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Ouerzicht,
zondag o.ntving 0ldeboorn 4 Gorredijk 7 op bezoek
mttl.L:als lnzet de beide te pakken punten.
H&r uerd het 4a dan uel eqht met'áe n€us op de feiten
g ed rukt .
Als de Gorredijksters enigszins zijn onderschat, ook al
doordat in Gorredijk met 2-B Lras geuonnÊn, r.rie ureet, maar
feit is uel dat het 4e in de Berste helft afstand had
moeten nemen, maar er uerd met 0-0 gerust.
Na de rust een technisch beter GorredÍjk an de verdediging moest, alte zeilen bijzetten om erger te voorkomen.
Toch uaren het de gasten die het net vóndan.
0ldeboorn 4 moest toen risicots nemen, met als gevolg nog
2 )elpunten om de oren.
ToaÍ{ geloof ik dat de mannen vên het 4e het met mij €.ng
zullen ?ijn als ik. zeg dat de overuinning terecht is gekomen bij de ploeg die er het meeste recËt op had.
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thuisr.ledstrijd en ue]. tegen
íÍen heeft het.dan uel eens overtruit, de slof .schietenrr,
het 2e van toeait kon dan telterlijk en f-iguurlijk oF
heb :/erïom€n.
bron
i:a"sf nq zi jn. Naar iÉ uit bet,rour.lbare
konden niet
deze
maar
,",as het uiel êen keer sf tuaalf raakr
goedgekeurd.
uorden
allen in de ogen van de scheidsrechter
8- over,
[p het uredstríSdformulier b]even er uiteindelijk
stellent
konden
leruijl de g"*[*n daar niets tegenover
A-C rJus.
Hoe al deze doelpunten tot stand kuamen kunt u hopelijk
êrgens in dib blad lezen.
0ldeboorn 3 moeèt naar het 2e van Gersloot om nu eindeIijk eens te trachten €en puntie te pakken'
Heiaas ook deze keer lukte het L,eBr niet en ze moesten
uiteindelijkgenoegennemenmeteenS-2nederlaag.
Hne kan dit toch 3e!
\Jerleden jaar Lraren ju11ie 6ên der best draaiende elftallen van de V' V' Oldebootn
. ,
Jacob'
Tot slot nog de'uedstriJd 0ldeboorn 1 tegen-5t.
L,eer'
mooie
het
dankzij
mede
Len talrijk pÍUli"t, ook
functie van :
er qeiuiqe uun áat gldeboorn Ín ztnmaken'
kon
"áu
lijstaanvoerder zich vo1ledi9 Liaal
het
uiteindelijk 0ldeboorn
in"**n spoËtieve uedstrijd,,rás
eind tPolt.'
langste
het
áat met een 3-0 zegÊ aan
vréde hebbenr dit
zeker
St. Jacnb zal nret áe4 uitslag
van de Êioarnslers;
kansen
gemiáte
g"ii*n de in de 2e helft
2A'
in
Rest mij nog ;; uit*iáq*n-"n "tanden
Surh.veen 1'4 1.O1deboorn 6-11 18- 6J
Beetgum
rtrcBuitenpost 1-3 2. Surh'veen 6-11 141-1 3. SParta 59 6-:10 21' 8
A. U. Ur
- ffildam
Sparta 5 '0-2 4. UisPo1ia ?-6- 12- 7
Uispolia
6- 5 ?- 6
51. Jacob 3-0 '5.'A.V.V.
0l deboo rn
6.Buitenpost 6- 5 12-12
7. St. Jacob 6- 5 '6-15
6- 3 12-14
8. F.F.5.
9. Beetgum 5- 1 2-16
'l0..Flildam
6:'1 5'19
*
Voor áe s o zondag een beker- en inhaalprogramÍna.' en ueI
Oai-Éete[ent voor 0ldebuorn 1 een bekeruedstrijd
uit t,egen DeLfstrahuizen, Aanvang 1 4' 3CI uurr
Ook 0ldeboorn 2 had een
Bakhuizen 3.
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Uan Delfstrahuizen is mij niet veel
Uel heb ik van horen zeggen dat dit bekend.
een zL,are opgaaf moet
zijn,
Nu hebben de toarnsters dE geuoonte zich aan de tegenstander op te trekken en zia ze dan ook
zeker nist kans1oos.
fr is dankzij hat rnooie ueer niks in te halen, zodat
het 2a, 3e en 4e ean vrij r.reekend hebben.

