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OVERZICHf :

Na voorgaande jaren stgcdÊ van Gorredljl-t:,1"!!:"^
gewonnen, moesten "{e 

ditnaal op eigen terrein net een

nederlaag genoegen nemen. . !
;i-;á;;n"dë ááàïón technlsch ons nisschien de baas -
Ëár o.r"rwinnLng heeft €r ergens toch wel- ingczcten
ààofrtu;' wiji w[tcn wij à. dó (twee) opgelegde kansen
in de eerste helft te-benutten en b. twee onnodigq.
ióotug in de áchtertroede te voorkomen, wel dan hadden
*ií-àË"-U"Àóo"iíir.. \rt" op_de ,eE? riehad. lllaar ja'
het ls nu ecnmaaÍ anders gè1open.-.Qrze zwakste plek
is nu eenmaal een gebrek aan een tra-flmakerrr"'

ó;k-(-ró;a;gti) uit-tegen Stànfries irelooft vÍeer een

à*à"i tarwé:.'{e wordei. Maar wic we t , nissdd-en z:-in
we tot een verassing in staat" '
Het 2de verloor zondal h3zat trotse )ngeslagen record'
llecien om weer met beiáe -benen op dc grond te staan
en tegen .Arr<rum 2 ons doiàËii;t-tu táken dat het een
rrvergíssing" is gewe est '
De rrderby,, tUSsen het derde en vie. de leverde dltmaal
oèon-óvóïwinnaar op; het b1cef zo&'-s ze begonnen wêr€rl1

Ë:ó. Effi;;Ï--wistcË'Oe jonsens van het derde het net
te vinden, ^uui-urbiter-;ái 

Oc \'/agt keurde deze tref-
fer wegenà buitensPel (? ) af '
Toch vi.nd"n-*i; het een prima t.sultaat van het 3de;
i;;";;-'áà--"àáigáanae ;alen werd deze wedstrijd me est-
at door het 4de gcwonnen" Maar er kor:nt nog Gen return"
0ldeboorn zn vc rloor opni,euw; nu met I0-0 van Berlikum
waar eerder dit seizocÀ met 15-0 vaq wcrd -vcrloren'
gverig"rr" *"I-ioÀ ouiouri;k bówijs clat zii in een te
hoge klasse zi: n gestart '
to;r, is de opgranàe lijn wel degelijk te bespeurent
átoo" hun ]'eiier Slmon Knol

De dame s ten. Lotte slecptcn een puntcnverdelir:Ë uit de

bus 1n de í iweostrijd t,5en goyr, wat op zich ultcr-
aard een Eo' ) prcstatie enoemd &ag worden.



Elders kunt u cr &e€r over lezen.
Evenals de zm ploeg zitrn ook de d,zmes dlt weekend vrij.
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OI,DTBOORN - GOI?,]3DIJK 1=3
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Jl WEER VErllORENl en toch hebben onze jon6cns niet
slecht gespeeld. Inzet was er voldoend maar in de af-
werking faa.lcien we hopeloos'
Direct al za6en we tegen ecn 1-0 achterstand aan te
kijken, toen een goed genomen corner van links vlak
voór Oó fat neerdáa.tde. Keeper Yalk piktc de baL wel
gocd uit de lucht nàar I1et rm onder het vallen los, en
over de lijn... 1-0. Hii had de bal b.etcr kunnen stom-
pen dan wa! in eerste instantie hct gevaar Sewckcn te-
wccst.
lot de rust hiclden we hct, .hoewel we 1n dezc pcriode
minstens.twee goals hadden moeten maken. Jóhannes de
Jong wist met een leeg doel voor zieh nog naast tc
schÏeten en Pict Rodenburg knalde , alleen vcor dc kce-
pe rr re cht in ztn handen" /,ls we toen mct 2-L hadden
komen voor tc staan, hadden wc met mecr rust in de
plocg kunnen spclen'
lireót na de rust weer ecn doclpunt voor Gorrediik.
Een slcchtc, door Jan Jceninga genoroen vrije schop-
werd mctcen weer 1n ons doelgcbicd gctrapt en vanaf de
lijn (tussen doel en hoekvlag) inecns ingeschoten.
ïioó was het to'ch mogelijk dat oezc bal er in 5in5, er
moct cnorm veel effect ingezeten hebben"
(lit doelpuurt onstond uit een o'u'ei-treoing van \ï.IJuismant
obstructie. Íl1eruit werd rechtstreeks gescoo::0. Volgens

