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succesvol. Bijna alle weostrijden werden gewonnen.
Het eerste behaalde de eerste z€ge in dit seizoen.
De Swaech moest met 2-l het onderspit delven. Zondag
uit tegen Oerterp bclooft weer ecn zwàer karwei te wor-
oer..JlsweduareenpuntjeweghalcnzouaLeengoed
resultaat ztjn.
Het tweede boekte weer een oïcrwiming. Nu moest Gome-
dijk 3 het toodje leggen. Zii z:j; nog steeds ongeslage n
Ook zondag thuis tegen Hrveen 5 behoeft dit trotse re-
cord gc.n-gevaar te lopen dachter. wi-j.
ili Ook het dcrdc clced van zieh spreken docr Bcrgum 4
met f-0 tc vcrslaar:.. Deze prcstatic zullen zri ais. zon-
dag in Irecuwarden tegen Frieslani 7 wellicht niet kun-

- nen herhalcn. -
Het 4de speelde met 2-2 gelijk legcn friesland 7.
Zondag uit tegen de buren van Nii-B':cts lijken er wcer

' wi-nstkansen in te zitten. 0f dii }ukt 1s uiteraard nog
ci e vÍé.àg
0tboorn zm leed weer e en nede rla;.g. Me t 3*0 werd verl-o-
ren van VCV 3. Ook zaterdag à.s. ljikt dít wccr:hun l-ot
te worden. Toch zz-t er een stijgenJe lijn in hun spcl
te constatcren.
Dc dames tenslotte boektcn e en kl,;ine ove:rni-nning op
de ploeg uit Jubbega. Tegcn Tijn,+c uit weer e cn kl-elne
oveiwinning? 
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GELUICiIG HEBBEN \Ttr DEZT i",iX'SfÊUN KIJN}ÏEN \4/TNNEN, TN'"ï J
een ..... (ik zou haast schri;ven 3 cen'goede wedstrijd) '-'

maar dat was het nu ook wccr eiet. Er wordt hard gcnoeg
geknokt 1 rrtc"&T in de voorhoedc wil het nog niet recht.
De opbouw van achteren..af wordt steeds. be@ maar als de
ba1 in: de voori:occle komt, is het vaak mj-s. Een behoor-
li-jk schot komt er niet uit, Men staat te vaak stil en
Laat z:-oh dan afdekken doov een speler van de tegenpar-



tij .
d achtcrhoede.van De Sweach was niet zo sterkt er was

best door heen tc komen, $à3.t dan moet men zLeh, &L hheft
men dan gecn bal, proberen ztn tegenstandcrs te ontlopcn
en proberun gri;t t9 trekken. Eon enkcle kecr luktc dat
êír wc.fGfr vrre fcvaarLiik. Ilct e erstc doclpunt was er-zo

"gtf.lón 
goeOE-càmUinátic op links werd met ccn gocdc kop-

stoot van geÀOrif< Nieuwlanà goed afgerond cn wc stonden
;;-i-0, Dit ràsultaat wistcn we tot midocn de twccdc
ÀËfft tc handhaven en toen kwam dat tegendoelpunt van
íó-É*eacrr. Ecn.góharrewar voor ons doel, foppen gf nog
e ens koppen àr'i.n"lotte ging de bal net Ín de uiterste
hock erin, l-1.
Ticn ninuten ïóor iret e inde 2-L. Vij-c oe , goal -egÏ?:\t
heeft ilc wect hct niet, maar we warcn all-en dolblij dat
;iJ-àr-inging. iviaar hei; doe t er ook nie t toe. lc bal

"ióog tuséeÈ-ecn kluwen van spelcrs voor de goal, crin'
Ivlisschien mag ik nu nog cven icts rccht zcttent near aan-
lciding van Ëct ecrstc-artikct in ons blaadjc van vorlge
wcck, waar vËrmefO stc'no;'rliiegens bedanken van dc hccr de

