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M #rrusnurcrrus* M
Uan de Jeuqdcommiesie.

Nu de r,linterstop Ís aFgelooen €n 1,8 na lange tiid eÍn-
deliJk ueer eens kunne gaan voetballen, r^rillen r,lij U

graag het jeugdprogramma presenteren, ulat naast het
normale kompetitie-gebeuren, door ons is s .mengesteld.
tJat ue 1 gehad hebben dat zijn tuee videomidd'gen
Lr"arovÊr ue U in het vorige clubblad verslag deden.
St rks eind aoril, begln mei gaan ule met alLe jeugd-
elftallen penalty schieten. Slager Johan de Jager
heeft toegszegrl hiervoor een r,lisselbeker beschik-
baar te uillen stellen, 1n overleg met hem moeten uii
nog tot een def initÍefl programma komen r^lat t. z. to êàrl
U gepresenteerd zal uorden.
Verder hebben ue het plan liggen om 2x een r.redstrijd
te spelenr ua.atbiJ ook de ouders betrokken gaan Lror-
den.
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1. IekombineerC D + f sut].-elfta1 tegen een elftaI
van moedets van deze spelertjes.
i , G ekombinee rd B+C j un. -e1 ftal tegen een el ftal
ven vade35 v-n dez.e uiat oudere sDelers.
Da bedoeling is nm dez.e r,redsfrijden te kombineren
net het penalty schieten . (2* oÍr een zaLerdagniddag).
Uil-1en uij dit tct een succes maken dan hebben uij
natuurlijk r,rel de medeuerking \/an de ouciers hocig.
iiij vertiouuen er echter op det, Ll,j,fl11êBr dezen
straks dcor onze jeugdleiders benaderd urorden, zíj
snontaan hun medeuerking LaezeqgÊn.
iliogelijk dal men a1 vast uat in training gaat.

Een ander ount uat het vermelden uraard is, dat zijn
de uedstrijd data van de toernooien uelke op dit
moment bekend zijn.0mdat de r,rinterstop vrÍj lang
is ger,.reest en de komoetitie hierdoor oc.k vrij 1a,.t
zaI zijn afgeloFêtrr hebben Liij niet Dp a1le uÍino-
diginqen oosi.tieí gereagêerd . Uet op dit moment
vastQelegd is:

B- jun. -
C-jun.
D-DUo.

[ -ouo.

24 neí toernooi 555 | 68.ivlarssum.

?4 neí toernooi S35 r 6B.l,iarssum.
noq Eeen toernooi vastgelegd.
24 meí. teronooi Fraóeker.

I

r 1s llerlaatste noQ tr,:ee rnededelingen r,.,elke eigen-
l- i jk niet in dit ri jt je thuÍs ho ren rnaar uelke toch
!*t verÍnelden Li ard zijn.
1, Bij uederom qebrek aan vol-doende F-pupillen moe-

ten Lrij helaas slelL'Bn dat 'dezen zaals het zich
nu laat aanzien niet aan de F-cup"kornpetitie

maË kunnen dnen" Deze sbelert,jes uorcjen toeqevoegd
aan de [-*cuoi1len zndet er r.iel qÊvoBtuald kan uor-
rl on

7-.0o9'ave voDr de jeugdvoetbaLkampen u arvan melding
gemaakt in hei vorige krant.je moet i. v.Íï1. Ce grcie
belangstelling zo spoedÍg mogelijk gebeureni I i
Inschrijfforrnulieren zijn te verkrijgen bij onder*
getekende íYl . v. C. Í'ieuiÊn,

lJjitterinqsueí 68.
Tel. 153?, '
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J. van KalSbeekt
lï.v,d.ÍYl eulent

H.0osterbaant
H.U, v.d.Krieket

R.BrouLJer,

J. v, d.UorJder
H. Nieuuland,

J. v.Ka!.sbeekt
Joh.Foepjes,
5.Jager,

Uie oomerklnqen, vragen of uat dan.ookr .oVêr qe l"'91
heeFt kan terácÉt bii a* volgende mensen. van de jeugd-
kommi ss i e:

voo rzitter. Ds. Nieuloldstr' 19,
jeusdsekretaris, ujitte"t"n;:i] 

?3ir.
teider 8-jun. Suettebuorrqn ??'
leider B- jun. Sr,rettebuorren ?41.'1' '^Te1. 19'08.
leider C-jun. Skoallereed 9,

T el . 1.527.

Ieider C-jun.Suettebuorren 33' 't

leider D-puo. Janco D-str. 13.
ïel.1?60.

leider'D-PuP. D-Nieuroldstr, 19'
leider E-pup. I'chterom 9t Tal' 1972' '

leider E-PuP. Janco D-str'10
Tel.17F9.

Voorlopig voldoende r,r' t betref d de. jeugg' Ui j zullen
oroberen-om U in het verloop van l?!. *?izoÊn ovêr
a1le mogelijke zaken -zo qo"l mogeiiik te inform:eren
vÍa o.êr dit clubblad.
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Talerdag 2? naarL uierden uii ureer de ulei ingestuurd,
na ankele maanden rust. Dit moesl gebeuren tegen
Jubbega.
De eerste L,edstrijd thuÍs tegen JubbÊga uerd met 12-1
in ons voordeel beslist, ue dachten dan ook dat dit
LJear een nakkie zou uorden. Ue beqonnen met de volgen-
de osstel ling :

Je1le T.

Cees R..
3an V" Harrie B.

Symen u. (keeoer).

lvlarigus D. Rinse J. de U.

Sybrand 0. Leo U,

Johen T. . Ui11 frpd U.

Ue begonnen vso rtvarend, Harrie r,.rerd in de diepte 9e-
stuurd en loeierde op de goal, deze bal r.rerd niet goed
cloor de keeper veru.rerkt en z.a uerd het na Ben paar mi-
nulen al 0-1 door Jrn. I{ard.nus schreeuude toen al dat
L,e de 12 uel Lreer zouden halen en het hele el f tal dacht
daL eigenlijk uel,
Dat dit niet. za geuieldig zau lukken bleek toen al
gauLr.Steeds bjaer stond.en'ule buitenspel. Toen dacht 5y-
brand, ik ben rÉsÊrva val het eerste, dat zal ik eens
beuijzen. Hj.j liep donr de hele verdediging en scoor-
de O-?,
Toen qing het Lr t beter, JBlle kreeg de bal op de
mirldelfl:jn en begon een solo t,ol aan de rand van het
16 meter gebied en tikte Ce bal toen keuriS in de vo*-
ten van i'1arrie, die Ce kans niet onbenut lietr maar
er Lras buitenspel geconst-teerdr eD 7a qing dit feest-
je nief, door.

*4*



0ndertussen kreeg Jan ruzie met een jongen' met gei-
tenr,.loIlen benen, hij zou Jan r^rel even een dreun gÊven
maar hij deed dit overigens niet.
Toen Lies het rust.
Uij dachfen dat Lrij een uitfoeter kregen omdat Lje be
labberd speelden maar dat viel mee,
fr r.rerd nog uat geulisseld r,lant het 3-S-4-systeem uerk-
te niet goed.
Cees ging op linkshalf spelen, Leo op linksbuit,en,
Uillfred voorstopper en Johan rechtshalf.
Harria begon ueer met een loeier, die via de keeper
en de 1at r,:erd uegger,lerkt.
lYlalr zoals het spreekLroord ilDriemaaL is seheepsrechttf
zeql, scoorde harrie met een gave kopbal 0-3. Even
later kreeg Uillfred het aan de stok met een uit de
kluiten gegroeide smurf, hij gaf Uillflred een aai
over zijn kin.
De uedstrijd ging door sn er kuamnoq een sehot van
Cees, die maar net door de keener verr,lerkt kon L,or-
den.
0é cornÊr die L,e daar van kregen uerd benut door Jo-
han die hem schittererrd inknalde C-4. Even later
ku:rm ongetr.rijÊeld de mooiste:goal, een goal u.larop
Rummenigge- jaloers. zou zijn, een schitterende om-
haal(harna) van Sybrand 0osterbaan, een omhaal uit
het boekje en zo urerd de eindst;nd 0-5.
Uij hebben Lreer 2 ounten, maar er zal nog heel uat
moeten gebeuren, uillen Lie nog kampioen uordên.

