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Het lste was zondag vrij. De bcide plocgcn die in hun
klas ondcraanstaan, SIue Boys cn H.D.T.1 vcrloren beide,
wat ons uiteraard gocd van pas komt.
Het tweede won op hct nippertje van concurent Gomedijk
3. Dit was voor hun een belangrijkc ovcr.winning. 3ij een
nedcrlaag waren ze practisch uitgeshakeld geweest. Ilet
was een aecr spannende partij voetbal, die tenslotte ver-
diend door onze jongens gewonnen werd.
Ook het 3de spe e Id e nic t ( terrei-nafkeuring ) .
Het 4de won knap in Nij-Beets van Bluc Boys 3r ïvaarvarr
eertijds thuis verloren werd.
\ilat het komende weck-end betreft, staa.t het eerste ecn
zeer intcressante ontmoeting te vrachtent de bekerwedstrijd
uit tegen Vclocitas. Hier ontrnoeten zti óén van de oudstó
elubs van ons land, dic in voorbij ganc jaren een grote
ro1 van bctekenis speeldc. Een buitengewonc gebourtenis
voor onze club om ccns ïegcn een vroeger zorn vermaarde
tegenstander te kunnen spelcn. Theoretisch bezicn hebben
we gecn enliele kans om dit duel te winnenrmaar het kan ecn
zeer nuttig partijtje voor ons'worden, waar i-ederecn vecl
zin in heeft. Tevens kunnen de spelcrs zich gesterkt voe-
len door een, naar wij hopen, grote schare supporteps.
Hienroor rijdt deze keer ecn bus, waatrroor zrsh nog enkc-
le personen bij bovenstaand adres kunnen opgeven. ne kos-
ten bedragen slechts f,7r50.
Van de overige e1f'ballen rnoet alleen zondag het 3de uit
tegen Drachten 7 aantrcden. Van deze tcgenstander is wei-
nig bekend, zodat wi-j hier gecn zinnig woord van ku.nncn
zeggen over de krachtsverhouding.

M.
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jïfgglopen_zondag gccn wedstrijd cn dus ook niets tc ver-teJ-lcn- oÍ..ja toch wcl. Vrijdágavond ging het als ccn Io-gefd vuurtje door Oldcboorni zóndag als.-moeten we naarverocitas voor de beker. lllemaal_ ónthousiaste jongens.EEN EEnsrE ICr.{ssER-l Laat-i; iij; ;ii;. lar kan een mooi
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daarCoor kunnen wij dan ook betcr ons spelletje spelen,
Maar we zullen er natuurlijk wel iets voor moeten doen
en iets laten staan, rnaar da.,,r vertrour,"v ik op.
Voor zot n belangri jke vued strl jd zullen we allemaal ons
bcste ber:ntjc noeten voorzetteir. ï/e moeten allema;lvoor l-00l" fit zijn en a1s het dan loopt zoals tegen0orredijk dan heb ik wer vertrouwcn ià ecn goed íesul-taat.
Jongensr htr *l::]_::"1_:.."""" toegewensu
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iJ-weer een moeilijke klip onizljld.
He t was een moe:-fi;te wédstrijd. He t begon al dat descheidsrechter niet opkwam vvai,rdoor Gorredi;k al geprik-
kel-d was toen"we Harrn ï/agena.ar voorstelden.- (ivten Ëaàniet zotn^qgede ervaring met hem orndat Harm al eens eer-der een officiele waarschuwi.ng,,aan hen had uitgedeetd).Het resurtaat vvas dan ook dat-Harrn een speler ïan Gorre-giiii git hu! veld nroest -sturen, wegens aànmerkingen opde leidlng )Zde hetf t).
D-arbij_komt ook nog dat G'dijk I wa,rschijnlijk revan-che wilde nemen op ons na de Àeráerl-a..g vaá huË tste bijons. rn ieder geval allemaal punten om een enerverendesi-tuatles te-scheppen. Het werd dan ook een zeer gespan-
le+ yeqstrijd waarin een ieder geprikkeld was.Dat had tot resu.l-taat dat de lsÍe-hetft door ons slechtgespeeld werd. Buitendien moest y.Blauw al na lo min.uitval-len door een br-essure aan zrn linker knié-"r-rosukkelden we maar door.rn de tweede herft een beduidend betersperrnd oldeboorn
.?r, daarom al-leen al was het ve rdient oai on *"Àuirí;odoor ons gewonnen werd.
Een groot pruspunt in deze wedstrijd was de enorme in-zet _en de wil om elkaar te helpen."ik heb het al ónnsgerd er,sezegdr mer dg?q ,.Àzer-Eí-jÁ ;iirrié ïóó"*ï"à;;uteeg$g!.and9q ecn mocirijke partij eí, áay het 

