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OVERZICiïT

Het was zondag j.1. voor het ecrste weer een goede dag"
Met liefst 5-2 werd Gomedijk met lcge handen naar huis
gcstuurd. Een volkomen verdlcnde overltinning: Door dit
íesultaat hebben we flink afstand van de 'rrode lantaarn-
dragerl kunncn ncmen. Vrees voor de;,adratie behoeven wij
niet meer te koesterenrwat meer rust 1n de ploeg kan brcn-
gen.
Óok lelder Houtigehage vcrloor in en tegen Oerterp vlat
de spanning ln deze afdeling ten goede komt.
Het 20e speelde niet wegens terrelnafkeurlng.
Daar leider Kraan van ecn trmakkiert droomde, hi.i dacht
dat het wel zou worden afgclast, had het lde nog a1 uat
Itvertraging"rVoOf Zo konden aantreden tegen ikkrUt-nn 3.
Het werd de zovcelste nedcrlaag, al.hoewel wij de ultsLag
(f-:) als zeer eerwol willen beschouwe.n. Zii speclden uit-
eindelijk tcgen de koploper.
Het 4de bockte volgens verwachting thuis een overwinning
op Y/ispolia 2, en 6ehoudt zodoendó een (mlnimale?) katrs
op. een ka,nrpioensschap.
Voor het 2de is a.so zondag een zeer belangrljke dag.
(Het lste is vrij). Ze ontvangert ír..1. koploper Gorrodijk 3
cn deze wedstrijd dient onherroepelijk gevvonnen te worden
willen ze kampioen worden. En dat zLt er ook wel ini als
varr meet af aán maar met de volle LOA/" wordt gespceldt
Iïet 3de speelt thuis tegen lVarga4. Áls er nog ecn keer
gewonnen wil worden ligt hier hun kans dachten wii.
Zullen we het daar maar op houden?
De ploeg van leider Reitsma moet trachten om de thuls ge-
leden nederlaag tegen Blue Boys te rrwrekenrr wat hun echter
nog niet zal meevallen.

M.
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nit oude liedje uit een ÍIecrenveen revue schoot mij plot-
s.ii"g àoór OË gedachten en ik moest het evcn opschrijvcn:
y/ant ilat haddcn"iuliie elkaar bcloofd voordat de wedstrijd
U"áo"s laten lve ónze zieke tralncr ccn cadcautje gcven en

Dróbercn ecn ove-rwlnning te beulerkstelliggen'-
il-;if -tot winnen was eF Oeze midc.tag wat resulteerde in 5

practriig" goals. Twee vaJl Ir.Poepjes en drio van H.Nieuw-
ianA. I[ *óu eerst geen namen noenen want jullie hebben
er aliemaat hard voór geknokt, alleen de goalgetters moch-
ten de aanvallen afronden'
En dan even over dat buitenspelvalletje wa.ar Gorredijk ie-
derc keer weer intrapte. Je kunt zeggen he'r, is niet mooi,
maar het behcjort bf i het spel. Voetbal is nu e enmaal een
spel met regels en als je dic regcls goed weet tc hanteren
tian heb je daar voordeel bli. De Laatste nan een sta,pjc naar
Vorol] cn het bespaart ie ecn enorme sprint en je kunt met-
een wcer aan{ie cig en aanval werkcn.
Ik necn wel dic lae.tste goal nog even tc noeten vertellen:
onze trainer wijst jultiá steeds op het vrijlopcn cn posi-
tieklezen-etl dan dat trgatrr. Nou dezc keer rryà.s cr dat gat
op het middenvcld. Ecn -aanval van Gorredijk werd afgcslagen
en de bal werd in rrat niemandsland geplaatst. Je zag Jan de
Jong i-n dat gat duj-ken; hii pikte de bal-, e9n nen langs de-
lijn op het doel af . Twce spelers van Grdlik aL op onzc JaL:
ef. Jan zag Hendrlk Nieuwland in vollc ren komen aanstormen.
Een prachtig passjc naar Hcndrlk, ecn knoert van een schot
en nwnme r 5 Lag in de touwenl I
Jammer was het dat onze keeper l{endrik in de laatste minu-
ten een gapende wond boven z'n oog opliep. Hendrik, van
harte beterschap gewenst.
Na deze prachtige cverwinning slaan vle onszelf natuurlijk
nog niet cp de bo:'st en denken dat wr; er al- ztin. lVant
nió ts i-s minder i,vaar. \ove weten maar al te goed Ca.t er ploe-
gen ztjn in onze conpitie dic ons glansrijk overspelen.
laarom ,"vt'e ga€r.n fijn door met trainen en probeer het spcl
tactisch en technisch op te vccrcn.
Er komen geregcld cen 15\ 16 jongens o.! dc trai-ning"
een j-s natuurlijk well<om, want dc traii,cr -3 e r voor
fiq ven de cl_ub.

