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Deze afgcr-opon 

"ondag ;g4^;"{,^;;fiig 
"""r""; ;";"- -

dc- Zwart-wittcn. i1f fè vi;r óirïaii"i-t*rrn"r, in hetveld, cn nict zondcr succcs. .1f1cen froi :o el-ftalmocst in. Trynwalcr cn zijn nc;rdi"o- o.iir_"r.Í.r c^rst. sno,.ptc in Sti, ns Lcn ! kostbarc Dun_t,:r wcÊ. ïn.rJ<krun: brachr rrct iwcooc &j;;;";-_loí*'-ncdcrlaag toc. .1.r s hct 2e 'uir pràro""rïn nounen zcnu de kans om dit waar. tc mat<eii. 
-fjo'f ..r.*iorcn tra_dcn voor hct cerst in hct ,r.iO. n.àC_iwart gaf gocdDartij maar *on dc hcchte ""rà"oijiig van ot_deboornnict vcrschalkcn. taar tcs.n o"i"'ÀàLt"n de Zwart_\Yitten I dcctountcn.- /Js d,-;. - j;;s;;Ë"mct no5 n. crll?:! :' inzióht :p91,;; ;;;;pi;;.;Ë'rrlt vcr aitscr.zoJn. Door pcli jk. tc spclàn tcg_1,,- uau"_noi js fr"U_bcn dc B.Juniorón "ícn tculii--rr""ll"ïc'var d. zv\arcncderlaag tc.gcn Gorcd i j k.

Voor de komcndc zondag hceft hct ecrstc dezwarc t aa.k om C..4.8. dc.voct d;";;"i; zetten. ÍIet2c -n io spclcn hun i:lll;; t; ;;; 
"i op ""i., ndschap_pclijki wijz,.. D, l.Juniorcn zi;n-vri; cn dc a.Juni_orcn gaan naar lkkrum. Jongcns faat iicn wat jc.kunt cn probcer door ccrrij[;;"i]; íi"r.or.

E . .1,d cma
OIDIiBOOFN tl, - iïc.4D-sit,l,rr il, - - ; _ ; - -'

.. Vol gocdc mocd_bcgonn,_,R rv.:-aan"onzc r:rstc
liifillti::11a_s!1ija. rn Èct bcsi; ;;; het nict bcstvr-u tr L cnr naar naarmatc onzc ploóg wat op clkaar ràà-t_tc_in,""spc td, na.rrcn nc. r,. i àii;;"ï;i ïn rrandcn.uaÍ sc.Irrtrto or" d*,,,?gI ,".;-s;;;;"*u"rt ,r, ccn paar
3ffXiït:",,"':.lgt-s:y?tzcma dij oi'."áo op 1 _ ó. ,,u f rír cn eoor_mct aanvaflcn, wat.lciddÀ
*:t,"1"1,.?g 999]p*ï, wedorom ooo"-s.ivát".^u.
ï 8"" à-o 5ï" ï"nfgli8id"" Rc ad _swart no" 

-.,i""s1.,6id 
cn c ma_

DÍt vlas wcf hor -_.,.trt"f.:o.h,?jg"" lrcn succ.s.
dc nog n"rr 

"óra"'--i 
' er ur'J u'rÍ'4uzcma' want dcza scoor-

ur"ái'tàï*à"""i;Ë*'"'tí3".ËÍfl"Í;;Jr- o- Dczc "t*à""'-
W. Wui to



STIXNS OLDEBOORN 0-1

Vol goede moed gingen we van start ' De allereer -
.i" fióoÀt"ijd géwonnen , zou dit-ons nu ook ]-ukken'
""" "--i" 

Ëet"uegi"n waren we we1 geregeld in de

aanvai-. rnáar tot óen doelpunt konden we niet komen'
Tot dat Jan K. de bal van een Stienserspe-

rer piktá et-áàru in het net deed belanden ' I - 0
-Di; Á;i óns toch een bcetje zekerheid, dab wc het
íË"48". fiËi oeze stand giÀgen we ook.de rust in '

Na de rust speeldeÀ vre wel niet zo goed

al.s voor de rust, maàr met veel moeite konden we

Ë; ;;;; Ë;"áA , ars kvrp'n stiens soms sevaarriik
àliËrri-iii áá t"""f van het net . voor ons was deze
à;";";'-oiani Àet 1 - o eindigde deze wedstrijd'
ÈËi Eer1itc spel was de verhoudi-ng geweest' maar-

;;; E;;i;;ièn uesrissen nu eenmaal de vredstri jd '
.Àte Jéninga '

OrDxtsooRN 2 - OTDEBOoRN 3 ( ffit;iïï;: ;ffit"Ë:f*
r toor de aanvang van de wedstrijd ging het derde

;iil"i een hatí uur van te voren in de box '
lr vrerd het een en ander besproken I 9'a' hct ge-
á""gá"-ti;aens de wedstrijden en-het kiezen val

"un"a.nvoótder. 
Henk de Jong werd herKoaen cn

à""tt" de spelcrs voor het vertrouwen '
iË'*-l"it-jà -'-,'1ieo zo r"r-s v;c rd v rwac'rt ' I er
ïà"i."Ëàit"oË ons tweède even, toen we gelijk maak-
t;;: í;;" rust ging a11es goed, rlaar.na de thce'
fri*n"-*" lucht"te-kort . 't Gceft nietst -we--gaan
fi;"diË ;;"4;t . Evelals voris,jaar is s'de Yos

ïéà"-8"r" Ieider en ik hoop dat 19, met wcer net
;;;;"i plezier van hen zullen hebben als verleden

I

jaar . Henk de Jong

O],DEBOURN JUN]OREN B - BI,I]E BOÏJS
ZottO"g 11.15 uur laoesten we tegen Blue -

boijs. we begónnen met volle moed ' We kregen we1

enkále kansen, maar de eerste helft bleef doelloos'
i;-à; zá itárti is M.v.d.Meurcn uítgevallen 10
iï"ii""-"óó" rtut eiáoè--kwan er einóelijk een docl -
boot l-0

;
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Maar cen paar minuten voor het einde kregcn de
Bl-ue Boijs ook nog een doelpurt . 1 - 1
Het was een mooie en sportieve wedstriid.

