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ne eerste twee competltienaarrden zitten er weer op
ên de tussenstanden geven ons een aardig representa-
tlef beel-d van het Boarnster competltiegebeuren.
állereerst was er weer een keurige zege vr-,Ír de Veld-
brigade die Gersloot 2 vrij simpel oprolde,(4-]), onze
voorzitter besllste deze strijd met een gave hattrick.
Zodoende blijft Oldeboorn 4 vastbesloten-aar, kop en
zondag &.s. in Ti-jnje verïvachten we een verplicht nwn-
Itrê I.

Ook in cre vj.erOe klas C at een merkbare afscheiding;
za gaat 0loeboorn l= een nnoeilijk seizoen tegemoet, de
thuiswedstrijd tegen TFS betekenoe weer een sneue'af-
strafflng (+-O) voor onze eif d-ie ,met cje behaaloe vier
punten niet veroer reiken oan de onderste regionen.
Ben goed tijdstip om cie zaken !"Íeer even recht te zet-
ten, 'Gorredijk is beslist wel te verslaan, een beetje
geluk en men slaagt zeker.

iiet tweecÍe elftal moest in Boornbergqm hard werken
o& een puntje mee tefug te nemen en dankzij oie werk-
lust lukte dat na een leuke partij.voetbal- wáràr-in beide
partijen elkaar weinlg toege.ven.
Met deze ínzet. m,oet, Nieuweschoot 4, één der koplop rs,
bedwongen kunnen worden en kan men uit de onaerste ge-
I'eci eren verdwi jnen.
Olqeboorn I versl.oeg iangezwaag 4 in eigen huis met
l-0 en dat was net genoeg om de aansluiting rre t cie top
te bewaren. De thuiswedstrijd tegen Ti.jnje I ls het
volgende obstakel voor een goed--gestart derde elftal.

Het zaterdagteam stel-t'hevig teleur met nul punten
ult zeven <iuels en dat in een lagere klasse. .litmaal
'rkreegrí lr. Soys B de puntjes, via 2 strafschoppn.
Thuis tegen Suo&eer.5 wacht er een nieuwe teleurstel-
ling. B''de V,
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Yoor Oldeboorn een belangrijke wedstrijd on aan-
sluiting 1s houoen met de mlctdertmoot"
Ttr'S hao-6 punten, Olcteboorn 4 dus het lag voor de
hand d_Bt. 9-r .gelvonnen moest vvorden" 

,

!ïe gingen'riet vclle moeci'het veld cp màar niet lang
want het waren direct de gasten aI cile het spel in
hanoen namen en 1n de 7e minuut tot score, kvr:msp
(f-O). 0loeboorn gaf het niet cp en probeerde varl
alles om geJ,ijk te komen. l':Jàir men vveet het is niet
za eenvoudlg om een uoelpunt 1n Lldeboorn te ma'ken.

liet publlek zegt aL a"àn oe fijn; men moet S.Visser
maar uit het vierde halen, nou ja vlle weet gaan de
2 leiuers Qrrr de tafel zitten, da.n ztin jullie ook
tevreoen. Ëet is ailti jd 'n rg zo geweest, de beste
stuurlul staan aan wal, of nlet.
IFS liet:het nlet bij 1 nul zitten en scoorde 10 m1-
nuten voor rust het tweede doelpunt.
:;e trveecie helft een veel feller TF:, zodat' Oldeboorn
het nlet kon houden en de gaeten maakten nog eens
twee doeipuntenr' 4-O. :'

Voor Ulcieboorn een weustrijo om nïaar gauw te ver-
geten en naar cle volgencr s wedstri jd . te 'lev'en, rt.l-.
Gorredljk. I'ii-sschien lukt het da-r 2 punten te
pikken.

Honkie,
-o- c-o-o-o-o-o-o-o-o- o-o- c- o-o- c- o-o-o-o- o- o-o-o-c-

Ijg=Egl=9=1!Iggli. -
0p Vrijdagavcno 18 februari- ê.s. is er:weer

'' ,de jaarrlljkse feestavond in Hotel Tigchelaar.
iviuziek het Pallas ïrio met o.&. trompett
el-ect.r'.muziek instrumenten e .d "

VEiiiOTING. -
C,ok oit ja"ar zulien we

moeten opscherpen. Gezien
riodig, weer munt te slaan

onze verkoopkunsten weer
de financ. situatie is het
uit deze actie.



