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vaste medev{erker P.v.d.Feer

Ja, wat nu te schrijven . Het valt somsniet mee om te begínnen, maar l_aat ik het maar
eens -proberen. Vorige jaren was het altijd Dic_tus die het hoofdartikel schrcef, maar ná eicer niet meer is, zaL een ander het moeten doen.
De berichten die we van hem krijgen zijn goed.
H1j zit in de buurt bij Chicago-ón schiik-niet,hij wcrkt als vcrple6:cr in eeÀ Zickenhuis .Dus,niet in z'n cigen vak, maar je moet nu eeri_
maal in het leven niet met de handen in het haarblijven zi.tten, maar aanpakken wat er te doen isvooral als je in de vreemde zit . We ,ncnserr hemdaar in ieder geval. vecl succes toc .
Ir,{aar nu iets ovcr voetbaf. De cerste wedstrj- jdenin de ni-euwc conpetíli e zijn gespceld en . . metgocd suÉces. Ons eerstc won n.l-.van D.I.D. roet
J - 0 en ons tweedc zegevierde over ons dcrde
met maar liefst 7 - 1- De wcdstrijd voor deJunioren y', te frnsum werd afgclast. nc jongcns
kregen het pas te horen toen ze op het iunÍstondcn om tc vertrekken . ( Bcstuur paÉ op Uwzaak.-_' . -Zaterdagavond hcbben we kunnen genieten
van de vvedstrijd tussen oud-spelers buiten Olde_boorn en oud-spelers uit OldeÈoorn. Ivou de aus_lánders hebben gevoetbald voor wat ze waard wa_ren. Mct maar liefst 1t - 1 werd het thuisfrontingemaakt en konden zc voor een jaar de Honk deJong bcker in ontvangst nemen . Deze werd hun naafl-oop mei cen toepasselijke speech door de voo?zitter overhand igd .

Voor de wedstrijden van a. s.zondag ver_wi"is ik naar de laatstc Él.rdzilde en wens juffie
aflen veel succes toe . W.de yries .



OM DE '' IIENK _ DN - JONG I' B]IICER

Wonnen vorig jaar de thuisspelers, dit jaar-is de Henk
de Jong bekér-naar de jongcns van buiten oldeboorn ge-
gaan. "Met 11 - 1 werdèn ónze thuis-spelers ingemaakt '
Íu *.s het elfta]- van het thuisfront niet half zo
sterk a].s dat vaJr vorig iaar'r dat toen voor een groot
gedeelte uit sp€lers van het eerste elftal bestond t
àaar dat doet àan de sportieve kant van de wedstrijd
niets af . Ze hebben gevochten voor wat ze waard wa-
rên. maax tegen deze kracht konden ze niet op .

De sielers van iongens buiten OJ.deboornr díe
vroegèr all-eàaal in ons eerste hebben gespceJ.dr- waren
het ïoetballen nog niet verl-eerd. Ze konden stuk voor
stuk nog goed met de ba1 omgaan . Goede pases werden
afgewerkt net gloeiende schoten .

de elftallen bestonden uit I
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Scheid srechter H" Piersma
De wedstrijd was nog maar 6 mlnuten oud, toen Á.Cas-
telein het eerste doelpunt scoorde. Na een kwartler
was het aL 2 - 0 dcor P- Goerres en even later scoor-
àà-s.lvleester ( volgens ons in buitenspelpositle )
no. 3 - R. ÏVuite zor,3de voor 4 - 0 en nogmaals B.
meestur 5 - O- Bijna was voor de rust de stand nog
op 6 - O gebracht . Een prachtige voorzet van Caste-
1èin werd-door Visser inèens hard ingeschoten, maar
dit schot werd door Doede op even fraaie wijze gestopt
Ruststand dus5-0.

