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t' De Sweach.r' kwa.m zonda€. op bezoek
Ze had een jonge ploeg
Gaf aan Zwart- witten hier best partij
Nul - Nul, dàt zegt genoeg.
ilct was voo-r ons een zware stri.jd
Gccn spoLer tiet mnn vrij.
Zo kvramen d'onzen niet in't spel

Lij, -- soms het eerst er bij.
le wil-skracht was bij ons wel safe

i\riaar joní'ens - - /Js't niet wi1 ,
Praat dan maar van een misse dag

l,iaar hierd sta'k niet bi j stil.
Ook dacht je niet aan h4o€l en dr:og
Of, - - hoge ogen gooit.
i.l..rar jullic zijn een klas rnihoos
Verlc et één d ing d rls nooi t

Dat éne d i-ng , neem' t van mi j aan
./J ben jc steeds paraat,
Je cono:rrenten zijn ook blij
.lJ s 'r Boarn rr de winst ontgaat.
Zij strijden met dezelfde moed
Hun opmars naar de troon

]iln wiflen r:ie t hun voetbalvoet,
0ok wel- prestatieloon .

Blijf 'j in de sport maar steeds sportief
ïn toont wat jullie kurt,
Zijn je de puntjes dubbel lief
Van harte ook gegund .

Jac. de Vos



Tegen het einde van de maand komen we uit
met een wat uitgebreider nummer a1s de voorg.ian
den, daar ook onze donateurs dit nummer de2e keer
krijgen.

Dat bren3t iedere keer no3a1 wat \Àerk met
zich mee, doch dlt hebben we er iqraag voor overr a1s
we dan ook op de steun va:r onze donateurs mogen reke-
nen. En U kunt uw steun zo gemakkelijk geven en to-
nen door b.v. naal de wedstrijden te komen kljken.
En dat geldt nlet afleen voor ons eerste elftal, maar
ook voor de lagere elf,taflen. Ook die jongens hebben
recht op wat neer belangstelling.

En kom dan eens zien naar de junioren en
vooral die ktreinen. Het is prachtig om te zien hoe
deze jongens op hun manie.r het spel spelen en er dan
20 jongens achter een bal- aanhollen en hieraan hun
plezier beleven .

U moet van hen aJ,1en geen hoge school-voe t-
ba1 verqachteYt ( maar vindt U dat in het beroeps -
voetbal wel, waar U ook menigmaal na het zien van
die wedsurijden teleurgesteld vand aan hont )

Deze jongens van klein tot grcot vechten
voor dê eer v a.n hun club en daar hoort U achter te
st;àJt .

t
Nu de uitweds;rijden voor de deur staan

i.s er een probleem dat me niet loslaat en dit geldt
voor- alle elf tal-Len .

Na afloop van de wedstríjden volgt dan
de verkleedpar.bij en dit geschiedt dan meestal in
het een of ande, café of hotel Jot zover all-eg
accoord. Maar uit fatsoen moet men dan in zo'n ho
tel we1 iets gaa,n gebruiken En nu is een ieder vrij
om te kopen wat hij wil Llaar nu zijn er onder U
vaak jonge jongens die nog nooit een biertje gedron-
ken hebben. l)-s ze nu de ouderen een glaasje bier
zien drinken, zullen zij ook .licht hiertoe overgaan.
Zullen ze zj.cln groot gaan voelen en niet mind er wil--
1en zijn dan de ouderen.

Jongens, en dan denk ik voorÉiI aan de
ouderen van jt:llie 0p jullie schouders 1i€t een
taak dit tegen te gaan . tsedenk wel dat ouder"s hLrn
kinderen niet sraa,. zien t' dlinken 'r . Ieder ouderh*e'hl ,h"t bestè meT z'n kind voor en a1s ze no aan



jullie word-.n toevertrouwd, 1e,qt dit ju1lie de plicht op
om dit te voorkonien. ijet keun ook zo zíin,, da.t dè ou_ders van deze jongens, llaJlneet ze horeá áat hun jongen
bier drinlct, ze hem g-ó\.voon verbiedcn te voetbaflón èn
om mee te gaan ,. Jongens ik zou jul1ie willen vragen. llaat het bierdrinken of het nuttiger-r van sterk_e
drank in het bijzijn van jonge jongens' . l;}r is rrog ,o -veel niet alcohof houd endc drank te koop .
i,iaruleer cen ied cr thuis is , is hi; vrí j in z1;jn doen enfaten., maar v/anneer mcn in clubvei.band weg is , zal menzich in acht moeten nenen . Ílier liiit mj.s[ien een taak
voor' dc leider, dio hierop z.,f kunr.en toezicn .

l.rben r,e onze cl_ub Fijn ' houdcn, waarop
ieder op oudete leeftijd met pJ_ezicr zal kwrnen teiugzien en waa t-van ieder ouder weet, dat zijn kind ver-
t I'o u\,!d is en onder goede geleide

Verder zou ik jullie
Stel ook de vertrektljd vast ,
de wedstrijd_ dat voorlcomt ook

D.E TRI,,INING

nog willen vragen .
b . v. een hal_f uur na
vi--el mo eil- i jkhed en

. tlen paar rraa!- heb 1k d e trainingsavond en
bezocht en met veel plezisr Onder' leiding van Sj Vcen-
s tjra. r"ve rd er hard gewerkt .