Het is ons vorig jaar ook gelukt om 6000 Lotea te ver-
kopen, ook nu zal dit noe,ten luk|.en, wij rekenen op
w eede$/erking.

De loten gaan / 1r-- kosten in boekjes va$ 50 etuks.
tot aan l febr. heeft U de tijd om hier wat aan te
doen. {

Met de leioers is afgesproken dat deze,d,€..nebodigde
boekj es op 18 írov.. zulf en-'ontvaRger.
Getracht zal worden on een gelijkttjd,ige ultreikihg te
doen plaatsvindefi.

Sukses met cie verkoopr we hebben.het &odisó',,,,'
. --6gQ6g--

E.H.B.O. -kist.-
Deae kist, bedoeld ale.hulBmÍdde! voor gebiesseerde

spelers, wordt regelmatig door onze dokter van Heel
gratis bijgwuld.
We zljn ingevolge oe voorschriften vdl de .KN-IIB ver-
plioht deze kiet altijd op peiil tê houdenr"
Maar zj-e, wat er het laatste .j'aer gebeurdt reÊ€lmatig
worcit deze leeg aangetqoffen. V{ij hebbea êeEfffgp
indruk dat deze attributeni''Voor andere doeleíltd,en aarr-
gewend wordt als waat ze voor gemaakt zljtf .,,
Éen kwalijke zaak, daar wij een boete krrnnen krljgen
als de scheidsrechter een eR ander nÍet goed bev{,ndt.

ïYij hebben dan ook het volgende begtr.oterr, dat de
bijgevulde kiet in beheer wordt .gegeven,a€Él de canti-
nebáas Í,ibbe. Drs tijdens de wedstrljden &f tiid te
bereiken, tiJdens--de tralning achter slot e-n grendel.

i,ïel- kont er t.b.v. eventueLe ongemakken op de tral-
ning,opgelopetl?' een klein vero-andtronneJ.tje: pet de
hoog nodige spullen.
Dit, gaat 4,9o week 1t1.
íèo'"fi-aie nát b.g. zeer goed bekend zijn, worrdt ge-
vraagd de inhoud vem' het. k1elne vef&$dtroase1t,Je za*
veeL nogelijk te spêren, of nee& arrders een extlra
zakdoek nee.

-O-O-O-O-O-O*O- O- O- O-O-ó-O-O-O-O-O-O- O-O-Or'-O*$,-OÉQëOqO
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YIN lid-l B lSTUUit.-

\ïat ook'opvalt is, ciat ecn leder oenkt dat de ballen
in de bewuste ballebox lek ztJnt Niets is minder wetar,
blj "€oede toepassirig van de daar aanwezige handpompen, -
verkrijge men een ronde vorm '

'' ill"b,anóére woorden er mag best eens gepompt worden,
" izo nu en dan. l,et i-s rn-ai Oat U het áven weet'..-
''l, : .-:.: -oo0oo--

':,' luiomentèef zi'j.n er l-B trainingsbal,len en I kopbal,
alÈnede'1 bal- Èi5 :ce reparaïeui.: ': 

. 
-ooOoo--

li'il]-en de leiclers wanneer ze als laatste de box uit-
gaan na de wedstrijo, de kranen en gaskachel-kranen
dichtdraaien, ciit wordt nogal êens verge ten.
Meestentijcls zrJn de leiuers,al vertrokken, maar wij
oenken toch meer aan qe bewuste ka,pitein van een

-- se hip.
--oo0oo--

' le V.V. Oljl]lB0Oiïf organiseert weer
een rschutjasavono voor.leden en do-
nateurs, en vvel

[ ( op vrl joag 3 <iecember &. so
( ( om precles acht uur
(( bij J. Tigchelaar.
Iloudt deze avond vri.j, hoe nieer ,

schutjassers hoe be"u-er, ook cia.mes
ztjn natuurlijk van harte welkom.

HrtT BiISTU-ilR.-

È
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foch wordt er nog net ba]-len geschopt in de boxen,
ondanks aangeplakte waarschuwing. .Alhoewel al een-stuk minder als vorig jaar, fi.eat toch nog te veel
zondigd men tegen deze regel, vooral de jeugd.
'Dus jeugd cienkt erom, iri plaats van training laten
we julliq dan oe boxen schoonmaken.
Spaar je kwali:teiten op voor.in het vefd en reageer
je niet af met een bal in de box, d1t geeft voor ons
allen ffaar ergernissen.

