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FFDICTïX; R.Nieuwland
J.Betlehen

Vaste rredewerkerr P.v.d.Feer

\ÍÀT DE PJ/|SH.I,./,S BRICHT.
Het paasweek-end heeft ons niet gebrachtrwat we erwaá
venvacht hadden.Van de 6 te verdelen punten,moêsten we
er liefst 5 uit handcn geven.
l,{aand agriorgen 9 uur speeldè het tweede haar laatste
conpctiticwcdstrijd tegen De Sweach 2.Het werd geen
rreind goed a1 gocdrrrwant onzc jongens trokken met f-]
aan hct kortstè einá, tcrwiJl zè voor do zoveelste nEaJ-
nct 1O nan moosten br:ginncn.
Hct dcrde,dat daarna het vcld in kwan tegcn Frisia J,
kwan wc1 nct 2-0 voor, haar vcrloor tcnslottc nog n{-. t de
cijfcrs 5-2.
Ook hr:t cerstc'kon 's riiddags haar draai nic.t vindenr.
want tcgcn -/,rui'r kon ncn ondanks ccn gro'o t vcldovcrwicht
nict vcrder koncn dan ecn doclpuntloos gclijkspcl.
Janmcrrwant da:t vcrlorcn punt j c kan b.'l-angri jk wordcn.
.h1 nct al wi:inig paesciercn voor onz.,' club dit kccr.
Dc koricndc zondag hccft hct ecrstc vrijaf voor de .compe-
titic.líaarschijnlijk wordt dit bcnut door zaterdag of
zondag -.'n oL -tcnw.'d stri jd t* sp Irn.
Het dcrdc riist zondag naar Rood Gecl 6 cn kan ne" deze
wcdstrijd wÍrarschijnlijk wccr ccns ecn graai in de pun-
tcnpot d ocn.
1.lr noet n?"ar .lJik rutrt I!, cn zeT d aa.r vanwegc dc rivaliteit
wcl op grotc tegcnste-nd stuitcn.Toch zit or geloof lk
i:lJ3t.:':;:i* à:'"-juniorcn om 11 uur thuis tegen
Vispolia lB.Jongcns, hct zeL nioeilijk wordenrmaar de wed-
strijd tcgcn Tijnjc heeft ons geleerdrdat wc ook in ju1-
l.ie vcrrichtingcn vcrtroulven moeten stellen.Daarom, doc
j c best cn stel ons ni-et tclcur. 
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1ï.de Vrles
D .B ened 1c tu s
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BEZONK TRTINING :

'. Vanaf de tweede donderdag in augustus 1965 tot
en met de maand maart 1966,hebben wii-31 donderdagen
ËËrrËà,-ááË"" àr r.""" is gótraua en 9 keer niet in
verband met slechte *eËrslesterdheld en of vorstperio-'
des.
a. ÍtKern'r 1e elf taf spef ers:

H.de Roos l-?x
,lr. Jeeninga 22x
S.Huisman 15x
O. Schricner ZTx
S.Knol - I2x
J.Jeeninga 5x
\ry. Schríemer 4x

b.Van de overigc senior-spelers noem ik de drie trouw-
ste bezockels:

Ei /.denia 2Jx (een voorbeeld voor de j eugd )

C.d_e Bocr +?IJ.Kraner -Lrx

c.Van dc iunioren nocm ik gecn 
-name 

ntdoch a1l-een aan-
"-iíru"r" 22 traínrngsavonà en ( d e lx in aug' niet ge-

notcerd ) '
2 training savond en L2 man
5"11 rr

DrOlt
Sa.iengevat z2}traíníngsavond en met- gcmiddeld 6t? man'

i""áËi"'àit noet hogér worden'jutlie zijn de hoop en

t o e[orost van. ons 'rOldeboornrr'
ó;;";;;e"iijking:ttet gerniddeld trainingsbezoek van de

senioren i-s precies l-0 man per avond.
K.de Vries (trainer)

V/. Hu]- sman r)x
H. jkkerrnan 9x
J.Kalsbeek 19x
D.Bencdictus 5x
M.Meester l6x

( nas ui.t rnil. dicnst)
iàoe in mil-. d ienst )
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OIDEEOORN - JRUM O-O
Ja, een doelpuntloos geli jkspel . . ...''E-en leli jke

tegenvalier voor óns en ooli voor het publiekrdat waar-

"àËi.i"fiit, 
veLe do'fpunten had verwacht'En tenslotte

*áï-Ëái-Ëtsste is.....ue haddcn een kostbaar puntje
verloren.

Toch hebben we a1s spelers onze tegenstanders
niet onderschat. nlleen in .4rum lukte al]-es têJf onze
kant, terwijl er nurondanks een groot veldovenrvichttbe-
slist goen goal i-nw ild e .

iaar Éomt nog bijrdat wij zes maal- achtcrelkaar
gewonnen hadden.Nu konden we geen goal. krijgen net al s
levotg dat de praatjes niet.van de- lucht waren'Nu wil
ït niómand hiervan beschuldigen' alleen mrar vaststellen
dat wij bijna allenaa]- wat te 1'eel begonnen t-' praten'-En áls daar dan ook ncg bijkomt het f ei-t'dat je
moet winnen on ie tweede plaats te behoudenrdan kunt u
zich misschien voorstellen,dat het eens een keer lets
minder wil-d e Vl-otten.

