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x x x x x x x x x x SJ..Spijkstra
Velqslag Gorredijk 1B - Otdeboorn t.B- 5-O.

voor hÉt eerst in deze coTpetiti.c. was cle scheldsrechter voor het 6erstepiet op l:omen dagenrmaar ií,ondenr-ing overleg wera uesrotà"'tËán [è-"ià"len onder l-eiding vàn een tr'.v,B..scheídsrechtár are v,largÀ ,ràuÀèu"oóÀt-fiàa.
Het-wrrs. gecn,bcste wedstrijd. en het was wel_ teken€nd. ai't ae eerste tweecoelpunten mi.n of meer door blunclers ont s tonden.Eerst w8s warga aan alebeuxt door een mooi doolpunt van Àliarten Meester ttio een óorn"r verkeêrdraakte en lreeper Postma kansroos_sl-oeg.Elren aaqerwèrá-àuÀ-aouÉsàhà!-il;...rechts door nl"Huisman goed. veor doel [eplaatst'en 

'na 
een-ruiss"r vai de

w.arga-tr.a cl; lcon s joerd spijkstra gemattcerilt scoren.Dit 
"ru"a-óór< 

aó--rust-,:...
t ",tr d9 rust was de strijd-zeer mat en hoewel zich fegio kcnsen voordeden'*J'ismer-r er geen doelpunten.Ilet zag er na&r uit dat hót geri jk zou rii jván

mqêr in de l-uatste pinuut kreog r,Í.HuÍsman bet op.de he;p;n"i- zàrfÀïËi--var:er gcbeu.rt 1 en hl j maakte ef keurig a - t vàn.sner.r ?oor'warga .
'v xxxxxxxxxx H.fier$[&.

Versl-r,& Oldcboorn - Tr;'nv,7g16.n. B - 1 .

rn de crtar-cting tegcn T.hebben r,vi j revanche geno&en door thuis met g-l_
-ie u/iene niHg! *gs geen beste wedstiijd naar rrí; l_everdó toch twee purten.
I'Ta een l<vrartier spelen. ggf A.qas!gLoin een mooie ba1 doop-naar w.ïÍiiisnan-en die naalite geen fout.Evcn latei kreeg T.-eep s:':::afsch-p t6eger,yè;il-"na;;
d.eze. ln'Íam tege n d.e onderkant váii de Iàt- en .il'eid toen weg[ewerkt.Na een harfuur kreeg onse rechtsbuiten de ba1 van achteren,hi-3 onsiËeiáè-twêà ià1;;;;-sianders cn naakte keurig z - o.Idet deze stand É*"á 6tiu;i.mi"t ranfàade her'atting r<reeg T.weer een:strafschop;en d.eze was ontrouá-táo". ffiïï;een ls^'rrtic:"_.te spelen nermen wij oen hoeÈschop en cleáe werd na aoor eán"voorhed.e spe l-er te zijn_aalgeraakt door I'r.Huisman in het doel geplaatsí.Dat ras dus zi jn de roe doelpunt,r,{et deze stand Isvam oorc irái eriaê, . ..,

_ 
p. vcrn der Feersgdkant b Coío .n Slilt"rii .

OLDEBOóRN

Vaste l{edewerkers:'--
v. v. d. l|'eer
R. Iviulder '

Tra inet's
A1le Áanvoerders.

helft was onze
helft speeLcten we

-,{ij hebben geèn beste wedstrijd gespeeJ-d. fn de oerste
a chterho"ede beter dan in tle twóedè frèfft. In.de tweede-,{i 

j hebben geèn '

voor de wind, maar Gorredijk bleef steeds in d.e aanval.
9u.lg9t11o"9e l:f"9S, Sgen-kans _o& eon -doelpunt- tèí_maken. Onze keeper JanKalsbeek, heeft het doel, good verdedigd.-Maar vorgens ons en meêrderespelers is hij beter .in. het ve]-d dan in hêt .doe1. ,het -doel-.trv u q!J91.
Maar ondanks een goed.. verdedigende achterhoede. van ol_cteboorn heeft Gorre-
dí jk het toch nog met..- 5-e gewonnen.r

.hI. Hoekstra en H,Kalsbeek"xxxxxxxxxxxx
9PglgJfire: Qldeboorn IB.,-.Gorredljk LF. Aanvang 10.90 uur;
j-)o eJ- : J. Kul-sbeeki
Achtc:: ó. ;ïuisman; J. Krsmèr;
Mid.den:r ;.S. .&1eef,stra i"E,r f,e- l"eeuw; M.B. KIèefstra ;

- Voor i F. Ívisgerisar; E. Kalsbeek; U. Iíoekstla ; S.í.Ztnaerea; G. Knol;
Resêï:ye : Th.Leomburg ;.

