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De grote _ot-'rly__tegen Akkrurn is weer voorflj.Groot alleen in de beteke -nis van de traditie maar niet wat 6etreft spelpeil.Er werd over bet a1-gg+een.slecbt geFpeerd met Oldcboorn a1s de b"Éte vaa de 6eide.Dit bÊterc_spel levErde echter gËen doelpunten op en hierÀede werdwe€r eens de-schotloosii-eid van dc voorhoide aangètoond.De vc.rdedi-
S+ng wist de O _tc Sehouden h:tg9en in zatn_wcdsËrijd al e€n prÊsta-tie. op zich is.Dat onze voorhoèie gÈen doelpunt koá naken waè wet-
iamlner rmaar het is toch zo dat verreweg de reeste c3.u6s uet e€n
voorboed€ profolcrÊo sukkelen.En waarom zullen we het zondag ê.rirniet
beter doen.
Het tweede e lftal lced tegen cen sterks-r Dractrten een , - I neder-laag'-Dit is helenaal_ geen-gekFe pre static maar de zorgén voor he t
tweede worden nu touh we1 hc.el erg groot,
Het 9:"dï.spee1de nietrevenmin als de A juniorcn dic reeds uitge-
speeld zijn,
De B junior_en tr-r? slotte_ r1Èden c.cn 1- 0 ncderlaag in llnijpe tegcnReadSwart.Dezejon8s-ns.he65enhetrybhnevanvooIdewintjinog"
*+!t$tgg_ge vonde nrV-qlleqden' want qua spëI q_,jg!!
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A]<krun - Old-:boo{p.
Tn een sleclrte wedstrijd hL.bben A'klcrun e n Oldeboorn ee b puntloos
gelijksp.l 6ehaald.Iiirect na de aftrap nan Oldeboorn het- initia-
tief rÍia&r door onsamcnhangend spt-.1 en gebrek aan €.Èn schutberr6lc-
ven doc-lpuntcn uit.Akkrum kwam wat onder de druk vandaan toen M.
Meester uitviel cn de rc:srrrvÈ nict dircct op het vcld vrirscheen,
Vie iil,vamen hie r goÈd doorhc.en Ëo onze aanv.allerl riïÈrden gÊvaarlijker.
Zo moest een AkËrum spclcr tot twee nqal'toc dc bal uiË het veila-
ten docl txapp".n.0ldeboorn ging door ën scLricp zliln kansen $aar zo-
als gezegd : schutters ontbrakcn.
ltra de tbe=e c€n zelfde spcl6eeld.Ecn gc.{aàrlijker Oldeboornrme t on-
gevaarlijke uitvallcn ván Akkrum.Tegèn hr.t eiinde bÈgon he t publielc
zich tc. roer€n cn oniler invloed hi,.rvan kwan Akkrun stu.rlier opzet-
tenrnaar verder dan ecn dire ctc wije.tTap w€gc:ns hand,e kwamen z€
niet,En zo kwan het einde van een we.dstrijd di". mqar spanning dan
fraal spel te zicn had gegÊvÉn.

