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0p het noment dat_lk dit schriJf hebben wiJ 4 vÍedstrijden achter de rug.Z.gelijk en z verloren een pwrienaantat vaá e d.:r. Eei ràsuLtaat dat nóg
. niet.denderend genoelod kan ivorden. De ar-gemone ópiniè--vÁn-Èàsiuur,-l:-ïiEr-

co-mmis sie en hanhang-is ecbter, "onze mensen doen hun uiterste beÁttt-án -dan is er volgens nij af heel wat gewonnen.
Het_ gro ot: te 

. bezwaar_ cla t- ik zie, ió d.at onze mensen te weok zlJn. veel teveeL nêneer in rt veLd. ca ook áaar eens een keertjê d.oor, weóË--óor naarcens wat hgpder, zonder -daarbi.i onsDortief te zi_.inI
9i! -i" ldin eerstffiorig jaar vergereken staan er. 6.a'/ an4cre spel_ers in. het velcl, die vervangen gijn dooi ,jonge, vcelbeLo-
fende sp9lers, di.e het echtcr di-,1 seizocn zeer zwaar zurfefi'ËïigffiTE-") harde 4e kl_as.

AIle copie voor Dinsdags Lb.Oo uiiÍ og dê S0alkant b.

*il 9jl+ t,gl!g+""t en met een training die d.oor cu. 7A/o van dc spelers
_I:.1 ::El-:-lf9$|$f bezocht, kan meon Í1, suc"u" niet ujttiil.vèn.-ca áóor,

"_1gg_og! persoonlijk-v^ens letÁ aan je condítie, je Aoet, nái voór je zelf en
y?9L !: club, die, dat zull_en-ycLen pas later'merken, een van de-nooiste-:-:- u- , vuv 4 q,rJ_l'rr ..s_Lelr y.rÈ' rÈ etjr rut,.t'Ái,Il. (/rjll valt ue Inoo].s]e
stu-lilcen uiË je lcven geï/ecst is. verd-rsag olkaar, HeÉ iets voor Je medespe-1ers. or"er, her-p elkaai als een sper-er oeis wegvaÍt of een rnáintíue-la"i.iËt.v.'at j-cdcreen af en toe kan gebeuien..als wij áeze pGt"n uêái-êóóá"oiraei"-'
?í,-nl "iigl-9n met zt jn elven"zondÀe; nàÀr ieáere weá*friJa-tàetóven, dan hebil: de beste venrachtingen voor d.o toekomst

/ /t
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U zul-t wel vreem: opki.iken. t/at is dlt ? Onze leden weten het reeds, maar
ónze donateuls verkêrei nog in het aiuistel. De kurestie is deze-:-we &oeten
óèn trainingsfonds hebben.-Nu hêbben we de mogel"iikheid een 1000 prachti8e
bj.er- en llaonadeglaàen naar keuze fe kopea. De bedoeling is niet lalleen
Aàt U "" koopt (d^àt spreekt vanzelf) naai. ook dat U ons een handie helpt
zq aan de man te brengen..
Èót ,i;tr sierliJke noáellen net 4aarop een lngebrande figuur. U raadt het
1:eed.s r'een ónzei slelers aan het voetlaLlen vóor onze tribunes. Z€ kosten
t'. l.l- per stuk wàt voor zoln glas en ons trainingsÍonds toch echt niet
iè veet is. I;i j willen U dan ooÉ aan raclen deze glazen,spontaan te kopen
en vricnd.en en-bekenden aan te moe d.igen het zelfde te doen.
Aan elk me de d.elingonblad zit een lijstje waarop U kurit invullen welke Per-
iànut eun aantaL llaten willen kope:á. Óeze lijÉten worden door onze leden
in de laatste d.agón van october bij U opgenaaLd en na enj.ge .t:'-id zu1en de
aool U. r::rko cli.te-glazen biJ U worctèn af8èleverd, waarna U we1 voor de ver-
deling zul! willen zorgen.
Sognaáts als wij ondexétaande suggesties bestuderen, zal het sucoes over-
weld,igend zijn.
- ar s"een nèine 20O leden leder 5 glazen zo uden plaatsen zijn tle 1000 vol

dil lijkt niet zovecJ- a1s U denkt.
- dat Ni ó"-,-wjaar voor de deur staat ( wat kan er dan niet gebeuren)
- dat IierstÀis dit jaar op 25 en 26 december va1t.
- dat Sinterklaas een goed. Blas op pri js -stelt
- dÍrt bj-Jna'{ van de bà:.;olking dit iaar nog-ziil'r-verjaardag viert'
- d.at volgenÀ. ;aar de overigen dit voorbeeld zuflen voLgen.
- d;t ai.t; spoiifiefnebbers"hr t op prijs stellen onze gfazen te gebruike!.
- ,àrt Ou 

'Boai,rsters on. 0tens 1en ieiaeil graag een g.roèt van onze voet'oal-
verenig:i-n3 zullen lci jgen.

