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VAN DE DACTIE.

Dokkun 6- 9 Koïlum B- 4
Bl-ueBoYs B- 7

standen zijn nijgewerkt t.e,m.15 nov.door Cor de Boer

5e {gargang No.9
R.Nieuwland: -

J.a€tbl"ehem i

H.Piersmarsparstraat 4.
P.v.d.Feer

leden en voor donateurs eens

RE
D"gI'zÍjn we dan met het eerste nummer.op onze eigen machi-
ne.Dit nuuroer wordt onder deskundige leiding gestencild
maalÍ hierna zul1en wij aan alle niàuwigheden ilo.eten wem.enr
voor eventueel te maken fouten of onduídelijkheden vragenwij 6ij voorbaat Uw clementie.
9p verzoe.k van het bestuur delen wij nede dat de spelers vanhet eerste elï.tal deze wêek .geen kàaft hebben ontvángen vooï
de thuiswedstrijd tegen Blue Boys.Dit in verSand met-een
vergadering van het bestuurrde elftalco'iimissle en de betrok-ken spgl€rs.Mochten er van U 5ij zijn die het nog niet we-
ten;vri j dagavond half B ïe rgaile ring' van de e1f tarcommissie
net het bestuur-en om half 9 met a1le spelers die nee naar
Arum gBwe€st zijn"/iller,opkomst is zeer dringend gewenst.

UITSLAGEN.
Onze e1fta11en speelden de afgelopen zondag als volgt :
oldeboorn 2 - ntue Boys 2,l--t; OlàeSoorn 3-- Gersroót ,2-2; 01de6oorn 1A - Irnsun 1A 0-5 ; Thor 1B - Oldeboorn 18
0 - 2 en OldeSoorn welpen wit - Oldeboorn welpen zwart 1-à.

S T A N D E N.
rn de standen van de junioren zijn vorige week enkele z€er
storende fouten geslopen,v/ij verzoeken degene die de stan.n
den precies heeft Sijgehoudenrdeze op de iedactie te bezor-
BeDropdat een nieuwe stand g;epubliceerd kan worden,
Ook de stand van Oldbboorn 2 klopte niet helemaal.Hier volgt
de juidte: O.N.g. 9 -16 Surh.veen 9- 7,

TrijnwaldenS - It Hout. tbage g - 4Drachten B - It Oldeboorn .B t- 4
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Clcebcorn2:Ho,-rtil;Ytr.3gsJ.JeÁezon.Ja8h8'"ben.i€ein-
delijk eens tt.r€c punten 6iinengebaaldral leek het er in
Ëàï-Ë]ei"--"i.i-,ruËf-op.Bfun.r, áen kwaitier stonden we al
;;i íló- ácrrt.r.wé lieten het'hier echter nj-et bii- zit-
ten en na e."-áóèrpunt dat werd afgekeurd wegens hands
verkleinde D,Wá[e*àut de acbterstand en na ]0 mlnuten
maakte Cor ae"gier_á" *ut èán mooi schot 2-J van'Nog.
voor de rust *Ëtà-nèl eeliik toep D.Wagenaar 6eheerst
de keeper o*"póiiaà.Nt"du, iust gingen we direct in de : :

;à";ài;*u" aààrpunten kwamen ei nief 'd9or 
goed werk

van de keeper-oáá-Ho"tigehage.[ggh. zou het nog 4-7 voob
oo" *o"aenitoen J.Bethl.ehem op links^een colneI namt

dÍe mooi voor-h.l óoe1 kwam ei door 9.d* Boer werd in-
Ë;;"h;i;n.Éóutï[óirááó-sing nos eens in dg ganv. l,maa.de
ïcrrterrroe oe rriéïa á5ed-stànd àn het bleef tot lret einde

K. Gorte r.4-1 . = = = = = =,=.= = =

Ár,rrm 'l -Oltlerroorn 1. Dit was €en wedstrijd om F?€l te
+EËiffi",Nidffi" omdat ons sp9l-beleden_P9il was'
il#-ilè; ooor-ónze verkeerde rnentale i-nste111og.^
wá--tt"aáó* puó[,ió." de sche j-dsrechter thuis 61e ef ,e'n
y9ii--áè"-iruir'uur 'onnl-eundenrwat de -sport nie t ten goe de

tnoáir.In d.e .uiÀtu helft,hadden we de wind tegen.Deze:
ri"a kwam Arum goed van pas en zij prcfiteerden hj-er goed

ï"".fà"-ioog5a1"viel ploiseling ne€r,onSereikbaar vooï
fló-itie.f-O.Vïii hadden- in het begln ook kansen'maar zo

ài" zo vaak vÏ.fuo Ou doelpunteÀ ggl de vcrkeerde kant.
ó.-tóieurstelLing was grootrhe t wilde bii ons ni-et vlot-
";.;;;;ó"àf ó-"rË"uàrrtuino.dó,van ouds ons sterkste punt
*i"ïó àoga1 ;;;;.H;t was 2-0 roet de,rust en toen was ook

attes nog roáèïiik.D. t*é.4. helft was-nog maar nauwe-
fijx" drie ninutén oud of Arun had de , a! op het score-
uóïá.2À veel-á;1;k ,oiren wij nooit eens he'rben.Het Fpel
iuo or* werd Ëlechter maar tóen Arum er 4-0 van maakte'
kwamen we *.ui-iiink opzetten,doch wÊ moeste'n het zonder
goals stcllen.
Eendeefs was het goed dat we g€€n bondsscheidsrechter
hadden. daar enketë spc.le Is van ons Zow9l als van Atum
ooau" elkaar slaggg-!ggE!99:===-====E i

g#*%#r.ffirfff#;ffi-uïi"$Ë iï #"X;*r' 3luE" 
*o

p"fii."-Uinnut"te -halenren vochten daai ook moedig om.

*ái;è'fi";ifiÊ *ae;t"aíg márn"e$ê9,.u*ËÈ8&6ài $e 8?"f . uffi"keà9u

aan de áouá in vorm zijnde doelnan hendrik Liieuwfand"



t/-e he bben-a]lemaal goed gevoetSald, en dat- is we1 'te 6egri jpen'
want wè hegSen Gorrèaijkrdaf nog ong€slagen.Ias'yal €en o-
vèrwinning-àfgerrouden.Éet werd. dus een ge1i{}gP91,0-,*=9.-

-Haer de .v r].e s.

olderroorn z -V'utr io=ot=rl 
=ri=0.= siri;d liegen u'ersloot 7 - i .-

ffifrïffiá[ondanks een_veÍdoveiwlcht'ngt egn gelijk*
]iii-gà;àuáè"-"u*èn.Èii .e.n dér vele aanvall:eq oq -het Gersloot-
áàef Ëruug een van nJun.Ëacks de ba1 verkecrd,oP d!'s_ckiQe'n',ên
het was 1-o.máar"uií á."-cËrsr"óoi- áanva'I,werd ónze,'ke epêr-uí't
;ij" Oóuf gelokt èn-dat tu"-r-r.nii deze gtand.T-etd-$giust-; 

"Na"de thee.-was het meer een 8eliik opgaande stri-jd.Bij een:on-
,át ruotalle n kreeg ondergetèkende: een niet te mi-s5en'kan5t
en dat was'Z-f ;lit"gài hoóp'maa1' irii:éèn zeer slechte terug-
Àp-. áfUuf , ["u.p Gersloot de, op. qgn, pre se nte-e.rpliaadie 8e geven
[-""",áankiaar aan.om weer 8e1iik tè maken.Víel 1s-er weder-
zijds nog gestredèn om dê ilinnènOe góal;ilêa?- zonder-succes.Zo
Xrá*-ir.t"eïnde van deze sportieve strijdrwaarin beide ploegen
met deze 2-2 wel tevreden walen.. A.Nijhoft.
olderroorn u-rrisir=t=rr. =r-orráuË iuolutt we de' w edstrl jo iegen
Íffi;á"sËmffiá" eme Segoánen dan, ook met frisse moed.

I D;;;-*."á Ïr"F;* wat mináe í rris,toêii Ïínsum eèii páar doElpun-
f{;"-*áàÉiu.VJe-de den dan ook ons best. die ach.terstand in te ha-
; i;; wái niet-s;i;Èto,lnàt-ou Bauze.was de stand 4-0- voor lrn-
' ium"wa de pauze waren. we àanzie!1ijk be:t9r.uo. *u,slaagden er