M.v.d.Veldc.

OlDntsOORN I - TRYNWT{LDXIï l
Oldcboorn 3 mcest vand aag aantreden te-

gen Trynllalden. Voor dc rLrst cen gelijk : pgaande
strljd, le cerstc goal kur aln var] Trynuald cn, doch
kotrt daarop doelpunttc Bcrkcnbosch mct een nooÍ
schot I - f - Even l-ater scoord e Tryninrald en weer
Met cen mooi d.oclpurt maakte Kecs de stand gelijk
2 - 2, Z-o ging dc rust. in. Na de rust kon O]-de -
boorn I het nict meer bolnerken. Trynwald en voer -
de de stand op tot 10 - 3 . Het derde doelpunt van
OJ.deboorn werd nog door Berkenbosch genaakt .

OI-,DItsOOiN 1- D.T.D. 1 ( nagekomen vers1ag van

onze eerste wedstr:ijd i" i:";f:.á3"*ïá"'rJ ,"o"
succesvol geweest ,- l.T.D. altijd cen van de zwak-
ke broeders maar toch lastig, werd met een 3 - o
nederlaag 'naar huis gestuurd,
Het eerste kwarti- er l-cck het er cchtcr nict op t
dat dr: zegc groot zou worden. D.T.D. uas sevaa? -lijker maar nadat de eerste zenuwen vaJI Oldeboorn
verdwenen waren, wcrden we langza.nerhand sterker .
fr lrerd bi, ter' 3;eplaz,.tst, er1 .'oorai de cpbcu]; rver j
bcter, Na ongevecr 25 min. spelen kwam 0, Schrierner
allccn voor de kcper en dat betekende l- -0. Even
laterondernara S. I(nol een van zijn bckendc rushes
en zijn schot bctekende 2 - 0- .Ilierna wcrd gcrust.
ltra de ru.st schiep. D.T.D. zich ook we1 kansen, o.a.
cen kopbal tegen de lat, maar ccht gevaarlijk wer-
den ze toch niet, De wedstrijd was bcslist toen 0.
Schricmer nogmaals scoorde . Een mooi begin cn we
hopen tegen Stiens cenzelfde resultaat te berciken.
(wàt oan inderdaad is gcschied. ) H. .Akkerman .
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OIDEBOORN 1 - C.I.B. 1 aanvang 2 uur
-OPSTILI-,ïNG ONGEY/IJZïGD. dus nct als vorigc wcck

orIm60Rm-z-
H.Gorter

Y/. Rod cnbirrg L .
R.Darr L{.Iacefstra -

J.BethIehem. J.Iaramcr. J.v.d.Bij .St'v.Zindcrcn. l?.Kno1
Bgsgry"_ {.lagenaar
OIDEBOORN 3

J.V/a5enaar
C. Àld ers J . Vef tman

C. de Bocr K.f/iersna B.ldcna
J. Wat scma-_J. Nicuwl€rnd - FI.Berkcnboscfr- D.v.I,ceuwcn

.li. Nijholt
89ÊEBI9E:-!:9s-! gs gl-sl-4:{s1 eeg-
dc wedstrijd tussen het 2c en Jc wordt gcspceld om
10 uur. het derde elftal in WITffi SHIRT

.IJ{KRUM l-B - oLDIBOoRN 1B aanva.ng l-0 uur
. vertrek 9.15 per fiets

M.J.v.d.Vc1dc
. K.Pocpjes - I1/. Hui sman

H.J.Nieuwland S.Jager J. H. Nieuvrland
H.Di j kstra-J.v. d .Mc er-T.v. d .Mcu1 cn-L. Poc1lj. s

./,. lJicuwcnhuis.
Rcserves. S . ilod enb urg, Joh.Brouwcr- G.Brandcr.
WIIíEN-'E-EESI-RTESFI' nS-ER-0p-TTTENT-ZrJN ;-Df,T-00K-
ZÍJ OP TIJD /,X}Ni/EZIG BTHOREI.I TI ZJJN NI'i NI]IT ./JJLi!N
IET VOETB/,ISCHOEIAN, M,r.lR MDT DD GIHILI VOITB./J_,UIT-
RUSTING

0ns3 twecde elftalspelcr llddíc VÍnk heeft zondag tc-
gcn Jlkkrum bi.j cen botsing zijn neusbcen op dric
plaatsen gcbroken . Na bchandelt te zijn 1n hct Zie-
kenhuis te Hcerenvccn, kon hij naar huis terugkeren,
Va-n voetbal1.cn zaL nu voorlopig vrel nlets mcer koncn.
l,cidcr cn spelcrs van hct tweedc clftal wenscn hcm
van harte beterschap toe . J.Bethlehem
sen [rei-ne'waarsóhu,ríng is-wcr-of á'n práaÍs-ná *aI
is voorgevallen in .lJ<krum. Hier wcrd een spelcr zo-
darrig aan de neus verrvond door de ring van zijn te-
genstander. Vermijdt daarom z: veel mogclijk met
ring of polshorlogc om t.- voctballcn. daar dit scvaarlijk kan zijn voor mcdespelers eir jozclf.

l

Vi. sscr
S.Wagcnaar


