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Ook thuis tegen TFS lukte het ons nLet de puntjes te
pakken. Vooral echter in de eerste helft waren r,l,e be-
slist niet de nindere van deze nog serieuze kampioens-
prededent. i{aar doelpunten noaken is voor ons nog steeds
een moeilijk karwei, naar dat zelfde gold rdeze keer ten-
ninste, voor de gasten uit Xrachtster-Compagnle. Twee
strafschoppen hadden ze nodig om ons ultei.ndelijk net
2-O te kunnen verslaan. Een gelukkige overwinning dus
voor IFS. Scheidsrecter oe treeuw floot deze sportieve
wedstrijd voortreffelijk.
Zondag de ultwedstrijd tegen Gorredijk. In de regel kun-
ngn onze jongens tegen deze tegenstander zeet. goed par-
tij geven, zddat een verrassing niet bfj vocrbáat ió uit-
gesloten dachten wij.
Ook het 2de verloor janmer genoeg de belangrijke uit-
wedstrijd tegen Jubbega- 4. Hun kans om (weer) kampioen
te worden lijkt dit sej.zoen weJ- verkeken, naar de bal is
nog steeds rond, dus wie weet. ïn ieder geval dient dan
wel van ïrnsum uit gewonnen te worden, en dat 1s direct
ook nog niet klaar
le wedstrijden van het 3de en het 4de werden afgelast.
Het 3de trekt zondag naar Grouw om daar de rroudjes't van
GaVC partij te geven. Een kleine zege behoort tot de mo-
gel-ijkheden volgens ons, a1s ze hun vorn van de laatste
weken bewaard hebben tenmlnste.
Ook onze rrveteranêo"r het 4de dus, zien we zondag weer
winnen tegen .Àkkrum 3, mede gelet op de grote nederlaag
die laatstgenoemde ploeg onlangs tegen Bengum leed.
Het zm-elftal heeft een uitwedstrijd tegen SCV 4. Zov
hier dan eindelijk ee-ns de eerste overwlnning ult de
bus komen? i,Ve betwijfelen het, Í\ea? hopen van harte dat
we het grandioos nis hebben..
Onze dames tenslotte ontvargen de Grouwster meisjes
en gelet op de kleine nederlaag die ze daar leden 14
dagen geleden, J-ijkt nu een overwinning rnogelijk.
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eesadisde voor dc 3de klas); weal'van we wisten dat
ft;=;;;-;ó"iíijr<e-*óà ót"Ïio' tes ?moet gingen ( uit i'e.l--
den we 6-0 verloren' . " 1..)
In de eerste helft hebfien we otzc tegenstaild"er' -l aten
zien en voelen dat ze de twee puntjes dle ze ncciig
hadden, niet voor trnoppestt kregen.
Er kwamen Vooi' ons O,:k-cnkel e -r,g-l-ê kansen, mat.? hct
mOóht niet baten. De rUststa:rd r,ïas 0--0. i'íi.lt anze
kant bekeken een goed resultaai.
Na dé rust sloeg het noodlot we e i eellfJ to.; " TirS had
twee penalty's nogig o;:i de iiele wj:rst mee .li33l: hiril
te nemen
Ook nu'. weef komden we het publ-j.ek niet laten zíee
dat.we goals kunnen makel', v;at, b'.j ons zo van be"-
Iang nroát worden om pu nten te l:a.len '
lvlaai a,s. zondag ult tegen Gorredijk ben iil erva.n
overtuigd, met dezeLfde íazet aLs tegeilTl'sr dat er
nog"r;.t=één of meer pun,óies bil.aen komenG

J.[N DE JONG

t

i

I

I

++++ + ++ + + ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ t-'+ + + ++ + +1' + + -l + + + ++ + ++ + +

JUBBEG} 4 OIIEBOO;]N ?

De topper tegen Jubbega 4-is'voor ons in een,2-0
neOeriàag geáinOigd, waardoor onze coneurryent er
thans théoretlsch-vier punten be ber voor staan dan
wij .
l/let nog vijf rnredstrijden (Jubbega r.og zes) voor cle

