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AlIe Aanvoeralers,

AI],e, cople. vool Dinsdags 13.00 uur op dg S0dkent &
lref!*13-s 0-Lqg!oog_P-." _-_$J]ediik 13._. _(2-6) e april.
Zonttgg hebben we tegen GorrediJk lB. gespeeLd. Het was mooi weer o& tevoetbellen, doch het vrou niet vlotten blj de zwart-wltten. 41 gal.I|I was het
6-0 voor coïreili jk. Zo gTng d.e rust in.
ïn de tweede hel"ft ging het a1 lets betor, maar toch maakte GorrediJk weer
het eerste doelpunt. (4-0 )
Maar toen }íÀra.n oldebooro olz€tten, en Geert Knol eaakte er 4-1 van. $ven
later was het ut.van Zindêren die uit een voorzet van Meindert B. Kleefstra'-eiherrd. inschoot. (4r,2) Uen poosje later was het ook aI weer 6-2. rn zo is'-eze wedstriJd geëindigd.

Meindort B. Kleefstrs.
xxxxJ(xx

Verqlag 0ldeboorn 3 - lV.Z.S. 2 I apxlL.

Kónden we vorlge week het eind vqn deze competitle nog met enig opti-nisme
tegemoet zte-,, d.at l-aatste beetje hoop ls nu toch wel vervlogen.Tenzlj or
een wonder in de d.rie laatste wedstrijcten geber:rt.Maar dat zou dan het ,
twecde wond€r zi jn,wa nt bet geluk heeft het tr,rieede in deze competitie nog
niet vaak bijgestaan en vooral 1n de stTiJd tegen Iry.Z.S. n1et.
Met d.e vuind in d.e rug vingen we tie strijd aan en de partijen bleken eJ-kssr
niet veel te ontlopen.Er d€dcn zich voor beid.e doelen wel kansen voor.Maat
hoe we het oblc probeêrden,de rust glng net blanke stand 1n,Na de rust d.e
zelfde kra cht sverhouding.i^reer kansen,máar geen doelpunten.Tot aan de ande-
re lcant bij een d.oorbraak doeLnan H. dc Roos,die zich uitstekend wee4de,
al geslagen was,en C.de Boer geen &ndere uitweg zag d.an de bal- mei <le hanil
uit het'doel te slaan.Stafschop d.us.En d.at betekende 0 - 1 .
Nu trokken we direct ten aanvalrnog meer vechtend.voor een goed resultaat.rr,tar toen er aan de andere kant bij een doorbraak plotsellng O - 2 g€-

-roord 
r/'rerai,tras de striJcl gestreden.Toch werqen er aan onze kant nog wel -pogingen gedaan on de eer Le redden.

Maar noed houden, Jongens rwie weet !

ldeboorn 2.

D.Benedictus,
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Ve r sLa 1r.

, Afgelopen zondag moesten we tegen d.c l-1j s taanvoerder R.É.S. waer niet veel
. over te schrijven vaft. À{et enkele andere spelers in het tweede, mochten

we er toch weer nieb in slagen bet te winnen, maar konden er toch nog een' . , puntloos gelijkspel uit ha1en. lfat we grotendeels aan de uitstekende cloel-
man Jan de Vries te danken hebben gehad, en Dictus wist ook vele nalen eên
aanval tc onderbrcken.
Overigens vras het een prettige en sportieve v,reclstrijd wat toch ook een bê-
langrijk punt is. Toch hopen we de laatste wedstrijden te mogen winnen,
wat ook wel- noodzakelijk. is, w1llen we d.e dans 'tmisschienr' nog ontspringen.

xxÍrxxÍ
J. Á damsê.



Versl-sg: Oldeboorn - DokHun. (l_-0)

ïn de'.,1aa.tsto conB.e tt!-i.e -we dstri J d tegen Dokkur wisten.vri j weer de beide
puntJes.blnnen te ha1en. Na dêze mschtige eintlsprint is Ofdeboorn olEerÈkt
nasr de.:vierde. plaats... Dit wordt hoogstwa ars chijnli j k de vijfde.
ïrlas de eindsprint eerder gekonen dan hadden we ......., we &oeten-'êr niet
aan denken.
De wedstrljd tegen Dokku.m was geen beste. V.n beÍde kanten werd er berieden
kunnon gespeeld. De strijd ging gelijk op en asn beide kanten kwanen er
kansen. Maar bet d.uurde tot vlak voor de rust voor er een kans benut werd.
Het was Ol-deboorn di.e de gelukkige was. Na een radicale nisser hcrstelde '

onze linksbuiten zich en scoor.d.ê 1-0.
Na de rust hetzelfde spàfteef A. 

'"iiel kan"Sén mÊiaï gêen doelpunten. -rïi j hadden
nog wel even geluk toên o-e_n àaïd"schot Van de Dokkum-re chlsbuiton tégen ' Ihet harde hoofd. van onze uitstekende doelman lcvram. Ook nu geen doelpunt. -
Verdef.dqn:schotentegonbet.houtwerkkruamenbeide;ï:':':'Ï":ncêr.

:xx.xxxxx
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Op deze mooiè zomersvond speetde Oldeboorn een oefen-partijtje tegen Akiy'l
dat nog ecn zwaLr progratruna voor dc boÉg heeft. Eeh zeer.zwaar gehavend -,Oldeboorn-erftal- gAf Àfkrurn goed pàrtij en de pl-oegen ontliepèn-e1ka àr niet
veel. Voor de rust kwamen er gecn doelpunten.
N& de rust hetzelf d.e. l,/eer eei wedstrlld van geli Jklrraardige ploegen. Lr I
kwamen rvel kansen muar dear bleef het ook bÍj.Iialverwege de trfeede.helft .,

lukte. hêt Akkrum een voorlBprong te ne&en, en-Ol-deboorn zag geen kans atgze
weer tenÍet' te doeR.
Al- net p1 o"l aar-dig Avond-verzetJe. Ure l-usten or wel neer van.

.5en d&me die er bij was.

.Zorida3' j,1. is' fr 'l,er.,rste belangri j.ke w-èdstri jd. gespecld in de. competitie
van ons eerste.Borgum dat het kampioenschrrp Ín eig€n hand had. eoest naar
C.A'"B..Bi j een o ve r".rri nn i,ng vraxen de Berguners kampioen.Hier zat echter nog
êen maar bij' want tr'renc d.e mede ge gad.igde voor het kanpioenschap had pro-
tost aangctckend tegcn dc uitsl-ag vsn .dc wcustrijd qreno - Dokku.n,welke
wedstrijd Dókku.rn mot 5 - 1 woa"Dokkum zou ,qen niet opgegeven speler hebben
latón ncedoen.!ilerk \roor de protëstconmissic dus.
Maer Bergum heeft nior gcwonnen in Bolswardrhet werd gelijk. \-
Zo eindigcn Bergum en tr'reno,he t protest niet meegerekend,,met evenveel -
puntcn aan de top,en clan zal een be sl-i s si.ngswe ds tr.í jd moeten. uiteaken wj-e
de pDomotj.e-vire dstrr jd.e n mág spa]cn,lÍie wectrmisschien zíen we tlie wed-
strij dhier nog wel komen.
Ook ónderaan ís het pLeit b€ s1e cht. Trynwa lden , de ploeg die verl€den ja&r
in de vicrdc lrlas ]cur&m hccft hc.t niet.l-a.ng ïofgobouden.Ze eindigdcn met
een fLinkc achterstand ondcrtan' ên zullen-dus Ierug gaan naar dË F.V.B.

''-' : ' x x x x.x x x
Enlge tiJd gcledcn l-azen wc in de kranten 'doa d1rr"t"" voetballers in ons
lantl vooi eón zeer lange tijd of soms zel-fs voor hun hel-e lcven geschorst
.zi jn,Het is wel treurj-g dat het zover moet koBen.
ÁIs we eens goed bedenkqn dat de écheidsrechters die onze,wêdstrijden

. feiden dit gehbel- vooÍ óÈs en hrur plezier doen,d.an mogen wij ons diep' 
é chd.uien dart er straffen uÍ tge dc eld--noe ten wordón, Íe,wi3 ooÉ.lVant ooË
bij ons ziJn or etteti-jke voetbaLl-ers die het veel beter wet€n cn kulnen
dan de sche idsre chtors .I'fe t meer geluï dan wijsheid hebben we het er d.it
zonder straffen afgebracht.Dit geldt niet aLfeen voor de senioren naar ook
en vooraÈ de ,j unioro s. Jongens denk er aan als jb we€r inhet veld staat.
Hlj doet h€t voor jullie pl,ezicr,aloe jul-1ie hem een plezicr" €n houdt Je
mond.


