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oldeboorn - VI.Z.S. 0 - l- .

gm te beginnen npgen we eerst wel eons de vraag stellen; Waar zijn onze
schutters ?.Voor de zoveelste maalrmet a}le respect voor onze hardwer'
kenile aanva lfer€, hebbcn we noeten vaststell-en dat oldeboorn nl(jt een to-
taal schotloze voorste linie sukkelt.ZoaIs in vele wedstrljden heeft onzê
voorhoede een zwak mo&ent ( mensefijk ) van een onzer a chterspelers , nie t
kunnen goedmaken.Hoewel d.e verdcdlging van de tegenpartlj liet nag worden
vergetenrmag tlit niet aLs,een-volledÊg excuus geld.en.8r zs1 dus meer

chott ln noctem komen.
'uó wedstrljd van zondag tegen !'l.Z.S.was een vrii aardige wedstriid van 2
geli jlo,vaardige pl.oegen.De bezockers met h€t hoogste cijfer voor techniek.
Beidè elftallen heb6en goede scoringskansen gehad maar dle bleven onbenut.
De beide verdedigingen konclen in cle eerste hcl-ft zonder veel moeite bass
bllJven over hrrn tcgens tsndcrs, zoda t tle rust lnging met een blanke stand.
Na áo thecpauze hctàclfdc spe l6ecLd. Enkc le scoringskanscn b1even onbcnut,
tot het fatale ongelukje.van een onzer a ehterspe lers . De aLs terugspeelbal
bedoelde bedoclale schuiver kreeg Janmer genoeg dc benaeing trekbal en de
rechtsbuiten van br.z.S. kreog een eenvoudige kans om de stand oB 0 - I te
bxengcn.Een d.aarna hard voor een gelijkspel vechtend 0ldeboorn heeft zijn
werken nlet zien belonennet het zo fe1 begeerde en verdiende tegenpunt.
Opgeeerkt z1j hierbij het prachtig€ stuwende werk van onze beide kanthalfs
Al-s vuunverk zagen we in deze wcdstrijd drie schoten tegen het houtwerk
belanden : bwee van o.ns en een van iJ.Z;S.Jongens,volg;:Ë: 
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De Kooi 3 - Oldeboorn 2 2-0.
fi,tr'j-5'êEon?ie'fr-z olïA-a gl-ro-Ffird-r:e ooocl tegen De Kooi en bouwden aardige 'aan-
--?11en op.MÉiËrr zoals het elke zondag gaat ging het ook nurwe konden geen
---oe lpwlt maken.I"lent els we het vijandel-ijke doeL naderden dan was do 'af-
werking zoek,Zo kwÊm onze finksbinnen na c4.20 oinuten Sespeel-d te hebben
vrij voor het doe]. naat zíjr schot wrr s te za cht .lnmiddel-s zat De Kooi ook
nlet stil en stevencl<i ook op oms doef af.
Een ]cr,va::tier voor het e'inde van de eerstc helft kreeg De Kooi een straf-
schop mear die werd. gestopt.De rust kwam d.aardoor mct blanke stand.Na de
hervatting hctzelfde spelbeeld r olcieboorn in de aanval cn geen goals.De Kool
deetl dit wel- en na 10 minuten brak de middcnvoor door en het was l- - o.trlen
kr,vartie:sroox het ei-nd€ had de Kooi wcer geluk 2 - O.iin zo }ruam hct einde.
Vblhouden Jongens !

xoxoxoxoxoxoxoxoxoxox S. d' Groot
ïrnsurl 18 - oldeboorn 1E.3-0.
@ zondag hobben gcspe€ld l[,s niot zo gegaan a1s
we van te voren gedacht hadden.Na dê aftrap leek het dat wij een kans kre-
genrdoch de goal kwam helaas niet.Het duurde niet lang of Irnsu.lx kre€g een
een docLpunt.Zo gíng cle rusL in.Na ai€ rust begonnen t{e weer met goede
moed doch hetwil-de niet vlotten;liïe kregen wel een pear goede kansenrmaar
ei Isflam gecn doelpunt.ïrnsum kreeB nog twee keer de ba]- in het net.Zo ver-
Loren we met 5 - 0.