--oo0oo*-
Yr/ij zouoen gaarne zien, zo nlet willen, dat er meer
gebruik van de halfverharde oefenhoek zou !,iorden ge-
n:aakt.
Er zijn nog teveel trainers, z'owe1 bij de senioren
als bij de jeugd, ctle hier niet op trainen.1.Íetenoó, O*i dívórse ere-divisie ó1uUs trainen op
hal-fverhardre-oefenhoeken en met goede coape tltle-re- .sultaten, kunnen wlj rustlg stellen dat het vooroor-
deeJ wat de meesten hebben tegen halfverharde trai-
ningsvélden, ongegrond is.
ïíij hebben hler behoorlijk met ons allen in geïnves-
le.erd, laten we er dan ook beter gebruik va:n me.ken.

-ooOoo--
Wij met u al-J.en hopen dat ons éerste en tweede eLftal''
in de komende weekendell weer wat Funtjes erbij krijgen.

TIET B'IS'IUUR.-
-o- o-o-o-o-o-o-o-o- o-c-o-o-o- o-o-o-o-o-o- o-o- o- c-o- o-o
O.N.F. 2 OÍ,DEBOORIV 2.-,1-1.

Zondagmidderg 1J.15 vertrok het tweede elftal met een
bÍjna complete. selectie naar Boornbergum. .Alleen
'vï . Rod enburg was nie t I van d e p-rti j .
Jan de Jong was even uit Noordbergun konnen overwippën
en werd deze keer als l-aatste man opgesteld. ..

S. Rinsma (die aan de beurt was om een keer wissel-
speÍer 'te zij,4) en de ticht geblesseerd.e B. cle VriJs
nàmen plaats in de dug-out. Kort na de rust kwam 

I

Sieger captain H.Poepjes vervangen, aangezíen laatst-
genoemde. speleF zíeh ts morgens al een hel-ft in het
vierde had warngeloperl:.



De eei'sïe helft een iets sterker CNf'', maar de coun-
tegs vart een ín aeze periode knap spelenc., Bo*rnster
team warên uiterst gevaarliik. FIet was i\[. Voo]stra die
op het ranoje van buitenspel alleen voor de keeper
vêrscheen eá beheerst de èccre opende (o-t). Onze de-
fensle begcn nu we er in een oucie fcut te vervallen;
rró"nositeít en paniek lCregen ce overhand. Nog vocr de t{

rust werd een rvliie trap ónvoldoende !!egge*eIkt etl te- 3
sen de arm ven eeÁ Oi+ir èpeler g'ekopt. le strak leiden- 5
á" arbiter liet doorspelen en dat betekenoe l--1.

Na de rust kwamen wè oncier zvtaTe druk te staan en er ; .
speeld en zich hachelijke situaties. voor het 0loeboorn- q 3
Oóel af . 'Ien koste van vele hoekschoppen en ciankzij ai qo

prima keeperswerk van il.Veenstra wislèn we stand té "'3
houclen. ONF kvvam niet vercjer dan een vÍegens bUitenspel É--r
áigà]."uto doelpunt, dit tot groot ongenóegen van 'hei 1q
ioíoruchtige piuriut. rn de áictfase was Órcieboorn fl g
?eif s nog oicht bii de overvr/inning, o.&: bii 9!1_o_rs_ van !.1
S . Rínsma en I . iioci enburg. C,ok I .v . ci . irie ul en en lri. YooI- .o +
stra braken nog een keér dcor, naav de ijverlg vlag- 3 ".
genoe 0i',JF-grensrechter zag hler off-sise in" Coach d.HIi.ram was n.r afloop zeer tevreoen en ;íe es de inzet vet+-'$tq'.J
zrJn erf tal 

si. Iiuisman 
-ËtË

-c-o-o-o-e-o-o-o-o-o-o-o-c-c-o-o-o-o-o-c-o-o-o-o-o-o-o t *o0)>ifu 'i,ÁNGEgit-A-9,4.- 01,,-,-,-;nuOriN l'- 
o.orrÍfgelopen zondag vertrokken wij.,met l0 man van ons Êq gr^g

eigen le- en een géteende keeper van het 4e naar lange- , ilï
z*á,"g.-In ,Jangezwaag aern5ekOmen-kwamen vve in êen box 5-p.o
v{é.arín een brinq paaro r einig kwaao meer kon ooen en Ë E+
het eï'op leek clat oeze was échoongemaakt na. een vved- *13
strijd vanrergens in de vorige competitie. Er vverd be- ,J B

gonnen om ,,reóies 10 uurr ira[3ezuraàg *as toen nog - f; g
Ëlecht's mel l0 man, ci€ lle man kwam enige tiid later i grg