uool zondag 19 oktober Lreer een volledig programma
uraarbij.0ldeboorn 1 naar uispolia moet om te tiachteá,
zich als koploper te handhaven.
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Dit belooft Lreer veel spanning.
0ldeboorn 2 gaat bij Lemmer F op bezoek en zal zeker
daar niet diezelfcje scoringskansen krijgen als thuis te-

gen Bakhuizen.
0ldeboorn 3 ontvangt Aengulirden, een heer goede ploeg
en ik zie ook dan niet de eerste puntjes vooi 0ldeboorÀ 3.
0ldeboorn 4 tensrotte gaat naar tilakkinga om te trachten de goede ueg terug uèer te vÍnden en dat zal zeker

uel lukkenr
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uoor de uredstrijden van zondag zB september moest 0ldehorn 4 thuis aantreden tegen Heerenveen '?,
In tÍze uedstrijd rÍeten de Boarnsters zíen dat ze niet
gelllatteerd de tijst aanvoerent
In een goede uedstrijd met de technisch Íets betere
Heerenveensters 1Íeten de Boarnsters zien dat met veel
inzet ook een uledstrÍjd gerrronnen kan r..rorden.
.

Het r,lerd dan ook een magere, maar zeker verdiende 1-0
rui nni ng .
De pr€statie op zich is zder knap, als men rekening houd
met het feit dat 3 echte steunpilaren om diverse rádenen
niet konden spelen. Ook voor het pubriek uas die r,redst r[d
het aan kijken zeker uaard. Ga zo door!!
0ldrboorn 3 dat naar Grour.r moest met de hoop om dan
eÍndd.ijk de eerste puntjes te pakken, kon dit helaas
r,reer niet ulaarmaken en moest de puntjes uJeêr aan de tegenstandar laten.
Jammer, ook voo I da ploegl Írïàár houd de moed er in, dan
zal het zeker lukken.
o ve
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0Ideboorn 1 stond voor een zuate opgaafr Í'!.1. uit tegen

Spart,a 59.

Hiar kon iiet ber^rijs qeleverd uorden dat 0ldeboorn niet
enigstlns qefJatteerd aan de leiding stond
In dat hebben ze beuezen. In een pittige r,redstrijrl, die
het, aankijken ten volle uaard uras, heeft het tsoarnster
ploegje de moed opgebracht om tot drie keer toe een achterstand ueg te L,erken met in het laatste kr.lartier zel f s
aen gevaarlijker 0ldeboorn.
,l1s dat lob jê van [. v. d, K. niet door een veldspeler van
de doellijn lras gekopt had 0ldeboorn zelfs beide punten
kunnen pakken.
Het zou zeket niêt onverdiend zijn geueest, maar ik geloof ook dat de fioarnsters met dit gelijke spel' 3-3
zeker tevreden Liaren.
Laten LJe hopen dat de suporters meerdere van deze r^ledst,rijden voorgeschoteld uorden.
Zo 1á, dan kunnen mensen met een zuak hart Ínaar beter
thuisblij ven.
Rest. nog 0Ideboorn 2r .die met een gehavende ploeg naar
Sneek Ínoest om L.S.C. 6 tF bekampen.
Van da *-edstrijd zelf is mij niet zoveel ter ore gekomen,
uel r,.reet ik dat ze een best pak slaag kregen, uant ze
konclen met eÊn 6-1 nederlaag huisuaarts keren.
liopelijk vnor volgende ueek iets posiLiever te kunnen
zijn in. de'thuisuedst,rijd tegen de Bakhuisters.
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tJi.i zÍ.jn dan zondag 28 septembe'r als suporters met
0ldeboorn 1 mQegeusest naar Deinum Lraar 0ldeboorn aan
moest treden tegen medeconcurrent Sparta 59,
A1 met al een pracht nriddag, er Lras zel f s iemand dÍe
zeír a1s ik dii, alle dagen moest aanschouuen dan hierd

