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KOF'T INLEVEREN MAANDAGS VOOR 2O.OO UUB

IcHï.
Zondag 11 okt, urel €an heal sombere dag voor de
4 elftallen van de UV 0ldeboorn. Slecht 1 puntje
urerd ar blnnsn gahaald. AIleen 0Ldeboorn 2 r,list
zelfg zondsr te scoren ook Read Suart 4 van acoren
af te houdan En pikta door tsen 0-0 galljkspal
toch
nog á6n punt,Je maa. Een uitslag L,aar-oàt -0ldeboorn z
0uERz

,ii

vreda kon hebben.

0ldeboorn 4 moaat thuie aantreden tegen de TurksE
9oys. Grote verulachtÍngan Lraren cr záker nlst
! in-Heerenveen rlard met 8-1 van deze ploag verloren).
Ook in 0ldeboorn Lrar€n de Turken heer en máeater
9n de mannen van het 4e moesten dan ook ganóÊgen
nemen met aen ulelis ulaar lats ltchtere màar tàch
een 5*1 naderlaag,
Bld.aboorn 3 nog ongeslagen moest naar FVC B.
0,e vsruachtingen uraren hoog gaspannen maar ondanka
dl.,t r,lerd hun'1e nederlaag een f ait. lvlet san g-1
naderlaag kuamen ze ult Laeuularden terug. Flaar daarom
niet getreurd d.".nL msar zgt zs knmen ook nog Ín
0l'deboorn sn rE'vanche zal er zekgr komen,

Dan nog de hoofdechotal Oldeboorn 1

-

Boornberguffi.

0ok hiar uaren de vEruachiingen hoog gespannen,
voorat btJ de supporters, fen gelljkspel u,as ueL
hat mlnste ulat sr gehaald moest uorden. Daarom
maar met ddl deur in huls te vallen het uerd een
2-B ne(,erl.aag, Al mel al zeer teleurstelland en
ulllen de Boernsters redelljk mee btijven draaien
dan zal er zeker ult een ander vaatJe getapt moeten
raordsn. Tot nu toe uarende tegenstanders allen veel
feller en gretlger, De Boarnsters hebben ateeds de
nelglng san afr,rachtende houding aan tE nsmen.
frg jammer voor dia 4 à 5 Jongens die er echt urel
voar vechtgn. ALg elftal kan het allamaal veel
beter. Uij supporters rakenen op Jul1ie. Kom op.
Zondag

1

I okt.

flldeboorn 2 volgens programma de enÍge thuÍs uedstrlJd
ontving Langueer 3. AI vrij spoedlg zagen de Boarneters tegen sen 1-0 achterstand àáor Hat uas zeker
t€gan dE varhouding in uant de thuisclub Lras veel"
sterkar maar doelpunten maken uas aan groot probtBemr
Uoor de rust hadden ze
3 reÊIa scoringskansen
maar het glng allemaal -zeker
veel ta gehaast en de gasten
mnchtan zeker nist mopperen dat ze met 1-1 gelljkepel gingen rusten. Na de thae ieder nog Êen doelpunt an mat dle 2-2 uíts1ag uerden de punten aêr-

iijk gedeeld.
Tnen ik dan om 11 uur op het veld kuam blEEk dat
nok 0ldEboorn 3 door aen later tiJdstlp ingelaste
*edstrijd oqk thuls epealde en uel tegen Ooster*treek Za haddan al sFn royale voorsprong van 6-0.
*ok in " de tueede helft L,aren ts heer €n meestar.
Uel mosstan zÊ de gaeten nog tsen doelpunt toastaan
ínaar ze Lronnen uiteindelijk met 9-1
Ze hebben dus na de naderiaag van vorige ueek het
ritme uÊGlr te pakken dus houuen zo"
0ldeboorn 1 moest naar Lippenhuizen L,aar Thor
optrad
aJ"s gaethser.0ok híer blesk Lr€er dat
'ïhor Êeller
rJas sn tsch dat 0ldeboorn vooral in de
B€rste hel,f t het beste van het spÊl had, aLhoeL,al
in dc uÍtvallen vên Ther vesl gavaar varbonden b,as
í:'raar 5 tpke voorkuam arger.

