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Ouerzichtru
*********** rr {í** ****

Docr zuzre nlensbuien ues voetbal ztndaq il) nouanbpï
onnoqeiijk, zodat ik maar gaur, over gíj na:ir j,_j . zcnClr,i
'1 7 no',renber. 

:

3ldebcorn 1 moest naar Scherílenzeei-i{unnekebuien ii,t tlk
van de i,iesthoek de beide nunlen probÊten f,* nakken,
itet is dus -celukt, Ben riente 3-x *verurinnins, zadet cje
;lalnsters zich grecj in'de toi: klnCen handhaven,
Janmei JeL êên der Ëoarnsters een boekinq *cii*,:, ni;rt:,
inziens lerecht.
UsÊs ioch uijzer, je hebt net irBle elftal- er nËÊ tr,; irnF*.
i<nn, uant on deze menier krijg je rJs scheiCsrenht,e:: tsci-=r",,
ret eLlp qeuol-gen vencíBn,

'rjlnr vclgend uBeKenci is eÉn i:eker- Ên inhaai,nri:qt:annna
v::stgeslaJ,Cr'".ral, letekent cjat lldebnlrn j.n en t*c-r-.'i
i;.l.ij.{j" uit irr',:uu maQ DrobÊren ueet egn ronrJ e vE:rier ï,s
kr:meri " leen Icneirzs cÊeave, e1 zal heL:ekar niei ËËn
r.-:kr<iÊ :i 1l-
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Dus sUDorterse 8.5. zalgrdag allen OP naer GrouU om ons
1e een ronde verdÊr tE $chreeuuen.
Aanvang uedstrÍjd om 14.34 uur.
1 decernber u€ef competitie, en aI ueer een zr,rare opgaaft
i'..i.1. uit tegen-'-1ersl.lot. fen !s-l ijk snel liot j.n de Lrer-
uer;htincqn,
E OecÊmner LJeer eens een thuisu.redsir'ijri teUen l'horr dit
,"xaq geen nrObJ-ernen opleveren, maar Clnderschst ze niet.

fJCeboorn ?- ont,ving znndagmicideg !lenada 5.
len in de 1 e helfl geliikopqaande strijd net Jldeboorn
j-ets meÊr in cl e aanvalr ffiáar het uJí:rs r,re1 iienado die de
leiding nam.
Ik heb za het iclee dat Je1i.e in de pauze enige hartige
uoordjes heeft qesprOkên, uant na de thee een harboren
lldebáorn Ën de uitslag, een 6-1 o\ierLrinning voor de Boarn-
sters LJr!s zeker niet geflatteerd te noemen.
If er voot 'i4 november noq een inhaalr,.redstrijd t^igrdt in-
gelast is mij niet bekend.
íi, 1 decembei kr:mt L emmer 5 6p bezoek en bJe zien dan ook
beide nunten bij de Boarnsters blijven.
r.-ln I decenber uit neár Ni ieur^l eschoot 4. 

:

fen zLrare oFqaaf, alhoeLrel een gelijksoel Teker tot de
mogelijkheden behoort

f,ldeboorn 3 leverde zandagmorgen een knaope prBstatie
door Clyphie 6 met een 3-0 nederlaag naar huis te sturen.
Deze knapoE prestctie uJas mede oorzaak van een nieuu lid
die a1le 3 doelpunten voor zijn rekeninq nam.
Gelukkiq voor het,3e dat er geen 2e sílelers .-ranLJeziS ur:l-
ren, r,.raÀt anders kon die nieuure itanuinst u,el eens vr-:n kor-
te duur zijn.
0p l rJecemÉer staat de uituredstrÍjd tegen H;:uleru.rijk 4

orr het D::ograÍnma, lhui$ maêr net g6ucnnenr dus reken Êr
op cJat de HauLeri,.rijksters gebrand zijn Dp een reVanche.
I december Jldeboorn 3 - I'rnsum 5.
Hier liql heb net ;:nrJersom en zullen de Boarnstets Ër req
rev'1nche nÊman cp cle daar geleden nederlaag.

