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ufit de pem
van

qreCIraE€Êee, I

liet clii paastve ekei-n íie is h€t net een h:r,lf jaa:, Je:l eden ,iat het
bestr"Lur v'.n de voetbalcrub is gevri jzigd en ik &et nog twee in het
bestuu:' ben gekozen. ?oen lyaren e? vrienclen van nii j die f,sgsn
me zÈiden,, vreet rÍe1 v/at je doet, rle vcetbalv er cnigj.ng i$ de
lastigcte verenigin.g van clcleboorn,'r Àch riachb ilc iren rlat zui]- €n
we &aar afv'racht en, rni jn zegsnan kr"ram ook al j:'"ren niet neer op
tie vergarieringen en ook in de vleekencls z1e je hel_r níe.b ,.eer aan dê
zijli jn, idsschien is dit iroago in r1e lcop rier jal,en r.vel i-n gurstige
zi-n 6evr!. jzigd. l,laar in zijn opraerking zat achteraf rneer vraari:eirl
da,n ik cp {'lat nonent k:n bevr:eden. líet c1.: r1i,r,t eronrcnt ruêtige
verenigingsz e et j e ging op soÍrmige Éonrenten riarni6; te kecr e:t een
.'nl.:e1e :arral dreigrlen ze1ís golven bi.nenboclr<l te s1aan. Gelukkig
was iede.een van gcede 

"vi-1 
en door veel te p'aten en elkaars stan d-

punt uiteen te zetten is veel goerl werk verricht. lit had natlrurli jk
rvel tot gevolg dat er veel vrÍje avonden .zi jn opgeofferrl on zover
te kor,ren aaa- naar: ik rneen in de vereníging te mosen rlerrri..iter-en
llan een ier]er zich momenteel thuis vcelen als licr van .re v.v.01r1eb-.oi:n.
]le verkzaamherlen aarr de kreedboxen vor-rreren ook gestaag. Alres
moet in vrije uren door vri jvui-lliger:s i../o.clen geCa.àn en .bet 

pru,st
een ieder natuurllJk niet alledagen. De centraJ-e vervirarrÉng zit
gemontee:rd, nu zijn lve bezig 

'oet de ','raterleidin6 die vocr beir).e
doucires opnieu',v za1 l,.rorrlen aimgelegd en aangesloten op een bo:ler
van 29C liter zodat een ierler straks mêt waru ,gatet za! kunn en douche,n.
Zoal s het nu is aijn de gasten bij ons slech af, vran t als er een
bezoekende club is geweest is de boiler de Eehele ver(lere ílag koud
en r^oetcn s.11e nadien zich net koud water behelpen. \atuurrijk kon
rlit niet zo bliJven vandaar rlat tesanen met de vervrarrning ook de
rvarmwat ez'vo orz i enin g wortlt vernieuwd. Ter financi.ering van deze
veranderingen zull- en rve t.z.t. we1 een beroep r! ce leden ,-nceten
doen . Í/e hopen rn de a*lgercene l e rl env ergad ering r,ret een vocrstel
te kunnen kcraen. Een ontvangen schenking aan gcetleren t.w.v. f 67;r-_
van Or:::n je lTa.Í;i cnaal hebben ive dan r:ok nede namens de 1ê den in
rlank aanvaarc. Behalve hetgeen nu wcr'ct gemod,erniseerd lopen we net
nog meer plannen rcnd nraar dle noeten nog naar even .íachten, er
mo et en ook rvensen ove,:bli jven

Uw vo orzitt er
H,Bran ds na



BBË* de peae
vasS De" S. Ea&ter ea

De" J" Zo!$reveld "

Opstanri ing is ee.n woord rri.È het verzet.

Het óudste evangelie in de bijbel staat olr. naam van ee1 zekere Ma1.cus"Niemand weet vri-e hi j vas " rviet petrus en paulus mo"-,t hi j ii' ,.o*" belandzljrr. Sn toen zijn twee r'leraren' daar.d€ dóod g..rorra"i i"adarr, ,nr_Marcus e', nogi H.j ging ..erder- H'; r+as evenzeer bereid tê stêrvên êÍrdaa!"oír wist hij zo sterk te leven" "ÈIi;1d iri j zich o.x 
""rrrir :in dé cata_comben? r'. het aardê-dsÍlker? Hij u.rrr*"i. -'aï 

t Ë'i""ilï.i-ïï'" nr; opviillsover Jezus 1'€Ízàmerden zic'r in zi;n troofcl. Tot bij tres100t er één ,.elaasvan .Lê ïílêken. Ís het zo 6egaan?sctrreef Flaïcxts in día dfte onderaar<lse geheiíne gangen van iiómè €vanérê-I1ê?schiïeef htj in die grafkeld€rs *,erhalerl va,. zoveel reven? schxeef tri-jin dat aard€clonkeÏ' oríêr zovsel ]'ichi aan de hemej"?De *ómein€n, in die cragen beheersers a7a' de toenmalig bekende .,"erel(í,hadden Jezus gekrrrisig<1, cluizenden ctrrl-s teír€n gemartá1clu j.,.r-."rl.rn .,..-woest, d€ têmpê1 vêrnietigd.
onde?gro:rds, :L1L egaa]- e met dê cloód voor ógen, hurkten de chri$tenen rondMa::cus en hij schreef hun verhalen van vreugde óp. Hij schreef: de steeni"s weggero-ldu de zeer éïrot€ steen... De grafkelder is leeg, Hij is op6e_staa,." Ee. oeroude joodse-r'i jze van spreken deed 1-r em met Ëin oergell.jkeonmcgel1Jke f a-rrt as i e schrijven.ttopsta-rrdingrr: eên oud woorá in jooc{se mond" Èa'riÍigen, gevangenen, Llit-gestotr:nen gèbruikten rlat woord" A1s restalt€ïr van het wolk Isïaë.1 irruitzichtl0z€ verl.re..ireicl verkeerclen, íalen er dappêren onder tren di.e*eidên.: íro's volk zá1 opstaan, r+i; zrillen terugklien, .feruzaf em záfwol.dên Ïrerbourgcl, uij, zrll.len tri-,t,1s"vs, f .Zij zeidên: stervên is niet er6o dat troort blj het 1even" Maar gedoodvorden is erg" En zelf doden iÀ het ergste. Dáartege' -.".rrï"- zij. lrnvoora_l vóchten zij .tegen mensen die hei niet rreer i.g.rr-=ïtt.,n, die hetopgavêrl, die levend dood warena 'ista óp, vat moerl; ,i; bt:";.,.r, toch nieta1s docdsbeendêren liglgen in het 

"a_nd,*kom op.o.í Zo Èfi."Ë", zÍj deangstigen err verlóren€n eL\ï' rlieuv€ rnoed {n. ',opstarrdin€,i-ruà, "ar. rn'oor.auit tret verzel;n een r+achtuoorcl dat alleen menserl werstaar: die zich n.ietnêer1êg.geÍ b:i j cie oncle:.tin]kking.
Zulke woor<]€xi kendêï de chrj.stenen rian hun voorvaderen, Ei1 zê gingen zeopnleurr gebruiken om er heÈ evangelio mee te schri;ven. E:r ze aurroentegen all-es'in vó-t te houdeili trJèzus is op6gestaarrt,. t{ai in llem begornenÍ-s dat kan immers niêt meer kapot geraaal<t iorclen.. ii,i.r-rt"i3A t.g..r,bothei<l en blindtreidr- tèÉien vnolamÀlog er.r verdoèmi:rg, têgen misJ"ukkingen or*ectrt * *egen ziêkie en ctood.op ee'' joods graf 1ígrb nooit een platte stÉsó. tup een jcods graf stááte€'' steene ne'i eevr heel re.'e''sve'hàal evcp. t{et Joodse werhaal houdt bijde dood niet op" oan r+orr-lt het verhaa,l pas echt sterk en vo1 van rictrt.,Oan r.rordt het stralend als hêt evange-lii.Daarín rvii Jezus juist nagevclga woioen! rechtvaardigen doen mé6r goeddan de dood $ngedaan kan ma!<en" ïerler merrs ka]f en mag go€de vruchtenvoortbr€ng€n tie zelfs de gelneenste d.ood niët aan kai. -vori-ge *eek i-saa?tsbisschop irornsro. van iian salvador or) eên lafhartige wijie wermoord.llaar de ge10w:igen bJ-ijven van overtuiging dat datgenê rat hij begon'enis, zi jr-r stri jd te6en armoede err uitbrxrting, rri-et"n,eer or.g*.r.., geÍnaak-tkan wo,nden" Dj_e orrertuiging komt voort uit hun geJ-oof in àe.opstanding.van JeuLrs Chrj-stus: dat gê1oof maakt l.rei onmogelijke toch moge]-ijk.Hoe luidt ons ops i; ancringsvertraal 

'.ier 
in tret vestàn, i.' Necl€r-l àrr..r ?



nls wij níet staan aan de kan! van Herodes,, I_iI.tus, Ju.las, clan horent'i j bi.i het opstanriingsverhaal van .r"9r_,. ct.i"",."-"r1 irr,'.r.1.r,r", ',^,, iars rechtvaarcii€en en dan zar dat ooto-i"tr_ uitha1en, hoe dan ook.voor een ieder d'e cli-t-horen 
'uii, àà"ai"achtige .h;i.;;;";*ïet zo goeaa1s rec.tgeaar<1e socialisten 
"; ;..;;;;i;de humanisten, mceten ditgerweldige werhaJ-en zijn: vo1 hool en .rlï verwaonting.

Goede en z'nvolre paaLsdagen toe61t:r.,enst, J. Rakker en J. zonneveld.

OVENZICHï VATí DE VEDSTRIJD OLDEBOORN 1 - EI,SLOO.
,-r_-- '- 

-_----.' -.:!-=::.

Omdat dê redactic nog vel eêng op
dc vingers geti.kt vordt ondat er te
negetiêf over het vo,etballcn g€-

schreveÊ lrgxdt, heb ik beslotên om ecns met ècn positie-S gèzicht langs de lijn te
gaan staan. En positief voctbal vas êr...... EtSLoO dêcd hct priema ( oiOeaOOro'r )
tua.ro in er lrêcr nict aan tê pas. llat nan]ceêIde er au 1'cêr aa:r jongens ??? l{e hoe-
vën toch gccn vèl voÍtc schrijvea nÈt sproókjes zoald; spi-t sb"àble*"n, ziekte ond.er
de duiv€n, tê vej.nig getraind, gceÍr conditlê. EÉn fêit is, het ging zondag gewoon
niet.Bij ELSTOO liep al1cs veê1 bêtcr en zekcr na die 1-0 voorspro g. Na d.e !,ust(of na àe preek van Hamij) k,'ram êr lrat meêr overvicht op ttet *iAaéivêld. Honky
strafte goêd cen fout van dc EISLOO-keepc" af zodat de staíd .l-1 ver:d zodat ve nog
net één puntje kondelr palkên uit dêze uedstrijd. 0-f noct ik zcggen dat uc cen hééi
belángrÍjk puntjc {cggaven ?????