'Flet da rust uas het dan ook nog 0-0.
Na de thae eEn geliJk opgaande striJd uaarblJ
beide aIftallen 1 keer scoordene €ÊÍt 1-1 gÊllJkepel'duo en over hEt gaheel genoman ean goade
uranf geen der betde elftallen had
'uttai.ag
^ïrrl speL de volle urinst verdlend. ALhoeureldoor
aan
spennlng ontbrak hbt zeker nist,
Oldeboorn 4 moest op bezoek biJ Heeranveen '1.
nlet kualtjk mannen maar de uitslag ts miJ
ngg nlat bekend maar hopalÍjk zijn de eerste puntjes
binngn.
NaEm me

Voor BrBr zondag staat dan op hEt programma de
uedstrljd tegen de koploper. AI speeld 0ldeboorn
dan uel :Ltru{s tegen Sparta 59, toch zien ue niet
dat ze Sparta ln de prob.lsmen zuLlen brengen.
De gaaten ulinnen elke r.ledstrijd met e€n ovartulgend
ciJfer sn aan 0ldeboorn da taak dE score uo laag
,mogelÍJk te houdan. Het zou dan ook ts6n verassing
zlfn als za een geliJkspel ult hat vuur zouden
alepen, Een bal kan nu e.enmaal raar ro11Êí'lr
0l,daboorn 2 gaat op bezogk bij HeÊrenvsen 5.
0rÍamael achter elkaar êsn gellJkapel, probeer nu
den agns ,baide puntan te pakken. l^le gsan 8r van uÍt
dat dtt lg afgeeproken.
tíat het programma betreft zijn Oldeboorn 5 en 4 vrij
Írasr vooral uat het 3e betreft je uaEt het maar
noolt dus hou je beachlkbaar.
Zondag 1 nov.
Dan gaat 0ldeboorn 1 op bezoek bíJ FFS.
0p' papier Ean zrr,ara opgaaf uant FFS. ie thuia
móet11Jk te varslaan, Plochten de BoarnetErs êÉn
puntJÊ ne€ naar huls neman dan ls dit zeker ge€n
slecht rsgultaat.
0ldeboorn 2 ontvangt thuis on 1 1 uur Ê€n elftal
van dE FC.'Uolvega. Hat ia verdomd moetliJk om ook
hier een voorepelling te doEn uant ook vaÀ de FC,
l,Iolvega is mi.J. halemaal niets bekend, lrJiJ r.lachten
dan ook rnaar rustÍg af .

Oldeboorn 3 ontvangt Black Boys 4 Bn zar. ook allas
op alles zetten om ook die ploag aan de zegekar te
binden, uant zB schijnen grota plannen tE hebban en
dat ls zr glan ook van harte gegund. tlel zal Br steeds
ueer met veel inzet geuerkt moetan uordon.
Voor da LieFhebbers aanuang 10_uur.

0ldeboorn 4 tenslotte moet naar rrnsum 5. Ook hÍer
zien L,B voor het 4e r.lelnig eer ulaggelegd. Plaar
en knoop Je daar maar aan vast ean bal kan raar
rollen en urie ueet zorgd het 4a voor eBn veraselng.
Rest nog ultslagan en stand 2kl.

A

- tlldeboorn
- 5t. Jacob
- Bultanpoat
- Boornbergum
BLeu Boyr
- Sparta

5U Thor
AVU

VU AenguÍrden
ONU

Bakhui zen
FF5

1 Sparta 59
2 Euitenpost
3 Boornbergum
4 Thor
5 Bakhuizan
6 St.Jacob
? Oldeboorn

I BIEu Boys
gAUV
10 Aengr.rirden
11 FFs
12 ONV

a

7-14

'7-12
?-10

6- I
7- 6
7- 6
1- 6
6- 5
5- 4
7- 3
5- 2
6- 2

+-

41-

3

1015-

4

19-10
9

15-10
12-13
14-19
5-1 3
7-'13

9-22

3-1 4

8-26

1-1
1-1

1-3
0-1

u-0
0-6

Belangrijk pffit
r.P.v. l].novenber is de jaarllJkee
vervroegd naar

schutjasavond
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rnr konpetitleverband'epelen voor de v,v,OIDEBOORIf
selzoen 1987 - 1988 de volgende e1ftallen :

ln

J puplllen elftallen.
2 junioren elftallen.
4 eenloren eLftallen spelend op zondag.

kontrlbutle wordt bij voorkeur twee maal per jaar
geind d.m,v. automatische afschrijving.

