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Bij het uitkomen van cleze eerste- rleditie" il1.het nieuwe
jaár zitten we nog volop in de winterstop, dus welnig
nieuws van het Boanster voe'tbalfront.
Toch zt-jn er nog we] enkele resul-taten van- het groene
veld te vermelden, de jeugd werkte haar bekerprogramma
af en verder$ speeide het eerste elftal nog enkele cgm-
petitieduels alsmede een vriendschappelijke ontnnoetóng.

or.,IEPooEI r:
0p zondag 22 dec" i.l."speelden ze onder:erbarqfijke
*êe"=ootsÍandighedeÀ de thulswedstrijd tegen-9',F'S'
le mogefl-jkheíd om even als in de uitwedstrijd-voor een
verraósin! te zorgen, zat er weer dik in maar kwam er
ondanks Oó f-O voórsprong toch nj-et ult; de mensen-uit
lrachster Compagnie loonden duidelijk een tactischèr
aanpak van het Ëpet bii dit stormachtige weer en werkten
de ópgetopen achterstand, zLi-!.! via enkele schoon-
ÀeioËioutjes in onue laatste linie, netjes.weg en kwa-
men tenslótte rnet ee.n 2-1 voorsprong zegevitlerend over
de finish.
Toen volgde verleden week de grote derby tegen onze
rrbeminde burenrr uit .,{kkrumo
0p ;;t redelijk bespeelbaar veld trakteerden de beide
pioàÀ"",hun kíeine áanhang op een harde en ronduit
slechte, partij voetbal.
In het,eerste bedrijf was Olcleboorn de sterkere plocg
met vele goede kansón, doch er moesten een paar late
St. Nieo1áascadeautjes aan te pas. komen o!0 een 2-0
.roor"p"org te krijgón, maar ja nogen wij het geluk ook
eens een keer mee hebben!
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Na de paaze was het de tegenpartij die oppermachtlg was
en duidelijk meer lijn in het spel vertoonde"
Anze achterhoede e,n de weer uitstekend qBelende doelman
(wat zijn we toch bevoorecht met z,otn Èèeper) zorgden
ervoor dat de schade tot één doelpunt beperkt bleef,
zodat deze belangri$ke ontmoetlng in ons voordeel besli-st
werd

!e oefënpartÍj tegen Noordbergum,f werd zaterdag j.1. met
2-1 verloren, verdere bijzonderheden omtrent deze ontmoe-
ting waren ondergetekende bij dlt schrljven nog niet be-
kend.
Zcndag êosr wacht ons eerste e1ftal het be langrijke tref-
fen nret koploper Stanfries wat ongetwijfeld een zware op-
gave zaL ztJn vooral nu de ziekenboeg na de bovengenoem-
de derby weer wat bijgevuld is.
\/ordt het'te zwaar of slagen ze erin deze club haar eerete
seizoennederlaag toe te brengen, wachte.rl af .. o

Ook het tweede en derde elftat komen het a"s" weekend in
actie, dankzij een ingelast lnhaalprogramÍna"
tïet tweede ma! thuis ïegen \ïarga 2 na-de 6-0 zege uit niet
struikelerr en we verwachten dan ook een overvÍinning vooi
aanvoerder Poepjes en zíjn legioen.
Het derde pakt nu, na de overwi-nning tegen Blue Boys, irr
lkkrum tegen het derde van die vereniging misschi-en het
volgende puntje.

fc Jeugd:
le.À, B en C junioren konden nu dan eindelijk ( O" eerste
wedstrijden waren in aug. 74 aL gespeeld) de return van
de eerste bekerronde spelen.
ie l, junioren ( uit met 5-2 verloren) traden op eigen
veld tegen Gorredijk aan; was het 1n de cerste deftig
ininuten een gelijkopgaande strijd, waarbij onze jongens
,3en onnodige 2-0 achterstand opliepen door een geheid
buitenspeldoelpunt en een eigen inzet, in de tweede
speethelft echter had Goruedijk niet veel moeite met
cen helaas wat ongemotlveerde tegenstande.r' en liep
Can ook nit tot 3-0.