Als we villen dat volgead jaa:r dc pêashaàs met de F.V.B.
ba1 êên dorp verdetop gaat Íol1cn rnoet êr toch !'el iets
gebeurÊn. De supporters haddcn zondag op 2 puntjes ge_
rr:tcnd. ( trouucus iedereen). ri5t ..irnirvor. .,rorii."*rr
is gcen schayrdc. $aaf aq geên gekanker nrËêr, ïe hebb€n
nog zes uedsÈrijden vóor d.e boeg. Geen gezeur vanrrÍcr zittcn. nog ce!! paar ÍKO?IOPE&S Í bij, -gevoon 

voei_'ballên uodat de stukten er af vLieg":n. A1le punten patkêndi€ er te pakkea zijn. líochtcn rre êr een verli.ezen (cervo:. ) aan hebuen ,o ge"oào
pcch. llaax veggevcn is €r D.iet nccr bij..Zondag 13 aprir kolít Read. srrart op bezoek.
Dc supportctË zija cr ucÈr èn ue gcdragen o:1s sportic-f.
htent het is gebLékcn dat vakmansch.p r,i*t rfti3àr' IIEESTSRSCgAP ,' is. We houden het -bíj toeters, bellen
en R A Z E N.... Dc laatsÊ 6 irêdstrijden".. hct moet..
Als we r.ril1cn dat dc Paashaas de K..N.V.B. bal bij ons
in de bËx legt, noctcn vê er mèt z'n a1le, dus dc spe-
lerg rn dc supportcrs, kcihard têgênaan. Erx het kan.

ovefu icht

d€ supportêrs vcreniging.
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EïÊÊ {d€ E$e$t
vËnda ó112€ :x*lxn1i-ilgnrÊ* g t{er $

Y ínenc:i"é_l-* perjkels:r 
"

AlLeree:r.s'l s{?:1 n€*y treJ-angrlJke :aededelingyoor tie ?,eitren vanr c1e v,v.óld.áboorn.Het s-ae tie 1aÊiote- ia?e,! d* g*vcon1;e da-b d* "oàt"iË*iià irn cl.e zmnowerd opgehaald {wet trètref't de*t-*<len in net àerr!*;;Ëï;-;drdoor de
t:i?+1sp::*i:l *T r*ïiode1, ca];, e:r" veel r*irenissàn b{náËn insanen se-ieget|d-rnet_een I,e6à kàs zàt" riet bestu_u:r ïÀ-,à-Ë.ilt-;ï'Ë";;ï;; Ë;;_tract neb de trenk af te s].ltj ten" .:ot:l', lct co*el_iJk ;yonrlt Àn* .la.t itract net de bsnk Ê.f te sllrítêlx, npd.Èt h.et mogeliJt *orÀt-Eet wl^
?pd.r?*ht^}"l3nqen gÊvèi1 *Ê* bankgi.ro*incaseo . Xèt f ígt Í:r d.e bedoeopd,racht }"l3nqen geven *o* bankgÍro*incaseo. jlèt Idat 4i"t 2 x oer jaar gebeurd. t"w, j-rr sentember *

o?d t dst wi^J
Í:r d.e bedoellng

septernber en januari.
za1 dhs " D "iïe i.ts$á. de *on.brÍbut ie over f ebr"uari en

. mêarq opha,Len ên d.af1 tevens €en m&f hl,i-gingskaart afgeven" HJ-erop die*nen de leden hux na&n eD. bankrekerri"n8r:mrnór in 'be sd.f:-en en d.e Ëand-
t€kea.1ng te plaatsen" llaaÍne kan:. de Ëaart weer lil i:}ieítÀàs, of bij
orrdeqgetekende l+orden lngeleverá €:l ï€g€l€n wij liót veyáey net d.È -

Ït
ït

t €ke4i"ag -te plaatsen" llaaÍne kan:. de kaart weer.blj D "fte l,bs:oa of bij
orrdeqgetekende l+orden J-nge3"everá €:l ï€g€l€n r*rJ liót veyáey net d.È -

- bank ! De datum van a.f sc!€à jvln€ es. het contributiebe*lrag s€r} s*eedsvoor{f ln bÊt clubbLad worden beksnd genaaki,
I0p gei eerstvslgeede ledenvergadering zul"len d.e nle.rawe $ontylbuties

*o*itgP= wordea vastgesteld, aangezien verhoging onverui jdci-ijk ir"
-i)e clpb heeft t,b"v. de nieuwe apparatuun voor het kre"Àu_ie àn tie vcr*bouwihg var: de box totaal JI_IOOO.- moeten 1encu en he.L tókor: ;ai:
he-i; eflnd ?e,n tte'L boekJaar trordt bogroot op J 15OOO" - H*t slxr?lbiadhee{i weer nietwe ad.vef,têÊt1e6 nod moethet ffpgÊ)-iik zijn cleae schuld J 5OOO,- op redeliltre béru:tjn::f **
loseeir.
"Ían_9F. 

Friesland baaF Le al /1OOO,* !_osgepeuterd, roals u vorlge *-eekheeftl kunaen lezen. De tarleven batreffend.e het eteneilweyk vooy an*tiere ferenlgl-ngen ztn dïastlseh- verhoogd-: ond€rholrd o afl"ossjng, renteetc"epc. zijn hierbl;i ingêcal.cu.I.eerd "Verdeb wordt er nomenteel g.an luswsrkt nm ?re{3l erneb,nvrl ot|rnnfi ha* *a1 áYerdef wordt er momeRteel aan gewerkt on re*lianeboyden rond het yel-S
te !trFJgÊn, FËsrsoor ël{sllik iiessi effiring as -'rePffi
de befl-angstel-J.lng kan dit eên enort]€ fÍnanciétÉ neevall-er ïle-rekenen,
Ilen lpuke surpríse was ook d.at de vóe*balrr€penigÍng ri.it jaar nee
nccht delen tn de geiden d.i.e OranJe t;latior:aal te besteden heef t,

it d.at deu e paaekraut in het geheS-e dorp wo::dt bezorgd, moetk een beetje a:-s een d.onateu-r3ak"f 1e ï)eschoirweIr'" U vindt in d1t
ea bon, r{aaraa e men gich als donateur kàn ea.nme1tler, voor
E_J l-Or- p€r jàar k&n en sJ.1e 'thL1Íswedetri jden rowel zaterdags
nd.ags verd.er gratis bLj!Íoneix en i€ $1*$ *y t*veuiil van versekerd.
ê$tisch elke week êen goed verzorgd *l-ubbLad in de bus komt (of
ï.fiaLsbrek). Dat er dona*eurs zÍjá d.i* d.ii op i,Tijs ÊteL].€n,
duideli jk ult een gebaar var: de heer li .i.ij"euw1and " leae stelde

Het
men
b]-ad
s lec
als
clet
niet
h].ee
dat
eèn
àit

hbj voor de serrrlee -yan bezoz'ging in ,lkkrr-rn mcest 'rretaLen en gaf
€Irtra bijdrag€ van j' 10r*, Liieflr,lcr nog bedankt r irl ieur+lanrl ren dat
rroorbeeld na','cl-' ine uag virrden,

leelneoers aan c1e -b oto,,/ioiio '( onze gr,:ot::te bron .ran inkonsien na cle
c ontylbutíe ) trrllgen lreer aeer lia.sen, ï ccr*aan lÍorden er e-Lke ,laancl
vijf trekkingen sr;ehouden; J"n cie naanden inet vier zond:r.gen k._\irt €r een
midueekse lctto taaraan de rraaedÍornu], i er-91:e].ers autornatisclL meedoen.
Degenen díe bez:, sar: tege:i de iets irogere inlr:g hebirenozuiiLen du.s r.rreer
een week-f orr:rulier in noeterr vu"11*n. Overiger:s har d-e deÉlna e i,est
iets 6;roter, àangezten de lri jzen ',qel nai:.r (ll-rleboorn ioe:';j.llen (zoa1s
1r: uit b: irorivbar'e bron qeet) " i* tcr,.:.;;i crc; u- .;ela..r.'ste I_l;ni-



l.lgt overigens.niet aan de inzet van de vele peÍsonen die eraan mee-
wêrken dat ve he1, 6;ehe1e jaar door{raaiden iÀ.$ij|oltr:r.evr.,.r.IrÍeestêr,
H.l;icuwland r J. .;urrré rR. Dan rJelle Sagenaar,ts. Hoekstra, j oh. Spoelstra,
B.Oosterbaan en ondergetekende) . *r zaI op korte ternijn lrel een
nieuïe arlloj-nistrateur moeten kornea, d.aa"r lij. jholt te kennen treefi,, . , ,;,gegêven er 6raag nee op te ui11en ha1d44. ' ,,

Voor het verkopen van de loten bij de thuis-wed.stri jd.en va-n het
eerste zljn iniiddels we1- twee opvolgeters voor ianine de Jong el
Geke NljhóIt gevonclen, namelijk irtchts je (f ) de Jong en 'r/imke v/d
Meer. Àil-e nensen clie tussentljds hebben uaaf,genouler €n nog wel eens
lava1lea, !Ío?alên l"angs deze weg lrarteS-1ik bedankt . Bl j d.e.' wed-strlJd'
teeen D.f .D. boel:ten de uÍeune verkoopsters meteen het .voG".. O]-dêbcqrn -

nj"Ëur.,.e rccord van 1JOO vcrxochte l-oten-

lenslotte nog een verzoek ven d.eze penningSteester aan enkele mensen
om zo vlug nogeli'jk hun fina:rc1êLe verpllchtingen te voldoen en wenst
hij al-le lezers vaa dete ultgave p?e tt j"ge paasd.agen toe'

!1 ïlr { cnor

lVEN$TRTJF-

RSTAG

' Na de tegenvallende pre$tatie têgen D.T.D. ( êén purtje uit d.e uit- ën
thliish'edst"l,Jd) , mocatërr'rê zoïrdag tègëa ELsLob. uit verd i:rdertijd vcrloren en
:rye1 net 3-2. jod 'enigsin<Is aansluiting bij de top dê houden, moestcn r.rij vinnen en
voor ELSLOo vas uinst évcn noodzalerÍji. (Hàar dan om verder uit de onderstè rcgi-
oncn te kamcn).

Dc ecrste helft gaf êên vÊc] bcter voetballcnd ELSj,0O de zien dat
OLDEB0Om:I Ucgjspceldc., Veèl kangcn lcvcrdc dàt cchtêr aict op zodat ue mct slËchts
êen: l-0 achtcrstand. dê rust in gingcn. It1 de t eèdË helft ccn veeL .Fè1]€r sp€1€nd
OLDEBOORN, maar Eog stcedg een betcr Ên ÍnàIkelijkcr voetbailend ELSLOO. Dàt ve toch
nog eeo goal nnaaltên vla, Souky vas dan ook nèÈr-tc danken aan de ELSLOO goatie dan
aan de speÊlvaardighcid va$ dê OLDEBOOII p1o!9. ]us E]cchts èón puat tervij] leder-
êen trrêe had vclvacht. l{aat rnecr haddèn ve ècht rlêt verd j"end. K}cine kansjes varën
er n,og vel geweest, naar dit 9o1d ook voor ELSLOO. Ên ailcs líêrd genist. De enige
die niet mistc vas U. . dic in pur.r enthousiasrne de gr€nsrêchter ia het doel pro-

:appêq. Ret vaÍ:{r gÊrn doelpU{t maar 1èvêrdê ucl dc aodige hi}aritêit op.
IÍá dit telcurstêllèI3dè gclijk-spet moeten vê nog 6'Iredqtrijdcn uaarvan
n vicr uit cn rraalpDdêr dc koplopêls. Zecr moeilijkc r^redgtri.idelx dus.

bêrrale te trappêls. Ret vaÍ:dr gÊln doe

t'rèê thuis cn víer "it on-"iar,cÈdi"-áo"["piip*;: 
-à:r-;;iii,:ri-".à"tii:;;-d";;

ntaar nÊ t|!g!!g-gi3!cn on lc.gromovc1à. D"arom zaL er vcel beter gevoedbaLd
moctca voidd dar zoudag jl. l.laà:' we .heóben vc] êfus bcvez.si d*t ve dat ook wel
kLDnneE. Dc laatstc 6 ïcdstïijdcn daa misschien ?????

Omdat ÍoÍ*y gecn ti. jd
NotabeaÊ r Inffi.v.s.
ELSIOO zagerr

têgênstêtliag tot a1lë êndere è1.fta13-cn (ao,re1 profs a1s f.N.V.B.'crg
'crs), gcld in OI,DEBOOÊI{ 1 gcea spitsprobleen. In de vedstrj.jd tcgÊn
vij 3 spitscn in hct ccrrtrun van dè aa$val. rztroegênrr irx hèt zo$rëtjê.



uit de pen
\fAn

Dhr . P. BriilsÍran 
"

SPOÈT gIi !'ERKEDR.