De

Deze bedraagt nonenteel :
E en F pup11Len
D pupillen

I
f
f
f
f

B junioren
A junioren
senioren

niet spelende
leden
' .donateura

:

i

Deze bedragen wordea verhoogt met

bondskontrlbutLe.

f
f

2l ,40
35,4a
1a,go
?7,9a

1zir6a
58,6o

15,-de af te dragen

GROTE CLUB AI<TIE.

ile verkoop van de Grote Club ektle Loten loopt
momgntegl, nog a1s een "trsin", hoeweL w[j het idee
hebben dat veEl leden nog nlets verkocht hebben.
Nu is dat voor Jullie eigen rlsico, u.rant op het
etencÍl dat eên leder heeft gekregen, stond
duidelijk wat de bedoelÍng was. Tevene Xe er op da
ledenvergadertng d.d" 28 - I
'87 over gesprokon
en kregen wii de vrijo hand dit op deae nanisr te
o-rganlserêor Mocht Je het er nXet mee eens zijn,
(zoals we1 meerderen, heb 1k genrerkt) dan tgkt het
ma zinvol oín eens een l.edenvergaderlng blj te wonen,
zodat Je kunt meeprateh.
Voor nu habben wg het drlngend verzoek, aan h1; dÍe
nog niet zljn loten heeft betaald,dit zo spoadig
*rogellJk

to

doen t
club heef t

dit geld hard nodi"g I ! !
*ovendien betekent hrt voor mij extra werk aLs velen

JulLie

z.e l.ang wachtan mot betalen.
$ullie kunnen de ;f3O,- blJ m[j thule af }everen, of in
de kantlne bEtalen aan degene dtE kantÍ,nedíenst he€ft.
Ik hoop dat Jullie even meetïerken en dtt binnonkort
onunt.

Verder w1I ík nog evan een paar ="i.*n onder ledero
aandaeht brengan
Fen eerate, voor degenan die al lnten he*ben, het
TlïEl.:l(3 \Ê !
belangriikÊtê nafruurl[jk ,

]u

ëÁ,4

Deze wordt op t

rVr uitgezonden op wosnsdag

2A oktoberr
BovendlEn wordt de trekl<tngslgrt gepubliceerd
ln ons kraÊt1e on ln de Mld-Frteelander, zo snel
mogel.lfk na de datum van de trekklng.

Ban, voor degenen dle nog geen loten he6ben gekocht,,
ER ZIJN NOG LOTEN VERKRTJGBAARI I I

*

b[

Wendy Tlfenra

P.F. Herne 2O
tel s t8i07
HaaI er zo snel mogel[fk een paar, voor ze op z!fn..
We hopen dat er enkel.e leuke prlteJes Ln Oldeboorn.
moggn vallen êÍi, wLe weet, nisschlen wel e6n groto.o.
Het begtuur.

Itet beetuur wordt gevornd door

:

Voorzitter tËl,v,d.Helde , Weaze Jl ,
05661 -1525
Secretaris :K.Postna , D6, Nieuwoldstràat l4 ,
c5663 -1959

Penn. neesteres iMw. ifÍ. Tysna-hoekstra , Folkertma
herne 2O ,
01663 -18o7
Techn. zaken :H.v.Dljk , Broekhustervei 25 ,A566j -1A6C
Matertaal-terrelnbeheer :J.de Jong , TsJerkebuoruen 49 ,
05663 -1723
.
Voorzltter jeug{konmissie :J,v.Ka1sbeek , DÊ. Nieuweld05663 *1132
straat t9 ,
Secretarj-s Jeugdkonmlssie tï;r, d..Krleke, t";;:;ï:;;;
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z EltuIj

ili.deboorn 2 - LanEulear 2.

