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OLiTEITOóRÉ F. v.d. reêr

R, Mulder' Trainers
,., Al1e Àanvoerders

. cr:, .. Vóorloplee Vaste l{edeiÍÍerkers:

P. v.d;. Woucle
C. . Van,i{êol
R. Nleuwland
J. BethLehem

Sudkent 5

''.

.:
' Van cig.Red.actie:..: ;. -, ::....
wa een eu "lo*8du 

stert van ons clubblaA neeft ae redastle al Eerscbl}]ends
oprnerkingen -gbhgord' Di,t ls zeer verheugend. Het blljkt dus dat .ons bladgerezen wordt. rén .opnerkln8 lvss echter zeer beLangrijk n.l. als dlt Áaar
voLgehouilon. kan wordon. A1s wtJ o&, ong heen zJ.en, à13à reeos divorse, cllrb-
organen. opgètqÍcht en weêr hE,een korte ttjd naar egn eeuwlge .rustplaatsgêdragen. IÍierop past maar één- antwoqrd: óet ziJn alLen noèten wij er ons
Yo orsp4ïlll8n. Ieder 11d. van de V.V. iloldoboorïlÍ &oet dlt b]-ad a1s z:lln bladguan zlen.
Al1e vragen, opmerklngsfi, en ldeoën ziJn welkoor.V weet bet ad.reg: ,

: S0clkant 5.
\./

Zo hooft bet tooh ook nietl
.-_ BiJ do.wedstrtJd ,Jun. A. Akkrum - OLd.eboorn, tl.ebben er na afloop van do.-- wedstriJd onze. Jwrioron ziich. nogaf'-ultvoeïig''gewassen. BIJ 1ns!ectle door

de: tonr:elnh:eeht bl€kon de douchês onthoofd ter zJ.Jn.yet op een;.!Elggè,9_
enthousi.asno cluidt.
fodor .I1d rnoe t toch wel trots zlJr op onzo vê1den en clubgebouw. WlJ ver-

.- trouwen .èr d.an ook op alat een ie der -tn hc.t vervol_g d.e nodfge zorgvuidig-
held (bíj het wassen), in acht zal_ nem€n.
l/liii lopen dat wiJ duidelÍjk genoeg zijn geweest, ên zul-Len er nu geen
woorden neetr aan vuil maken. Afgesproken ?

opstelllngen elftall-ên .Z.onaiag 25-9-r 60

1e E].ftal.

.- Doel:
'Achter :': Mldden:
lloor:
Re servgs :

Oldeboorn - D.T.D.. Asnvang z uUr.

l. ,.Postntr i r

M. Me.estel; . Jbc. 'ríagenuar';
D. BenetiiCíus; B. Streloler; a. Casteleln;'
vtr. tluisman; Í. Bethlehee; J. Wag,enaar; 4.. Joninga;
J. A"damse; J. KuiPor;

-_ :,.
Ila {.!v! es t

Jur. A. Aklcum I n. - Oldeboorn I Aanvang 12 Vertrek 11.15 per

Dool:
Aohtêf:
Mlddên:
voor:.
Re serve :

H; d.o Roos ;
R. Dam; 0. schriexoer;
E. Leenburg; s. Irnol; L. Visser;
F. Zandetra; Íf. SchrÍener; H. Atkerean:;

Yeenstral St.

iots.

G. Knol;

van Zindere

DoeI: E. Kalsbèok;
Acht€r: S. Huismdn; B; de Leeuw; . '.

Midden: S. Kleefstra; J. Kalsbeek; M.B. Kleefstra;
Voor: D. lfagenaar; T. Leenburg. V{. Hoelestra:; W.

Re serve :Mo inder t J. Klêefstrai
Jd. 1nÀÈtentl€:. W11: iedereen van JuJr. B. een haff gur voor de wedstrl

bor asnwezig zijn ?. (Dus on halfelf) r) -tt)

Cle
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AgnvankeliJk Loêk .he_t. er op atct 0ldeboorra reshtstreetà:$èar effr o+snÈn-nlng-Ebrl's'b6têBê8".'M6r sn61-, oper aanvatsspei-ïnisiónaeï-;;.g;;á*,ÀààiI"ge-