Vries als r"iái";. fi. schrok-ecrst aL even tocn ik dit
Jas want Oaar-wist ik zeLf niets van" Ï1et had ik ecn af-
snraak mct hct bcstuur gcmaakt clat men zotT ornzien naaT
iË"-áiioË"à icldcr, maar dat ik tot zoLang de zaak zo\7

uiij"." bchartigcà. a i
Í{et geval wil- Oát ik nu in hct Dagelijks Bestuur van het
ïiàfoEÀf ó"0"-.qfrOZ zi\ en deze vcrgádcri-ngen vvarcn vorig
j"à, stecds óp vriidagavond en. daa1. tocn dc ti'ainings-
avonocn ook oi vriida[ warcrr _kon ik.dan nj-e t a;*nrrie zig
;IJ;" óm di-t ï" voórtómen werd op mijn vcrzock dczc avon-
den n",ar dc donocrdag verschovcn cn kon ik dan .irildags
iijoun= de training aanlvezrg -ztin'. .

i,aat mcn nu-áà-{""Ïningsavoáden di'i JàaY van de vrijdag
naar de dondá"oog ve rpÍaatscn" l'cer mis dus. Ik heb dan

ËáË-rrói i."ioo"-ï" rzo-cht ecrl andcr voor vrij tc willen
zocken want na aflcop van de training vlordt door trai-
ner en leioer het ecrstc elftal samensestcld ' Nu is dat
de heer .Art ireus wct arre en toeve rtrouvvd, maar toch wil
/ilt hierover ook wcl eclls een ander geluid horen'
litlsdusderedenvanmijnveTzogk.Hoedcredaktie
aan mljn O"à""XáÀ-tio*i is óe nod stecds niet duidclijkt
Itrsàr zo liggcn de zaken dus'
(Vfij hebben de hecr dc Vries zondag vertcld hoe wii daar



aankwamen. iicd . ) \ï. de \rRfES,
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]N EEN IETS GE]dÏJZIGDE OPSTILI,ING I,,TOCTIT HET Z"ATENDJ.G
nog niet baten om ook maar cen doelpunt te scoren,
De 4-3 nederl-eag hiervoor , waar we toch I doelpunten
hadden gemaakt, had het elftal toch wel iets aan moed
ge€evcn, daar toen was gebleken dat we .toch wel een
ooelpunt konden makcn, L\aeie helaas, he t mocht deze ke cr
niet baten en d e 2-O ruststand vond ik helaas wel iets
geflatteerci, vooral daar ikzelf miste tc scorcn hetgcen
S.de Jong ook nog cells dcedi. Iïet e erste doelpunt dat we
tegen kregen was voor de keeper ccn onhoudbaar schot,
waa.r dan ook niemand icts tcgcn kon is:crte. ilct tweede
was e.rgens wel* ccn opruimingsf out.van de achterhocde,
waar icdcrecn stond tc ztcn hoc 'rustig e en tegenspeler
de bal vanuit lioekschop rustig in hct ne t dcpone crdc.
Na de hervatting waren we wcer aan clkaar gewaa$d.
Helaas konccn wc ge cn doa,l-punt makcn. VCY maakte er
echter nog wel één, athoewel deze vanuit buitenspclpo-
sitie kwam. Dc scheidsrechter keurdc hem helaas goed,
omoat naar hij zert rtDc grensrcchter stak de vl-ag te
La..t de hoofte'inrr.
'Ioch mogen we de moed niet latcn
van à.s. zaterdag met frj-sse moed
Iïardegarijp.
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EEN BEETJE iiNGSTIG GINGEN liE I-I-JT Vlill OP' f,ilNT ï/X HiD-
den gehoord dat de Jubbcgaastcrs nogal vechtlustig en
wrced waren. Zij hadoen de aftrap, me"ar algauw hadden
wij de bal. Er werd wel eens ecn por ui-tgedecld maar
voor de rcst ging het knap.
In de eerstc helft gebeurde er echter nict vecl bijzon-
ders. Iiet glng vrijwel gelijk op.'l,íle rvaren bcst tevre-
den tocn het met de rust nog 0-0 was.
Na de thec ging hct wccr vorr de wind en met behulp van
:,anmoedingen van he t publiek cn commcntaren krecg
Sjoukje dc bal op dc slof en scoordc ecn doelpunt cn

zitten en dc wedstrijd
tegemoct zien tegen

T.JEISM/,.



met ecn 1-0 ovcrrvinning verlicten we zcgcvler4d het
vcld.