Trainen de junioren met veel lawaai cn
praatjes , bij de senioreri is het soms doodstit ,ff, -leen Ll-a Simon cens een uj_tschieter. weggeef t vt o r-d ter hartelijk .-elach.n . fcder spcelt mót z'n bat of
locpt z'n rondjes en verder hooi je alleen de trainer
die z'n aanr,'v i jziein,qen geeft

,f1le jongens van het eerste zijn aanwezip Ivcol"zovêr ze niet door hun nerk vet-hindei'd zijn en
vercel een paar jongens van het tweede ln laat nou
de één een beetje beter kunnen voetballen dan de an-
der. Y/at geef t het lriet elkaar vorïnen j u1lie een
goed tcam . l{atuurlijk wordt er meer van ju1}ie ver.
llacht dan vorige jaren, toen we nog een k-1as lagei-
speelden . Ga zo door en dal hopen we . . . afindat hopen we . " . . .Ate vertelde me dat hij nog
nooit een kampr oenstitel mee had behaald

Iiou wi,e weet ,
Jongens van het tweede, kom toch ook op

het trainen. le trainer moet toch betaa.l-d word enen het werkt voor hem ook veel plezieriger



F,n nu wi11en we dan cvi:n dc ve rictin,qen van ons eerste
onder d e loep nel]ien . Z even pu.rrt en ui t vi e -. 1' ed -strijden . Een goedc wedstrijd tegen D.l.t. dle vre
met I - 0 wonnen . Toen uir tegen Stians. li.r: n rioei-
lijke wedsirijd di^ we met I - 0 nonnen en viaar ieder
zich voor de votle 1007í moest ír:eveil i1s 1k noz denk
aan die knoert van \<én der St1èns-voonva,-L-tsÉin ían e"n
afstand van een rnetel of 2l) Oerhard en die door ./ite
ult het doef uerd gekopt. i{ou laten vie cerfijk zijn,
we dachten allemaaI ,' <iic heeft een deuií in z'n her -senpan " Liaar -l,te kll a.r, eÍ pri_ma ui t .

Tegen C.l!.3. is tct nu toe viel de mooiste rred_
strijd gespeeld. Ilen ploeg die technisch goed voetbaf
speelde en waàr onze jcngens ook techniek tegencver
noesten stef len. tln dat lukte voclr d-. rust pi'elchti1. 

"iic I tl'vee mooie cloel-puntcn voorsprong gingen we de
rust in, maat na de r.ust kcndcn onze jongcns zich niet
meer st.r-nde 4ouden , C.,1,3. kwam gev,,eldig opzetten
en hct gelukte hun nog een goal tr-. scoren, maar met
de ,L.ug te,cerr dc muur liristen onze jongens sta.ncj te hou_
den en de twee puntjes binnen te halcn .

. Ondanks dat- C./r.8. de wed:-tri jci ver'1oor', v;ashet cen spcru'ieve verliezer. i'Ia afloop Ére5'on r11u
Boarnstcr jon,.'ar'r" cen hand. tezc: jongcns hadden ,l,renruwheid of grLro..rh.id nodig om te voetbalten . Zulke
cfubs zijn een sieraad op onzc fricsc voetbalvc]dcn .
Hopelijk zullen we in Cc li.lí.V"il . meerclere vzln zulke
Pl o c't' '-6 on Ln ..' í- b en

lle \.Jecl s;r.i jd van d e af .qef on .n zond aE is ei-(:én om g au,,.r be "'o"g,,t"n, O - O ilot vaak veef te
harde spel van De-Sweach 1Ígt cns niet .!]n dan nLl a.s. z,cnda'. hopen we in ir:ij _
bcets onze oudc rivaa.l- ult de F.V.B. te ontmoctcÀ
Doe je best jon.3ens , maar l,i rd t het sporticf .

Vcef succes toeaewenst .

TOTO i'íu nog even iets ove r d e toto. Het gaat nietzoals !et wel moei gaan. ,e omzet is gereducèer-o totde helft van volig jaar . .Jc gedacltte det onze clubhet we1 bitter nodig mccht hebben, gaat zcker: nietop. Onze c.Iub zit schijnb-ar goed in de slappe \ryas.
Heren bestuursleden, faat het niet zo ver komen (lat
de club stlaks in de financië}e pur-ê zít, a ar, is het
tc laat. .lr moet toch cp de óén oÍ andcr-e manieleen oplossinE voor .c.evDnden kunnen uror"Uuilr.l" 

Vr,ies .



