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Gelukkig ís het ons eerstè ol.ftal weer gelukt om beidepuntjes binneh te halen tegen 'r De Waldèn ". En dezewedstrijd heeft ons laten zien, dat het tijd w)rdt onte prob ere-n uít de F.V.B. te kómen, want tógen zulke-ploegen is'bgeen plezier nm te voetballen .

I

. _Y:t de ploeg die jullie op dit moment hebben ,zÍjn jullie in staat de K.N.V.B.te ha1en. Technischwerd er leuk gevoetbald , alleen nu het tempo nog wat
opvoeren . -Probeer nog wat meer de ruirnte Íe zoéken .
Een dieptepas kan het voetbal zo aantrekke].ijk naken
Deze inleiding was eigenlijk de aanloop voor een ge_
dicht van Jac. de yos. y/ees er van dooidrongen ;on!ens,dat wat de V_os in z'n gedicht zegt, ons al1er wóns-is.'\'tij zijn nieÏ al-1enaa1 in staat, "oá ,oàr" de Vos datdoet, het in di-chtvorn te doen, maar we leven a11ennet jullie. mee . De Vos is misschien a1 een beetje a1te optimistisch, maar we will-en het allemaal grea€ en
wensen jullie dan ook veel succes in de komenáe wóA_slrijden .

'r 0p de goede weg t'.

Jonge , !ïat een overwinning
Vi i-e had d at van ons verwacht

Verl-eden jaar vier - nul- verloren
lrum huilt , .,. Zw art-lVi t die fAcht

'k Hoorde ook rrog vaa êen kenner
Boarn wle dêr in klasse aoart

' k Ds.cht toen it Jonges hê]d sa f aè s j e 'rEn kon net yn goals to koart
En zowaar, .. kon ook de lVàlden

Onze vÈurproef niet d oo rs taan.
I\{oesten ook met lege handen

weer naar Munaerr oude gaan.
Zo ruilt onze ploeg naar boven
- Spelen ju11ie het nog klaar ?'k Zíe in BeetÀ de kampioenéploeg

Wij misschien het volgend jaar ?
Joc. de Vos -



Hoe de- bal zondag j.I. ook nog rolde
Behalve het eerste kwamen ook de .l.Junioren zon-

dag goed voor de dag, De uitwedsirijd tegen Wispolia J-./i

werd met ruime ci jf ers 4 - 0 ge!'ronnen. Een goede pres-
tatie, temeer omdat thuis van deze zelfde ploeg met
1 - O werd verloren; Door dit resultaat hebben onze
jongens weer de ,o/". ( 7 uit 7 ) te pakken .

I\Iinder goed glng het met onze re serv'e-elf talf en
Het tweede, nog steeds niet volledigr glng ruimschrots
ten onder tegen 0.ff,B.l. Tegen de zeven goals van 0NB3
kon Oldeboorn slech-ts twee door Jan Kramer tegenover-
stellen.

Het derde ging tegen koploper Irnsum 2 in lrn-
sum met 5 . 1, ten onder. Er werd L.chter goed gespeeld
en verliezen tegen zotn jeugdige ploeg 1s dan ook heus

DE KOT{ENDE ZCNDIG
We gaàn dit keer een rustig weekens tegemoet .

lfleen 1/. speelt thuls en wel om lI uur tegen koploper
Tijnje. Jongens speel met dezelÍde inzet a1s vorlge
week en een goed resultaat zaL niet uitblijven .

ÍIet tweede en dc-r'd e hebben belde een uitwedstrljd'Het tweede reist naar Bakkeveen 2 en het derde naar lk-
krum 3. Voor beide ploegen een z\\àre opgeaf r llaarbi j we
de kansen op een succesje voor het derde het hoog.st aan
sl-aan .

geen schand e_

Y/ISPOLI.rr 1/i O],DEBOORN l./'- O-4
Zondag begonnen we dan met volJ-e nied aan onze eerste
wedstrijd in het 4ieuwe seizoen tegen lVispolia.
We hadden de eerste helft de ïvinai in de rug en na eerst
even in de verdrukking te zi.in gei'/eest, kregen we steeds
meer het spel in handen .Dlt leidde tot de score 0 - L
Na de rust wou het eerst niet vlotten en we Lradden het
dan ook zw aaÍ te verduren" Echter plotsellng brak onze
voorhoede door en hans Poepjes benutte dit door een
doel ''rrnt te scoren . O-2 Nu was het bekeken. Y/ispolía
verloor de moed en wij benutten deze kans door nog tv,/ee
maal te scoten V/. F/uite

I
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TR,{TNING

eerste i.s
trainen.
op Vrijdag

In verband met de oefenwedstrijd van het
er zaterdagniddag voor de B- juníJren geen

De training van de senioren is deze week
en niet op dond erdag



\

otlr-t,'Booali l- -Delï,|.I.,DEN L 2-O
Daar we de v:rige week bericht hadden gekregen dat de
nr:s. 2 van de 1ó klasse 1i en B spelen oro één plaats
in de K.N.V'8. of zelfs misschien beide proaoveren'\4as
deze wedstrijd van groot belang voor het bezetten va'n
de 2e plaats. En het was te merken ook. Het lÏa1den-pu.
btiek , uitgerust met toeters, zorgde direct aJ. voor
cen flink láwaai. Jammer was, dat hun onsportieve ge-
voelens dc overhand kregen, toen:bIeek dat hun favo-
rieten near een ncdcrlaag !'rerden gespeeld .