ons is oit ein6elijk onnogelijk om r reden dat hiervoor
een INDI;{ECIE vrije schcp noeï worcien gegcven. tïelaas
kwam ik tijdens díe wedstrijd te laat óp-die gedachtc" lvi.)
I!ïaar hj.j zat en de stand was 2-0"
lirect àa.lrop kwamen we terug €!l lvisten tot scoren tc ko-
men, L-2. Hadden we toen nog hoop op een €,el1jkspelr een
kwartler voor het einde wlst Gori'edijk met een enorm
schot op l-3 te brengen.
Gorredijk speelde met een verjongd clftaf en ze hebben
pittig gespeeld, líun spel was goed van opbouw" uit moei-



lijke sutiaties wisten ze steeds weer de bal vrij te
spelen en enkele spelers van ons wisten zw finaal uit
té schakelen. Vooral Hendrik Nieuwland had zorn ter-

riertje bij zIch. In z,otn geval ie het toch gewenst te
swltchen en niet steeds stil te blijven staan.
Maar laten we hopen; volgende week beter!

Na vorige week niet te hebbcn gespeeld, mocsten we zater-
middag wcer aantreden.
In de eerste helft waren de neeste kansen Voor onsr maar
hclaas wer<ien ze niet bcnut.

++++++++++

werd afgeslagen.
Ongeveer 5 min. voor tj-id
de gelijknaker te scoren.
ook tot de scheidsrechter

ïf . de YRIES
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naar toen luk-
werd mooi in-

anderc s.anval

Het bleef 0-0 tot tien min. voor het eind
het Soyl te scoren uit een hoeksehop. Teze
gekopt en de stand was l-0.
lVu kwamen wij weer los, maar de cne na de

wist Fcnnie \iiatzema toch nog'le stand was 1-1 en blecf dat
voor de laatste maal had ge-

floten.
II met al was het, dacht ik, we1 Gcn oafdige wedstrijdt
en wie weet zit ei volgende week wel cen kleine ovefivilr-
ning in" 

'rPKiI 
J'ENTNG/.
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V'i .{ R G I 2 - 0 I DE B 0 0 ii N 2

.Afgelopen zondag was lïarga het strijdpèrk.
De eerst tien minuten ging de strijd vrijwel gelijk opr
totoat Vfarga drienaal áchtereen op voor hen vrli geluk-

.rfrF$g, en vóor ons erg ongelukkige, wijze toesloeg.
T,aáe'slag eennaal te-bovón beSonnen wij hoe langer hoe
mu"" OruË uit te oefenen op het doel van onze tegenstan-
der. Dit resultecrde enkele minuten voor rust in ecn
doelpunt, door Durk gescoord uit ern kopbalr nadat de



bal in eerste ins.tantie door Jan tegen de lat was
geknald.

Deze te6engoal gaf ons in de rust wecr moed, zodat we
de tweede helft dan ook begonnen met het streven om zo
gauw mogclijk ecn doelpunt te forccre.n.
Dit zat er echter nie t voor ons in, hoevlel wii de twee-
de helft bijna voortdurend in de *anvaL ziSn geweest.
loor de talLoze miskleunen van de scheidsrechter werd i

het tensl-otte erg moedclcos voetballen voor ons daar
dezc man erg belan-rijke overtrcdlngen, zoals hands"
in het strafsehopgebied, wcgwulfdc met het gebaar;Itl'lijn neam 1s haas, ik zíe het niet zo scherp. ".rl(Eengebruike1ijkargWtrentaLsmerrverlorenheeft;
doch meestal noet men de hand in eigen boezem steken
om de ';i-J,ilIlrI,IJKE fieten voor het falen a.rn het licht
tc brengen' Ï1 kan ook een scheidsrechter ircn minder
goede oág hebben uiteraard. Red.)
/,1 me t aL een jammerlijke nedcrlaag voor onsr hoewel
\4ij wel weer met de harde feiten op de werkelijkhe id
ztjn georukt; dat wij rïiet onversl"uanbaar ztin,
ê,s" Zondag krijgen we "Akkrum thuis, zodat wecr cen voJ-
stadion verwacht' wordt.

P. HOEiisTl.4.

++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++ ++++

GEVRá,',GD SPOFIItrVE JOlrG0 elENSEt'r

Voor de elna.me aa"rl de kursus van jDSPIII.I,IíT-SCHXIDSRECHIER

Wij vragen; Een spglticvc +ns!elllngEen cnthous].aste rnze\
Mensen met lcidinggevende kapaciteiten
lktieve jonge mensen, oie hun nede sport-
beoeferla.,rs graeg van dienst ztjn.

lVij bicden: Een bociende hobbY
Een gezonde ont'sP-nning
Een lndividueJ-e vorm van sportbe.oefenóng.

fl die mensen die aan onze trvoorwa;-rdenrr voldoen en die
zích -angetrokken voel-en tot deze sportr verzoeken wij



snel- onderstaande strook in te vullen, of zteh anders-
zins op te gcven a1s geinteresscerde in de oplelding tot
vo etbal sche id sre chter .