Tijdens uitstakend voetbalr*raer uerd deze uedgtrijd
gespeeld op €en door de vele regen zvaar bespeelbaar veld.
Zonder ulssals usrd de lredstrljd aangavangen mat
slechts 10 spelsrse Ate Oosterhsf kuram zofn 15 min.
t.e laat €n kon begÍ.nnen met Ean 0-1 achterst€nd.
$fj de slfl tegan elf *rtuatle kreeg Oldeboorn 2
uat meer vat op het spel urat resulteerde in de
qeltjkmaker door fllarcel. Ueerman.
lïteteen na de rust raakte de voor het eerst maËspelende Tinus Rodenburg gebleseeard, uaardoor hlj
ele gtrlJd moeet staken.
Ívlet opnleur^l tlen tegen elf L,ae het hard uerken met
naÍns op het middenveld.
fen blJna cornpleet, nieuu mlddenveld ivm' afulezlgheid vàn Hendrlk Nleur,lland, tliepke l,Jouda en Dick
Ues

terhoven.

Languaa.r kuram vriJ vlot op 2-1 voorsprong maar
vereulmde om door te drukken.
Het, r.ras r.lederom de goed spelende lYlarcel Veerman
die voor de gaLtjkmaker zorgde. Door hard uerken
van het gehele elftal Bn uitatskand keepersurerk
van ïhomàs Roggendorff (Ofe zaLf nog êen penalty

stopta) ulerd iónder kleerschBuren het eindslgnaal bereikt.
il

OldebcorEi 4

€#ffifËcrl

- furkse Snort

zond-ag 11

oktober saeelden we de return tege.3 Turkse sporb.
we hadden de uitvred.strijd tegen rl.ezelfd.e elub met g 1
k].cp
gekregèn,dus

het beloofd.e een pittlge weds*ri jd tl *ordurr.
De eerste helft ging eigenli jk boven ver,wachtingl vrlj
l-ang konclen we de beginstand handhs.veÍlr

Dat het vorr de rusr d.an toeh nog o
z werd was meer
te wijten aan onze pech d,an aan d.e l&t-asse van de tegenstand.er.

helft qaf het zelfde spelbe+Ld ale a1. onze voo?,afgaand^e v,red.s?rijden: vre werden iets te nonchalant en
d.e
De +weed.e

f egenstand.er naakte d,aar goed gebmik van en kon op d.ie
manier d.e seore nog uitbreiden to* 5 - 0.
ond.anks enkele verpoede pogingen veranderd.e

eergte punten,

0f niet

aaï:.

d.ez,e

niets en verlóren wij onze Fe weo.stríjcl *p níj,
-"eek in pn tcgen Heerenveen en
da* pakken wê onz.e

stand" verd.er

volgend'e

er

sornË.
Th,ei;r:l

J,

Heerenveen

- 0Ldeboorn 4

flondag 18 olctober: d.e 6e wedstr:lJcl. en nog geen enkele punt.
iloos'dat er nolal wat transaeties had.denr plaategevonden,

r'ri-ten we toeh met 11 n*n aan
nen we d,e

te tred.en en hooBvol begon-

stri jd.

wat aoek- en tastwerk van beide kanten was het Heerenveen (or 0lcl.eboorn?) d.ie de wed.etrijd opencte: eon terug
Na

speelbaL van

[sjibbe ,'de Jongrf was d.oor Henkey

Menzo

niet

neer te stoppen, stancl, cterhaLve 1 _ 0.

tegenvaller zetten we strijd noerlig voort en
we wisten zeLfs enige kangen te creëren d.ie eehter d.oor
Onctanks d.eze

o}fze

spits 'tlatze van Basten nÍet

werd.en benut.

i'ietrenveen scoord,e voor d.e r:ust nog 3 keer, nrststa.nd. due

4-0.
l{a cle thee enkere wijzingen

in

cle

opstell-ing: Haye ging

Àchter &r seheel op NuL spelen en Bone-Breaker-Thona.s
Sing als voorstopper spelàn

ilit resuLteerde al enel tot een.d.oel-punt: pieter Elbe von
spoel-stra gaf cLe keeper van d,e thuisploeg het nakijken en
we kregen ïueer hoop.
l:,r'u.at Heerenveen

nog !