Cees Rei
P.5. Ik zau de hesr.0ostarbaan endanl<,en voor het Lutdruchtige

ri j den.

tsma.
Reitsma urillen be-aanmoedigen en het



Íunioren
L,S1-eI.oá9 ginri,n Lis ndrl l-ang.,'eeL
!rE !1n5en zoncer Harn Ïdzinga cj.e moest uËgio
ïoen rJe in LanEuleer uiaren ínoesLen r..ie ons omkleden en ern-
uaj.i;x LJas net zo ver r,ie inoesten oi neL velo komen t'e fnoeS-
rgn speLen.
In uÊ {rrrrsrE nelf t uas he c ,Ê1i;x a1
::,iere gemaakt i..lercj . ,

e en Ja;.ir minuten l"ater u,er6 er i!ee.r
ire t uJas uerr 5iete.
i\a de pause hadden i.je iegen de uind
i"angL,eer k;n er nieL d,:"r kcrnen,
ill aar he I ui3s ?-0 voor i.tlceboorn.

een doeLpunt cjie doar

een doelpunt gemaakt,

in,

iÍiaric.

INI-&{LPSEFATiliA 
,.s KcrpEÍrTlE-,Fry BEKEB op II!'Í{EE€!: Ayo.pEN

langevolge van dê strenqê wiht€r is onze ilinterpauze langer uitgevallen dan u en uij hedden
verNacht.
In verbánd hiermede noelen uij u nu reeds mededelenn dat wij genoodzaekl zijn met inganq vsn
DiN50AG 3 APRIL 198ó konpetitie- en bekeruredst-rijden vast- te stellen op midweekse avoÀdèn.
Ë;,lpï; mi?wtre svonden vast le sle]len **oát.ija"n hebben voorlopio betrekk:ng opr

A, StNI0Rti\i ZAïtRDAG Klasse 0C.l t,/m 020
8. A-JUNl0Rl\ .lAítffDAG .Klasse i0l 6;/r 150
C. B-JUNIORII{
D. t-JllNI0R[fi
t . 0-PUP lr.LtN
F. T-PUPILLIN

Klasse 201
Klasse l0l en ll7
AlIe klassen
Al le klassen

6. SINI0RtN Z0NDAG' Kl.asse B0.i t/m 8}8
H. A-JUf,jI0RtN Z0NtlAC Ktasse 901. t/n 992

Voor de qoede orde delen wi.j u ne.Je, dal de wedaLrijden vermeld onder de pgntel A t/m t
zullen worden vasLgesleld op de !lM4t4lg!Q; de wedstriiden onder punt I en bekëiwedstij..jden
voor àl-le k?Leqorreiin op de hI0ENSDAGA\/|IND en de wedslri.jcien ondêr de pgnlen _G en l{- op de
D_q!qL8!4$U!l!
De door ons vàst ie sLellen w"dst.rljdorogramÍna's zulien ln het- Í.V,S"-Nieuws s,ord€n gepubliceêrd.
In bi.jzoÍrdere qevallen kan het mooelijk zi.jn di:t inqelaste Eedstri.iden via een circulajrê aan
het secretáriaat uwer vereniqinq zu1len worden loegezonderi,
In hêL F.V.8.-Nteuws nr,18 zullen wedsi.rijden worden opqenomên, welke worclen vasLgesi.eld voo!
I trïn l0 april l986 en l5 tln i7 aprii 1986.

Ïen slotle delen urij u medè, dat in deze irerro<!e GltN uitgtel-van kgmÊetitie- 
-e.n 

b_ákefwedstriiden
zal worden verleend,
uli-i hopen op deze ur,i3ze en mel uw medewerkrrrq een vlolte afwetking van de kompetitie te kunnen
realiseren.
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Uit 0Ë CUDI

(tek.t i S,

DOOS VAN

H.risman).

ïk (rrtrrooit met ik cerinnenrr, zeí een vroegere ierear r{eder-ranss) stonc zerf peiplex tóen i* 
- ("r"-;;i";; ;;:-ï.utut"krani j e zàv hoeveel plaatsruimte miln uoríg scnii: "à" r,rel j

lieu haa ingenomen. der, Lras renslotie ai uËn tijojo-gu;;;". 
Itoen dat alies aan he I papier \,Jers toevÊrtrour^,c eÁ kàn n0Eniei bevroe6en oat ue zo I n ouderLrets r.linterlje uoo, du boeqnadoen. Jammer van oe stookkosr€n, Ínadr tocn L,as net reuka11emaa1. r.Jer rroror net rroog tijd dat u" "o*tÈài.;;;"titie''Jreer gaat draaien en ouL zaL veirnoeoelijk cjii danstaanoeureekend urei ga?n ,ebeuren .( ix schri j f oi" CI/ vri joag l4mëart en ous nÍer, op maancagmorgenr a1 ma..rkt, het-voór rnijureiniE ui.t. ucor mrjn gev,rel is-nei elke dag rnaancaE of zomen tlel zateroag of zoÁdag). fvlaar van nu af aan is er Liesr_scnijnlijk Eenoey over nei neoen t* melden en ncvengátekendezaI proberen dit, artirel iets korter te houcJen.

Het eerqle erf tal rnoesL in_196J-t64 dus Lreer in de r,u.Ê.uitkcmen en voor de competitie uersen maar even vi;f oefen-
1"9:tri;oen gespeeld, uaarin ciocr de nieuuie elftalcomrrisiedriftig uero geáxperimenteerc. De resurtaten Liaren vrij haop-Eevenc efl r,n se perscon ven i"ienk ce uos uit Akk;;; ii* irenV:;t!eten uaarCIm hi j bi j 0 r boorn voetoalde ) uienoe . i.u eenprCIduktieve middenvcor aan. r,iÊÍ.r uras :riEeoáeti i"-u*-i"*uxlasse A (oestijds kenoe cje, F.,J.B.nag ir** eersrë kiassen)bii pra,ktisctt allemaiii onbekenae terJn"tanoers, t.LJ. fllar..rr-i-huisr Akt<rum, De r..laIoeri, Stiens, St,; JàcoOl Arum, Rnbul, eÍlLangLreer. ,'iet bestuur besloct zÊ veel íTr,fgeíi_lg oái. *ig*ír uaí._vcer Le reizEtrr 

. sezien oe Erot,e afstancui in vÈÍgerijIin,
ir'rer_ voorgaande. jarci-r (o" chauf f eurs kenoen tien àeni*pur k*_seclareren). H1 spoeaig i:robeerce men net ecnrer Lraer Íïr8trsË bus (r,oer"e1 mef Êen xieine verhcgin, van oa buskoslenjen Íner succes. De ous zat bij elxe i"rit uecstrija vol en niï,ook canxzij oe ,riLst,ekenae ràsul"t,at,en, Het tami:isensc!-ia,:r
L'ÊrÉ o.r eÊn naar íra ;ei'r isil 5t. .lacab kampioen en i-l 'boanníner Stiens ai$ r\.Jeece oJ óén èlunt acnrerstanfi, In u$*r,j.:itsn-ce jaren iier cË f.U.8. so,ï5 qe nuínínËrs tuJeÊ octK 1;rciiteverilnen tg'JËns LJcrs ê1' n1 h,a,, "j._, Ï, nÈi veld van 5f,, Jacob dr,"r;.ie K.Í'i.v.B. r";'r;;;*;";i:slreurd, iletaas, D'boorn zau *'knet, seizoen Lgb4-r65 uieer r".d.B.-voetbal moeten spelen, ireeersT,e LJsdstri;d biils 3,1 15 sËi,io Íï1€Leen d€ Derby te:,jen Ai<-

I
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krurn en or, net valu -rchter bcerrfBraatil Hocghiemster (ulaarop
dr:or de ureek de scnapBn graasoen en altijd een roeibootje
aanr.iezig moest zijn om daarmee cie afgedreven ballen LJeer sp
te vÍssen) LJerd het een 1-0 nederlaag ooÊr een doelpunt van
Feooe Bosma (presteBrde dncrers nooit veell ínêár ja). De op-stelling van Utboorn, cie overigens nog vele malen sterk
iou ui j ziEen, Lras ars volEt r J. de vries , (ooe1) , Fi . Akker-
man, .l.f iersmar t.Darn (acnter), J.Adamse en Jac. ruJaEenaar
(micden) en A.Jeeninga, i,t.scnriemers, H,de uos, J.5eeningêr
R. Banteme ( voo r) . Ien zekere i, Uagenaar u :s reservÊ.
(anrooos, Írlmiddels vr:n J. v.d.Uoude gehoord dat de
Gemeente veiboden heeft om reeds dit ureekend o,p on-
ze velden te spelen en ook de uedstri.jd 0.0'.Ve - ,

0ldeboorn is afgelast, zodat mijn bÍjdrage voor het
krant je gerust urat aen de lange kant meg urorclen),
Np de necJerlaag in Êkkrum uerd er lange tijd niet
mÊer verloren. Thuls uerd a11es gêuonnen en zelfs
zonder tegedoelnunten, maar de uitr,.redstrijden 1e-
verden slechts gelijke spelen op, Zo ook oD 10 oovrt53 in Arum, uraar het 2-2 r^rercJ in een ijzige kou en
een Lraar modderbad(destijds uas 0ldeboorn met zíjn
accomod,:tie de meeste cLubs ver vooruÍt, vooral in
de F. V. B. u ren de velden. erbarmelijk slecht). In
li rum Lras het langs . de 1i jn koudr mger dB cognac deed
na afLooo uonderen(althans bij mij). Het verkleden
en uassen moest toen nog trraktisch overal in de
olaatselijke cafêt s gebeuren.0verígens zag het er
Ín bovengenoemde uedstrijd even naar uit dat de
scheidsr'echter de r.redstrijd zou staken, maar men
uist hem om te praten. Later nog gezellig rnet hem
gebcrreld. Cr: 9 f eb r. | 6/+ uerd de eerste overurinning
behaald teqen Robur en r,rel met 0-4. H. Fiersma Ljas
:*rrËÊr naar de voorhoede gehaald'orndat, men. de" vosr-
qaanrJe uedstrijden moeilijk tot scoren kon komen,
mede doorrjat H.de Uos(top..Bcorer')'ulegenq militaire
dienst niet e-1ke zondag beschikbaar rras. Hein doel-
nuntte ?x. Ien ueek later moest het eerste tegen-
doelnunt oD eigen,reld u.l'orden gel,ncasseerd, maar uel
met een 2-1 overr,:inninq f,egen A rum. 0tr deL moment
qing Cldebcorn ean da leidinE met 17 nunten uit 11
Lrecrstrijden, gevnlgd door Akkrum en 5t.iac.i-rar. I

(neicten 1 0-1 4) en Stiens(A-i Z). Thearetisch dus de
beste kansan vclar Stiens. Teqen het reed s gedegra-
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deerde Langureer u:erd een 3-0 achterst nd nog omge-
bogen in een 3-4 overr,linning met oo 8r een onver-
valste hattrick van H.piersma. De schutjasavond
bleek in het begin enkele spelers nog danig perten
t,e spËlen. R. Eantema urerd overigens uinnaar. De
derby tegen-Akkrum eindigde op 15 mrt. in 1-1.
1'l,irkkerman en J.Jeeninga sr:eelden mee in een selek-
tie r"redstri jd voor het toen nog best,'aildÊ f " V, B. -
el"fta1. Tegen nredegeg.digde St.Jac.Par. bracht men
het uit ook niet verder clan esn 1'1 9elijkspe1.
fen zuarte zondag op 19 april. In een oefenued-
strijd legen Gersloot urss H.Piersma za ongelukkig
om zijn been te breken en vermoedelijk is dit
0ldeboorn in het restant van de kompetitie nood-
lottig geLrorden. Dêzelfde zondag beenbreuken voor
oud-soeler en ondersteunend Lid p. Rodenburg bij het
moto rr€cBn en D. Reitsma bii een r-ledstri jd van het,
derde( er uas inmidd els L,eer ÊÊn derde el-f tal gB-
formeerd), ferder in het seizoen ook a1 rrstikken
poatentf bij €x-speler E.Bosmardestrijds uÍtkomen
voor Heerenveenr Êf, f.Leemburg bii het tureede.
0p 3 mei ' 64 uerden dan de 0ldeboorn-iIlusies
eigenlijk definitief de Srond ingeboord" Na een 0-1
voorsprong uerd het in Sliens in de slotfase een 2-1
nederlaag Coor een uiterst dubieuze strafschop.
De scheidsrechter liep nclg op het veld eÊn paar rake
klaonen op van een ovetv€rhitte suorlortern Hoeuel
clit muis je, naer mi jn u.reten , geen st,:art je heef t ge-
kreqen. Secretaris v. d. Feer LJas hoogstpersoonlijk
getuÍge van deze uedsirijd En zou ttovertij.ltt als
l"aatsi.e in ds bus stapnen. Hii heeft geli-rk gehadr e.an
jaart,je lat,er liet onze chauffeur eene een speler in
Harlinqen staan. fen r,.reek na de nederlaag uJÊer tegen
Stiens en een Ë\/ent,uele o veiu.rinning kon alleen nog
epn tueede olaats on let,erenr die misscien nog recht
op promotie kon QËven. Z'oal s reeds uBrmeld Qing de-
ze ulieqer niet oDr maar er uierd uel met 1-tl qeuon-
nen. Dit tct qrotÊ vreuqde van het in qrote getale
eanrrezige 5t. Jpc. Dublielí,
l,.iant deze uitslag betekende \/nor hun club het kam-
ninenschen. 0veriqBns debuteerde t-t. UaE€naar bi j
0ïboorn in het eerste. i"jr: 2A juni uler'd noq e€n af -
scheidsr-iedstrijd t.v.b. Jan cje Uries Ên Kabus Uage-
naêr qesoeei"d, dil uegens vertrek naar rÊsp. Karnpen
&n Heeravepn. Het uerrJ 0-0 tegen lJa rqa.
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Het tureede u s vcor het seizoen 1g6J-164 ingedeeldin de Res. zde klasse c met als tegenstandeís de zdeelftallen van Dokkum, Bl.ue Boysr surhuisterveen, K;i_
lu*t Trynr.ialden, T, f .s., Houtiqànaqe en Zuaagueáteinoe,Na tuiee *bfenuedstrijcJan u.rerd á" "ó*petitie g;;i;;; -
tegen Blue Eoys, met alenstellÍnq: H. de nooË(J;;ii.íï.íïeesterr q.Stremler en L..Uissei(acfrter), t.ie;;;;;q
.gn l. Visser(midden) , J.Bethlehem, A. Heida, l. de L eeu,i,K'uiersmê Ên D.Benedictus(voor).-rieserves: c.de Boeren,?.Kno1,. In deze opstelling di.verse spelers Oie-invoorgaande jaren geregeld in het eerste uitku.r _men,maar men had zich in dÍe tijd maar n€er te leg-qen bijde keuze van de elftalcommiásie en za hoort h;i ook."Deze mensen zagen bovendien alle elft:ilren geregeldspelen. [lke soeler vond het toen n.g sen eer om inhet eerste te spelen. Later kur.-m dat allemaar ietsmoeilijker te riqgen toen diverse tr iners mÊer bevoegd-heden omtrend de opstelting van het eerste kref"n-"n-door het aanstellen van reíders voor de verschirlendeelPtallen, uaarbij veel leiders het algemeen clubbe-
l"nq vollecig.uit-het.oog verroren en Ë."uàrenióinà"n"in de vereniging ontsdonáen, Dit is momentear ;;; '-
steeds-het gev I, hoeurel t'.'et prbleem ook niet ro-g*-makkelijk Ís oD te lossen(oe meeste best,uursleden enax-bestuursleden ueten hier alres v n). fíiaar go"J, neturerd voor het tueede een nederlaag van 1-s of-ietá der-qelijks en dat L,as na het kampioeÁschap van nei-;;"i;'seizoen Lreer even LrennÊn. Het uilde de eerstvolgendÀ-uedstrijden ook noq niet erg vlotten, maar rangíu^àr-hand kreeg men de dr ad te fiakken Ên ontpooten-zich alseen gecuchte tegenst,nders. uooral de koplcpers ,o*"i"nvaek een veer l"!"1 tegen 0rboorn. Na 9 uedstrijden i1punten en Lr,-is het begin vqn de competitie iets Ëetergeureest d n had men ongetr,rijfeld bovenaan gest.un. lrur*na Lraren de resultaten uat uÍsselvallig maar vermoede-lijk heeft men zich in de bovenste helFt uan de ranq-lijst ueten te handhaven, De eindstand is heraar-niËt teachterhalen.

