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Een .flop... .. rdat is hor ^oordrdat me door het hooid
.j :--:gt,:is i i,. óvo" h-t afLelopen vJetbi.lv eekend na-
clenk. ant rnet de ergernis van woensdaC j.I. nog in
nijn geh-.ugenrwoldt de stemming e'' bep.:ald nlet fleu
-r:iger op, af s lk de gebeurtenissen ín dit r,eekend van
re voetbalclub Oldebocrn wat p1lobee.r te qrdenen.llant
'r'at is er !'reer !,-t vool-gevaf len.En nu zult u misschien
t-eg:en, "och; zeker weer met korf balcijf el--c verf oren?!
I i.- moet hierop ant$oorden:"\tlas ciat tïael waar. rri/ant 

!-! at
nu gebeurd isrls veel erger,kan een cl-ub ter''stotte
zelf s f unest \loroe.ri.L,aat ik u iet.s noenen rvechtparti j
ol de trainÍng;oe tegop<1"nours van hot eersc'e(+ son'-
nrge Oltjebooin-spelers)nakén zetrerdag een.,vergeefse
i'eis, omdat de 'oefennedstrijd schijnbaar niet doorgaat;
de organisatie van het tweede eJftal vcor de reis n-ar
Bakkeveen is on te huilen.
Ja,.ls je zulke gègeven-s hebtrvatt het niet mee om oi,-
ge\riek b te beginnen; Ioch vril- ik er niet neer veel vln
rze-.Èren, JJleen nog d it ;\laar de oorzaken liggen en wi,e
tle ::chuldigerl zi jn, interesseel't me op dit moment ni et.
llleen vraag ík degenenrdie niet vrijult gaanr in .het
v3rvolg beter op te passen, opdat onze club nlet h'ar
Iangste tl jd heef t geha.d.
i;/at de prestatles v:1n de afgelopen zondag betreft,die

. vlelen niet eens tegen.l.l: kwam zelfs zeer goed voor de
dag dcor cie fiere koploper Tijnje een geljrkspel af te
dllingen.Toch mcet er echter in het verwolg wat harder
vo-r gelverkt worden jongens,de eerste helft was nu
m::ar een lauwe vertoning.
Het.tiryeede verloor weer:dikrmaar oordeelt u daar liever
zelf overrna het verslag te hebben gelezen'
Zcndagrrorgen k!.iart vocr tien hebben de B- j unioren in
alle étitÍe een oefenwedstrijd gespeeJ-d.Een versLag
vindt u elders in dit blad.\r/el moet gezegd wordenrdat
het bÍjna onbegrijpelijk- is'\,laarom de competitig-van-
oóÈ";ó"guns zó fáÀg stj-l l-i.gt.Ook zondag a's' ligt de
c"rp"iitíe voor hen nog sti-1,zodat het we1 een latertje
wordt dit j aar.
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r Ineldent training .
Zoals U misschien weet, is er vrijdag
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j.1. op de training een vechtpartij geweest, tussen 991
i,;;; J;"Ë""s van hét eórste eittat' Íatuurlijk kont dit
áe sfóer-van een elftal nooit ten 8o99e' maar-nu- ons -eer-
;i"-;; zo goed voorstaat' Pet-betrekking tot de tweede
plaats, is-dit gebeunle dubbe] Janmer '

Jongens geUruik je gczond verstand en

probeer a1s elf tauarááen dó felbegèerde pronotie te be-
hal-en ' Redac ti e

Zondagnorgen om 9 uur stonden wii a1 klaar
om naar Bakkehen-te vertrekken ' Y/e]. wat vroegt naar
ïï"iiïà"ï"-;; il kwart over negen a1 negen spelcrs'
il-;";;- sïonaen we tl an te wachtcn, maer nog steeds -zon-
áËt-áoloi" . Tenslotte kwamcn we tot de conclusie da"t er
;;i"il;i ;";"-ilt;i; kwJmcn. \iant' 3'strcmrer had afge -
zegdbíihctbestuur'm?.arda.tnocstcnwijblijkba.ermeP-r
;;E;":t$";;"*;;á ;;i'ons arl-cr vreusdc R'Knor nog bcrcid
lcvonacn rnct ons ncc tc.riiden cn.zó}fs nog ncc te-voct- r
Ëa1ten. (Rein is nogal zic-k"gcwccst) naar met z'n all-cn in 

