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Iíet verheugt ons, dat we deze keer e ens wat prettig€r
nieuwe lnrnn en brengen. Een stralende zondag, was vóor
'ons ook eea geslaagde vcet5altlag. Vooral de 2 - 0 over-
winning va:x ons eerste op Akkrun was een nooi succes.

Konclen we de laatste jaren thuis niet meer van Ak-
krum winnen, z.nclag haclde n we beslist de treter plreg .
In ile eerdte belft werd A kkruro al gauw naar een neder-
laag gespeeld, hetgeen i:: cle tweede he lft geconsolitleerd
kon wcrden . Toch moet de afwerking van de aanvallen nog
beter, terlvi jl de achterhoede ook niet altijd even clib ch-
tg .!r,e.8lJn echter i-n ieder geval terug op het pacl clcr
overwÍnnlng Iftr doo rga an zo .
De Éelpen speeltlen om l uur een vJorr,\,e dstri jtl. Het was
itleaal sieer voor de jongens er:. er werd weer lekker en-.tbousiast gespeelal. Vooral de cloel-worste lingen waren
het aankJ-jken meer daí waarcl. Dat de weclstrijd in een
2 - O overwinni-ng vcor de \iri-ttrenden eindigde, kunt U i-n
de -verslagen 1ezen. Het was hier voorts verheugencl, alat
zo veel ouders Liun ki-ndereD. waren komen aanmc:digen,
hetgeen altijd een flinke stinulans vocr cle jeugtl Sete-
kc nd.

Een schitterend re sultaat behaalde ock 1A , tloor
in Irnsum twee vo1le punten weg te halen. Een kriappe
prestati-e, teneer rndat een week eerder thuis met I - O
kansloos'van deze ploeg verloren werd. A1le hulde aan
deze haril werkende ploeg .

Hu't tweetle speelde gelijk j-n BeetStÊráwaag en
kont hJe langer boe meer tot ile ontclekking dát ze ditjaar !íeI in een zeex sterke afcleling van de ,e klas
zi t ten.

Het dercle kon Lret eerste puntje 4og niet benach-tigen. Toch héeft er we1 een geli3'kspel ingezetíen, maar
Irnsum was clitrnaal ile ge lukklge plodg .

konende zondag is het erg rustóg. IB speelt oro
tbuls tegen Langezwaag 19 en bet tweede probeerir
thuis tegen Surbuisterveen I weer eeas te win-.



,,e beginnen ditmaal met het versl-ag van fB, wat we de
vofigè week niet konden pfaatsen

zoiaàg ( , oct.) heeft Oldetroorn 13 tegen Aidrnrn tB ge-
speeld. Voor de wedstrijcl hieltl Mulder een toespraak
wáarin hij zei-, clat we goed moe'stèn voetballen en alat
vre voor een overwinníng of een gel-j-jkspel noesten vech-
ten. Vv€ !ïàr€I} cla4 ook van plan om het tot een goed ein
de te 6rengen. In -de eerste helft liep het allemaal lek
ker en we declen helemaal niet oode r bij de Akkrurnrne rs.
Toch wisten die een doelpunt te maken door een r.isver-
st qntl tusseD, orlze spil Jan de .long cn de keepcr Mcint
v.d.Vulde, !,e gingen de tweedc helft da.:: ook 4et goede
noed in. Maar a1 gauw bleek het dat we tloor onze oner-
varen keeper niet tegen de Akkrumners qlaren opgewas-
senrlfet weid al gao"r à-O en vlak claarna 
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kÍe e.g nog een mooie kans maar miste . Toen werd een
van onze voorhoede spelers ten va1 ge5racht, net bui-
te'n het st rafschopgebie d en Douwe Akkerman plaatste
de bal mooi in het bovenstc hbekje J-1. Akknrm vreral
lteggp .gevaarli jker en Jan de Jong lrist nog eens op de
doe1li jn te redden. Akkruh scor.'r.dé nog ! náa] . B-L dus.
Janmer, want we hebben er voor gevochten, naar ja, er
is nu eenmaal niet stancl te houden zonder een goed ge-
traihde en èrvaren 1<eper. 18 hecft e'en goede keper ,Hendrik Nieuwland naar die hebben ze bij ons \ïeg ge-
haalcl . vlle hebben ldulder voor ale wedstrijd gevraagj
v'aarom we Hendrik kwijt móestcn. I\{u1'cle r zei, andeis
hecft 1A geen keper. Hei; kan bet bestuur zcker niks
schelen ctat 18 alles verliest en dan zetten ze ienand
rn het. doel die nog nooit een ure alst rj- jd--heeft gekeèpt.

P.,de Vrics
Irnsun l-A - o:-aeUoorn fg - 
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Iviet de J-O 'ne de rlaag varr de vorige week voor bgen, 5e-
gonnen we de retura wedstrijd'tegen lrnsum. lte begon-
nen met een sterk offensief en aI spoedig was het vi.
de Roos clie uit een mooie voorzet van links harcl in-
schóot . De aanvallcn van lrnsum werden cloor de achter.
hoede goed gestopt. Even voor de rusb maakte P.Hoekstrauit eea mooie Bas er 2-0 van . In cle tweede belft werd
cns {oeJ. sfecds- meer ond-er druk_gezet e4 clit resul -teertle dan ook iÍr een goal voor Iinsun- Deze zagen
echter geen ka.ns cle gelijknaker te scoren en dus gingen
wij net de 2 puatjes naar huis .
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Jelle v,d, Bij



Oldeboorn 1- Irnsum 2 O-2
I rnsum 2 heeft cle handen vo1 gehad od deze wedstrijd va:ro?s.!g winnen-, Voor cle rust-werd er'€€n g.e1i_jkóp[aanà,strijcl gespeeld. \iie waren wat ne e.r in de aánvai nààrniet. gelukklg net de schoten, waarvan één ite lat trof.K. lJiersrna hacl niet veel ge1uk,. daat de teeperïan-iils,:
steeds goed stond opgestefd.

Cor cle goer, die bij ons_ J. liagenaar a1s keper hervervan8en, wist zi- cb ook stee cls goed-op te stcllei _. Derust brak aan. met een ilu5tre 1 blanÈe staid .
^.Na d9 nrst speelden we iets. rninder. sterk en daarproïr-teerde l_ msum van Door een mi-sver stand tussen éérvan onze achterspelgrs en cle keier - had hij ,uur-Eu _--

schreeuwd r $rerd. het 1-O voor. oàge gasten. ie twóeàe tr.fer ontstond uit'eàn áoà1r;r;t;íi;g:ïè; van onze voorh_,de spel-ers frad de kans om afl-een voor de keper c,r 1_2 r,.
I:,rgk.ll naar.hij schoot via de paat naastl u,"-hábientot nu toe niet kunnen winnen, doórdat we steeds stèite:ploegen tegènover ons hebbendao -rorie juur.
Maar de aanhoucle r, ttie wint - "n. Áaero
:- --

t1:_:9-ti""l?g' op hct. vcrslág van 18 zoudcn we graag hu,
I:*tC::d:^It"Ilel opm€rken .- Sornmi8e spelers van*19 Ëc55,.-uoï nu roL een kcer roêt volledige overg?ve gcsp.'eld. ói.w1s il.dc wedstrijd tegen AkËil;. óuà"8* is-r<ritie r< v".nhy1 jriJ_.-. eig,-nli jk niet op z'n plaats Boveodie.n acÀfrwl-J rj.d.I\l-euwland cf s doefmaa_ van 1Á op dc juistc plaats)at wij elIes Ín het werk stcllcn o, eàa zo-eocd nbeelijke,plactsvervanger voor hem in 18 tc vinaà"r'Àpr.;;i-;;;zerr. ,e spel.ers van lB zullen achter net etkaàr noeterl
pI?b:I-:"-_geze tegenslag tetroven te komen . Zícb u1 gu"
!11-ee+ nederlaa8 nuerleggen 1s fout; succes zal dan àl--ErJd uatblrjven- Jongens doe daarom allenaal dubbel .jcbeslr en als je a1 eens rnoeitijkheden hebt, l.pr"ái áuï-dan mct de connissie .

_____ ____:______ __lg_ 39pil g!!q4 comraissie.

{a1 jacouus en Au(je te He.crenvà;;--;;;;;;;-;;-;;"i.;'dat ze met .grote bli_lqgclgp kennis gaven va; de geSoortcvan Lrun zoon BAIJffi KORIIELIS. Naneàs be stuur en"Iàdenwensen*wg hu! yegl_g91uk_tóe_met_bun_jónge zgog _.
Onze redacteur Dictus Benedictus is I Octo6er geslaagdvoor de boofdacte Nanens jeugdconni_ssie, .ag6[.1i.-;;aIle lecten van V.V.0lde6oori vàn hartà g.giutiàïiÀuro-^-met tli t succes Dictus. J. ietUlerem .



"pstelling€n voor a.s. Zondag I? Ott.
Olaleboorn 2 - Surhuisterveen J 11 uur

K. Gorter
R. Dam ï.,. Vi sse:r

J. Setblehen B. Strenler S. iragenaar
.,r. gene di ctus-I Krame r- D. hagenaar-Il. v. d. He ide -R.Ii:ol
?eserve . C. de Boer en J. Veld

Olde.boorn 1B - Langezwaag 19. M.J.v. d.Velde
!. ]O uur

P. de Vries L. Poepjes
F.v.cl.Meulen- J.de Jong - H.v' s96114s1'

i oh.Brouwe r-H. J.Ni euwland-D. Akkerman. J. H.Níeuwland -
rrg F91199--{:-!99pjes gn-

S. dager

l,artelijka dank voor Uw meclewerking

.iet is in cle loop der jaren voor velen een begrip gewor-
den om,tijdens de rust de box te 5ezoeken, waar onze spe-lers zicb bevi-nden. Dat er een zekere 6elangstelling -
:oor de cIuS is, clat stellea we aLlen zeêr zeker op hoge
_rrijs, docb het betreden der box neemt zulke grote afmè-
tingea aan dat hier niet meLrr aa:r kan worclen voldaan ..Iet j-s voor de spelers, lej-ders en tralners veel- rrsti -3er dat dit nict meer geSeurt . r,ij verzoeker. eL,n iLrder
dan ook lelecftl die hier D,j-e t s bebben te maken, weg te
51ijven. Mocht dit verzoek ni-et het gewenstc rèsultaat
rpleveren , dan zullen lriÈ ze€r zeker andere maatregelen
ooelien nexoen . In i_eder geval reeds bij voorbaat oÀze

E.Mulde:e

ïI

Het Be stuur .
.istUdat:..

THOR ]-B zich uit de.
heeft .

connpetiti e te ru6ge trokken
ginnenkort de sportkeuring voor aL onze actj-eve
leden be gint
tlè kosten pcr pcrsoon 3.1O zijn .
clat OldeSoorn ]B zate.rdag tegen G.A.V.C.ZB g€oe -fend beeft .
cle Grouvrste rs net 1-0 gan tret langste eind he55en
getrold(e n
dq! de persil-actic per 1 Januari 1!66 afgelopen is.wal voor boveígenoende datun uw spaarkaa-rt vo1 terug
ve rw achte n .

. ..clat cllverse verslagen wegens plaatsgeSrek ,zijn U1íj_ven liggen


