wat ;ebeuÍenl-En-1áacràáácr Ëíná-rrà,ï"Ëuter.
-:e, v9r$e digi.ng glng betcr ccnbincrcn hn hót E; "r *à"e danJCK Oef,er. VVc waren cok neer tn de aanval. Na een iraarkansen genist te hcbben kwan cr 

"un-áïèio aanval-. Ëio**n.trck de bal vccr, lï.Nijdara stcpte heË cn schccf hen,clocrrlaar F.lj-cs en die naaÉte ey +72 van. !l/e waren cr aanval_-r-en cp het vijandetijke doel. 'síenón-*àË ó;-ii"È; à'ïr"-



F
gcbrcken, irasseerde
HeË l.eek er op Cat
niet'rleer.

gaNqEzlu.iq,rlc-rc - oo;mooiN ic-
fer autc gingen we c) wag naaq nangezwaag. li/ij zcucen cns
best nceten doen, zoàden we cen ,,aár i:untles in de wacht
slepen. Maar alles ;'ei<te anders uit; vanaf het be5in zijn
we sterker geweest. Niet ver in ce cerstc helft trck clc-
gcgd s;;elende lVillen Vlsser vrcr, de nidvror stcpte de
p_ál en ,lici; een elncl achteruit cn gced te kunnen'schi,eten
Knal cn hii zat. 0-r. Niet veèl later schr:t lv.visser
zeLf keiharcl in cie hcek. o-2. steec'ls wcer,beukten wÍj
?i. d9 ngur_der langezw4agsters, naar ïras tct vcr in ác
tweecle holft kcndon wij ónze vocrsfrcr:ig vergrcten, ..i

G.ctter snelde_2 e 3 rian vccrbij .i scË^^t ín, le kec;er
was kanslccs. 0-j. Tegen het eincc dced cndcrgetekcntè
n3_g cen knapl'e sclc, hij yasseerclc cngevcer 5 nan cn''sehrrt, naan de gccC kec|cnde kee,.er ótc;rte cle: slcchtingeschcten bal. Jc wcclstrijC werà'goed gelcici. :

een xlan en schcct cnhoudbaar inr4-3.
wc nag zcuden winnen, maer dat J-&kte

II'/.Nijdarri.

Vf .ZanibcgË
TE] á}iKT
ranffize wcg zcu_ik Ëraag ar-l-c j cngens van Old eu:crn 3cn natuurlijk cck l.Reitsna witleÀ bódanken vcor clc :

nocie fruitnancl nct.
Yerder hcn; i.k clffíullie nij vcrrlc|ig ncg een jaartiq
w_1llen aceeptcren bij Jullie-1,rJ.reg. '-1

Ncgnaals bcdankt, het was hartstikke 1cuko

trIENTNEK"
%

0i"- 17.april &.s. gaat uw huidige redaktcur H.dc i?cosverhuizen naar Hcercnvecn. Hij-is clan gená"áaàátï:àË
vgT?crging varr uw clubblad te staken, àaar hceft in-nic'Jel-s verrlcrien crat or al ccn nióu;é k;;id;;;""ár-wezig is. Graag wil hij rangs deze wóg--een ieaór*ËË-danken vcor de neclewerÈ-ing. welke hij Ëeeft 

""áói"""den,cri tct een zc. gced n"Àuliitc vuràcrgïng",r*n o:.t plubbladtc kcnen. Tevcns wens-ik'íedcreen íeei 
"uócà=-iÀ-ËËïvclgcnde vcetbalsej-zccÍtr Tct zÍens.
H.de..i?'ocs.
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Heeft alleen n::6; clc uitweCstrijd tegen
HiT vorr de bceg, wclke nict zc eqf .bc:
langrijk r:ieer trs" Haulerwi-ik is afEel:-
pen zc'ndag kanpicen geworden, te rwijl

eÍ nrg 4 degradatiekan.iidaten zijn.
Met 'ncg 2'we.lstrijdcn te s.-,clen zi-jn zc
nog niet veilign Er ncet eigenlijk ncg
een puntje worcJen gchaalC. leeuwarden 4
is hier net vl-ag en. winl;e1 kanpiccn ge-
wcrden.
Heeft inníclrlcls zijn ecrste puntje binncn.

Tcch is degradatie reeds cen feit,
?e Sweach 2':kcn in clezc klas rle kanpi-ccns-
vlag hijscn.

.rrEr''ItN 4' IË"Ë:"fir51?3"}'"ï:"uffiËt3"f;JjirËt:l, o*-
nJ1. Si,crt VcrecnË 2, rf[e lcys 3 en
Gcrredijk 5. Cl,teb::rn 4 ztt, een beetje
in de staarti3rcei_), r,aar staat in i.edcr,:

cll'fo'nN,,,*;;:lJ';: l*:ïl:: ;ïïïrscrr* r:,et
ncdekan.-litiaat Irnsur. bedraagt 2 Funtcnin het vccrcleel van Olclcbclrn, naar er
n:otcn ncg 3 wclstrij,lcn wcrilcn ge-

si,,eelc1.iit zi jn dc vclgendc: Oldcb:rnl-
8ïiË;:ïifiï', ?ilil:d5i;.ïliffi-iï:iffi !.n,,Udircs-Irnsuii. Ncg vcicl. s;:anning duà.

t il'f,''riN -1r' í:3tï""à";3"Hi"iïi::ouuliï3Ëldn33rï"ïÍ-
nid,dcls cngeslagcn het kar:picensch.ai;
bchaald.

ci,lE"rlO0rlN ]c: Hier gaat cle strijcl cn dc titcl ncg steeds
lussen Jlkkrun en Hcerenv.Scvs. waarbi_.ilaatsgcncendc,.le bestc -kansén' hóóf+:-"
0lCebccrn heeft dccr de cverwinning cïl

'ï9":*:"9 :"_t:":"1-_t!":rs verlatón. -

I_iiOT. .

ÏïTTs cle rlaatste uitgave clie dccr uw huiclige redakteur
à ;""353?"Ë$a"sf"i5rHs"€" I toSifBHSr,Tnd 
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