'
ZO"-á-oià t"n ook níet. Gdlu[kig was R'v'd'Heidc bercid
mooteriiden.Tcnslottcwcrdcrnogcente.xigncharterd
ïàà"""0à-Ëiáttt "ó"a= 

om hat-f clf hct startschot vP."n dc

;;;-á;;-rilh schcidárcóhto" nocmde' Nu is er op de scheids
ïáËrriài áriiiá wel wat aalr te merken' mc"ar dit was wer
à"À. e" kloni<en geregeld woordcn over het vcld, die in
cáËn cnkel woordónboèk tc vinden ziin' Je zota zo zeggcn
Eái o"" schcidsrechter' de;"'t toch.wcl^icts van zou moc-
ten zeggcn' t*a" ,toó tróor. Bovcndien floot hij vooral .in
;;ï;;ffià;á1 van Be.kkcveen . Nor' ia' het was niet ander s

;;--;-ái;à;n oá oott de rust in met 5 - 0 achtcrPl?ld'
ttót "eË eóht een wcdstrijd in Real-- /rnderlecht-stijl' - ^ï;; ài; vijf goal" *or"tt"er drie onscldig' !??: 

"1! 
"-:I-f^:

or"o *ot.trórdór het mee eens zi- jn' Ik zou grae'g cen- geval
;;;;J ; B"kkono"tt mocht cen vri;e trap nemen cvcn buiten
Ëií"ï"át"àhàpgebied. Een speler v n ons nam niet genoeg
áï"t"tá. óe sèËe:-asrechter iroot hierrroor op het nlonent.
á*i-aó-"ot"r van de vrijc trap ziin earloop nsra'-Er werd

àoo"Ànspnofd en er kwam- een dóelpunt uit voort' De vloed
iil-fióóia"" die toen ozer de schèidsrechter ziin uitgc-
stortzalikmaarnietherhe.lcn'neerdenerrlj.eperwel
àiËiie-bi;-l Íei "tera"n 

er aeht'goaIs in totae'1 '



Dat M. Kleefstre nog een keurig doelpunt heeft ge -
BasJct ncet ik nog wóI even eanhalen. ÏVi j hebben-de
',Íedstrijd uitgespeeld, hocwel er in de pauze we1 an
dere meningen wl.ren t

Zo-zien vle, óat er zowel bii onze voetbal -
cJ-ub a1s bij de scheidsrechter nog heel wat aan kan
mankeren

Jah Krane r

í ar o"-rorr"rnoe-zóNl,,tc snsl'tcl-
Het cerste reist zondag ...s. na.a-r Deinun om degre-
datiekandidaat Sparte te b ekampen. Hoelr el een over-
*inning in de lijn dcr vclrryachtingen ligtrnoet toch
voor dó voor hun-laatste kans vechtende Spartanen
opgcpast wordeh.
fËhi:if het turecdc vri j is, speelt Oldeboorn 3 thuis
óm Z íur tcgen Frisia 6.Een zwere opgt'vc tegen deze
hooggeplaatéte, technisch goed spelcnde ploeg' 

-f n Eà"e-t nc:a.r Biue Boys l/,.Hoewe} thuis met 4-0 van
dezó plreg gcwànnen werdrzal nen de tegenstandcr
toch niet moeten ond crsch.'tten.
Ieder nog een prcttige voetbP'lzondag gcwenst en
denk er om.......sPeel sPorticf.