t had lateir

*1 oê

aan*ekenen was

het

da*

toch onzê ir.3mamisehe spits d.ie net een nooie
5 - Z zorgd.e.
Heerenveen ging nog even d.oor en toen
was ile etand innid.deLs opgevoerd tot

het

goar. voor

eind.slgnaaL klonk

(schrik niet) 9 _

A,

ïIet begint zo la^ngzamerhand ééntonig te word.en, rÍEar we
zitten nog steecrs zond,er punten, ond,anks het meegBelen va'
Haye v.d' Herd.e, pieter d.e vries en Kees Reitsrna
die ik
hierbij aamens het 4e wir, bed.a.nken voor dre lnzet.
zoncler punten, n,.ar met goed,e noecl gaa* we vor.gend.e
r.:eek
d'e striJd weer aan en rekenen op veer. publiek,

Tot

{heun
Ult da oude dooa vgn.. ......, .. K00S.
tEkEt : 5. HulslnàÍlr

d.a^n.

),

uoor het selzoen-Btue
196g - 1969 had ons viarde elftal
S,
poI" g, lïiraàr-?;-ó.0.v .- z)-!?ït{neqhage
ïljnJa 4 an Read-sr.rart s ará tegenstÀnaÀ"u. fen
pggsje later zou €r nog êen viJFde efriàf van
Oldeboorn aan deze eomËetitte ioroen-toágevoegd.
In verhoudÍlg m€t voorgaande seízoenen-J""n het
vlerde hst lang níet alacht.
Flen r,rIst hst tqt 12 punt.en te brangan. Ult tegen
Eakkevaan stonden_J,bijkstra, L.Ui;;;;, -J.

ïi;ËÀí""",

J;1,;írr^^,
!.I?1tman, H..de Jongr-A.Nl3trott,
5.ulsaer,
K.Ul.erÊme, -i.cortór Bn'0.;;;-lr"r""n
gpgestEld' Later koman ue ook ds namÊn c.Alders,
E.Adema an K. Kremer tegen. De r.redstrÍ jU- t"g"n
BakkeveEn zou blJ een g-o achterstand-Àen kurartler na de ru9!.uorden gastaakt.
leldar
5. da 1lo" Iag de oorzaaË bij Ë,sn Vofgens
toiáÀr niet
capabele tglFidsrechtar. In-HauleruriJk
(uermoadeltJk osk nsg aan de competriie t,oegevoegd)

E JJ

LL-

t'/

de eergte flve:L,innlnq an r,rBl ïet 2-4t, . .r, ,

,

Daarna uerden Ër nog verschí11end: pun Fn gepai<t,
{n€t aek i,flethirhem sn Ívl.iíleastBr Ín bee11.
Dera laatste tuea zorgdcrr in UÍjnJeterp r.roude)
voËrr de dqelpunten, urelka €Bn 1-Z ísgs o ,levsrde.
IÍen mcesi -zÍch nogttouderuets'r verkladen .n eÊn
nfgedankt* N.S. vrachtuagen en gesn gelelenheíd
tot ï.Jasssn, volgans hst verslag van S. Vi,lsr.
ïn eprí.l t69 uard er uederom gestaakt en uleJ. blj
{J. itJ, Ë. (aok nog S"ngedeeld?) i; Drachten. Bi j
1-7 voarsprsng van 0ldeboorn moest de echelàs-"eË
rechter er 20 mÍn. voor tijd reglsmentair ean,
eÍnde aan maken (aan de uredstrijd urel te verataan),
aangezlen bfj 0p NÍj Begoun nog ? apelers overbleven, 7a vochtan onderling knappe boksuredstrijden
ult,, aldue K.Alderts, Na de laatbte competitie-uedstrijd trard er afscheid uan A.NiJholt genomsn.
Uaarschijnfijk ging het hem louter óm aen cadeau
te mogen ontvangen, uant hij heeft a nog menig
jaartJsasn vast geknoopt.
..

