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Hoewel de resultaten dit weekend goed te noemen waren, is
toctr al1es niet naar wcns ver:lop.'n Nlaar l-aten we met het
goede 6egirne n. Het eerste rtersloeg tiv arga thuis net 2-1
en verwijderde zich zodoende gelukkig wat uit de tnderste
regionen. En wat niet verwacbt maar we1 gre hoopt was, 18
won thiris net 1 - 0 van Irnsun fB en behaalde de eerste
o"ut"33t*Ëoi-ri;xrruden 

die zlch 6ij deze twe e wedstri jaren
voordedc'n, konden deze keer gelukkig niet op naan van de
spelers gescbreven worden. 3eide keren 1ag de fout t,i j
dè l.e idÍng van de elfta1len. Jant wat was het geval Zo-
wel het eer.st€ als 13, noesten de wedstrij den 5eginnen
met.te wei-:eig,,spelers. Ig alat reeds zatcrdagroiddag spee.l
de, starttc zelfs fet'9 rnan, terwijl ze cle wedstrijd uit
spe e lclen ne t f O man. De lc j-cl;Lng namen ze e ehte r in de
cèrste 2! ninuten, toen ze nog net ! nan speelden. Jon -
gens prachtig gedaaa en nog we1 gefeliciteerd roet dit
succes. Eh natuurlijk wordt er nu gevraagd, hoc ktri clit
gcbeuren. Nu, éón van de spelers t w,onende 6uiten Ol-de -
Loorn was niet cp de hoog'be van het feit dat de vredstrijd
recds zaterdag gtspceld werd, ( c.en 5lunder v,'fJr de con-
nissie ) twee anàer e spelers badden het afgeZegd, maar
dit was niet doorgegev€n door het betreffende cemraissie'
1id. Jammcr dat het zo gelopen is .

En nu Oldeboorn 1. Hier hadden slechts twee spe- r

lers be richt gekregen, de spelers wonenale buiten 01de. -
boorn. Helt aanvangsuur was Ïrler echter foutief verrield
en dus kun:ren we van geluk spreken, dat nj-e t iedereen
aangezegd was. Gelukkig id door bovengenoemde fouten
gccn puntcnvcrlies geleden. Toch houclt clit eeh waarschuw-
ing in. laten we net z'n allen proleren de zaak zo.
goÊ d nJgr.li jk te regclen. ,íe verJ-angen a1]es van de spe-
1ers, maar darr is het ook nlet ueer. d.an billijk dat ze
dat ook van ons verwaclrten, T o,t slot rest nog te vermel-
den dat het twe€d€ tegen O.N.B. lte Drachten met 5 - 2
aan het kortste eincl getrokken heeft. Erg bier5ij i.s, dat
we waarschijnlijk vao deze:wedstrijd een n trOETSTE " Lal'ler overbouden wegens een grote mond tegen de scheid -recht€r . Jongens probcer jc zoveel raogelijk te heSeer -sen, alhoewel het we1 eens noeilijk is .



lln clan ale konende zondag ,i at zal het worden ? s cbaat-
sen . . . voetbal,len ?

liel is bet waarschijnliik dat 5ij aanhoudenale kou het
prograJnTna afgelaet zsl worden, omdat .de conpetitie tct
nogf toe wel zeer vl-ot verloopt .- IJs en wederalienende rei.st ons cerste dan naar
Árum, waar bet attiid noeilijk in.innen is.. Speciaal in
Arun'ge1dt voor ieclereen, dat hij zj-ch daar netjes moet
gedragen .

Het.tweeda speelt tbui5 tegen de fier€ koploper
gakkeveen Q, terwijl bet derale vrrj is ..

L. moet naar Akkrum en kan aI 61i-j zÍjn
puotje . 13 speelt thuis tegen ReaC-Swart 18

scbien hier weer een succesje ? .

-_--D1"!u5:
. BIERVOETBAL

Op het artik€l in het rnaandblad over het
biervoetbal h€bben wc van enige kanten kritiek gehad .
Eaige jongens uit het eerste voeld€n zieh n.I.6e1edigd
door de opme rking, dat een Sierelftal hier io Oldeboorn
waarschijnlijk ook goed floreren zou. Zij veronderstel
ilco dat metrreen elftal ír Olde6oorn 1 tredoelcl werd.
Natuurlijk ls dat niet bet geval. ,ie kunnen toch niet
een geheel elftal de daden van enkelen aanrekenen ?

Namens d.e schrijver van dit artikel willen we dit na-
clrukkelijk vaststellen rde 

'zijn echlrer bl-ij net de
kritiek: Er,bliji<b ult dat er ook jongens zijn dic
we1 iets voor de club cverhebben.en die zich zouden
schamen a1s ze als Siervoet6aller actief zcuden zi-jn.

net é 6n
; mis-

Re clactie .

