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Verslag, Il. T. D. - 0l-de.boorn I-1.
De wedstrijd die twintig minuten te l-aat begon omdat de chsuffeur de spelers
van llteronveen 3 ciie 1n deze lf d.e bus zaten naar de,Leeuwaxder vuilnisbolt
wou brengen, was er een om.vlug te vergeten. Iiet veel tc klcine veld was
bar sfecht en de'spelers hadden d6 grootste no€ito te blijven staan, J-aat
staan te voe tbal-len.
D.T.D. begon met enigc aanval]cn en ze hadden meteen succes door een onge-
lukkig nonentje van onz€ keeper. nen afstandsschot vloog onder onze vallenale
doelruan door ln het net. Ook onze jongens kregen kansenrmÊar de fel spelen-
de^ D.T.D.ers wisten doelpunten te voorkoBon.Na de rust hetzclfde spelbeeld.
I, gelijk opgaande sbrijd met kansen aan beide zijden.Na óngeveer 25 rnin.
nàm Arie ecn corner op linke en deze belandde nxede door een schijnbeweging
van onz€ Linksbinnen in €ens in }ret doè1.Er werd nog fel voor de overwin-
nins gerrochten,.m.aar dezÊ kwam niet.Toch eon bevrediË;"3óï3it:ï:..

Drachtj)n zA-o1d€boorn 1A. bo:o;:-"-?ïil#"i.i . rZoEAgi-EG-íffi-ffi ïïeïEÈ1E-n-TcgenDraóhten..Dooiblessuresvanonpespil
kond.en w€ dê wedstrijd niet op vol-le sterkt€, spelen.lla de aftrap ging. ,

Drachten direct ten canval en na 10 ninuten was het raak.Met tle rust ston-
clen we met 3-0 acht€r.Ns de rust met de wind in de rug,de spil in het doel
en de keepex op de rrechtsb ui tenpla á ts konden we nog geen goal ici jgen en
zo.verloren wij met 5-0. (l;en heel vcrslag vo6r e versleggevers.Red. ).
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Asnvang ;j uur

doel : J. dc Vrics
a.4€r : À{.Meester en Jac.lïagenaar
mr.*den : J.!ilagenaêrrrB.Strernler en J.Adamse
voor : vi.HuismanrH,Bantema,A.JeningarA.Castelein
reserve i D.Benedictus.

De Kooi 5 - old€boorn I Aanvsn8 2 uur.Vertrek 1 uur uiÈ Doolhof;
ffi
achter :. L.Visser en H.Berkenbosch
nidden : S,!\Iagenaar,P, de Lee uw en K.lili€rsma

: I.Adeear0rSchriemer,S.Knof ,J.Beth]-chclx .n C: de_Jo,::.

0tdeboorn 1A-Langezwaag lA. Aanvang 1I.00 uui
6Ar---:- b1ïrEEAffi_-
achter : R.Den en S.Huisman
nitldcn ! E.Leemburg,H.Akkerman en J.Joninga
voor : S. Kl-eef stral$[S?Effifie 3, D.Benedictus, F.Zandstra en G.Knol.
reservÊ : i^l.Hockstrg

Irnsur. lB-0ldeboorn IB. Aanva,ng 12.00 uur,
TGI-ïSï.2íàïGEn

en H. Piersma

J.Kraner. en B.d.e Leeuw
J. v. d.Bi j, J,Kal-sbeck en li.Vecnstra
W.Rode nburFrtrITlKFf s tra,Thr.Leemburg,M.B.Kl-e ef stra en W.!'/uite
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P. v. d. I'eer
R. lr,Íuilder
Tr'Éjiners
A1le rAanvoerders,
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Vo1 gocde moed trokkcn wij zondag, nai r iclsirl mct ons oerste elftel.het
yg.rd l-- ; 1 na ee4 mertige wedstriJd.
Ik mêtskte op 4a tle wedstrljd : twee vleugêlspe1ers met eeïr schone witte
broek.Waren zÏJ te bang of te voorzichtig,deaen zij niet genoeg of bezg-ten ziJ zo'n fabelachtige techniek,d.at zij op dit gladde bijna onbespêèI-
bÍtre veldrzich d.e hele wedstrijd nog op de bcen konden houden ?
Ik mcrkte op voor alo wcdstrijd : Spelcrs sigarettcn rokend in dc box en
babbelend ovcl-6 afgelopcn zetcrd€,gsc schuÈjasuvond !
l1las dat concentratie ?pegrijp me goed. we zljn arnate urs en iedcr wordt zljn
]-aat d.it echter nooit ten koste gaan van die anderèjp genocgen bcocfcnt.
À{ct al dezc lsitiek dic bijna pcssimistisch gestemd is.rurar toch opbolurend
bedoeldrverhcug ik me toch-weci op hct puntjó dut mct ócn kl_ein bcêt1e ,..-
meer geluk en d.oorze ttingsvermogen tvuee warcn gewe€st.
Het trainingsbezoek wordtrnu h€t wcer sl_e chter wordt,mind.er.Afgelopen èins
alag was ex een.Cor dc Boer uit Goënge,huizen herd storÁ en rcgen-? tch.:_anggètrotseerd et1 was een voorbeeld voor de 0ldeboorn-fanrllie.
Jong€ns juist nu het wecr cn d.ê veldcn sl_cchter worden heb je tle tralnlng
dubbel nodig.