In Oldeboorn ïërke?ê$ we in de gêlulxige oIlF
standigbeid, dat €T nog ontuettènd \rêel kan.
Ten opzichtc'!'an Sl.fotcr€ dórpen eo stcdèn mo-
gen ïe gÈrust staLlen dat ve hiÊr ln ccÍr rust-
gebiÊd !Íorrca" trindêrelx kunnêD.r buitcn dc dorps-
kerll, rustig .p straat spelen zond.cr daarbii
o$,1dddcl.: j k vag-gcklaxonneerd tÊ l{olden door

voorbij rêzênde auto's. op dczê wijzc is bijvoórbceld hÊt straat-voctbal èn hct
st"aat-teDÍris é{rt verlenqstuk van het nêer offici'Ële sportgêbeurcn op de daártcè
bestëírdê teffej.nc{r. Of zou het eigcnLijk afldërsom zijn ? Zelfs is }rët hier rnogê-
!.1jk om een bcetje aspira$t- Írêtoï(:rossertje te spclen, zond.Èr al" tê veÈl ovêïLast
te bczoïgen. uitèraald ziju er neEseË,r die hst vcr eco.s moêiLijlc hebbcn net eën
overdosis dècibclsr rnaar ja uituondcringèa rrind je ovÈral" i cr bêstaab. ook fisiqïen
dlè va$Jleêf zij ccrr bal- zlèrx bcvcgc[, subiêt eex aarval vart hysteïic krijgcn.

..ook daaro,'ro is hèt iriist zo gelulki.g alat speleíl è:r sportêb r in ncer p!'o?es$ic,nel€
vbr]!l, gêorganisccld Plaats'itiuden op dc daàrtoê gcllgcnde terrèillcn. Ên Oldeboornr
,$ag zlch gelul*lg prijzerl op dít gcbied, in verhouding tot het aantal inr*on$s,
ovêf ë& zèÊr behoorLijkê accmbdatiê tc b.scblklen. tílet in d€ l-aat5tè pl.aats
door eetx groot stul cige! initiatia.S ên uelJvclrkzaanhcid.

In dê aanhe-f veas ik a1 op de rust bi$í,ccl het dorp. Deze rust iE
duidcu.jk voor .en gË$ot dÊêl tê tlantab aan hêt .$êit, dat het d.oorgaaadË vË!.-
kcer 1a:rgs het dorp raast ea nl.êt cr door heên. ' BAAST " ja, lJ le€gt hêt go*d.Bij vr:iJ }ecente snc)-hcidanctiagea aablj dc hoge brug, krran n€e. tot eêtl rcsuLtaat
van 94 kq/uur GEI{TDDELD êa tocn stondeu d. bo"den 70 kn er nog. Ev.n over die
borden " vêlcn hcbbea zich afgcvraagd, uaalom dêzè èigènlijx ziju verdvcnen. Datis hct íerk van d.e ndnister van vcrtcer cn vàterstaat. Dic gaat naÍnelijk ovÊr dê
s4el.hei,dsbepêrkilgen buiten_ dè bêbouvde koïrunen. Nadat voor dit type reg.n eco
nàxinium sneLhcid van 80 krn/uur vas vastgêEteld, is onze rninister- zich iaau ucra-
dên etl tot de ionclusie ge]omen dat 10 kr/ur.rr verschil zo weinig is, ait je 3edaaxover Ïriet druk kunt makcn. Vaadaa! dat die boldcn zíjn veldwencn " Nlet alLêcauit OLDÊ800mí hooa, naai uit het helc 1ênÍ1.

I{ct vc"kce? raast dus 1ë19 het doi'p, lielgt ruim boven de gO kn/u*r.
En dczê barrière dl€nt tc vofde:s doorbroken, alvoreïs nêll ?ich aan de sport kan
gaan wijdca. rn het bijzobde? !'oor dÉ kind.efen is dat ïat vervelend. Dië kunÍêndie hoge sÍreLhedcn vriet goed inschattên. ook Jïri sscu ze nog hct verÍrogën om het
hele gebe.r-ren {verkeer genoend), birmen de toegêstan. tijà* cn dat is trÉér kort--te oterzien, lbouuens níet al1eea de kindrren op veg naar hur sport, ook onae
bcjaarden bi.j hun omfletje door dè Bosksíngel, vrrkeren i.n eeo sÀortgê1ijke ].evens-gevaarlijke situatic. Gèlu*ig is het l1og steêds goÊd gêgaan......

Jê !'raagt Jê àf ttlraaronlr die sportvêlde.n aan de a!d,ËÍe kant van de
veg J.iggen. Dat is ê.n hoofdstul appart. Dat heet í'pIÁNoIrGrs r" vcllicht meLdt
zich nog eco êen pLaJioloogr die ons uit de doekjes doet, hoÈ dezê toegtand is
ontstaan en gegrocid. rl wect het nict. Maar de veg u"gt er en ve moêten €r ovÈr
heen. f,n áls alLes nËe zit wordt alic veg op zeer korte têrmij! gerécongtrueerd.
Yanaf d.cze kant A}}nIm, bi j de D.E.U. tot aaxr de hoge brug. Het ,írordt da!. e€naal de èisên des tiJds aangepastc asfê1tbaan. (tíc]" vanactrtcr het st{ur gezienl
uiteraard ) .Asíalt rijd nu eennaal Lckkerder dan die oudë klinkers. Dus het zii crin dat hÊt straks aL1crnaa1 nog iets s$e11er...".zal gaàn. Teneinde dc nogelijk-
hrid van vcillgcr ovËrstekei! in tc bouven, vcrd iJl het oorsprsr*êrijkê vêrbètÊ-
ringsplan van de veg, eeÍr voctgalrgÈ"stunnel ontvorpca, tel' hoogtc van dc Boksl€at.
Tevcus is al Langê! j.a de pe:r on ear parLeel terrein tÊn behoèvÊ vaÈ de sportvÊLdeo
aó.n tê lcggcD tuss€f. het voctbalv€ld co dc Fjolt ànsvcl net ale to€ga8g aan dÈ
Fj0rlánsvei. Vanuit het dorp kar n€m. dan via eeo vGrbêtêrde *ruising- op èc!1 rede-lijk v€ilige mêniêr de sporta'Èlden bÉrclkêa. te voét zou di.t Ëvcacsrls rnogeiijk aijnl'ia cen tuulertjc èn de t€n!.1sbaan. De kuidige toegaag kàn dan vervallen. Er lcvan
echter een kink in dè kàbêl. voór dè rêgverir€tëring kon d.c gemeèntê rêï€aÊn op eerr



subeidie van ?5Ë. Het rc
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In overleg tusseD. genee$te eu proviaerc, veLle laatgtc de plarmennàaïtr serd de opl0ssino 

-gevonden in rret nà*en va,. hct.Lrêrk voor { van de oorspron_keriJke prÍjs' Dat rost-de gerneente a"* nlrtJn o." crr dus nu tan ictlrl uitge-voerd vordo.e. r'rer ec". vereenvoudisd pr. "it*oii;i. oiË-"-LrË"ffiirï; bcstaatdaa ondêr andêre uit het raren truitr.ir* ""trïï.as*g.rstwurel e," het handhavênvarr dc huidige rocsans aol_l:a. 
"pora*ra":eïofr !ex. Za Êinpel ligt het dus.I]. hoop dat U er vat van opgestotqr heeft.

tri€ do pen
van I'ERHAIT E$ELTAUP.

2e overbelasting, vermoeidheid,
3e ongedisciplineerdheid.

IlEt Ol{rstAAN, vooRrorÍEN En BEHANDSLEN VAlr EB{
SPORTBI,ESSURE.

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-ó-O-O-O-o-o-o-o-o-

03.8O. pb.

blaek dat 75 I yar. de ongelu](ken
ongcluktelr gcbeuren aan hct eindê

optrêed, tcrvijl dc techlliek nog niet
te voorkonen is dan ook een gocd op_
uitsijdêr. In het volgcndÊ blad hoop
sportblessurc te schrijven.

, lïernan Enroelkajltp.

SportblÊssurê. . . . lilat is dat eigqrtijk ? JuridiËch
gezien is elkê blessure die tijdens d.c sport ont-staatr een gportblessu].e. Dit houdt dus in, dat als eerx spcler op hei veld nct zijnknie in een stuk glag valtr voJgcns d! wgt van een sportblessure gesproken kàn Horden.

Nicmand echter zal dezc blessure a19 ecn sportblessure beschousen. Eea andcr uitersteis de definitie die zegt dàt cen spordblessr:re "dictr blcssure is die bi..ina uitsluitendti jdens de sport voorkont, eD voor die bêtref.f ênde sport typercndi.s. wàeer .en spe-ler door eên one.Êfenhcid in het veld door zijn cnkel gaat tn zodoenàc eea vcrstuikingoplooptt zou dit volgens boveustaand€ dcfinitie geen sportblessure zijn, omdat dit on-gelukJe ook b.v. in de Bosksingel had kunnen gcbeurÊn. Daàrom !íord.t ecn- sportblêssu3.encdisch gezien als írdícit blcssure die het vaálst bij sport in het algemceÈ voortont,k'at natuurLijk lriet inhoudt dat cr gecn blcssure's bestaan aie typerào voor ccn be-paalde sporÈ zijtr. Hct voord "voe tbatknietj e " getuigd cr aI vau.- hze tlryische rpolt_blessurer zoals het voêtbalknietje, ontstaan Dreestal doo" Êen onderbneÉng van oedinaloigchc elr cotrdinaticve bcwcgings afloop. Eea bcweging tnoet,rurerijr afgcmaaltrrorden. Eên voorbeal.d: ccn voctbarler haaLt uit on de bal een frinle tiap tc vÊrkopca.vanuit hêt centralê zcnurrstelscr gaaa c! nu inpur.sen naar zijn been dic zijn spierenvcrtcllen in rvelke richtÍng het beéa! noetr mèt boeveel trachi en op velk noment despiereu weer noetÈn ontspannen. Trapt de spcler ru v6ór dc ba1 ín àe grond, dan lcvcrtdit hcn niet alleen een paar gèverdigÊ blauwc tenen op, hct kan zêl.fs tot een spíer*scheur en in het a1le'erg6te geval tot êèn botbreuk leide', omd.at dê berreging nogniet Ías afgernaalt. De inpulsên vanuit het centraal zenuustáLscl hadden dè spierennanerijk een )"angere bcveging voorgescg-reven. Dc spieren zijn op het nonent dat devoet. de_grond raakt nog maximaal- aangespaJrnen waardoo! ecn gercLai.ge tegenkracht o,rxt-staat. Deze kracht kan tê g'oot voor de spiere'' zijn, waardóor het sche;t.voetbal is dc spolt dië het ncest.bedrevcn rrofdt en is dus ook de spoltmet het neest aantal ongerutken, narnetijk 10134 Í. Dat dÍt toch rser veei is, ultjrtuit het feit dat skiËn slechts ecrr ongeval ren aantar hÊeft .ran o,ge r-iinr
P.*:""4: blcssure's bij het voctballen ontstaar aan de voetên, ,r.f. e, Í, dan dekníeën 13 Í en verder aan het hoofd, n.l. 10 Í. Uaar ligt nu ai oó""uu]c van dc"ebLessu.le's. Felrr,, de grootstê oorzaakrn.l. 57 í tigt Éii O. 

"poj...-;rr, ,n.l. 1e onvoLdoende voorbereiding, 
-

Uit ecn onderzoek naar het aaÍrta] ski-ongelukte$
zich bij beginaers voord.eden. Vcrrevcg de meestê
val1 eea aantal afda1ingen lratrneÊr vernoeid.haidrroldt beheerst. E6n va.yr de dingeu om blessurc.s
geboulde training, waarovÊr in nu nict rncer zalik iets ovÊr het voorÈomên eo behandelen van de

****+******************+*******************iii******r,*
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ïoordat de redactie iedÊreen een paêr fijne sfee"
vo]le PaasdageB gaat uens(5!, will-en ve eex'st tirs
nieur,-e leden aan jull j.c vooistelLs:.. Uet zi j!i"....
{grgen Fo&!g, 13 jaar en zijn brGr Jaris Fol*gf !
1 1 j aar . Ze r,rcnen in de Dg . t{íeuvoldsïiËïï 17 ,
Eelx dezer dageo zá1 d€ JcrÀgd Conmissie cóntact met
Jerosr en Jorig opsene}l o ze evcn *thuis* te bren-
gea in het i'e1 er wê€ va* de V.V. oIDEBOORN" zoals' trainíngstijdsl en in welk e1ftal ze kuÍrn*n spelen.
Een goerle er1 jonge aaÍlwinst lijkt het o$s voor de
junioren clftaLlen" Van bart€ *el&on.