Eind okt. gÍng hEt vljfde ook van atart.
Spelere h,aren B.á. L.Vl.ssrrn Br de LEeutr, f.Adama.
U.Vaengtra, Y.Ualstra; S.UBenema, S,Jagerr
l^J.Hoekstra, U. de Ri:--t, H,Blankenetein, K. Jelema
Ên P. da Uriag. Later zou C.de Boer hat doel vardedigen €n leidar Jan Nieur.rland kuam ook Lresr in
ektig. Vsor de derby tegen het vierde stond ook
U,Itf LBA tr de Urles in de baeis. Uiteraard moesten
zê belde keren hun meerdere in het vierde €lkennen.0verigsns r,,ae de eerete uredstrijd pas
begln dec. Dit vanu,: ja de vele af,gelaetingen.
l-lat ulerd 1n Haulerull'".n...,.19-0. fr kr.lam ook nag
Êen SíJ bij, fi,1. Jelle,
Tegen Sakkeveen (stond esrst ook niet, ingedeeld)
uerd het, echter 1-1. ÈiarbÍ j moet urorden aangetek*nd dat Bakkeveen die ber.rubta eondagmorgen om
I uur met sl"echfs I man hat veld betiad.
Di"È volgens [, tïgppe]^saprr Adema"
ïn eigen hui* naírï Êakkeveen met 10-0 reuanche.
1/arder a*k staeds nederlagen (haeuel ze steads
íEl"einer Llerden) en ik denk cJat hat h j É6n nunt,j*
qe-b1Êvan

is.

ï-an vclq*nele kear da j *ugdresul- tat,en stc.

Uordt vervolgdl

:1
*tu]-

Op vrijdag gio orroaer
houden wij weer

ffiffiffi&#w

#e%%ffiffi
van V.V.Oldebcorn

te Hotel Goerres

Aanvang 2A.00 uur

n3-

t
-{Ê

*

1.mr

*lruuoutrltws*
Tralatngsti J den wlnterperiode.

F puplllen

Zaterdagnlddag

pupillen
D pupl11en

E

))

,,

Y

tot 14.n uur.
van 14.N tot r.3O uur.
van 15.3Q tot 16.3C urrr
van 13.tO

1

B en A JunJ-oren bliJven op het veld tralnen.
Boven'genoende elftallen gaan op de nleuwe tijden de
zaal in, welke alleen, gel-den voor-de wlnterperlode,
Aanvàug van deze nieuwe tljden worden door de jeugd;
trainer lï.van DUk tiJdlg aangekondigd.
(Aft ln, verband net het te d,ragen schoelsel ln de zaaln)
'O-O-O-OeQoQrQr(l-O-O-O-OoQoQoQoQ-O-O-O-OeQrQrQrQ

rflo(lrflr

Ge1deliJke biidr46e vervo€tr
Aan6ezlen. er de Laatste tiid enlge vragen rezen over
een kleine tegenoetkoning in' d.e auto-kosten volgen

hieronder de tarieven welke gelden bÍ.j uitwedstri-jden
die aan de chauffeur di-enen te worden betaald.
F pupillen t f 1r-- p.p.
E, D,pupillen : í 2r-- p,p.
B, A junioren: f 2r-- p.p.
Hopende dat eenieder hieraan de hand wil houd€tr.r
danken

wij U bij voorbaat.

-L+-

HET JEUGSBESTUUR.

JL
5.0.5' 2 A

0ldeboorn 14,

half 1[1.
lïet êsn ploeg van elf man geen uissels dus.
De lnformatie bóhorende blJ S.D.S. L,as dat za vgrloran hadden van Renado 2A. Dit moest dus kunnen
an aangezlen br6 bljna bovenaan staan met 3-5
moesten t,e zeker uinnBn.
Ê1aar nu €van €en klein verteloel.tje over de uedstrijd,
De tógenstanders L,sren zovsel elechter dan ans dat
r,Je het ruetlg san konden doen. fllaar alg er rustig
san gedaan uordt, uordt er ook niet gascoord.
Dus maar evan uat vaLler. Dit reeulteerde direct
in een goal 0-1. Va deee goal scoorde Jelle Theunlss€n O-2. Het glng nu aan de lopenda bandr 5,4. oF
de voore€t van Ceeg 0-3. Oaarna maakte Jelle T.
zfn ?s trsffer 0-4 Gln vlak voottijd echoot Jalla T.
kalhard op de goal. DB keepee had de bal niet goad
klem. Dit FoulJe uerd meteen afgestraft met een
schot dta de tquuen lichtjee deden uapparsn 0-5,
Na nog een paar mlnuten Lras de aerste half t ten
einda, Zoals ik al gezegd had, hadden L,s gËsn raiesals zodat ua in dezalfde opatell"ing aan de ?a
helft begonnan.Over da tr"raede helft zal. ik kort
zlJn. Lle scoorden nog tr,tea maal due de eindatand
L,as 0-7. l,le hadden sen.zuakke echaidsrechter an een
gemeBn ploagJB tsgenovar flRs gahad maar galrÉnnsn
1e ger,Jonnan en uÊ hebben nu 7 uit 4 a€n gaan daarm*e
gedaeld aan de loidinE.
Ue vertrokken on ongêveer

