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Verslsg Oltleboorn - Dokkrur 4-1.

lindelijk dan weer eens_ het gênoegen van een overwlnning. Het begln zaghier echter niet naar uit.
91d"R??tl^:"_ul*ggg1d 1n de.aar]val, noesr toezlen det r,rokkun ate scorê open-q9: D]! was na ongeveer twintig einuten spelen. Uit een van dê scbaarsóultvallen werd dlt doelpunt geboren.
Hoewel 0ldeboorn -na dit doetpunt-diè! in de stellJ.ngen vab Dokkun dxong,
l::I :l:u:g_ieytq Io0 het anrfroord ktáar: nret uruiJl-fr-*u"á aan oór-$lrus[ &eÈ een ]_-0 voorsprong voor de gusten.
Na de rust werd echter ae ÀIag gestróden. velen zullên zlch na afloop beb-
Fen^afgeviaagd of het dezelfdé lroeg vras waar oLdeboorn na de rust &eenecl'l gcsËreden. Al-les glng ineens voer beter. -c; r werd weer rÍgevoetbala r
DoeLpunten bleven dan oók niet uit. rrrie (zx) , Dictus en rtê rndur 

- 
zorgáenqat de bordJes van wÍnst werden verbangen.

Ilei-..was een. wedstriJd net een slechte én een goode helft.
...-'/

0pste : OLd.eboorn - D.T.D. Aanva 2 uur.
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Á chtêr': M.
Ltlddèn: J.
'lI 
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Ml eden : -Bi .
Voor: D.

Vertrek 9. 50 uur.



0p de zondag4orgen in café v. d.Feoï goh,ouden voe tba lbe spre.rk14g r. die or
1l- uur' zour'bóginnen'r&uar doo.r enige misverstanden pas om bÀ1f'1e be-
gonrl aren aanwezig : tle vgorzltterrd.o secretarisrde trainerrtwee nan van
de ol-f t tdlcons.is s.i e en. t;ion vsn de twatrlf spelers. Janaer gonoeg ]-leten
Jan Adamse en Arie Castelein verstek gaan.
Do voor[.aamste puntèn'vaii. bespreking waren de tegen D.T.D. te volgen
tactlek en de dokking.Door het iets tc v€t opdringen van onze kantlrelfs
moet het gat dqt.dan automatisch on tstaa t , opgevuld worden door de baoks
of de spilrwaardoór de buitenspel€rs of dó ilddenvoor vrij konren.Iets Aat
voor ons vooral in de wedstrj.jd tegen Tijnje fátele gevol-gen had,Dus
precS.es gesteld korot dit door d.e (te) gïote werkl-ust van onze kantbalfs.
Iots wat anders zeer priJzenswaardig is.
Na een duidelijke uitleg van de trainer was er gelegenheid te over vragen
te stellon,waArvan dan ook een dankbar,r gebruik werd geroaakt.
Ook de andere d.e1en vern de ploeg werden onder de loupe genononren ieder kon
hÍer dan ook. óc t,q{c Bsteken.
0m ongeveer I. uur werd. de zÍtting opgeheven, e chter nlet eerder dan na dat
afgosprokbn rvas,volgende zondag o|r lcrrva rt ovcr eIf weer een bespreking te
houden,die echter niet zal doorgut,n wanneer het voetballen weer wol.dt uf-
gelast.
Gaat het door,en d&t hopen wiJ,dan ventrachten wiJ ïEDI'R.E,]EN en Op TIJD.,

'''':- ' , ' , t , t , t , ' t , t , ' , ' , t H'

Wij hoorden en zeqen :

dat. .. . . . zonds,g j.1.aIle aaateur-voetbel, dus ook vli j rwerd afgelast,
dat...... de bespreking van het eerste toch doorging , he tgeen U eldexs

in dit nunmer kunt lezen,
dat...... het versLag. van ol_deboorn 1, d.at vorige week d.oor verschil]-ende

. giostandigheden niet vetscheàn,nu tocÈ. nog gqkoqen is' :

dat...... d€ deuren van d.e box net ièts meer nenseliJkheid geopend. en ge-
I sloten moeten worden,daar ze anders(nog meer i beschàdlgd worden,
dat...... cle F.V.B.eindelijk een eigen thuis zal kriJgen en wel_ ogr de :

-rjnmaka d.e 20 te l,cerlwa rd.en,
d.rrt"..... er in de box altijd nog diversc kledingstukk€.n:en gebruiksartl-

kelen blijven liggenrdie door de verllózer terurggehaa 1d kunnen
word.cn'cij de heer S.Poepjes,tlat...... zondfig.10 dec.t,.s,wcer cen vootba lbe spreking za1 plaats hebben
in cafó van der Fcerrwelke om lclrart over elf beginr-,

dat...... er deze nreek een van onze pool-spelers de viJf geltjke spelen
goed hÉd voorspe1dI jalltner genoeg was alie prijs deze keer niet
zo heel vct,

dat...... dit vóor U éen stimulans moet zijn om nog &eer koloa&en in te
vul1cn,

dat..;...eerste elftÉ1 spë1êr-Jaid Adamse zicl\ zeet verdienstelijk heeft ..gemaakt voor de verenigingrdoor nieuw oefen-mtr teriae 1, zoals , Ihord.en,dribbelpaaltjos enz.te máken, , /..
dat..... . twcede eLf tal- spefer I(ees l\riersnl1 , sipd.s_.,.9p_1-go tiJd bezig i.s

.een ni euw kallaragent.je .voor. ons .te mskonrhetgeon wij ook zêer
op priJs stell-en,want €r vaLt niet ovet fe twlsten:

dat... . . . de cchtc cJ-ubli-cf do , nic I aLleen zond.a-g_q_.--oj1. het -voeÈbaLveld: .moot'
lcven,.rurar "oók en vbóiei1, iloóï' dè r/ÍCék d.ae rbuiten.

Treining. ' ' ' t ' ' ' t ' t ' t ' ' ' ' ' H''

VoetbalbesBreklng .

Nu het. we€r en het oefenterXein gL(rchter wordcnrviorat ootr. de:belangstel-
ling vbor d.e training ninder.lïe krrnnen er wel vdn uitgaan aot Aft óen
norÍraa1 verschi j nsel- . is dat. ieder jaar terugkeertrnaai wij gsloven dat.hier toch wel iets aan te doen ls.ÏIij hebben hier-de besc[iÈking over
êen accomodatne,zoerls we bijna nergens 1n het noorden vinden.En-welke
stoere jongen ziet tegen een paar rJgrt jes treinen blj slecht woer oprwan-rreer de wa rme douphos wachten na afloop.voor ale li chilns ta lla t1e heêÉt
een deel van de leden indertiJtl bergen werk vêrzetren deÊron vinden wlJ,ufgezÍen-log van !et grote nut van de trainingvoor'de conditie,d.et ae Ëé-langstelling nu niet an nooit niet mag afnemen.
DAaIom : ï'M REI@{EN OP AT,I,E Í,TDT}I DIE TIJD m{ GTLTGENIruTD }IEBBSÏ,/.