1Voordat, ik op de lJerold kuaJrl,
ke*de ik ini jn nrarna alJ.aag.
&iêar au i& de VrI. 0LDIBOOR$ kc:]r
beil ik blíj dat ik geboren ben.

- Wietse.

,lyêtíEs AE PaagqÊ,+s Ë,{
'ffi Êttê lêzËE *\N.bE

PE.b.

/. {. 0!"pgeoa4Á/. rE/ rLr rt:at{
tJp p{tpaea ÊN s/6rg HET
bsaeawnre !/4N t{uN z@N"

Tige bliid binre wy

mei de berte fan És jcnkie

rydlik: SlkêDh0E isjons€rskêrt
H ê3 í.6 nfes n, kÍeEmóíd-, k. ltl?

LfiïF'['qËrrÀÀJrLlu

VJIECER. eq SIETTE

H1nSMÁN

28 maart 1980

SwettebuoÍrerl 28

8495 HR Àldeboarn

II
iitII
$t
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Na de aefenscdstrijd oi,ElEE0oftll .l teges.
OI,pSBOOP{ 4, }rram Piei Rodesbusg shi}rkÈBd fhuisqt rnet de wcgrden, s ge kunrleu, wêl v-ianen 

" " . * ror::
kuaneír 

- 
wól tcinnmk, del hij i:r dte armen van Liesje,Li.sje z.ocht haastig $aên het trainiogsjack van Fiet orn aijn

traÍler] te drogcn, maar het jack vas spoorloos.
l,Ieeeeeeêeeeee "niet waar, dit is nêtuurlijÏ ru"ccr een
flauue grap van dê redactie.- l{aar. . . .',rat vét lsaàr is. is datFiet zijn jack na de wedstrijd OIOEFOOm{ 1 - OI,DEFOOTN 4 op
het veld hee-et làter liggen.

l-il degelle dic het blauríe jack tnet onanje strepen Se*voEd*$ heeft! dat cven bij dc rÊdactÍe of aan piet melCên"

de redactie..
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€sEË elie peea
rÍêEÈ Dhr. À. BLarrk€nberg.

Oldebocr.n, Àpr1l 1980
llï€:x he€ft niJ gerrraagd of ik eea etuirje, 1n d.e Paas-edltle van de

":ewarbwltter,, wiJ-de schriJven.
r\a de -ioeaegging hebben we gedachten uitgewisseld. over de l-nhoud

van he'b stukJe. 
",Je 

leranErr ovêreen dat bet wellicht 1eu.k zou zi jn
om eêÍ.s ov€r het spori;l-even van ondergetekend.e te schriJven.
I{u daar gaet ie dari.
Zoals bij ieder gêuond. gesch.ap+n jongên vas voetballen natuurlijk

de e*rste aport d.1e ultgeo'ef ênd. !íèrd.
Het begori msrt straatvoetbal, :riet ne"b een echte voetbal aoals het

tegenwoordig gebsurd naer met een ugn "proppen baltr. Í!.:n "proppen-
ba.l't i'gis vervaardlgd ult oud paplt* uet t ou-,,r samengebond.en. Men
oa]. begri,jpel1 dat lao'n b3]- Bt€€da ropuratie nod!-g haf,, een wéalstriJd.
testonÊ. dan ook nlet uLt 2 x drie lrasrtier náar zol.e'ng aLs de bal.
het ulthield, ruot s.ÍaiJ sr ook aooit bij ond.rnt vij d.Èe n€er da! voJ--
d oeaàe l*egen ti jdens de repaïatles Yan d.e bsl.
Op rie lagere school ?Íerd h.el, ali,iat beter naat daar voetbalden we

op het sehcoS.terrein net eeu ortd$ teurilbalu lte3.ke wiJ op zondag
altiJrS lre I blJ eên tennlsbs.an 1$ de busjes voirden.
Uit {ii-t voetbal- o$tstond€n al heel g:,ruw buurtvereniglngen met vaak

de r,:e.:,:*" fastastÍsc;rÈ na.irrdn, zo'r1g;
I.v"V" (.Docr llf'iend;n Ye::crrig-b), D.V.Z. (D3 vl-legendc Vod.d.enzak),
D.V.0. (De Vuile OnCerLrroek) ' en,j.
U moet slch voorste1-l.en d.at er Ln díe tljd nl van een eehte voet-

bal-uitz"usting geen spràke uásr op gslron€ (hoge) schoenen of op
k3.onpen vérd ,rï gsspeetrd. Ëeu vcetb:ilbroekje was e? nlet biJ, dus
gevoon Ín je korte sehoo3.broëk $e1k+ xre*Jtal uj.* een korte raanehe s-
terbroek bestond, eveneeÉG belshikton vj-j nJ-et over voetbalsbirts,
duÉ gë'lroon j-n je onCerbroek of Je in'be:'lockje, b1j de oucleren on-
dêr u wèl bekend. Vroe6er d.roege* '"ri j aog ondergoed van een d.ege-
iíjke 1*,alÍteit, zoa1s " j€eger'l baaic:a hend--.a.

Ons en-bhousiasne werd niesta1 bj"j thulÉkons'b door je moed.er aar-
dig afgakoeld, vatrt he-b 6ebeu:i:de r''r.';elLneiig dat je thuÍs ksaÍn net
êen kapotte sehoeu of k]-onp. llasrnalst 6;ebr:urde het osk vaslr dat
J e b-f 'tek stuk t{as , i:a.]-].e n o1 '.relu$ oYer p-ríkkeldraed , of j e hend.
oudert ÍÍe h€t cr:derliag nie'b ecns ',;.:.ren ove:: bepaakle beslj.ssingên,
zoals ï-rije trappen, pênelties, e :t. , dan gingen rr-e regJ).$atíg op
de vuiiit.
J)u oa"l:vll"nge verhoudÍngcu tu;sul d., L;u:r-i; *","o * -]ïitriver;t-:-r, i-ngen
waren 1an; niet sltljd ídc;;aï te no*nen er :Jarett wedstriJden bij
rEaa:" krs t :ve1 leek of je a}iet:n net ile ,.i,. ci een ovorwÍni:ir:g kon
behalen, hetgeen schteraf r:1et v*.ar bli;lit ta aiJnr want l"k 3.eef
--ó$---at 

oudere l-eeftiJd I A :' f j:i.ar' ï:r::.'j :u -o:J-an.1s'bè111:1g ook
uit ne.ar aild€re sport€n, d:! .: :.i"LS rè:rk f viin lt:-t :rud.ere Jongens t
${!ar je *oe ouging, d.ttlc:i "Zo k'áam ik oaÉ op g1lnnas :-riek ( 'i;i-',v:,ir:r::. ) en dai;:agn heb lk d,e p1e-
zierigs'be herinnerir.g€rl, voJral os,;-bi:: eils lll:e tijrl rlJt Pelsen !ías
er al.tij& ee& turntc-,;lr:*coi o ulr.!*:.;:n rl-'.e vocvaans'l;uard.c verenigingen
uit de provirrorie me e derlen. Iez.'; iournooies l:rerrie& ai'bi jd in de
bilitenlueht gehouilea, $eÉr oJ fl,;€il ïr,let. Zr: êuurde ook a1tlJd t:vee
dageu vaardoor het noodral":e3.i jk sicru iie i ie tio*s jt cY€ïlaehten t
s s;fligen rrerdea ol:dergebra jht bi;- lrJris ::1 1n :r-niÍ.t, i;ertrl;j1 r'ri j al-
tíJS í"n tenten slnepeu e'd tl -"*Lu i; -'6;i':- jp*:l '!;'st ten p}.eË1er Ïte
hadden"



Het soe bb*l}en ging tiJdens d.eze gyrnnastiek per1od.a, va!. onge_ve sr vi jf Jaar u gewo,:n rloor.
toen ben ik weereens va:r sport verand.erd., er 1se3d. n-L een korf-baiclub i:l gns dorp opgericht en Íaijn broers er1 zusters s1reel_d.en'in deze club la. het eerste team en ik rnoest 

"i; A;-j-;Gsï5 ootmaar korfbalren- lit h-eb i{.roaar twee ;aar voigeÀàoË""-í"it 
"""zo 'rr tmeldenspcrt" zoala víj voetballeis *at n5Ànàen, r*ïíle i:rr1i ët -[a ge:: aan xneedoen.

ïntussen uaren mlju aud.ste broer en suster op de mittd.elbare
scÍroo-L ter.echt gekomen en. kwamen dBàr Ín aanrákíng net tennissen,d.eze_sport heeft in nijn verdere l-even eeu belangïfjf.e 

"àí g"_
speeJ-d.,

Ook krars ik in aanraking met hockey en dat moest ik ook zonodlgdoen"-ï,Íter cp de nid.delbare scbool- en weer later op áá-zeevaart-sehool- heb -lk-ook jloe*Jíteoe ieea soor* jud.o), ,orËtel uo loku*sport,beoe.fend, a,l deze sporten ziJn so trissenáoortJes geweest
evênal-s rugby "Yoetbal en tennis h€bb€n rnij eehter de rest van nÍjn J.even be_heeret en heb deze sporten elan ook tot en mei nijn {]e levens_js.ar j,n eonp€tÍt{eveqband _beoefend, door een ernÈ.b:i-ge blegsure
àê:n rnj,j$ rug nroeet 5-k noodgedwongen dere sporten op[even.

Misschl-en íe het ook interessant te wetea'da1 ík èén irartstoch_teli jk echaa-i;sri j d.er !Ías, geen trardrlJden náaï toertochtes en ikheb d.an sck het voorrecht gêlrêd ea1€e ',elf stedentoeLrtenn uit te
Lrlo€iên ri j derx "Uiteraard uou i-k mÍsschlên u*l_ d.e he]'e pase-editie yan d.e
" Zwart-vÍtten kuruaen rmlLen net aanvul1ende infornatÍes overde s3:orten rii"e ik gedaan heb, roals leuke en vervelendle voorval-Lên die aich bebben voo:"gedaan, Ík ïooet echter ook anderen degel"eg€nh€id gexren hun €igen 'íego,! te strelen door r|at te scbrij_I'ea.
Eeh*er één ding is uêker, É?9" q* sport heb ik1re€1 geleerd,

ovê? menssn-kennis en ner:talit e ito -opbouw.

Een fanatj-eke eport-enthoueiaet.

rI.rlUE 
-?U__: 

ol.8EÊgg$-Lg{. ( :-o )

Ílet êerstc eri tot :lu toÉ enigste pi.mtjÉ 1íat ve hêbbe]x kunnen veroveren
..'as in de thu.isvëCstlijd fiege:: de ïIJ1ï.t8, De 5-5 Èiïidstand va:? toên bood. toch zêker
een fiógclijkh*iíl vóor de eerste ovëndiïninE d.ii seizoer]." l'Íaar ivai voor eên cindstand
h€È de vórige kees ook nocht zijn, de maÍf,ten uit dc TïJlilJE }íetÈn er geÈn twijfcl
over bcataan ruie dit lce*r de cterkst* '".ras " ?oó" de ?o\reelste keer dit sfizo€Ír. trok-
ken ue aàn het kortstë cínci. Scn 5*0 bedeïláag de?e ke€ï" Je zou. toch zêkêr zeggen
dat cr i/at nel Cit zaterdag-middag aat: de h:ind is. Zou er soms te lreinig vo dcn ge-
traind.,"? IIet ka$ nàtur"rlijk óok zijn dat ve dj.t jÀe-r, een k1àsse te ho6g spelcÍ].
Volgend Jàal" za1 er zÈkff iets aao. g€daa$ íno€terl vordÈR, rnaar zo ver is het nog niet.
VolgendÈ vèêr tliuis ÈÈgen l!Á!Si,íA zullcn v* heÈ tsch nÀàr,ir'ee? cens proberen.

iees vfd ïe1de.
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KaUouter hoel -

fn deze Paaslrant ook èêt1 stulje voor èn over onzê kaboutcrs.
l{êt cen verslagJe van Lyll.e Ëecs Pocpjcs, van dÊ t. pupl}len
tegen DE TIJNJE, u zullcrl jull-ie zëggênltua, naar dat héeft
er al êcn tcer ingcstaant, Dat klopt, Ínaar hct uag Ë!g oBduj--
dèlijk. En dc meestc kondca hêt nict eerts Lèzen. lcêt jc hoê
dat knarn ? !íou 2o.... Lyklc Xees had het vcrslagjc ínet rod.c
irlkt gèschrevên. lfu hebben vÊ biJ dê rêdactic Èea hêc1 írooiê
machine (ccr bccldschrijver zcggcn dc techtxÍschê nensea), rnaar
die kan allcèrl maar rnooi ovcrnernen aLg het zvalt ig. Dus gcc$
rood. Daargn hebbcll vc aan de vadcr valr Lytle Xccs (3e wect vêl,
íans var. hct 3c èUta1) gevraagt of Lykle Xêês bct \rèrsLagjè
evea ovêr. víldc schrijvên rnêt arfàrte iBkt, of zeartc vil,tstift

of nct eên zïarte.balpên. riJtrrr nu i3 hct vêèl betcr. Dus goêd outhoudÊn. A1rêên
ract zuartê intt tonr het mooi at duidclijk in hêt }rantje.