Anze kursus gaat begin december van start in I,ccuwarden,
Drachten, lie crenvccn, Sneek en 0osterwolde.
De ku;:sus duurt 7 avonden wai'rna nog ecn praktijk van
ongcveer een half Jaer vo15ta
STUUIiT U ONIE1iST,1J,NDE STROOK G,r.Uïi IN?

0 Gaarnc ontvang ik van u inlichtin;cn over de optcldl?gtot ad sp. scfrëid srechtcr, welke ci óor u word t gê or6ani-
sc crd o

0 Êlierbij gecf ik mij op voor de kursus adsp. scheids-
rechter wclkt blnncnkort zal aenvangcna

N,l"IJ/l rc.....oi. à.co.c....o.oto

.|.DriIlS....cos,.o ..g."o'.o.'o'e.''ooo.

i::i5Hiïï;::.... : " " " "...............:
OPsturcn naar de K.N.V.B. /.fcicling Fricslano,

I]'lM,r,Kr',lll 20,
L.EEUIïriliDEN

----ï;*8il;;ffi;;--------::--- -É-+

Volleolghe idsha]ve willen wij nog eens de functisnelc
taken binnen de club vermelden. Het bliikt dat vooral
de jeugd en de oude rs daarvan niet wcten bi-i wie ze
eventucel noeten zijn.
Ook mogen deze stllle werkers toch wel cens genoemg
word en.

JEUGICOIW{ISSIE; 1t/.Ve enstra, voorzitter. Tel. 531
J.v.I{alsbeek, secretarls.

I!/,rNryG_,r

|-V/e lpen
cn LEIDINGc

S.Visscr. teI. 46L
P.Hoekstra (+go) Íí.de Jong tel. 372



C-Jun.: W.liuj-sman , te1 461; J.de Jong r tel . 3'12,

B-Jun. ; 3.de Yries.
.Ír-Jun. l H,Ït'agen&&t.

f030: C.van Hardenveld, admi-nistratie .

BEZOI?GEIS 1-0T0: J.Veltnan , noord
YI.de Roos. ztitÈdoost
S.Huismalr, centrum

r'rD'iis so:r'.:onsN, 

t* Ivlljnheer' zuicioost'

lste elftal I ïï. de Vrie s ; 2de; 3]pgkenbergr te1 ' 474
3de; K.Jelsma en B.de*Ïreeuwr tel. $E$ ,5O
4dee D.Reitsma, tel. 385; ZII voorlopig S.Knolr te1 . ,74

RED1;KTIE CLUBKiij,NT;

BEZORGE,?S

rR4INrr{c !l{rJ ssr,FtJpj-
TEriiiEIN en B0ï;
[HEE-irdilZ0itGING I

TIERZO;IG]NG BJ.I,IEN I

CONTiiISUTTE I

Joh. Spoelstra; S.Visser; Mijnhcer.

G.i?odenburg; D. rleÍtsma; fr.Yisser en
mevr. illijnheer.

H.IÍagenaar
G. RODENBURG

Mevr. Mcester, tel, 269

Y/.Veenstra (v.a. 26/L0) tet. 531

D,Re itsma, te 1. 385

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

OïIDEBOORN t.à - G.tiVC lJ

Zaterdag moesten we aantreden tegen Gr'rVC voor de bekelfÈ
Na een loed begin zaktcn we echter snel terug. Na een Ï#
aatzel'ing in de verdediging kreeg cie tegenstander een nllv
onverwachte kans: 0-1. Bij ecn vrije trap kwan- er een
vrij te staan en dat bctekende O-2, HÍerna kwamen we te-
ftrgr &aar verder dan een afgekeurde goal v3n Binne. kwa-
nun'we niet. Toen de scheldsrechter even'later ook nog



+++++++++

een dfibieuze strafschop aanGrouw toekcnde, waren we hele-
naal gcdesillussionecrd. Onze keeper redde echter voor-
treffclijk. Voor rust werd het desondanks toch nog 0-3.
Na rust speclden we alles of fiidts. Nou, het is niets
geword enl , gctuige d e 0-6 elnd stand . IVIaar .we kri jgen nog
cen wcdstrljd cn als ztj met 6-0 kunnen winnen waaro&
wij dan niet.
Nu wil ik nog één ding even kwijt. Door allertei omstan-
digheden (moèt ztjn: manipulatiès, red. ) van het cerste
en andere instantles en dc hierdoor onstane wrok, heb-
ben wc 5 spelcrs plus cen gcblesseerde verlorcR. Ons
spelpar*$ci1 is hiercioor gezakt tot 10. Door toevocging
van 18 spelers kunnen we nog steeds voluit spelcn,
naar dat, houdt ook cen kcer op, n.l. mcn mag naar ech
aantal wcdstrijdcn in ecn hbger elftal spele n, Volgcns
eij had ecn bctere bcgclcidlng en rrau.dÊre I opvanging
van gocde spdlcrs dÍt kunncn vo:rkomen.