Hierna scoorde S. Teunissen nog tegen uit een straf-
schopr een treffer met een vreemde voorgeschiedenis.ou
zcdoendc werd er dus met l-l verloren wát uitschake-
11ng voor 'anze ,r,-ploeg betekende.
-.;dal de B junioren wedstrijd tussen Oldeboorn en Oer_terp had de laatstgenoemde olub vreinig moeite met on-
ze B's, na een redelijke eerste periode rnochten we na
de theepauze yan-geluk spreken dat de nederlaag tot
2-o beperkt bl_eef, ook hier betekende dit voor óns het
einde van de beker"
le C junioren sl-oten de rij met een 4-0 nederlaag in
en tegen frnsulr.
-it jaar overleefde dus geen enkel elftal van onzejeugoafdeling de eerste bekerronde, enfin volgend jaar
be ter.
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Bl-ue Boys Olcreboon n 3Uitslag 0-l rust 0-t liantal toeschouwers Z (0i-t waren
tevens de grensrechters) Scfreiclsrechtert onbekend.

Vrijdag: 12 spelers krijgen bericht van leider S.Visser:
zondag 10 uur Blue Boys tegen het derde, vertrek 9.jOuur vanaf het f,oelhofo -

Zond.ag 9.30 uuri grote oploop in het ;oelhof van 3spelers.
;it aantaL groelt met de I minuten. 0m kwart voor tienzijn er aJ- acht mello Onder de ontbrekende personen be-vindt zich onze leider.
Er rukt een auto uit om hem en de ontbrekende spelerste assisteren in hun strijd' tegen de slaap.
tit blijkt niet meer nod.ig. Irammert en twee spelers
begeven zich juist op we.g naar lnet i)oeJ-hof .
9.5O uur. Drie spelers ontbreken nog; Henk Kerkstra,
Geert Klompmaker, en Kees Jelsma. Toch zijn er tien
spelers; Kees blijkt zel'f voor een vervanger te hebiren
gezorgd, een zeer }ofwaardig initiatief.



Lammertg;'atkijkenvraar.GeertKlomprakerblijft.
íËr"-trijr.t uárïgheden binnenshuis' te hebben,- maar zaL-tí;h ;á Ëpoedig Ëoge],ijk-naar Nii'Beets spoeden'
10 utrr. lve komen in Nij-Beets aan'
ió.i0 uu.f. Cuàri lCfo*p*tker amiveert. en verdwiill i-n

de box waa" tflè"o á" ànderu Geert zteh nog. bevi'ndt'
i;";ÁigenóenOe bfiikt op de prille_ zondagachtend g€coÍl-
irónteórO te wordeá net-grocé probleTen; er-moeten ve-
ters wordutt .t"**gun en dit is moeilijker'dan in eerste
instanti e wordt verwacht'
L,ammert heeft ziin problemen met het invullen van het
?"i:**iiu"l og"rrscái-;nfilt< overwonllenr en heeft nu een

;iils;ii" iá zi;n Ëu+9ón.waarmee hli zich tijdens de

**áEïri;O far!""0" zljlijn zaL verplaatsen. 10"15 rrr'
,tii""p á"t 9;arx. Om iO.áO u.ur zijn.we complee!.-.o..'.
t{et eerste tfi"ii."--wórOt gukerum,eikt,door ademhalings-
*áài-iiJtir"Oen-én-kokhalsneígingen. Eé*. en ander kan

;;;ht;ïreeks in verband woráen gebracht met de schutias-
avond bii Jelke de dag- tevorell'
Ë;;-'à""0Ë Èriïr.t-ivàíEt superleur. . Steunend Bp de 

- 
solide

ïàrAàOiging uír--fvÀïóf.u kraóht wordt een groot veldover-
vlicht opgeboo*O."gndanks het onsamenhangende spel van de

',roorhoeáe levert dit veel kansen op'-
Enkele schoten zijn VeLf s op.doel'.BIue Boys {tt- lelaast
aL is het "o*" *éï dé grootite moeite, op de docllijn