Welpen.

M.J.Kl€etstra

De welpenwe dstilJd, die op l8 okt.l-961 gespeeld zou worden tegen $Iergat
ls wegèns terrein- en weerso&standig,heden tot nadcr U"a,* r.ÉiË3stel-d.
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,r chtej.r -,;,. M.I{e€s-! eL_.,e n Jac. rtagenaar
íic'Lden l J,lir&€;cnaarrB,Stremler en J.Adamse
vcoï' : A"Jeninga,A.Castelein,D.BenedictusrR.Bantemá
"r?serve: W.Huisnan
grensrechter : J . Kuipers

O t-C,etroorn 2 - Iia khuizen d
doel : S.ci.c G:oc\l
achter : L,Vi,r.;ser en H"Berkenbosch
midden : S.ïlÉigcnaar,P. de Lecuw en K.1liiersr08
r.rooï : J.iÍatzcna,o.SchriemerrS.Knof , J.Be thlehem
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Aanvang 11.15 uur.
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Áenvang 2 uur.

en H. Piersrnri

en C. dc Boer .

nidden : E.Leernburg,I{.Ákkerman, en J.Jeninga
ïoor : S.KlecfstïaïÏïïJèlftTffir,!l.Hockstra
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,tr'.Zerndstra en G.Knof. i
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l.r ancl er B.de Leeur

J,i'.d.Rlj,J,Kailsbeek en l,l.Vecnstra
'.. ,. o Cc r.,b urg ,;,i1. J , dë?s tra, Th, Leemburg rM.B.Kleefstra en W.VÍuite.
; ,; c t,hlehexl

., " . o1r- ? i-ecperran ïic t eers.te lJan d.e Vries ziek is en zondag a. s.
n-!3! m-:espoeIf", jammer I ,van harte beterschap ,

",. 1íofhcbbers voor ecn reisje rne t het eerste naaT Warga zich even
op rLJCtcn 6e rcn bi j Íloel Nicwll-bnd,
ir'1e .f itÉi I l.r:,n rran Ol-deboorn zondag, j .1. kans hebben gezien het
les ,.ocialrr:l-c aanta.l- van nul doclpunten te maken, fi.,i o:to-oc, ce .,'ofgende jÏlÏores jsrig waren : t.w. Tinus v..d.
iiïcri-,cn, Jein Ka-r sbe€Ic,Slrtze Bosme,Kees Jel"sna en'vt/ioger Wuite,
var- .r< t lc rlor'ic:at,
Jun i.:r'. j)e ïs, onze contrib utie-ophal-er er schoon genoeg van
hceft, dool soramige van onze. (roorel1 A. jun. ) led.en als hfia jongen
tc \rcrCen behand.êfdd Betrokken personon weten wie bedoeld worden"
Denk erom dat hij voor jgJ"J-ie aan hct werk is €n zorg er dus voor
diit J:i j niet vakèr ac,n éón kecr hoeft te lopen. Blj niet thuis
zi jn o! een ioge ber.lrs, is het helemaaf geen schande om eens bii
Jirn a::n te lopen en het hem te brengen.
Den::i er,ook cm clat de elftal-commlssie met wanbetalers rekening
horid-t ' : x x x x x x x x x

íi-'t,\r.'r ï r I'r

;;;;; l',n=,:" dc lubtste tijd nict mccr.zo dïuk bezocht brs enise we-
]:cl :clc'l:r,
'llaÈ áj.crven dc oorzaak is weten wij niet; naÊir vlrel weten .wi j dat het voor
le I"'S ottcr.' *s on, nu er toch geen meer belangstcLl-ing is, maex weer op
t ':-'".-i':r :n dc vreck ove r te gaan.
,,.:. j maLe n cre stle ,r cïs er dan ook op attent ciat er de voLgende week al-leen
l-li àsc.irrg b::er in:''lg is. Verder is in het vervolg Dorlderdag on.7 uur aie íolma---a t:i::.n inGlervorrd .
r'ongens prói,cer deze avond vrij te mlken,want vri j gaan de laatste tijd de
vcr::eelce l:a.nt o::.