Hcnk Dijkstra.
+++++++++ ++++++++ ++{+ +{++++++

VEilVOEIt 1sïe .DIFTJL:

Vanwegc hct ríjvcrbod a.s. zondag,hceft hct bestuur
een bus gecharterd voor dc wcdstrijd tegen Stànfrics.
Gezien het fcit dat de bus plaats bicdt aan 38 pcrsr
kunncn er 20 sup. mco. VllgJlK 12:30 uu{ ui!_bg.!.
locl-hof, Hoc mccr mcnsen cr mccgaan dcs te líchter de kos-
ËE-:vodr icdcr.
+++++++++++++++++++ ++ ++++++++++++++++++++++++++i-++++++

\TEISLJG B.YIEIP]IN

,ilfj hadden zaterdag morgcn ccn vricndscappelijke wedstrijd
tcgcn gorrcdijk. lc aftrap was om I0 uur en dic ïvas voor
gorredijk. bcide ;-locgen waren met ll r,'an in hct veld
maar dit v/as geen proble c&. hct bcgón voor ons direkt
i-r.l gocd want Peter had in het begin al ecn vrijctrap
ïe vcrwcrkcn en ik maaktc dan ook dirckt een goal, dus
1-0 voor ons. dcze stand hcbbcn wc tot de rust volge-
houden. Na dc rust was het aL gatrw raakr want Oenc
n:e.ukte cr 2-0 van. IIet leck er op dat wii veel stcrker
waren, want in he t midden van de tweedc hclft naaktc
ik er 3-0 van Gerneiis was dezc morgen in topvorm



want na egn poosie naakte hij bfi een- noole doorbraak
;n-i-O-van. Ë,i; Íreeft later Àog mecr kansen ge!?d
&aar kreeg er áiet meêr in. we} heeft klaas dekker er
in Oe l-aalste mln. 5-0 van gemaakt dus eetl ovenvinning
voor ons club het was Inooi weer en een prachti'ge mooie
wed strijd .

(gen verslagje van Jan Bethlehem Peter Ypnoa'

moet heJaa.s iot- een votgerlde kecr bewsard blÍjven) .
++++++++++++++++ ++++++++++++ +++ +++ ++++++++++++++++++++
DE OPSTEaT,1NG3N YOOR DE DIV* PÏJOEGEN T,UIDENI

PUP.I.A: E.Reitsma; E.Fo1&e-rt-gne;J.Ot.tcr i J'u'Kalsbeek;
H.0osterbaanf,' J .v/d \r/al; J .v/d llioude

Í1.v/ d Mcer; G.Srouwer ; -[l'-.-{uitcnna;en M.3ro[w€.fr /iJiNViNG 10 uur.

PUP ' 2l' 3 .1. .tkke rman; H. vinli I ÍI. Nu-nan I J.J.Dii kstra;
K.d e Groot;T..À1tena; R.Kootstra; T.YPma;

i.Fokk cma;-lllffi ;-wl'Tcerman ; J' cn D'Bet-
hlehem. VEIiTREK 8..30 uur

LUN. B;

JUN. Cl

Dij kstra. VERTRSK 1.J0 uur_-

JUN. À;

R,VeIdstra; J.Huisman; B.v.Hecl; R'VaIk;
D.Nu.man; .A.Mulder; H.Bruinsma; G'0tter;
Íi.Zandbêr5en; /i.Oosterhof; P.de Meer;
DrVenemal P..liltena. /,/.NVING_3.15 ugl

W,Visser; B.Haspcl; f .Tysmai H-'-J: cn H'\''/' v/d
I{rieke; F.Sangmá; l.Veld I ii/'v'Kalsbcek;
TrKuuttítg; U.óc Íries; /r.Haycsl Ph' en J'

F. v.llecl I
P.Helda I
J .Mee ster

.0osterbaan;
v/d Mcer; G.,
n M.3ro[w€.fr

; H.Vin$i ÍI.
R . Koot stra 3

- 
-!-

D.€rr B'0osterbaan; B'Èc Vries; I]'liikstra;
T,v/d Meulen; S.iïin6á; T.ttodenburg; . F'Biesl
S.feunissen;' f.Mcestcr; R.Yalk; G'0tter'

I/,NVJNG 9 uur

Stànfries - Oldebocrn
Oldeboorn 2- .Akkrum 2

Oldeboorn 3- .àkkrum 3gldeboorn 4- Warga 4

aarLvang
It
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il

2 '-ur
2rÍ

l'. ||
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