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Eindeli jk is het dan \.{eer zover. Na een tijd
van drie maanden korrden we zondag voor het eerst weer
voor de competitie aantreden

En dat dit wel- met geestdrift is gebeurd ,wijst het groot aantal doelpunten wef aan . In drie
wedstrljden werd maar liefst 22 maaL gescoord. Het
verheugendste van deze docl-punten i-s echter,.dat onze
jongens van die 22.l-.ief st 15 voor hul rekening namen.

Hier de feiten Het eerste veraste vriend.
en vijand door uit -Arum , waar we altijd noeil i.jk tot
r:en goed resultaat ko4den komen, terug te keren met
eenT-0overvrlnning

l\4aar . . , het derde dit keer ook op
drecf, wou zeÈer niet de rnindere zijn van haar groic
broer eh siuurde Rood-Geel 6 ook net de cijfers I - O

naar hui s
Jammer was hct dat ons tweede na een goedt-.

eerste hclft, de tot nu toe ongeslagen leider Ëakkeveen
2, in dc, laatstc fase van dè strijd niet m. i'kon volgen
I - 7 Opvallend was deze zondag de voorliefde voor
h. t ci jf er 7

De komende zondag krijgt ons eerste " De \,'/a1-
den " op bezoek, dat net ons op de gedcelde tweede
plaats staat. Jongcns, afs je met dezel-fde inzet speelt
als in .Arum, zit er zeker weer een oveÍ'vlinning 1n .

Het tweede speclt thuis om 11 uur.tegen O.ti.B.
3 en zal mct een gclljk spel meer dan tevreden kunnen
zijn.

Het derde reíst naar ï-rnsum 2 en zal aan deze
veel jongere ploeg dc handen vol krijgen .

lÁ moet naar 'rVisplia en hoewel het moeilijk
zal, worden, moet cen gelijkspel tot de nTogelíjkheden
behoren.
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.ARUM OLDNBOORN O-7

Voor het eerst hebben lve uit tegen llrwl gewonneni

Deze eerste wedstrijd stonden 1e nogal.wankel-cp onze be-
;;. ó;-;i"ter had ór gu"n goed aan gedaan' Toch waren

we verui.t de sterksten '-'in 
Oe eerste hel-f t was -Àrum wel- het meest in de

aanvaL, maar een paar vlotte aanvallen leverden ons twee

doelnunten oP.*""-'*"1{á- 
oó'-rust hadden we voor de wind ' Toch lti aren we

nog ni"ï-zó zeket ";-à; 
zaak, dgch toen lictus er I - O

ban had gemaaktr was de zaak 6ekeken ' lVe bleven op hun

álËt.'"i"ïàr-en.'Bij-"ó., t""og"peelba1 op de keper, zat
Ëï;";""-àóeo'tusáen 4 - 0 Direct daarop weer een

soal- van dezelfde "Àót. fl" dat Jan Jeninga een glaasje
ËïË-" ';,ï.a-i;i;;;à' 

-Àa-akte 
hi j prompt de zesde soaf '.0--k

;;&"" nog vel-c mocie kansen-vèrhien' Toen- Siemen zijn
ïi;?à; góár rt"a gemaakt' was het einde in zi"cht '

O. Schri eme r

OI.DEBOORN2 -B iKKEVEEN2
Wij begonnen tcgeri Bakkeveen met 10 man te spelen

B'in Kn;i"on iou*e Strórnler waren zonder af te zegqen

"i"ï "ï"-0" 
partij "tt-v/.-vloitt' 

dic reserwe was' is om de

Ë." or anderè redàn ook niet opgekomen '
Toch hceft oldeboorn vàór de rust goed stand gc-

hcuden ièáen ri:staánvàóro"r Bakkeveen' die 1n de eerste
h lft de hardc r"r ind mec heddcn

N.. 20 minuten Àpeten viel door cen hard schot het
c. rst.e àoelpunt voor Bakkeveen o - 1

êil;àiá hierna door slecht wegwerken van )nze
É''hterhoède werd het 0 - 2' ---- 

Na dit doelpunt maakte Jelle v'd' Bii onze- plocg
*, er compteet/ Uit één van onzc. sporadische aanval-len
1( ste Jelte een goed schoi ' Tot áe pauze werd er niet
n 'er gedoelpunt .