0ldebr:orn - 4 uas vri j, of bet,er gezeqd ze hebben zich op-
geofferc voor hun collegals. i'iogelijk e'1s. zondaE eÊn
inhaaiuedstrijd.
r.tp 1 december ka6t !.5,I.5 oO hezaek en hier blijven de
punten vast thuis,
i{oeili jker Lro rdt het I decenher in de uituedstri jC teqen
Ëor:dgeel ?' is 1 pontje hier mogelijkl
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'ldeboorn 
s moeet zondag naar Harringen 5 en kon rneteen- nederlaag huisr^1.:arts lier"n.up 1 cJecember. op bezoek bi j Uarga S.tie mannen zurlen zich a"ár"zekei niet raten vBrrassen,ook de dikk"lned!rlaag uii in st. Ànn"*r"r nog ,er versin het geheugen liggeË, 'rr'r-

Dus oo I december a; kans om revenche te neÍnen in dezeth ui sr.redst ri j d,

Thor - Gersloot o_1de Uesthoek - Oldaboorn 1_3
Iijli" - Zandhuizen S-zAmelandia - 0osterstreek C_C0.0.u. 0.0.1.5. 2-A

Tot slot nog uitslagen en stand in de 7e klasse B.
Tijnje B-14
0.u. v. g_14
UL deboo rn 6- 1 gGersloot B-1 1Amelandia B-1 DZandhuizen g-1 0
C.D'ï,5. ?- Bïhor 9- 4Costerstreek 7- z
de Uesthoek T- 1

Blue Boys B- 1
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DF -UtsTH0EK _ CLp[3CCRN_. 1. _
Na een paar afgeraste uedstrijden konden ue zon€dg

,1,1 Iovember spelán tegen Je Uesthoek.ue nadden S spelers van het 2e elft,li meegenomen.01t.". eigen spelers piet í. -"n 
Uander V. Lziekte íerhi;;;;;; iB;;";lcnap toeser,ren"Ji:"" 

L'eeens
Jshannes v.d. Stui,1 'h;;-;;-ptàar" i;;;"À-a" palen vanUander ingenomen, ttartÀ 

"J"!fo" CIp de rechtsmiddenplaats.
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:e kuraen in de eerste helft mel'i-:l achter. l-re hadCen
fre,us ueI kansen om het qelijk te maken, maar een gcal
cjet UDU rr?er niet lukken.
Trt iri"ak vocr $el einde v,n de eErste helfl, ili.11em met
i:,en vtorzel kuiam Ën i1llrm scocrÍi Ê.
, Í,i €err 1-1 sl nd qinoÊn u€ de rust in.

i\,;, r.l e nauze ,;ineËn ujp goed gehumeurd hel veld oB,
i',1a + Ë minutsn te t-rebben qesileel-ci tr,rs het stormram die
\,'0.lt ons ueer scoorde.
r'e L deze oilDerDer zscen ue het best zitten en ginqen
net Ceze 2-1 \iflor6nronn bet,er voelbel-1en, Later Ín de

scoren. íLtto v. d. írieulen LJerd er nog ínqezet voor Ui11em.
Deze zetLe ook nog evBn zijn besle beentje voor,
i',4:r neer rioelpunlen zaler er voor ons niet mÊËr in.
r'et deze slind konden ue zêer terrreden Ên oelu<kio huis-
u -rerts kereir. 

:

Joh, fl .

rZeEIfrsr
UL UIBi]iJ Ri,i 2 - Rti\,lADC 4. - 6*1 .

Ue mochlen dit uieekend LJÊÊr aantreden op de schoenen
nret de noppen (4" ene bqter dan de andere) op een goed
bespeelbaar veld. .

[]nze 1eÍder zat ueer ÊËns in Spelersnood, maar dat uordt
ook eÊn geu:enning vo0r deze,
l-iij had het u€Ér opgelost en had qoede spelers oF de kop
ureten te tikken, van Loen Lras er zelf s bi j.
Deze kon ni'et vlaggen zei hij, ur::nt het enigste uat tiii
op rjit gebied kan, is vliegtuigen binnen halen. 