"oó"-ir""#9el+-+jk zijn.om in hun-spei tc Ëo*.nlr've Krljgen echter nog zcci lasti.gó-'-vr.Ëàstrijden te spe_len, Ilq-u-lglygel___T1j"l" egt., dus zijn we er nog nietnaar KJï'IP]OEN ZULT,EN lVX WORDENI
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getdt niet voor alle spelers). Nu weet ik wel dat het



veld en vooral het middenveld zeer zwa?? te bespelen was
en daarnaast hadden we ook nog twee weken niêt gespeeld.
M.i. bfijkt er wel uit dat nen toch echt moet Sáer-trai-
nen om de conditie op te voeren.
Binnenkort, vanaf 23 dec. hebben v'ie de winterstop en dan
is het helenaal noodzakeLijk dat et gctraind wordt, anders
ben ik bang daL we na de l,ri-nterstop alles weer zull_en ver-
liezen wat jullie de la tste tijd gewonnen hebt.
Enfin, ik zal daar $o.àt niet langer over zeuren. trVe hebben
dit net ztn allen reeds besproken en ik houd mij aaJr aan
de gemaakte afspraken.
JI.s. zondag ztjn v're vrij, omdan meteen daarnar(17 dec.)
de uitwedstrijd tegen Heerenveen 6 te noeten spelen.
Probeer jull1e je daar nu. volledlg op voor te bereiden.
Succes!
P.S. Zou het niet een l-euk idee ztjn om zondag rtet ztnallen mèe te gaan met de bus naar Gronináen? Ookjull1e vrouwen/mcisjes ztjn van harte welkom.

BÏ, INKENBETIG.
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De heer !v. de vries had ons verleden week nog een stukje
copy doen bezorgen, betreffende het verzekerd zijn van
de voetballers. Hi-j vroeg ztch in dat stukjc af wle ervoor op zou draaien al_s er zondags op het sportvcld icmandzodanig gewond zou worden dat hij rs maandags niet zot)
kunnen we rken.
redcr die in loondienst werkt krijgt dan een-uitkeringvia de trv. -4.0. verzeEeqing, of Ziektewet, zoars u wilt.wordt er maar voor Bo% uttgekeerd, hetgóen wel gesehied,
dan kqn het resterende aangevuld worden via de óol-rectievcongevallen-verzekerlng die voor ieder lid van de K.N,v.B.geldt.. En niet all-een voor cle wedstrij.d zelf, doch tevensvoor het trainen, reizen ect.
De verzekerde bedragen l_uiden tharrs:
i. Overlijden:

,f 2.000, - voor ongehuwden;
/10.000, - I' gchuwden, kostwinners in de zin der wct;

B. Blijvende invaliditeit, tcn hoogste
f, 2r.000,-;

C. Tijdelijke arbcidsongcschiktheid, tcn hoogste
,f 7Or- per week;



D. Geneeskundige. kosten, ten hoogste
f 500, per ongevalt indien gêcn aenspraak krachtens

Ziekenfondswet of andere verzclcering of regeling mo-
gelijk is,

\i/aaruit blijkt dat voor ieder die in loondienst werkt
er voldoende waa.rborg is.

Yoar z elfstandigen is het uiteraard cen andcre zaak,
mear die zull-en ook wel verzekerd ziTn en kunnen dus
ook profltcren van de aanvullendc ultkcringe n, indien
nodig.
Voor verdere lnformatics wende men zich tot de secreta-
ris, de heer S.Knol
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Zondag was het darr zoverl we moesten aantrcden tegcn'
G'dijk, die mct ons dc ranglijst aanvoert. \.Ve wisten
dus wat ons te docn stondr €r moe st gcu/onnen worden on
nog mee in de top te draaien.
Na het fluitslgnaal werd cr direkt al fel op de bal ge-
zeten van beide kanten.
Het werd een gelijtopgaande strijd, vooral i-n de eerste
helftr êh er werden weinig kanscn weggegcven. Zo bl-eef
de stand tct de rust dan ook dubbelblank.
In de rust wcrd nog even gocd vertclt dat we wel rnoes-
ten winnen, zodat de tr,recdc helf t dan ook bcgon mct een
sterker Oldeboorn.
Het verlossende doelpunt bleef evenwel uit, tot een kwar-tier voor het einde toen Durk Y{a,genaar goed doorllep op
een hoge.bal_en deze over de uitlopende doelverdedlger
heen kopte, 1-0.
Hj-ermee was de ploeg van Gomeclijk het niet mee eens er1prj de schcidsrechter ging protesteren. Het gevolg wasdat er een speler van hun wcrd uitgestuurd. Zo zj.á je
maar. als je je met dc leiding gaat-bemoei.en, de'gevoí-gcn kunnen ziTn. Dus jongcns, mondje diehtr'wat áfti;O
niet meevalt, want ondergetekende hecft er ook wel last
IIICê... Zo werd dc 1-0 ook de eindstand. 'llfe kunnen mis-
schj-en wel denkcn dat we er al zitrn, vlaai^ er komen nog
meer zware wedstrijden, maar rcct een gocde i-nzet van
ons al-lenaal- zit er wel ecn kans in om te pronovcren.

M.VOOISTR.A.