"ËOái"g 
brengen. Een fraan genonen corner van aanvoer-

;;;-i#' spat"áp-Oe-iát uiteeá. )oelpunten blriven echter
voorlopig uit.,i;t-il:;Ën iraif uur spel en één van onze spelers binnen
;;; ;ï"ái""fropgebied door Nij-Bee!g *"t vèreende krach-
ten onreglem";ïái; u.n O" bai wordt gezett indirekte

""ï;; 
ffip.: to*- "tr Sietze Jager zull-en zteh hier'over

cntfermen. ze-Ëogen eerst een keer oefenen, omdat de

iurf stekers p"ài;""i.oneel ,proberen te doe n met het
lnuurtje; ovei'nemen.
,,i;ï-;ËÀ fraai--ÁcÀot brengt Sietze de,stano op 0-J'
,à-f.á"áen ciie we hierna Éregen leverden niets meer op'
Lle schaarse aanvalien van Blue Bcys wer'den.dOOr een

nà"rtiá,veroediái"g, b€staande uit Sjowe' Sietse en

Sjoerd, goed opgevangen'
Bovêndlen was het uitlopen van Jappie het zo effec-
;i;iliá spektaculair. ]an Jongbloed was e'. gewoon een

kleinen jongen bii;
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Ik heb Jan Jongbloed in elk geval nog noóit 20 meter
buiten het strafschopgebied een bal zie{r. wegwerken en
tegelijk op mollen zien iagelr u wel?.
Na-een-zeer gezeJ-lige pauze bteken wij de wind tegen
te hebben.
Blue Boys putte hier waarschijnlijk mqed _uitr rirant ze
vertoefáen-veelvuldig op onze helft. Verder warell ze
tot de ontdekking gekomen dat hun aanvallen beter niet
meer over rechts konden lopen, omdat de superiegr spe-
lende Sjowe toch niet te passeren w:àsr
Ook op áe andere kant kon- onze verd-cdigl+g, rfede door
steun'van het'middenveld, gevaarlijke situaties voor
het doel voorkomen.
Op dit nriddenveJd groelde met name Fokko tot grote hoog-
tê. 'Met groot gemak passcerde hii ztJn tegenstanders en
gaf da tál dan ook nog vaak aan een medespeler af.

standér-kregèn wij daarentegen teel betere kansen. Met
nane Tom had hier een groot. aandeel in, onze aalLvoerder
bleef de voórhoede vanaf het middenveld van uitstekende
passes voorzieno le ka!sen die hieruit ontstonden werden
èchter vrijvlel alte doór de voorhoede vakkundig om zeep
geholpen.
óp fiàts etafeerde ',/ander da,t hij de tegensta4{ers. goed
kàn passerell en dit ook prefereert boven !"t afgevên van
de bàl" Hierdoor verdween alle sneLheid uit de -aanvallen
ànu" links, 'waardoor Nij-Beets i eroakkelijk oprulming kon
houden. Veider bleek Sietse Jager, die verschillende :ma-
íen alleen vooy de keeper opdookr ,hà zitrn knappe goal
niet meer tot een fatsoenlijk schot te komen. Ils exguus
werd aangevoerd dat hii de bal voor hetzelfde been kreeg
áf" *àárfree hij wel eeás uit bed stapt. Eén keer staàgde
ft:-i erln de bai in het net te werken, _màar toen schoot
ziln kennis omtrent de buitenspelrege'! tekort'
fVtuË" mensen hadden het trouwens moeilijk net deze regel;
met na;pe \ïander stond herhaaldelijk enkele meters te
schero oH esteld "
,)e teàenêlanders kregen halverweg
een ànverwachte kans en losten ee
de lat werd gekeerd, leze bal ble
waar ook de zenuwen van onze keep
le*-aantallen van de jongens uit N

soeel ballen ve.n onqe achterhoede
stuk-lntóre ssanter door.

e de tweede helft nog
n knap schot, wat door
ek niet alleen de latt
err beroerd te hebben.
ij-Beets en de terug-
werden hler gelijk een



BJ-ue Boys konden echter niet ríeer echt gevaarli-ik worden.
Van de vier corners die ze in de tweede helft kregen,
hoefde er maar óén te worden rveggewerkt. le andere'drie
werden door hun zeTf geheel vrijwitlig achter het doel

fi:ftffi;"irrner" onbenutte kansen aan onzc kant eindigde
deze,sportieve en ge2ellige v.redstrj-jd met oe ruststand
0-1. liiermee is ons puntentotaal verdrievou.digdl I'71e

doet dat ofls oà.
In de nabespreking bij Jelke'(waar helaas altiid enkel-e
mensên ontbreken) v'rerd terecht opgemerkt dat we met het
derde veel verder kunnen komen. Het onsamenhangende 8e-
ktungel en hèt hardnekkig weigeren, wat meer samen te
spelen, ztjn de belangrrijkste oorzaken van het feit dat
wê niet.'za: bijster hoóg staan. Het zou niet onverstandig
zijn al-s we hiei eens over glngen praten 9! dui.d eli jke
afápraken over de taakverdellng in het veld make4.. Hat
fi.jkt me dat we atr.s we neer al-s team gaan spelen meer
weástrijden kunnen winnen. l;s we boven het vierde willen
elndlgen zal dit wel nodig zijn ook. Bovendien speelt het
uiteindetijk wel zo plezierig als je wint.

ItrS .
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:l.AT lV.H. N/,4;? ZUIJI-.AIVEr1IKI G/,.AT' GELOOF IK tInEKT' Ni.AiiR
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Na vele afgelastlngen van de FVB en terrein dan eindelijk
uneer een *èdstrijd-voor de veterane.n. trn nog wel tegen de
koploper van de af deling.
,1le-begonn'en met de zeeT sterke wlnd III€ê. ile voorhoede beuk-
te clan ook constant op tïarga veste. Na. vele gemiste kansen
door te gehaast schleten was het de scheidsrechter die de
ba1 op dó stip legde, \íaaruit S. Visser via de paal en de
,ilatsta- doekoan kon scoren. EVên daarna was het r'i. v.d.
.ilêufen die een uittrap van de Ïïarga ke eper direkt retour-
neer,de en de bal ging over de doelman in het net 2-0,

{

ï
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iie bleven aanvallen maar doelpunten blcven verder uit
zodat we met 2-0 de rust in gingen.
le algemene gedachte was wel- dat 2-0 niet genoe g zov
zijn om revanihe te nemen op de indert'1jd in trïafga ge-'
leden nederlaag. Tankztj rustig vendedigen konden welffarga op afstand houden. loor een goed sehot van J.
Betlehem dat via de doelman over dc fijn caramboleerde
werd heu evenwel 3-0. Uit een goede vocrzet van P. ito-
denburg was het S. Yisser die met een beheerst tikje de
stand zelfs op 4-0 bracht. )at Warga de stand nog op
4-L wist te brengen kon ons niet meerde.r€nr
lankzij een grote Ínzet, vooral in de tweede helft,
een verdiende overwinníng.

À rvr.lsor,n.
++++++++**=======--=+++++++++f =========l+l+++++++{Ji=;;==

STE,?KE ; IGEËTK/.MER S TUIffiEI'I

Jat na afloop van clc wedstrijd Oldeboorn 4 lVarga 4
al-Le jongens heel bJ-ij met deze overwlnnlng waren is
logisch. Rein b.v. mdende maar vastr dat we tegen 01de-
boorn I vriendochappelijk moesten voetbalfen"
Hij nam het )urk nsgaL kwalijk, dat dit hem niet even
werd gezegd " Jat hij een kaart had gekregen waar duide-
lijk l,7arga 4 op stond wíst hij niet, wa.trt daar keek hij
nooi.t na.ar. .llJ.s hij dit geweten had, zou hi-j de vorige
avond niet zo $eboemeld hebben en vroeg naar bed zíjn
gegaan.
fat alle spelers uitgeblust waren en sommigen geheel