, Heb Je vcrder nog problenêa net het schrijvcÍr, vraag hct darr naar aan je trai-
ncr/leider uant die vctcn hccl goad boc het noet. Trai$r Jan kan hêét goed schlij-
vcn ên trainer lynên kar hêc1 mooi tekenèn.

Ëèt vêrlLagjê en de tèxellagcll van de ?edstriJd tegcn erouï waar jullie nêt naarliêfst 5-0 van hebbet gêsotucrrr kont dê volgqtrdê !èÊr in de kraat rrant hêt vêr-sràg ras nog nict binnen. Fet is trouy€as ecn bcgtè prÊstatie van Julllê. Door-gaan 20. Gocd blijvcu traincn datt rcÍrde]r rc vast vel kanpioen.

X*,Mr ns,,^-W.5; te LII^{^^W
1,"/^\o WW 

v,

hl"lr_lÁnl- p*?,b

de rêdactia.



7. ldaÍmêcr is èen ldêdstrijd áfgelopèn ?

1. F& 2 X 45 niautcn sp€l€n.
]c2. tíarmacr dc scheidsrcchter het eindsigbêal gè.ft.

3. líannccr dr schcidsrcchter constateèrd dat hêt tiJd ls.
8. Als ccn spË1cÍ ee$ indírccte vrije trap terug spceld óp zijn kèepêr

en dÊzc is Ëf, niËt op vÈrdacht lodat dc ba1 door hct doêIvlàk gaat,
Íat bcslist. dÀa de schÈidsrcchtêr. ?

1. l/rÍjc trap ov€r lrêrnëtr.
2. Eij kert Ëea doèlpunt toéo

; 3. Hij gËcft €d. hoclschop.
9. Àan velke vooriraardeu ftoct ËtÍt gilcasrechtèr voldoen àhrorc|tg hèrn zijn

taal kar vorden opgedragtn ?

r 1. 4ij noêt lid zija vam dÊ i.$.V.B. (o.f vercniglag) en nag oict
' geschorst zija Êa dc leeftijd van 15 jaa,r hèbbcrl.

2. l{oêt leider zijn van hêt spclende etfial.
3. Xoct ect3 schc_idsrêchters-cursug gcvolgd hÊbb€!.

10"Eca&êePertraptdcbà1u:itdeháa.tenrjaalt.dàaroáineigcndoe1.
'dàt besLiBt alc scheidsrqchter ?

I 1. tloexschop.
2. gpnieure uittr"ppen.
3. DoclpuDt.

11. Eca spelca spurdt Daar dc schcidriêchter. uat beslist dc scheidsrcchtcr
cÈl hor hervat hij dê nèdstrijd ?

ï 1. Uit h€t veld stulcn vá dê spclcr en hervet nèt êcn irdirêctevrijê trap.
2. Hij schrij.ft dc spÊlêr op cn bcfirat rÊt eetx directc vriJc trap.
3. Hij schrij^ft de spelcr op ên hervat net een scheidsrcchtêr-bal.

12. 0ên vèrdedigeï struikclt ovêr dê schcidsrêchter vaa:rdoor hij de bal raist. De doel-
wrdediger stomt de bal lreg en dc verd.edigêr slaat de scheidsrcchtêr. ,iíát aloÊt de
scheidsrcchtêr ?

1. D{: vcrdediger krijgt een officiele vaarschulring.
2. fiij gcc-Êt Ëen strafschop.

I 3. Hij stuult de verdedigcr het veld uit. t

-



WEffiSTRTJM-

T,!.s, : o_lD€BsoËl{ zti. (l-r)
SooF een v:.ije {huweiijks ) aaterdag vaa Uilke ijholt, uas l. v,/a

. }{eer a:-s LaÀtste nàa gepostêerd. Met ren zÈËr hal:-de wind in UÁ 
",ogi 

Lrêrd T.F.S,vanaf het begí?' neï dc rug tegen het dócl gÈdrukt. DÊ rn-ëeste gocdi'kans*r mochtènríc toeschrijv€n op ons eigen papier. ilÍerdoor kus! je Èchte. d* vedstrijd nj.et vin-nen. Ireze gedachten hebbe!1 Írti 1i-ern ván ÍalsbeÈk e$ iedde 
"7a u."i."-".ker ooor hcthoofd gespeeld. Decc naaktën tr dan halve:-sege d* earstc speclhcLft aen rdarc sho*van" Iffië of vi.ë? keÈt' Êen 1*2 conbinatÍe achte" elkaar regulteê!,de ia cen schit-tereïrde goal" van giltem ralsbetk " Hièrna werd er vasr êll€s àan gcdaàn oïíl dê scorênte vÉrhoge::" ili.t r.ulte helaas niet, maaf tev?€dc}1 nêi eell 1-0 voorsprong, gingen vede kleedkaneï in voo:. de thca-pauzc.

!j.!rna mochten vc tÉgeït de wind inschoppcn. Aal1vc{:rd.e} ,l.v/a Meerhad $i.11ën' riisser ' opgedrage'"r met zijn bêkende verr* batlen, $tëeds uit tetrappen. Vaa oRze z,ijde vcrd dc ba1 stëÈd5 Laàg bij dè gr:ond gespeele" Via pieter
de vries op de 1ir:ks-voor-plaats (deze haa rienen Èoutenru goriirà ,.oo" ."o 

".r*urlouche ) vÉrd het t.F.s. beslist ni.et nnakkelijk g€naakt. ook T.F,s. rnaakt€ d.àï!k-baar gcbrui& và$ de $ind in de r"ug, DÈ sta::d u1:rd 1-1, oI,DsBooÊN blcef d.e mêcstekansen houdën oÍrr de vedstrijd tà winnen. Jarn-Ín+r Kees v7la vc:-ae dat jc ecn r;reter tekoït kvam op Èeïr voorzet vàr pirter dr vlies. focii te i'ïêd$r met é4i pr*t gÍnge€n iedct ónder dê dóuc}É 
"

Rj.nmert Syzenga.

O-O-ó-o-O-O-o-O-o-o-ó-ó*ó*O-ó-O-O-O-.-O-O:O-ó_O_O-e-o_O_0_o*O_o_ó+O_o*s_o_!_OECÈO

Onder het Íton var ,rbete? tè laat dan nooitr,, hiÊldai3 nog een ve slagjÈ "./an d.ë-,'edstr.ijd€n van OIDEË0Offi{ 3 tegea resp" OLDEEOOE$ 4 en C.s.I, 3"
l{et vas al reer eea hele tijd terug daÈ het 3Ê en 4e clrraar bê*trËdenin cen rechtstreËks duel. Dat de nsgelijkheid ez'nu vas ko/ixa doop het irabêà1-

prograrnma, ',Íàardóór bÈide ploegen 1rf,ij lrareÍr " ïn de competitiÈ zÍjn tcidc plocgên
niêt ?o op dreef in het velgaxer: vaÍ] ovcÍvin:ri-ngeR, zodat beide belust war'er3 op de
vo11È rvj.nst, Er }rèïd daÍr oèk nct .Jce1 in?êt aan beid8 kàxten gestredene uonder dat€r ook maas €en moÍnèÍrÈ bij *ras, dat hËt uit de halÈd zou. ropen. (oit was !'roÊger t el_
eens aadcrs). Beide plocgea kregen ','cÈ1 Ínoêie kansen, rnaar. hiÈlpel1 ze ook even zo
vaàk om zeep door te nissËn" Het hoógtepunt ïas de €trafschop, doo. A. $ijholt
geaoncn.n door zijn schoonzoon gcstopt, (frima. ".Dtrrk). Oat iet uitej.ndelijk toch
àog ëen ?-0 overwinning voor het 3e. vèrd, darrk€n Lre aan Joh, Brouwer die schittercÈdcor passeerde" ?och dieat gê?cgd tê uord€a, dat ecn gelijk spel bcter op z'n plaàts
uas gel.Ieest.

Een week na deze vcdstlijd stoÈd dc ontnócting tegen 0.6.I" 3 op hct
prog?anÍra en ook dic ïnoest gevormen kunDÈn '"'ofdeo. Dê vófige keer vas het g-1 in
ons voordêer. Dczê kêer verd het gêea 9*1 naa! btee.f hèt bi.j ceyr 3-l overwinr.:.íng.
ovcr deze b'edstrijc ?a1t vcrde" vcinig na te pratcn omdat ooÈ hiet vcer ontzet-
teBd veël kansen serdËn vcapfirtst €n slecht spcl trtroef ras. De dèê1puntêrunakcrs
$aren; 2 x Arl]ee Bergsma en 1 x líans Pocpjes" uopèlijk zitten ër 1rcor cns Ë.og êËrl
paar pwlt jès in het vat , 

" " . . 
?

J . Dij kstïa.
O- ó-S-ë..O*O-O*O-ó-O-í\-a**,1*S-ó*O*O-ó-O*+-O-e*(]*É-c*o-íl-ó*O-O.-ó-O-O-O-O-ó--O-O-o-È-O
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zaterdag kvam ik bij n-i.jn ouders en tot nijlx verbazing bleek daï nïijn
"scboon" íJegchreven vÈrzoekje om op de voorpagÍna óp dê plaats P. v/d feer te mogÈn,
'dás ingeiÈ'iiligd. DÍeP cËrtroêrd hëb i! het l'cL tyee &!cr gêlezea. fiaÍdstj-kke be4ê[kt",,
i ook flàJh€ns mijn Frou). lÍat- betr€tt de achterpagiaa en dc I,1" iOOOr-* sponsergÊ ld..{,jx
hel volgiluse" van ÈeR €vèntuêle sponscr is nog ni€ts t}clead? Ínààr Ëve!?tuÈej. zou. de
ë:/ëniue1* leidèï vaÊ het tr cedêr cvcntual,itèitcír uit de ocg kurmea ruimenu docÍ. evexl.-
f.:é{:l eó$tàct Gp t€ nenreIl (nanrens de spclcrs) raet diÈ evcniuele sponser voor *e!r
*!"entuelÈ geld€lijkr rrgeling. DërrspÈns€ri4g.door de FRrEstAtrD BÀl{r is ov€rigenspïi.fie, pat dê ledàctiÊ g€en gêtrd€lijkè b€d!'agcn vaa rnij lÉàÍr ?€rwachten, hsèft nis-
schièr: efij.gc uitl€g noiligr rraáïover ik tsu liÈver niet il! detaj.ls vi1 u:i.tr*ijete. zoalsl' ê.114:a vêèt zíin er co& RÀ90 agrariërs1 d.och ook vè€1 RABO arbeiders. En met liet l'eit
dat ds rerrte bi.j aLlc banlcn, dus rovêt de RÀÊo als dÊ FïrEsLÁlyD BAi{xo f,lir:.k stijgt
zaï €::rige dui.delijkheid cmtstaê$ vat betleft, rrel.". of geert bijd"age. Haar gocdu
i'1: r,etê.al Íri jn co$trÍbutie tgch tf,ouv" . . 

