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uercjen maar
gaspaald

ï;ïr33ïr'-:iirrijd

de Lredstrl jd sT0nÍ:,rvocELs resen"àl8iË8;fiio;*n?ti*ïl"uïrt "
betrouubare bron te habben verncr,?en !rBgens anregelmatig*
heden, []eer kan ik er helaes niet uan iertellen ma€r
er za| r,;al sên verslagja van het, zíï komen
u d*aruit urel nadere informàiie zult kriiQafir uelzodat
r,,rsEl i.k
dat dE uedstrijd gij ean Z.-Z stand-iu'Eastaakt"
A, $, zaterdag kcmt datzelf ds sr0RprvGGr[g ' biJ het zÍl
6p bezoek ' Dtt f
spannend urcrden. f en o"*riín"i,rg
moet er voor
hBt"lZíï uel inzítt,en, ST0RiriV0-6tLS et.ràt
gsnoteerd

als hekkesluÍtar in dia afdelLnq, Dus*
0Ln[g00RN l moeet zandag naar Bakhuizeno iriosl una.i:b;.r_].
ueer alhaeuel" Êr 6sn st,erke ncordanuind u*rel nriigsai,i*
epal.brekar hraÊe 0ok h*t publ iek kon van het ver{a*iiiJa
spql nLet Hai'Ín,,y:Ilgi.f
jkspel zou juÍst e.i ;*
"n.gati
qauaest, ínaar HIfiiDRIt'; hl"
dàeht sr andars ovËr {.}n,,:*fl
uit ÊÊn vriJe trar: vanaf ciiJ rn" nat tr*n jui-r**i.
o*,".,"**n
---i
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doerpunt in-de kruisÍng, 0LDtB00RN B mln. voor tijd
da leiding 2-1.
Ír.1 uat BAKHUI zEN osk probeerde 0L0f B00RN hÍeld
stand
an gaf hiermede,de rangrijst aen iets beter
ár!. R0BUR thuii. óok_hier zijn mogelijkhaoen
""n.i"n,'!o1da9puntan
belde
ta pakken. R0BUR is ar ïo foËa
val degradatle maar zaL natuurlijk de ráatste"is ,áÈ""
grijpen ter voorÉoming hiervan.
"t"àr,ài,

vrij maar moet Bosr zondag naar
te proberán 0.D.v.a ln iÀder g;;"i-*66n puntje afhandlg te maken. Thui" g"ronnen maar
D, Uagenaar an de zijnen zullen zekei belust zfjn op
revanche. Dus maak ja maar klaarr
0LDEB0ORN3 r^ras vri j €n zo het nu lijkt
zijn ze ook
àrs. zondag vriJ.
Ook OLDEBOORN 2 uras

UIJNJEUOUOE om

DLDtB0nRN /r had ook ean inhaaluedstrljd en ulel naar
en tegen LANGEzUAAG. 0ndanks da daar oIgalopen-uràssurss leverden zs toch nïaar Bens L'ser €en keurÍge
prestatie door met z-1 te uinnen.
[ïaar ook uoióËna
ueekend, zi jn za ar L,eêr aens vriJ. Het is net of
de F.U.8. de komp;titie uil rekkón r.lant, ook het Ade
moet nog tuee uedstrijdan spelen,
Dit L,as dan ueer het ove"rzicht en ik zou iadereen
tot baeluit nog even uirrsn oproep'n op tijd esn
1n te leveren.voor ons kluUUlà0, 0e rÊ_
!ijd1a9e
daktle is soms r.rsl eens moedeloo" uuÁ""t" t€
ueiDus iedereen digr. nu de r<o,nf àirtià uijn"
lig
lopy.
le afgelopen, nog iets t<rarjt uil
àn" krubbrád
".nhet
moet dtt r,rel spoedig inleváren r,rant
ueklijk;uitkomen van ons klubbrad loopt u,eer teneinael
ue hebben nu eenmaar esn clubÈlad om trote op ta
zljn €rn ik zau zËggan'houen Zo. Laat da redai<tie
dan nu maar eens klagen ovar te veel kopy..
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Híer wos ruímte
uoor

u$ copa.
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voerbald uorden in ACHLilÍï.
BeR S-tal supporters en
Tgtspelers
,r" órn
13
: 12,50 uurvertrokkan
naar het zo.iuÍst

genoemds dorpje, Aldaar-had
men da o1"g reeds in-tóp om
numentaal gabouu, dat aJ.s kleedka"" *o_