T gJ ITSÏ,]I I-ÍiiiíSTR.4 .
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winstpuntcn gchaald.
rjrictsé liodcnburg was ook weer van de partij maar hij
viel rcdelijk gauw weer uit door cen blessure. De
ccrst 15 min. kwamen wij voor tc staan door ccn mcoj-
doelpunt van Jan Nieuwland cn dat v'ias gelijk ecn mooi
rugEcsteun vcor oos, Lir wcrd in ilct algcnccn goed ge-

=pééfO. loor g.occi samcnspcl wcrcj hct in dc vijfendcr-
tigste minuut 2-0 door ccn <ioelpunt van Tlnus v.d. lvicu-
lcn cn daan gingcn wij de rust mcc in.
Gorrcdijk kwam in dc twcide hclft sterk tcrug, maar wij
hieldcn cle touwtjcs strak. Zodocndc krecg Gor::edijk
gccn kans om tegen te scorcn.
Íolgende week hebben-wc He:rcnvecn thuis en dan gaan
we cr wecr harci tcgena;an omdat we tot nu toe gccn wed-
strijo hebben ve rl-oren. La.ten we dat zo houden.
De vàrhouOing in ons clftal is erg gocd en we vechtcn
er a]len'iaal voor om bovcn'an tc blijvcn

i lou'iE Bli/.liDrNG,i.
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ZOIl-tÍG j.I. TR.,ilEN 
.r,',U .rrt, TEGEN BET1GUM 4. nI;iICT NI I|ET

flultsiinaal gingen we in de aanval. Irt Oc eerstc helft
was Be.ráu-m hc{ mécst in dc aanvaL. Iv{.ar dc achtcrhocdc
van ons wist hct docl schoon tc houcten"
Ivict de rust was het 0-0.
Na dc rust hetzel_fde spclbccld. M*.:f l0 min. voor hct
cinde was uitblinkcr Jan de Jong dic de stand op 1-o
bracht. lVat tevens dc eindstand was. lit was dan elnde-
lijk een overwinning' 

J,,ipprli \:/.r,GENJrn.
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HET LIGT IN DI BIDOEIING Ot.ll BINIVENï(ORT HfT BESTJ,/,NII
zwarte shirt en kousen te vervangcn,cn wel voor het
2de, 3de, 4de, zftr en lJ elftal. De'shirts en kousen
zrJn bijna gcllj-k aan ciic welkc het ccrstc momcntccl
hc r:f t , "rlle cn óén zwartc b.:êI1 mc cr
De. zwarte bancn ztJn ingcwevcn zodat hct bii hct wass cn
minocr problcmcn gccft. -

/,ange zLCn de Sond gesteld hecft dat dc nie uwc shi-rts
overccnkomstlg moctcn àttrn afs van het eerstc clftal
(0c shirts van hct cerste wordcn na een uitlooppcrio-
dc tcvcns verwiss,eld ) kondcn we vcrderc splitsing nie t
toe st.'an. trc fabrick levert de ze shirts echte r alle en
in de maten 36-40 en 42, zodat daarom dc grcnst/m het
1.{ elf ta} is. gctrokkcn.
lcht ccaf waa.rschijnfijk ccn gelukl^:igc bijkonstigheidt
aars.ge'zícn he t lcdcn aantal van dc kle ineren nogal ecns
verschillen 'boont. Voor dc oudcrs van die jcugd dus
gecn onkostcn. -
Ilet bcdrag , ea. jt 2Br--, z&L in vicr gcdceltcn bij de
contributi-c wordcn opgcteld. legcnen die dit contant
willen bctalen kan dite zodra hct exacte bcdrag bc-
kcnd is. Bij dc pcr."ningmcestcr te voldocíl. Tcl . Ílo.
46L' =============
f,iirT rNC+iNG V/.l'r n f;SPREHBTB (r.r"ls oIiTOBE;il)zijn de

trainingsti j den als vol gt samcngcstcl-d I

rrNsljcs,',v0Nr,s -vJN 7- ._0_o_ --]: 99_-ggr lstc cn I ]-J

D0NDE;i'I}GS,1V0N!S l--q -IÀvr zm cn qcst scniorcn;