" 
? hettige Paasdagen voor le d.ereea ea

oó! vsÈr" U, $ÊÈst€ï.

Ê$gg Se peu*
v&Ët

ó sót@6

later} ïrorden " 1o€n ik dit hoorde, kreeg
rn'erd, vervacht. Bij deze dan...."

EEs_{$n,/ neqaq?.I9.

ilet is míj ter êIe gelomÈn d.at eÍ eca paàs*
kratrt sal waï'd*n uit gegêviÍír " ËB dat het in
de b*do€lj.ng lag, d.ëre i:itgàve extra dik te

ik hst idËe, dat \ra{ rnij ook een bijdsàge

v "2"

...ê ove:! ,! sponsertet ir gesproken."-

alq1j,lr
1n verbe.ncl met de iroge drukkosten van <le Faaskrant "sn da o?ervermoei-d.held rran de redactie, kont het volgende-

olubb1ad u.í.t op 15 apríl. Ílet rest ons nog te mel"den-d.ater cp 1! aprj.l- een íngelaste wed.elriJd is.
?ouJ"e 72J" F.F,S" - 0LIE3O0EN, Àaava"ng O6"00 uur"

}Íu stelt d.e redacti-e uicb ond-€r b e haade J"i"u.[ van enke]_e
s eh?i" Jïre?e in de Paaekrant, Hant. wê zl jn hard toe aa.n *,*a,t
geeEteLiJkê en Licba.nê].1Jke v+rzorging " prettíge Faasd.agen"

De redactíe "
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-1efit de pem
lr&Éf .,...... Dolter l{"L.. van der Torre.

GcachtÈ lezers êit lczeresscn.

Dokto! V.L. ván d.€r Torre.

0f het nu kornt doox gebrek aan copy of doorgebrek aan insperatie bij de vaste schríjvers
o," schrijfsters, eêt ik niet. llaar Uij iciverraten va', eên ontsparane4de ge'egènheid verd ik door ;hx. sp.ir"li.'".ï';""ji.ï:trokken o-f i.k nict èen stukje vi.ldc schlijven in het clubb1ad. ,oat 

"ii} b{:str,, zêiik overmoedig. lÍaar nu.... een dag tc raai voóï het inleveren zit i'n""." mijn pêntè elretÉn. (recepten Echrijven saat ge;akrer;j;;;j. rk .,.,ou hetvoor het gc!Êk rnaar gvèr iets medisch hebben. " .f. dÊ verzor_ging van blessure's- Er. j.s eind 
"""ig 

j;;-;:r. 'met irct bÈstuurea de fysioihérapeut en ni.j afgesproi..i o^ ài-it..",o.. 
" ,o op_timaal nogelijk tÊ bchaxdelen. Dii houdt i:r ifs 3e geUfessecrabêntr laat dat dán geêr d.agen slepen. 1t"." 

-g"-lo 
zo s c1 rnogclijk

m€e 
-na:r_ 9: huisarts. (dus mii) voor een goËá or.a.r"o.t( is hêtooodzalelijk dat de bl€ssurê nict koud gè;poten- of gernaakt voldt,anders kau êr cên foutc diagaEïvord"o-g."t.iá cn zit jc zelflaÍrgêr. rnÈt dc brokkên. laat d.c blêgsure áf" :" f,"a niet v,crtrouvdnêdisch contTolcren. Voo! éer6tè hulp {s o, iao.r"r."r. een goeduitgeruste doos aanvezig :net spalkcn. (Zii" J.-- bij elke ved_.strijd aanvezig ???? )

Eeste lezêrs en lczer€ssèa, ik zal Êr niet tc diepitl' duiken, anders tordt hct te rncdisáir. Bun-piettig rÈsterêndseizocn cn vccl succes met veinig b1cssur.t".- --

TKrJffi- vffiRStuÁffiSVEffi

flourIGf,BAGB 3 - o!ffiËOgmr e_, ( i-r ;

De vij.fcle r,ederlaag in successie leverde dl.t tref.fen cp & d.at betckdtd
dat hct rrdegradatie-mo:lsterr om dè hgèk komt }ijken" uet verster.kingelt vaxr het d,erdcclStàlr het gel.ukkige toevá1 nou d&t h€t derde aiet hoefden te 3peLejl, stalten lrê degÈrijd. &rs cnigsinds geinrprovigeerde elftal nocht d€ score opcïres Bq ong€veer ccrltïàrticï voetbel " A1 sael b1êek dat dê tegeJtstaadèr b'e1 iets àeer ia de rÀêaht had.Dit iets neen liep in de threÈde helft uit tèt 5-1 of 6-.1 . Uiè.rover' -i3" au nerringcn
nogal íerdeeld. gêt doet dan ook vellÈlg ter zaken. De ciJ.fers -gg-reEgl in dit gevai
botldelen' Het lag in dê bedolLing om in dere w€dstrijd ons r\dËFlezicht êsrs tc
toncJà, naat vroure Fortwra l-aat o!is, rrÊoïal in dit seizgea, nogal e€u.g iu dc atee.k.
ook nu ueer.... Door de afwezigheid vêa siÍoao3r Teuaissea,, óntbrak êeï! goede n:idde$_
veLdcr' sienion noegt acn opêratiê c&dergeaa aan zijn bLlade dalm. Beterschap.
uèine i(l€efstrá Lièt zoadagnaorgcc orn hê1f lregefi. aar: dc coach reten dat eí ee:l koe
moc$t kàIvea. Ja... dÊ natuu! gaat zijn gaBg€tje. De detdc apetËr dic verstek Liet
gaan ïas roos truisnan. IIij vooad h€t nameliJ& gezêllig onr zijn g€blesse€rde br.o€r
Idieger, gezelschap t€ houêe[. Broer Teldstra completêÊrde de lijst van afvczigen,
ook door ziekt€. Voor dezc afnczigtn had Hetlo VóoLstra enige derde cl"ftêl speLcrstíopgescharreldti die zich zeer verdienstelijk ma:r!,fe5teerden. Nog bedankt.

ti,z"



&$$YSLe&Ë$Ë

(50',1 ) ',l Ë KLAS 
.

t RË{ D SUART
e |l at.L. n

J J.lclo
ó t{s&" t 6

* 1 Ol-0Ëtt0arRil
ó uax.Hx11g11
? fl i"I8ll r

- 3 ï.v"v.
I 0Lor*0LÍrADE.

50 gF&p Í d
1J Et gLin
13 SP" I, iRË€NT

(5Êó) 4€ í.ï-ÀS H :

1r,r,lÁFGÀ r+

A *ÀRX É.1-lÀ 4
3 OFRïIRP 3
6 lRfts u 4

* 5 0L$F800RN 3
ó F*i$trA 'ï3
? ÁK|(Ê$M 3
E 0"s"1" 3
I iJïeÀÍ0Ê 11

(ê{1) FOUI-Ë 4

l ltAULËtl'./. tsoYS
e lr Ê! sr.jË'acH

e 3 Ot0ËBo0Rtl
4 IY.FÈ'ÀN.ËA
5 Dpa iqoYs 5A
ó A.$.,C. aA
? tLsL0{1

TV

SÍANDEt'i ÍIYGF$eRKï T/Nir 27 - 3 * 1980

(510) nËge 2Ê (LA8 D .65 Pï T65 PT

16 21
tó 20
1ó 19
1ó 1E
15 17
15 1ó
1{ 1{
1ó 1d
1ó 14
1rl 1í"
1ó 1.ï,t6 fl

cs Pï

13 25
't 3 2(l
12 1r
11 14
11 S

't2 I
tJ I
12 5
-rl .5

19q 1?
?9- 17
23- ?"1

1tn íÍ)
2E- 17
29q f'l
'17- 15
?3* 2ó
17* ?1
?0- ?,i
21- ?'l
15- 31

VT
57- 't9
ó8* 19
62- 14
37. 2b
31- 28
27- .jó
5J- óó
?1- 51
16- 69

55- 't /"

57- ?1
42- 1f
*6e ?&
à5"r 13
17- 31
29* 'i I
1e- .í3' 1i- 3e
17*. 5?
2e- 4S'
1t- 5l

vï
5]," 16
?6- 1"r
29- 1ó
tór 19
19- 2n
22- ?6
12- ?ó
1ï- 7e

21- ?e

G$ PÏ

11. 2?
14 'tó
13 15
13 .t5
'l 3 1{ó
1n 1?
11 1{
13 11
13 q
1t, 7

GS pï

11 J9
11 tër
11 1n
12 16
1e 13
12 12
'12 ó
12 3
11 1

l HOUTIGËHA6Ë 3
2 R. BE R GUt.! 3
5 8AXXÊVg[N A
4 TT.'NJE 2
5 o.|t.83 3
ó o.N"r" 2'
7 HARKgI.ÍA 5
I SURHTJISïËtiVgÉ{ 3r 9 0Ls€BooRn 2

10 oa^cxïEn 5
1't T,te3. 3
1A F"v,c. 5

(53,V' $r xLAs I
í ut sPoL Ía e
E GOÈR€BTJX 6
5 0f,r8 s
4 SAKKSV€ËN í.
5 TJ0êi6Ê{ B0YS 4
6 t,,AR6A 5
7 BI"UË BOY S 3
I StJírÈ{uïsï€ft v€€r{'3

* 9I}LDËÍlOORN 6
10 i,ioLv Ê6 A {

Íó 2ó
15 e4
1ó Ë3
ró 20
'l 3 1ó
15'ïó
Í{,. íï,
15 1e
1í. 10
1ó 7
16 5
14 6

GS Pï

6s Fï

1

e
3
li
5
ó
,
I

r9

T

1
"l

5
19
23
12
3l

ï
'ó

7
Ê3
18
29
50
19
33

( 3,! 3 ) GftOEP ?

913 t5*
3 13 14-
? I 1ó-
I ó 11-
9óó-
736q
8'rao

OLYPHIÀ
H€ËRËNVË€Èi U8
HAv.80ïs 28
AKKRUÀt
sp" vERt.Étiï
READ SIIAFï-
t-At{Crf,ZlrÀÁ{r
rc0Lv€GA:rb
OLOfiBÓOËN

55* /t
3ó* '? 1

ló- v
a1.@ tt
29- 31
30* fr
15- 24
{2- 8Z
9* 55

{ ?;1) P'rtrIt LÊN D

1 TÏJ À,,J €
; r'/t9poLIA
3 IR!SUr"l

* 4 ot,0€8ooFN
5 Afi(RUT4
ó -0llsËi{A6KE
7 pr$
8 LAI{G€T|,íAÀG

(SEA} PUP I LLE 
'i 

€

1 AK X H Uf''
P Y!JiIJÉ
3 RSÁD SIdART
.È IRN$L'fi

* 5 OL D €8OORN
{: ïJ 0}!GÍ fi EOY S

7 t-AtrGEZ AAr,
.R r Êc

GS pï

12 71
11 17
12 13
11 12
1A 1l
12 ï0
í1 7-!1 I

?5* 3
a1- ó
23- e
17- 11
13* Jó
13* 11
7-':?
3- À7

1? ?1 52'.
12 Ë1 45-
1e íe t3-
1.1 1 I ?3*
12 e ïl-
1298-
10 ó ê.
11 3 5-



{10?) 2Ë KLÀS C 6$ PI

o-O-o-O-+-O*O-A-S-O-6-O*{i-O-O-g-O-o-O-O-O*+-ó*o-O*O*ê-O-É*O-ó*O-O*s*O-O-G-ê-s*o-o-c

rsit de pena
s/'êfll TràÍner Harrij de Ëoe.t.

