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Zaterdag 29 sept. mossten L,È om 2 uur tcgan de
koploper voetballBfir 'Ieddreen frul.gtn dat dtt asn
zLrata kl.us voor ona zou ziJn. De z€nutr,gn uarsn Lrag
en dtt heeft uel geholpen. ToEh vol goede moed
stppten ua het vled op. One spel uas redel.tjk goad
6n Lrs kregen zelfg kansen om te scoren. llaar halaas, de áanvallenda ploog(teas 0ldeboorn ZFl) moest
ge5r kaer. alle zallen blJzetten blnnen hat stra,f-

schop geuÍed.

U raadt het uel. Ue kulamen dus met 0-1 achter te
staan. 0ldgboorn droeg de mentalttett om te Lrinnen
vandaag met zlch mÊsr dus a€n goal kon nlet ultblijven. En lnderdaad r ean aanval uit het boakJe
van H.v.Dljk. Uanaf de rechterkant ulerd de bal op
maat door TS.Ypma in het strafschopqebied gedeponserd. L. Akkerman ltat deze kans niat liggen en
scoorda de gelijkmaker.
Na rust ginà 0ldeboorn user de aanval zoeken. De
mindere Èfoàg L,aren L,e nlst. Toch b,ae het TOPr63
diE de esrste 2 op het scorebord zette.
ÍYlaar blnnen tuee mlnutsn maekta(n) H. Vink an./of
R. Veenlnga het tueede doelpunt. De laatste
fase van-de uedatrlJd roken ue zElfs de voorsprong.
HeLaaE noest dtt uttbllJvsn;
ïoch tevreden glngen ue douchan.

Spalers

ZFI

bedankt voor

Jultte inzet.
R. E.

-0-0-0 -8-0-0-u-0-0-0-0-0-0-0-0-CI-0-0-0-0-0-0-0-0
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B.Moren
Oldeboorn 1B

Nleuueschoot 38.

6-0.

lr,lj moesten zaterdag voetballen om 11 uutr
Het begln uras uel aardig goadr uê kregen uel uat
kansles. ÍYlaar Nieuuaschootkr.ram st'eads mget aanval1en, De spits van Niauuleechoot kr.lam alleen op Symen
af dn omsp€elde hem en stond alleen voor de goal.
Toen maakte hlj €Én grofe blundar ulant hlj echoot
overr Kort dagrna glng'Jan de Graaf op volla toe-'
ren en rnaakta L,e€rleens ean goal(de zovealste),
De tueede helft:
Ue kregen steeds meet greêp op de uledstrljd en zo
kon Jan dE Graaf L,€sr een goal makenr 2-4.
DÍt L,as ean grote opluchting uant Nler.leschoot
kreeg ook ulel uat kansjas, fllaar uij glngen nu ook
door en Jan de Graar pákte de acht..eriijn(r.lat ons
gelaerd is) en zette ham voor. En daar stond Johan
En maakte 3-0. lrle kbramen helamaal ln de uledstrljd
en daar kuram Jan de Graaf L,aEr om 4-0 te makan.
iJe kregen steeds meer kansen sn Sybrand kuam in
ean goeÍs posltle te staan alleen hij treuzelde
r,lat te iang. Flaar de keeper had hem nlet vast.
Dus za achopte Sybrand hen 'voor. Naar Johan.
Ook ztJn ttraede goal in dE r.ledstriJd, 5-0.
Nu haddan Lra de smaak ta pakken. Ook het publtek dÍe de leider van NleuLreschoot. op stang
jaagde. En uÊer kr.ram Jan de Graaf alLEEn vsoi dB',,
goaL, maar kuam vast te zitten. Ous- legde hlj de
bal naar schter. En Sybrand kon hem acoranr6-0.
01t uas ook de eindstand,
Ue hebben nu 3 uedstrtjden gespeald Ên 5 punten
.

De mid-mldden.

