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Zaterdagfniddag was 'de aftrap zotn kwartier lateti, dan 'íuas'
aangekondigd daar de sclheidsrechter m.aar niet kwam opda-
gen. Na veêl paniek werd Wieger lluisman bereld gevonde-n
à'n plaats in te nemen Ílet als grensrechter Bonnie de
Vries, rivat wij dan ook zeer op'pr1is stelden.
Daar we de vorige wedstrijd tegen Gríffloen verloren had-
den met 5-0, gaven we goed partij zodat er met de rust
nog ge'en goal'gemaakt wÊ.s; hoewel er van beide laltiiqt
mooie 

'kansqn.geweest waren " Onze achterhoede had het dan
soms ook zwaar te'verduren.
Na een korte pauze gingen we weer met volle'moed verder
en wel met succes, wqnt tegen het eind van de 2dé helft
maakte tjitskè llartena een doelpunt. li'le sto nden nu voor
met 1-Or: wat tevens ook de eindstand bleef . ,.
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HiI}InENVEEN 5 - or,DEBOOiii{ 2-1-0

Met als 'gastspelers r-?ein'4no1 en Jelke Tichgelaar;in de
pi""iS-.'ár ;ai Uieuwland,( z:-ek) "tt Joh. Bróuwer (dienst)
àoesten we zondag tegen I,{tveen,5 aantreOen, welke .in de-
gradatiegevaar verkée?ide.' Iïrveen l-let vqor deze gelegen-
heid een-11 ompleetander etftal in het veld'kcmen dan en-
kele weken gelcden in Ofdeboorn.
Deze technióche stukken beter spelende jongens wisten dan
ook de gehele eerste helft onS het spel op te loggen. Men
kws.rn echter niet tot scoren.
Na de rust werd, er van onze zijde beter gespecld. Door
het mee1' mee naar voren aandringen van onze achterhgede
kon op het middenveld gemakkelliker de_bal onderschept
wordei. en werden er enkele goede aanvallen opgezet.
Iïet was toch Heerenveen dat na een uitval het enige doel-
punt in deze wedstrljd scoordei en zodoende een plaats in
deze klasse veilig stelde.
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voor de laatste .wcdetrljd van deze oompetitle moesten
we het_opnernen tegen Htveense Eoys 38.-uit,hadden-we
ryet ],-1 gewonnen dus gingen we vól- goede moed het veLdirt. Na een tewat rononelig begin kregen we een voor-
sprongs.Dickie N. sehoot, terwijl iedereen een voor-zet verrivachtte, ineens iá, Even-later was het weer-Dickie dle opnieuw scoorde.
Vol vreugde gingen we naar de thee.
Deze vreugde was echter niet van lange duur, want naeen paar minuten in de 2de helft gespeeld te hebben,
werd er tegen gescoord. Door wat rigeklungsl* in onzó
achgthoede raakten we de bal kwijt. Het was toen eenrrnakkiel voor Hrveens e Boys de ótanO op 2-1 te bren-gen. j

Even later haalde Heute B, de spar:ning eruit door de
!a1, na een mooÍe rush, hoog in-te schieten.
Even Jater floot. l,/1gge1 Huisman, die bereid werd ge-
vonden deze wedstrijd f,e reiden, af . (!Íartelijk dánk,lïieger). .1ue sloten áeze conpetitie duè af met een mooie
3-1 over.winning.
lïe hebben eeT.leuke, sportieve en , naar mijn menlng,goede connpetitie gespeeld. ïlte zijn'weriswaai geen kám-ploengeworden, &aar een mooie 3dè plaats mag ór oqkwer wezen',} lit goede resultaat hebÈen we voóral te
danken aan anze altljd aanwezige trainer en lelder
3,de Vries. Ik wi1 dan ook namens het hele elfta1
hem bedanken voor het vele'werk wat hij voor ons ge-
daan heeft
Jongens, blijf toch trainen, ook nu de competitie afge-lopen is; er staan ons nog een paar oefenwèdstrijden
qn nog_ 2 toernooien te wachten, dus laten we proÈerenhet seizoen met nog een paar móoie resultaten-af tesluiten.
I De aarvoerder B.v.IIEELT
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l; 2 - B-Welpen
0m negen uur floot S.Vlsser voor cle ulttrap. Ik moet
perlijk zeggen dat de B's goed begonnen maar na vele



uit val.len kregen w1j een goal, dus de ulttrap was blj
de Bts. lïeer begonnen *ae goed. tnaar ook deze ultval werd

in dulgen geslagen. Een poosje later werd èr nog"een goal
gemaakt en wel deze van ljeerd ïpmar zo werd er nog een
yijdje'-pr.utserlg door gespggld de rust kwa,m, naderbij.
3n na een paar minuten werd dit voltrOkken-'door-een fluit-
signaaI van Viesef. !ïe kregen toen ranja, dit vocht werd
niet zo op prijs gesteld ze'hadden liever thee. Dus Mevr.
Meester vannuafaan thee hoort ! !
ïn de tweede heLft kwa,m ( ik) er j.n en dacht dat wè nu wel-
beter zouden spelen maar dat viel af. De keeper die 1n de
eerste helft we1 ver uit de goal stond, deed het in de 2de
nog veel gekker hij begon nh aI mee te voetbaLlen en za
kwam het., dat, Gerne[s uíthaalde en scocrde ( e-t).
Maar daar zouden we wel gau.w een eind aan maken dus door
een prachtige voorzet van Tjeerd scoorde ik ( 3-f), de
eindstand bleef ook zo rr,aar een p. ar mooie kansen stonden
ons nog te wach,ten. Geen.tÊn da;rrra^n werd benut. En daar-
om bleef het 3-1. Schrijver onbekend, red .
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ZaterdagJnorgen moesten we tegen Jl 2 spelen. In de.eerste
hè1.ft speeld'en we aardig, sraar dat was I'i.ter niet meer zo.
voor dat we het wisten was het 1-0 voor 42. l{e trapten af
we hadden een noooie kans, maae die werd verknoeid. Ze gin-
gen er doorheen 2-0 voor A2. toen was, het qustt
in de tweede hetft ging het goed. !ïe hadden de aftrap
even later schopte Jan kroez naar mii ik speclde over naar
Gerneus Heerma die scoorde 2-L. Maar we stonden nog ach-
ter. in de laatste minuut scoorde A2 een goal 3-1 toen
fluite Vi"sser af , VIe hadden verloren.
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S. /,ltena :

H . Numan
J.J.Dijkstra : : :

/i. Jkkerman
M.Veerman
J.Fokkema:..

],/iNV.lrliG 10..00 uur

* F.Bies
T. i?odenburg
S. .linsma

R.Jelsnra
J-Bethlehem
Tj.Ypma
Yi. de Groot
R.Koot stra
H. de Yrles

U .lli j kst ra
It.0osterbaan
tr.0osterbaan
1."/d Meulen G.Otter
S.TeÏnissen r?:lleldstra
tr. de Vries it. Valk
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