Per nov. t63 kon 0rboorn uÊer beschikken ov€r een 3deelftal, dit na vele insoanning van het bestuur. l"roor
tr,ree elft,illen 7?L rnen eigenlijk te ruim in ,:" spei*""(een a1 oucÍ nrobleem ous), De óerste Li€cistri jd ;;;-i"ó"n
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Jubbega 5 met spelers ,,1s p.0tterr.K.A
[. Aderna, Paul GoerrESl D. van Leeuu(n66
ook gevoetbald? ) , J. Veltman, Klaas( "Nu
A,Heida, l'ienk de Jong, J.Uatzema en A.
trlieur,ilanrj zou even later op 4B-iarige

. ..4v n de oarti-j LrÊzen. Ik lees thans d t
ga r,lerd r:fg"t"ua en dat hun Êerst,e mat
Udiros 3 in een-2-'l nederlaag eindigde
even vermelden dat Gold 01d Jan Nieuul
snelers behoorda, tevens zou Albert Ue

versterken(t ) . trta nog een paar zLiare n
men teqen het einde v: n de competitie
te nakken, Zo uerd o.ê. de leatste ued
sloot,3 met maar liefst 7-1 geuronnen,
men nCIg tegen een elFtalvan de Ned. Sp
Het muziekcorps en de drumband u:ren t
aanraezig (uitslag 3-0 voor rJe NS). De
voor de comoetitie op €ên serie-uedstr
en urerden Lregens L, ngedrag voortÍjdig
gehaald.0ok in het verdere verloop va
den bestuur Bn jeugdcommissie nog heel
jongens te stellen. De spelers (bovens
uiteraard rnaar een paar Jtdissidententr)
beeke U.Hoekstra, J. v. d, Bij., U. Veens
B. deleeuLr, J. Ue1d., J,Kramer, D.Uagena
U. Uuite. Na 10 r..redstri jden nog slechts
is het. volgens mij ook bij gebleu€n.

lberts, L. Huitema,
.....,..h99ft die
ninga") Kramer,
Uoolstre, Henny
l eef ti j d ook Lree r
het tegen Jubbe-

ch tegen kr:nloner
en mag nog r,lel

and ook tot de
1d de gelederen
ederlaqen uist
een paar punten
strijd tegen Ger-
up lu JUnr zou
oo rLJegÊn spelen,
Br opluistering
A-jun. speelden
ijd in Nijbeets
uit de strijd
n het sezoÊn had-
u ,t met deze

taande betreft
uare*ll J. Kals-
tra, Ívl. B,Kleef stra,
êFr U.Rodenburg en
2 punten en daar

De B- jun. hadden na 10 r.,edstri jden nog gêen enkel punt
en vermoedelijk is d;ar in de nCIg resterende r,redstrijden
r.reinig aan v€randerd(zor^rel voor de A- en B-jun. ontbie-
fnl vercJere gegÊvens) Toch zat in deze oloeg uel enigt,alant als men de naÍnen za leest, Drie spelàrs ku,-.mei
later voor het eerste uit, namelijk H.R.Nieuuland (Oie
het nog veel verder zou echonoen), S.rJatzema en zi jn su-
oËr linksbeníge neelje J'en de Jong. uÊrder bestond het
el f t::1 uit fvl. Y. v. d' velcie, A. Jeeningar H, uagenaar, ï. Kra-Íner, P.de vries (misschien vanuege-het vriázen ailemaaj.
nederlagen), J.v.d. Heide, lJ.de fioos Ên C. KLeefstra.

Thans q:an urÊ sluiten, uelterusten en tot ziens Ín het
seizoen 1964- t65 met nog ankele feilen over t6I-t6/i.

Unrd rrervolGd,

* \€*
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