,

3ij da aanvang van de uedstriid uaren er zelfs 13 man.i
lle r,redslrijd r,:.:s in handen van 0ldeboolnt
alleen deze kr.iarn moei zaam tot scorent
ue kreqen er eerst ààn cm de oren.
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voor de rust uerd de gerijkmaker gescoord en uer doorSiebrand costerbaan, àvergevlogen"uit d; B-junioren, -

tÍ9t een.gelijke st,rnd aan de thee, die moeíía"n uil'oenieuue theekopjesdr.r-oers L,aren te 1Íften.
i\ia de rust Berd direkt gescoord door Dick.Dick scoorde nog z maaL en de r,ledstrijd uerd u,.,t harder

:l^d:l::!:t:"* v,jn itenado r*rerden opgáscnreven *n noó"Pen dte kon qaen douchen,
Rienk H. scoorde noq uit een voorzet, ven uie ueet ikniet mear, dat maakt niks ae€r uit,
De laatste goal Lias de mooiste v;jn de !.iedstrijd,ue kregen een str;fschop die na veel uiSrer, en zÊssengenomen kon uorden door Hendrik l.,,1, r dezé kul.im oo de paalBn rolde het veld uBer in ( o" mannen virn iienado stondenHendrik uit'te lachen omdaL deze mistte) en Tinus R,maakte uit die terug rorrende bar de 6e goar, door u*n-
,"f . ï 35 meter een kanonkoger te rossen die h;t net iiet
Do1 1 en.
Jelle Visser, Siebr,rnd 0 en Klaas viín ....., Bed..nktJ

J. v. d, Uoude.

Elfta,!
CLDtBiiJRli 3 - J_Q-!ÊDUCL'Lj[. -
- Zandaq 17-11 half tien in cJe bax uezen.ilnze leider ïvsma r.JBs nog niat in functie, maar H. ílnea-jes verv rngt hem qoed. . 

r'ruu' 't' Í-uc

Nou de uedstrijd.
Het halve tei.,m "1s afuezigl maar ue harjden qeluk, het 4err;:is .fge1ast, an daar kondèn ue een stuk of 4 - 5 spelersv:.rn kriiqen en ue hadden eÊn ni.eur,rkomer, eËn zekere To;ry.De heer virr del Laan leide vanrJaag de ,áo"rrijd en n*gonom lien uutr
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l',ioolduolde mocht kiezen, dus uli de r-:flr::p.
i.,ie qingen direki in de aanvalr maar eerst lukte het niet:
zo bsst, maar toen kuam onze sneIle [í].H. rechisbuiten nat
.ren mociÊ vogrzet en Tony kapte hem er in.
rraar loen kr,.rám iioorduolde lerug en sierkr maar het lever-
r:JB niets op dat r,ras de eerste hel f t.
in de lueede helft r,lerd 5. de jonq geuisseld voor
Johan Fokkema ( aie had zich uear e€ns versl,ioen), maar

',rij gínqen in de tr,reede helft ueer in de aanval en onze
nieur,:komer prikte er nog 2 in en dat Lr:s de uedstrijdt
met d.nk aan de jongens V,,io hel 4e elft,-,1-.
Vcor mij hoop ik dal Tony bii ono blijft, uirnt na zorn
uedstrijd trekt het tueede misschien ook urel i::ian hem.
Dat u,rs d .t.

Uolgende r,leek zondan naar i:kkrumr 9.15uur vertrek
uit Doelhof,

'.t ,1^ liw. LIE Va

p. S, lleint neÊm je de siq,ilsn r^le1 meei l

A*j e -Z o,^.cJ hv\'tz?.1{ (t'") wïc'tn 'sqqie *ï-'iict
JU titrc. of rï"*e baiotr ploe.3entncirertpu.nl tlii*
ïsji" Tynjc ,,'raat Eoeir', hir*, 'r"l f,"r.ïnnê
E I aiaee "]*èF"[." koe ,,.c,r sc ktet<] uriune-

D. bcIarrg r,'r ke 3 o*l t-,oLtrc-, sc t"*t' k"ct+l P""" l;;*.

S. k;". 
"LoFpcr.
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g:f .?f-DUDi: Dl,l]Q..' a e. ".r'*.'...... ...,.....(van (nas).
. (Teksi l :-r. t-luisman)"

ilier hao'bctren moeten staan'tUil de kruee gekl'.pt"
u?1!*l*, :nl. tn f el-rnad geklede Shagr-r,;n-aanhangster (cf
niet iokke?), een zekere Ánnie.
ilus mceten LJe nuFt maer uit de sChooi klanpsno hseual ir"l
gelukkig al zotn ?7 jaar van ciei hak verlnst ben"
àcvendien vr"alt, Ii.s'.,,ijf piek L/Dor elke keer d:t z1ií.idei:
'Lnestemming haar naam uarcit, gebiuikl en dal beteker:f vcJ r
eÉn aïmB jnngen als ik Pen qeduchi,e riCerlalinq'
ijal cje schnol beirefi, 1k ben e€n jaarrenocl v:-;n rje ie..
geniiioordiEe'7êv€nuouden - Ïnspecteur dis Ín z-1;n vrÍ jc
iiirl D,lii no; net reilen En zeilen v?n Ce 1/. ''"ln ir' E'l€ds
b,,nen tr,.rcht te leiden.
Êij een menskundeles uerd een keer oL/er nel rrei'srhi;nsej.
"hoge bloeodrukr? -eÊsproken.r esn k'ot-ii'l- u,'.arvclr schrijvel:
dezes dÊsl'ijds vnor hel bedrij':en van scort w::'s .'f*Ë-
keurd 

"Cnze inspecteur ( j-r de áSn schcirt hst rnndar b ,i veris':r
fi,,Ê de :.nder) vc,nd ftei nodiE e€n r.rinr:er nl le st*kei-: ai-i

ean rJ e let iarr €en versir:ktË qeheei-cnlh*.; der, ts \rr nrj!-i

of alconol r-nisschien ook vnn inrrl'*re 'J i<il;-i zi j ri'
iJit uerd docr de heer Seers 8\.18n haarf"l.jn i"riicrtl.eqd *n
bevestiqend be,nlu;ooi'do
Lie re,:ciies uiL de klas
liik rrden,
Ik uil noq even kr-iijt C:t, het tc.ief,i:i?l.É.tirttj3-*cryi3 *Êri
]uzzelkr.anl.je isr g*zíen ri e \/í:J-e iniii:.LeíF--ËLie in an *n-'
,i*r cje verel-i,t!Ên ',lcrden qeschtelter'jl Ce i-r.,.ii'l9i'r ní"et

all*s, n'r;: tr
$ok ,;ei" Êetl s

zs c;hauvi--
al'I -r-..Ê!5"-..-..ul-.icJ'-.,J-L:l *

voluit?i

en rri;n :dre,= l:-rc;^r 7:c', l"l:-, iLt-'r-

ie schriiriÊr v n het u-Uêáe- sica; uerkeiijk
----+€'t--z+I de'dnir,al i-/i:n Ce Kon, 't,:rin8 f e':

, "hv-,r Kr - nsEr y ?l;lf]'rueest.
\jeirier ;-rcoil ;er,''efen d"i iïÊn in l.;iinjer,:;-uCe
r'i.siiscn kin zijnr Qelui'qe hnl v*rsi- ; \rrn
i"Jl",ri . Uif. 'tl.-, Ê ,,crr-;rjl<i=rtK'r"
..,:L !*d. i.'DuÍe he"reft, ik l;E'3 niet oPS.cifËLê:1 f, t '' 'i-l
z j" in !-lr:irr:j Íinest iirobe38fi na ie br:ciaÊn"

,', :, 1e'2.ë'.,;,.J ianqg ltrlgií:jinq C,': n"iLr voetnr-i-r i t ilJ''
slepcs psii f ...nt;lsJ:isnhe sí:orl ie ( vcl-Qels i-1o Êlinier *í-l

iiai; ii: ed, *l_ft.l_ d,.,nr ri u:.s hierv.-,rn in de reCsniÊ inl*r*
rl ,i;.i-rrini Ê t,)Edstri':ier', r.Jeiniq vi:n te inerken).

t*



961-t 62 uras Br prêktisch de gehele
en deze traininEen bestondon ineestal
t, toen nog niet gebruikte korfbal-
rrerd pí..rs in 1963 opgericht en zou