in de war waren blijkt vrel uit het feit, dat /,lbert even
zijn plastic 2eepbakje op de kachel zette om de douche-
kraan bij te stellen. Toen dlt eindelijk lukte had hij
nog geluk ogkr want zt n zeep was er nog.
l,ou heeft de hele box afgezocht naar zl-Jn.onderbroek,
maar die was en bleef weg. Teneinde raad (ftii had ge-
lukkig zr-Jn bovenbroek nóg) maar zonder ondeibroek-naar
huis. Zonder oat j-emand weet hoe het mqelijk wa.se lag
plotseling zt jn onderbroek naast hem! ! !
ius Lou maar weer omkleden.
Jelke meende dat hij alles had, maar neen hoor, hii
moest naar huis met om de enenvoet een voetbalsok en
en om de andere poot, oja, is er cok iemand die een
grijze sok gevonden heeft, hij is vast van Jelke.
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.jat we na afloop van al deze I'uederwaardi thecicn blj Jel-'
ke nog een pilsje kochten op de l.euke ovur!ïinning, be-
hoeft eigenlijk geen betoog.'
Jit was áan oót< Àiet verneld, a]s in princlpe nlet be-
sloten was oIBr al zou het alleen rlaar om Clris 21i1, d'e

afd. EHBg te iragen bij elke thuiswedstrijd van gfde-
boorn 4 een afvaardiging naar ons terrein te sturen.
iíopelijk zullen 2 man volcioende zijn.

.Àldus gezien en gehoorcï
'hetr
i,.N.P, ( pp,qm)
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Er waren 2l inzendinSêflr niet veel-r waarvan er 12 goed
wa.ren. 0nze trai-ner U. de Jong freeit de volgende naJnen
getrokken, elk 'een waardebon van f Lzt5Ot 

--. H. 0osterbaan
G. Visser
Janske Nieuwfand

GqjÊeleciteerd z,e liggen te wachten bij de penningneester.
+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ =+=+=+=+=+=f, ={=f ={=+=+=+=+=+=+==



OL,])EPOORN - lKKi?Uï',i 2-t
;e met spanning tegemietzlende derby tegen onze buren
uit J.kkrum heeft ook die epanning gebracht. fe zenuwerl
gierden ailen wat Boanster was de kee,J- uit in die l-aat-
ste slopende minuten en ze kwamen pas tot bedaren toen
de goed-lqidende scheidsrechter dê Koning uit 0oster-
wolde vo'.rr dc laatste maal fl-cot.
Over het geheetr: genomen vlas het vaak een gelijkop$aande
lvedstrijd, aI vonden wij dat i, toch wat rneer inhoud in .

hun spel hadden dan wlj. luidelijk het zwakste dee1 van
hun ploeg is hun achterhoede. Zodra de bal binnen hun'
doelgebled kwam begonnen ze soms vreemd te schutteren.
iat gebeurde al na ca. J mirt. spelen: keeper H. Petter
speelde buiten het doelgebied, de bal net zrn handen.
lrbiter de Koning was dit kennelijk ontgaan maar de ik-
krumer( t ) Srensróchtcr niet. Jeze- maakté'Oe seheidsrech-
ter er dan oók op attent hetgeen er geschied"vtas. Uit dc
vrije schop die daarop volgde begon keeper Petter ztn
tweede fcut - hfj liet het zeket" niet onhoudbare schot
van Jan de Jong door ztin handen glippenr 1-0.
)at was een opstekertje-wat ons zeker goed deed. Er
heerste rust in de ploeg, er vrerd bekwaam verdedigd door
aanvoerder lïuisman en c..so; en op het n'riddenveld werd
met overleg gespeeld. Vooral B. Hoekstra speelde de'u,e
middag een irprima partijtje vonlen wij.
0p slag van rust sloeg het noodlot wederom wreed'vcor--: i