- áoi viij vërzending naá; Ho11and en overzee (Canatia t l ) willen v€rzorgen
(opgave dokter Van HeeJ.)

- àa't-enkete glezen eén oiigineel .cadeau zljn (waar U anders ook geld
voor ui-tgaf )

-. dat U dii dern bovendien nog voor onze club doet.'
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n dat hct bcstuur drie, prijzen beschikbaar hecft voor de grootste afnemers- {at de eexste prijs is eén waard.e bon van f. 10.--- {at {e 
-twcede 1rijs.f. 6.-- groot is

- $at dc dcrde prijs f. 4.-- bédraagt.
- da-t. tenslotte_ a ],-le verwondingen dóor voetbarglazen lratis behancterdzull-en Worderi. (.'uiteraard. al_leen in Oldebooin)

S chc i dsrc ch !e I$-p-erile]qn .

rtàl-le en hoe rserrr do ch af sr?spoitvtrien iir ! !

Het.lag in nljn bedoeLing om zo nu cn dan eens iets te schrijven uit de ge-schiedenis van onze club; doch de eerste wedstrijden in aóze"nió-u"u cóÀpË-'titie, door onzc. diversc. e lÍtarr-cn gespeerd, nopón nii, een and.er punt áantc snijdcn, cn oit wil_ ik dan.. ook .nèt.ficnoe,gen àoen..fióen 1ezers oi ]cze-ressen het gaat niet ovor de tot nu toe beháal-de resultaten, dat nisschieneens oen volgende keer.-Het gaat hier over de scheidsrechtei, welké ook&aar een mens is. rk zal voorop stelL"n dat aL onze spclers óf led.en de
. spelregels goèd onder.,de lcrie àeUle". t,,Iie lacht Aaar àf-Á1t4'' s als ie blj een wecstrijd het oor goed laat luisteren, .doet dit wel. perfept ,zijn. Opmerkingen 'al-s ''die scheidérechtex ziet nietsó "van buiten-spel geen versljand', r'fl-uit vgel !g laat" ect.ect. zijn scherioe àà inÀrad.Dat dit on-qrcttig voor de schej-dsiechter is behoeft leen oetoo[. ce fufcfiéstaan deze mensen daar ver boven., doch vcêr ininder is bet, d.aË-we áp aó2"manicr onz6 .gocde naam sbaan te vèrl.iezen ook bij onzo tegénstanoerÀl endat .nrou ri,n wc natuurtri jk nict..hobbcn.Stql j9 ecns voor dat er gccn sêheidsrcchLcïs waren, hoc moest men dan oen.wcclstrijd spcfcn ? Bcgïijpt vcroer gocd, dat d.:zc ménsen soms ecn hele" zon'dag opofÍcrcn, on jul.l1e 90 minuten óe fatcn voetballen. rLn Oán 

-ie 
w&p-,dat ze slechts cen kleine onko sten-vergoc ding mogen declarcren, velen kostpet 9r 891d bi j. ,-tln dan-nog onheus behàndel-d woràen; en so&s orider politle

. bcschc.rming naar dc truin gcbr.acht I' In elkc wedstrijd zaf ccn Àchoidsrcchtcr e nke l-c fóutcn maken, dat staat vast
omdat. het ook naar ecn rlens is. Doch hoeveel- fout€n woroèn ei door d.e spelers. gemar.,kt ??
Dc scheidsrcclilcr is d,c vcrtcgcnwoo rdigcr ven de Boncl. om in Oldeboorn of' eldcrs 221 lcdcn van die Bond.éen partljtje 

"ó"tlor-ïu'r-Jïen sper-en, enheeft. dc tarak d.at de vre dstrijd, over,eeákó.ms tig de spel-regels wordt gespeeld.
en.eên redel-ijk verloop kriJgt. verder hceft lij de-machl , on een slerêr
h.e'.; yerder nedesperen te ontzeggen ind.ien deze Èem op ongépaste manier be-jegend, of een opzettelijke ovèitreding tegen een telensÍoàaer prèegi, enz.of desnood-s een wedstrijd te staken, Dit iÀ dan ook rÍeI het erg;te ilaÍ erkan gebeuren., de thuiscl-ub is hier dan ook in de meeste gevallén voor loOdlaansprakelijk. Dus spelers, de scheidsrechter beoefent dó sport voor zijnplezi-er, en jullie voetbalien voor je plezier. vinden juDiè niet dat dit
a]l-e s plreri6s op elkirar is ingesteld. ?- Zie de scheíd.siecnter nÍet als

Se cretaris.
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Le elf 1,3i:

4c cliti.:-:
ËETliÏ5 1. :.l- di " crs zc
zrrr:-. ar r:91 1;::i.:ge1r cn ?ich
e n 1l " j L clrli r.e volg cn,Lc
Jor.jc'i.:'.

:'Dttel-: i. :). '-.]:.1
AihLi,r: i'" r:','l- , :.'lr
l{iailcn: l- _;,r:: t.t-;.
Voof: ...r',r-: rrn

el-ftér1 nu het in.een ho$ere afd.eting speelt }rette Lanohaven, l,{e ex kunnên we hier niét-van zeggen,
naand betere b,orióhten te hebben, Houdt moed.

zoncae hebbcn Dokkuru ef.. 'I{I.ry.i$ra i qe n. b j j ce stand l-1 ge staakt, dezi prur-ónzitlcn cl clus noc 1r-i-ei, brj in. Zo he b'nu l_ijkt gaat Èergum oi het tánpioán-schii,! a'rn iièt Freno op de ze.pfaÉrts..riíij heËben uit 4 wëoJtii;oen t;ilGndj-t is n:'.cb -;cei, maa.i' toch iÉ het nr.et-zo d.at wij kansloàs-zi;n, wait -eóí
paar goc'J.c zondagcn cn vri j. zitten ook bi j d.e top. -iin oit zít cr lious wet:.n Jong,er..,,. .";.e t ..e.,,n gocde .vril kumcn ook 31!f d.Ít wel_ beiciken.

l;li, t -,i '...h1'.; . ir':', i,.r-j r,c "'cci.leden en 4onateurs hebben, want ,bet is een
: rra nc r- j(J--. r "' 'r:. .-í:Jr ' -' ,l n:ict r'uiLen kunnen. Ila r- r korirt LT ook eens bli de. v/cd,rtr:'-.'i. 1, .'i' , 1.r.'.- 1''.o ick Secf; cir speJ-crs--het gèvïei ááï èr'wai-.Ë-.n-,; ,:r J,i.','r. I I J, ! ' ..:r rr-n :ot LcterÉ prestatre s brcngen. Dus tot
;91'{!.' -.." ::.i ...-t 5l u1.,; - 1':,. 'e.rcr- DronTiJp.
U !;irí.; -r -.. .íl .:h ; _, , tÊ],-l f .l:i niet -ueleur

_qf .:f-l +- .l :.or.: , l.i olr, :60
a-..,.- .,-__i- _ :._J-U e..l--L Ui]-'_: ,-' ..:./J- .tr - . ïO:tï: j- 3 d n"trÍ_ilrg 2 t:iir.

j ,j C o . ,i i.r 
,-liCIIa a]] ;, -l':, n i] ê-n ,
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rr ; Jcni-nga ; . H.. Plorsna ;
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',/ i sser;
/lkkcr:nan; J, Jeaninga; S. Knol;

Vertrek 1O.30 uur per autot s

- ïe:::l.,.qi ','Í,it dr v71,,-'3i1.i..ii1 lr.,30 - Olc.ebool.n gà!.el+gi-2-:A

r,'.
ir

Me b I. I.; sin,;rr r^.-ec': in dc í'_el.cdel:ci: ging O:l.d.cbool:n dire ct tcn aanval en
had reeds binri€n 5 nr.'tiruten succes door een harc'. schot \.an rÍLidd.envoor JelLe1rt'sgr';::s1'- llrr--::1.1 zei.ïe rïcro enkcl-c lrarde aanva]-lcn opr iiaerrmee een goed
spe!en'Je 0iLcDoc:,r-achtcl'rJcoe r,.rc.l raad. vrist, en onze àoelman een paar
gocde scilc ic.r r-'i 1- zi jn d.oel ;ricld. '.l'o.n ccn techniscir beter Old.eboórn weertcn aanrÉli t:'ok en aic rreno dcel-mírn dc bal niet klemvast had., tikte Jerke
Bcthl e l,c;::: i.e bail- nlu--: H. piersna d.i-c geen fout ilaakte en de étand. op o-a
bra cht . -',ri .i Í,,,arr'.{' .,.r -'l ol-rlcboorn e cn .nTooic ste u-n. Toen een kwartier ioorrusi j'ic:-; ir', sti-,r., c-,, i-? ' nqrht, 'l:ec1cl de fl.ink uit de kl-uiten gewassen
!'rarrei,cis sue,: ls .:c r.'ert o-r, wria,rdóor .Iac" $'agenaar zorn harde trap"tegenzi;n i,c^r .'::r', :,1 dri 1; 

'l.- 
j 5ct '/?:_d i'roest ïcr]-aten. D. Benedictus naÀ zijnp1aírts -f." ila .r'rLii, Ti,ccr i'cn uecl:.nj.sch betcr Oldeboorn, dat tegen een iors

spr'l-cr:r- 'r'::.to t-ccoi-q siar't hictd, -tlen js,.raïtier lroor hét eind.e-lvist tr'reno
de s ;r:ni 612 2"..i; rc or:nge;I, ..':tarne€ ecn be ter spelend. Oldeboorn genoegen
.nocct ncl..,i'1, teljon ee ,: hcel v.'a t te hard. spel-end l|reno.