genoegens gegund,
sport die je ook voor

O-O-O-O-O-O-O-O TRAINER.
ZOndÉig zagen,

Det was deze keer niet al-leen voetbal-.
Toen het eerste elftr,f zou vcrtrekken naar D.T.D.deed het ons weer dcnkcn
aan de tijdcn vá'n voor de oorlog.l,n hoe kwamcn líi j aÉ,n dcze gedschte.Devèrtrektijd wps to uur en zowaaí er stond€n rae t dè spelers zówat 4e .u1€nse n,die mee wiLdcn nsar Jelsum.Vroeger }lvam het wcl .eens-voor det er twee bus-
sen. moestcn rijd€n om de aanhang van ons elf te,I op. {e pJ_aats van.bestemming
te 

- 
kri jgenren ook werden toen so,os mensen tel.eurgèsielA.r/iiJ ha ciclen zelfs

-eden die hierom ]-id warcp,$/Êqt ledcn hadden voorrang 1n dè bus.Gelukkig
konden ook nu weer a,ll.an mee omdat H.piersma en H.de Jong de rest in hun.
eigen wagen hebb.ên vervqerd.
Uct ffi;tt dus d&t cr'in Oldcboorn wccr meer belL,ngstolting komt voor dc
dc voc tÉp lspor.t .-ein we gelovcn de-t cen oorzahk ervoi i" de,t-onÀ eerste cIf-tal wat spel betreft bêhoorlijk mec kan doen in deze 'competitie.
tÏe hopen dat er brj dc volgende ui-twe dstri jd. nog mccr Iiéfhebbers zljn,
daar dÍt ecn grate steun voor de spe]-ers is.
Geef u echter eerst even oprdsn kunnen t€le urste llingen worden .vooxkome n.

R.N.
o -o-o-o-o-o-o-o-

dat...... . M.B.Kfecfs.tra met Persilkgarteh verreweg is 'ov'ertroffen door
de 'dfié"4óèhters van I'eddó Jeninga.diê het près'teerden 'on het
fabelérchtige aiantal van 11 ( ;a óf-f ) kaartèh in te lev'eren,
tyle vo lgt ? ,

dat....... Arie Caste l-eÍn zJ- jn opmaa's naar de kop van de raak-l-el-,f iJ.st
voortzette en nu nÊra st Vrliebren. stat,t,

dat....... ale voorzittcr' van af(l.Noora bi; zijn opening in croning'en ge-
zegd lree ft :"Ik wil nog eenF weer onder Uw aÊndacht bren€en.
dat het spelen v8n wedstrijden toch niet moet inhouden :s1aan
en trappen van een tegenst&nder, relle t j e s ondel het pub!1elc,
vechten met d.e sche j-dsre ch:ter etc.In het verleF.en maaktê ons

. d.istrict alti jd eep gunstige ul-.tzonde ring ; nu is. ons disïriet
heLsss hct cnigc waur hct aanti,l strafzakcn gcstcgon is-.

. lryij moeten met elkaar sportief blijven en de sche i d.srcchters
steunen ln hun noeiLijkc en vaai( zo ondankbare taak.
Het bestuur van de K.N.V.B.staê,t vo]komen achter deze woorden
en zui cr toe ovcrgaan vcel strenger tc strgffcn. :

(opgenomen op verzóek van de K.N.V.B.),

dert... . ... Àur,"on die er .rràor in rre,rur1erlinê wensen tL tcoinen om een 
" 
r.,i"rru

voor jeugdleider of voor schcidsrechter te volgen,zich noeten
oBgeven bij het bestuur. E.