't ËÀs rÊRr4Aq 15 ?5 63* 18
A R0ïïËVALLË {5 25 3ó,0 ï8
.l A"s"c. 1$ 2& 7'l* ?o
í+ GRIFfIOËN ló e4 52* 2ó
5 o.o"v. lr'r 16 18 lfc 34
ó €.s"v.v" 1ó 15 ê30 êts
? HArJLÊRue Boys '1 5 13 f,or à5
I llouf IcgllACg In4 1ó '1 3 37o 64
I Tr,lNJF Zr,l ïó 11 2ó,o 41

1í1 HÀeKÊr,lÀ Ii4 1ó 9 19.a 1ó
11 ï.r,s. lir 1ó 9 18- 42

*14 0L0ËtJ0o&N Ir{ 1ó a 18' 76

{ &13) GROEP 7

1 t,Dï{os
e i{qv, lï0Y$ 2c
5 HE€Rf;ltVËFN ?C
4 lrfiLVË6S ?C
5 LAr{c€eicÀÀ6
6 0Ë StcËÁcH
? J0{Ja6 3C

* I OL D €8frOR I't

9 TIJNJË
J í] R€AD SICA*Í

GS PT v

á 8,,'
{?*
39*
38.
l9*

.3 3*
Pí-
13-
1ó.o
à. ta

13
1e
13
15
r1
13
1e
17.
12
t3

a4
21
1ó
't3
lc
1ê

B
7

t

'U
2r)
a9

q
.)>
40
57
66
5ï

Daài' d9 ïeCactÍ.e v&n ón$ clubblad mij lr€rzócht eeïÀstukje voor d.e jiaàskrant t* schlijven, heb ik de
n'ioêt nèa? genonËr hi*ràan të voldoan" E€n gtrootschrijver be3l ik niet" Dát heC{ien jul}ie ailang ctoor.vànt dÍi -is pas de tveedè kecï cat i.k dit doe. rk ge:l-osf nis I a.t i* *rr.o lrèck eeng:'óot r/erllaàl va.n de t::ainer j.n o*t staàn. FÍt j.s teyriínste grttee:. tÈgà nijn líerk_\dljz€. Hija macier vaa r,rerkcn is tustigo bi:uen de gro€p vaar-j; *u* 

-"iiuut. 
C*"oo.,à1]-es met €1.-kaa,, als gÏ'otÈ aansetl .plos$en È ni.et tè veel geromtel naaï buitên"Dit .di1 nièt zeggen dat h€t er eltij{i rustig áàn toe gaat in de klèsd_kane"" Mêar dat noet sok klu len. Er voldcn echi ve1 e*rs spij*eri met koppen gesra_gèn, áls er Èlecht gespeeld lro:.dt. of aj-s hct niet Eo gaat zàa1s hct hoort, dar. :nagnen dai veten ook.

og 6 vÊdstFijdan eR dit sêizoen zit er ook $êer op" Wê u itten eï, nóo bi ivoor ëÊn plàaisje in de x.N.v.B. Ar zitten r,re .,*] ír de hoek vaar de ki;;p;; 
".ir-"]ilopeliik zà1 h€t dë làatste ',.edstriiden w.êr wat beter gaaa. iL-i.i..i"*rr.t ?Èey datee vooral bij thuisrscdstrijd{:n, èr soÍts zo veinig vaJr nalcerx. Ve kunnen het naerl.lij,kvrrkcpen voo" onzc supo?tergr die ons steeds .oêe' veïgeze11€n naa'de ui. tuedstri jdei 

"!Íaaï gÈ100-g niin we zullen er rnct z'n a1lea al.les aan doen om zo hoog ilogerijt te*indÍgen. ríaar zonder de steru van de suporters kunnÈn *o 
"utrr*,ri;L".riit . ui,lo 

"orr-tráct Ís vccr verlengd nret één jaàï, dus vorgend jaar ben it veer 
-io 

áiÀ.ooo"o" rtben daar zeer nce ingenonan, ondat êèn di.:rg *i3 nosr duars zit en dat ís het 2e elftal.fie. gaai 
'.i.et 

goed nêt ons 2ër dus daar noet ian gewerkt vorden. volgend jaáï v€r-st€rkan net A juíióren en rvcrpricht* tsainen en dit sêízoen rectaen iai er noE teredden is" gê moetên niet omlaag. Dinscag's trainên, ook d. ?rarÀdj€s'i en probere;n ílelift veer tê p&kken r€ krijgËn. Laten ,re dit nct z,Á arren n";;;;;;. i."à"r ,ot;ncoinplimenten aar dè redactic voor sÈeeds veerf iede!.e iíeek ee pr:na clubbr-ád.I-iouden ro",.
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Enkele aaÈ halingen uit brievenn .bi:rnengekom{:n
bij dê aldellng voLkshuisvèsting.

1. l'{ijn vochtsntxikkel-ing in d€ lxuiskam€r ís niet
mcer uÍt te houdeïr.

2. Even leg ik nij nu ncêr cm u enkele letteïs toè
te voegen"

3. líêg j.k ruilen ftêt mi jn buu?nar, daaï de ínan
Íedu'^'c is zondèr kÍndèren.

4, Ik heb' een l*kkage op dr zold.€r en die is naaï
b€nrdÊn gÊkonen.

5. ïk vraag geën voning, yant die heb ik, daaron
vraag J.k een andère lroning.

6. Dè hond bLaft dc hele avond cu met d.È kat is
het hetzelfde,

7. Dc drolLÊn drijven in nijn gang, daar moêt in
ín gegrcpe:n vorden.

B. llet vijfde kind is op komst cír staat voor d.e der$,
9. Ik zit io nood ín €en onverklaarbare roni.ng.

10. Mijn naa loopt Ínet brongict€s en nijn borstên
piepett ook.

11. ïk zou graag cen aarvaL !ri11cÍl docn op ur,r gocdheid.
12. HcÈr BLlrgêmÊ.ster, hiermea doê iï u êen aanzoÊk

en wcl voor een aodêrê ucíteing.
13. Zès jaar b€4 ik gêtróuvd Ínct êêït kiad van 2r5.
14, Mija buurman stlntt naar gas, ik dcnk dat hij

eèÈ gat hËêft.
1i. Ik hoop dat ik nËt zo opgêEchildêrd íordt a1s

mijn buurman.
16. DÈ U.C. lekt aangezicn wij er net zijn

dertiencn opkomËn.
17, t{iIt u êcns naar mijn boveyd.ámer kijken,

die ?it vo1 nct bêestên.
1E. l'Íijn rratcr ioopt stêeds over.
19. lk lig a1 dric jaar op b€d ftet i.sias, ik hoop

dat ik het gocd schijf, aÍrders denkt u dat ik
een PooLsc violist bên,

20. $il-t u hêt zaakje van de buurínan .errs ondêrzoeken,
want er zit eên luchtje aan,

21 . Ik vil rnijn gat dícht hÈbben, ik hèb cr last van.22. Il ben vcrstoken vab de U.C.; stelt u zich eeÍrs
voor burgcÍrce3tcr, u en uv gezin, schêitèad op
Èen emllêr.

23. fk hcb l-ast van rnicrcn ia mijn -fundamênt.
24. Het huis dcugt ni.et. Aà:1 de ene kant is nrijn wrouu

in vervachting en aalr dê ánderê kant règent hct Ín.2). De !1.C. is bouwalfig, zolang trrÊran ',Íij er nicr op huizcD.26. i{e zitten uê krap, dat dc nrcÍrscn naast ons ( aie griep nebben)
oÍrs door dë murên hcÊn aanstckan. A).s u er cens zelf !o1s_hoogtc kont acnen, ku:rt u zë1f ook koolts lrrijgen.

2?. De buren klagên ovèr rnijn gas. Ik bèn ecbtca nÍet
iernald die zonáaï gas 1aat vliegen.

28. Ik ban èccl staande rrroun alleea, zodoende is rnijn
vollitrg të klcin.

29. Etr is gèe$ plaats oni d.c was tè d"ogën. Uijn yfolr}, zit al 10
dàgên nct haàr ondèrgo€d orlhoog ca er is aog uie.nand toncn kijken.30. Iï.t vocht zit ovcral, ool iJc de sláapkanêr van fiijn
oude mocder, di.e als hê1ërrlaal bèschiÍrÍncld is.



lea lelgi.e qhe r,noed er_sgirlijf t 4"igr_tsgoq.

Lieve Sooan

Sen paar re6É1s óm jÊ t€ vertêLlen dat ik nog leef" Ik schliJf
deze brief l-aagzaan ondat ik u€et, dat jÊ níet saêl" kunt lèr;s"
Jc dult h€t buiÊ niet 6e€ï herkennen a1e Jc thuJ.e komto ne ziJa
verhuiedo \,/s.t j€ yadêr betreft,, hij heeft een auodere baan. trij
beeft nu 5OO n6"]r otlder sichr hÍJ rnaait het grae, óp hèt kêrkhot.
nr $as al è er.:. vasnachiae in het nieuwe hu{s toen re er l,ntrok-
ken, maar hij vërkt nict zo be6t. Vorj.gê wêek deed ik er 14 hesl-
dên in, trók élaÍI dê trêkkêr er h€b se noóÍ,t uêer te"ug gecien.
Jê auË l"laria heeÍt ra]:}morgeu eên bàby gekleggll, ik neêt aiêt
,arat het ie, een joagen of een noíaJe. Dus ik neet ook liet ofjê oon of taÀte be4t gs!íorder1"
Jo oom Guido ie vorlge weêk iR e€n sat ïh1sky verdronken. HiJ
uerktÈ toen cét een week bij de Sub1in-brourrari J , Een paar va!
sijn koll€ga'e doken b.èfi na oh hem te rËddèÀ, naar hiJ vocht
dapper t.erug. ir*€ hebb€n ]:ern. gecreqeerd, maar het ireeÍt drie Ca-
gen geduurd, roordat !{s hed haddea gêb:-u6t. Jo vader hêeÍt eet
KerÊtrniÊ Biet vêel étêdlonken, {k had een laxeermiddeL Ln rijn
bier gêdaalx. Eij ging ef tot NieuujÊêr. liet beeft vorige week
naar th'eÊ keer geregend., eeret dri"e dagen eÈ toên nog 

"iÊf 
da-

gaa. Haaadag ríaaidè het 
"o 

bard! dat een rian onzê ki.ppÈr vier
keer bet aelfda ei heeft gelegd. Ide.krsgÈn gioteren vatx onza
begrafenle onderoemer een brisf, llaarin €toad dat, a1e we de
1ái;tËte afbêtaliEg ri]n je Srootmoeder niet dêdèbe zs rÍ€ef naar
boveo zou konen,

J€ l"iêfhdbbende ftoeder.
P"S" ï)i vars ren pLan je 6e1d te st,ursn, caar had de brief aI

dicbiBe!fakt.

ïk be:! naar ielsï;n gebÍê€st, vlrlkbij treeuwarden.
Saar moest Cldebocrn tegon l.T.I" i{i j wísten alet !.,Ía,t D.f .}.
betekende" ïn de eerstê helft ha..l !.1.I. he€1 veel kansen.
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let lvag

pu.ut in
ien paar
en op de

Itldeboorrr

paa1en lat en oyêr. In de eerste helft had li.t.D. eeu doel-
de hoek, 1- 0 voor).t.!.
Baal l:ad OtCeboorn het doe] genist, over het Coel heen

'l)e jongens gingen in h*t hokje. ïk ging nêt êon
lrl-Cebooïn vsettlall^en met rle bal.

aêï. tíjd€je kr,ve scri ze er wêer aan.

paài. tiêg ha.d C1d.e bcotïr gêÉist. IIa eea
€e11 ilÊelpuïrt, 1 * O . 0p het laatst was

tfjdje bad
het pauze.

ïriendje uit

f}l dê tweêde helft hàd l.f .1.
rreer een doelpunt, lde er..,ree:r l:ar.sêrl, lra eea pocsje D.Í.D.

Ln de hoek, 2 * 1"
1,3 L€r 1.,'ss het afgelopenr vre hadd en n€t 2 -, 1 vorloren.

had

;il en naáf huig. trater
_ir Jlàd I'ce-J cng-"ri.a:_ e._"

::è{i1. r,Jes t ik r:l€t.

ging, niJn vadex Chineês eten ophalên.
vadef had het ook.