>oq)ter plekke.
,irla,een eerste heift waarin OlOeboorn wel- de beste kan- - =$
sen kneeg wÍst Steven 5 mlnuten.voo:r rust ult een cor- I3Sner 0-l te scoren o -

In de 2e helft kreeg 0loeboom weer oe beste kansen
rnaarj-n er nog éénmaal gescoorcl v'rerd docr r'ieter maar
deze .L,eÍci afgel'"eurd wegeris buitcnspel???
Iiiet een penalty r,velke door bovengenoemde persootl werd



overgeschoten berelkten wij de eindstand van 0-1. ::,
Verder l"'il ik Cor de Boer nog becanken voor z1,Jn uit-
stekeno ke1;erswerk. 

G.' o" V.
-o-c-o-o-o-o-o-o-c-o- ?-c-o-o-o-c-o- c- c- c-c-o- o- o- o-o-
JEUGICOMvïf S SMIEUT iS .
@-lC, Za en !.pup. zullen in de

Kerstvakantie deelnemen aAn d e zaaLvoetbaltoernooien
Na jaren van ,trouwe diehst *l1,qe-ft JC lid Pieter Hoek-
stra d e JC v.oorlopig voE r'vv€l- gezegd om gezonohe.rd s-
redenen. De Jeugdcommissi-e bedankt Pieter, die ge-
ciulreno e en!"ele jaren de pupil]-en heef t getrai-.nc .en
begeleio, hierbi j voor al hetgeen hij voor cle
Bcarnster voetbaljeugo heeft gedaan en betekent!
Bedankt en vall herte beterschap!

- Nieuwe JC teden ziTn sinos de laatste JC vergadei:íng
. R. Yalk en ilylke )ijkstra, vrij wensen hen veel sllc-

ces en hopen dat ze het lang mogen uithouden.
- Nogmaals een I'Offlcië1e waarschuwi-ngi' voor diegenen

ciie hun horloge of porïemonnáie in oe brcek of jas-
zak Jaten zltten bij uitwedstrijden. ',iees verstandlg
en overha,nciig dit spul vcor cie vvedstri j d aan j e lei-
derl j'opi e Zanabergen, uie onJdngs in ,,ceuwaroen een
beurs met + ,f 40r-- 1s ontstolrn, heef t het aan den
11j ve onu eivbnci en I I I

--oo 00oo--
STINTIN,BIJ ;f JEgGn.-

tsij' het bekijken van de jeugdstanoen bemerken vie dat
onze -84 jeugdspelers nog geen opmerkelijke successen
hebben geboekt, alhoewel onze I-junioren een spreken-
d e uttz cnrr ering 'yQrmen .
le ranglljst wordt <Íooi deze: jongens aangevoerd na 6
duels winnend te. hebben afgesloten, maar het,is nog
veel te vroeg om te julchen. 1B hangt net onder de mid-
denmoot, maar met wat inzet en het nociige geluk richt
men vvel wa.t hoger.
Dan een schouderklopje voor onze 2C junioren die weke-
lijks trots cle nederlagen weerst&an, een sneue zaak
voor deze heren cjie hopelljk nog wel eens een cnrervrrin-
ning mogen proeven.



