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Jun B. Irasilm_f !: - 0lrlcboorn I. B. AanvanE f2 uur.
' Doel: J. l'-afsbeek

Àchter! ,1. de ieeuw; S. Huisinan;
I\Íidden! H. v.d; Helcle; G. Knol": ]vl.B. Kfeefstra;
Voor: D. iriagenaari Íh. leemburg; 'vi. IJoekstra; E. Kalsbeek; S. v. Zinderen.

De oucljes doen het nog best, da'b heeft Jan I(uipcr zonda1 i.1. bervezen. Hij
;e:ft n.1. bij. het ontbreken van cen jbngeïe kecper op ui'bsteircnde wijzcv;ns d.o eL verdedigd.
Yàn de tï'ee doèf,pun'tcn die in deze wadstrijd. geroaakt zijn. lrrram het eerste
aan onze zljde. Na ccn Baar mlnuten spelen, richtte H. Picrsna een naar

Verslag Dronrijp -_Oldeblern. I:l

r.jn mening nie'b onhoudbaar schot op het
lÍ1erna moes'ten"wi j ons hoofdzakeli- jlc tot
voor,d.e rust ontstond er een verwarrend,e
een van onze tegenstanders gebruik r:aakte
te brengen.
Na de rust. kwainen belde ploegen,
do elpunt . tr(aar vve er rno es't en wi j

t/ertrek zie opstefling.

flssl, waar d-e keeper overheen viel.
verdedigen beperkon. Een kwartier
toestand voor Kuipers' doel vÍaarvan

oxo de stand weor op gelijke voet

en vooral oldeboorn nog dicht bij een
ons met een gclijk spel tevreden stellen.

leeuwaJdenl_- Oldeboorn 2, 6-0.
J. Beihlehem.

Onder stralend voorjaarsïveer, wercl de wcds'brijdr net ) invallers van
.0fdeboorn op Carnbuur ingezet. In deze Ínatig gespeelde eers'te hefft was
Oldeboorn nieer ia de aanval dan lceuwarden. ldaar de leeuv.rarderg, technisch
be ber, korrden ook na ruim een half uur de leiding [êl[Êb.r l,i]et ecn uittrap
van de keeper naaf de linkshalf, en vandáa.r naar d.e linksbuiten, die

E. .{aleri}a passeerde, die met een keihard schot de midvoor bereikte, en die
onhoudbaar inschoot.
llet tweede doelpunt ontstond do)r eèn misverstand in de achterhoede. Zo
ging de rust in. 2-0
Ín Ce twecde helft versterkte leeuwarden 5 zj-jn positie, en de stand werai
dan ook 6-0 in het voordeel van de ontvangend.é c1ub.

ne Aanvoerder: C. de Boer.



0Ideboorn

.zondag noesten 5'1j.voetballen tegen Lange zwaag. Het was mogi. weer, dus we.'begoniren n3t vol__Le moed, en 'bwee inval_lers aan de s1ag. i,{aar hoe wij onsbes,t oolc deden, we kond.en geen doelpun b ]rri jgen. l:e1 Éwamcn er pracËtige
kaJisen, maar geen eên van óns wlst áeze -be Ëónut-ten.
Voor ons doel s bonden so,ns lok benauwde rnoilen-ten en we irroesten dil;wi j1salle zeil-en bi j zet ben om ecn doelpunt tc voorr.:ornen.
Zo ging dc s'b:L'i jd zowat geli jk op maar toch kregen wi j e cn doelpunt.Door
evcn goecl samen te spelcn \,r an onze voorhoed.erdus l_-0.
Na de thee en met d.e_ vlind nee bc€ion.tcn 1ri j wccr i'ret de lvind i3 cle rug eni:te'l vol-f e moed.l,{aar hct spel weu_ niet vlottcn en wij krcgcn geen do eïpunt
Jamraer gcnoeg rvel aan de anderc kant.uit cen corner dj-e cíoor-langezwaàg
genomen werd verke:.k onze ke eper zich lcli jk op de ba^l, zodat lari[c zwa,a[
hard in kon kopl:en. Zo lverd het 1 - 1 en dat waè tevcns'd.c einds-band.

Toen de lreds'brijd begon, deden de zrvart en een aanva1., maar een doelpunt
kon worden voorkomen. To,:n ruliten de i;vi-b-b en op, en hun ging het betèr af
rvan b er kw an een cloelpr"urt cloor Ja:r l(raner.
Toen lvild-en de zwarten het ook nog eens proberên en het gel-ukte, want Jel1e
v. d. 3i j rnaak-be een doelpunt I-1, en zo gingen rve de rust in.
Direct na de rust naak'be S. Huisna^n een do e1Bunt voor rwarb " lllaar da1 mocht
zo nie'b d.oor gaan rneend.en de wi-'b'ben en Teun leenburg clacht er ook zo over,
en naah'be een mooi doelpunt. .lven fater S'b. van Zincleren ooil nog een goa1,
en toen vrilcl.e Teun Lee::rburg nog een een goede beurt naken, en sóoorde eennooi doelpunt. En zo rvas de weclstri jcl dus afgelopen, en de wit'ben had.den (L,
heb gewonnen 'pt J-2' 

versrag van wit, door: J. verd.

t - \riit op 19 febr.
0m half ti-en bctraden d.e èeid.e junioren elftal1en het verd..-Ecn elftal- inhet vti't en een in he'b zvrart.Na de af'biap scJordL- na een rni.nunt of tlcn
Jan Kramcr een doclpuni voor dc wit lcn,
3rkele minu'b en later scoorde Je11e v.cl. Bij voor de wÍ-bten een tegenpunt.íË
IUaar d.e witten gaven het daar bi j niet op. 

-'En de stanc], werc vergróot- door -
Teun leeroburgp tot 2-L, Zo bleef het tot de rust. Na'de rust scóord.eSt. van Zincleren het delde doelpunt voor de witten. :Daarna scoorde S. Huismanvoor de rvarten, stla:rd: J-2. LO:.
Daaïna was de beurt weer aan de $/itten die de stand opvoerden -bo.b 5-2 d,oota
Teun Leenburg. ..ilindui bsLag 5,-2 voor de wit'ben. Scheidsrechter MuIder Ieïdde
d.e ze wedstrij d goed.

Verslag van zwart, do or: \lie-b se Aodenburg. rrI

w e dstri



In' he;b caf etaria is ,laa.ndagavond j .1. een spef regelavond. voor Jun. 3. ge- .:-
houden. J)eze wedstri jrl s'bond onder leicling van de bekende ï'.-/.3. scheids- '-
rechber Jac " ten Hoed.e, Er irar.n 18 jun. op,geiroiaen, en zi j zorgden voor
I ploegen -ran iecler 6 man. le vragen r/erden over het algeueen goed beant-
ï/o 1rd .

. X{a de eerste ronde s-bonden alle clrie ploegen op f5 punten, na de tweede o}r.
l-8 pun'ben. Toen,werd de vra;g gesteld hoe groo'b een speelveld r,roet zijn.
Op deze vraag ï.rerd. nie-b he't juis-be antwoord gegeven. l.aar d.e ploeg van
l,{.8. Kleefs'bra was er het dichtste bi j, en aan hun lÍon R. r,4l.rld er de pri jzen
ui"breÍlren clie bes'bonclen uit voor elke vrinnaar een ballpointr
ltra aÍloop dank'be r,ulcler de jongens voor d.e oplirornst, en de scheidsrechter
voor zi jh vlo'bte i:ederirerking" Verder zel hij nog dat he'b een leerzane avond
was gev'leest vooï onze junioren, die zel<er eens herhaa.fd noe-b \,vorden.

)e to'bo.
He'i; aa.nta} cleefneners aan de 'bo'bo is de f aa'bste keren

flink gedaal-d. 15 jan. 94 deelneiners, en 19 febr. irlechts 76. te oorzaak is
ongetwljfeld kÈt twee keer verschuiven en d.aab doqr lange belaren van de
formulieren. Haar na, nog een keeï met een oud formuli,er gaan lire in marrb
verder meb een nieuw. 1,'e lcijgen dan de regehnaat terug en hopen dat net
d.ezelfde regel'raat ni eu,v,-e CLeelneners kurur en worden ingeschreven. llet de
leatsten er t,ij zijn er nu 1l-1. Zo::gen die voor ilinstens 100 ingevuld.e
fornuli- eren c]-eze wsek ?