Over de wedstrijd zelf het vofgende.Inde eerste
helft kregen bei-de p1óegcn beste kansen, die door sl-echt
schieter -,.r1oren gingen..Arum kreeg zelfs nog de beste
kans, toen een van onze àchterspelers. uitgleed en net-do
hand op de ba1 viel en de scheidsrechter penalty beslis
te.Gel-;kkig voor ons ging het schot echter naast'

Ook .Àrum kroop voor dc rust echter nog een keer
door het bekende ooÀ van de ne"ald., toen Oene de bal
Iangs de doelman plaatstermaar deze laatste de steun
kre eg van d'e paal .* 

Na rusi hebben we drie kwartier lang op het doel
van .At wl gebeuktrroet els resultaat" " "00000000'

Di c tus

Otdeboorn 2 - .DE Sweach 2 I - 5

Oldeboorn 2 heeft de laatste wedstrijd niet tot
een succes kunlen brengen tegen.een sterker De Sweach'

Tot de pauze he6ben we met tien man gespeeld
omdat Jelke Vetd 1n bed bl-eef .De SIIIE ACI{ spéeld e met
eón sne}le, jonge p1-o eg, wa4rtegen wij het eerste kwar-
tier stard -konáutt'houáen,maar logn yiCl'er een' g?!,-in
óiàè nè rtÍèA ïgÏnglwaaÈv án' ónze tegenstanders tcbrulx
wisten te maken.Met een strak schot werd het 1-0.



Yoor de rust wisten zii nog tot l-0 uit tc lopcn''"'- -"Dil;ót 
"á 

a" pe'íze [wan' cor dc Bocr onzc ploeg
versterken en .metecn kreeg Dirk Wa;ena'a"r een droonkans'
maar all-een voor dc doeln3"n nistc hij

Dc Sweach kwan weer in acticrcn kwar met 4-0
voor tc ste-an.Toch wist Jen KraLílJ r noG ccn doclpunt te
mat< cn ( +-1 )

Oldeboorn was nu langc tijd vecl sterkerrrni'ar in
de slotiasc ven de wedstrijárdic door scheidsrcchtcr
ió"má"-àó"d wcrcl Seleid,máakte De Swerch hct le'atste
doelpunt 5-f. J.Betlchcn

OI,DEtsOORN 3 ._ FRISIX ?
. Het \{,:s w Ê:,rm die tweedc p?'esd agtriortcn 'Maar mct

vcel gezwcet wistcn ure cen mooie voorsprong op tc
bouwei 2-0. Een mool doclpunt vP.lr onze rnidvocr Kccs'
Mi,a-r: Iaaes l{ramer wou nict onder doen voor hem en prip--i" ,o*r.*" no. 2 erin ( k1r.s sewerk ) .

Evcn voor rust krc;en wc een pent'lty tc;cn'Tocn
was voor ons cen bcct jc de 1o1 er ''f r d e'ti wr's vcel tc
zwt.^.T.dc tc;cnpr.r'ti j óntving dit doclpunt dcn ook nict
iuichcnd.mi.,:r dc schcici sltchtrr bcslist'
" N" rust vicl- ons clftrl in elki:c'r t c orz e"a"k wi'rn-
te cn vermocidheid.Frisiz ? n r-r' hct hcf t in hand ';n cn
vocrde'de scorc oP tot 2-5.

Hel.eme:I nict erSrvol'gcndc zbnda€ nct frisse
noed ,!cer in hct vc1d.'!'/e g'.en near f,ccuwardcn cn ont-
nioctcn d e-ar Rood-Geel 6. Hcnk.

OpstellinS. .ROOD.- G81,6 - OIDTiBOO;?N 3
C.dc Soer

rl. Ni jholt J.Veldman
C. Àld crs H.dc Jong E. -/'dcrna

J. V/atz e ma -K.Krancr- K'\ïicrsma- L.Gorter-l.v.Lecuwen
Rcs.B.de Leeuw Vertrck: 10.15 uur uit Doolhof.
- - 4'q"lsge

jKKRUIU ]--h - oIDBBOORN 1'/'
H. R.Nicuvíf ffId

W.Rodenburg J.v.d.Bii
ll. Jeeni-nga W.Wui te M.Y.v.d.Ye1dc

Vr.de Roo s-T.Kraner. S.l\latzema,-P. Ho ekstra.-H. Po ep j e s 
"

le 1. 1s :v:.n:*3 - _ 
v:lt"*j I 9. 15 _'j"_ p_"' 

_. :s 1. _'iT"j i. _
Opstcl-ling IB:gc]-ijk eeJl u,edstrijd tc;en Tijnjc IB.