eboorn - Wa



' Verslsg I pe Kool !_ ;_ _O 
l-d-e-b_oorn 2-.- . ( 5-1)

- xxxxxxx D. Bênedlctus.

llntEur verloren I ! Toch kunnen wê nog weI met een beetje optimisne verderKÏJKsn, want Uet -de"twee wedstrijocn tegen !í.2.S., (die nog msar twee pwr-ten !.€bb.en) qoor d.e boeg is er zéker noà hoop vooí àns tweéae el-fta1 oàde dsgrcdutÍe te ontkomen. Afwachten maár.
Met maar' liefst.vijf.1A. junloren in d.e gerederen en vredttèr weer in doe1.werd de strijE tegen.De Kooi Z aangebonden. De l(achtsvêrhouding in hetveld was vrijwel gelijk. -[n iedereón dscht al aan een b ranke ruststand.toen kort voo.r rust echter De Kooi een toevalstreffer kreeg. 1-0.
Na de"theè werd er dooi r-rè rooï-àr vrï;'sner prachtig gesóËóro uit een
corTler. . Èn na een lorarlier wgr0 h€ t zelf s 5-0.
Toon kwam oldeboorn nog ëven in-het'offèhsief, maor slaagd.e er niet inverder d.an tot 3-1 in te lopen door een nooi áoelpunt vaá o, schri.êm€r.
Met wat meer geluk aan onze kant, lrad er wel een gefijk spel ingezeten,want kansen hebben wij toch .ook wel gehad.
Ko& qLlen z9nd9€ a.s. bij het twee de kiiken, het is de moeite toch nog wel
wqard en, -v,gqr hên dj.e spe fen een mooie éteuí. ! !



Vcrslóg Udiro s : _Qrde_goorn_lA.l_1-Ol_
'.ToÊn w8. bij Udiros kwamen v{as et geen scheidsrechter aa.nwezlg. Maar dat r,va sgeen- be?wasr vrant er vras wel- .een udiros:supporter. dle fl-uíteí wou. Zo wacbot liJng tien_uur voor het,tot spelen kvranl t're gingen direct at in ae ai$vel- lxe !' d.e.wing in de rug. l.{aar dat zat ons niet zo glad want we koncien erniet dogr he,en konen. Het werd e.en wed.stri jd. waar nièt veel over to vertel-lon va1t.

Een l$rartiel yool hqt einde Icrram het doelpunt d.a t voor ons zo ongelukkig v
was. .Tegen het einde ging hct nog ar onvriendelijk tegen erkaar en tegen doscheidsrechter. Met een onrri-endèriJk gelaat veiiiete'í we tret uoiios-Eeireln

,.: A. Jeeninga"

de Vries i
Mee.s.ter ; Jac. v'Iage naar;
-Eyslnga; B. S;bremJ-er; J. ,.rdansel
Huisman; J. Bethlehen; J. posrrná; e, Ca s toleln; H. Piersrur;

01deb o orn 3 - !Í.2.S._ aanv-apg*lp_ _u_gi

Doel: S. .d6 Groo L.;
;.,chter: L. Visser.; D. Benedictus;
Midden: S. rreigenaerr; H. Ber.kcnbo,sch.; C.. de Boer;
Voor: O. Schriemer; Á. Jeenlngà; S'. Spijkstrtrj D. Smib; S. Knol;
Zondag_heeft het eerste elfta1 zijn l-aatste wedstrijd togen Dokkun. Hlervolgt de stand:

trïenp 17 - 25 TiJnje 16 - 15Bergum L6 - Z+ D.T;D. 1? - IbC,A.B. . 15, - 18 Dokku-nn Lb - .l_a
.. Oldeboorn I7 - L7.., Warga Ib - 9DronriJp 1g - L5 Trynwalden 16.- 6

xxËxxx
UÍt beide jeugdversl-agen. noe ten wl-j opmerken d.at het de afgelopen zondag
gêbleken is,. dgt onze,bcid.e j eugdelf ta]-l_.en nog z€er veel Àoetén loren. Het
was huilen.get'dg !9! gp. Het-ÍS we1 erg genakkelijk de schutd bij de
scheidsrechter of bij de tegenpartij te zoeken, naár dit is toch Àiet aejuiste wcg.
Lqten wij proberen ieder voor zich zijn !echniek, Bpalinzicht en ulthou-
d ingsvermogen te vergroten en op te voeren, zodai wi; d.us minder afhankeli.jk
worden van scheid.srechter en tegenstsnd.er en iedere wedstrijd van to voren
a1 besfist is.
voetbal i.s een nooie sport en voorË1 nu juuie nog junioren zijn moet het Índe.eerste plaats het spel l-eren speren,. Iíet geat óm-het spel eà niet oe de
knikkers..

De Seugclcommi ssie ,


