
Sridkant 5
P. vcn der Feer

Cole en Sii;tedj
OLDEBOOAN

1e. JaarEan R, \at 2Q

Veste ïíeciewerkere t

?. v.tl. Feer
R. Muld.er
fralners
A]'Le Aanvo€raler€

. $ge]9t9n-?opd?g.zi.Jn.we naar ate stad va4 Bonifacj.us geweest. ]}e nan zelf
i. IT llgj 9p 19t te:*reln aanwezlg, maar ef waren granaien €enoeg..Eet terreln was bar slecht, ga?r- er wertt ilaqËentégen go ect"-,gespée1d.. Na i

Het Bestuur.

I *?ïe_Í1t9 -p:l*"1on ..rer]<i Bet*Lu*e*or+€iàxoi;*"ili&#-d;-dei:rii-leu..
1 :giteÍBte rechter bovenhoekJe werken.

Daarna zljn er van beide kanten nog hachclijke
waren gelukkig in etaat de voorspróng tot hót

momqnten geweest, doch we
eind.e te behouden.É .i--.

l(
Jarl Aclamse.r lerelaer Otd.ebo_orn 1B - [X.inje lB (4:0

. . q4 uvr-Èr r,t: I.eclrueI oovennoeKJe tgerKen.
, 99?g voor€prong was echter naar van korte duur, want d.irect claarna werd(1oor een hoge. voorzet de ba1 keihard en verrasàend ingekopt. u:.áiaoor gavenwe de noeal echtar nog nÍet_ op, da':r rrri j wer gewencl -aijn dè wlnst te aeïen., lle dê rust glng rret Ëerts te'tár-nét àns, en zag:jr.ebren 

"og 
Ëanó óÀ ván-r-r,2-1 te uakei. -

T:!,**l .n9ea1 mistig toen let spcl begon, maar het voetballen ging weI.g
Ia,nt oldeboorn ging cerst i! de eanval.. doch d.it leverde geen doeÍpunt *op"
li,sar tocn l. Kalsbeelr- de bal voor zi jn voeten krecg schooï hij net-eenboogÈalletje_gyeT de keeper heenf en'een doerp'nt ïoor oraet-óór"-(r:óï
.Daarna kwan 

-Ti 
jn_jc opzettenl ze irobeerden telkens ríeer olx er aloorheen tetioDen, 

. naar. het Lcverde niets op.
$?ga glng 0lcleboorn weer aanvalien, Iï. Hoerrst"a schoot in en het wercl 2-ovoor on8.tiij kr-egen ook nog a] eens e,rn gevaarlljke bal te verwerken, naar er stond,diao wel ecn^speler klaar d.eze o[ te vanlen, waaráoor a.-wágËnaar de kanetteeg er J-0 van te maken.

.x

::':
0trÁZES ACrï8.

:
:.À4 c]r genen d1e meegeholpen hebb_enr-de ela394.te verkopen en te bezorgen'w$rd,en-nanens de V.V. oldeboorn heel haitelljk bedankt:

,i'- * wllIen geen narnen noenen want dan zouden wiJ ruinte tekort hebben.
h#_ti.l U. ls cte acti-e_ rer.isachtig seslaaga en iil nopán È:-1-óen-vóráónaer geregonlrej.at, Feer van Uw ?iensten gebruik te nogen uaken.

l,

Even lateq zopgde St. van Zincleren voor het vleyde cto olpunt en (taa,r bleefhet blj. (+-o)-
JaJr G. Kalsbeek.



L

Opstelli4g: Oldeboorn. - Ti.'ini e. AaïIvanE 2 uur.
Doelr J. Postua;
Achter: lj. Mees ber;
Mldden: F. rysinga;Voorr ïr. iluisman;

Jac. iíagenaar.;
B. Stremler; J.
J. Bethlehêm; S.

Aqanqe t
SpiJkstra; À. Castelqin; H. piersna;

01d ebo orn

Doel: S.
Achter: Ir,
i{itlden: A.
Voor! C.

loel:
Ách-b er:
Ilid.den:
Yoor 3

Reserve:

de Groot;
Visseri R.
Fokqema; H.
de Bócr; S.

Jun.A: IIee veen - 0]rleboorn 1À

-'01debo

Knol;
Berkcnboschi C. Á1ders;
l/agenaar i D. Srirlt; J. i/agenear; J. Nleuwland.;

Doell Ií. de Roos;
/rchter: D. Benedictus;
lilidden: Ir. Zandstra; 0.
Voors H. .rldrcrrran; i..

à. l*;
íjchri ener i l. treeabufg;
Schriemcr; 4,. Jeenj.nga; J.

Àanvang 1O.J0

Jeeninga; S. Knol

uur! Vertrek 9.50 uur
Per fiets.

0pste111 Jun.B i erení/een

J. Íialsbeek;
B . d.e leeurv; S . I{ulsnan ;S. Kleefstra; G. I0ro1; I,i.3.
D. ilagenaar; H. v.cl , Heide;
E. Kalsbeek;

Kleef s tra;
Iï. Hoekstrai Th.

Áanvang 12 uur;

.,t

leenburg; St.v. Zlnclergr

Vertrek 11.J0 uur per
auto.

lllebe Veenstra heeft een paar voetbalschoenen voorI tot 12 jaar. Hij wi.l ze oolc we1 ruil_en tegen een
een Jongen van ongeveer
paar grotere.

t