áelfs u.tr i,áá" *uàf ih het si,rafschopgesie4 v91'.rrnsum me-i; de

U.f te berèiken.Irnsum maakte eI log ?-O van,Bii een onzeT
iááu"à"""ái:-en kregen w-e- een p_enal-tt die,ia mer Senoeg ge$ist
we rd. Zo r.*á-iiuï- àÏàau",Vof.genbp we ei< spe-lè n _we uit tegen hn-
.** urt ik hoop 9": :u=n:t=u3t=o:t:" 

zullbn doert' 'fl.!ïuite.

liJelpen wil-- ;leip*"-zw..,*t. !ïi-i he bben mooi 
, Ë=t?u tbald 

' 
maar

Wehebbennffiwarennreto.nsdertienen.IkwaSback.
ïJe warer, *"'i-oo;;i;"ó" U*"f..SietserFedcle rJan liendr'ik en 1k'
Ë;"á;il--"eitu oá eerste maar toen kwamen e'r'twee van de andere
páriii"Eórst ,átte Douwe haast €en maar onze keeper kon hem

wel hebben.Maar €€n paa1 *i"otu" later lvas het raak.Toerl k-Wam

."-"os'Z.n run Martinus.Dat was zo mooi walt '[ii Sing onder
áè t.Ëp.r door. = = = = = = = = = ï Ïrijkle,Poepjes'
De voetbalwedstrijd van de welpen.Tdgen het einde.-van de eerste
helft schoot Jan v.d.Mee" op dóel en-keepel gift V31k kon er
,r:_.t U:-j en Douwe maalcte 1-'0.In de twee,dè helft zette'Johannes
Brouwer voor-náàt titos en die schoot de.bal'door de voeten var:

Ë.up.",Z-O,En het werd 2-;- voor zwart"Het was een mooie wed-
;tríia;- ===== =:==- Joh"Brouwlr'



O.F.ST-EÏ,Ï, INGEN
Surbuisterveen 2-Oldeboorn 2.Àanvangl2 uur.Vertrek ÏL uur
D6ET
Achter : S.Iïuisman S.vïagenaar
Middea r J.Bethlehem Kt'uïiers4a R.Knol :

Voor:C.de-;;;;-'.ffiilriiêÀá".l.vissèiw,ÍoèGtia
Reserve : J.Nieuwland Verslaggever: J.Beth1ehem
F.F,S.ï-Oldeboorn a Aanvang ? Vertrek ?.
P-6ËIffi
Achter ; J;Veltnan E.Kalsbe ek
Midden : K.Kramer 4.41.Èerts E"Adena .Voor : P,Goerres II.de Jong J.liïa-tzema A.Nijho.lt D.v.Leeuwen
Reserve I P,Otter Verslaggevér ; E.Kalsbeek.
Irnsun 1A - OldebocÉn 14. Vertrek 10.15 uur. ,

Achter : J.v.d.Bij irï.Rodenburg.
Midden' : vrj.de Roos J,Kramer S,Venema
Voor : J,Veld !ï.vÍuite M.Kleefstra P.Hoekstra H.Poepjes
Olde6qorn 18 - At<mum lBr Aanvang 11 rur rffir-ffi
Achter : M.Y,v.d,Velde J.de Jong
Midden : C.K:Ieefstra T,Krbmer S.idatzema
Voor : rtri.de Vries A.JeeningaT.$ffiffia P, de Vries S.Jager 1

Reserve: D.Akker&an Verslaggever : H.Bekkema
Ook het verslag van Jan de Jong van vorige week wordt nog
verwacht.
E V E N OP L E T T E N S.Vrp.
Een van oize led.enrzelf actief voet6srlerrreent ts zon-
dags aan de lijn de meest obscure scbeldwoorden en meest
gemene aanmoedigingen en insinuaties het veld in te moeten
slingeren,Hij wèet-zelf we1 wie "we bedoeleg.Houdt dat niet
direct _op dan wordt hem de toegang tot de terÍelnen subj-et
ontzegd.
gij-dà- jarigen van vordrge week vergaten wij rgood oldr
Henny Nieuwland.Onze excusen en natuurlijx van halte.
Het bondsbe stuur heeft dringend geadviseerd scheenbe soher-
mers te dragen.In Engeland" ís dif zelfs verplicht.Meent
U dan niet te lmnnen voetballenrkijk dan eens Baar de En-
ge 1sen.
Volgende week krijgt U o,o,.een artikeltje over
gere straffen van tegenwoordig en over nog veel
tenswaardigheden.
Voor ê.s.zondag heel veel sportief succe gewenst. H

de stren-
meel we-