O.N.B., - Olde6oorn2. ,-2
De eerste niníten van deze wcdstrijd waren

voor Oldeboorn. De klok was nog nàar nauwelijks één
keer rond gevreest, toen Jan Kramer na goed doorlopen
op een voorzet van rechts het earste 'doelpunt maalrbe .
Het veld was enorn hard, maar toch rlisten wij het ho-
ge tempo goed vo1 te bouden. Rein Knol kwam op llnks
vrij en hij joeg m€t een hard scbot de ba1.. in he1,plastic.2-O-

Maar nu nan'0.1tr..8. het heft in banden en
steeds kwam onze achterhoede onder alruk te staan.Dj_t
lellerde voor O.N.g. ook resultaat op. Zij wisten voor
de rust ,nog gelijk te maken. 2 - 2. Ook na de rust wa-
len zij -sterker en j-n de eerste nlnuut werd onu€
voorsprong i-n een achterstand omge zet . )-z



Hj-erna werden wiJ weer sterker, maar boe wii ook Yoóhten' h€t
l-ukte niet om gelijk te makÉn Het 1'rkte O.Itr.R,hel hun voor
sprong te vergroten . Volgens velen van ons was het vierale
cloelpunt 6uitenspel. Itort voor het e incle werd-het vijfte
doelpunt er .nog aan toegevoe'gd.

lla de wedstrijci naakte Dirk r;agenaar rlrg enkele rpmer
kingen op bet gedrag van de scheidsrecbter, viaar hij we1 niet
zonder straf af zal komen J. gethlehen

Oldeboorn 18 - Irnsun 1 B
. Zaterdag hebbcn rÍ€ onze cerste twee puntjes binnenge-

haa1d. ;je speelden,eerst nret ! nan doordat L.Puepjes en D.Ak
kerman en reserve IJ.oalstra er niet qJaren. Later lrw aro H.R.
ItTieuwlald .. Sietse Jager scoorde jl de eerste helft 1 - O
In de tweede helft wou he.t niet .zo best lukken eri het 11eef
1 - O - Maar wé hebben gèwonnen Zo doorgaan

. Itti.v.d.Meu1cn..

OLDEBOORNl - \;ARGAI 2-I
uczc laatste overwinning heeft ops uit de onderste

plaatsen naar de raiddenmoot van de rairglijst ge6-racht .
Deze l<riapp e 2 - I zege haclQen wij clan ook we1 verdiend en
gt cft ons de krac Lrt on m:ci 1;e presteien.

Onder iedeale weersonstàxdi-gheden, t' het veld
was e í:n 5cetje hard rr )onden wij al oÀ half elf de.strijd
aan tegen onze tegenstancle.rs, Er wcrcl mooi samengcspecld bn
dc nachine liep gesmeerd. .uffeen cloelpunten bleven uit.
De tweede helft speeldcn we naar ons dorp toe en on.ze aanval_
len wcrdcn gevaarlijker. Na twintig ninuten ging onze 1lnks
back Jan Jeninga ree tcn aanval e.n lanceerde de 5a1 voor delinks6uiten, die inschoot , waf, vià een ,'argastei in een
doelpunt resulteerde . . ,dqr .tege naaÈval tran ,arga 6racht de
stand wec.r in cvenwicht I - f. i, ij 51even cloorvechten en
lO minutcn voor het einde kon Oene er 2 - l- var\ maken ,,nadat Jan KalsSeek hard had ingeschoten en de bal tegen, de
keeper aan h€t vel-d weer instuitte

S, Knol .
.-----



Opsteelingen voor a. s. Zondag

rrRUg , - OLDIBOORN . vertrek 12.45 pex bus
H. de R oos

arJeninga H.gkkernan v'' Schriemer
l. gene aí ói,.,i-'i;]itoi"*.o-O.s chrie me r -J . Kaf sbe ek-S 'rino 1

nèiutv" S. Huisnan Verslaggever 'r'Kalsbeek

lle zo kunt II
""" Zatcrdagavond :

Z:nd3gmorgen :

. Zondagnorgen 2

Oldcboorn valt cnder
District Noord,

M.Meestei J .,J eni-nga

11 uur

o-ok beluistercn Per radio' en

via ii.N.!. c'm f8 uur
vir A.N;p. oÍr-r g r,Ur
via V,iR,. cm ! uur

dc groep :

afde )-ing Friesland val de

f

OI-,DEBOORN 2 - BAKKEVEÉIiI 2 aanvang.2 uur'- Ilie tvooi is geen opstelling binnen gekonen.
De spelers krijgen \Àè1 bericht van d€ leider Ook
wotáéo de spelèis verzocht zondag a.'s. h€t reisgeld
yag vori6e_zondag te-verreEelen . -
AI(I(RUM 1Á 

--: 
OLDEBOCRN h.' vertrek 9.lO uur per

fiets.
H. l'{ieuwland

:' 'ri. RoCenburg J.v.d-tsi j
S.Veaema W.Vluite ', 

.Vee nstra
W.cle Roó s-P.H oe kst r a-S . r,i, at z ema-T .r(rame r-H . Po ep je s '
Reservc': C.Kleefstra Verslaggcver H.Poepje s

oLDEBOOR{ 18 - BE|AD SriaRT 13
. l1JI.J.v.d.V€1de

F. de Vries L.PoePje s
T.v. d.Meul'en J.de Jong H.vra$enaar

J oh. Brouwe r-il.Nieuwl and-D, akke rman-H.Ni cuwland -S.Jager .
Reserve O.Veoema

AFGE]-.,ASTINGEN VTN

verslaggever Joh. Brouwer .

rtEI)STRiJDtlN

en tot slot nog clit. Afs alle wedstrijden- zondag
worden afgelasÈ, verschijnt onze krant volgende
week niet .