mijn hart dit niet vol.
Dit zegL genoegr maar ondanks dat er ueel suporters mee
Lraren zat er mij die niddag toch iets duars.
ïk meen- dan ook dat ik dit in dit clubblad moet afreageren.
- Volgens mij zijn er ook
nog suporters geueest cJie
thuis moesten b1Íjven.
Dit om de doodeenvoudige reden dat ze geen vervoer hadden.
Dit is natuurlijk erg jammer, temeer omdat €r mÊnsen
hraren die alleen of net ztn tr,leeen in de auto zaten.
Hier hadden best nog een paar bijgekunt.
Dit alles zou heel gemakkelijk o.pgelost kunnen uorden,
door b.v. een.contact-adres Lraar een ieder die als suporter Boarn 1 uil steunen zjch zou kunnen meLden,.
Natuurlijk ook de autobezitters die nog ê6n of meer passagiers mee kunnen nemen.
Ideaal zou zijn zoveel mogelijk suporters in ze r,reinig
mogelijk autots.
Zou dit niet mogelijk zÍjn, misschien ook iets.voor het
bestuur om zich hierover eens te beraden,
íïijn bedoeling van dit schrijven Lras, om zoveel mogelijk
supo.rters mee te krijgen en hun ploeg te steunen om dan
nu elndelijk lreer de 1e klas F.U.B. te halen.
A, Nijholt.
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ZonrJag 28 september móesten Lre aantreden

ts9, (oeinum).

tegen Sparta

plaats van de ranglijst r fiê
dus,
0ldeboorn
dit beloofde ean spannende uedstrijd te
ulo rden .
Ue vertrok'ken zaa\s geuoonlijk vanuit het 0oelhofl.
fr stonden toen ook al {JBer een paar van onze vaste suporters die met ons mee uilden reizen en steunen op de
Deze ploeg stond op de 2e

groene grasmat.
0nze trainer uas niet aanr,rezig (andere verplichtingen)
maar dat mocht de pret niet drukken.
0mstreeks 1 uur vertrokken Lre en slingerden op naar
Deinum (eiet met het gezÍn voorop in de nieuure tueedehands auto).
í\a onze Slageri j de Jager-shirts om het 1i j f te hebben
getrokken kregen L,e een uat andere opstelling te horen
uan de leider (Y, BIaaur,r). Iddy Riemersma in de spits
oÍn uat lengte in de voorhoede te brengen, en turee verdedigers naar zich toe te trekken, zodat ure uat meer
ruimt,e zouden krijgen.
De scheidsrechter kulam het veld op (volgens een vcn oflze suporters uat te laat, uant dat ging .aJ,lernaal, van
zijn biertijd afl).
Nu de r,redstrijd,
I
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Sparta ?59 h?d de aftrap en er uerd direct en ptttig
gespeeld, uat in de tueede minuut
aL een doelpunl oojà_
verde voor. spirrta, f F9. uanaf de linle;k;"t-;;;-;;";Ë;i
over onze keeper (?, .ualk) aie deze càmpetitie ;;;.;;'"
tulee maal de bal uit ,het net moest .víss[n.
Nu uaren L,e dus direct r.rakker en moesten alles op alles
zetten om de stand gelijk te t,rekken. fn dit geu'àuroe
dus ook, uit een.h.oekschop had ginne Dalton d; bar
gevangen en draaide mooi bij zijn tegenstanrjer uêg ;p;;
uerkte de bal prima in het neL, 1-1.Nu uJaren er nog ge€n vier minuten gespeeld,
sparta t 59 mocht ueer af trappen en scoorde melr,een prima
kopbal, dus 2-1 en nog maar S minuten gespeeld.
0it leek dus een doelpuntfestijn te uoioen. Í'iaar ue
moesten ên zouden in iader geval 1 punt moeten meenemen
naar 0ldeboorn om de koppositie te handhaven, maar .varder gebeurde er in de eerste herft uleinig, een paar kansÊn ean beide kanten die niet ulerden benui.
In de tureede helft hadden ue de r,rind r.lat in de rugr
dus de uittrappen van keeger Durk Ualk gingen knap ver
uBBr uat in het begin van de tueede helft èen doelpunt
opleverde door ondergetekende, dus Z-2.
Dit mocht ook niat lang duren, uant Deinum scoorde uit
een prima vrije trap 3-2.
Ívlaar Oldeboorn kon de stand voor de derde keer ueer gerijk trekken uat dus resulteerde in een 3-3 ei.ndstaná.
lJaar Lraren ue uel tevreden mee.
Étl met aL een mooie uedstrijd om te zien en al onz€
suporters nog bedankt voor de aanmoedigingen en tot
volgende ueek op de grosn€ grasmat.
Dan moeten L,e thuis spelen tegen de op de Se plaats
staande St. Jacob.
Hopelijk u,eer tuee puntje.s, dan kunnen u,e de koppositie
handha ven.