Over de wedstri.jd het VolSende . Na een zenuw-
achtis besin o*an beidc kantcn, rtaarbij doelrijpe !an-
scn gëmisÍ wcrd.n, kv,ar'en $ii toch langzamerhand rn dc
neerderheid. Het d-rel van de Walden kwan onder grote
druk .te staanr wat na ongcvcer een half uur spelen re-
sulteerde ln een I - 0 vocrsprong.

Na rust een nog sterker Oldeboorn. Het overwicht
werd eehtcr nog niet ín goals uitgedrukt. Opgel-egde kan-
sen werden gemist, Toch Èerd het nrg 2 - 0 tocn Siemen
een fraai gónomen corner van Jan Jeninga beheerst in
ecn do,'f punt omzett" .

i/àt hic rna gcbeurde moeten \\e m?ar zc, gau!\ mose-
lijk vcrgcten. Jamàer wasl dat dc scheidsrechter niet
reóotutei optrad tegen de heftig protesterenden'

-/rlf eèn nog dit. Doet e en tegenparti j a1 cens
iets wat niet in de haak is, betaal dit dan niet met
gcJ-ijke munt. le scheidsrechter is hier om te bestraffen
ïf" Í-t"t kan" moeten we de strijd orn de tweede plaats
voortzetten'en beéindigen met a]-le spelers,

Dictus.
DE ST/NDEN

B]-,IIE BOIJS
OÍ-,DEBOORN
DE WIIDEN

ZIJN NU

9-L7
LL-T4
10-12
10-10

.dK!nnM

./rRuM
IRNSUM
SP.4RT.Ii
ROBUR

9
9
9
9
B

-9
-9
-6
-+
-_3__

Z /'TERD lGMf DD !,G a. -c - 2 uur speelt het eerste een oef en
*àï"Ïri;o tegen een elft4 iran.een bouwbedrijf -uit.
reóuwàráen. Íe 

.entreegelden zijn voor een deel bestemd
voor het'r Watersno?dfonds van de F'V'B'

- -:::l -



OPSTEÍ,IINGEN ;

OLDMOORN 1/' - TUNJE 1I
H. R. NieuwlLrnd

W. Rodenburg J'v'd 'Bij
I.Jeninga W. \Íuite iv{'IJ'v'd 'Velde

W.de Roos- T.I{ra,rner- S.Watzema-P'Hoekstra- H'Poepjes
Re serve S . Venema

B/.KIGVEEN 2 - OI,DBOORN 2 aanvang 2 uur
vertrek 1 uur Per auto

K. Gorter

aanvang l-1 uur

I-,. Visser R. Dan
M.B.KJ-gefstra B.Stremler S'Wagenaar

J.Beï;í;h;m- J.Kramer- D-rvasenaar- n'"'*:fiài" -
Reserve St. van Zind eren

ZONDAGMORGEN
tr-,K1.ÁR

9.45 UUR OEFENEN DE B-JUNIOREN TEGEN

N/IGEKOMEN VERSI,JGEN -oldeboorn 3 - Hood- ';ee-L o

Na het lange winterseizoerr begonnen we tegen het laag
geklasseerde Rooê-?êel'----- lvoo" de rust met de wind in de rug was.Oldeboorn
veel sterker. In de 28e minuut opende -Kees 

!y'iersma het
;i;;*; seizoen met een doelpunt Zelfs werd het voor
áË"""Àt-"ág 4 - o door doelpunten van,K'l/iersma? 'l 

an

r'ri"o*i*a Ën Gorter, ook nà de rust tegen de- wind--in
;;;;;-;;-"iË"ru" wi"r"na scoorde nog éénma'aT en Kl '
ii"rrË" 2 Àaal, zodat de elndstand kw arn met 7 - o-

IRNSUM í2 - OIDBOORN ]
Het ho oggeklassee rd e Irnsun heeft de handen vol

gehad aan ott, u"io.rg".t* . De eerste helft had Irnsum
ïoo" a" wind, dóch-ze wisten dit slechts uit te drukken
;"à à;"ip;i.À. lv" wisten het zel-fs terltg te blenggn
tot 2 - I door een doelpunt van Kees Wiersma' -die uit
óán mooie aangegeven ba1 van J' Nieuwland wist te

"á"""" 
. Na áe-rust was lrnsum eerst weer sterker

u" *i"t dit uit te drukken in drie doel-punten'- De 
,

iáatsle helft waren-wij weer sterker'. maar doelpulten
kwamen er nlet meer . ío kw am de eindstand net 5 - I

Cor de Boer '