/,kkrum toe o

Uit alweer een vrije schop kopte Jan de Jong, praktisch
geheel vrijstaand, tegen de lat. Bii de schermutselingen
die daarop volgden bleef de t. doelman geblesserd liggen
doch de sóheidsrechter liet doorspelen, waá"rna een van
de J. spelers hands maakte in het beruchte gebi-ed.
Strafschop dus. Ilet duurde nogpl even eer Jan de Jong
deze kon nemen. f,e .Akkruner doetman moest (?') worclen
vêrv&r1gêI1. ZtTn opvolger kreeg de ondankbare taak te
proberèn de strafschop te keren, hetgeen hem niet lukte,
2-O.
Na rust vonden wij Akkrum toch wel enigzins de betere
ploeg, aJ. waren wij met onze ultvallen zeker zo gevaar-
|.i;t-af s .4. Bovendien keepte doelman Yalk weer ouderwetsl
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ltaar Otdeboorn nogal vroeg gewÍ'ssefd had (V'1. Rodenburg
werd na rast vervangeq door M. Kleefstra en na ca. 10.
min. spelen werd eeÀ leeggestreden (t ) U. Nijhoxt ver-
vángen-door T. v.d,. Meulen) kon het gebeuren oat O'boorn
het laatste kwartler zelfs met 10 roan verder moest spe-
len daar Gerrit Otter, welke o.i. een prima partijtje
had gespeeld, door een blessure niet ver:der kon spelen"
/,kkrum werd. nu duidelijk sterker frraar Qnze achterhoede
hield met kunst en vli-egwerk hun doel schoon tot onge-
veer -twee min. voor het eindel uit een voorzet van links
was het J. llempenius die met een ma6nifieke kopbal de eer
voor zitrn ploeg kon redden. 7.u1-k soort doelpunten zi-et men
helaas te weinig. En dat is ook ons grootste euvela doel-
punten makenl Immers, in een wedstrijd als deze aoet het
toch mogelij-}t ztyn om ook rrnormalerr doelpunten te kunnen
maken?
.Afijn, \rye hebbqn gevvonnen en over het geheel genomen, toch
we1 verdie nd o.i.

J.M.
+++++++++++++++++++++++++J++++++-+++ +++++++++++++++++++++

NJE]E;ELINGEN

Ién dezer dagen zullen ?0 personen via de jeugdsecretari-s
.-rf hun leider bericht kunnen ontvangen dat ze linsdag 2I
;anuari- L975 voor de sportkeuring moeten verschijnen.
t half acht
) kwart voor acht
i kwart over acht
l; half negen
Iie keuring 1s ín het Groene Ikqis gebouw te Grouw"
-: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

.ie hoop van het bestuur is dat de loterij een sukses wordt,
,;rs lotenverkoper }08 UI'/ BEST.

-,e ttbig matchfr zondag &.s. Oldeboorn-Stanfries i aanYang
-4.00 uur; scheidsreóhter is dhr. l. de Jong (ic).
;jupporters va.n Oldeboorn rraantredenrl

*"=-----
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H.H. leiders het is voorgekomen dat de secretaris via via
aan de weet moest komen dat er een oefenwedstrijd van uwelftal geprand was; Yerzoek u dit in de toekomsf, te ver-mijden doo! hem een telefoontje of berichtje te doen.tel. 529 of is. Nieuwoldstraat 1.

Schutjasavond bij P. v.d. Yeer 7 Febr. &.s.
!,axtvang !9.*!Q precie s.
leider-vín-ó'6ffi zaL ztjn .Al-bert Vel-d.
u kunt ztch nu reeds opgeven bij een van de bestuursledenof Po v.d. Veer.

Het lrNutil start binnenkort
l\{evro v. Heel zaL u gaarne

met een kursus rrvergad erteehniekl
lnlichtingen verstrókken"

Voor zondag L9 januari &.so zLJn er voor het tweede en
derde elftal wedstrijden ingelast,
Oldeboorn?-Wabga2 10.0C uur scheidsrechter wcrdt nog

.Akkrun 3-otdeboorn j 14.00 **?t"Ë:i3ï5Ë"""nt"" is de leider,
6 zwarte shirts moeten àr nog binnenkomenlverzoelie deze inte leveren blj V/. Veenstra"
le elftat leider G" Otter weet wel raad met de witte shirts
die nog onder vrater ztjn.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Tijdens de Kerstvakantie nam onze verenigi-ng weer deer aan
h9t jaarlijks terugkerende zaalvoetbaltoernooi voor de jeugcl
litmaal kwamen we uit met alle jeugdteams en wer in iraóhtón
voordat we nader op de resultaten van deze beide speeldagen
zullen ingaan, eerst nog efen een woord van dank vóor dió
mensen di-e bereid waren het vervoer te verzorgen.
0p de eerste speeldag kwamen de J en B junioren in actie
in de prachtige nieuwe sporthal rrde Splittingrr.
le 4 junioren eindigden na 3 gespeeldd wedstrijden geheel
onnodig op de laatste plaats in hun (sterke) poule; alJ-e
drie wedstrijden, tegen 0.N.T., llrachten en ir. Boys, gingen
steeds met miniem verschil verloren alhoewel Oldeboorn goe-
de tegenstand bood.
Mensen die enÍge ervaring met deze tak van sport hebben
weten dat er toch.wgl een en_oflne dosis geluk_ nodig is wll,nen tot enigg_ positieve reéuitáteÀ-[oÀeÀ, ook zóÀfer"dïi*'
weren oaï er locn wer een en_o{me dosis geluk_ nodig is wilmen tot enigg-positióve resurtá{en-[óÀeË, ook zóÀE*r oi-tmogen we stellen dat de -Ars een verdiensteli.ik toÀrÁooiljk loernqoiEOernooaspeeld en.



Onze.B junio:ren wisten evelleens voor enkele spannende pár-
iïiá" tá ,o"g"i en t-eken zelfs een successje te zul-len
ËáËf,ó" ioón áó "erste 

tegenstander 0.N.T. met een 2-L sco-

"á-lrétO 
bedwongè", Oit hIeld-namelijl i" dat men in de

.ràrbenOu ontmóEiing, nret de Sweach als tegelparijr aan

;;;'á;iijks.Bei-voiáàe nde zou hebben om de finalepoule
te bereiken.
M;";;-è4- o.t is' nu juist het sp'ecifiekg ql boeiende van

dit zaaLvaetb;1,--à""i-" op dit -betrekkuliiS kleine speel-
veld, wat weer óen hoger-speeltenpg.met ztch meebrengtt
tot en met de-tàatste-minui.t van alles mpgelijk..
;ithebben-wedanookaandenlijveondervonde?vrant
íáíft-io"r de Brs met een I-0 voórsprong in feite-aI op

ro?,en zalen ,ul à"- S*"u.ch nog kans óm 9ns in de slotfase
met l-iefs-t +-í-op-tá róffenr uraardoor 0'N'T-'' -hier poule-
*itttàtr werd.
Voordevo}gendedag.werdendemoeilijkhedengroterwant
de pupillen "n C 3uiioren hadden 'in tógenstelling tot de

Jrs en 3r" "ág "oóit 
óerder zaalvoetbal gespeeld en dit

weerspi-egelde"zich natuurlijk gnvgrm_l.jdelijk in het spel"
-;e A2 pup. fóOán-2 kansl-oi"" nederlageÁ tegen de Sweach 2

en ;r. Boys Z-á; àinaigA.n dus ondeiaan, cpztchzeLf geen

beschamend rósultaat' l

',e Àr pup. startten verrassend rnet een prirnp Puntendgling
íó_il ï;Ë;" dá-s*"rch I en-verroonden bij Ílagen leuke ac-

ll"Ë; votgende strijd me! (noorderijk, selectiekampioen) -

J,rachten t- "iÁ ;;A;áp.ttf i ÉonO en z-e het vanzelf sprekend
lang niet Uoi*"rf.Ën, 

-Oat írachten niet verder kwan dan

,l.Odanktenonzepupi}len-aandevoortreffelijkkeepende
'an Bethlehem. n---- a ^^r- .i

liadat Oe faaïÀte krachtmeting met -I": Boys I oPT in een

r ederlarg *rÀ-geeindigd -moeht een oerde plaats hier een

ieàeri;tó presÍatie wórden genoemd'

-eCjuniorenverlorenlrunrryedstrijdgntegenlrachten(tater de rc#pi;;;;i;;eï*Ë" rló[tináetrage met forse cijfers
en moesten zodoende met een Jaats[e ptaats in de eindrang-

i ii::-::::::::-::::::-
]nonsvolgendclubb]-adnogenkeleopmerkingenoverdÍt
.l eugdv o etbál toernooi .

le ieugdsecr.' B. de Vrigs