\'/ist u dat, .....
.....Evcrt /dema onle-ngs ziin cerste wedstrijd gc-

floten hecft
.....hid door ecn ware doelpuntcnregen de te1 kwiit

was
..;..de toto-lcden opgcwekt worden wat meer activi-

tcit tc tonen
.....er weer enige klcdingstukken op het terrein

zijn blijvcn liggcn
.....heï in dit b1a-d-ópgenomen verslag van lii door

J.v.d.Bii is geschrcven
.....81ue aoyé f.ttiun zondeg net ?-o verslagen heeft
.....er .een belarrgrijke wijziging spelregels op

komst is
.....de buitenspelrcgeJ- evenwel onve rand erd bliift
.-...dc doelman-echtór dan niet neer mag wordcn

aangcvallen in hct strafschopgebied
. . . . .hij-evenwel de ba1 na vier stappen onverbid-

delijk moet afsPelen
.....men hooptrdat dit laatste met enige and ere re-'

gels het tijdrekken 2aI tegengaan.
.t
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SP,':RT,4 - OLDEEOORIV aanv ang 2 uur
vertrek f2.45 uur Per autc

H.de Roo s
M.Meester lÏ . Hui sman

l.,sehriemer H..l'kkerrnan
D.Bened I c tus -J . Je eninga-O' Schri erne r-J . I(a1 sb e ek-S' KncI

BI-.,UB tsOYS I,}} _ OI.,DEBOO1IN ]-,1
. aanv ang 12.45 uur

vertrek 12.15 uulr P . b:'omme.

.Fi'R'ltrieuwl:ind
T . Krame r- J.v.d.Bii

/..Jeeninga !1. \Ïui te 
"í.Veenstra'\r./.de Vri e s- S .V eneÀa-S .lYat z enia-P. Ho cks tra-H . Po e pj e s

Rese rv e : C.i{ I,-cf stra
ÍensirGuN.- - -otrEBdo-RN-1tr--rYliJE rr - lj1
'Je waren on$ bewustrdat het een moeilijke wedstrijè- zou
vrorden.. tegen ko,lcper Tynje.Doch na de goede wedstrijd
van de vorige vreek hadd,en l'v e het vertrouwenrdat er cen
redeLijk resul-taat in zou zitten.
Tynje kwan dadelljk met goede aanv allen, roaar nede dlor
Uitiuck.er,rl ingríjpen van anze keeper wisten we een doel-
1,rrnt te voorkórLci-.Het ging in de eerste .helf t wat tiaàg
en onze aanvallen hadden ook geen rcsultaat.!us een rust
stand 0-0.
In de tweede helft !'v e rd er beter'gevoetbald' do.r onz€
ploeg.Dit leidde zelfs tot een doelpunt in ons voordeel.
I"riaar'' Tynje kwam sterk terug en uist na een kwartier' te
scoren.Xus . 3e1ijk 1-I .Viel kwamen van beide kanten nog
gevaarl.i jke e.anvallen, maar de I-1 stand bleef gehandhaaf
Een goed r'esul-taat voor ons, temeer omdat in. Tynje met

1-1 1":"-":"-"1'1o:": l'l: - :- - - -
B-junioren. Zwart-wit I-2
i,'e begonnen niet zo goedrmaar later scoordc D.lJ<kemal
O-1, toen we de slag te pakkerr hadden.Kort na dit doel-
punt schoot S.Jager de bat tegen de paal en D. "Akkerman
schoot weer in en de stand was 0-2 '\
Na de rust gingen we weer net vol-f e moed verder.J.DE Jonl
ging het op links proberenrmaar het lukte hem nooj-t,'.
Toen ineens krees P.dc Vries de baf nooi op dc slof en
scc orde van ver Suiten het strafl scho pgeb i ed l-2.
lïe konden het doel. niet meer vinden, zodat het i-2 bl-e ef .' Jrh.Brouwer


