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GEEN OVERZTCHT .

Anze ove.rzichtschrijver B. de Vrie'srzaL de l-aatste
krantjes niet ven een overzicht kunnen voorzien, on
studiéredenen. negenen dÍe hem goed kennen weteá wel
dat als hij ergens n:ee 'beglntr' hij nÍks aan toeval
overlaat, tenmlnste dat is met de voetballerij zet
jeugdsecrqtaris en dan ook nog het 'krantjer met andere
woorden, zijn' studie had er wel aartl
Het bestuur.bij tijd en wijle ook lang'niet Sekr zag
het aankomen, een krantje'met heel goede cijfersr êr
B. de Vries op sehool met het omgekeerder het be'stuur
heef t daarom Bonnie geadviseerd zíin werk aan'het
krantje aan een ander over te dragen en al-snog even
aan te rrpotenff op school . - .

In welke hoedanigheid we nu schrljvenr.beStuurslid of
als redaktie weten we nietr lxaar we weten wel dat er
weer een tijdelijke overzichtschrijver noet komen,
we hebben wel egn tlm-ijph.gertr op het oogr binnenkort
zullen vue hem even vragen.
lïÍj, het.bestuur en redaktie verlangen voor de krantjes
die in dít sej-zoen nog verschijnen van elke vredstrijd
een verslagje.

J. S.
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lQ IU$USIUS zullen, zoaLs het er nu voor staatr het
1", 2" en het 3e voetballeh 1n Drontenr r.er zljner
tijd hoort u hier meer vêrlr
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Eigenlijk zou ik het rlefst wirr-èn beginnen metde tweede helft, ^aangezien de eerste'Ëelfi bij onsknudde nnet een i'ietià *àÀ, naar dat rH0n daar maaréén keer van profitóerOà-**" ons een zorg.trïe gingen dus de rust 1n met 1-0 aórrtàrstand.Na de rust *?: fl" grin gekomen 
"óó"-Èópt".Na een Baar minuten kregón we steeds Àeer vat ophet spelr €o dat mondde dan ook uii-iË een doer_punt vatl onze,'J-ittJ-err \,ÍilJ-em: l_1!

Na dat doelpuni zat er voor ons nog wel een over_winning- in, maar aangezien wij h;;i 
"àËr kansenmoeten krijgen om een doelpunÍ te nakón, duurdedat nog ar een tijdje, naai vijf *ïniiiËn voorliid was het voor-dá i;weede keór ;iïiiil"'rïiir"*die scoorde: L-Zl

ï:!.19ek eroi, clat we twee puntjes &ee na"ar hui.sz99qen nemenr.maar dat pakte wel eventjes andersuit, want in de r-aatste-minuut mistte ïeoeruón, "behatve de taatste speler. van h;t-;iJtJu, een
13e" voorzet, en zo werd het toch ÁáË-b-2.rk geloof dat beide partijen hier weï vreoe meekonden hebben,
Zaterdag ê.so moeten we wéér een uitwedstrijdspelen, en wel tegen de Boys uit lráàfri", .

jIJS 11 NOU ZONJ/rG 20 riprill
H. }E JONG EEN ILDts3I, FEEST. /
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Fam 1",1. ilodenburg wordt door het bestuur geferici-teerd net de geboorte van hun,docfrtér---
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Xe return-wedstrijd 
_tegen ïrnbum is voor ons zosoed nlet verlopeá ars-z wàrcen-Z"iàoà"|

Ii."t dat wij de-mindàrln-*"ren, maar.het beetJe ge_J-ulc zat ons tegen.toor een misseF kwa.nr ïrnsu-n.heel goedkoop oB l_0.lirect daaroo knaràenl*Ë-ó"dr" t.Ë"n-aè rat, en de
F,ul .sprong hèt veid-;*;; in. Rust 1*0 dus.Na de rust hebben we hei Àog vrel geprobeerdl1t/e kregen een hand lroí-t*nseïrr
rrnsum maakte met u"n oroÀí-èàrrot nog z-o. rlleer kre_gen we een vrije.trap' tí; n"íá"oo;'oi-ou ,"at ensprong het verd in máar steven zag geén kans om hemtussen de palen door te krijcËrl-c t'\'v'Á
Zo gingen we met 2_O ten onoer. .Maar we'hebben q.ogd gespe-erd.-r" volgende week gaa'rwe in en tegen r,rtruà h;i-opni_euw p"EuË"ur.
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-Ee volgende spelers worden uitgè.ao.digd:
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OIIEBQO!$ .A2r H.de Vries; 0',!íouda; F.- Ypq,3;_-J.de Boerl
M. Jansmai J. Stulverl R. v/d Veen; S. de
Roosi J. Kroesi t..Altenai f. de Groot;
M.T. Jelsma; H. Nunani G. Herena.
J. en !. Bethlehen; r1. HuitenoaÍ G. Visserl
J.J. ,,ijkstra; P. Heida; Ii. Nu-m,ani ,!. Yp-
mai K. 0e Groot; l. ikkernart; J. v/d \ïa1;
J. v/d \ïcude; J. Fokkema; M. Brouwer;
M. Ve€f,ÍIêítr

Ol)EBOoriN lC; J. QllS"i E. Folkertsm.a;--H" 0osterbaanl
<J . JlJKsïra; H . Stoker; 'H. 

tr/ . v/ d Krieke ;
ii. Jeisna; T. Keunlngi Fh. Iijkstra;
E. Ileitsmal F. v. HeeJ.; rl. -Akemann;
J. Meester; á. Haayes.

O.n:ElOOitN lBl J. en l/. v.Ka]sbeekl P. Tijsma; \'/. Visser;'- B. Haspels; -J. Numan; J.J - v/d Hoekl
If.J. v/d Krteke; 3. l,iiulder; P' Í1tena1
P. de Meer; .1,. 0osterhof .
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Meulen; \,/. }ïi jdam; S. i?insma; T.,iodenburg;

í: Ïï::ït1 
H. Brninsmti,, tï. Zandbersen;
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Za.terdag L9 /,Pril à.s.
(.rLOeboo'rn zu. - Hrv, Boys B 2.00 ll. scheidsrechterl

' J. de Yries (H)

Zondag 20 lpril g.sr

a

Í. .anfries Oloeboorn I 2.00 u
,,,..krutrr 2 - Oloeboorn 2-l-0.00 u
i ue Boys 3- Oloeboorn 4 10.00 r

schei-dsr. J. Vlaterlartderrr J. Kistrr H. Nicolai"

jr

r,,.V. 01.-,8ts00;).N zal zíjn raedewerking verlenen a_an de ge-
, -;entelijke sportdag.