-0-0--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 0-0-0-0-0-0-0-o-CI-0-
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22 aept€mber O-puplllan,
Boornsbereum Oldeboorn 6-2.
Ufj moesten naar Bom Bate tos.
Toen ug aankulamen uargn er nog andEren aan het
voetballen en toen hadden ulj een half uur vertragLng maar dat gaf niet. Eindelljk bagonnen ue.
Ue konden niet op gang komen uant het r,las ln de
eerste helft dan ook 3-1.

RU5ï.

hadden r.re Arjen

voor Uietse 9epaar
Flaar
het L,as net
anderen.
ruild an nog Ban
ANDERE
9EïER J0NGENS.
KEER
helf.t.DE
ala
zo
de eareta
De tueede

hslft

TgIgIE

Hàng v.d.Krleks.

De Dlg.
Oldeboorn - Gersloot.
De aftrap uerd gsnoman Bn Gersloot ging matEen in
de aanval. Daar rornmelden ze uat voor het doel onr
Klain tikje 0-1 voor Gersloot. Even later maaktEn
ze nog Êen., fiaar toen hadden ule de slaap uit.
Uij in de aanval, voorzet naar UÍetse an hiJ schÍet
de bal mooi tussen da palan in. maar vlak daarna
liet Gersloot zich lrÊer zian. Zij echoten Êr nog
ê6n l,n. ÍIet 1-4 gingen uB de rust ln .
lrle glngen ureer op het vàld, 0B bal tuerd naar voran
geschoptr maar er uerd niete nee gedaan. Garsloot
kurarn er moeili.jk door maar toch €Ên doelpunt, Even
later kuamen za Br gemakkelijk door. lvlaar de laatsts ging er met moelte in. Er urerdan nog r,lat kane€n gedaan maar die uerdan niet benutr 1-'1. Cor
ztJn niEuraa voetbalschoenen habben het nlet zo
goed gedaan, fiaar volgenda keEr beter.

--4--

feltJ e.

ËlfteI
Na de knock-oyt val vorige ueek.
-nËà TÍJnje,
roêEten ure halaae tegen óerstoot tegen
terEurstellíng Íncasser€n. UB verlor"n *"i "àn
á_o.
De
eErste helft uerd beËrndinea mÀt
Een stand dle elgenltjk [agen de verf,áuUfng
""n ieri3isper.
ln
hrasr uant 0ldeboorn kieeg áe
de meEgta doerrrj.pe'kansón. onzá
""r"{à-qs-mrnuten
uoo"Ào"deaperers
konden g6en van áe vele kansen benutten,
EBn groot
strutkelblok voor ons bteek ;; ;t;;;'Jp"r"no"
keeper van de tegenpártii.
In de rust alres-,,reàr 9n"à"n rtjtje gezet te heb?"nr gingen ua met veEr-vàrtrouraen aá 2de helft

ln.
Al yrlJ ln het p:gfl ,i"n de 2de hatft uerd alte
vertrou!,an direkt*er de grond rn
à"aooii door
een fraaÍ tegendoelpunt.

Na daze zaer onvsrlrachte achterstand moest
er L,at
gebeuran' Nadat
spelera
prïàis
hadden
."1!..er:
gerulld uerd er brkkerrrslo door"à"
g"rá"Àtàn oil deze
aehtergtand uag te L,Erken. 0e
áná-nà-JJ-.noere
poglng mlsruktó. Etsn schoi van Jan ryreestar
uerd
de keeper van
OuiAeffj[-J"nt""
9g?"
de
l.lin .ureggehaardl maar
'ersloot
oà Ë"rt"rdsrEchter keurda
git doelpunt ntát toe.
Door het fett dat r.la moesten aanvallen oío die gell jkmaker masr te- krt j9án r.rerd de JÀ*J"áretne
mÍgsclen L,at verslapt]-roa"i Àan-r"n-ià-rrernrge
tegenaanvellan Ben ioáfpunt u€rd.

Klaag pogtma.
-0-0-0- 0-0-0.-0-0-0-0 -0-0-0-0-0-0-0-0_0_0_0-0-0_0
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0ldeboorn de Uesthoek. A-2.