êÍtr maar uat uril j e ook mei eÊn se-
Ere 5. i-luisman ) ,
et uisselend succÊs eniqe oefenr,ied*
*n bezoek uit Hoogr,roud (t'loorcJ-l-iolland),
ar ox-eerste slfltrrlspeler Roel L,;'uÍte

eÊn trlgenbezoek urorden nsbr'-chl en
z ich vstriitoedeJ- i jk deze lris nog i;el

j:i,;nede Ljes Inen ven de narli; ) "in de ,le klilsse Ar i.nqedeelci €it uel
i-joï.Io, ÊiIue Eoys (pou uit dnr

, Eerqur;r, Dronríjn, Dnkkumu

Voor het sei.zoen 1

zomer d8dr getroind
uit partijtjes oD he
veld (4" korfbalclub
Ín 19?5 ter zle1e g'
rre't;:.:lis .,:;l$ g€n zek
ilris eerslÊ FL'leBld$ m

rL"ri jden, net 0* à. e
n j.l ui.rs C* pii:re Ls u;r
:ich i"r,':r-r ge\res+.iGJ"
:.iet jaar d,,,'aïr:p zfiu
;ní.inj"q ol"jrJ*sf:eler karl
ner.innrr.in (ool< het
llei esrsls rJl-rs i,leËr
r"a*"

i.: .!,r i,'r1 '3"eí " 
\i" 3. gÊnror"no v:crd)

ï:,jnje Ên i-,;i,r9,.,
!/cnr de t,*-nsdn uecis'l:
t-,5 nedeiiJ-,:,ng'uJsrclcn
\/r.Jt-tI' !J::ts qc-=leiu i:) lr

rijci leg*n Be::gur.r (f:et zou €;;r iu:iri)
, nadat .i-n Dakkun rjÊn 2-2 uit hei
;is rj:; nnst,e-L1ing als volql:

J, de i/li;s (dor1), iíi*-[trr-;í-,-,i.-]rp Bo Strem]l:r en t

Jec, 1..i;qni1;i13'1 (. ch tnr') .
.1, i,lac*iaar ::)r] J, ,fd::ritisry (n-irldeir)n 'ï
Li , ljui:mtnr J" t?e:irlella'ri n i-i , Fiersni a, j'e Castelein en
,a ie*ninee ('"':nï), berr,"rij1- Do iJenedictus raserve Lr,,rsn

Het i..regrip''uísseJ-eLrellrlr bestons' loen nog niei:r Êr
moesL -iemand geblesselrrj r:ken voord it de reserv€ rnocht
invallen,
lJerqum sccorcie liefsr d::ismaal uil str:rfschoppen Ên Bouke
S Lremler misle bi j een il*1 st:,nd voor Cldebonrn ( zo t n
ice-,ns ) .
i.le acht iredstrijden had rnen zes fun.t,en ueten te bahalen,
hetgeen Êen positie in dè onderste helft van de r,-rng-.._...
lijsl betekende,
lnmidlels h.,d R, Sant,ema (Ín mijn oqen een schitterende
voetb,llar) zijn renlree qemaakt. i'i. Êkkerman mocht ook
zÍjn debuut maken, Na tuaalf uedstrijden had men tien
piJnten en stonden derde vr['t onderen.
In ;rpril !62 volgde etr een grots verrassing; met Bên
sterk geuijziqde npstelling uerd de trotse koplaper 8el-
gufi'r nei 3-5 verslaqen. TLlee LrBken lat,er spÊÊlde Ji:n rJe
Uries in Uarqa (:S-Z nederlaeE) zijn laatste uedstrijcl
1,1oor illdeboorn en ;*erd de deqr-d,:t,ie viin i--lokkurn een f eit, '

*B*



[Jeer Ëan r..resk latar uerd mÊn in ean oefenLiedstrijcl teqÊn
hel t,r,reeds vernederd dnor met maar liefst 5-1 ta verli.e-
z8n,
7e eind,i.qden t,enslnti:el met 14 punten uit -18 uedsti:Í jden,
genoeg orn in Ce K.i\. U,B, te bll"jven.
Ëergum uerd kampinen met 7 punten voorsfirong op 31L.re
Boys (zeer verdienstalijk van ÍrDe BlauLJs lierkkers")"

Het t*-eerje fracJ dus aen stapje lerug mosten doen'en ku,,:,n
nu uíL in de Res, ?e k1, A, ingedeeld mal

