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Na een weekje rust zijn we hier da:r weer terug. De oor -
zaak van clit niet verschj-jnen Iag in hooftlzaak aan de wel
zeer geainge hoeveelbeitl copie, die we vorige week naanclag
binnenkregen., één verslag en één opstelling Na cle oproep
in bet naandblad om vooral tijdig de verslagen in te leve-
ren, was dit resultaat wel erg nagêrtjes. Daarom gráan een
Seetje meer me dewe rki:eg in het vervolg jongens. All-een kun-
nen wij tn t oo-k niet . En clan nog clit: tle nog ni-et biane nge
komen verslagen worden alsnog verwacbt.

Ons eerste heeft in deze twee weken 5O% winst be-
haald. De topper tegen 3}ue-goljs weril verloren, maar te-
gen Sparb a werd geen fout genaakt . Dit laatste was echtei
ook we1 noiligr.. ondat met de erbra twee ve rliespunten, opge
lopen i-n de wedstrijcl tegen Robur, de positie op de rang -lijst er niet beter op gewordea was.

Het twe ecle won van Harke Ína ], maar de e d tli.b we1 ui--
terst 6escheiden en wei:rig over-bui-gend, Zondag tegen Dracb
ten was het helenaal nis. Met zp1 werd verloren, ondanks
een groot veldoverwicht j:e de g€hele wedstrijd.

Het clerd; speelde zonalag tegen gergum J. naar kon
geen punt aan het totaal toevo€B€n. B - 2 in het voordeel
van de gaste b.

1A en ]B speelQen vorige week te gen l'iispolia. Het
werden twee nederlegen, masr voor lA golal het excuusrdat
door invallers cle ploeg taroelijk verzwakt bet velal in kwaro
13 kon nog niet het eerste puntje Senachti.gen., maar toch
wor<len de nederlagen klej-::er .

ZoDdag a.s. hebbea we vijf wedstrijden. Het eerste
spe€1t tbuis tegen ldarga en moet revandre kunnen nemen .
Het tweede moet naar O.N.B. I en kan waarschijnlijk aI
be€l bl j.j net één puntje zijn. Het derde reist naar ïrnsun
en beeft met een tloelman in een iets 6etere vorm dan zon-
dag j.1. nisscbien wel een kansje .
1A noet naax Reaal-S\irart en moet met iets tenrg kunnen ko-
nen. Ecbter vooral niet onderscbatten cleze tegenstander .
1B Ëpec1t thuis tegen Irnsun 19, clat ook al een zwakke
br.oedex is. Jongens vecht voor desnoocls N% en probeer
nu eeas te Í,irnen

Dictus,



IEI:ICIfÁTIE ;
Ons trouw lid en actief voettaflar

T-,ouw Visser is Dinsdag 9'Ncjv. j-n het huweli;k getre-
den net nej. Antje Annema.

NaÍnens Bestuur en leden lrensen q/e

het jonge paar vdel geluk .

BT,UEBoIJSÏ - CI.,DEBCOFNI t-O
Hoewdl de uítslag J-O al heel wat zegtrhe6

ben ale Bectsters toch meer gekregen dan hun eigentl3i<
toekwam . Dire ct ra de aftrapr net een harde wind te-
gen. bouwden we mooÍe aanvallen op, en er ontstonden
tlan ook wel een paar kans€n, naar cloelpunten 6levenvoorlopig uit. 3e ets, dat tot .nu t.oe nog ge en we.cl -Ftrijal verloren heeft, E>ee1de ve1 , maar gevaarlijk
t!.,aren ze toch niet en zo kwam de' rust met e€n 0-Q stand

Na de thee, en nu met de wjld in de rug, zag
het er niet eens zo slecht voor ons uit, naar toen-kwa-
rnen die beruchte 5 ninuten. Na een go€de aarval v6n
Seets schoot'bun linksbinnen..1a en d a-b betekende l--0-
Direct daana wer.d het 2 - O. Onze keeper rekende op
6uitenspel, 5l-eef staan en de blauwhemden konden sco-

. ren. lie waren net 6ekonen van de scLrrik of rummer l
1ag al in de touwen" lDat was een hele slag voor ons

maar ï/e vochten dapper dcor èn we hL.bben ooÈ nog wel
een kans 5ehad cn tegen te scoren, maar h€t l-ukte niet
nccr " .,': schricner .

OLDEBOOR{ 1 -'SPIRI-Á I C - A
Na het wcinige succes van de laatste tijd,nu

eens een nooie overwínning. Na het tre ginsi g:c.aa1 ging
OlcleSoorn fris in de aanval , dat al spoedig, na àpeÀ
spel over de vleugeis, door de nidvoor met een dccl -puat wercl afgerond. O]deboorn drukt; nu gocd. door en
een ha1f geraakte kopbul verd\.{,een via een spartaspelerin het doel. 2*O dus. Ilet v;e r.d zeLfs ]=O toen een top-
5a1 van de midvoor raak wss, tot verSijstering van dc
Spartanen, die dachten dat de 5a1 over het cloel zou
gaan. Met deze stand vrerd ge rus.t. Na de rust we er een
fe1 Olde6oorn dat in de aanval ging. En het vrerd a1
Sauw 4-O, toen na prina spel du bu1 weral voorgetrokken
en alÈ nidvoor voox. open doel maar voor het intikken

hatl. Hierna geloofden onze jongens het zeker en cr
werd nu beel lauw door ons gespeeld. Sparta rook nu
een kans en ging neteen fel in de aanvál, dat a1 spoe-dig twee doelpunten opleverde . Hiercloor'wakker ge-,
schud namen we bet spel weer in eigen hanti ln hót



en het was de linksbuiten :die erJ-Z van naakte ' En even
voor bet e j-nde was Ïret tle .re chtsbulten di-e met een mooi
scbot ite eindst and op 6-2 biacht. Zo door Saan ionBens en
,;arga is de vo lgen-de - zgndag- ook'voor 9nE: -
bracbten / - Oldeboorn 2 4-]-

Met een danig veizwakt elfta1 trol 01de6oorn I naar
drachten. B.Strennl-er en I-.,.Viêse r ontbraken wegens verkoud -
held en Oiétus was il bet eerste opge'stbld'Het 1êek er eerst
niet op dat we zouden verliezen. In d€ eerste 'he1ft waren we

zeker Àte rker. Dracbten kreeg echter het eerste doelpunt
- toen hun rechtsbin:ren alleen voor onze keeper kwam - f-0

Enkele rninuten later maakte onderg€tekende gelijk rnet een
ver schot 1-1 - Uit een corner gntstond het 2d€ doe lpunt
voor Drachten,' toen onze keeper de 5a1 niet ond;r contlo-
le kre c,g en een vri;]staande speler benutte cle ze kans.
Kort hiárop kregen wlj een vrije trap vanaf de- zestienmeter
1ijn, do cLr het Àchot ven Dirk ketste tegen de 1at .

Na- de theè kre qg Drachte n de vrind m€€ en zi j .-.raren. nu ook 
-voortdurend steiker en ze wisl;e n allt tenslotte in tv,iec doel

punt en uit ta drtlkken; zodat Drachten deze wedstrijcl won
met'4 - 1

voor d€ l,egenpartij . D.

Old€boorn t - Bergrn t B-t
In Lre t koit zou m€n de ze ttwec kamp kllrrn^n zj L r1.

als i,i j-ruu ccn duideli jr'e arht'i.i ling 't ! tt 'rr'lt:!Lr) hLt rnl
tíatiei en dus ook ]ru LËulru jn prijslrocster geven aa:e de

icued. En LcL vurd'icnt mijns in:icns dan ook het ovêrvuegan
;,;;;á; on tc tracht€n efftállen 1;ege n e-}kaar 1'e laten spe-'
fèn áie v;at nlecr de zalfde leeftiid tf albhans roentaliteit
hebbÈn als het oize. Van dc vre'-'brijd zou nen kunnen zcggcn
dat-wij darrpend a1s dofende rioders een zondvloed van aan-
vàllen"tracLten om te truigen in een bescheidcn st ornrloo p

À"rátrijà", *ortà 5i; [e5i:k aan fucht meestal'wèer sne,l-
àiLnápt. lá eindstànà iias er dan ook wel- naar B - 1=-oo'

J. _Bethlehem-.

van Le euwe

Oldcboor 1r. - ,,isPo1i3 1;;" In de eerste hclft v:rn de wedstriid werd er een
r;ee tje 1tc ve l- gevoetbaldr' vtaardoor één va:r onze achi;erspe-
lers een overtieding maakte, dat net een penalty yer$ be-

straft, waardoor de stand 1- o voor wispolia werd' I\a de
ruèi wárd nog hard gÊstreden \Íoor een dlelpunt' maar de

stand 1leef zo . 'L,ietse Roden6urg



Qpg t9 f_t iqggn_ v_od1 
"zogclgg_a. 

s' _ { ryoyegt_e r_ _
Olde5oorn 1 - rjarga

H. de Roos
M.Meester S.Huisnan

W.Huisnan H.Akkernan A.J€ninga
D.Beneclictus-Jan Jenjnga- 0. Scbr i-eme r-J.Kalsbe ek-S.Knol-
VerslaEsever S.I(noI

oldeboorn 18 - Irnsum lB
M.v. d.Velale

L. Poepfes P. cle Vrj-es
T.v. d.Meulen- J.cle Jong- H.lvagenaar

Job.Brouwer-Jan Nieuwland-D. Akke rnan-H .Nie uw l ancl -S . Jage r
ReÊerve IJ.Walstra Verslaggever J.cle Jong

Re aal-Swart 1.tr - olcleboorn 1A
E.Nieuwlanil

ii.Rodlenburg S.v.d.Bij
M.v.d.Velde VJ.vJuite !i.Veenstra

!ï. ale Roo s-P.tHoek str a-S. !v at ze ma-T .Kraner -H.Poep j e s
Reserve Cor.Kleefstra verslaggever T.Kramèr :

ïrnsuro J - Olde6oorn J . verf,rek 11.4! uur' aanvang weclstrijd l2.L5 n

J. *agenaar
Cor Alcle rts J.Veltnan

A. Nijholt H.de Jong E. Ádena
J.Watzena- K.Kramer - J.Vekl ?- C.cle Boer- D.v.T-,e€uwen
Reserves 3.de Le euw

Á.Voolstra verslaggevex Á.Nljholt
De aanvangstijden zijn ,niet aangegeven, daar in ver -
band net cle int e rlandwedstrij cl ZwitserLand* Nederland
tle meeste wedstrijden we1 naar de morgen verschoven
zullea worclen . lllleen van tret clertle ontvingen we zo-
Det bericht, dat om I2.l-5 lqordt gespeeld.
De g. junioren spelen zo rnoge 1i jk zate rdap.J-dd ag, cloch
alledl za1 nog nader worden 6ekend genaakt .

Voor een ! 1? iqrigu jongen is er nog een shirt te koop
b].J slager KJ-e e Ïstra .
H.v.tl. Heide is zondag zonder shirt tbuisgekonen. lieet
ienancl van het tweede elftal nisscbj-en waar het is .

BÍnDenkort wordt er weer een spe 1re gel-conpe titie ge
houclen. í/illen deeln€oers hie raarr zicb nu aI opgevèn.


