Igrelesgg-EssIqzl g:qe!ï'ijg!n :
13 april
Oldeboornl-Udirosl

ninderr'Jat misschicn ooi; de oatzáeu,.'as dat l'le in he-b be3in a1 gau'."t
met O-2 aclrterstoDden.Geluk!.iig konclen .;tc deze achterstand tot arn de rust toe handhaven.Na ecn pittig kopje thec begonlen 'Je ïecr net vollc moed.Àl gauï/ vcrkleindc iankc Hoeksira de achterstancl tot 2-1 .Nu begon
hct 3r tccr :tat op tc ltjlcn en ,li.Schricner ,,iou niet
nindcr zi)r: dan Janke on ïriaeirt e. cr 2-2 var.Nu bcgor-i dc
tccstit-ro er rr.iet roosl:1 :urlger op tc rordenr'.lant l'; c
k',.iancn met cric nan il de vcl:dediglng.Dit rt.$ ec:n z:tarc dobbcr cn cven begon hct erop te f rjl.cn dat dc tcgcn
st:rnd.crs nct 2 puntjcs n,a,?r huls zuocleu gaal, ru.ar toen
dc bal in dc'aanval kï/,1m naakte iíotiie de Rocs cr l-2
van.lczc stand h r:'",b cn wc aJ,n hct cind toc vofgehoudcn.
Hct ',.r:ls ccn l:rooii maar matig gcs!ce1de tteCstr:jd.
JeIt j e Ni cu';r1and.
-o-o-o-o-o-o-o-ole Jouïrcr 3 - Of cicbcorn 2
Zaterdzg 13 april trck':cn rlc :laar Jourc om dc strijd
aan tc bindcn tug;n hct dcicle tr,'aalftaf van clc Jourc,
laar er ccrst gccn schcidsre ch'ucu '-ras r'.'icrcl ccn half
uur tc laat begrnncn.Oldc boorn ,,'las icts stcrker cn
cr k,'ramcn vcle liansen, dia cchtcr nict benut ícrclên.
lit k.iarn vooral rlocr de harde ',rind en bovcndicn haddcn wc vecl pcch.Ook ecn strafl'rorp ícrd gcmist. Ïn de
tr,rccdc hctft hac-i Ce iou',rcr ',vat mecr t. vortcllon,
mza't: zl: '.ristcn cvenmin tot ccn drclpunt tc komcn.
Ongcvccr ccn kvartier vcor hot cindc krc3cn tt' r;cr
een strafriorp tc nencn en dcze }<t cr schoot l,4.Llccstcr
raak.tr)rkef; minutcn latcr ';crd het na een snelle aanva.f 0-2 cii dczc voorsprong kon tot hct cindsignaal-
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e,3onnen rle '..'redstrijd met één nan

gchandhaafd lvordcn.

Sj.Huisnan.

-O-O-O-o-O-O-

,rdiros2-Oldeboorn3
Zond.ag 3-l maart.
Kv,rart over ticn begon dc rvcdstrijd.In het begin zag
'
ct er naar uit dat r e cven st erk rraren .I/laar na c en
.,rjd je toen Udiros tvíec doe]punten binnen ticn minuten
.:.ddcn gcmaaktrblcek dat dat niet het geval wss.Onzc
:genstanders begonncn fe1 te spcJ-en.Maar voor de rust
-:akte Jikke er nog 2-1 van.Na d<. rust begonnc lve moeilig lveerrwc haddcn cr óén doelpunt gcmaaktrvat ons
eer hoop gaf .lilaar die r',ierd a1 gauvr opgcgeven, doordat
, e thuisspelende club cr nog twce bij naaktcn, en zo
:leef hct tot hct einde 4-1 .
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.;l-dcboorn3-KincaJ

zondag

Hickc.

7 april

et fijn \'/.e r cn mooi op tijd begon dc wcdstrijd tcgcn
i,inea, ccn club dic tot nu toe alle Ícdstrijdcn hceft
lci.ronncn.En lict zich ook dezc kecr van dc goede kant
:ricn.Maar ons dcrdc tvraafftal was in vonn.Bij vrrgelijing van dc vorigo rvcdstrijd spccldcn 'rc .rg gocd.nr
zat mccr samcnspcJ- i-nr',rdt ,,lc vaak in de tcdstri.jd van
zondag j.1. mistcn.Na 10 rnln.tc spelcn r';;rd hL;t .crstc
Coelpunt Coor KÍnca gcmaakt.Maar at gau'.'r maaktc Nijholt
i:r '1 -1 van.Na ecn kirarticr l'/crd hct 1-2.1fc lietcn hct
::r niet bij zitten cn l[erten bracht dc stand op 2-2.
Daarna k,.ram Klnea met .en fclfe aanvaf cn maakten cr
trvec punten bij.Zo bfccf het tot dc rust 2-4.
l{a dc pa;rzc klam er ilccr vera;rderi'r; in, door ccn af-'
standschot van Uil}ic cn dlrekt claarop .,ras hci aI 3-5.
Toen wcrd cr. fijn samcnge s 1le e1d in onzc aanval-, Jcrrt je
en lliert en zor'gcicn voor cen gcf ijiic stand.nen tijd blocf
het zor'rre varen cvcn sterkrmaar tocn cnkelc mj-nutcn
voor hct cind:,v:rd hct toch l-6.Daardocr was het nog
een sympathicke en spanncude vedstrijcl.
Hiek
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-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oStánfries - 0ldeboorn 1O-0
Op 27 april mocstcn vc korfbal,lcn tegen Stánfries.
0m 2 uur zijn wc begonnen. Stánfrl es rïas dj-rekt in dc
aanveil en het ',,/erC 1-0.Na vecr cen poosje spelen verd

í

h6t 2-0 voor Stánfries . Toen werd hct ,iriss ef en.vÍij kl.ramen in de aanval .Wieger, Ria en lfinke zaten ook in de
aanval .\4Ie hebben wel een paar mooie kanscn gehad, maar
het wou niet.Tensl-otte rverd het 3-O.En na vrcer een

poosje spelen ucrd het 4-O.Daarna krirarn Stánfries'rveer
in de aanval, maar óén van ons fei de hand op de b aJ_ en
tocn vyerd hct ecn strafvrorp .Di.e zat gclukkig niotrmaar
toch vrj-sten ze ook de vijfdc goal tc maken.Eèn paaí- ninut cn daarna r,'las hei pauze.
on vijf over hal-f diie begonncn we mct de 2e helft.
Eerst leck het of e bcter vrerden,maar het raas niet
zo.trr kvram nog ccn goal van Stánfries en hct verd r-rcer
wisseler:.Na oen poosjc kwamen ook de zcvende, dé achtê
stc cn dc negcncle .latcr kwam ook dc tiende nog.Daarna vías hct afgclopcn.Wc hopcn nict, dat hct roct clke
rvedstrijd zo gaat, vlant dan staan vr'c gauvl onderaan.
v.l
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Doede

S.V.S. asp. - Oldèboorn asp.
ncdcrlaag tcgcn Stánfries lrcbben v/e onlNa ccn zwarc
ze twe. de ,,vcostrijd tcgcn S.V.S.m.t
ccn 2-1 ovcrv,ii,nning efgcsloten.lÍc spó;1den -cerst tcgcn de wind in,
dat cchter vóor cns niet hindcrlijk vas, vrant wc vrarcn
veef stcrkcr.N? -ongcvecr een krartier spelcn
miktc
J.Jccninga er éón iir -O.Xven latcr r,las - hct al 2-O
tocn G.Ilockstr:. cen fout in de S.V.S.vcrdediging
gocd afstrafte.Maar na dc vakwiss;ling wou hct Àet
ons nlct zo gocd ncer vfottenWe lvarcn wcl stcrkcr
rnaar dc schotcn lvarcn te cnzuivcr.
Na dc ruat ,,ras hct hctzclfdc spcf l-et jc.Aan
onze kant vlcrd cr wcer vcel geschotcn ,maar ncdc
door de hardc wind konden wc de stand nict mccr opvoercnrOogevecr ti-en minuton voor tijd 1ícrd de strijd
rïcer spannond, tocn SEV. S. uit óón van zijj:. vl;inigc
aanvel-l-!n scoorde 2-1a \tta,ar door goed vcrdedigcn
konden lve met dc fecstneus op naar Oldcboorn gaan.
.1

:

IV

oÊ

o'j

o_::

o:

o_:

-o-o;o-o-

o::

.

Hui sman .

15 mazrt 1968
Het Bondsbureau he cft de l-cdenstand Pcren
oP het nomenl
oPgevraagd
bii onz c 18 rcgionalc bondcn
d;t ï/Íi U dit schrijvcl] hcbbcn 7 rcgionale bondcn g'reagc crd .
U vc'rtcllen det hct lcdcntal van dc
Nu rcccls kunnen wii"45ooo
ruiin is gcpassccrd'xr bcstaat
iilrq.ll.lj.r.ói !"ïur
?"ïi"'Éáóa" Ëoop dat clc 46ooO-grcns binncn zccr kortc
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r-ro'i korfbll
ï'
sië-nns"l-en d )
H"i- C"'rnooI t;3iit on 11rOod uur'Hct pro-.
B-lgië - lr'gu}ln
,{r.lmi1a luidt:
Ncdlrlan d - Bulgië
nngcland - Ne du'rf and
Ir, dc pauzus shów-van nuzi-ckcorps cn Jachthoorn,rrr tlrmËo*rcorps. 26 r'ei a.s.Sportpark Hclrcnvccl-t'
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