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Door de slechte ueersomstandigheden de laatste tuae Lrekenr veal terreÍnafkeuringen en btjna geen r.redstrijden.
0p 20 maart maar 2 r,ledstrijden, uat tevens 2 naderla-

gen betekende.
Oldeboorn 2 moest naar Dracht,en 4 Ên leed daar een
3- 1 nederlaagr terui jl thuis van die ploeg bras g6r.,t:nnên.
Ditzelfdei presteerde ook 0ldeboorn 1, thuis van H"D.ï.
geulonnen met 1-0r maar in Donkerbroek r,lerd met 1-0 vef,loren en dat terruiJl de puntjes broodnodig zijn.
A'anvallend uas Oldeboorn zeker niet de mindere, maar L,anneer het strafschopgebíed van da tegenpartÍj in zicht
kr,laml uàf,Bn ze er totaal mee aan.

De verdediging van H.D.T. heeft dan sok niet ean moeilijke middag gehad, alhoeurel een gelijk spel de verhouding
beter had t^reergegevên.
0sk hat aïgelopen r.leekend LrEE r massaal afkeuringent
maar het terrein in fviildam uard niet afgekeurd.
Dus aantreden geblazan.
Cok nu Lrser ulas het fÍlitdam dat met een beetje geluk uit
êsn vrije trao van zeker 40 meter afstand de leiding nam.
lÏaar.,,... Bf stond ean herboren Oldeboorn met een f antastÍsche inzet, en echt met de r.ril orn te r^rinnen,.in het
ueld,
*ïildam r,rerd fotaal uitgespeeld en die pJ.oeg mocht blii
zijn dat. 0ldeboorn maar 3 doelpunten tagenover dat ene

van ÍYlildam scoorde.
Hiermede hebben onze jongens u,Êer eens beLrezen dat ze het
heus r.rel kunnen sn met het,zel f de enthousiasme hoef t Êtr
niet áèn r.ledstrijd Ífieer verloren uorden.
GA ZA OOOR! J
Dan nu aen overzicht of liever prognose van cle
haalproqramma vastgestelde r.redstri jden voor áo sr

als in-

zeterdag 2 april,
Het ZÍvl maet bij HeerenveÊnse Boys 5r aanvang 12,15 uur
rnet als scheidsrechter A. Agema op bezoek.
Cezien de lnzet voor de r,.rinterstop moet een qetijk spel
zeker tot de mogelijkhedan behoren,
0LDtBOilRN 1 moet proberen om mede-degradatie-kandirJaat
Surhuisterveen van de puntjes af te houden.
Hopeli jk heef t de r,redstrl jd van j.l. zondag zoveel invloed op het zelfvertrouL,en van de jongens gehadr dat ze
rJeer met dezelf de inzet en r^lí1 om te uinnen, het veld opkomen en dan zal ook Surhuistervesn ondervinden daf
nldeboorn in de 1e klas uril blíjven,
Ga die oloeg niet onderschatten, uant ook zii zien uel in
dat ze nog lang niel veilig zijn.
.lullie suporters ueten nu dat jullie het echt uel in de
benen hebben, stel ze dus niet telBur,
íjaasmaandag u,eBr een uedstrÍ jd, n.1. LangezLJaag en dan
eindefijk ureer eens sen thuisuedstrijd.
De trainer van Langezr^raag Lias bij de tredstrÍjd lYlildam:
CIldeboorn aanueziq, dat rnken maar dat, ze haus niet 20
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opbÍmistÍsch deze r^redstrijd tegemoet zien.
Zorg er dus voor dat dat niet ongegrond L,asi 3 puntjes
uit daze 2 r.ledstriJden moeten Êr zeker komen, alhoer,lel
trainer v. d. Berg uil 4 punten dus. . . . .. .
0ok 0LDEB00Ril 2 heeft een inhaaluedstrljd op zaterctaq
2 april, Irnsum 2 komt op bezoekr
fen rnede titel-kandldaat, dr.ls maak je borst Ínaar net.
Een qelijk spel zou gezien de prestatles van de laatste
.

uedstrijden al aen keurig resultaat zijn"
Ook paasíflaandag voor het 2e Êen r,ledstrijdn n.1. ïijnje ZOldeboorn 2,
Evenals 0ldeboorn 2 epn ploeg uib de onderste regionen
en het zaL dus vechten'uordsn voor de puntjes.
Ik Lraag ma nÍet aan een voorspeLlingr uÊ uachten maat af,
Hopelijk zorgen jullie eens L,eBr voor een verrassing,
Uoor het 3e ELfïAL heb ik geÊn uredetri jden doorgekregen
en neem dus aan dat ze Ben vrij paas*Lreêkend hebben.
Alvast prettige Paasdagen toegeuenst L,oor dlegene die er
op uit trekken.
Uoor de andere jongens dan maar tot paasmaandag bij
0ldèboorn 1.

0LDEB00RN 4 gaat paasmaandag bij 0"5.I. op bezoek, eeen
ldee L,aar die ploeg vandaan komt, ínaar dat zullen de man
nen van het 4e ual r^leten. Uel is hat zo dat sr geulonnen
moet L,orden van de staartclub.

Tof, slot het programma voor zondag 10 ,1PRIL.
0ldeboorn 1 - Bakhuizen
2.00 uur
Oldeboorn 2 - Renado 2
12.15 uur
10.00 uur
0lo 6
- Oldeboorn 3
Frlesland 7
0ldeboorn 4
11 ,00 uur

Uerdar alle adverteerders, ledenr donaleurs ên suporter heel Prettige Faasdagen
to egeurenst.
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i'-r unrdt een leicjer !e,"ra;.orJ uoor het lueecÍe e1Êtal,
':ng sleecls Ís í-ddy liink Ieirler, r"ilêór krn dit r,rílsfloniq
ir:et r,J-larnemen. Tnt Cusver is st.eecÍs ignranrJ \ran het
bes 1.uur rnÊe EÊi.rBê$Lr i..rtar het r,rordt hen z_e lanqzime,r'h..nd
t ei-r96.1. "
ïjanrJc,i.,r

dzt r..ríj r,,r?een of Ër ienand onder rJe lezers is
ie Í!r iets 1:oor vilel t. nn êÉns 4eze uerkzaanheden een
l;i jrJ,i e jn zích te nersn.
:1ei uerk i";eslaat uil iret berícht qf,uen a,3n de soeler.s
uie zonnno^s mae zr.L snË1Ë., zorqen uoor eÊn grensrecirter
efi het cnt r.r;nË{?n bi j eÊn i;huisuerJslri jr:l \ir:n i:e scireids*
rechtar. ïl.a,=flr:cr* ni:et zjan noq ÊÊrl fnrnulier bíj r_te
.sacretaris in r-ie bus unrrJen gest,cnt, net cie uifsian iran
de EesDee1de r.ledsirijd.
.:i{: Li_ikf. ons niet. zót n lrai.e k1us, is. er iemanrí oie
ot-r s ui1 haloen? lan
ra',i errs6 konl;kt oilnÉfian mtlt
:.'ie-*er -' uisfif,n"
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6- qel egenheír1 ven ons 60* jarig
jubÍleurr hebhen r,,'ij sjaals latei
maken in de clubkl euren z,.sarl /wíl
rret de daLa lgZ_Í,-1gBi.
I,lonr de liefhebber uan Êen Lrprne
hais zi jn deze ,t,cÍlr f 1? rl:X le
knctp hij nlnt,r:J. ioelres en caFÉ
f'rneke de 3ri:Ín,

WEDSTRÏJN

EIftnI

T.

- 1_0.
UONDAG
zondag de tuintigsts maart reisde de 0ldeboorn-selectl* vol, goode moed af naar Oonkerbroekr
aLdaar mat e1e
plaatselijke vaetbal.vereniging H"D.T. {,*ofi
vechtan om de
H. $.

0LDf B0Ug!,

? punten.
uooral 0ldeboorn had veel belang bij de punten, gezien
de benarde situatie op dà ranglíjstl
0p het veld uas Elr r.reinÍg t<iacÈtsverschil tussen de
ploegen, uraarbii 0rdeboorn iets sterker oogd". - Irg*
Het duel uerd uooraJ- op het middenveld uitgeuo"ËtÀÁ1 uat
resul.teerde ln sl"echts enkele kansjes en
Dit .leverde gêsn doelpunten op, zoéat de aFstandscnátán.
rust met 0-0
uerd ingegaan.
ïn de 2e hèlft, probeerde 0r.deboorn om toch de uLnnence
treffer te'rnakene fiêàr echte kansen hrerop kregen
daspitsen niot.
Ook de r,rissel RJ.nse voor Lykle bracht niat het gÊvaar uat:
u,s ervan veruacht hadden, maar Rinse had halaas nog te
veel last van ziJn knie.
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Ílmdat 0l-deboorn y?t ging drukken, kreeg H.0. ï, iets maer
vrijheid en uit Êên van hun counters kónden ze 1-0 scolÊft r

Daarna Lrsrd nog r.lel georobeerd om de Eeli jkmaker te forceren, maar te ti jd r^ras te kort en het sp€l t,e chaotisch
fim die toch urel verdiende goal te maken.
l"tierdoor dus een 1-0 nederlaag, onterecht dat, uel, maar
LJeer gsen punten.
Ualgende ueek uit tegan íïildam en met dezelfde inzet
als tegen H.D,ï.1 moet er toch minÍmaal een punt,je in

zitten..
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Treffer Wijnstra
bnachtHDTwfust
DONKERIROBK. Tcgen het tm3geptertstc Oldcboorn bcherldc HDT voor dïttryede
rchterccnvol3endc kccr op eigcn veld cen
zegc. Adric

ttijnrtn nlm

l{l

zo'n tierr minutcn
voor tijd hct enige doclpunt vrn dc wcdstrÍid

voor zifn rekming. HDT hccft nu zcstiin

puntcn uit vilÍticn ducls, tcrwijl Oldeboorn op
negcn punten blecf stun.
De opcningBfase was duirÍclijk voor dc thuiselub.
Men kreegcirkeie kansjes maar de goedc richting
ontbrak. Marten Koopmans koptc de bal na een
goed gcnomen corner rakelings over het gldcboorndoel.' De bezockers lieten gaandewcg de
ecrsre helft hun afwachrendc houding varen en
namcn zelfs 't initiatief over. Met goede afstandsschotcn werd hct HDT-doel ondervuurgcnomen,
Yerder was er voor Oldeboorn geen doorkomen
aan.
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Met de wind in de rug begon HDT na dc pauze
wcdcrom stcrk. Jan Veenstra ging goed door en
lcverde €en voorzct op maat af.-Dc uitlopende
kceper onderschepte de bal cchterjuist voriràat de
tocgcsneldc Adrie Wijnstra gevaarlijk kon yiorden.
De ploeg uit Donkerbrock blcef goed doorgaan.
Henk Vecnstra schoot de bal goed en verrasseid in,
maar de keeper bracht tcrnauwernood redding
door het spe€ltuig ovcr re tikken.
Net toen het erop begon te lijkcn dat Oldeboorn
zjch onder ds druk uit wisr te worstelen, sloeg H f)T

toc. De aanval bcgoa over de rechterkant. Chris
Pals ontving.venolgens de bal en gaf een hoge
yoorzet rrchtlng tweede paal. Zonds te weifclen
nam Adrie Wijnstra he t leder direst op de rlof cn de
kecper was gcklopt: 14. ln de laatsteticn minuten
kwam de minieme v.oorsproog niet meer in gevaar.

fÍIÏLDAÍÏ f]LÉ[BOORN..
De vorige t,r,lee seizoenen sl.aagde lvlÍldam er nÍet, in oÍn
vrn de Floarnsters ta uinnen.
De eerste uedstrijd tegen de Íïildammers r.rerd het 2-1 voor
ons, de return dab seizoen r,rerd cck Z-I voor ons,
door de
tosn excellerende J. tïeester, die tr.rae rnaal scoo rde.
Het seizoen daarop.uerd het t-n en ook toen s coo rde,
Jantje í 16 de r,linnende goal.
Ae return dat seizoen scàorde H. Nieuuland de gelijkrnakenda treflfer"
Dit seizoen soeelde 0ldeboorn mel 2-2 gerijk tegen
íÍlil.dam,
Hankie scoorde toen uit een vrija trap Ên onderq;etekancia
3?1fl maakte getíjk uit een straFscrrop.
lïiin
veruacht,ingên voor dele Lradstríjd b,arBn dan ook hoog,
ik had gehoopt op een gelijk spel. "
0e eerste kans uËs voor-í'liidam na een foutje ven Honk.
uander rBdde hier bekuaam, Niet veel later kuam uander
ulel in de problBÍTt€11r
Ien mislukte vosrzet vardueen in de kruisinq ]
Derhalve een 1-0 achterstand, 0ldeboornir raágeerde furíeus
en Harke schoot raak, door de rebound te benÍtten,
Een praehtig doelpunt van onze middenvalder,
Even later schcot Harke opnieuu raak. 0eze treffer uerd
afgekeurd, omdat de goed leidende scheidsrechter fizinga
nsg bezig uas met het muurtje.
Na rust overrompelde 0rdebo'rn de tegenstander.
Het uas reshtsback rinus v.d, fír.euren die ook uer de lulug
uordt genoemd, die de bál onder da keeper doorschosF.
Het voortreFfelijk voorbereidende r,rerk uerd gedaan aóor
ïymen, die e€rn prachtiqe pa$$ gaf op de eerdár genoemde
lïug.
ïoen dacht Harm Oosterbaan, dit kan ik ook, en hij scoorde uiterst baheerst de derde treffer.
Hi.erna uas het alles of niets voor ffirdam en het r,.rerd
niets.

i{arke schakelde voor een groot deel da boomlange uooret,opper uÍt en verder uerd er consaquant gedekf.
Dit leverde etg ulainig kansen op voor tïílàam.
Isnmaa] ï"*rq rtlildaín óen kans, dEze kopbal ging echter
net voorlangs.
CIldeboorn kreeg nog r^rel. - enkele f raaie kansen, via L. p.
en ook Tymen kreeg nog Ëênmaal een mooie kaná.
Dit ulerd niet uÍtgebuit door onze voorL,aartsen.
nchteraf ook niet nodlg, omdat de stand 1-3 bleeÊ.
41 met al ean fantaetlsch resurtaat tegen de op de 3e
plaats staande lYlildammers.
.

Tot slot nog een dankuoord gericht tot de Boarnster
supporters, dÍe vertrouuen hadden in het elftal.
R. Ualk.

Een keeper

staat dánzaam èn allaan, u,annasr hlj ean fout
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