bqeg fí;tt Ce kans op een kamploensschap groten-
deels verkeken.
Ín Oe eers.te helft wisten vre de stc..nd dubbelblank
tà ÀouOen. Jubbega voetbalde wel gemakkelijkert
maaT de harde wind deed veel afbreuk aan hun com-
binaties.
IJe eerste tien niinuten van de t'''reedc hel-ft zette
ól-duboorn z3 Jn tegenrteander even otrder drukr maar
dlar4a kwam Jubbega weer sterk opzetten'
Toch kon onze achterhoede vrij gemakicelijk stand
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houcien. J.Greydanus wist zelf s te scoren, 13.aar stond
hierbij helaas buitensPel.
Een 1aáge trap uit de Jubbega-achterhoede werd ons ruim
een kwaitier voor tiid noodlottig. ne ba1 werd even ver-
kee16 beoordeeld etl áe snelle Jubbega-linksbuiten verscheer:
alleen voor doelman Veenstra en omspeelde deze bekwaam,
1-0.
'i,n/e trachten ncg de bakells te vetzette:r t maat drongen hier-
bij te ver opr zodat Jubbega koirt voor het einde uit een
heiige d o el.viórs-L el- ing nog e en tr"eer sc o ord e r 2'-O .
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EVEN W,AT .l'l{llls

lekè he baba*ha zv. ha.rí bekè zou rrar bokli.ie 'warre schei
vibli bla uch ha, " aldus visboer...
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tf lls ik om een of anderê reden niei kan trainenr.dari maak
ik wel eens een loopie naar het zwembadtr, aldus iemand van
het ZM-elftal.
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Mevrouw Meester vraagt zuch af waar de thee-kopjes ult de
box allemaat blijvenl te meer er een drietal van haar zelf
ook zijn verdwen€ÍI..

+++++++++

Links, rechts en liberàaI oftewel lijsten 1r2 en 3 wone.n

naast elkaar oP de V7aeze...
++++++++

iïeclame maken voor zaken die nlet meer bestaan vond !U-
te ver doorgrvoerdr zie clubkrantie"'

door J.S.
+++-t.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++

ïï.ARG/I lC - OlDEBOOrlN IC

wii om 1.15 naat \:íari:.a
hadáen we tégen de vri6dZaterdag 16 maart

balle:r' ne eerste
gr_ngen
helft

tein.voet-
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De eerste l0 nln. ging het goed ma.ar later vie toch de 'i r-

bal achter onze keeper ln het net en stond lïar,,a net 1-0
voor. De tweede helft hadden wij de wind nee e.i ging het
een beetje makketijker vond ik. De eerste 15 nin. ging
het spel van de ene naar de andere kant, maar er kwam geen
doelpunt. !e laatste 15 nin. waren het meest in het voordeel
voor ons want wij hadden de bal het meest, naar toch kwarn er
geen doelpunt jamner genoeg voor ons. Nu hebben wij voor de
eerste naal na de winterstop verloren, naar wij houden de
moed er i'n' IïENrrRrK v.d. KnTEKE
3====================== ========= ===== == =====================
0?STEï,I,INGEN V00it ZiTEItDiG 2J maart e

EIESSI 2b - O'loorn lb ru 1.09 uur:
l. Venema l Ii .Bruinsma; B:v .He el l D.Nu-man; .A .Muld er I R. VeId stra
P..Altena; A.Oosterhof ; P.de Meer; H. j.v/dKrieke; B.Haspel;
J,.Huisman.
glDEB0OiiN_tg - !E S\ïE]!CH Jc AJNViiNG 2.00 uuI;
\Ï.Visser; H.\í.v/dKrieke i JV.v.Kalsbeekl P.Tysma;l.Veld ;
n.Bangna; U.de VrÍes; l.Keuning; P.lijkstÍa; T.v.I(aIs-
beek; .A.Hayes en J,.')ijkstra.
lUP..À; OIDEBO0ïIN - pE SIfEJCH _ /iANV.ANG 10.00 uurl
H'.Oosterbaan; L._llolkert sma;3 , i)reitsma; F .v .Heel1 .f-v/OlVat;
UI.Brouwerl J.0ïÏ6'FT-lEmema; P.Heida ; J .v/d\Íoude ;'
J.iVieester en Êl .v/d lvieer.

. PUP..A2I OIV - OIIEBOORN VEiiTilEKt ???? IINVJING 10.00uur:
J. en D. Bethlehen; I.Ypma; K.oe Groot; il.KootstralT.lltena;
Ii,Numan ï J .J.Dijkstra; H.Vinkl À..4kkerrian]-ï--FóTFáma;
Ivl.Veeltnan en d..felsma.
ZPJDÀG 24 maart; JUN..A 0!DEB00r1N-1ï.4RG/r -ÀJlNVrlNG_2.00 uur:
H.Dijkstra; B. en !. Oosterbaan; F.v/dMeulen; S,Teunissen;
]'.Bies; T.iiodenburg; S.iiinsmai G.0tter; i-l.Veldstra; ii.Valk;
3.v.Heel en á.Mu1der.
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