Na aen varloren uedstrlJd. tegen.C.eSs|91t zakte

ï"r-"""-àtóái"r<t)biJnàhee101deboorninhet
iachte vald van Garaloot. uant 6r L'48 maar áên
dlt uer mee,
Á;;;;;"itti"i
t,as, 3ar,lá1, de vedette hlmgalf'
oii
en
gàzatt
in
rrlk hou
óezá met nog het hooiO-noveÁ de modder,
!i-i""-àoiil't'Ï5-aeÁ["n; vart uet urat mee,(zegt
"Àf

vaker r,lat) maar nee hoort hat uas ÍIlBoeosr
CIub of alf;tal 98zocht.
ErvarLno:
Enkela jaren late elftal.
EnkEle Jaren 2de elftal.
Eên

Jaar

Zn.

Bellen na 18.00 uUlr
Tel.: ?2???
0e vedette.

--$--

De Ueethoek, een rnakkLe? Denk het nlet. DÊze r.redetrÍjd urErd verl.oren dosr de Zuart Ulttan sn urel
met 2-A,
Nu dachtÉn er vels spelers(denk ik) nu kunnen L,s

hst ual vergetan.
Toch r,lsrd er ueL gsvochten om dezs r,ledstriJd ta
r.rl,nnen, maar het mocht niet baten.
KLaae, de tralner, lras ean beatje telàurgesteld,
deze etond achterover leunend tegen da varuarmlng
sn zel:tt Ik gjln joun nei de saxFilmtt.
l

àe-'ierftr,'!

0m

nu

direkt

maar ev€n naar^afgelopen

Lreek te kijk?n, dit r.ras-de r.redstrtjd COU-dIAeboorn,
de uit*
2-2(goed hê). freer vertel Ík níet, Ër
"l"g.u,a9
staat elders in dlt blad nog
uel aÊn versfáe,(t)
-speeldsn,
gelukktg
jk
dat
r.re'
geli
uant
I"gt
hadden Lr€ nu verloran, r,laár noegt Kláag dan heen.
EEn sexfilm halpt dan nlet m€sr, mlsschian een
ueekand Yab Yum?
UÍllem, de leider, heaft, het nog nooit zo druk
gehad met spelers zoakan, dan dà l.aatste r.leken,
mÊar eteeds Llaer speelden ue met 1 1 man.
Diegenen, qIe hEt lste de afgelopen urekán hab_

=_
bedanken'
ben aangevuld, ulL ik evenal
sven ln de plepzak'
lelder
zat-áá
r.leek
Uorige
vLnden'
OEza-kon geon gtensr€chter vlaggetje uit da box
aen
HiJ kuarnop he{ ldee omoldeboorá-te
lopent Ate
i""àlá
en
te harEn ""t
pakte het
aan'
hem
zag hem lopan";"'lï;Ë-achtEr
l.'llJnJeuoude'
naat
ir"p-;i""[[ verder van de ulqg.
"n"ráeJá'
Ate: bedankt vóoi r,et hanteren
Ik stop uooroáI-1f nog mear onzln schrljf '

3an Vl.echt.
- 0-B-0-

0-0-0-0- 0-0-B-CI-0-0-0-0-0- 0-0-0-u-0-0-0-

t.

t
I
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0

ElftaI
de nu volgende pagi.naf s
zondag elftal van zich horen
laat
0-0-0-0 -0-0-0'0-0-CI-0-0-0-0 -0-0-0-0-0-0-0-0-O-0 -

0p deze,

en
ons 1e

:

,.1

:"'