Junioren lC komt los na een matige start en heeft nu de
stijgende fijn te p*kken.
Onze beide yupillenelftalJen draaien verdienstelijk nee
en vooral deze knapen verciienen meer dan een h.,,ndjevol
bewuste ouclers die eens voorzichtig om cie hoek komen
kijken' 

B. de v.
_O_O_O_ C_O_O_O_O_O_O_O- O_O_O_O_O_O_O_O_O_O-O _0:O_O_O_O

0Eir-0N*iE,J[. triI" N 22-LO-L97 6.
01'reboorn IC - 0loeboorn I3.-

-ffiïffiefenwed 
strl jd spelen tegen

18. iÍe begonnen goed en aat bl-eek aL ná eeÀ tljdje toen
Gernetls lieerta de bal- kreeg, hij trok Fokke van Fleel
uit het centrum vancl aà{11 toen stond Tj.Ypie' vrij, Ger-
nells speeloe flc"àt ljeerd over en deze knalde <ie bal in
de touvren (1-0).
I-,ater knaloe een speler v-n 18 de baL in de richting
v"iír de goal, toen ontstond er een nisverstanu tussei
iïarm i',ruman en keeper Jan Bethlehem. ian oacht; t'Ik pro-
beer de bal- te pt,kkenrr maar I-ianr' ciacht; rrlk probeer de
bal weg te schoppen'r, toen kreeg Harm de bal verkedrd
op de voet, toen kon-Jan de bal-nooit meer kri jgen (f-f ).

Na rust hadoen we vele kansen, maar cieze kansen lie-
ten we liggen door veel te veel buitenspel. In het
laatst stultte oe bril wat traar toen zou Jan...'lroes Ce. bal
terugspelen op oe keeper, paar h1j kreeg hem op cie knie
toen kreeg Jalr. i..reester de bal en hi-j schoot 18 naár de
overwinning (Z-t).
lïe hebben dan wel verloren, rnaar: we hebben toch goed
gespeeld tegen 13.

J an lifo€ s.
In rt vervolg even eerder in leveren Ja-n!

- O- O- O-O-O- O-O-O- O-O-O-O-O-O-O-O- O-O; O-C- O;O- O-O-O-O-O-

OLDEB0OiiN lC - TRjCHIS-|IR 3tY[, lC.-
@ffien wij tegen Dr.Boys
voetball-en. Áan beicie kanten vvê.ï'd goed gevoetb,,lo en
ook vele k"*rsen fia.z.T &àlt beioe kanten werden ze niet
benut.'Ioen lerter kwam de b"rl ereanr €h één va.n Drach-
ster tsoys zou hem +n de goal schoppen maàr iiarm.Numan,
(cnze nieuwe kiper) pakte hen bij cle voeten en hiel.d
hen. beet, zodat hij niet kon schoppen e maar toen Harm
hem losli-et, schopte Johan .8'okkema hem naar ne lijn toe.



Toen was de eerste helft voorbií. 'e gln:gén een lekker
bakjs.thee togemoet. Tweede helft. ','€ giirgen met goede
moed verder. \ïij waren toen een beetje beter en dat
kcn ^je ook wel zien want Gernetls Fleerma kr_e_qg de bal en
schopte hem naar Douwe Bethlehem en toen de kiper uit
liep* schopie louwe hem 1n de netten (f-O;. En àat was
ook de eindstand
0ké jongens t zo doorgaan. Gerneos lieerma.
-o-o.- o-o- o- o-o- o-o- o-o-o-o-o- o-c-o- o- o- o-o-o-o-o-o- o-o
Pulr E- - AiiliilUl,t 3.- .1-0.

irij moesten zat,erdag 30 okt. tegen "Akkrum voetbal-
len. Toen hebben we me.t 1-0 geworlnen.
Ik heb hem geschoord in de eerste helft
In cle tweedó helft stono ik op kiep. Toen' heb ik geen
balrgehad. En ledoe was er in de tweede helft-uit, en
Otto was e{ 1n de eerste helf t uit " ln -',n de tv'ieed e
helft heb ik met Fedoe bfj het gco+ géspeeld.
En toen het afgelopen was zíjn wê,ítáê.r' huls gegaan.
Ik zou daarr ook nog wat in cie kantine kopen, maar die
was op slot

Jelle \i'lierda.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-1-:-o-o-o-o-o-o-o-o-c-o-o-o-o-o
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Pup. ij. Frisla 4
Jun. C. Ol,d eboorn

:01o e boorn
Blue Boys

0lct eboorn
- Dr. Boys 4

- R]/fF 2
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1-0
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Jubbega 2
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lO'15 Leider
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Ifieuwesehoot 4 }4.O0 B. v.è. Blj
0loeboonn ]
rijnje 4
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- Oldebooïïr 4
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fussentildg vglstpg van rie fs. llennono b.v.
gevestL.gd te Qloeboorrl".

