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Nadat Lrs vorlqe r^rsak met 4-1 van 0uHehaske-moesten vBrliezen, rrras het nu de beurt aan Tzum om het tegen ons op
te nemên,
De opdracht luide: storen en mandekklng, u,aar iedersÉn
zich goed aan hield.
Nadat de scheidsrechter het beginsignaal. had gefloten begsnnBn LrB aan de uedstrijd.
Door de goeda inzet van beide ploegen L,as het moettijk
om tot scoren te komen.
Door een klein misverstand in de achterhoede van 01deboorn kuram Tzum'met 0-1 vooF te staan.
0ndanks dit'misverstand bleaf 0Ideboorn hel hoofd koel
houdan an bleef de lnzet.
Dosr goad storên van de voorhoede (een minuut latcr) k.olam

jze voor ïzum, de goSt- voo! ollsr
aan beÍde kaniis heÍe uedstrijd-uerd er goed gBVoetbald
kansen'
vele
de
ondahks
Len, maar de goáfs blevan uit,
res€rvÊ
onze
kulam
fen naar minu.ten v00r het einde
1l; ":-ói:r. inÍ het veld, die epn nat'rap kreeg van egn teLi*nstandór, die natuurlijk ruerd opqêschrevenn
liarrl natraopBn mag niet, of r,ieI H. v' D'
Naar onze mening e€rn goede €n aantrekkelijke uedstrijd
\r0or het publlek'

i:jp onEelukkige

r.ri

J.v.K.
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Afgelopen zaterdag 22 september moesten nÊ op de klei
spelán, en urel tegen A rum" Lre begi!nen'
Kï;iiiio half drie moesten
ginp hgt-niet. zo best met onsr
fi"-"""Ëte drit-r.r"rlier gaur"l
mát 5-0 achter t'e staan'
Ue kulamen dan ook a}
in'
ftfet deze stand gingen b's de rustmet
ons, maar helaas
beter
Na de thee àiió Ëài r.ret
het scorÊn dat bleef er bij' de tr.reede helf t uitstekendt
gnze keepe" .:onánná" L,as i;
uant hlj hield zelfs EBn penalty (Aie keihard r'las)
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A.s' zaterdag tegen TOP 63' thuis hopen
'
het beter te doen'
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lJa afloop van de uedstriJd tegen Terhorne, die ure met
4*2 haddan gaLjonnËn, r,Jaren enkele spelers nÍet tev reden
ffiet het vartoonde spel.
fr heerste Ben soort matheid 1n het elftal.
[n deze matheid uerd ons, afgelopen zondag, in de eersia helft tegen Lemmer fataal,
Aanvankelijk Ieek het goed te laánr
iilet veel overtuiging gingen L,e 1n de aanval, maar echt
gÊvaarlijk r,lorden konden L,Ê nÍet.
fink al nlet omdat de spit,sen, te veel ballen in de diep-

te aangespeeld kregen.

L*mmer had tot dan ook niet zo veel laten zien.
f r urerd uel leuk gecombineerd, maar echt gevaarli jk Lrêï'en ze ni et .
Tot het ene moment dat ê6n van hun spelers op rechts
door brak, Hij omzeilde eefi paar spelers en Liet Ate kanslocs, 0-1 achter dus.

l'let spel van ons uerd daarna nog chaotischer an het rustsignaal bracht uiteindelijk de verlossing,
Na de rust zaq het publiek Ëren heel ander 2e, ni et
donr de r,lisàels, maar gEu,oon door de spelr,lljze.
íïeer ballen o\/er de vleugels É,n betere passes in de
v0eten.
[n het affect bleek al na zorn 5 minuten, toen Ate 0.
€en harde schuiver van heml half onder dà keaper door
zaq gllpppn.
In de daarop volgende 20 minuten u,as het ulederom Ate 0,,
die achtereenvolqens nummer ? en 3 maakte.
iïàar het mag gezegd uordenr op het middenveld uerd ook
bekeken gsspeeld.
Zotn kuartier voor het einde piekte Lykele zijn doeLpunt ja nog EVsn Ínee en kuramen Lre op een 4-1 voorsprong.
Het zag ernaar uil dat ure deze voorsprong kondan verdádiqen.
aaï Lemmer kuam terug.
Í"iet harde uerken op het rniddenveld haci zijn $poren achr'1
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ter gelaten bij da jongens, fn zodoende kon het tt-z
uo rden.
lïaar het uerd zalfs 4-3, toen hun linkerspits sven een
sprintje aantrok an de verdedi ging te snel af ussr
Hiermee uierd rde eindstand

op

4-3 bepaald.
Sieger.

3 Elftal
F'

(o-n)
3 AKKRUiYI 4.Zondag i"l. moesten LJs om 10 uur -s morgsns thuis tegen Akkrum voetballen.
Ie dachtan dat uJ€ sBn zbrarB r,radstrijd aan hen zouden
krijQ€nr uant voorgaande jaren konden r,re ook maar rnet
moeite ulinnen'
íïaar j.n deze r"ledstrijd bleek het r,leI urat anders uit le
pakken,
Het Lras na ong€tvÊsr 10 minutan spelen, toen Íïeint aen
poging deed om aen schot op de goal fe do€n.
Di[ sÍaagde en kLlamen Lre voor te staan ínet 1-0. pogin*
Even latár uas het Pieter.H. die na velg mislukte
gen toch de ba} in hal net kon krijQeflr
ierder hebben LJÊr nog vee! kansen in de eerste helf t gehad, maar deze uerdán afgekeurd Lregens buitenspeL of za
r.lerden naast geschoten,
ïn de rust kregen L,e sen lekker bakje theer u,aar Lre
toen ook uel aan toe blaren.
OLDTBOOftN

In de tr.reede hel l't LJas het, a1 vri j snel i-{e.ns di^n m,tf
*Ën fraai cloelpunt de stand oF 3-0 bracht-'
lJa r,it doelpunt, Lras onzR spits dan ook 2a uitgeput det
r,rp hem maar #eteen hebban geuisseld voor Johani
Na an€Êvaer 20 minuten ín de ,2e hetft q€spseld te hebbent
kregen L,e de uedst'rijd r;oed 1n hancJen.
maar toch
t{et regende kansene ror3ár veel lran misluktenono9
ovor
er
die
de
enkBlen
van
uoutgr
r,risten KBes €rn
maken.
te
bl-even Êsn succes
Zndat r,ie ucnnen met 6-C.

':n"
10.00 uur tegen Tíjnje voetballpn.
ploeg in onz6 groep s z8 zijn
nleuure
esn
Lrepr
Jus
ïijnjegepromoveBrd.
saizo€n
vorlg
n. l.
0m 1 B. 00 uur begonnen Lr6 r
rrje haddsn een goede grensrecht,er fl.1. l-1. PoepÍe, dia
z ag F. 1- de bat áubbal n o f ter,rel all es dubbel '
voetballenr dus
Tijnje begon direkt in een hoog tempo te zoveel
geuant.
dii-o;ó;"eer
iuu "ànpoten, L,ant dat zijn L,e niet (5ammer),
daar20 *ín. spBIen ',reia het 1-U
N;
uegens
na scóorde Kees v.d. V., deze goaL uerd algekeurd

ï'JNJ{--:--0."L'.E-EQ'RN 3.
Zoldag moesten u,a om

buitBnspel.
5 minuten latar scoorrje Kees LJaer, deze LrBrd goedgekeurd
due 1-1 .
Toen Lras het pauze, dus een bakje thee'
Tanminste voor uie het snsl had gepakt, uant Jan de B.
kr,ram binnen, pakte een b.akje thee en trapte ce rest oíIlr
Pech voor Hans P., uant daza had aL zorn dorst'
Tureede hetft,.,eár het zelfda beeld t'oen een mooie
baL teqen de hand van Ben speler uan .Tijnjet
íïaar hét Lras g€en penal l r.rant zoals de scheids zsi : dle
joncen kon zo snel zt n .hand niet voor de baL ueg krl jg

en.

Toen LJeÊr sBR kans en een qoaL van Kees K', maar dit
voLgens de schelds buiienspel, ma?r voLgens-ons
"á"
en dus ói"g onzÊ aanvoerder Piet H. ztn qram halenr

niet

Íïaar iar'sóneldorechter bleeF biJ ztn standpuntr.
T?"t
rrou ei á" da uedstrijd nog r.lel over praten (dus hÍi uas
er aF).
Na nog B€n paar kansnn flaol hÍj voor da Laatste maal,
dus

'1-1 .
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De eerste tredstrijd van ons 5e el"ftai.
Hei eerste bSgin is altijd moei.lijk, nlaar het uerd €*ii
oittige partL j uoetbalr u6arin vooral de ear*t,e h.eL f t
v*:le kansen uerden gernist '
Eg}n kr,rartier nac!at, Ate vnd. Laan het, beginsirlnael- I'rn'd
qefloten, kregen onze qasten een penalty te nemËne
Ëeb hnerà steeg die mannen naar het hosfd'
daar stond onze doelman Uatze'
íYiaar3 J I
tt0p de vuisttf die baL sn het gÊvaar L'aB get'reken'
Knap rrerk an hsnderden handan glngen op elkaar'
Ja, mênsên ar uerd veel gelachen'
U ja, U u,ou nog roreten of Lri j hadden geuonnen'
iVeà áat ie niet het qaval, de uitslag is niet belangrijk, de ptoeg zit goed inelkaar, de puntÉn komen nog'
uel.
Uolgende ueek tegen BJ-auh0s, hopende dan met e€n

overuinnlng thuis te

komsn.

Henk.
OLDIBOORN?- TJONGER BOYS.-

0m zsvan uur mogstgn
Tegen Tjonger Boys.

LJg

vo

etbal I en

Ik dacht dit uinnen r^le t,el rnaar dat, had ik mis;
In de eerste helft maakten ,if j sen goal.
íYlaar even later maakte Tjonger Boys sen goaL
Dus met 1-1 gingen Lre in de rust.
De tr.leede helft ging het nlet mear za goed met,
OÍlS r

Uant evan latar rnaakte Tjonger Boys l,,BBr
qoal.
2-1 bleef de eÍndetand.

Ês-n

Lute Hoekstra,

--9--

Slfuytr,l:g -3 _oldep-qgr3 :,
Zonda.g 23 sepf . s+ord de wedstt:ijd Blauwhuis 3 oldeboorn , op hgt p?'ogïamma.
l!Ie+ 11 spelsrs ysr+'-Okken we ên on '12 uur begonnen we n arn onze 2e wedgtrijd van dÈt seizoen. d.e week
eyvoor had.d.en we met 6 - 0 ver^loren.
Na êen redeLi jk eelijk opgaande strijct was het Rijskamp clie d.e seo'^e opende: 1 0.
Aa.n bpid.r' kanten veel kansen'1 maar het bleef 1 - 0.
roeh wprd he* vlak voor rust nog gelijk d.oor een
f-poip ttVOO-Ze.frt3 1 - 1.
Nn do -us* pvenerns een ge3-i jk opgaancle strijd met
nqÍr boiclp kan+on dOelrijke kanSen,
fia lpck p- Op da+ wp de pUn+pn ZOUden dele,n, Tta.AT
fOnh sln.gde BlnUwhUiS ê,r ngq in Om epn VOOt"SprOng
fp nenpn: 2 1.
Zo blerf be'+ ook +o+ he' la,a.1s1e fluitsignaal,
dus
w':'r.? gFÊn pUIl'pR.
Volgende week +huis '"gon Ïrnsum 3 en hopen].l jk pakkpn we dan êên punt.
_

Theunis Jelsna.

JrJ

D,L.t

_ 0p$e}.ettjl
ÍvlÍsschien hebben juJ.lle uel qehoord, dat
ar een nieuur lotto-systeem is bijgekomen:
G

Q {'_N.

de AB0NNtt-L0TTn,
Nu zoeken L'ij cnkele jongens vanaf + 1& jaar
die ons uillan helpen bij tt zoeken naár niáuue
1o t to- spel 8F$ r
Het, gaaÈ om een Êênmalige actie.
Heb je zin oÍn je club hiermae te helpen, meldt
je dan oo nJq,andaq I ol!.tobel rs middags tussen
4 en 5 uur of rs avonds tussen ? en I uur bij

lJendy Hoekstra,

Paulus Folkertsmahern€

ZA

0Ldsboorn.
ev6n uitleggen urat de bedoE-

Dan kan lk jullie
ling is Ën uat de abonnee-lotto inhoudt.
UE RTKINEN OP JULLIEII
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Uendy,

B
a

0ïnEcA 13
rrle moesten

zaterdag

J,lr

-

0tDm00RN 18

rráa,r' 0ude6p on onzg eerste conpetltiewe daar aanknamen zei de leider

nedstrijd te spelen, naar toen
van hun dat we
Oudega 'ltas

nlet

hoefden

te voetballen.

verplastst en dat vas niet door de bond of door

een ander doorgegeven.
Toen speelden we maar een oefenvedstriJd tegen hun,
I'lu d.e wedstriJdr viJ hadden de aftrap ên ltê gingen er goed
tegenaan, maar algauv hlamen ne net 1-O achter.
Na een paa.r rn!.nutàn ma.akte Ja.n de Graaf gpujk en lte probeerderhêr' nog mee1' in te krlJgen , na,at het Lukte niet al. te best.
Zo'n 10 minuten voor rust maa.kte Jan de Graaf 1-2 en dat vas de
ruststand ook'
Een conpllnent voor de theezettars,r er zat tenmlnste genoeS:

suiker ln.

vroeg 1n de tweede helft naskte Cees er 1-5 van'
lle bLeven nou ook steeds mêer voor en Johan naakte eÍ een
paa,r minuten Later 1-d van.
Na weer rrat .heen en yeet geromel naalte íán van hun hands
in het strafschopg'ebied, dus een penalty; Harry nocht hen nenên en naa.kte *" i-5 van, wat tevens de elnd'stand rgas (3a'nrner
d.at het gpen echte cornpetitlewedstrijd wag).
&r toen SCHEIIRIEN Brand$na en Wl1len naar huis,

Vrlj

Ja,n Vieser.

--1 1--

Zaterdag moesten r.riJ thuls voetbaLLen tegen J0URE.
begonnerl met de andaren om eIf uur te voetballen.
Iedereen Lras r.rakker, maar nog nÍet helamaal.
' .,i
Joure begon mat de aft.rapr
Direct hadden r,Jij de bal, 6Én van ons schoot naar
voren, Jan de Graaf nam de bal mee sn ging dÍrect
naar het doel. Ds keeper van Joura zat maar uat te
kijken hoa Jan de Graaf naar hem ging lopan.
De keeper dacht: ik moet de bal maar tegen houden,
rnaar dat hoefde niet, Jan de Graaf schoot hem erin.
Ous r.,ij stonden voorr
Dus iedereen die dacht bri j maken er nog uel fi€Brr
Joure begon met de aftrap.
7e vielen on6 direct aan, maar L,e dachten ze koman
toch niet ver, maar de jongen van Joure schoot J.angs

Uij

Siemen.

0e bal L,as zo glad, Si€men kon hem niet hebben.
Dus zo stonden ule leuk gefijk.
Dus iedereen zag het niet m'Eer zltten ln de laatste
kulartler maakte Joure nog een goalr
Zo stonden LJs achter, iedereen begon te moppersn,
zelfs de tuee trainars.
Jan de Graaf deed nog een poglng.
Hij schoot voorbij de keeper sn zo op de paal,
l edereen r,lerd aen beet j e uakkerder.

De scheidsrechter die het bLindste keek, floot af t
dus PAUZE.
De Pauzê, iedereen Iuistert naar Harm, iedereen
moest ztn best doen zei Harm, anders hebben LJB nog
É6n uissel. Iedereen r,lerd toen pas ulakker.
Harm zeil Het is een zootje.
Iedereen dacht is dat zs?
Ue gingen het veld op. Uij hadden de aftrap, Jan de
Graaf glng op avontuur, ging om de man, nog êên o1ê
bijna de bal kurijt, toch nog voorbiJ, schopt,
jammer L,at een avontuur, bijna raak.
Jan de Graaf dacht: nu rnoet het, ja hoor eerste mannetJe, tr.reede, derde; ke€pertje, GOAL LJ€ stonden rr,ear

gelijk,

ïedereen bfij natuurlijk, het ging zo snel.
iederean heeft zijn best gedaan
--1 2--

Í'loeten Lra uiaselen, teruÍJ1 t,ij zD Iekker voetballen,
tïinse Jan Ërinr Uilfred eruit, Lia gingen verdÊr'
Jan da Graaf schoot naar Theun, ïheun naar Jan uisser
Bn loen Lras ar L,e€r egn goal naar het lang met de baL te
spelen, eindelijk l.aatste minutan.
Jnure hadrnog aBn kans maar de scheidsrechter floot

af,

Iindstand 0ldsboorn 1B - Joure 38r 3-2,
Volgende L,sek moeten Lra uit, us hooen op uÍnst.
Harry Brandsma.

o-upryrAs_Kt 1.8_-

pLF

.-

Zaterdag 22 saptember moesten Lis voatbalLen tegen

0

udah ask e,

Ue vertrokken oín I uurr 8r uaren drie rl jders:
UilIem Vissar, 0osterbaan an I zoals geL,oonlijkt

Piet Tysma.
Eerst moesten r.le Cees Reitsrna nog ophal-en uit Terhorne (uant daar uoont hii nu)'
Íïaar nu da L,edstriid, da aerste helflt ging prima'
f en paar aanvallenr ínaar dle glngen naast het, doelt
of ze u,erden r.lel door de kiepar tegenqehouden.
verder is er ovar de eersLe helft niat veel le v€rtel1en,
0 ja, Oudehaske speelde maar met tÍen manr de elfde
had zich zeker verslaPen.
Na BÊn lekker bakje thee gingen Lre ueer met volle
moed het veld Ín.
Nu L,aren u,8 stukken beter an er L,aren van onza kant
heel vsal aanvallen, met heel veel onbenutt,e kansent
tot CIp een keer da klepsr de bal liet gaanr toen L'as
Jan Visser €r als een haasje bii en benutte hem ook
nog.
Laier Lras er een mooie voorzet van Jan de Graafr die
precies CIp Johan Tysma zijn hoofd viel sn da bal belande jammergênoeg 0P de 1at.
En toei ineens kuám de elfde man het veld ln lopent
en die maakte ook nog €en knoert van een goal'
Uerders zlJn Br 988n goals meer gevallenr dus de
eindstand uas' 1 -1 '
De

--1 3--
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