Na de rust leek het er op dat wli.van'het \'ei-ndvoor

i 'eI zouden profi-teren, want na enk-ele minuten maaKte Jan

;,;";-;;; 
-eËrste doeJ-punt L - 2 ' maa-r na dit succes

;:-kt;- onrá pro"g ars eèn kaartenhuis inéón' Bakkeveen te-
r n íle wínd 1n overspàcldc lns vofkomcn' De achterhoede
i Ï"Ë"rt,lriiËn-ïoi'*""[- 

-ón wl; kondcn, geen tegenstend
n..er bieden le eindstand áraaide tenslotte uit op
1 1 J. B e thl ehem

I
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ttR,{tt{tNc
Was de laatste tijd het temein vaak te

slecht om te traincn, de tijd kont nu wcer aan dat ahze
trainer de Heer de Vries U iedere week weer verwacht .
Blijf rndanks slecht weer niet mcer thuis, maar verschijn
op het vel-d. .Aan de conditie en techniek is nog veel te
vèrbeteren . I-,e1ten we metelkaar prcberen de tweede helft
van de crmpctiti-e tot een !,i aar sucóes voor cnze club te
maken ' Redac tie
nECTIF IC itTIE

In het nummer van vorige week hebben we de
pun ten-waard e ring van. onze deelnemers aan de spelregel-
wed st"i j d te ,t\kk rum hcl-aas verkcerd verrneld

HPt moet zijn ;
/,. J.ninge 9J pun ten
H. de Jong 89 it .

c' de Boer 
u"38*ru lre toetorot

OPSTEI-,LINGEN VOOR a.s. ZOND,AG 6 MillRT
I ^-i Ol-deboorn 1 - de Walden 1 aanvan€ 2 uur:
I H. d.' R-- os
I' t'{. Meester }V. Huisman

\ï. Schricmcr H. .1ikk e rrnan .1., Jeninga
D. Bcnedic tus- J. Jcninga-O. Schriemer-J. Kaf sbcek-S. Knol
Rcservc S. Huisman .

Oldeboorn 2 - O.N.ts. 3 aanvang 11 uur
hlervoc r gcen opstelllng binnengekomcn .

Irnsum 2 - Ofdeboorn I aa.nvang 1.30 uur
J . Vy'':genl ar

C. .41de rts J. V(-'ftrnan
n. Nijholt H.de Jong K.Kramer

J . Watzema- J.liieuwland- K.Wiersma-C.deBoer-D.v.Lceuwcn
Reserve E. .Ad cma Vertrek I2.45 uur per auto
lVispolia Ir{ - Oldeboorn 1} . vertret 10.15 uur pcr

H. R. Ni euwl-P"nd
\"/. Rodenburg J.v.d .Bi j

S.Venema W. Wulte ]vl .Y.v.d.Yelde
W.de Roos - T.Kramer- S. Vi atz erna-P. Ho eks tra- H.Poepjes
Reserve "lj. Jeninga

bromme r
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IGNT U DEZE REGLEMENTEN V.IN HET JUNIOREN'VOETB/I ?

t. t,111e deelncmcrs aan jeugdcompetities cn/of jcugdtour
nooien moeten goedgekeurd zljn door een rnedisqh sport
keuringsburcau -

2. lnn dc wedstrijden van Juniorcs .,1 rnag wordcn deelge-
nomen door speiurs'r.91" op 1_Septcmbór van h.tt.f:p:t-
de seizoen de leeftijd van 15 jaar, doch no€J niet di.-
van 18 jaar hebben bóreikt
.4an de wedstrijden van Juniores B mag worden dcelgc-
nomen door spelers v erL 12 jaar en ouder, dic op l-
Septcmber van het Lopende sclzcen dc leeftljd van
15 jaar nog nlet hebben bcrelkf,.

3. Een spelerr- die j-n de loop van dc compctitle I cf
mcer wodstrljden is uitgekomen als juníor A, magd"*er-
na niet meer uitkomen afs iunior B .
Een spcler, die 1n de loop van de gewcne competitie

(= senlores ) in vijf of meer wedstrijden is uitge-
komcn voor het eerstc clf ta-1 , mag daarna niet meer
a1s j ulior ultkomcn .

Juniores mogcn nict in rescrve el-f tal1en ultkomen -
nus ; 1À SPELERS MOGEN NIET IN FIET TYVEEDE EN

DERNE EI-,TT/J-, . SFE]-,EN

ivlsT U D./,T )

. . . de competitie van 19 nog steeds stil- ligt .

. . IB voortaan op zaterdagmiddag traint en wel om
twec uur prccí.s ". . . de rnogclijkhcid bestaat dat er op de fcestdagen
t.w. Pasen, Ílemelvaartsdag en Plnksteren, compe-
ti ti- e-w ed strijden worden vastgesteld.

. . " de acticve ledi:n daarom worden verzocht deze
dagen vrij te houden .

. wij zondag a1le b':langstelf enden op het tcrrcin
verwachtcn om onze j.ongens aan te moedigen ,

. , . de meestc spelcrs maandag te goed konden voelen
dat zc zondag weer 1os .waren gcweest. .

. . . het in de bedoeling van de jeugdcomrnissie }ígt
om dit jaar weer een spclregelavond voor de B ju-
niorcn tc organiscre-n .

!r/i- j wensen onze actisve spelcr Rein I{nbI nog van harte
beterschap met zijn opgelopen brandwonden '
Ook wensen we onze thceverzorger E. Bosma ? alsmede onze
trouwe supporter -A" itlijda" een spoedig herstel toe .


