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lraren bij Nederlancl - Zlvitsarland de doelpunten duur, 5ij
ons in Oldeboorn was dit zondagmorgc n 6eslist niet het ge-
va}. 15 doelpunten in twee wedstrijden mag er als kijk
spel zeker zi jn. De meËste doelpunten waren voor onz€ tÊ-
genstandcrs, maar toch hieldcn we volgens de verwacbtin-
gen de helft van de te 6ehalen punten thuis. Hct tweede
we€rdc aich n.]-. goed en won fors vaD het nog zonder pun
ten zijndc Surhuisterveen l, Dat 1B tcgen Langezwaag 18
het oaderspit noe st delvea was g€en verrassing, naar toctr
was de nederl-aag w€er aan cle te boge kant.

De komende zondag brengt ons vier wealstrijden .
Het ce r stc is evenals vor j- ge wee k wc.e r vr j- j . Ditmaal een
oefenwedstrijd ? Het tweède gaat naar Harke ms Opeinde
J en zal het daar zeer zeker noeilijk krijgen . Van het
derde dat thuis tegen 1rnsun J speelt, verwachten we nu
e cht de eerste puntjes . J.t speelt thuis tegen A kkrum 1a
Jongens, waruleer €r m€t dezelfde inzet gespeeld wordt als
laatst in lrnsuro, dan zit er zeker een goed resultaat in.
13 gaat naar BIue Boijs 18, waar in oefenwedstrij den reeds
twecmaal van gcwonncn werd. Toch echt niet onderschatten
cle ze tegenstander, roaar nu eens 60 roinuten lang voor 10O%
er tegen aan . Dictus .

l-re ccr-stvolgcnde drie vers1agct zijn nog val vorigc week,
claar ze wegens plaatsg€brek waren 5lijven liggen .
Eerst de welpen aan het wworil -ZV'ART - [iIT
De witten hadden na 2O mlnuten zo wat cle leitling door een
mooi cehot van Pjet Rodenburg. Maar de zwarten gaven zich
nog niet ge$/onne n. Met een schot van Honkie cle Jong had
Binne eel goecl-doelpult kunnen rnaken, maar de witbé keeper
Jan v.d.Meer liep goed uit en pakte en schopte de bal hèt
veld weer in. In de tw€ede helft maakte Douwe Oosterbaan
uit een mooie pas van Piet een doelpunt. Dat betekendè dus
2 - O voor de witten. Honkie en Binne, van Zwart , pro -
beerdËn het nog eens om er cloor te komen, Maar het 1Íkte
hclaas weer niet. Anne Dijkstra van viit snipte bem ook nog
e errs voor de witkeeper !!eg en toen schopte Doede hero corner
IIij werd sle'càt genomen maar Inru am een goe cle tien meter voor



het doel tcrecht. Toen werd hct mooi .De witten en zvlar
ï;; ;;;;"'áttJmaal naast voor het cioel 'maai: tr:cR i-n-
eens .qn.ru er ki'r a'n trapte hij ben naar !ou\{e , cie hen

naast schopte. IIet vrcrd ook nog een ke-er corncr voor
i..ï"ttitiè àoe 1, nr:r hi'j hr';.;:r-::1rte: de iijt te ::echt
oááai-Èènr.ie Dijkstra hén in hci zi-jnet sloe g' r;j-t 1e-
iËr.á"eê áos penátty. Durk, de -znert-ke cper n'oest he-o

;;;;;, t;J 5an v.á-Meur hield hérn" Toen wcru de w<.d-

"i"i;á 
aigefloten . Dc cildstand r'ras d'rs 2-- O t''o::

de witten B.J"dc Vries ( tiit )

Het vras zondag mooi wcer on tc voe 'tballen "l;e
s i;ar-Lerr oro 1 -uur ' Eàrst waren l'/ € evcn sltcrll 'n bi ''e i
à.-ió*"i"g er in. Toen l-ieten wii zvrartcn'he u zi-l;te -r
iiet'nodettËurg profitcerde daarve.n' I . 0 'ioor wit'
Ook na ae iusi haaktcn oe witten e e:r doelpunt $oor
óàutre Oosterbaa'n' Een paar ninutcn voor het ei-ndc
ktogun we een.penalty vle vrilden |en-allemaal graag
.àreï. maar onàe schc idsle chtel ze i: De kt-. cpe r liurk-
Valk.'Maar deze loste een slap gchot, zodal; de keeper
van de witten hen gemakkel-ijk hi+1cl . Daarnee was de

wedstrij d afge loPer.
!t at ze Ch, I;r rtzema (

,e g.;(j acl . 2 0l l:boc-.: 2
Ol debóorrr 2 ging in Beetster,rwas,r zee .i snel v a':' ;tari"
De nàdstri;d-wal nog ':aàr: enl:ele nir';:ten oud, !c,,en
Rein lhol àet een vlcugelschot or,s tic' leiding gaf- O-1
Éven late.r kregen lve càn vrije schop te Lemen' v"elke
àoo" D"'llagenàar val ongeve€r 18 neter in eeas werd
ingeschoten . O-2. Maar Be et ste r zirÍlaag was btiikb?al
niàt van plan zich zo maaT te laten r'/errassen walt de
áanvalien- op ons cloel werden stecds hevi8€r' aii één
var deze aai:val-le n v;ilde R. Dam C,e 6al op Gorte r tc-.
ru[ spefen maar dit gebeurdc-onzuivet, zodat de ba1 in
éiËu"'doe1 verdween . 1-2. Opnieuvr kvran De-Svleach te-
ruë en uit e L=n doelworstelirrg wisten zè te scoren 2-2-
Nog voor de rust wist D.!'{agenaar ons wet:i een vool? -
spiong te bezorg€n, opnieuw lvas zijn schot onhoudbear
v*oor áe ke èper . Z-l . Na- de lust -was le-Sweach kor-
tó-iiJà steitèr en áit resulteerde dan ook in een doe]
puLnt." t-t . Hie rna zijn wij stecds. de betere ploeg g,e -
ileest r- naar we konden geÊn doelpunt n€er naken ondanks
goecle'kansen, zodat de-wedstrijd die,onder goe cle le1-
áing stond in een ge1ljk spel eindigde t - t

J. Be thlehem .



nlr'! ntl van de af gr:1 ope n z ondag .
Oldcboonr 2 - Surhulstervcen t 5 - I

Hoe',:;1_dr plocg op enkele plaatsen gev;i jzigd v,/as, !i/erd er
v oÍraï Cê aItr a: dj-t-e cl, a1 leL,ke r. ge conbin€ e rd . Ív e krc ge n e eir
.luj-m ve ldove rvrlcht, r,lai, a1. gauw resultee rdc in een doelount
van Dilk, die roe t e.en rol lert je de . doelnn:,n ï31 slgsg. Even
l-ater we.,:d bet zclfs 2 - 0 toÊn dirk goed doorzette en.-de
tloe Lnan van dichtbij kansloos passeerclc Ondanks de vele
l:a :'r:r die . voor he t Surhuistcrve ên-doel ontst-.nden, werd er
voor eerst Êiet me€r gedoÈ1punt. Toch kon ei met J;0 gerusb
worden doct e en Cóe1pr-rnt vin onCetge te ke.dc

Itra rust hetzelfd: spe 15eel,d, Jan Iiramer i, ikte a} gauw
uit een trekbaf de 5af in'b.et doef, mírar daarna ging het niet
meei zo vlot" .surlruiêt erve en },rcëg 5lj één tler ultvallen tre-
recht een penalïy en dit betek€nd€ 4-ï- lot 's1 ot rest nog
te vernelden dat Haaie rne t cen schitterende kopbal de eiud-
stand op 5-1 bepaaldc .

--_-
lictus.

Ofdeboorn fB L ngc2r.rs5 ]g . l-B
| ;;e hebb"n zondag nooi g"voetbaid ,;e moc scen ."e rsb één mi-.
[ truut stili;e r wàot er was e en comLissielid van L,angezwaàg
f . gestorven Het begon zo goad , na o - 1 kli'an:n l-re op 1. - J.

cn vJÈ dachtc-n, dat kan nog v'rel eens sparmend worde:r, doch al
gaurv werd het -'l-,-2 cn . ten:- otte ',1e rci he,; 8 - 1
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ÁTÍE}ITIE . ÁTTENTII
Volgende week worden de T0f0 formu-

lieren, vre ge ns onst andíghe den reeds oB Woensdag opgehaald.
Wilt U hicr met tret invullen rekening mee houden ?



BI,UE BO1JS 1B - OtDEB@ll{ 18 
-vertrek 16 uur Per fiets

M.J. v.d.Velde
p. cle Vrle s L. Poep je s

K.Poep i€ s J.de Jong H.wagenaar
Jo-h. Brouwe r-H. J .N ieuwl aiad -D. rrldre rnan-J. H - Ii ie uwI and

S. Jager
Begelvg !JrW3r1gt_ra- - - - Iul"Jagggver-l\1. J:v:d:Vs1qe -

OLDEBoORN 1Á - AIKRUM 1À a,anvang 11 uur
H. R. Ni e uw la:rd

ï!.Roden6urg J. v. d.Bii
M.IJ-v. d,Vslaie 1Ï.Íiuite w .Ve enst ra

W. de Roo s-T .K{'ame r-S , Íat zena-P.Hoe kst ra-H. Poepje s
Reserves Á .Jeninga

_ _C3 $13e!s_trg _ _Verslaggeve-r $.R.{igugrr9.9 -
I4IST U DÀT, .
.... bij ons,,in de toto, prijzen zijngevallen van

f . 600.- e.n f. 2rO.@
.... blj J.Bcth1chen no6 een shirt van een ttlecde elf-

talspeler ligt ê-... dat hij ook nog een paar zeer kleine voetbal
schocnen te koop heeft , 3

.... 
"B 

zondagmorgen misschien tegen akkrun 28 oefent.
.....wij onder 28, de rescrves van 13 en cle oudste wel

pen yerstaan .
.... wij nog steeds geen verslag van cle wedstrijd

Á ld< rrro-Oldeboo rn on1, vj ngcn
.... icderc verslaggcver vcl:zocht w()l'dt vooral tiidig

zijn verslag in te lcveren
.... dezcr dagen onder de jeugd van V.V.01de6oorn 6a11-

points ve rclee ld zijn .
.... deze pennr:n er nog lagen van tret 40 jarig

iubifeum- ' - -
Er zi jn nog e nke 1e alonne' s op ons 51ad t' DE ZiJaRT -
\ijtt',IIN " tlie hun abonneme nt sge lcl niet he6tren 5etaa]d
Zouden zij de F 5.0O nog deze wcek aan ons over wí1-
1en maken Bij voorbaat a1 vast onze dank

dc Re dactie