De Spits"

t%-

2A 0ldeboorn 14,
0m 1 uur vertrokken LrB naar St. Nic. r L,aar ure om
2 uur moeaten aantreden. Nadat ue vorlge ueek
hadden geurrnen met 8-1 zou het een makJe moaten
uorden. lYlaar toen LrB 10 min. hadden gespeeLd haddan
L,i j het r.lel bekeken. H€t usrd vechten voor de 2
puntanr maar na aen kuartler kuraman Lrs toch oF
voorsprong 0-1.
0tt duurde nlet lang ulant Renado scoofd€ vla ean
Fsar goede combinatles 1-1. 0aarna uerd er vealal
laks gevoetbald aan belde ziJden tot aan de ruEt
toB.
In de pauze r,lerd er ger.ligseld r,lle ?
De ?e helft ging nog slechter dan het einde van ds
1e heS.flte er uerden legio kansen gamist an er uerd
alecht gevoetbald totdat Frank met de mlddelvÍnger
ult het potje het veld moest verlaten.
Nu r,lil lk niet zeggen dat hst spelbeter urerd toen
Frank erult glng maar toeh ons attiJd lcorsnde
Jeroen U. maakte toch aven zfn 2a Bn balangrijke
treffar. (tot nu toe). 1-?. Dit uas nog nlet geno€g
vond Cees R. en prÍkte na san golo het 3e doeLpunt
Ranado

blnnEn 1-3,

0it r.las tsvan da Eindstand.

De 5pÍte.

E$*ecff

0l debgorn

- Grour,l

3*1 0-1 98?

Half alf moesten uia 1n de box ziJn.
Elf uur begonnen uBr
Ik rrras aanvoBrdBr.
1n de,eerste halFt atond Gerard l,leldenaar op kÍep.
ïn de tr.leeda helf t etond Steven Emmelkamp op klep.
Uij uaren mat zlJn elvenr Grouu mat zeven DàÍlr
UÍar man van ong moegten eruit.
i,ie uiasElden steads.
0s elndstand uas 6-0 voor Grouur.
S

tephan.

-1 l-

Um

lk

11 uur begon de r'redstrlJd tagen ïerhorne.
r.las de aanvoerder en Oagmar stond in het doel.

Hein Jprong in de drek.
Cerard schopte tegen de bulk van éÊn usn de
Terhornsters aan, 'dat dead uel Z68tr
Een van ds Terhornsters schopta over hst doel
( ae krr.rll ebol ) .
,
Ik vond het L,el aen spannenda r,redetrljdr maar
verloren net 4-0.
Oour.le

ue
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.Uf,II DE REOAKTIE.:

uiri r.lÍll.en

nogmaals esn beroep doen op allc lardarg van
alla el.ftallen. H.H.leíderr, geel elka ueek Íemand van
uu. elltal opdrabht om apn verilagJe van de nedstrlJd te
schrljven en dit dan vaóTal,.JÍr ,tá-leveren biJ i

7 n "t Vo u.le

1"7 -

Si'u lJ. Lrorrsn SS
{roo,

nA^nDÁ q *voprl zr-.ao ust a,\

Zatetdag 24 Okrober.

COMPETITIE-WEDSTRIJDEN

A-jun. 115 3058 0ldebooro
B-jun. zLS ?Ozg lJarga
D-pur. 466 l0íl OLÁc.L*, *
Erpup. 508
F-puÍr. 610

1064

IrnEun

1415

G.A.V.C.

-C.V.V.0.