.lri*: 21,^lubbeg,r 3, Sakhuizen '?., Gorredijk '?.,

R"Ë.5. 3(?J, Black Boys 3, ílenado ?' en.De Kr:ai 3.
De eersle uedslrijd uerd;al neteen flea:2-3 van Jubbeqa
verloren 

"DiL gnbeurde rnei de volge ndB *pst*ii:i-nq r

5. de G root ( coel ) ,
L" Visser, K, Uiersna en Po dtl Laeur; (ar:l-r'L:e,1),
;,* Ë"okl<ena en C, de [ioe:: (midrJen),

. ï-leid,rr 0. itCaopelinil' 5cr:LernÊrr 5* l,Ji,';:na".t. ii. 1.;r'q':,r"
en 5. Knol (voor),
iia acht, r,,i ed;trijden nog maaï cri* pr:nt,en Í)i't;, 1.s rui:r,j i.::r'l*
'L,aErndr':ger f ung erend.
Ds Enino urerd ook sleeds mindcrr Qez"rlen hnf i-ei.i: d.lt r:i't.'l
bijna geen ve:rslaqrn ft{:}er inlcve::de.
ïn tcriedijk zag men ksns eËjn 1-5 voci:.Bprr.in! (o-a";1:':
S. l(no1) tn verspelen €n naq net 6-5 le vgrliezcn.
Het -1.eek uel een kopie v.'n r-ie ïoeÍilrr-ichte ueCstrijci
HoersnveBn - jax van zo r n 1? jilar esrr.jËr,
["len krr;,m tenslolte tot 3 punten uit i 5 r,.radsiri j r:1en err r.':-' .

betekende noEmaals degr.',datiB.
Volgende keer oo?r cle resulfzlen ven de jeugC en;rlCËr=,

vermeldensLiaardige feiten, o

Uo r dt Ue r vr:1q d,

-3-
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l4aar toch lukt het ons nÍet altijd onkrantJe perfect te krijgen.
Een andere koer ziJn de krautjes nl-et

ó

liier even een reactie van de nl_etsters
van dit krantje.

De Laatete tijd konen ons nogal u,at klachtenter ore, over de slechte kwaiiteát van het
nie ten.
De ene keer is er niet goed. geniet ( O:"tnoeten wij via andere nÀnsen-horen i,i{eten Ju1lie wel dat hei krantje nu'xoaar
éón keer in de twee weken uitkint, endaardoor het krantje nogal- wat díkker wordt.Nu zetten wiJ,ook *el tiee keer zovee] kracht
om te nleten ( volgens ons zijn aa nietjes fekleinr.naar door deskundigen is dÍt niei iretgeval ).

het

g'oed
g9Vollb/êll r
Wlj zijn benieur+d sat deze keer aan hetkrant je aankeert .l?????2 ?,t ?.t.a ?.t'l
Graag dan cornnentaar bij de nl_etstere enniet via via.
Iiet is rnaar goe{ dat de p,rantjes nog' ge_
vouwen en geniet worden, of willun juitte
graag dat de lcrantjes j.n 1osse flodàersia de bus koaea.

De nietstere (ate ó6n keer in
de fwee weken net plezier rond
de tafel trinaen).

P.S. Wie loopt nee ??
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0p het verzoek van het inleveren van detT?ininqgp.akL<_el] in het clubblad nr. S, meendenu:'J nog een Iaat?!" oproep te moeten ótaatsen,omd;rL ncg niet;rlles ingeJ.evercj is,
Cmschrij ving ; Trainingspak
Kleur: Blaur.i met zr.-rart
{Jpschrif t I V. U. 0ldeboo rn,
0mschrij vin; : Trainingspak
Kl eur : Road mei zu:,:rt
0psch rift : Hot,el Goerres 0ldeboorn"

len ieder O+: noq Ëên van deze trainingspakkenin zi jn bezit heef t, uotdt vriendeli jkr- Oocn 
-

dringenci verzocht, deze zo spoadig u'óqárigk ínte leveren bij:
Hendrik v.d. l(riek, Suettebuorren 7A.

Dagelijks na 1 7.00 uurj
-o -o -o -o-o-o -o -o -o -o -o-o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o-o -o -o

J t u G Q 0 V t t z ï c H ï.-
. (e/11) + 16i11.

Het overzicht omvat deze ueek slechts 3 r,ieostrijden,
aangezien yegÊns uËersomstandigheden het programma van
laterd,;g 9111 j.1. volladig kr,;am te verv;l1en.Rest dus,;11een afgelonen iaterd..g.

0nze [-PupÍ11an togen naaï- ]i jn je om ald -rar hun zege-reeks voort te zetten u;,itr blijÈeÀs de uitsleg, r-a-6orgalukt is,
Een keurige presl:tie dus.
0ndergetekende verLr icht d,,,n ook binnenkort een uitnodi-ging ooar de bus te krijgen voor het komende kampio"n"-feestr 0f ben ik nu te voorbaríg?

-lz-



Het ntuonrrl is nu ?;rrr jii1lie,
lioor jrllie st:en, vorqens mijn gÊqevens, vcor de kn-mende 2 z,.,t err: !en qÊÊn r,.rerJstii;JeÁ op rrát ÍlrCIqr"roà,(:,inierstae? ) .

"i e ;-i:unil1en ii,l". l-dBn ook :na:r Li Ëar Êgns l'Linl< uii,ceiuiqe cie 1,-] overL.rj.nninq thuis tegan ,.";rrC
Jullie zullen uer. qec.,cht hebben, 

"u-*cni"iá"-*r qeiijkvoor de kornence.2 zatei:d'.gen eÊn Qaet in, den hoeuen ,.J€lenminste niet te snel ÊÍ",i.
fj?t is d,rn qoed ged cnt, r^r:,,nt ook ju1,1ie zi;n, \i{rlqensmij, riri;.

[i € C-"-unioren breven op st,,rr ofi kunnen cen zorj,:en*et:t?iq q :. s. met frisse moed ,entreden in Ce uitueC_strijrj teqen Thor.
2 cunt_ies? of hourten r"re het iln een celijksnel?'iinnr irrincier doen;u1J-ie het loch,*[*,, iiottcir.-,-*_i,)t-i-_Ji

i"ie fr-Junioren uerden Ín de'iL,ê1cJen" e\.,ci-r net de neusop de feilen:,edr,:kt.
i-i outi,;eh,"ne st,,-l-rrcje onze jangens mel ÊÊn {:_
near huis. Cok d,:t kan gebeurËn,
'-;'=l ar i_s mi j echter ter o re gekonen drt men her delaabste 'Lijdr opt name oo cJe ti,,ininc, zLrein,er nier zcserieus rneer neent.
,le z-íet, het resultaat r,lorcit geJ.i jk vert al ii in eÊn ne*cÍer1aag,
uus met 21 n al-1en nu de schouders

nederlairl

er ueer onder op de
Q-ret eigenlÍjk neel: flm
cunten'er ook ueeÍ'.
Kootstertilfe ?i

Fiet.

dinsdagavond en de
3 u-ugtj.?s per ueek)

Hopelijk zaLerdt,,q
of bezoek komt.
il anvang 10,0C uur.

zaterd,,,g ( net
1 d',rf1 komen O:

Ar S. I UAnneÊX

Succesj j

w6:
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0ndanks het slechte LJeer vàin deze ureken qinE de u.red-
stri j d deze zaterd','g uiel doo r, .

Voor de zekerheid hadcjen Lre tr,ree C-junioren meeoenomÊn
( Frans G, en Sietse ii. )
lrla de ur;.irming-ug: en het bekend maken vÊn de opstelling,
kon cle uedstrijd beginnen

l'let u:s l-ioutigeh;ge die zijn eerst,e mooie kans verspeel-
de, maar een tr,reede k:ns r^ierd door ons ook niet benut.
írlaar na aen tijdje pingelen uist Jan V. toch te scoren,
die jammer genoeg be;ntuloord uerd met een tegengoal, .1-1.
De mooiste en tevens laatste goal van Cldeboo rn r,ierd via
een voorzet keurig door Sietse Ê. in de goal gekopt.
De laatste tuee goals konden helaas niet uro rden tegerige-
gianr -
Een $pijtige 2-4 necjerlaae.
Nou ja, volgende keer bet,er.

U. J. Y.

---::ÍE.-p*/Fí
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