[er vergadering êe.nlflezig ia de zaa]. v.,n J.v.d. Ivlerwe,
de volledige dlrae'tie t.'ïy- Si-noa Meruoneyt lavid v.d.
lvleulen, BiIl v. lialsbeek, Brian Huisman en Euward
Spoelstra en verdetr nog de m.a*agers van de 5 versroers
routee, route 1 Geruit Sutter.land'.r route 2 Rinus lucae
roqte 3 Jaàp Jorletaehe, route 4 .Slbert tr{est en voor de
dienst Zaterdagvervoer de heer ..IaJi Janvier.

lGoksla6 vij-f bver halfnegen opent ce presicient de
de vergadering-en gegft het woord &an ziehzelf. Er is
een zekere wrljving ontstaan tussen de leerling oÊ.fiê-
gef Chris Hard.ivtg 'en een chauff eur va I .route_ J. le pre-
sÍdent verzcekt de heer ltlbert West problemen in -t
ver:volg op te }oBsen nnet de captai-n vc,Ír rotl"tê +.
"ALdus beslotenr
De presiuent vra.agt de heer Geru'it Sutherlano of hlj
Broblenen heeft.. De heer Suthe.rland heeft d,ie niet, de
verhoucling tot eoll€ga &enagers i-s goed te noe&en. Dit
beànen oo[--{e'-Aerea Rinus -uCásf-Jaap'Jbrdaehe en .AI-
bert West. Illeen oe heer .i'atl Janvier heeft problemen
met z'n zalceruag\refi/o€rr he't 'etie 'verlies na het andere;stapelt zi-ch oX4 ëe heer evenwel rlog gêlïiê-
tigd optinJ-stise'fi en net t+em de directie.
Prósidènt lllerran'e3t 'aiet {n te.'eastélting tot oe heer
tutherland wel- probLenea in de route lr van de 7 rit-
ten die er nu gedraaie,l '?iin, víaren er maar- 2 winstgevenfl
dit i.s- te weinig* a.o gaat de zaa'k naar 'oe knopp rrr
ttmenee:n Sutherla,r+d bíe-r n+et wat gebeurea'r -
Bdward oe gehele avond a.tr een beetje kribbigr op het
narrige afr vraagt de heef Sutherl-ano wat zoal de la-
ding vaJI route één-is, 'naardappelneel en nelisanat',
Eaar &eneer Suther:Lanó, roept-de heer Edwar0 verheirgdt



dit zLJn toch de meolcijnen die ulterurate geschikt zíin
voor uw chauffeurs, een I'rustgevend bindmiddelrr' Volgens
de presioent oraaft de heer Sdnard nu door en roept hem
tot orde, ook z:-et de heer Edward nog wel'wàt in een
"mentholtr trainer, Srian ztet meer in een.irfmentaalrl
trainer.
Route à is bezig zteh te herstellen, tle Laatste rit was
qultte, dê werklust is goed te noemen en de heer Rinus
iucas kreeg de raad op deze wijze door te gaan.
f;e routes I en 4 werden in het verleclen altijd Sezlen als
de stlefkinoeren van de fa., het ene stiefkind dan wel
een beetje brutaler dan het andere. Volgens de president
l-eek het er even op dat route 3 de goede aansluiting zov
missen, maar om met oe president te spreken "de 'b'este

egel, laat wel eens een stekel vallen".
I\Iócht lhr' .Albert rJest in het begin va"n de vergadering
beamen dat de verstandhouding met de andere $c.IIÊ.9€fS gcd
f,s: noemen is, dan had hli de chauffeurs, die hii van route
2 als reservd mee kreeg moeten ontzien, nu spaarde hlj
een chauffeur van.ztn eigen route, dit kan moeiliikheden
brengen. Fieer ldward als directlerid, àtrti-id nog kribbig
op het narrige af, gaf ge heer Sutherland de raad, niet
weer zo vreelrru te hutselen in Ztn route, achteraan rii-
denue chauffeurs ztJn nog geen midoenrijders en specifiek
middenrij<iers menen dat ze altijd te laat komen a1s ze
achter rljden" le voorrijders zi;n vclgens de heer Ïdward
altijd nog de chauffeurs dle het eerst bii hun doel kun-
nen zLJn, maar als ze dan vlak bii hun doel, on hun waar
af te leverenr fret de handen 1n het ha".r achter het stuur
gaan zltten clan komen er brokken, in ieder geval Seen re-
sultt-,ten vati'
le gehele directie was het trage starten opgevallenr het
altij:d :achter de concurent staan a1s er een vr"chtje te
halen wasr:dit komt de fa. niet ten goede, de heren rnana-'gers werden door oe presiqent verzocht dit goed in ztch
op te nemen. President l,ierroney wenste oe heren m;inllgers
sukses en een wel thuis en opent de directie-vergacieringt
die na cje bespreking met de Inc.naeers vclgt.