trV.de Yri_es,
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J.1. zondeg moest het 3de tegen Jlkkrum 3. Daar onderge-
tekendc mct het idcc rondliep dat het wel aflossen zt)V
worden, was er op het aanvangsuur geen Boarnstor ter
plekkc !
nank zaj de welwillcnde houding van scheidsrechter en
Ákkrunr r,rerden wij in de gelegenheid gestcld ecn uur l-a-
tcr te komen. Dat lukte met veel kunst- en vliegwêrk...
Het werd zelfs nog een leuke wedsirijd, ne eerste hclft
was wat lauw ve*n onze kant. Dat kwa.rn iryaarschijnlijk om-
dat de rn.ecstc spelers nogal ruw uit hun slaap waren ge-
haald. . . !
De rust <iccd ze kennelijk goedo warrt een 3-0 ac.hterstand
werd snel 3-2. V/e kregen legio kansen oro gelijk te
konen, maar zoals meestal gebeurd het werd geen 3-3
maar 4-2 en zelfs 5-2.
Dat het toch nog 5-3 werd hadden we te danken aan de,
scheidsrcchter. Dic gaf ons , voor mij om zeer du:-stcrc
rcdenen, een penalty, dic door Jelke taterd benut. Jan
lijkstra was de niake r van de andcrc twee.
Jongens, Ba je toch .lcns op he t schietcn trainen. Àls rlue

a1le kansen benut hadden die we krcgen, v,ie hadden de
dubbelc cijfers gchaald !
Maar hclaas, dat zal wel- een droon blijvcn. .

Re st rnij nog iedereen tc bedanken omu;i.n spontane ncilc-
werking om op het uiterste nippertj e onze club voor een
forse boetc te behoeden.
lic fout maak ik niet wcerl

Kraan.

========================

0m zondag J-0 uur nocsten we aantroden tigen iVispolia cn
in ons achtcrhoofC lecfdc nog de ncderlaag die wij ccr-
deg !n hc! scizQetr, .ioor d'onrue poch, tcgen hun hadclcngcJ-cdcn. zodocnde lrngen orrze jóngcns rruElgemoccJ ld;i duci

.1 1i} "De eerste. helft. was niet ve,n zotn best gehalte, jrlaai,
i.,cchtcn toch he t gcnccÉ{en smaken met cen vcor.sprcng -ra,rl
,-'-"0,ie r.Lrst in tc gean cn met een kcpje thcc ni. t; zt:t
' ,'l-cn o;:i dc kachcl t.: zitten ,,"1e rd ircs-l-ote:i r--rr:r i..,, l; -rr. di;



tre cdc hcift anC-r's i:r::,fr te pakken, Dat luktc ccli ilellr
vyerrs eh door c:n hattrlck van f.\ïlersma wertl de eid-
s-tar1d 5-0. Hccl goed gedaan jongens.
\/e hoBen a.s. zondag tegen Blue Boys wecr op sLlcccs.
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DE XGX H},D EEIV JONGETJE GEDACHT
DE JINDER HJID EEN MEISJE VERÏI/ACI{T
MJi/lR Dn.ÀR K/D{ IK I'ilIJ NIET lÁN STOffiN
ÏK BEN iI,S MEISJE GEBOBEN.

Mijn naarn is TFEES.

0p deze wijze kondlgden de farn. S.JIGER-HOEKSTRJI
de geboorte van hu.r1 dochter aa!l.
Hierbij anze felieltaties.
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PR0GilllMt{"1, l.S. IVEEKENDT :

OLDEBOORN2-GORiIEDIJK3 2 rur.
OIDEBOORN3-W.AifGA4 10 'r
BI.,UE BOYS 3 - OLIEBOORN + l0 ',

DE JEUGIC0MPITIE IS T0T 3 Mlnr?t Á.S. STIIGEIEGD.

Opstelling 3de:

J.YÍagenaar' ï/.de Roos
K.Jelsnra , J.Di-jkstra s.vrlo Meer

P,Lijnsveld K.Poepjes l.Visser
. G.de Yries y{.de Vries T. Maaren

l{issel I ï.Hemminga; J.Bethl-eheml S.Jager.
I

tlJtj yensen u al-ien een prettig cn ccn sportief genocgen i
-t-oF 4'e vclden a.,:. zlnde-9"
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