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onder stralend .zomerweêr begonn€n wij on?e eerste thulsweals tri J d..Het wc stegen tret sterke Bergun.Eerst ging dè st,iijd gel1jk op,oaar dÍi riuurrle:nlet lang.Na een mlnuut of rieá kíeeg Bergin íegeis o6Étruótr6-uuilftar-
sehop en deze weed. prompt-benut.DiÈ wes hËt teeJn van Oe- àttende.nlnig€ninuten lat€r naakte de linksbinnen van nergu.uxldie nijns Gzrens ate b6stenan van hct veld wasreen prachtlg doelpunt àn vfat dqárna-eaf de.kwlstie ,.Eet strsfs_choppen roàdstróoiencie-scheiásrechter *eei'eóii-ain-soráu!x-u;-Ë"t

'.-- s, 3 : .9..Nu moet U niet denken d.a t Borgrur alleen maar straf schoipen kreeeviunt w1J .l{regen cr bij de stand 1 - 0 ook een &&ar j&Fnergenoeg fiêrd déze-
. gemist.Voor rust l<vram er nog êen. daelpunt bij en zo-rnoestën wfj Oe tweede'lglf: lggillul,+ut e9n 4 - ó aqhte:isCàná.r"-óe f,"óèaè-i,eiii ro"u, er nosecn docrpunt bij en u zul-t wel- kunnen raden op worke wlJze d,it ging,Juistuit een strafschop.Deze werd in eerste instan-tie aoor aó doeLuai góÉóuaen,

9agr +q nog enige keren te zijn inge schoten,werd. het toch nog een*aloelpuni.
Ook wiJ gingen wel in cte aanvÀl_ maár het waé net ór noótr[eii fiii aeàe-[éer--geen d.oelpulten hebben.En het warme vreer deetl or vooral Ír:, cte iweede holft
lg5.p:!l.s?gf;agn.-u1 ttoqr de vtusge achtersrand weia áe wËerstana. v.eg fuorol-dcboorn et-f tal gebroken. Toch werd er in he t begln door old.eooorn 'nt"eï
slechtgespeeld en als wij dit spel krmnen volhouà.on zullen wi j 'nog weIeen paar puntJes krí jgen.

e copie voor dinsàa IS.00 uur o cle S0.dkant 5

::--'rg-Egj-:-1.

o+.leboorn + A, - ékKSUg".LÀ--4..:_-g.r
H.Plêrsma.

.1

IIet ging de eerste competitle -we dstrÍ j d beter tlan dc eerste.We haalden
onze eerste twee punten.Hoewel het er eerst. niet op leekrwant toen wo ón-
Eeveer tien minuten hadden gespeelct, s tonalen we mot 0 - 2 ráchter.lÁaar door

'. .:ed volhouden kond.en we d.oor iV.Schriemer tot 1 - 2 lnlopon.ln een paer
minuten laterreaakte D.Benedlctus er 2 - 2 van.Do A kkru.Bsr a chterhoeale
iLLe hiertloor wat verslagen raakterkon even later niet bel6tten alat D.B€ne-
dlctus zijn tweede d.oelpurt maakte.Maar uit een tegenaanva 1 vrlst Akkrus na
wat heen en rreerv getrap weer golijk te maken.Doch wo vochten Ïortler ep hot'was weêr Benedictus die net een onhaal 4 - 5 maakte.Zo glng do.i.rtst.lnf
Ná de rust bleef het spel steeds in evenwicht,nêar ha lver:urêgo alo twee tle
helft maakte t.Schriemêr de voorsprong nog groter.S - 5,In zo won bet .)4..- elftal- d.eze wedstrijtl tegen A kkrun mot 5 - 5. 

G.Kno.I.
lcleboorn 1 B. - rnsum 1 4-1.

ÍIet was zonnig weer toen we d.e strljd tegen Irnsu.E begonnen. O ldeboorn . begon
al gauvÍ naÊr voren te rukken. Toen Th. Leenburg d,e kans kreeg schoot hiJ d.e
bal onder d.e keeper door en dat betekend.e 1 - 0 voor oldehoorn.Toen lrrqm
ïrnsum opzetton en tie bal ging rakelings voor het d.oeL langsrnaar, daar.stoncl
een van onze spel-ers die hen weer Rear voren werkte. Uit tte vo.lgende Irasu.u
aanval ,schoot er een in maar onze doel-lxan was op zijn hoede.De keê?etr.fra.pte
uit en Th.l,eenburg kreeg de baL en naakte zijn tweede doelpunt.Zo ging ale
rust in.Na d.ê the e kw€&. Irsrsu.m wat fe.]-ler aanver&.1on tnaar ze kcjntten -4e .go"-
tle rlchting niet vinden.Toen glng lV.Rodenburg er met de bal vandoolen, ;

naakte een mooi doelpunt.S - O.Zó bleef het évenrmaar al gauvy naakte
'iv.Wulte er 4 - O van.En net voor het'einde schoot eon Irnsumer de bq1 iI} .

het net en dat rras dus 4 - L.En bier bleef het bij.
Íari -Í{ -Le1 ahealc-



vq!:sLa8 Blaok Boys 3 - oldeboorn 2 .

ls nlet birnengekonon.Hopolljk de volgende keer.