M. L,ie e ster.

v'ri.j b'-'gon;ren jlet de geoaohten om nou eens een vuedstrijd te winnen naar hetl,-as de zr: l.:l:,,' ocl: f.iírii ,/.,e_. voor cns .x,cgge1egd.. ook aëàe kuà" *a" d.e oor-zaal: nrei 3ebr;k ::iar strl jdrusi maar aoí"hci"técb;i.u;h-buil;-u;;i";-";-dc be:cckenc€ c:r-r:r.), vcrciei l.af t er orrer zcrn wedstrijd. niei-vetr tó sciiri jvenal-fe '. d..,. b " cjet ire t ,.;cr--clrc)-pu]rt ve :rd ge,raakt ,1oó; "ini;ijer o. schriemer -en c-(, " rrre vol gocC i'.Jed tr.c vol.gcnc,c vre e-t:l-jd tcgemoe t gaàn-nn'd;;;;;;- t

;on1li.:, ,,.'.r. r, ., i_, ,:.r.,-.r::n ori; noq l^rcf ecn -l:l,itr-i.1d rlj-nncil -'--

r,. -t-tl-lct,nÊ,
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van wed.strlJd_ Jwrioren: Akkrun I B. - Oldeboorn 1 B. l-a
Zondag hebben we gespeeLd tegen Àkiirum. De wed.stri jd. die begl,nnen zou om4 uur, werd. lets later afgefloten door lepand uit Àklsun cioórd.at degcheidsrechter aÍ\irrez ig was. rn het begin leek 0ld.eboorn sterker Ín d.o
qanJalr..naar.we konden noeilijk de achterhoede doorbrokon, tot !í. Hoekstratte bal in het doel tlapte 0-1 .
Akkrun word na deze goal l-ets fe11er op de ba1 en het werd. voor olcleboornmo€llijker de backs te d.oorbreken. Tegén het eind van de eerste berftschoot !1I. Hoekstra opnieuw de bal in het net, door een goed.e voorzet vanJ. Kramer. 2-0
Na de rust was Ákhum voortdurend in cle aenval die sons n.reirl-ik dooronze achterhoede kon worden gekeercl. Kort na ae rus t - 

s óhóoi-e ef,--vàn- ae
tegenspelers de ba1 in het net 1-p. we zijn nog verschei-dene maren ln deverded.iging godrukt.

.ra1. i.
W. Hookstra.

Janmer genoeg konden wij in bet_vorige artlker de bej 4e versragen van de
o-ef e.nwe dstri j d tussen twee . adspiranten-erftarlen niet opnemen, -Nu volgtdus het verslag van wit. Die hèeft wel een beetje andorè ri;ii eèhaa-oihet voorgevalJ.-.e, vergelijk U z61f &aar eens.

Conb. ol-deboorn L B - Olaleboorn 2 B

Het was fijn voetbalweer. To€,n we om halftien opg€ste1d stondon. lnryamef - r

wo tot d.e ontdckkÍng dat de d.oe lman van de wittén verstek had ráten eaab.na veel-gepraat werd rh. Kramer naar huls gestuurd on zich te verkledenr'
paar zolang heeft de Hecr H. Schriemer 1n het doel gestaan.
Eerst.was hot spcl behocr'lijk geliJk, een poosJe raler icrèlen wij een goa1.
.( 

cie witten o-l) gezet door lir. troaenuórg. Nóg eèn poosJe geËpeetd"o.aarnË--.--
klvam_ de pauze..Ner de pauzê waxen de zwárten-in de- aanial-wat op n1èts 

-

uit 1iep, d.o witten brakcn d.aarop d.oor en !í. l/uite nam d.e bal ên o-z yoor
de wi t ron.
vlak daarop d.e zwarten in de aanval en ctie kregen ook een doelpunt l-a
3!j !19vo4 sterker door hun aanvall-en lcregen- zij er vlug weer êen doelpuntblj 2-2. v,ieer een poosJe gespeeld, weer géLuk vóor de ziarten S-à. ÍfË-
daarop maakten de witten e? 3-5 van. Door een mi.sverstand van cle achtei-
hoed.e van de witten maakte d.e tegen-partiJ er 4-3 van, wat niet hact noé-
ten- z1in. Daar_onzg pJ-oeg niet voor de andere wllde onderdoen, werd er
besloten om M.B. Kleefstra te rulIen met S. Huisman. dven vooi het einde
maakte S. Huisman er gelukkig nog 4-4 van.

B . ale l,ee uw.