qel diende, m€)e aan te geven. Na_

dat da maest,en zÍch hadáen ongo_
kleed Ên de taktiek voor vandaao
L,as doorgenomen uetraáán ;; ;;;=
veld dat zo hard uas als betàn en ,""-"r,"t
,ojrr"i-g"_
maaide gras nog lag te drogen. ryraar dan nu ds"r,,edstii5o.
Als 66n na raa[st
en oe-voqers are raatsten
moest het moqelijk{et<lasseórde.
zijn
om enkele p,
mee naar
huis te nemeÀ, nÍer urórd Ín
"ian
ook duideltjk naar gestreefd en zo kuamen
"""*i"-insiàntre
oor<
tot enkele. doeLrtjpe kansen *""t iii
"e-Jàn nret
benut.
Ook aan de andere kant van i" "À"0"n-À"ià""
g"àu*at-,rero te ltcht
ov'r de kanssn gedacht urant to€ s-m""r-io" stond onze
keeper oog in oog met Ben tegansia;;;; À""" deze
heer
leverde da bar kàuri.g bij HnÊmenr i".-ioi"t
het
geruk
hier L,ear me€ speerdó, ,N; ruim
["àiirr" te hebben
geapaeld kon TyrrEN de scora openÊn
""n na
een rang, ;;;À'
vanaf het míddenveld. srORrvrvgbgLs
niet
;;;-pi;;'
om zich te raten inpakksn sn zij ""u Jan ook
here";àp
aan da noodremr
àË-,

lu?rdalijk
het slachtoffer van uerol. b,aar onzs spits dan r.resr
In de 35 rnin. L,?s er uiteindeliJk garechtlgheid.
Na^een rrslydingrt kon uILLEÍï€n voor
0-2 zorgen' Dít r.ras tavens de
"rrá"n=Jooiq"rn
rustetàná]zonder
zorgen begonnen ve met een riante uoá"*p"ong enkopmet
nB€Dl ( ru" g"
goal urerd eàn-lpersr uit
FFI
lgn
?!*
AIHLUfï Lrêgens overtorlig Ëpraakgabruik naar
de kreedg'zonden) aan de áoa'nerrí,-ó;;; tegenstanders
f."qq"
hadden nu de uind-in_de rug €n kuanen Oireft
met, aen
gB'aarlijke aanvar' De bar kon in
instantie
uorden. ueggeurerkt maar toen hiJ ,oo"-J""tu,aEae
""""i"
terug kr.lam r.risten .de vogels te scoren -1-2. Geenmaar
minuten latar rrsrd er eón orurtreoing gamaakt in tulee
16-mater gebíed. fn dit betekende aen indÍre kts het
---4---

vrijÉ trap uoor de sr0Rlvtt/0cELs. Jeze kans uerd niet
onbenut gelaten Én za stonden ue met r min. spalen in
de tuaede helft op geli jke hoogte. Het drama r,,as nog
niet ten eÍndr, r,lant men scoorde opniBUt*e
anze gr€nsrechter en (toekomstige) coach v.DIf,K
fiaarbgi
tenspel geconstateerd en de sót eiasrechter uras
frad
hat hlar volkomen mea 6gilsr
l,Je r,lercenl na daze situatle, uper egn beetJe ons zer f
en zochtan via goeda combinatles dE aanval
op.
'Dit bt eek helaar nlet van langa duur ts zijnuleer
.
Nadat men eErst PETER had gotórpedeerd uras hat
de
beurt aan uILLEtYl. Deze ovairtrebing lev€rde esnnu
boeklng
op voor sen zekere K.ÍYl, die zi jn naam rnet ankele
anderettLroordentt over het, verd schgeeur,lde. DÍrekt daarop probeerde hij J0RIS te grazen te neÍnen maar die
L,as hem net te vlug af. De scheidsrechteb. restte allaen
maar de rode kaart. te trekken maar dÍt had hi,J achteraf bater kunnen laten. Hlj nroest D.1. enkele ferme
klappen in'casseran van ds Eerder genoamde K.lvl. Íïet
een fllnke bull op het voorhoofd Ëterd hij de r.redstri jd,
zolang je nog van €an r.redstrijd kunt spreÈan' voor gezlen. Na deze bauogen voefbalmatch keerden urg terug..
naar 0L0EB00RN uaar u€ op 1 mei srsr dezeLfde hEren Ln
ons thuispark hopen te ontvaoQaflr
,

TJEERD Y.
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Híer uàbduímis
u00r utp gopu.
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1 .a 1_q_?r

Nadat ue Henk

Nunan hadden opgehaard kondan
L'a cï
kuart ovBr sên uert"*[[pn
DDÀrKERËRilEK.
rÍ"f,ting
ftladat uirtám uÍseer de *nsterr:.nf'oI[ena
nao gam*akr
koncen k p om turee uur sianrtán.
rii:"iiJoo"n
-kansen
de af trap.
lla aên beide kenten uat
ta
frebbsn
gamist,
de hrs toch
nsÍilan. 0p links zetten Lre r:reknn..{:-1"1d.rnQ.
aanval 0F. 0aar
rgueít u,J,xriItË-l."b"r naar ËianeeS
ueerman transportàer*r un deza de
ÈÀt"ou*" de verds*
diginq schnot"
da
uitraper,*À
r.*lp*"
ov*r de ba"l
1íepp kon iT_ 'raar
lËi"**rnun,
i*
!"1
..iryp-i-i;"i;;;
Na
deze goal begln.lul ti;'on* ta c"uuinn"
u*
kr"ramen
ln da aanval: Dit leu*ieÀ oRs tuaede cjoelpunt oF" ínfi,rï
fen
cmhaal van rnij b';renrirJa ir', het net. uÀze gcar
u*rrJ
algaksurd uegens gÉvaarlijl *p*i.
a;"-;; orrqsvj.nq Lrë.s
9Ésn spaler te bakannan),"vool
lià;"gJà*u"dn
mÊar' Na ds rusi, brandd* ds stri jJ -rË-, f,ra *"",0áJn;g
min#*
ten uas,hst laak. Ien strafsehcp"uoo"*lt,D"ï.zÊuen
!Js?*ns
ttspoÊliett
hens- van
*u*"
he t niat mee sêns uatren,
Dit leuarde ons S mj.nuten
"cslraf
op die [gbert v*Ltn
Kriekekreeg.EersttaekhetsrapdatGern&usi-,learma de strafschop zou nËmen, uant' hij -riep
*[**i_
echcp gebied_!et. eerst in, gevclgd door denei
l"f,D"ï,*
speler die deze banutte.
Hlerna liep Gernëus nÍj-*a scheidsrechter
ranq$ Ên
*lf;lr!fito$]* spetters iiun' Dit revàroa heín 5 srrar*
Uii moesten to,"l
.n€Ben man verder. Na de aftrlr
gingFn Lre dírekt T"t
in
oo-ËJnvar,
*;;;-Ír;rcel verspserila
de bal, f{arcel eitg-óáfijt ,"ntu"
gie-sàefer aen,
deze speler srrrllkárÉá-.Ër'tài';;;"";;
Ëh. uaar cia
echeidsrechter-.sen. vríje trap aan H.D.T,
-geulorden.
gaf, Tcen
L,as het Rinus. Oan te uËuf
j'*"nresu*c.e
tti
da sóherdsrechrer roe Jà.r
voetballen mogefijk ,"r, D*
',fr*[";;ï;'rlidir,s
echeidsrachtar sEËn
v€r*
zocht Rlnus oó acÈter d; iou**n
te
gaan
sn
hat
vlagJe aan

Ban ander te geven.
U?""1? hf j dit. r,reiq""J*
-uirr**scheidsrec .,htar
etaakte de etri jd, r,raclat Ën'Ou
*"t-jà*J*nuÍds*echtsr
en ds reider van H*0nï. rráà ondernr^JJri
kondan ur
naar 10 minutan $rÊ6r vsrdEr. H"?:T;
;;;;"
dia strljd
met de vrijn trap' Na oÀ[Àve*" 3s mín.
eparen
ka'iJr:r
ule opnieuu ds LeidÍnq n**Àn. lJa aen
*io;ur?r_liir e*nv*i

--*?**",

r.'__
van ons kon FtTiR de bal naar de op het randje van buitenepel staande JAN v,d,UaI gevan. Jan kon allean op
de keeper aP.gaan. En hi j faaldo niet.(l-2). Na deze
goal ging l-ret mi.s. Ue hebbsn L,aarschi jnf iJk gedacht
dat us €r aL uaren. Het tegendeel r,ras L,aar. Na een
paar minutan r,ras het al geli jk. De rechtsbuiten
passeerde Jan de Boer Ltaarna hi j a!.leen op SIpKE Vink
af kon gaan. In aarste instantie kon Slpke ds bal
stoppen, maar de terugkonrende bal schoot hij r.rel in
het nst. Tr.ree minuten voor tiJd ulas de nederlaag een
feit, 0p rechts speelde YDf Sinnema op de benen van
zijn tegenstander, uaarvoor H,D.T, een vrije schop
kreeg. DezB vrij trap in da rlchting van de tueede
oaal gespeeld L,aar de vrij staande H.D.T,-apeler
scoorOa( 3-Z). Dit Lras ook de eiridstand.
fi iII'IIIïT
- 0-0
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Zaterdagmorgan 24 april moesten da B I s spelen tegen
J0UR[ 48" 0m 11 uur begon de L,adstrljd. Na 10 minuten
kr,lam gr uÍt eÊn voorzet van Sapo v.d.Ívl€ulen een doelpunt dat gesóoord r.rerd door Henk v.Dijk. Onze tegenstanders mompeldqn iets van buitenspelr uat níet het
geval Llser Het tureede doelpunt r"lerd gascoord door mijn
psrsoon(Henk Elzema) uit een voorzet van Berend de
LBeuu, Na verder ulat gapingel blies de acheidsrachter
epn solo op ztn aLpenhoornr u,aarna de eerste heLFt

vervl0ggn

trra9.

ïn de tueade helft uerd Roelof da Groot geulsseld mat
Robble Veldman(onze ster).
Voor J0URE r,lerd BBn dikke vette mascotte in de goal
geplaatst, Toen gingen
L,e verheugd verder. Na ulat
vsrder gerommel, -maákte Johannes-Poepjas (Truusii)
de derde goal. Hat L,as 3-0 6n dtt L,as ook de eindstand,
---8---

HENK EIZTÍI'IA.

Ngg
in deza competitie uas onze nederlaag a* q:..,-'-:;aJ.s lopit
tegen de 0r. Boys.
Iets uat erg'jammer is. Het, za| €r nlet'in voorer f,e.u

laatste kuartier uerd de druk op onz€ goal te zuaaï
scoorden de Dr' Boys dan"ooi< maar liefót F goals,
Het speL L,a$ trour.rang arq goad van de tegeniarti j,
Ue gingen met goeda moed op breg Br u,aren relfs e*n
die nog y9f een ïrkampicanschapn vosr ogen
F"a.l
hadden- uant 0liphia Ên Irneum uar€n immers gecÍisr<*a*
t'íficaerd zo hoorden uÊ hier en daar en Dr. áoys
stonden maar 66n puntje boven oflsr ívlaar helaa"l. o. *..
"
glng-y:".1 eens andersr -Ig! lgp tuea riedstri jden
te
l:!.,
spelen, die r.re hopan te r.rinnsn
zÍf er nog een gáa af-4de
plaats in.
í;:í"r

DE LEIOfi'{.

-
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I- U. U. S . 1 D.
april moesteq L,ê om g uur voetballan t,egan
u.u. s. In het begin kregàn ule veel kansen, maar u.uls.
liet dat ook niet op zich zitten en gingen ook in de
aanval en boem toen L,as het opêens een goal. lvlaar dat
liaten r,re niet op ons zittan een 0-1 aclitar tegen ean
ploeg dia var onder ons stond, neg dat moet daË anders
Bn toen rlerd het ook al gauu, 1-1 door Renê dla de
gemakkelijk lanqs de keeper schoof, Daarna kregen bal
L,a
nog uat kansen maar dÍe hebben ure nlet benut.
RU5T.
In de rust habben r.le alle snelle mannen voorin gezet.
gilq gqed maar ue konden nog geen. goal krijó"n,
9*t
Toen ging Johan naar Êven naar voren en acoordá-t,osn
direct 2-1. Ue kregen nog erg veel kansen maar die
uerden niet benut, iarnmer, maar ure hebben gêu,onnÈn €n
dat is het voornaamstÊ.
p.5. Sietse nog bedankt dat je voor Henkia u,ou invallen.
OLDEBOORN

I

t

0

.Zaterdag 24.

CEES REITSÍïA.
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OLDEBOORN BLACK BOYS.

Uii noest.en half 10 Ín do box zijn.
Tyrnen zeí de opstelling tagon ofisr
!ii
.uegonnen al vlot maar dean kr,lamnn de greck Boys,
[n daar
L,as Br al een dqelpunt voor de Ëtack eoy*i-fn al L,e6r É&n. tn nog S6n,
ïoen r.las hat êen korne voor de B-Iaek ÍJoye,
Het' L,as een mooie kornÊr En toan Lras hei uaÊr Ban doet-

punt,,Pauza, 0e pauze LJas voorbij.
[n Sietse A kr.ram ur€rar brj ons. Én t,cien liet,sn uia
uat zien. [n daar gingen u€.us hadden de kens maarhun
janmer- genoÊg zat h.i j ni-et. [n daar gi.ngen ds glack
Boys dia maakten er ilc? 4, fÍndstand-r,raó g-0.

TILTJ[

UAN DER UOUDT.

aprir ean vriendsclappelíjke r.redstrijd
4
ófóes00RN-!;-;i;-arscheids_
"n
y*Ír!ri jd wor onderset"[áno"
en xÉEs-;rrRsrrn.
Het derde uas voor dáza
-uá"I;;;;t;i:
Good ord Jan de. Jong ro"ti-u"-mid_voor
"àa"t"ijo
posÍtre r.nn6mon,
lvlaar zoale uit het u""ài*q uar zaL
brijken
veel routine in het vierdË aanurezÍg aáï, oor<uae er zo-o"n
deze spBg;.
o"-"Ëostii:0,
y?f
*:..::":^ïf:y::Tegn qetljk-opsaand u"iin r^,as het oroËdËó**
I:
s dat her
eerste doelpunt rnaakte.
frachtsba"[-:on]B"orru"
zette
voor r maar 8:g scharp Ên onze t eeper óor
de
Boer
maak_
te. zi jn .enigstó fout ïn-J" r,ledstrijd. Daarna
uas
hat
antuoord aan 0LDEB00RN 4. tjout
zrch in
d.eze strijd alg aen arlestunn'r.xriË-onipopte
Hlj
uoreterrde
zich
door de verdediging
lrloensdag 1a

tuesen

0LDEB0oRN

neán-an ecoordE beheerst.
Na Ean paar minutaÁ .redarom r.rout
nrnr. v.d,Krieke
voor het doalvan het derde. uiebe-J.
"n
àoà" zag toen geen
ander redmiddel dan de bal maar in zrn
Áanden te .pakken.
En hierdoor mocht^onaerlà[etËnàe-""i penarty
benutten,
De ruststand rlas Z-1 .
Na de thee vier het
punten kuramen door darde varvoed aan ínaar de doer-

san fántastiscn-àperJnae uout, aan
onze kant.
7a kulam, Ín esn zasr sportieve
r.redstriJd, het vÍerde
- -tot eÊn 4-1 overurinninó.
Na afloop van. de uedstíija
Er "op mljn ouue stekkie,,
nog.heel gazelllg lagepráatiE
en geborreld.
r.,et vterde
!:lol::,:l*l::,
!:_ylsËei. schonr óil-n"mËis
ean leuke h""lllglinsssrandgr.
ooË ;;;; ir"Ii"J;";;ï
ik de V. U. 0L0EB00RN-ni"i- ii"r,t-"""óàir".
Ik r.ril iedereen bedankàn uoo" os moói" -ir3o die ui j
in OLDEB''RN hebben gehad L,ens arle vrienden an
bekenden Bn in het uí5zonoár
"n de voetuàtverenÍgin.g het
allarbesta toe.
JELKE ïIGCHELAAR.

Ons nieuue adres

is:

Box 1 935

Camrose,,llberta

Tel"

09-1 4036?

T4U1Xg.

21.7,06.
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Het einde van het seizoen is urÊer nabij.
ti jd voor aanmglden, ba.dankan en
gverschrijvinqen,
Bedenk r.ie1 dat U áÉn en ander V00R 1' JUNI geregel.d
dient te hebben, daar U andErsGï:ïffieán
vou
JÀA.R blj de Bond als lid staat'en dus uiteraaïfook
Bondskontributie over dat jaar dient te betalen,
lYlocht U r.riIlen veDanderen etc. 'meldt dit dan TI JDIG
bij de secretaris, J. Íïijnheer, Tel.399.
Ous ook ( vaak) O,

0nza dames lotenverkoopsters RiCHTJt en UIÍvlKE- zijn
van nening(TerechtJ ) dat ze dlt nu lang genoeg fráUben gedaan an per seizoen r82-r83 zoeken b,ij dus z
lotenverkoopsters ce er verkopers, die dit r.rillen
ovÊrnemen. t'iij urillen daze kleine loteriJ graag Ín
stand houden: het is leuk mÊsganomen Grn de klub kan
de csnten best gebrulkeo., r r r... Evantuele opgave
graag bij H. Brandema,
Ook grensrechter Ate v.d.Laan heeft be kennen gegevsn sr mea te uÍllen stoppên, oÍl reden dat hij
sok aktlef speler is an dlt moeilijk is te combineren;
Is morgens vostballen en Is middags vlaggen.
Staande uag een hapje eten of helemaal nlet.....
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