Na vier nederlagen op riJ uerd het tijd voor het
aerste om LJ€er eens uat puntan blj elkaar te
schoppen. Dat moeet dan gabauran i'àgen 00V utt
UtjnJer,loude, uaartagen t,ij vorig selzóen tr,tee
maal met de uÍterste krachteinspannlngen tegen
hadden geLronnan. Door een schorslng moesten L,a
PÍet R. missen, gelukkl'g r,rerd hlj óoed vBrvangan
door Htlbart. De uedstriJd gaf een 'fel 'aanvali.end
00V te zidn. 0nze verdedlglng had vaeL nodite met
de veel suitchends spltsen en het mlddenveld zag
de Een na de andera ODU-aanval op zich afkomen.
fen veal meer aanvallend 00U dus, echte scorlngskanssn kuamen sr echter niet u1t. lrlij probeerden
ook urel Ëena uÍt de verdediglng te komen, en ul.t
een van die aanvallen urerd het 1-0 voor oflse
lYlet nog maer enthouslasme probeerde 0DV de geliJkmaker te forcaran, maar Uander stond steada op áe
julsta plaats. Totdat uit een buitenapelsituatle
dE bal voorgatrokkan uerd en ODU de gellJkmaker

kon Bcoren.
Oeze 1 -1 stand konden ule tot de rust handhaven.
Na de thee L,eEr aen fEl aanvallend ODU díe zo
spsedlg mogelÍJk een vCIorsprong probeerde te némen.

Dtt laverde ual bloedstollende situatles voor oRze goal op maar uat ODV ook probeerde, onz€ verdedtgtng kon de aanvallan afslaan Bn de aFstandsschoten Lraran a1len Ben prooL voor tlandar.
Langzamerhand.konden uiJ ona lats aan de druk ontr.lorstelen en toen de keeper van ODV een afstandsschot niet klemvast had, profltearde Jan ltl. oÍt--9--

mlddeliJk en LraE het 2-1 voor oolr Evan latsr leek
de stríjO bssltet te uordsn toen Jan lYl. sr vandoor grng an 1n het etrafechopgebled-vastgehouden
an gaífoÀrO ulErd. 0e:scheldsrechter floot uelt
rnaaí tot leders verbazlng qaf hij aon vriJe trap
àn geen penalty. HÍeou!'t'
in het voordeel van ODUging
L,e€r op de geliJkmaeutte ODV r.reer moad 8n
í*er jagen. BIJ ons r,lard HtLbert vervang€n door
Ttnuó R. om tá proberen vla een Frisse kracht de
2-1 voorsprong te handhavsn. De ODUIars roken :"
echter de gelijkmaker en toen de rEchterkant van
gOV doornrát eÁ de bal goed voorgezet ruerd kon de
t 2'2. ODU uas
spits van ODV gemakkaltJk lntikken
glng
ddorr De ballen
hler niet tevràden mesr 3n
uerden nu door ons zovar mogelljk ueggeJaagd om
Ulllem
dit puntje toch me€ naar huls te nsm.en.
us
higlden
zo
r,lerd nog ve.rvangen door Ate 0. an
leldende
raarrÍg
stand ei bl.aaf áe ultalag 2-2. 0e
scheldsrechtar had Tymen sn Jan Flr fioQ in ziJn
boekJa g€noteerd maar gelukktg voor ons uigt men
hern [e óvarreden om hiEr verder geen uerk van te
maken an gezlen de rard van de ovErtredlngen r'raren deze Éoektngen ook nlet teracht.
Ate v.d.Laan nog bedankt voor hat prima vlaggen

dat de acheldsrachter nÍet-naat je uou
Íuisteren bii de eerstE goal' vsn 0DU.
HilbartrTinuà sR AtE ook bedankt voor het meespelen, dít gtng voortrefFelljkr
t; dan ull f[ nát meegekomen Boarnster publiek
bedankan, r,lant ondanks het slechta Lrêst L,aretï
ze Lra6r gekomnn, UIJ zullen'proberen om zonlag
thuÍs tegen Ulepollá user dezelfde lnzet te tonen
Jarnmer