Na de rust, waarin Doo le .Al-thuis z'n plaats sportief
had afgestàan aan J. V{atzema, om Í,l.de Vos ook de ge-
legenhéid te gevcn mee te kulnen doen, weer het zelfde
beeld. FeI aanvallend e gasten en reeds na 5 minuten

kon Visser de stand oP 6 - 0 brengen '



J - O werd het door lÏuite en n.Visser zorgde vooi
B - 0. \'Jrcr uit een voorzet van Castelcin die in -
eens op'de slof werd genomen . 1len prachtig doel -
punt . Door B. Meester werd het 9 - 0 . . . en
toen eindelijk wist het thuisfront de eer te red -
den. Den corner door B. Stremler genomen werd
haarscherp voorgezet . J. Brand sma kreeg de ba1
verkeerd op de slof en preci,es langs de paal- glng
de bal ln Èet doet . Nog ódns door D.Visqer werd
het 10 - 1 cn P. Goemes maakte er tenslotte 11-1
van .

In aansluiting hierop het volgende van óón der
oud-spulcis- .

nvenals vorig jaar een kort woord over de
" bcker " wedstri.'id oud-spelers binnen Oldeboorn
oud-spelers buiten Ofd eboorn

ilet is in de sannenkomst na afloop van deze
wcdstrijd allcmaal reeds gezegd. Dankwoorden over
en wcer-

Door Voorzitter Dr.van Hcel werd de "Henk
de Jong rr bckcr ovcrhandigd aan de aanvoerd er va^rr
het "bulten"-elftal . I-,aat stg e no end e bracht de club
dank voor hetgeen wij op deze avond weer mochten
belcven . Hocwel er om ecn bekcr wordt gespecldt
dient de sportiviteit in dcze wedstrijd op hct eer-
ste plan te staan. fcdereen was daar in dezc wed-
strijd gelukkig van doordrongen, zodat we op een
ori ttig andcrhal-f-uur l'urncn tcrugzien

Dank hiervoor is gebracht aan onze tegen-
standcrs. .lln terechtr zij hebben ons rrlaten" voet
ballen. llen iedcr werd in de gelegenhei-d gesteld
zijn aL of ni-et (nog) aanwezige talenten naar har-
telust tcn toon te spreiden .

Oldeboorn, nogmaals bedankt. Het is een
rr TOP r' . Yolgend jaar komen we terug om de beker
te verdedigen .

J.H.dc Yries .



OPSfEI-,LINGBN VOOR a. s. ZONDIG 1l- September
STIENSl - OIDEtsOONNl

. Oldeboorn komt in dezelfde opstelling a1s
vorige week . :{1s reserve 1s aangewezen t/.Veenstra,
aanvang der wedstrijd 2 uur. Yertrek L2.45 uur .

.áIgcRUn4 3 -otDntsooRN 2

I.J. Gorter
W.Rodenburg l. Vi sser

Sj.Wagenaar J.Bethlehem J.v.d.Bij
Edy Vink- J.Kramer- M.Kfeofstra- S.t.v.Zinderen

R. Knof
aanvang der wedstrijd 11 uur .

OIDEtsOORN

C.de
J.Watzema-

Re serve s ;

3 - Írynwalden l
J. W agenaar

C. iJ-ders J . Yel tman
Boer H'.de Jong E..tldema
J.Nieuwland- K-Wlersma- K.Gorter -

H.Berkenbosch
D.van I eeuwen
K. Kraner .'

2uur.

Junioren 1 "li spelen tegen Rcad Swart 1 ./i

en
Junioren B spelen tegen Blue Boijs
de opstellingen en aanvangstijden hangcn bij
J. Bethlehe-m .

Deze week heb ik van geen enkele wedstrijd een verslag-je gekregen . Ik zotJ voor deze Zonda.g de heren a.an -voerders wilIen vragen om voor maand agavond zeven uur
_een verslag van de gespeelde wedstrijd bij mij in te
leveren . Mag ik hi.erop rekenen . Bíj voorbaat reedsm'n dank . ' 

!v.de vries .