iiet is duioelijk, te merken dat 'idward niet zt n gedachten
niet bii oe vergadering'is en de preslctent naant hem op
te letten, )e heer Edward brengt nogmaals een paer dingen
naar voren betreffende roLrte J, hii ergerd e zteh mateloos
aan he,t soms krls kras d.oorelkaar riiden van de chauffeurs
1n rit 7 . Rit 6 was ook al zo'n vreemd geval, hoe kan de



heer Rinus r.,ilc&s van r:ute 2 nu een chauffeur aan rou-
te 1 afsta&flt oie, hij zeLf brood.nodig ,had, terwljl q{

route I al 2 rese.rve chauffeurs mee had geno&en, triter- o

nate vreeroci. Preéident i',lerroney zegt dat het niet meer d
atln de orcie is, dlt is qen zsak vaÀ de managers. g
Pr.urt I van de dlrectie-vergadering is, !"t aanbrengen 3van een verlichting op cle oude los- en laadplaats. tu

Het valt op dat Bilf en de president wel voór deze ver- &";lichting ztin, "ik zie 1el licht in deze.verlichtingil ._g
zegt 8i11, de pres. heeft ,reeds een schets gemaakt, in .'r'a)
ééi woord keurig, hij vraagt het ooroeel'van Xavid, l"- 43
vid vindt het een^mooi plan doch wacht liever nog egn Ë ujai"rtje. ;je terreinen en opstallen vlorden door fa. Ham- 6 cr

monct gehuurcl van het Stadsbestuur, hetzelfde Stadsbe- Ê:stuur heeft voor de terueinen een vernieuwingsplan o
kJ:aar liggen, wat zljn dat voor plannen, h1ló àfiauf- -i:feurs kuÀnen wel gebruik maken van cie nieuwe, van een $ 3goede verlichting voorziene los- en laadplaats. A
5u verlichting o; de nieuvve los- en l-aaoilaats heeft qi
de fa. ook Eil flink geld gekost. Brian dacht voorl-opig {nJnlet aaÍL een verlichting, de bijctrc.gê van het stadsbe- *f
stuur was na 7 rtaanden nog niet binnen en een, chauffeur 6 Ë
is zoek, met anoere.woorden hij hac 1io!?orgen geno'eg. I b
Heer Edwards mening liegt er niet o&r afs het ;,lan om --.o
de oude los- en l*ádptaáts te,verllchten doorgàat,dan Ë*
kunnen ze om hem de verllchting ve.n de ni-euwe los- en 

"*laadplaats wel doorzagen. Edward weet wel'ï,,/aar de schoenQ -
hem irringtr o€ ouoe pérrons liggen heerlijk verschol-en * ,i
tussen het struikgewas en de níeuwe perrons liggen open fi $
en bloot aa.n ce verkeersweg, beter gezegd "op cien kij- p$
kertrr, de chauffeuis konden zich wel schanen om hun h..
chauffeurs kwaliteiten 1n het volle licht ten toon te q !
sprgioen. Iiij stemt tegen het.plan, hii z:.et meer in fo€iièt t<weken ván een reser,l/e voor b.v.' dó inventaris van 3q.rlde manschappen kantine. o, s{I'Als wij eén k;rntine krijgen" zegt de president dan .d o
krijgen we dit in ztn geheel in het kader van de I3C- oo!
werken, algemene beurtschipprs cogpinatie. Heer Ed- d
waro mopperlg, "u" kantine'ópg"trokken, rit krimpvriSe Ë 3
steen en kachels, om branoen te voorkomen, gestookt op il'E
onbrandbaar B&sr geef mijn deel ELaal: aan fikkie., > o
.De presid ent-zichÍbaa:r oÀtstemi.i, slu-.t de vergadering ,,Ë
en wenst de hee:: Edwarci een beter humeur toe. i Ê d