14.00

2

-Oldeboorn

9.00

lo.*,

-Aes2.-., "rle,
-0ldeboora

10. 15

-Oldeboorn

10.00

Zotdag 25 0ktober.

2009 Oldeboorn
2088 Heerenveea 5

Le.

802

2e.

817

3e.

843

VRIJ

4e,

840

VRIJ

-Spartat5g

14.00

-Oldeboorn

L2.L5

DE ELtr'TALLEN I{ELKE VRIJ ZIJN ,DTENEN nn ngtnUrNc }íEE TE
tlouDEN,DAT ER WEDSTRIJDEN TNGEHAALD KUNNEN IIORDEN .
HIEROVEB. KRIJG? DE BEÏREFFENDE LEIDER NOG BERICIIT.

WilËw
4E-

COMPETITIE-I,IEDSïRïJDEN Zarerdag

A-jun.
B-Jun,
D-pup.
E-pup,

F-pup.

115 3t26
2L5 3160
Í
466 1128
508 1154
610 1430

-0ldeboorn

31 Oktober.
11 .00

E.g. c.

-0Ldeboorn

11.

0ldeholtpade
AkkÍun
llarga

-Oldeboorn

10,00

-Oldeboorn

10,00

-Oldeboorn

10,00

c.v5f.0.

2

Zondag

1e.

802

2oI2 F.F,S.

2e.

8L7

2089

Oldeboorn

3e.

843

0Ldeboora

4e.

840

74
63

lrnsum

5

e15-.

I

.00

November.

-0ldeboorn
-F"C.Wolvega

-81ack Boys
-0ldeboorn

14.00
5

4

11

.00

lo.bo
10.00

60EPEN,1{0R 6Bl,t / Mt00 AG / AV 0ltP, B€STE FANS I

A{I55CfiIEN 15 ÍIET VELEN VAN U NIET OI{Í6AA}I.DAT ZICH IN ONs A.TEMI,
T{IÊ€M OOI( T{IEL "EERsTE" GENAAJIIF, E}II6E ITIEUWE SPELERS I,IEEBEN
OPGEDIEND. .
ALLEREERST'LAGEN }tltJ'8E5LA6. 0P ËÉtt wEL ZEER vRtirE VERDED|GER.
0P zrJN VER?aE(,,{IERNA NtËr rE NOÊ,itEN vAilwEGE zrJ}t 6R0rE rcNNts-

sEN(RIN6.

WIJ ,I{ENEH HIER áRATETQEN'1LEIÍrER5 IN ÏE ZIEN WMRMN EEN (LANïEllBlND€ND TRÊ(J€ l.flEï VREEÀll ZAL ZtJl.l. ___..
VRAGEN

ALs WAAS'SLIJFï JULLIE EI6EH (WEE( AIILTÊN WIJ

GNAAG

BEANTWOORDEN. O,ï1 TOT EEN VEELBELOVEXPÈ EI6EI.i [WËË'( TE
rc,l{dN
ATOETEN ALLEREERST NEïTE DAÀ{85 ITIOROEI,I VERWORVEN,
PrËTiÈr rIi
SAA1EIiILEVING ilEr ONs EERSTE AAN WILLEN WERI(EN, WAï
NU EINOEiT.IT
VRIJCHÏ 8g6Iilr AF TE WERPEN.
UIï EE}I COATBINÀTIE VAI.I (EÉ5 {ÀUSPUTZER) ENONZE TOILETJUFFROUW

(fiIEP}

ZWARE

WERD ËE}I ïEL6 6ETIIORPE}.I
(UIÏPARïIJ, PIg W€LLIC'{r

WELI(E NU AL BLIJ( GÉEFT UAI.I EEN
OVER ÉNI6E JAREN ALs EERSTE ONs

C-ÍEMI ZAL voRllEN.
wlJ Ac,{rEN HET NIET ,{EER DA}t 0NzE PLtcHr

VOORAL,{tERtN pERsO0r,tEE}I AI(IIEF EELEID TE VOEÉE}I ALs VOORZIrTER ÀlET ZIJ}{68OTE
IN8REI.I6 TEp.,VEESPOEDIGING VAN EEN TALRIJIG ïALEIITVOLLi
JEU6D.

LIJ(

c,fuv
s--

{zo-:

