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OLDEBOORNl-DVSV1
Vanaf deze plaats wens ik u een hartelijk welkom op het sportterrein van de
V.V. Oldeboorn, waar vandaag de beslissing zal vallen over promotie of weer een
jaar in de vijfde klasSe. Het Boarnster seizoen was erg goed te noemen, met
een goêde start draaide het team van Berensen vanaf het begin bovenin mee.
Irnsum uit was net een brug te ver, maar de koploper kreeg in Oldeboorn klop en
zo stond Oldeboorn bovenaan wat belreft minste verliespunten. Hierna volgde
een wat mindere periode en werd een eventueel kampioenschap verspeeld.
Het herstel kwam en Oldeboorn pakte, zij het moeizaam, bijna alle punten en
dwong zo nacompetitie af. Êen hele knappe prestatie zeker als je vorig jaar er
nog even bij pakt, toen was het team van Berensen een wedstrijd voor het einde
veilig, En een jaar later gewoon een prijs pakken, maar daar zitten nog twee
wedstrijden aan vast en dan moet het nog even gebeuren. De tegenstander
van vandaag is voor een aantal uit de selectie een oude bekende, en rgept
alvast de herinnering op aan de vierde klasse op. DVSV was op dat moment nl.
ook vierdeklasser uitslagen zijn mij ontschoten maar dat doet er vandaag ook
niet meer toe. Darp zat in de Drentse vijfde klasse waar wacker onaantastbaar
was, hoewel DVSV wel een 4-4 gelijkspel afdwong tegen de latere kampioen.
DVSV eindigde als derde in hun competitiê, en kregen zo ook nog een toetJe
en wel tegen het Friese Aldeboarn. De eerste ontmoeting in Drente leverde
een spannend duel op, maar nog geen beslissing. De eerste helft in Darp was
voor de BoarnSters, die na 20 minuten op voorsprong kwamen door het eerste
competitie doelpunt van Remco Bangma, De tweede helft was de omgekeerde
wereld en had DVSV de touwtjes in handen, zeker na het wegzenden van een
Boarnster mandekker. De gelijkmaker viel in de 73 ste minuut door een strafschop van Daniel Oosterhof. Dit als inleiding voor een hopelijk spannende en
sportieve wedstrijd. Verder wens ik iedereen veel kijk plezier, en de arbiter van
vandaag veel succes bij het leidden van deze wedstrijd'
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SLAGERIJ WARENGA EN BAKKERIJ VAN DER MOLEN

SELECTIE OLDEBOORN
Jeroen Groetelaers
Wietse Huisman Szn
Wietsê Huisman Wzn
Remco Bangma
Johannes Nijdam
Siete Veenstra
Sybrand Oosterbaan
Bauke Paul Kleefstra
Jelmer Beimin
Jorrit Zandberg

Pieter Poepjes
Douwe Hein Akkerman
Tsjerk Akkerman
Johan Tijsma
Cees Reitsma
Hindrik de Jong

Trainer: Jan Berensen

Leider: tlarm Oosterbaan
Verzorger: Uilke Niiholt
Ass. Scheidsrechter: Jelle Teunissen
Scheidsrechter: Dhr. J. Tibbesma

SELECTIE DVSV
Edgar Bierman
Daniel Oosterhof
Alex Kuik
Michel Dedden
Raymond de vrii
Pascal Struik
Arjan van Riesen
Olaf Buitelaar
Sietze Meijer
Klaas Jan Boers
Trainer: Riny Janssen
Leiders: Bert Leffers
Andre Mulder
Verzorger: Andre Mulder
Masseur: Adrie Musterman
Ass, Scheidsrechter: Jan Haverkamp

Jacco Bezembinder
Jacky van Dijk
Dennis de Vries
Jhonny Pleister
Meine Spitse

Hotet Café Restaurant Slijterij

Aldeboarn
Doelhof 3

. 8495 KD Aldeboarn . Tel. 0566 63 1-3 33

Geopend vanaf 17.00 uur
Zaterdags vanaf 11.00 uur
Dinsdags gesloten
Complete verzorging van grote/ kleine
feesten met o.a. tentverhuur, catering en

muziek

.

Koude/ warme bu-ffetten
Gratis zaa.lïuimte voor 150 peïsonen
Gratis zaakuiffte voor 40 personen
l-evering van fusten bier met
tapinstallatie