Ëiqi3ï.tïl-ï-ïf;iïË:*tï3ïef,i:::i"Ë:l ff*+:lï"nti*ru t*Ër;Ëïi*#È;"aï"è ok- Ila c' tr* tivih t tg. ;.qtnufàn ;doen eerr aanvat ó"u r- :.iiiË $;:Ë". ?Ë"ï-;d;" .ï'-pldvoor werd.afgewerkt.- {o11) Tot ongeveer een kr,varÈrei voor-áá ;il";'brecf ciozc_stand êehandhàart. Toen bíj ecn van de sporadlsórru-urivÀirunvan Trynwald.en do bal hoog voor het oideboornso aoóí-r<\"ilïerh onze doèl-man, welke d'eze zoncrag zrn normqJ=e vorm niet tcon vrnaàn, v;=;;"i-;; ii;;de bal-- glippen wsarna d.cze via óén onzer achtersperers in elgen aoór-tá-re cht iaran. ( 1-I )Met aloze stand werd gêÍust. .Na dc -tbsc zakte'hbt sp€rpéitr zlenderogen.Trynwalden- probeerde. door-onsturaig aanva].len een-áóáíiirr-t-tu forcêren..oldeboorn kon dlt echter door een Èetere_spertechnier<-íJf-ong"veer Bb ni_nuten voor hbt einde bedwlngen. Toen werai àen veit:à--trip'oit*au acrriár--
Ï::1:^.":l"r-l-q1yglau+ ovep onze verdediglng been, ons "ó6aróttis. oe tui-Eenspelval v'rerkte niet meer zoals voor. de rust.'Dc toegelopen Ëldvoor van
_de 

gastheren passeerde onze doel.nan vri; gêrÀri."iiiÈ;-fà--ij
F99Y9] de se4eirhang'van ons elftar rrternaldoet ri"Ëï" oïI"=áu kans voor clegol-IJ5+qlrer nog steeds ádni'ezig. De doelpunten }rwamen evenwel aan de an-
l9il *ii: Ien paar vrij.or,gevaeTlijke aanvaltcn leverden--de-gailnoiun'-
lll:^o9:lpll!:" op.wae.rbÍj.onze dóelman niet geheel vrij uil àtrg. Heto.crqc _doe-Lpurt werd bovondien in buitenspel .positic gesóoord.r-beï geon d.e
g-gngla.rqcnter ontglng..Tet rnas een wedsiqiJà net uei vrààno sooreverroop

.waarvan de uitslag-geéralns tte'krachtsv"rriÀioinÀ ,óá"nài.r** --"*:1"--:>
.Eien omgckocrdc uitslag zou níet vrcend zijn gewóost. -

?:_t:Lu"9h9 tegcn C,A.B.-is.nct als vorigg week cen nedcrluag gowordenmer oc -e-oor ons wat rcdclijkcr cijfcrs 4_b.
?:-:S::!."rhelfb was Oldcboórn mcci in dc aanval naar uoch. nam C..rr.Fooor midvoor J. Agcma in dc Zo_stc minuut de l_eiding (o-I) I0 mlnuten la-Ecx was ner. lvcLr. gcfijk door midvooi s. de Groot (1-L) En viJf lxinutênvoor de rust drukte.s. de Groot rioor de tweede nual de bal 1á ae iorrwàn;2-1 dus
Na dc thec warcn de rolfcn on8ckeerd. rn de 2e riinuut trapte K. Al-d.ertsfinaar over de bal- maar R. Knó1 redde prima..Ma:ax een miniiut l_atêr vÍa shet dan toch raak z-2. sj. vrragenaai Ëcàorde in zoste &inuuf:s.à á"Ëe;ninuut later was het -weei getijk 5-5. Door gen l4agnefleke kopbal vanJ. Nieuwland namen wiJ weei de ]el.ding 4-5,
spannenal was het wel- want l-0 minuten voor het einde was h6t weer s.eliJk -4-4. Toch nam c.,.r.8. 3 nin. voor tijd. wsur d.e.leldlng 4.5 wÍit oór"áá-"'-
.eind uitstug was. ; ... :

. : K. Aiderts, :

Vors]-ag J.ull;i.B; Of dgboorn .- f xnsun. l0 -0

Zondag speelden wc tcgen f,rnsum l_ B. IIet was not a1s vorige Zondag warmweer om te voetballen.Nq negen ,nninuten werd d.oor Dirk ilragenaar eei'nooidoelpunt genaakt" 1-o rwce nrlnuten later.werd van de J-ÍnÈervleug"í in--
qg"ghglol .{ogr cccrt tt'ot 2-0. Hct derde doelpwrt ,aaa}aie aó áóeX-weriien-de spir J. Kalsbeclí. vcordat de rust in ging àaatctolceeit inól er 4.Èo van.Na d.e -r rst. gingen we weor ten aanval en worá dooripi3; li{agenaar (gi) en -

H. v. d. Heidc goscoortl.
Het achtstc doclpunt wcld ond doóï d.c' rc clitÀuri ck Jran rrnsua cadeau ge-gcven. s. van zindcrcn zorgdc voor dc raatstc tweb doerpunten. Zo wórd.met riefst 10-0 gewonnen. Goed volhouden van ïrnsum werà niet met een
d.o elpunt bcloond.
BiJzond.er prettlg Ieiddo scheidsrêcilter R. Bron ui t :Hoerenveen . ateze
weds.tri,id.

G€ert Knol_.