Jan Íïeester.
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otptB0o5N J -; ,s.J? JApoF, 1'uorden tegen 5t' J'
Zondag 5 rktober moest er gesp","lf
r'las Liser
publiek
rtextra insplDe temperatuut uas nog zo*erá en het
af
tiid
t,alrijk aanuezig, r'rat de

reerttl

.
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Oldeboorn'
2 uur uas de aftrap voorr.rài
zomersr dus loom, het rras
Het begin r"n"á""";;;irijd
gespeeld'
erg traag en "t-"á"à te àtatisch
om
.5t. Jacob rael-oiJàÈootn in slaap te ui]len sussen
dan snel toe te slaan'
uaren
eerste opgelegde kansen
Dit gebeurde ook en de
niet 9eer
*iàán bitt'ná"-Y""d
voor st.:acoÉ. Door hun u"[ker
uur openhalf
een
na
en
scoorr,,0lOeUIir;-;"ntàf.
j
e
vri
!t"9' de 1-0 stand
rJe Oldeboorn de score via een
bleef
Ëáio"-r."nt"á
Na kreine xun]1";-;àn
tot de rust gehandhaaf.ë'
kant, met hetzelf de
De tueed" riàiFt r,lerd van 0ldeboorn
ttno.gtt
meer greep op de
r'"à"g
elftaI begonnan. 0ldeboo"n
kansjes
0m

enige
9pi?Y:"1.?:
.. trap gescoord'
,"à"itiid-r,rat uerd
egn vri je
er rieer via
Na 20 minuten
de keeper uel l?qiP r'rae r kreeq veel
r,raarbi j de hulp- uàn
jàcou
e"h,!"i in.án0ldeboorn
Hierna zakte';[,
vele kansen opleverde'
uat-mooie uánu"ri"nBinne
meer ruimte
nog te scoren'
.uist
Uit één 'van ;;; ;;"taI1en
maar doolqaan'
nu
en
Dus opni"u" "iIu[-i"Àr 0ldeboorn
Delfstrahuizen'
in
en
Uolgendê r**i-Já-neker tegán
Hierna L,eBr de competitie'
TodoorgaandankomenLJeVêfrOokt.littenljeJohanïysma
aIs reserve mee urilde'
bedankan oat"nÏj';;;;
Ha

p.5. UÍt bescheidenheid heeft'de schrijver
'u"n dtt verslag niet vermel-d uie de
doelpunten van de tuee vrije trappen
l,JáS.
Llit Lras dus de schrÍjver zelf'
:
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in doelhof zBí LeirJer H. F:oepjes.
fn aangezÍen niemand zích had vergist (in verband
met de uinterti jc), L,aren Lre dan oo[ alle elf , incluis
u. venema van het vierde, die nu ook LJeer eenà kon voetballen, Bn dat ook
ulel Ben hele uedstriJd.
p. V. d. f,leer LJas al nog
in Grouu en Lras dan eok-precies 5
voor tien aanurezig.
Na uat heen en bJeer getrap r.lerd het 1-0 voor Grouu door
aen rare draaibal, ujaar onze spelet keeper K. Kalsbeek
zich op verkeeko
Johannes Brouuler kreeg een trap tegen het enket en.moest
uorden vervangen door grensreehter U. de Roose zodaL een
G.rouurster suporter moest vleggen en dit ook hàel goed
deed.
De tureede hel f t u,aren L,e condltioneel veel slechter
(de_uerjonging heeft uat dit betreft ureinig q"hÀiÈ"n)
en Grouur liep dan ook al gauLJ uÍt.naar een vier-ê6n
voorspr0ng.
Het êne doelpunt van ons r,rerd gemaakt door p. Hoekstra
uit Êen penalty na hands,
Na een paar potten bier bij H, Brandsma ben ik maar
Lrormen gaan zoeken en gaan vissen, ook leuk.
KUART ovER NEGEN

['.l. H
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4 . HIiRtN\i tEN 7.Ueinig valt er te vertellen BVer zo?n slechl gespeelde r.ledstrijd.
De uil om te uinnen uras er ulel en ieder deed zt n best,
fchter door blessurÊs en uerplichtingen elders Lras er
in het elfta1 nogal uat geschoven en Lras het soms erg
moeilijk de bal af te spelen.
Gelukkig kr,.ramen Lre via Jelle voor de rust toch nog met
1-0 voor.
hla de rust r,rÍsselden Kees Jelsma en Ton.
Klaas Akkerman en Harry Brandsma kuamen voor hen oo het
velcJ .
íYlaar Heerenveen Lras verde:: niet op de knieËn te krijQ€Fte
Dankzij goede reddinqen van Uatse ulerden Lre zelfs behoed
voor Êen nederJ-aag.
I'iaar ja, de 2 punten bJaren toch voor ons ên daar ging het
0m.
\/olgende zondag tegen Ëorredijk.hopetijk beter voetbal.
28
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4 - COitÍIIDÏJK 7.0- 3.
Ja, maar liefst vijf geLronnen uedstrijden, r^rat r^ri1 je
.
nog meerr
je
fn als leider droom
dan op uiinst tegen Gorredíjk, die
in tJe competitie niet vefder kuainen dan 1 punt.
Het kr.lam heel anders uÍt, door de gemiste kansen van onze spelers (*n die Lraren er), uisLen onze gasten het tot
de rust, op 0-0 te houden.
0nze midvbor J. Bethlehem Lias te traagl dus er moest ger,iisseld uorden en U. Ueenstra als technisch leider van
ons vie.rde, hed een oploesing daarvoor.
l4aar sneu hoor, de gasten uonnên met 0-3,
Dus rJe eerste nacJerlaaq uJas een feit.
CLDEBOORN

*lo-

Het vierde elFtar staat ueer met beide benen op de groncl.
te uorden krijgen een,fikie
cJeuk van ons trouur publiek.
hliet qetreurfr met zondag rustr Qaat het vierde elftal er
op 19 oktober uieer lekker tegen ê6fir
A11e verhalen om kampioen

Jongens tot dan

de leider Henk.

g_E-qE_

_qj_u _g__-_s[J!gr

r

De grote clubactie loopt tot nu toe a1s
Êen trein,
0ndanks rt feit dat Grour,r en Akkrum hier
ook aI langs de deuren lraren gegaan.

iJs uillen een jeder die loten verlocht
hebben, hartelijk bedanken, vooral Cor en
tlil1y de Boer hebben zich Br voor 1AOl, ingezet en zorn 300 loten verkochttt
Ue hopen dat er een leuke prijs in
0ldeboorn zal vallen.
De penningmeester.

Er ligt €en shirt bij de Fam. Ueerman,
J. Eenedictusstraat 13,

VAN WIE
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J E Li-G D o v E R Z I C H ï.-,

4-10-186.
Na een afr,.rezigheid van enkele maanden en op aandríngen
van enkele persónen, volgt hier dan LrÊer eÊn Jeugdov€r-

zicht(ju).

Ondergetekende stond zaterdag J.I: voor het eerst dit
seizoen Lresr eens op ( in) net veld (schandaligr ik r.reet

het).

vandaar dat ik eigenlijk ook helemaal niet, op de hoogte
uas van de verrichtingen Jan onzB jeugd.
Deze verrichtingen blijken nogal uiteen te lopBn per

elF(zeven)ta1,
za konden de F Pupillen vrijdag j.1. hun eerste ov€xuinning bijschrijven en ulel tegen F.F.S. uit uegelinsoord, uitslag 5-1.
Zouaár 9elijË r""i spijkers.met koppen geslaqen (zien ue
hier a1-'rDaÍton Invloedent'?) '
Nu dezettkleine sterren" iedere rnaandag kunnen trainen
o,I.v. f,elle Teunissen en Johan Tysma, zal er nog uel
hier en daar een puntje uorden gepakt.
0nze t FupiIlen hadden,zaterdag geen kincl aan u.u.5.
uit'Jirdum, gezien de uitslag.van 7-17.
Deze ploeg- iá voorzover tk ueet dan ook koplopgr
7a ctoorgaán jongensr oFJ naar een mogelijk kampioenschaD.
De D Puplllen blijken niet r/oor de E Pupillen te uil-

len ondgrdoen.
Zi.1 rolden de nieuubakken vereniging Aenguirden uit
T.jáIleberd,/Luinjeberd Ínaar liefst met 1-7 oo.
fó,urig qedaan .iánqensr .maar let oFr uant Aenguirden komt
zateráaq 11 okt. ê.$. gelijk a1 naar 0ldeboorn'
iJees op je hoede . Aanvang 10.30 uur'

-lk

De vreugde kon zaterdag j.l, niet ogt uant de C Junioren zo rgden voo r de derde , il zevenklapp,ertr .
Het naburigE Tiinie uerd met 7-z huÍsr.raarts gestuurd.
uoorzover ik ueet, bekleden deze jongens een middenmoot
positie ("e kunnen ook niet alIemáal bovenaan staan,
i. v.ÍÍrr eventuele kosten voor het bestuur bi j het beÉalen
van Ben kampÍoenschapr nieturaar).
Uerder nog de mededeling dat de A Junioren niet in
aktie kuamen.
Het pROGnAi'llYlA zíet. er voor de komende tuae ueken als
volgt uiL (onder voorbehoud).
:

1 okt. {Jldeboo rn
1? okt. Akkrum F
1B okt. 0ldeboorn
1

D

A

Langezuaaq C
0l deboo rn t)
Akkrum E

:

rden tl
0ldeboorn F
A

0.30 uur
18.00 uur??

enguri

- Langezuaag A
0ldeboorn C
- Nieuueschoot
0Ldeboorn

1

11.15 uur

0,00 uur
0.30 uur
1 0.00 uur
1

D/r

E

1

Bij continuering van dit Jeugdoverzicht zou ik de
desbetreffende jeugdleiders uillen verzoeken mij
uekelijks de uitslagen door te spelen,
(Ter. 1Bo?),
Hopelijk tot ovêr tr,lee uieken.

