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Ook dit Èeekend bbacbt alneor ni. et wat we- eivan vérwacbt
baclden^ .Eén_gr;n-t uit 5 weclstrijtten ls ecn wel erg Àcn"rufrcsultaat. Néé bet oeizoen is tot nu toe aiet er[ suocesvol voor cnze c1u5. Dit rnc puntje.wercl cloor ons-eerste
e l.ft a] in Irnsgm behaald. Hoewel onze ploeg de gehele

wetlstrijd een klassê 6eter speelde, werà diÍ rcrËchi1 niet
in_ <loelpunten gitgeitrulrt. Integendcel vele kansen. gi_ngen

verloren aloor sledtt schj-eten en als er al eens goed g6scbo
teu werd toonde de lrnsumner tloe lver cledige r zióh een tre-trouwSaar sluitstuk.Zelfs raakten we cloor-fouten j_n de
achterhoecte met 2-O achter, maar na een omzetting in de
ploeg lukt e hèt in de laatste tj-eu ninute n tooh-nog on
naast Irnsum te komen. Tenslotte nog clit, probeer -in
plaats van elkaars fouten te Sekritiseren eens een anders
fouten te herstellen. De ploeggeest za! er bete.r ven wor
den. Oldeboorn 2 trad ïoor cle 2e maal aan tegen Oerberp
2. I as thui-s a1 getrleken dat dit een tegenstander van

f,ormaat was, zcndag is dit des te aluidelijker geworden .
Ulet een 6-0 nederlaag we'rden de onzen naar huis terusEe_
stuurd. Het ,€ kon-het in 3ergun ook niet 5ohverken.lUótr
1-0 werd verloren. De aspi-ranten deelden ditmaal ook in
de misère . IÁ kreeg klop- van een uitstekend spelendIrnsun en 18 wás vooral na de rust niet opgewasÀen teEen

XAkkrun Ie. De kone nde zonalag brengt rns àé Der6y oIaë-
boorn- Aklcruu. Beide ploegen spelen dit ,jaar een 6eschei--
den ro1 en van veel krachisverÁ chi- l zal áan ook gàen spsske zijn. i.el j-s onze ploeg veel jonger en daarom zal metveel enthoarsiasme een goeá resuliaaÈ nogetijk noeten zijn
Het 2e speelt uit tegen De-Sweach p enlzal-moeten pro6ë-
ren het goede pad terug te vinclen. Het le speelt thiis-onli uur tegea lrnsum 2 . Hier ate e€r$te puntjes ?
l-A moet naar lrnsun 14, waar zondag van-verÍoren werd .Jongens het zal noeilijk worclen naàr doe in ieder gev jje 6est.
-f.aa8tr,f4gg ]: uu ape}en dte jongste relpen ecD anderlÍlge wed6triJ<1, Deze redetr$d is bedoetd als vooreecl_sbrijd voor 0lcle6oorn - Akkrun. Het Jeugdige enthousj__
ag,n9,za1 6st sankijken treer ilan waarct- zi jn i
KoMT DAARoM AïÍEN. *9t1 xg3qy1 algEN



Irec,lq-l -: - -Ql4etqerq-1---
óId.boo"o ging na het 5eginsipaal dire ct 'in de aaav:il
." tiit off ànsief heeft de Lre il'e wedstriid- Seduurd- '
i- .nt"t.,naen Eoed. kenzen en uit één bi-c rvan s choot
ó:";-;;;;;-áé Ëuar - roen één van d€ verdedisers .traq

i;;";'H1Ài iit bet doel sloeg, kresen vte een sttaf
schoD to€Eev'/ezen r tTaar dc-ze weid gemist ' Helenaal
;;;;í á;-;;"n]"ái"e ln nam rrnsrrro'zelfs 4e leiding. 1'-o
;i3';.;á àia-'á.-ttËtstera' ook na de pauze was olQe-'

tilt;-;;"-;io."..-l.tàr'-naar.tocb was hèt we er rrnstiry
áat wist te soor€n'. 2 - 0: ' .

ËËi .iitu.r rÍerd nu gew5jzigd ' waarbiJ Hein de spil-
oiaats van Ate overía-1. 

-Átó en !'ir ;:''i:n gln6en naar vo-
';;-;; ai--uJtsperèrs kiranen o? qe )ackpfaal-sen te-
iàËrril óiaárr"ótit vterd nu nrg vèeL stérker sn 

'lnelpun-ien konrJen baast niet uitllijvcn '
lf *i rá" tá"srótt" Jan .leninga-, 

- 
tli-e rlet een laag. schot

^'Uut iàt *iit te vinoen .1 - 2 En nu haclden vre ei'rde-
til; ;;;" àep ueetie geluk. Volgens 

"e1en 
was de speel

;;ià ;i;";Jïtétuoi tien -iebreÀ een vrorzrt gaf, we1-

Ë;"ào;; siómen dnoi rnet een beheeïste kopbS+.''verd af-'Jà"ó"e. Dtt vias de geliJkmakct' uaar eigealijk nie -
;;;à;;"; op seretreid t'ád. -c;r \frerc niet neer afge
ïïá"tl-rsà àË vïeástriid-kre gen vre te horen' dat 01de -
i*'rrr "ài$nde 

vreek tegen Àkk run met e ea gewi j zigd
è.ltYaf in-tlet veld zal kcmen . 

Sjieuwe Huisroan.
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,
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0e rU erp 2 - C'ldeboorn 2

Het had veel van ReaI l{adrid tegen Feijenoordt t{eat
ii;i w; ket en'muis spelen. ' e weren-gebeel niet op-
pewassen tL.gen deze sirblien spelende Ureterpers' die
ïofÀÀns mi.i"ve el te laag geklasseerd staan' Voor de
;;i-il"á Ëet I - O Hët-zat er dus no1 in,.naar 5e t 

^
[*.. u" belaas-niet uit en i'et werd el gauw zelfs 4 - O

,íàq" wist de schriiven van dit verhaal er nog 4 -_1
uáítu-*u.tènr naar dat oertcrp er daarna ncg / - l' wan

aou mal(le n be-áden we aiet 8F drooÍrd. !"e hebben ons bÈst'
gedaan maar we konden geen doelprl"tt"rïi"Ë"1*i" '

Bergun , - oldeboor.L t
De àerde $reclstri.id in de'2e c oÏnpet iÈic brecht: ons w€€r
éien-s"ó"è". Utáaaf vras'het 'sérgun dat o.rs met 5 :-'0
naar huis t er ugzond.
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.ijr vras zo'n kleine 2O minu te n gespe e1d, toen gerguno Ce
leiding nam door een Sooglal r.relke onze keper een 6*etje
verraste . Vlak vcol de rust weer zo'n balletje en het
v'as 2 - 0 . Na de rust, vre spe elden toen vror d-" irvincl ,
waren we steeds iq de aanval , maar zoals zo vagk ge -
u ;-.r-:t, de doelpunten vielen bij ons . - Geleidelijk voerde
Bergurn de stand' trt 5 - 0 op- Zonrlag a. s. Le€\innen 

"4'€wee! net nieuwe moed, ditneal .tege n lrnsum Ik hoop dat
clit een rve rrvinn irrg , of op z'n minst aen gelijkspel raag
wnrd€n, want de moc4 geraakt er bij 'lonnige sp€lers e ,rn
lectjc uit en dat naet niet. I'egen Ákkru& krnden wc
driemaal het nc.t vinden en waarorl kunnen we. dat au nlEt
mcer. !e corqretitie is nrg lang niet -lf p"e ïooen . ue pun
ten komen we1 , maar dan n.€t!.rr vre er te gen aan .

Cor Alde5ts . _
Ol;lebrorn l:i - Irnsum fr

IJaar we vorige treck met 4 - 0 van llue B)i j s
badden g€rïonnen, b€gonnen lle fleze wedstrijd dan ook net
goede mred. ]tradat de. sche.idsrechtel het 6erriirsignaal had
gegeven, riierden vre a1 dire.ct in de verdedigiirg gedrukt,
loe:r de miovoor van lrnsun de ba1 op links irad gekregen
en cL:n paar vall lnze sp!.lers. onsp!.€lde, schrrt de ze Ce
bal li-stig in trc. t net . Direct ging Irnpun weer in de
aanval en aangezien Irnsum lechnisch een pêer goede
ploeg hee .ft klnd€n we. dan cok ni.ct voorkrmcn dat het
v;or de rust al 4 - O v;crd .

Ne tle rusb girge3 vre j-n de verdediging en mct :og
maar een paar spele rs in de v)rrhoedL. v/as de h_oop voor
ons op een do.,Ipunt we1 zeer kleir gewordcn , lrn5st
wist na de rust ncg .-!én keer te sccren, z:d:t tle eind-
stand 5 - O werd. Dit tita s caze slechrist .gcspe elde wed-
sb ri jd_._
.,.IST U DAT .
. . . allc B-Junicren 's zalterdags op cle tr:ini:rg ver-

wacbt worden,.
. . Jaap 'i1lem err Bart van Heel in lrnsum onze jeug.

tli-gste suppJrt€rs warên
. . . De ze tvJee !ïelpcn cp de fiets hrar€n gL.ko:oen .
. U nergens zulke enthousiast gespeelde vreclstrij-

den ziet als bij fle welpen .
. . $rij U .laarca aanrader. zonclag a.s. c.r!. l uur ,.nk

L-ens tc konen kijken .
. . ongsveer BO clubs €en bJ€te varr f-5.oo Bekregen

hebben \rr€gens het niet 6ezoeken vgn de algemete
lede nv ergad .,ring .
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. M. Meester- Sj. Hu isnan llï.Sbbiiener H. ÁkkernÊur A. Jeninga

Ïi . Hui sman- J. J e4igg g. _O :S gbliqngr-,.J . Kalsb€ e k-'S . I(n 01

OTDEBOORN 
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C. de Boer
Cor Alclerts J. Ve ltnan- D. Benealictus Il. cle Jong A. i{ijbolt

J . Í'l at ze na- S.Viss er-d-l-v ier sna-J.Nie uw land-D. v. L,e e uwe nIe re s enrre _E:Aqrdega_ -_29 {.{rqro gr : 2e E. Huitena
Dd S. j;...lii ? - i-Iu,;3i .ir ,i: ve lÍ-ck :.1) t.:t

K. Gorte r
S. iivagenaar Ir. Visser

2 uur

1I uur

J. Bethlehen R. I)am ?
J.Veld- J.Kranèr- D,iuagenaer.- H.v.d.He i-de- R.KnoI

IRNSUM 1A - Ofdeboo.rn 1A vertrek 10.J0 per bronners
H. R.I{i euwl and

i;. Rodenburg' ..i.v.d.Bij
XI. IJ.v. d.Velde ,,. uite h.Ve enstra

li. de Rots- T.Krame r.-'S.,/r at zema- P.Hoekstra- H.Poepjeg
re se rve _]s a !e nc ga_

laar er i-:r het 6e gin va-r dc compctiti- bogu eisun aal dc
fj,nanci-en w)rden gcsteld, delen we onze 1àden mec, dat de
contriSutie-kaarten cle zer dagen worden aangeboden met een
opslag van f. 4.15 zijndc F.V.A. cont ributié en verzeke -ring. Dit ga 1dt te vens voor de Jual ore.n we ]ke 'ilit sei-
zoen I/ jaar worden, tcrwj-j1 de juniore.n 6eneden dezeleeftijd_1.!5 voor Bondscontributic en verzekering 6eta-tren. V,ÍIt U vooral 6ij eerste aanbieding a3n Uw ielplich
tingen voltloen. gij voor6aat d ank

- l'-P:ïTsnccstcr '
Het ve_rslag_ v an- ]8, wat te laat 6innen kwa& $,ordt volgen-de week gcplaat st .