H.Akkiïrnaor
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Oldebóorn 2 - Drachten-!
Oe laatste thuiswedstrijd bebben y,'e nic.t naar cen goed cindcn kun-
hen Srcngen.Een technisch be tcr .rlachten won vcroie nd.Dc e erste helft
zag€n de-weinige toeschouw€rs eÈn sterkcr Drachten en e€n zwak 01-
dcboorn dat het van uitvall.-.n mocst hc.|[t-=n.Na cen half uur uocht
lrachten een hoekschop ncmen.i{icrdoor wr:rd dt-. stand O - LDaarmcc
kwan de rust.Na de n:st kwam de sensatis=.I).!Íag".naar scoord€ na c8..
15 uinuten 1- 1.D,-. vele kanscn die !v€ kr=gen werden niei 5enut.
Drachten krceg 2 penalty? s Cic beide gËËn doelpunt oplevcrden.
Maar toch won Dracbtcn.Een onovcrzichtclijke situatic €niihet werd
1- Z.In de laatstc. ninutcn een vloeicndc combinatic cn het wc-tdl_ 7.
Ecn verdiende overwinning. Cor d,e--goer
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ue -stan'ien vao dt, scniorcn.'lftallcn alsmedcs van de A junlorcnaul1cn volgundc week in l" zwart wittan-wordun gcpu|llcec:rd.
Igs.r.r. tigdgc6rr-k kondcn wij_2". cczt vreek-nieí ;.:;"Jpou*ur.zij_hangcn nu biJ .relkc Be tËlhcm voor dc rÉ-ifhcbiliu]lu sa&Èn_str.ller van deze standen is natuurlijk-Cor a.- gàJ".--
De stancl vail hc't t-.srst€ na afgclop,rrl zóndalg isï- - -

Arum
Stiens
glue Boys
Akkrum
0lCc boorn

STÁNDEN
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Irnsum 13 - Iz
'i/alocn 14 9. Blauwhu-e Lt - 5lio6ur IZ - 4

Bluc Boys - Sticns I -Robux - Rlauwhus ', -Akkrun -'Oldcboorn 0 -Arurn r llc. tíald cn 1 -
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O-l-deboorn - AIun, Aanvang 2 uur.
Doel : H.rlr' Roos
Achter : fuï.Mccstcr A.Jceninga
Midden : v'l.Schricm"'r H.Aldre rnaÍr 0'Schricmcr
Voor : J,Kqlsbeek IÍFVoETgeneiictus J.Jccni-nga S.Kno1,
Re scrvc : fd.Ho"kstra
Vc rslaggcvc r : O. SchriuIIl" r
.lche idsrechtt r : de hs'tï H.v, d'3u'rg
Kg.lIum 2 :. Q.ldcjb_oorn_?..A"anvang 2 uur.Vcrtrek L2.1O uuI.
Doel : K.Gortcr
AchÈ'Èr : R.lJam S.Wagenaar
MiCden : M'Klecfstra B.Str.'mlvr R.Knol
Voor : W.ILuisman JrKramer J.VissÊr K'vlicrsulg C.dc Boer
Re scrve : S.Huisman
Verslaggc:vc r,3 !'V .Huisman
ScheidËiechtcï : de heer l.Sloot,
Qldg3gorp ]-:-Tbor.-á Aanvang 11 Lr.r-lÍr

Doel .: H.v.d.H,--ids:
Achtcr .: A.i{ijholt J,Vcftnan
IVJidden : K.Kramcr I-I.dc Jong E.Adcma
Voor : p.Gocrr<..s J.l',i1culiland J. riatzcna D,lvagcnaar ,,v.L,L:Êuw€n.
Re se rvc : J . v. cl.Hriiclil-
VcrslaggËv€r : K.Kram.cr
Schcidsicchter : dc hr'cr J,Íiro1.

xxxxxxxxxxxxxxx
Voor hct twccdt. staat zondag &rs. e en bccl b.'langrijkc wedstrijd
op hct prograrjjma.vïíj hopc.n dat jullic hct re ddcn jongcns.In clk
géval stcrktc en bcc'l vc cl succcs.

De procf onslag van,lc drukk".r is rccds bi{nco slckom"a.Hct liiki
goeà cn de gecórrigecrde nonstcrs zijn rtcds wcer Uii de.dru'ilker.
NoS cven ge.áuLd cn dan zijn v-ve vrc€r oudcrwcts op de malkb'
illoóhten dJ níeuwe omslagen voor volgcnde week $ËIc'cd zijn dan-. 

.

wordt nuilrnL:r 22 ecn naandSlad..Is dit niet het gcval dan komt dít
roaandblad. c Gn rr,it-' ekje latcr.

vooral T1 onze aoverts'crders.D e n.k
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