Te
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0LpgBolsN Jl.
Zaterdag 27-9 moesten Lre
Ue vertrokken om 1 0 uur.

uit tegen D.U.P. (Johannesga).
ilJa het fluitsignaaJ- gingen L,e er tegen aan, ean tijdje
na het begin v.d. r,ledstrijd kr"ram D.U.p. Voot net 1-0
Êven later uerd het 2-0,
Uegens onterechte beslissingen (vaak voorkomend) vertikte r,,Jillem U het nog langer te vlaggen.
Ruststand r.rerd 3-0.
De 2e helft begon al slecht met in de 2e minuut een goal
legen (+-0). Halveruege de 2e helft stopte t{arinus 0.
erÍneB Lregens een blessure )
Na êen penalty ? meer tegendoelpunten uerd de eindstand
g- 0.

@.-

(L , J.t,. )

c

Ue vertrokken om 5 voor half , 10 inplaats van kr.rart
0ver nogen naar Lippenhuizen.
0m daar 2 punten die van. belang ziJn voor ons, [Jeg te
halen, Ue uarên nog mooi op tijrjr even intraÍflBrlr

Ue hadden eÊn andere opstelling, ulant Hans en Uietse
L,aren naar de trekker-behendigheidsuedstrijd.
Ue speelden met tr,.ree spitsen en 4 middenvelders en 4
verdedigers. Dus r.lat, nieuus.
iïaar nu de uredstri j d:
Ue uonnen de tosse, eerst tegen de zon in. De scheids
floot. 7e speelden zeer goed op buit'einspelr dus in het

begin kregen Lre veel vrije trappen te.gen,
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llaar na een kuartier Lras het Sietze A. die handig gebruik maakte van een uitglijdende 'achterste man en hij
passeerde de .keeper.
Tegen een sterker Thor en een op de counter spelend 0tdeboorn bleef het 1-0.
Het LJas rust.
Na een lanqe pauze kuiam de scheÍds om ons op te halen.
Thor had een beste middenvelder dat merkte Jan-Peter
(0" keeper) aI snel, hij liep overal tussendoor Bn
scoorde 1-1 na ongev€er 1C minuten.
ïhor kreag het gevoel dat ze konden uinnen, die middenvelder probeerde het nog eens.
Ëiaar daar Lras Sietze de Jong die de bal net voor de
voeten r.legtrapte.
Na 20 minuten zei sr een van Thor "nog een minuutrrinplaats van 10 minuten en dus ïhor in de aanval, dat
lieo op niets uit.
Toen ze moegestreden bJaren gaf Janko een pass op Sietze
4., die liep er é6n man uit en pegelde op de goal.
De keeper met slappe handjes liet hem vliegen, 2-1,
Na even r,rat tijdrekken kregen ue de r,.rat aangeslagen Ieihij.
der op ons dak: Opschietbn Opschieten riep
ÍrRustig
tJij hl;ut.re
antr.loordt
van Janko:
Piaar uat uas het
gjin haastrr.
Toen kregen LJe even een drukje, Thor probeÊrde het, noQ
ue11 mear na het zenuLrslopende toneelspel van Sibbele
de Roos LJas het r,rel gebeurt, 2-1 geL,onnen.
Uij lopen naar de box en fll"ert bteef met de hak achter
de deur hakenr per ongeluk, die daarna dichtklapte en
urie zat, daar tussen, ja--el de bijna huilende leider van
Tho r.
Hij gaf onzÊ fllert €en por.
ïemaiE van o'nze ploeg zei; rrat uy h jir' net mear ts jin
kinne dan binne hja uol hiet tytsbernigtt.
En uat r,las de leider z t n reactie,
ïk geloof dat 5Íetze.ii, het slachtoflfer Lras.
Hij rachelde hem in de nek na beklag
bíj onze leiders,
gingen r,Je douchen en aankleden en ttt
uit dat gat,
"grr

de journalist.
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Taterd3gmorgen half 11 moesten r,le thuis voetballen
tegen Thor,
0oórdat ue alle Lredstrijden nog hebben geLronnen moesten
ue er nu ook tegen êêfir
Na ongeveer 10 minut,en LJas het 1-0 voor ons door een
mooi doelpunt van 5iete,
Ue moesten er uel echt voor vechten dus zo gingen r,re de

rust in.

Na de rust kreeg Thor al gauLr een goal, dus 1-1.
Toen dachten ue, zÉr moeten nist meer krijgen en met nog
veel gBVecht kregen r,li j'srog een goal.
Uia hem heeft gezet rJeet ik niet meer, maar de eindstand
LJas 2-1 voor ons, dus Lleer een overuinning.
Johannes Poepjes,
-0-o -o -o-o -o-o:.o-o-o-o-o-o -o-o-0 -o-0-o-o-o-o -o-0 -o-o-o

_o

Talerdagmiddag half 1 vertrokken r,lij richting Terhorne
uaar LJe 1 uur moesten spelen.
Na dat L,e ons omgekleed hadden en ingespeeldr begonnen
met in de eerste helft ÍvlarÍo CIp du trÍssê1.
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al

het 1-0 voor ons, L,e dachten dit r^rordt esn
makkiê maar Br kuram esn man árleen van rerho";;-;; [J"p",
Poepjes af, dus die kon niks mesr, dus 1-1.
[ílaar al gauu, hregen Lrij Lreer goalá, dus toi de rust
Lras het 6-1,
Na de rust ging Haico er uit en íIario er in.
Nou-het uraren L,eer arlemaar gaars, dus ik ginQ maar in de
goal zitten had toch niks te doen,
7a schoorde Henderico 6,maal en pieter Ate 4 naal
Douue Hein 1 maal, Daqmar 1 rnaal,
En keepêr Poepjes ook nog 1 maal doordat ik op het laatst
Ínaar mee gevoetbald heb deed ik toch L,at.
Dus eindstand 12-1 voor ons.
gauLl L,as

:

Fieter Poepjes.
Eerste helft.

0ldeboorn nam de aftrap.
kr.lam êr een doeLpunt dgo r êen voorzet van
ll gaurr,Ate
Pieter
en Henrico maakte Ben doelpunt 1 -0.
U.U.5. nam de aftrap
ue pakten de bal direkt .u,eer af en er kuam al gauLJ
Lreer een doelpunt, Z-O.
Hierna uerden er nog S gemaakt.
en het urerd in de eerste helf t 4-O.
Pauze (trree)
u.u.c. nam de aftrap maar ue pakten de ba1 a1 gauur af
en Lre naakten er nog drie bij dus uerd de staná ?-0.
lJagma
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Venekl aas.

.1,_ElJrJ!!5!. Na visr L,Êdstrijden v.etslagen te zijn, moesten ue tegen G.A.U.C. proberen oni enkele puntjes binnen te haLen.
lJeze ploeg L,as jammer genoeg iets te sterk voor ons, r.lat
resulteerde in een 12-O nederlaag.
De voJ-gende r,ledstrijd ura6 thuis tegen F.f.S.
Door de boP moesten helaas enkele spelers afzegqenr maar
met I man begonnen r,re met volle moed aan deze uedstrijd.
0md::t F. F.5. ook in uit pleegt te voetballenp had de
club voor blauule reserve shirts gezorgd, r,lat door de
Jeugd zeer op.prijs r,lerd gesteLd,
Voor het talríjk opgekomen publiek urist 0ldeboorn sen
0-1 achterstancJ ongedaan te maken Ên via ilienk, bjillem
(2") Thony en Broer naar'een overtuigende 5-1 overurinning te spelen.
Ue hebben tr^ree trainers áangetrokken, te ueten Joh;'.rn
Tysma en Jel1e Teunissenr om'deze talentvolle jeugd nog
iets bij te schavenr en zullen proberen om de laatste
uedstrlfden van de competit'ie tot een goed einde te
b reng en.
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