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Evenals vorigè zondag prachtig nooi weer on te voetbal_len en ook over deze zondag nogen we niet mopperu" ,àïons voetbal betreft en hoewel ons nationat_eiitat mei2 - l_ verl_oor van Oostenrijk, nocht ons eerste de voflewinst binnenhalen tegen C.I.É.
Maar laten we deze keer eens beginnen bij dekl-einsten. Onze B-junioren verloren in -jkkr 

um ,"ï i_Zen dat nog llel na die ovenvinnlng van vori"ge week. íe-hadden echt Íets meer. van j ulli e-verwacirt jongèn;;r;;"
laat de moed niet zakken .'Vol_gende keer weer eens eenovenvinning . Denl< er oni jongens trainen . . trainen.

Ons derde verfoor ook de re turn match tegen
ons. tweede, n&ar_nu s1 echts met 4 - O , terllijl nEi--Oevorige keer 7 - 1 werd voor het twecde'. l,{aar"tocÀ "ij"de jongens va.n Fienk.de Jong al aardig vooruit g"À;an-:--Yoor de rust bleef de scoró zelfs bélerkt tot i :-;'";
a1s Berkenbosch een beetrje rneer gelui gehad had rnet ---schleten , dan had ons tweede meÍ de ràst vast ."fri""_
gc staan

De schutterskwaliteiten van ons tweed_. vallenicderc keer vreer. tL-gen. Frachtrg trekt Rcin fnof i"àË_re k.er rveer opni..uw de ballcn voor de goal, naar nió_mand kan ze afi',i e rkcn . l\lisschien.kan oÁze irainer datjullie bijbrengen . 0p de laatste trainingsavona iuar"nslechts 3 nan van het tvreede aanwczl,g. Waàr waren dóanderen. In ieder geval v,orden ook dè spelers van Àettweede a.s. Dohderdagavontl op de training verwacht .En urat te zeggen va-n ons eerste . prachtig ge_daan jongens . Voor de rust was het het aaÀzien tËn"volle waard.. goed ccmbinerend lxet lange en kórte pa_ses bracht é1an in .ju11ie spel , wat Oán voor de rustcok resulteerde in 3en 2 - b ,roo""p""rr[. Na dc rustwilde hct ninder vlotten en tegen het einde narÁ C.l.Bvolledig het heft in handen,waaiuit hun enige tegen "doelpunt ontstond. ( hadden jullie j-n de eerste ÉeLftte veel élegeven 6n ïat jullj.è krachtcn gcvcrgd ? i-- 
-

In ieder pev-al .was C../,.B. ccn sporticvè tegónstander.Zondag a.s. krijgen de de Sweach'op Uezóck ;À--;;;;;;;
?ïiEEi even sporti-cvc tcgenstander en succes onzer -W. de Vríes .



llKIiRUIrl 1 B - 01d cboorn Its .

ikkrum 18 trapte af en ging e:' direct vandoor
maar kw arn niet tot een doel-punt . Toen schopte l'4eint
uit en gingen onze spelers naar voren, maar kwa^men
ook niet tot een goal, want er stond een dikke keeper
in de goal . Iíet u/erd 4 - 0 voor de rust in het voor
d ee1 van d e .[kkrunmers .

Wlj mochten de tweede helft uittrappen . Toen
kwamen we tot 2 goals en de lJrkrurnme rs maakten er
nog één bij. Sietse Jager scoorde onze eerste goal
en de tweede werd gescoord door Tiemen van der illeu-
l-en. Tcen werd er gefloten 
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oLDEB0ORN 3 * O[,Dm0ORN 2

Oldeboorn 3 moest aantredeb tegen oldeboorn
2 . Voor de -Ërrs t een gelijk-opgaande strijd. 01de -
boorn 2 maakte voor de rust één doelpunt . Na de rust
het zelfde speltetje 0ldeboorn 2 was we1 een bcet-
je meer in de aanval . Toen kreeg Oldeboorn 3 een pe-
nalty maar Kees mi-ste helh. Jammer. Oldeboorn 2 kreeg
meêrdere goede kansen en vcerde de stand op tot 4 - 0
,'11 net al een knappe werdstrijd van ons, derde .

i. de Vos

SPBIREGEI,\ryIJZIGING .

Ik heb het zelf niet gezien, Elaar op een
moment in de wedstrijd tegen C..1,.3. hoorde ik de
scheid srechter tegen JaxI Jeninga zege,en, " j e b er, u

toch geen beroepsspeler Dit was op een noment dat
een speler van C. -1,.3. de baf wou ingooien "De inwerper
maakte enkele schi j nb eweglngen en Jan rea€leerde daar
bliksemssnel op " Nu vermoed ik dat hij wat te dicht
bij de ingooier stond, uant er is een nieu$e speJ-re-
ge1 díe luidt ;

Bij de inwrrp nag een tegenspeler niet
voor de speler die lnwerit springen of dansen. ./Ès
straf hierop staat een waarschuwing van de scheids -
rechter . ZO dat weten we d aÍr ook weer .

de Yries
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OlDl-tsOOitN 1- C.Á.ts. 1

Zo was het zonda4niddag net
C..4.8. dat ook vier punten uit twee

lïe waren ons bewust dat het
wed strijd zou worden .

Doch na de goede wedstrijd
hadden we het vertrouvijen dat er ien
taat in zou zitten .

Direct na de aftrap ging Oldeboorn in de aan
val mi,,ar doelpunten kwamen er de eerste twintig mi-
nuten niet . Totdat er een misverstand in de C.it.B.
defensie ontstond en S. Knol- hier dankbaar gebruik
va.n maakte en d e stand op I - 0 b.'acht .

Vli].k hierna d eed zich een botsing voor ,
waarbi. j 0. Schriemer een oogwond opliep en verder
spelen voor hep onmogelijk werd. Ilendrik Nieuwland
viel voor hem in.

lla de herwattíng kreeg Oldeboorn steeds
weer goede kansen en dít resultee.r'de in een doef--
pullt van de goed meegekonen debutant 1Í.Iíieuvrland.
Stand 2 - 0 - Zo glngen we de rust in .

Na de thee !ryas er een heel ander spelbeeld
te zien. Oldeboorn ging eerst in de aanval en kreeg
nog een paar.goede kansen. it{aar t.en rukte C. Jï.B.op.
en er deden zích gevaarlijke momenten voor nabíj het
Oldeboomse doel . Doch onze keeper was ir^ goede
vonn en maar één keer moest hij de ba1 doorlaten,
maar di-t kon'ons niet meer van de oven/inning. afhou-
den. Xn de stand was en bleef dus 2 - l iu het
voordeel van Ol,d ebo orn .

Jan Kaêlsbeek .

aJ-s tegenstand er
wedstrijden had .

een moeilij ke

van vorige we ek
redelijk re sul-



OPSTEI-,LINGEIí VOOR ZOi{D.AG A.9. 2' SXPTEI\ï."IER

OIDEBOORN 1 - DE SWE,',CH 1 aanvang 2 vur .
opstelling ongewijzigd .

.AKTGUMS -0LDm00RN3J. Iïagenaar
C. 1,1d ers - J. Vel tn',an

C.de Boer H.de Jong n. .ld ema
B . d e ï_, ee uw- J . lVatz eroa-H.B erkenb o sch- n. Ni j hot t

D.v.f-,eeuwen
Re serwe K. Jel sma

aanvang 1l uur .

OI.DEBOORN 18. - GORRNDIJK 18.
M.v.d.Velde

J . H. Ni- e uvrl_ and H.J.Nieuwland
S.Rodenburg I.,.Poepjes K.poepjes

./,. Ni e uw e nhu i s.-J o h. B ro uw er- S . Jage r- T . v . d . M e u.l cn
G .B rand er

Reserves: J.v.d.Meer leidera J.Be thl ehem
V/. Hui sman Scheidsrechters H.piersma
H.Dijkstra agnyang_ 10_ uur

fRNStT\ lh - OI.,DEBOORN 11, -
H. R . Ni e u\.4r l_ and

Il.Wagenaar 1,. Jeninga
H.Poepje s W.Yi uite M.IJ.v.d.Velde

D. .l,lcke rman-P . Ho ek s tra- S. Watz ema-T. Krame r-J. d e Jong
Reserwes P.dc Vries L'leider J.V/agenaar

C. Kl- ee f s tra Scheidsrecjrter I.,.3e11;""
Lanvang f I uur:. vertrek l-0. J.5 uur per brornmer .

IVILI-,EN DE HEREN /I.4NVOE1]DERS ZORGEN YOOR DE \TERSL.AGT
GEVERS