Oltleboorn e - De lfuol 3. Aanvans ? uur.

Dóel : S. de Groot
Agh.ter: L.Visser en H.Berkenboseh
lilldden : A.x'ókke&! K,Wiorsna S .Wagelaar
Voor' : 0..SchrlenerrR.Bantena, P. tlê Leeur,vr D.yissel e! C. d.e Boer.

Reservei A.He ids.
ItJnJe 1.B.-0ldeboorn lB. .

Doel : S.v.Zind.eren
Aehter: J.Kraner en B.de L€euw
Mlclden: J.v.d.Bij rJ.Kalsbeek en \ï,Voenstra
Voo! l W.Rodenbrg, J.Vetcl, Th.Lecmburg,M.8. Kleefstra ên M.J.KLeefstra.
Reserves : lír.Wuitè en T.Loemburg.
Aánvàng' : l-O uur.Vertrek 9.15 uur per fiets.

Dsol :
Aehter:
Mlttden;
Vóor !
Aanvang

Wàt wlj

lAr-0ltleboorn
D .Wagena a x
S.Huisnan en J.Jenlnga
E. J,eemburgrH.Akkernrrn en G.KnoI.
F,Zandstrà rW.S chri€lrer, D.Bonedictus rV,l. Hoekstra en S.Knol.
: I uur. Vortrek 8.15 per fietf
zagen.

Zondag.m.orgen zagen wi j. eea wectstri jct wuarin onze ,Jun.A.zich van de goede
kqn-t b,ebben lcr.ten zien.Verloren zlj verleden week net 6 - 0 van Akkrunr
nu zaggn zij kans zich te herstoLl-en en moest Akl<+un hct ondersBit delven.
Góe d zo J ougens ,ga zo d.oor .
Daarna zagen wij onzè ,fun.B.en ook dezen wisten tegenover het verlles van
de vorige week nu een overwinnlng te stel-Ien. Brevo. J on€ons.
Toen kwae ons eerste elftal en hoe.Volgens ons niet trlntlèr dan B€rgub,uaar
toch eên nederlaag van niet mlntler dan 5"- O.WIJ' geloven d.at wiJ tteze wed-
striJd &aal za spogdig nogelijk moeton vergeton.Maar een dlng moet -ons toch
van het hart,al-s wlj noeten verliezen.bl-ijf daa ovengoetl voor 100 /o sporl-
nfin.Want wut wiJ ln het laatst van de wedstrijd zagenrhoort werkellJk nlet_
blj de voetbalsport.Wij hopen dlt niet weor te zlen dàar er anaters naatreí )
gelen Boeten worclon geno&en clie voor de betrokken speLers en ttaardoor voor
het elftaL niet aangeuaae uullon ziJn,Dus jongensrprobe€r Je te bch€êrEen.

Wl.l hopen.zaa€n. hoorden en venmchten:
eers t6 A t€ ên l/Vybre n nog ell€on voor-

koe€n-eo È .letler 1 doelpunt,
dat. . ,...0.Sohriener een paar beste voetbalschoenen naat. 9$ te koop heeft en
alat.....Stevbn van Zincleien een pear lcri jt wit. vóor een j6ngen vair la tot

13 Jaar,tlat.....al1e geiechtigcle leden ale algeaene ledenvergaderlng, oB naapdag l

25 sept.on ha]-f acht bij P.v.d.tr'eèr bezoeken,
d,at.....wiJ afgelopen zondag 4 punten haaldenrhetgeen 3 rneor 1s d.an vofl-, ge zondagr&aar
dat.....Ërt nàe iíuiJá esar de irerft vàn het totaal is,
dat.....€nige van onze l-eden &eegeclaan he.bben aan do touwtrekwe dstri ral 1n
- Akkrum en het tot eon tweede prljs gebracbt hebben,

drat.,... rziJ wèI favorlet warên voor de titel van kampioen van Utlngera0ee1
tna B r,

alat.....ziJ door d.uistere oorzakèn in tle finalo zo vqn de kaart wàre4,
dat.....tle verslagen Ín het vorlge nu ner van Ate J€nlnga €n Cor de'ljoor

warenrhetgeen per abuis nlet vebmeld ls,
tlat....rênlge van onze eerbte el-ftal-spelers'de boks-rrugby-en realenaars-

talenten cle volgende wedstrijden thuis zullen lateD,
ciat.. . . rwiJ zon$gg a. s.nóg neer punten zullon ha.l-en Ên tenslotte:


