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Voor het eers'i,- gedurendé' de láatste twee jarenrbent U ge-
duren,Se het sel;àoe n van een clubblad verstqken ge weest, en
*ve1 21i,.rge r,veken.Het spiit de redactie van De Zivart I"/ít-
ten zeeT áat dit gebeur-.tj isldoch wege'ns een elnstig-manke-
ne.nt aan dE vfoàiËtóf-duplicator waÀ het ons onmogeli jk te
ver schijnen"
VÍarrneer"IJ dit leestris eI reeds veel gesehÍed"Ondanks de
vele tegenslagen plobeert de redactie toch'te 'verschijnent
ên het ïs de Ëedoêling dat-dit nummeel bii een bevriende
r'èlatie wor,lt vermenigvuldigd.
-Ujr as Ieeds een rnachibe gekócht maal deze kqt nog_niet wor-
den geleverd en dus zijn-wii to! di! tijd afhankelijk van
derdën,Dit mag eehter de pret niet drukken en wij verzeke-
ren IJ dat vlij-alles in het werk zu11en stellen om toch uit
te komen.
Onze excuses aan de wakkere verslaggevels die ondanks het
feitrdat er geen velslaggevers benoemd werdenrtoch getróuw
hr:n óopie inleverden.Deáe verslagen liggen op de redactie
'en zulien natuurlijk wolden opg€nomen.Wij kururen ze echter
niet allernaal in eens plaatsen en doen daarom een_g1eep
uit deze gnote ho.eveetheid,De rest volgt in de volgende
nuím€ISrWanneer deze verSchijnen iSrZOsls gezegdrooB een ver-
rass ing.
Zodra wij weer z,el,f ovel een machine 5eschitd<enrzullen de
donateuró *eur aaq hun trekl<en komen.Wii vlaqet dus.van hen
nog enig geduld"weest er echter van ovelloig9:dat wij ons

"iÏurstë Ëest doen en zo spo€dig, ,mqggliik au11e4 Y€rschij-
nen"
VtiJ .,lerzoeken de verslaggev€rs to_cfr constant hun -coPie inte-lever€n,dan kunnen wii rzodra alles weer normaal isrU
ook he t ' achte rsàallige nieuvrs brenge n; H



Oldeboorn - AkJrrum.

prijkt cr voor a.s.zonclag op tret programma,2O of
J0 jaar gele den werd deuc. rruedst-rijd ook al gcspeeld"
iVat dat betreft:niets nic.uws ondL:r dc zon,Akkrun
zowe I a1s Oldeboorn hebben 'ível e ens Setere dagen
gekendrdoch ze. he bben ztch steeds |ezig ge houden het
rnooie voet6alspel te propager€nren te doen laten
spelen;elk op ztJn eigen manier,Tot nu toe zijn
beÍden daar str.eds in geslaagd.
Doch dat u,ias in vroegr:r dage n heu.l anders.Met de-
?,e uratch 1n het voorui-tzicht.Het gesprek van de dag,niet alleen van clu5nensenrdoch het gehele dorp
had gL,en 5el-angrijker "praatr'.Ook in Akkrum lvaË dat
hetzel-fde.De kansen werden in Seide karnpen in alle
toonaarden naar voren gcfrachtrwat inhiêld dat elkeclub de beste troeven liad,Het zav dan ook g€en voet-
bal wezen als het nie t stce ds,anders klvarn áan nen
had 5erekent.Dan de spelers;nu bedoel ik r omze jon-
genslr,ederecn wist dat ze ge laden op he t veld zóuden
komen.Van Akkrum vcrliezen zov de giootste smaad
zi jn.Ons iorp rekende ,op hcn en ook andersom.Hun de-vics r..;as à la Van fuefck ,dan vcrlie-
zen.Een faire harde strijd i,lerd er gc.stred.r.ï]ren it-
dere duimSreed grond werd Sc.tvuist.En als het laatstef,luitsignaal werd ge ge ve nrdan hailden 22 voe tSal-
vrienden ee n sportieve strijci ge. stre den.Het talri jke
publiek had, een prachtnriddag 6e.1sc.fd en het prateà
begon opnieuw ovcr de. gemistc. kansen en de kiralle,n
ï€gen paal en lat
rk hoop dat de_tegenwoordlge Zvuart witten zondag aandit epistel zulle'n denkc.n L:n zo ook de dorpsgenóten.

A1 vast veel succes.
Ecn oud-speler.

Hler_ vorgen no; "l"iu1.= *irl.l.;";g; verslagLn,Deze:
verslagen zijn door loting uit de grote hoóp gehaàld.
De ï.--st volgt zo spoedig mogclijkr
Blqe Boys 2 - OlqgSoorn 2._

vi'e er kregen we een sprekende n€derlaa6 tÉj incass€-rcn,niet dat onze tegcnstanders te stJrk voor ons
vlarenrmaar'het onsamenhangcnd.e spe 1 van ons was er
d... oorzaak Van.Toch f r:gonfreri ',ve nir.t sle cht; de bcst€kansen wàrËn voor ons en met een bce tje gc.luk tiáO-
Cc,n wÊ zelfs cen voorsprong kurrnen nr.men;iíaar he t lva-



re n de $ols dic. na ct-it half r_rur spcl_en e t:n l_ 0 voo:r'-
sprongl n3111t-:n.Dit !À/as ook dÈ ruststand.i{a de r:ust n}et Jsf}1.
in het doel-,bcgon orrze plocg zeev sle cirt te spc.le n, en derloorhocde is cleze tweede helft maar een kcer gevaarlijk ge-
wecst-,naar he t prachtige scirot van onze linksÈuite.n trof-de
lat,De boys claarcnte gcn bouwden dr. €ne aanval na clc andr.re
,9p en hie r tr=geo was onz€ achterhoede nie t opge wassen.
Het werd ten slotte I '- O,

"lïc 
d.e rorn was bi j de ze v,r e dstri j d ge qn

we zig;niet dat hij de nc.derlaag had
toch zeker 2 doelpunten.

goede gïenqrechter aan-
kunnen voorkomenrmaar dan

K. VVI_ersna

B.J.de Vries.

oldsboorn - glg"*h.ig-. = = = = = = = = =

Direct na de aftrap gilg'oldetroorn ten aanval en na cen paar
minuten snelen maakte Oène uit een hoge voorzet van rechts
c'r I - 0 van'lïe .Sour,vden stecds iveer aanvallen oprmaar de ze
hadde n- nog qcen*rcsultate n.Toe n lo'u amen de gaste-n t_:v€o ondc.r
de druk vandaan en met c.eo onvL:rwacht schot dachte n ze ori-
ze keeper te veïTassen maar dezc stond op tle juistc plaats,
En door esn verre -uittrap kwam de bal bil siemen terècht,dlc €r alleen vandoor ging*en met een 5eáeerst tikje de uarachtt r de ke epe ! du.L.d Ue$ánden.Z - O.
Daarna ging he t spe 1 een bÍi e tjc he e n en weer erl na het rnis-
sen van een indirccte vri je trap in het straf schopgeSi-c.d, washet !ïieSren die de stand op j - O bracht.Zo kvtam áà rust.
Na de the e was het opnieur,v-oldeboorn e.n weerv was oene dc
de make r 4 - O.Ondanks L:€o laatste wanhoopsoff ensief van B.kregen onze gasten ge €n goals rneer,Ate bràcht zelf s met eènprachtig€ boogbal de stand nog op 5 - O,Ee! zêqr v.rïdiende
overwinni-ng op een zce r mat sÈelénd Blaulrhrf s.

Jan Kalsbcek.
==========

liÀ+i-9] du=b o-orr vl€ L [uo.
FïÈr-c.vên-c cETfAn-ïErsf agje ove r dr, voetbalwedstri jri te genf,ijnje van dr: !ïelpL:n.vanmorgen io uur zijn wi j uit OÍdeboàrn
vertrokken met J autots.Or/e r het voetSallen zerf is,nie t vee Ite vertell.en.Het is een gelijkspbl gelvorden.Eeen paar minu-ten loordat het tijd was zou Ti,jnje haast nog ecn doelpunt
nuken.Idaar met een beetje geluk wisten ivij dát nog net-te ke-
ren.De volg.'nde kr:er hopen wij wat doelpunten te àakcn.



OPS'[ELLIJ$GE}ï

QlÊg!.o*orn-;$i<rgfg- Aanvang 2 tru l'
Doe 1 :, Ii " dc Roos
IáÀiu" , s,Hrrisnan en J.Jeening
MiOA.tt : .vÏ.Schrj-emet,&.AkLerlqa4 J "Ka1s5eek
Voor i r.S€nedictusrSlRnoï-Fl6e Vos 0,schrieqer
Re serve : !1l "Huisman / A"Je eninga
Verslaggevêr: Ate Jeeninga

Trrnev;alden 2 - Oldeboorn 2"Aanvang 2 uur"'Vertrek 1 uur

-'U--llDoel ; K.Gorter"
Achter : L"Visser R.Dam
Mldden : S"lïa[ànaar M.Ifleester R"Knol - .
voor : B"stiemler K,!lJj-erstrla D..IiJagenaar J.3ethlehem
Re se rve | íï "Iloekstra ;' C " de BoÈr
Ver slaggev€r :* J . ge thlehen'.

========::====-
De Opstellingen van de Jttnioren zij opgehan'gen 5ij
J. Be thle.hem"

De juniorencomuris$ie deelt de jeugd nr-eQe dat ziirdie
zonàer opzeggen menen weg te moeten Slijven,onhe_rroe-
pelijk g€schorst wordenrvoor ten minste twee wed--
Étri jden.
Verdèr dienen de junioren, ( ook 6.- Ltrn overbodige lu-
xe voor de senioren) minstens tlen minuten voor de
aanvang van een thuiswedstrijd in de box- aanwezig
te zi jn,Ook' de rerserve s met kleren en schoenen"

'flij he.trben nog te koop enkele shirts en |roeljc=s +

enÉele paren voetbal-schoenen.Mocht U iets nodig heb-
5en of heUt U iets te nissen l-.aat ons dit dan v,iete!'"
lVanncer het renteloos bij U thuis ligtrdan heef,f
niemand er iets aan.lifij plaatsen.dus gratis adver-
tenties;maak er ook ge6ruik varl'

In het eerstvolgende. donateurs numn1el zuf.t U een uit-
gebreirle collectie artikelc'nrverslagen eP npg ve c1
ileer aan treffen.llJii hopen dat dit spoedig is"
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