-.Í--ï-_Er-]i--.TffiÏffir
Ondanks cen vraag van een lcider om wat meer aandacht

te bcsteden aan dc overige seniorcn elftallcq 1s

door hct be stuur niet goed bevondcn. ]/Ïii ziin van

mening da.t juist in deze periodc hct lste clftal
meer behocfte he:ft a,án clctra training als ccn and€r
e lf tal-.



'I/ij z:-Jn contractue cl gebondcn aàn

de hcer 1,1t, zadat we binnen dcxe

ten trachten te blljvenr o& toch
te halen.

,4 uur training door
mogelijkhedcn &oe-

het meestc rcnda,ment

HTT BESTWTi.
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ZON!.I,G BL,IEK i,'{EEIï liSNS HOn MOiIIIIJK HET IS ZICH IN -EEN

ongeslagcn positie aan dc top te handhaven.

Lange tijd bleek Íkkrum ecn moeilijkc hindernis die onze

achtcrhoede dc nodigc problcmen bczorgde. lc gchclc cer-
*

ste helft orongcn de .l,kkrumnicrs ons hun spel op waarbij
zích t;vens dê bcste scoringskansen schlepen, welke ove-
rigen- s onbenut wcrdeJr gclat:n.
Na dc ccrste hclft mct ccn 0-0 stand tc hcbbcb afge-
sloten, was hct ons duidelijk gcwordcn dat cr nu mccr

noest gebeuren wildcn we stand houden.

Een fcut in onze achtcrhocde was cr de aorzdak van dat
l,i,krum de lelding kon nemen. t\og in de zclfdc minuut
kwamcn v1-e echter op gclijl'"c hoogtc toen e en vrijc trap
v.]n Sijmcn van richting vcrandcrd wcrd waardoor de bal
in hct doel bclandoc. Hicrna hadd.cn v'rij het spel vol-
komcn in handen, maar het bcslisscndc doclpunt, onzcrzijds
blcof uit alhocwcl de kansen ervocr wcl a;nwcz:-g wàr'gr1.

Gczien dc spelverhouding kondcn we met dcze 1-1 eind-
stand wel tevreden z:-Jn-

Opgeneskt oicnt te worden dat bii een uitbraak van /:k-

krum ccn hunner aanvallcrs ondcruit gchaald werd r waarop
dezc hct luchtruim koos cn onze (actievc+) grensrcchter



a1s passagier mecna.ul waarna

.Akknrmmer grasmat voldQ. o r

een onzachtc landing. oP dc

F.v. d . llvlEUIrEN.
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IN V;?OLÏJIG ST]IITdÏNG iIi//}IEN \ï3 I]IIT V]]LI OP. MRST ï//,7
paniekcrig als dc bal achtcr was maar, latcr vicl dat

rtrcC. iiïc spe elden ne tjcs overr soms misten we dc balt
maar dat hctsteldcn wc wccï'. Dc ONT-ers kondcn goed
schictenrwe probecrden hcn nict tc l-tcn schiebrr naar
dat lukte nict altijd. I,r/e warcn ongcvcer cvcn sterk,
dan weer op dc ene kant, dan wccr op dc andcre kant.

Ilct cl oclpunt wcrd gcriaakt d oor net j c s ovcr te spele n
án rustiá a,n tc dócn" nc b_al rvcrd in hct docl gcscho-
tcn door lvillem van Kalsï:cek. le wedstrijd was erg
n]-czicriE vond ik"

TONNIT IITUNÏM

ZT,IIiD.,IG SPEÏINJ'N \'{X TT1GEN ONF. ''I1 GII{GNN E.ï HI:ID

tcgenaan. xr kwam 3.oed spel bii Jv.d.lÏoudc op links.
Jv"d.\iloudc hreeg vclc kanscn maat some kon hij he t nie

bercikcn. In dc ticndc minuut ma.ktc F"voI: Íleel ecn
pracht Coetpunt. lvcn late r was het H.v.d. Mccrdíe cr
5-ó-i"" maai.tc" In dc box krregcn wc lekkcre thec'
Het werd gouw L-2 en dai was dc cindstand ook. \ïc'gin-
gcn me t trryce punt an na",t.huis. '\i/c hcbbcn nu-acht FH-
ï;; ;"" 6 g."icctdc wcdstrijdcn. I4n e cn is afgelast.

u*-oos;rmBr', .ÀN.
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OIV I]iII DE UITT'I/'P. DE ST;IIJ! GING GIII]JK OP' 13 /i'"N-

vallcn van Olv warcn gcvaarlijk maar wij wisten toch



stand te houden. lukc /ikkerman maaltte de goal ult
ecn kopbal. llet gebe urdc als volgt; dc kceper kon
de bal eerst niet krljgen toen ging de bal near dulce

hij koptc dc ba$ in de goa1. kort aaerna vl-oot harm
wagenaar voor dc rust. OIV was in de 2de helft betcr
oan in de eerstc helft inccns kwam er cen gcvaa,rlijke
-anval. ríLaar llenk vink kon hem nog net houdcn. tïi.i spcel
de goed. Íiarm vvagcnaar fluitc goed mat-r ik hcnste een
kccr dit zag in:-i ecfter niet. Wii mochten veel- korncs
ncmcn dit lcvcrdc nicts oP' 

iouiïrt ilr,rlr-r:-I'i!ï"
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sma ;-E. ncitsma; J.v.lialsbcck, P.i-1c :-da; J.v.d "\Ïouoc ;
H.Oosterbaan; J.i\lcester; J.v.d .F/,r.J-; ll.v"d.l'{cer; F.V'Hccl
G.Brouwe r en lf "Brouvle r. /,i:NVJI.IG 10 UUR"

1'',1UiX;iIíIJIíSE BOYS- 0LDEB00 riN ei2; J. en D.Bcthlehcm;

.1..I(octstra, S.,r,ltcna; Ïl.Nurnanl I' ".i'kkerman; Ti .Ypma1o
ÍïF.Tfffira; I".dc Groot; li.Yink; .;.lrokkcma; i?'Jclsma; ;
M . ve erman. vrliirltrtí 9 . r2_uul
Ol,!.fB00tili lB={ubFe e--_&+ n.Ycncma; _H-Bruinsnal W ..Zand-
bcrsen; I;VáIkt B.v.t-jc;cl; G"0tter; !.Numap; "A.Uuloe_r;
,T.I'ï;isrnant ii.VclffifÏil-T.,,lt ena; J "0os'berhof ; P.dc lílcJ.Há1sman; ii.Yeldsfra;|T.,,ltcna; J"0os'berhof; P.dc lílecr.
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. Kc ulins ; Ph . ri j kstra ;

W.Visèe;; U.de Vries; P.!ysma; !Ï.v"Í'alsbcei<; F.Sangma;
J.Di jkstra"
lE ,i..NVJNGSTIJD YJN DÀZE \'/EISTRIJI ir/ORtT NJ,])fii BEKoND
UTI,Ï,, TKT tsIJ J]I,IIO B.NTHIITí,--JII1.

TIJNJE f .i,- 0LDEBO0iIN l/i; n.00sterbaan; H.Dljkstral
3.0o st erbaan; F.v.d " ilie ule'n1 F.Bies; S.Terirnisscn;

. Mccster; T-ilooenburgl S.llinsma; l.Valk1
ïgriTilEK 11.30

B.de Vrie s;'Ij
.G,0t ter,