,

Bn eindeíi3X L,aer aÊns a6n r.ledstrlJd ta r,llnnen.
Dlt ztJn r,lij aan deze trouue eupporters uel v€rp11cht. HopenllJk tot zondag'
Binne.
- 0- 0-

lr-B-0- 0- 0-0 -0-0 -0- 0-0

0-0-0-0-0-0-0r
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2 EIftcil
- Akkrgn-L
niet tegen onze buren te [gb-ben 9êNa een jaar
-mochten
r.re ibndag proberen orn -1È ,toctl eens
speeld,
van hEn t€ ulnnan.
Na een onstuimig begin van onze ga-stê4 kra$e1 ue
toch lets mear graep op de r.radstrlJdr togh. kragen
uB op dat momeni de' Eerste goal on-onze trurappertjestt.
Nu uas het da beurt aan ona om ulat terug te doen,
0ldaboorn 2

ue kragen dE kanEen ook r^lel maar benuttan daderl
Lre gsen van allen.rAJckrun daarEntegen benutte er
nog ulel ÉÊn zodat us met een 2-0 'achtergtsnd on
sen bakje thee gingan,
Inde tuesde helft kuamen uê toch nog op 2-1 maar.
da gasten maakten gauu €en alnd aan onze lllusles
en maakten 3-1.
De AkkrunÍoar pást r,lou L.P.ls ttb-lote kontje'rf r,lel
€ene zlen, dtt lukte hem echter niet omdat de man
aan zrn handelingen
ln hat zuart een eind maakte
je
te bLazon.
door g€hloon op zrn f Lutt
fllelnt-benutte de strafschop zodat'uE ureer dlcht.ar:blj kuamen naar L,Est scoorde Akkrum sneltegen en

het verschll L,aar 2 goals. Ue kondan aËfl deze
stand nlets mear veranderen zodat ue met 4-2 v.BrLorsn. Uolgende r^reek beter(hoop ik).
r,raá

Jel L e.

-0-0-0-0-0-0-0- 0-0*0-0-0-B-0-0-0-0-0-0-0-0 -0- 0-0
--1 1--

SeEIftaI
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Bldeboorn

lrnsum

s

30-g- | 94.

Het publlek r.ras in grote getaLen naar het sortpark
van 0ldeboorn gekomen, om het sde te beuondaren
en natuurlijk om de sensatl,e. Nou en dle kregen
z'lo Dg eerste 10 mlnuten L,aran voor lrnguá En
dat resulteerda
dan ook in aen z-0 voorsprong.
fYlaar toen |tkrlge Slmon u. eyn nocht'r. Àti iàió0"
dat r.ra Lreer in de race meàdáden 1-2.
ua blevEn aanvallen En voerden dat Br meer in zat
dul tegan een achterdtand aan te ktJken,
voorflat
v.d.Laan floot.
Dat dacht roni R. ook Bn zonder te praten
scoorde
'Z-2.

hij ztn tuEede treffe* dit eeízoen
0nze lelder Henk de J. had turee spectaculalre aanen uet 5áp".u.d.í'1.
fll;i;; v. Het
l.gp"n gadaan
bleek
een goeie ook oogr(r.raar haalt
"; Oie teiOer
za vandaant t )
Laatst 'genoernde. scoorde s-2. zo,_ dat reek gabeÍl3l':x"l;rt; iliti rï?ïir ï:Ë;'.:iá;:g;**$.!;;
ruststand.
fn
de rust r.rerd Geert de Vr.vErr,llssald voor
ncommLng ínanrt
Tejtbbe ,.R.
Da tugEde helft bagon. dÍrekt met sen aanvar van
voorstopper
Augustinue s. (nrj io,
9n:B
later nog- van zrch"bullebakrr
doèn sprekei) oi"-à" bar ksurlg naar fietro plaatsta 4-9. me[ro-iorto" nog
voor tuee doelpunten. (een gavÊ hattricË ;u;i'
zo lÍep de stand op tot 6-5.
"n
gok,llep-er nog €ne
-"eLá.'1ni
j"rál oor nog
"9ood old'r Klaas A. op net
op ttjd, dankend aan de nieuure tiiJ) àÀ-mqà[t"-"
er keurlg 7-S vàhr Toen had Augus[Íáue S. genosg
.van hgt gazeur van ena branke ïrnsummàr sn schold
ham uit voor neger, dlt resurteerd' tn aan vortref.