Harry
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lu dan komen zê op lret onzalige idee* oT_te rrragen een Àtu]:3e :n ae"ÈaÀe_-edltie be schrijven ei. dan oot-"áÁ't'IeJ. o]/èr wat Je zo aan de "bar',meËn_moet _er wel biJ, een halve verstaárrOer
Dodr-g om een gesprek aan de ,'bar"

de te horer:.. I'ieende, datheeft maar een hee]- sooyd
intereseant te maksn "Iie'" andere woordeno er wordt
ïs het u wel opgevallen dat
van luisterÊdr raschtig zi jn.
wan* de":r bad.den ae hen vast

toch rnaar half ge3-r.risterd. ,er nÍe'b veel me een r{Jn di.e cl.e kunstSchrlJver dezes schijnËaar ook 
"iuC. 

-

nlet gevraagd om een stukje te schrij_
Ev-ri},{ iiÀPRArnN ÀÀi{ !ï -BAR, 4e redactie denkt ueker dat ik er door*
_longn{ sit. i'iaar goed, wó ku:llr€ït het Íu ieder geval p"ot-*"urr.
J-le brimJ-oop, georganÍseerd door de .j eugdcomrn:Lssïe , *rrà Èoó-f, uuogrooi succes of nj"et sons." lioet Je dan eeïrs aaR áe bar hórenu danlrordt er over heen geeprokenn zoiets van, het vas prina tàregetemaar wist het bestuuf Írel van deze grap?'
laat je gg kijken, nag her somso eei bêetje eigen initlatÍef ?
l.ioet je ook.:rlet :rergeten het enthousiaeme uaarmee de J.C. tenerk ging, trourrens de red.actl,e kan er ock nab van, tenÀinste diel,eo, éêÈ g:rote brok en*housiasmë e daÈ oaze seereiaris er maarachter aan hol-l-en, !íant dat moÈt hti, a1s je die praái;eÀ-aar: d.ebar noet geloveno yan het bëstuuï" -

De opzet 
, 
van het krantJe en of het in cle emai.k var ! ?ri j de J,eden,d.aar moet je n3-e* p::oberen acirter' .be komen a.g.n Ce ba.r! "iull-ie 

noe_ten gevoon êèns een paar vergeien te bezargen_ llangen zëïan aebeJ. d.an-hm Je êr staidt op mr.ken dat het Làa.ntje g["a iÀ.-'Íïet en*housi-aÊmê lráa;rmee heÈ verÊieuweïi van c1e 
-boien is begonnen,zoiets Coet de burger goedn al. zi" jri er enkel.e burgers die Ëet

maar niks vinclen die msole *ege1s in zoin h.ok, Tróulce$s d.e e].ubkon het geld r*e1 voos het opscheppen hebben of zouden dle geschon_
ken rijn' zoaLs ze aan de bar ze13gen, het is naar te hopen.
Zeg heer eecreteris, zijn dê bëj{ers van d.e e}ub a} €€poetst ofnoet die troep zo 1n die niêu'{e neclaillekast in he t"nieur,r te 

-openen
caf é, ofr,ras u het niei;, die het cr oveï had aan cle ba:r.
r/oorheen, een jaar of 2O geledeï iqas het zo d.at mann€i:I o;rder elka.ar
converseerderr en \rro r.,'r.'Ë ri êii.ngen eï voor door de:t :e k].ets Len.
!{e wete:: het nu wel. bete.r en al.s }re oÍse oren er naar laten ha.ngen,
ber,l jÊ dc-n man.r. Toeh kan nen bij tijr^ err wijle cok ':,'eleens een
serieug gesprek hoïën, B,r'. liaico vond. l.,e l; overzicht yàn .l .i o1-er
de i.redstrijd D.'I. D*01dei:oo,-.,n 'wt: 1 sen beet je aan de ne:1'àtieve kant "volgens lia j.co .ïas het *o; er $r-ïà leuk ,3evoetbald, de angst was uit
d.e Fl.oego naar de kans jes r.re:'den niet benut, ïoch leuk iran die ilaíco.



I,àatst aàb. dê bar kon men horen de1; ze het jaruner vond.en voor lLobus
Èn !ïij€, met veej- rooeite helben dle tr,,re e heren een cu.rsus hànbutsenvan d.e grond. gekregên ên nu uas er geen vorst, dus waar geeÍr ver-
diensten.
Dan die arme J.!{r hi.j zocht stad. en l-and af voor een kapotte gJ-oei_
Lamp, ner:gens te krljgen en hij wil- zo langzarjrerhand. I,re1 eens
6ebruÍk makeD van zi jn d.onkere L.axleÏ.
soras ge'ren ze raadsers op aan cle bar, Il ziêt het ook nog hersen-gynla.s t i.ek 

"I'hê* is bruin en trekt door het bos',
nr een master beertl.lrít glng nj, j boven de pet, 11 lachten de anderen er erg hard om,naar wat doe.je dan als je het niet sÊapt, lach dan naàr mee anàersval-t het zo op.
Jan Zandstra wist het volgond,e te vertellen.
"ecn boarnóter en een akkruroer kregen les in parachute sprÍ:r6en,op Ê€. dag d-at ae hun- eerste- sprong zouden raai<en nerd lei, nogmaats
, ?F het hart ged.mkt hoe te handelón, eerst aan he t recÀier ïourq' trekken en ging d.e parachute dan nió b open dan ""tt É"i--ii"t""touv.
le akkrunmel lpïong en. a1les gilg vlot-r,bij de 

. 
boarnster 

- 
ging deparachute.niet open , hij vJ.e1 dó akkrunroei met een bfoéalangvoorbi j.llt nam d.e akkruuner niet zo boarnstei, wi]. .li-i ài eenwedsi:rijd vg1 naken, dat kan,' en hij maakte zich ook"viij van ziJnparachute. l{ie het ge.woanen heeft wist Jan niet te verlóifen.

Zo, geachte redactie dÍt was dan nijn bi jd.:'age, maar één ,rríende_
lijk verzoek, geef me noolt zorn opóractri weèr"
Ik geloof dat ik me Ílu. eens ga ve?wêrinen o-D êeo Lreerl-i jk ;;ortieho ogovensl.akken .

S. J.
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junioren B

J.t5
1t.00
lt,00
I1.00

2. O0
It.00
tl -00

638.
639 -

640.
64r.

Gróep 7 ( itl)
5p - Vexeènl -Akkrum
0]doboor.-Rêád Ssárt
Hrv-Bays 28-ríolyega lB
lJeerenveen 2A-0l.yphia

D.8okmá
U. (ip
(. S- Nó l.lês

H.8oer
J. Dijkstrs
H. l(lijnstla
F.H. Sprc€n

J. líerk

Wedstnljdpnogramma junioren C ,
ZAÍERDAC t2 APRIL 1980

Wedstrijd programma zondag senioren
ZONOAC IJ API]IL I98O

841-
848.
449.
850.

452.

499.
900.
901.

901.
904.

91>.
916.
917 .
978.

980.
98L
982 -

98J.

qryqp J_L4!2
Iiol !eqa 2C rl.v.Boys 2C
Lanqezváaq-rldir!s
Read slari-Joure lC
Íijn.le-cldeboorn
dE 5qea.h-ile.renvÊên 2C

!e_ klas (toi)
0ldeho ltpa.Je-5p.Yc.eent

lioT-i: lslot)

Bekkevêen 2-SurhuistErveen ]
Houtiqàhage l-oNB 3
Tijnje 2-FVC 5
R.Sêrglm l-Hsrkems l
4e k]Ês |l'(526)
l.nsum 4'f risie 1l
0ldeboo$ I-irarga 4
Nicator 11-Ha.keÍ'ê 4
05I l-Oerte.p l
4eklás I (5?7)
surhuisterve€n 5-T jonqer Boys
sorredijk 4- isporiá 2
l,lnrga 5-Bldeblorn 4
Sakkeleen A-flolvegê 4
Elue Boys I-ONB 6

2.AO
I1.0!
2.t0

I1.00
2.At)

2.OO
2. OO

2.i10
2.í)l
2.AA
?.00

i0. oo
r0. co
10,00
lo-Bo
10.00
10.00

r 2,00
10.00
12,00
t0.00

t0,00
10.80
12.00
12.00
10.00

8. 8loersn€
G.v.d. lleide
R.J.J. Schêffe!

B. Bosns

J. tl. Vogelzang

0ldebooro Rean 5ràrt
:ipárl.-Sakhuizen
Res. ?e r.las D (510)
oilF z-Drachten 5
ÏËS l-0lldeboorn 2 '



ffi"W.W.ngaieuws
Wedstrijdprogramma pupillen D
ZÁI€RDAG 19 APRIL 1980.

WedstriidprogramÍna pupillen E
ZATÈRDAC 19 APR]L i980,

WedstrildprograÍnína zaterdag senioren
ZÀTEROAG ]9 APRIT 1980,

2e klês C-íi07)
Ti.in.je zn-Trs:m
oldèboor.i zn-0DV zo
Ro t tevá 1 I e-Hout igshage zm
HaLIe&,Boys-AsC
Hêrkêma zn-ÊastêrÍ5r
GSVV-Griffioèn

Wqdstlijd-programma j unioren A
ZATTRDÁ6 19 APRIL I98TJ -

&"le_._!l]l
De SPeach-Dr.8oys 5A
tIs loo-ol.leboo.n

Wedstriidprogramma junioren ts
141ry4!,tzl!!] L -]:!S:

Wedstrijdprog!"aÍnma iunioren G
ZAIERDAG ]9 APRIL ] 9NO.

6roèp 7 (all)
Read 5w€rt-Langezrsáq
ïtjnj€-Eolvegá 2c
HeErenvesn 2C-H!v.Boys 2C
0.ldeboorn-tjdiros
Joure lC-De Swesch

lt.

c.

Wedstrijdprograínma zondag senioren
z0Npa6 zol\!Rr! f999:

't64.

766.
161-
168.
169-

8r4.
8t5.
5tó.
att .
8I8.
8t9.

886.
887,
888.
889.

890.
891-
892.
891.

9.00
9.00
9.00
9.00

10,00
10.80
10.c0
10..0Íl

a8 . N ispol ia-0ldeboorn
89.Lanqez$aaq-Íijnje
90.otrdehsske-Akkrum

264.Read S*arÈ-Irnson
265.Íijnj6-Lánqezriaaq
?6ó.0]dêbosrn-Í jonser Eoys

Narkèná I-TFS l
oNF ?-Sakksveen 2.
Dlachtên 5-Houtiqehagè J
oldeboorn 2-Iiin.je 2
Surh!ietêrvèen l-R.Bexqum l
0N8 l-fvc 5
qê k]ês H (526)
Akkrun l-0ldèbóor. I
Irnsum 4-Nicêtor ]1
Frisia 13-OSI l
Hàrkênra 4-0€!terp l
ae krÊs I (527)
6akksveen 4-surhuisterv€en 5
Oi{s 6-Tjonger Eoys 4
Elue Boys l-co.redijk 4
0ldetroorn 4-tJol!eqs 4

9.00
9,00
9.00
B.l0

1.0 . o0
I0.00
10.00
lo.0B

12.00
10.00

2.DA
2.00
2.00
2.0a
2.00
2.tc

D. Roffel
tl.sj. de Jonq
A. gu] l
B. Eosma

R.R. v.d. Ueide
J,8.!inênbe!s

dÈ JorE

Poule 822

)

J1t.
)12 -
)7 t.
114,
J'J 5.

560.
561.

547 .

588.
589.
590.

c!óap 7 (l1l)
5p. Vereênt-15^qe?wáèo
Heerenveèn 28-0ldeboórn
Ákkru,n^Hrv- 8óy6 28
Read Ssart-olyphia

rijd
t-15

11.00
tt.00
2.na

662,
66i.
664.
66t.
666,

tl.o0
r2.00
10.00
11,00
12,00

le klas (t01)

0Ideholtpáde-NDÍ
Sp.Vósreent-DTD
H6IlunÈ0]deboorn
Elsloo-Sparte
Êobut-RÊad S*àrt

J.C. St€infort
s. Bekkema

R. 0ijkstra
L. f4ink

È.tl. Uorn
J. ds Jonq
J. Dijkstra

R.C. Bosíre

2.to
2.00
2.00
2.00
1. J0
2.JO

10.00
t0.0!
1t.00
10.00
10. oo
10.00

12.00
tI.to
9.00

I0,00

10.00
i0.00
1l .00
12.00

Res. 2e klas D (5Ià)





:


