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RE'JKTIE-"/IIRESSEN:

ZB januari IgTj
ihr" J.Spoelstra, ls.Nieuwoldstr. 1
Mevr.G.Hofstra, Ds.Nieuwoldstr, 3
thr. B.de Vries (Jeugdsecr. )
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9_ïE3ZLzus
)eze week komt het gebruikerijke voo'woord rechtstreeksuit de ziekenboeg, waar onder!et"r,"nàà silgp enige tijd,te midden van ver-e andere,verónigi^áli""alid"n rrË"urijft.Naast een tweede terrein (zaL-oe-nufoige gene'atie datnoE mogen mFemaken? ) wordt oor< een *iii" iiár.à"Èàág'l angzamerhand bittere nood zaak, gutoiÀL o" steeds meertoe,n.emende belangstelring liiervoE", "Err" onze trainerde Jong heeft ztóh irunicráels tussÀn áá- ar:aer. poórr"à_gels geschnard.
N.a.v. de groeiende ziekenr-i-jst binnen onze verenigingzoekt het bestuur mg! inga'g-van creze week ""r-;ï;;;clubarts, scllieitaties f,e iicirten áá"i secr_._. spoórstra

ls. Nieuwoldstr"l-
Over-het ?fselgpen weelcend va1t.er, door de afgelastingvan de wedstrijd ri/ir-per Boys-oldebóo"n, niets ïó-vàrm"r_
d en.
laarom duiken we-terug in het verredenr(twee weken gele_
9"tt) en we zlen dan oát ons eerste erfial er dsra tochin geslaago is voor een daverende ,ru*""Ë.i_rr! ïË""oig*",
?ij 4"t echter in legatieve zin want de equr-Be van derrgeplaag6stt coach 0tÍer werd door-de uiterst effeetiefspelende }coploper stanfries meedogenloos met ijshócky_pijf ers va.n dè baan geveegd o -
riefst negen maal st[uroeà de B.iensen uit rpperscha
onze twee zích dappeS verwerende doelwaehtèrs (oie hetLeed eerlijk deelden) naar het net wat resulteerde ineen 9-l- nederlaag!



i

In tegenstel-ling tot vorig ju?"'kunnen we ons zotn stunt
nu weI eens permitteren vrant de andere laaggep"t ààt, sten
.Akkrum, H"J.Í. en Bakkeveen) Uf i jven. op een col1ltiale
manier'verli-ezen, dus (voorlopig nog) nlets aan de hanri"
le thulswedstrijd tegen Bakkeveen, de hekkesl.uiter, is
een mooj-e gelegenheid voor onze rí,enscn om een geslaagde
vluchtpogiÀg uít de gevarenzïne te onriernemen en vre

voorspellen dan ook een kleine overwinning vcor de
thuisclub; mocht dit gebeuren Oan kunnen we voorzich-
tig stetlen dat Sakkeveen een riant ur.itzr.ch.c op dc
F.V.ts" pegint te krijgenI
Vcor de andere seniorenteams en de .tlrs is de lrinter'-
stop alweer afgelopeno doch de senioren speelden a-l
een inhaalprogralnma en ztin dus alwec:' in act:i e ge.-
weest.
I{et tweede elÊtal kon de inhai:lzcndag, rlae "b voL.t-eCig
benutten en kwam thuis tegen \ifarga 2 niet ve:i'c-iir dc,n
een 2-2- gelijl"spelo deze zo.ndag :zj-ilt ze v5- i eii ki''t:-
nen ze rustig van het moo:e win'ber"vïíle'l: geni-e.:'':1o o Í r c ' í'

Het rrderderr leverde een prima pl.esbatie dooi" t'.it tcge.t:

"Akkrum 3 met 1-0 te zegevieren, àos' zar\ci2t lt i jgc-r ze
de gelegenheid om het tegen dezelfde tegct:sta:'.rlc:' (-n*
thuís) [oe eens over te dceru" lukt dj.t oan k-.,:i-jg'L de
voortreffelljke auteur J. iïenrniinga. nog getijL; ook met
zrJn toekomstvisie van het derdel

!e mannen van het fivierderr spelen in Grouw tegen hun
leef ti jdsgenoten van Go,f!.Vo Co 41 en hopeli jk bewi jzen
cle "Nijholt-babi-esn dat ze de winterslaap cp redelijke
wijze óverleefd hebben, dus twee punten mee te:'ugi

Het z.v!, tean mce.t zteh in de uitwedstrijd tegen
Jubbega 2 rulmschoots kunnen handhaven en vve houden
het zódoende op een kleine zege waarmee we dan nog
steeds een tcanéje behouden om volgend jaar wat hoger
te speleno
lan nog de 1À ploeg ciie onlangs in een vrienschappe-
lijke óntmoeting met de K.N.V.B. jeugdselectie van
lráchten een verdienstelijke 5-1 neoerlaag J-eed en



l
nu zon'dagmorgen in all-e vroegte naar Ireeuwarden trekt
om daar tegen Rcod-Geel 3Ji een stevige overwinning te
behalgno.:.o.oc'

3^ IE VRTES.
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NOG ENKELE OP},fENi{INGET OVE;I HXT VENS],TG YtrN HET JEUGT.

VOÏïIGN CI,UBBL.AI;ía:eI9EWrr q$"q

Velen zulLen bij het lezen van de resultaten van onze
teams vermoedef iSk bedenkelijk met hun "i'viisl hoofd
hebben geschud'
Insider"Ë weten echter vrat voor een ongelijke strijd
het hier betreft, want de deelnemende kleine vereni-
girgut hebben heíaas nlet 10O pupillen of B-0-4-.Juni-
óre[ tot hun besehikking en kunnen everunin bii hun
voorbereiding gebruik maken van een fraale sporthal.



Telt men dit arleg.ne_tjes bljelkaar op cran kunnen ciikkenederlagen onve'*i jo eti;t- 
. 
uiï'i jrràr, -rorar 

we verwachtenock seen eretekensl *ani de ;.ugáráïáuï= bÍj kr_eine cr_ubs(gig- vaak roq31 ":-áp"onisàr'"ào'f te vrerk rnceten gaan)stellen gelukkig de deelname_ opzicfuzelf en ue daarmeeopgedane ervaring van de spelels óónt"à"r,)e vaak gehoorde kreten',nirttetoos, géiorr""spirr_inerrmogen dus gerusr ?lu onjuist worden 6è=órrà*;á;*;;"f;uzullen het vor gende seiáoen dan cok wàè" **t vo.,e moedproberen mee te doen
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Lqeg}:sgrr_ le75
Jubbega am 2 Old eboor,r zyu

scheid srecht e.r'

F" tsu-"eefel_ 9,00
.z lebrgc.sa lg_fr
Oldebcorn I
Oldebcorn J
GnV."á"C, 4
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Rood Geel 3Í - Oldeboorn
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Het bestuur fel_eciteert lou en
van hun dochler

.i:n:rckc Visser met- cie geboo:.te
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lrijdagpygng 7 Febr" harf acht precies begint het schui,--.jassen bij P.P. v.d. Fcero
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