Fer op da neus. Schaidsrechter v,d.LÀan maakte er
--1 2--

terrecht gesn drama van sn liet baide spelera
door spelen, alhoauel Augustinus maandag molg€n
nog op hat veld ltap zoekan naar ean brll.
0nie nÍeulre aankoop'Sape v.d.ll.elndlgde ztJn prl-

ma debu*t rnct asn gave treffer 8-5.
Onze keeper Llatze [.1. uao lntusgan in slaap gssukkeld omdat htj zo ueinlg tE doen kreeg de laatste
tÍen nlnuten.-Ott uerd hem fataal urant toen-hii
ontuaakte (en dan uord er ook lemand r.lakkar)t
scoorde lrnsun toch nog tegen. Due de elndstand
op 8-4 bepaalde.
Floeten L,e namens het Sde ook nog Even Anno lrduergtt
B, badenken voor ztJn goade optreden aLs links
back Bn v.d.Laan voor het fluiten van daze spannende streak-derby. 'Vol9ende uleek uÍt na.ar Uarga.

Vertrak 9.45 uur vanuit Doolhof, Belangstellenden

kunnen natuurllJk mee. En €8n
toegeurenst namens het Sde.

sportlef

ueekend

Jan de J.

-- 1 3-_

Elftcrl
Híer r005 ruímte
u00r utt,

--1 4-_

iunioren B

Ílrgnonc l3 o(rogER
1e klas D (227)

1984.

I1.00 J.
ll,00
ll. I'
ll.15

6f5íïË;A-ffi;t

ZB-De I ret rahui zen
06-09 OlrleboPrn-Íijnje 28
01-01 Heere/Èeen JB-Heerenv.Eoys 58
04-02 SC Joure JB-Nieuweschoot ]B
\ï1r0J
I'tieuweschoot 4B-Ourlehoske 28

lleyer

1r.00

iunioren C

lrreRonc

l]

oxïmrR

]e klas H (]r5)

10.10 Th.v, tdeperen
11.00 L' llieling

07-00 Udiros'Bakkeveen
0ó-09 llilrlam-de Srif f ioen
05-01 Ti jnje-0leleboorrr
04-02 de Blesee-Sp.Vereent
!0-0] s,v. olyphia-Rearl Swart

i0.00 J. ltuIíler
It.00 G. Drogt
r0.00

zaterdag senioren

ZATIR0AG 20 0(r08gEje8rt.
2e klÊB D (00ó)
8668fr erneqoutum-0l deboorn
07-09 Nijlsnd-H. J- 5.C.
06-10 Stonrnvogels' 64-f .B.C'
O4-01 ïzun-Akkrurn zm

14.00 D. Foekema
14.10 H-S' BiJzitter
14.00 R. v.d. Land
l4.l0 H. Drevec
14.]0 (.H. (anstre

zm

0l-02 Àrrrn-T.0.P.'6]

B
iunioren
20 ol(ï0ER 198{..

'IÀïERDAG

5e klaa

9

(227)

ïijnjc

t1.00

n-Nicurcschoot 48

?B-lleerenveetrss Boys
07-01 Read tuart zg-thdêhaske 28

09-Bl

'.--+-

58

11.00
11.00

--1 5--

zondag senioren
ZOND{G

rí'

0l(IgmR re8{.

I (801)
6Fm-iïtE'"r T.ys-s.v.
2e klas

Íhor

l].

06-02 Boyl-0.D,V.
05-01 Iijnje-de Westhoek

I2-04

12. l0
14.00

5

Akkrum 2-Terhorne

07-0I lriieuweschoot A-0lrlebootn

10.0c

2

I

05-01 G.A.V.C. 4-FC t{€surant

12-04 R,E.S. 5-t,f.s. z
4e kias J (828)
07-08 Olrleboorn ]-s.v. Olyphic 6
0ó-09 Dlo/Bostersolíle 6-Soornbèrgun

04-02 Renado

4-lijn;e

5e

kias H (818)

S.v. fíijk

ll

f,H.

van

A. Drost

Xneefel

10.0c

r2.00
10.00

9.00

tz.r5
12. 00

i 1.00

senioren
zondag
2T OKTbER I'04.
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