Llet twcede e1f tal van de Z\,iar t-witten he. it
dli.c v,cdlirijdcn lcspcc.Ld, 2x tc.ocn Oldcbooin 3.11uit tí1,.'cn -lrkl."run", l.

In deze cl.L-ic r,rerls i,.i jden v,ist het ty,eede 16
d oelpuntr:n te scori:n en k;'e.,-g m.rar t\,ec tegen . Ze
st..an nu rnet 3eï'f um I cn Trunwaldcn I bcvenaan

Li,i-í hv.k velci spel is nog larrÍ niet af . Ze
spclcn ncÉ: te weini.,". rrl:t inzicht en menen scms
dvia|s dooi' .je njan hecn te moetel") . Ze kunnen he el
wat beter speien? a]-s ze rnàcr .derereld tie trainin5:
bezoel:e:n, dan kunnen ze op teghniek en in conclitle
vooruit.a.an.

Oldeboor.n l, die in dezelfde klas spe r'lt a1s
het t,,reede , wist nog niet tot ,.en ove .:.r,rinning te
koncn. i,lar-r' clat komt oolí nce, drordat hierin ou-
de lcr spgl6rs meespelen. i,1i:ar zc spclen voor hut,r
plezier en op deze rr,anicr oart het buikje er ook

lle t Junioren -4 elftaf bc-on roed, docr
zijn .:er:r;te wedstrijd r,ct I - 0 tÊ- ninn(-.n van
nead-::!,ra.t.^t. Te,qen Itilsurli echte-]] rnoesten zc het
o n,.1 -1.-pit Jclv, n .

lo i.-juniorcn specldcn I'r:1ijk tcgcn 31uc-
;)oi js I - f , near mcesten hun meerdcre erkennen
in Go,'rcdi jk- . UitmetT-0 cn bhulsT-O,
cn ,4k ii rum 5 - 2

llct probl'-.cm waarrÍec d': junioren-eommis-
sir: zit is, dab ei' s..rn 5.oedc liccprrs te vinden zi jn

.r)c juniorcn rryaaluít de spelers voor hct
eerstc clftrll moetcn koflen, gooien er' soms \uat
meb de pet naar. Gocic rai.d gooicn ze sor.rs in de
r,l ind .

ilet is ie hoperi dat de Zwart-witten het
veld opÍaan net het doef oni te winnen, hun tegen
standers op een sportievc wijze be,;rijden met
al hun inzet, want zo het nu ga=t zijn ze er
norq ni et .

''il. 
,Ad en a
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lïe noesten zondag tegen Goruedi. jk voet-
ballen. Wij begonnen met volle moed, rnaat' zakten na
de eerste gcal van Gorredijk aI gauw af .

Daarna volgden er nog twee goals voor
de pauze voor Gorredijh door een,misvelstand van één
van de bekken . Toen werd er gefloten voor de pauze '

l'ía de pauze begonnen lte weer met voll-e
moed . 'Ioen kw a:rien de Goi'red i;jkste rs weer opzetten,
een schot maar de spil van Oldebooln henste de bal
en er werd een penalty genorren. Deze penalty maakte
de spanning nog wat groterr want het werd een goal .

Toen werd er fewisseld onder de spelers van Ol-de -
boorn, Voor het ei,nde volgden er noE drie Soals en
dat maakte de s,tand op ? - 0 voor Go:rredijk .

Lykle Poepjes .

Is hier nu niet een betere kl'asse in-
deling voor te vinden . Cnze jongens van een jaar
of L2 - ll, moeten daar aantreci en tegen jongens van
een jaar of 15 - 1 6 Op die leeftljd maakt een
paar jaar ver-ochil- zoveel uit . i-at ons bestuur
óp de- eol'stvolgcnde al-gerilene vergade.i ini- van de F.V'B
dlt eels aanhangig_mgkgn.

./JiIiRUIÍ3 -OLDT OOfN3 5-l-
. \7e konden weor niet tot cen ovelluinnin-

konen . Tegen ./J<k rum I noesten we met drie invallers
spelen, I(.Jef sroa verving J.Wagenaar in bet doel t
dáar \ïagenaar we:lens een grÍepje thuis moest bliiven.
Varr llarte beterschap. iiees moest een beetiê lïennen
naar het ging steeds beter. De nederl-aag had zo hoog
niet hoeven te zi jn, als Bc l<enbosch niet steeds de
keeper van .l,kkrunr in d e weg van zi'in schot had Eevon-
den. lii jholt miste ock een paar kanse,:-, vLà&t dit vras
nog niks . bi.i v'at cen speler van het eerste pres -
teàrde ( vo''I .j e de f i jne nuance )

Cor de Boer ver.,orzaakte een penafty
In het st raf scho pgeb ied kreeg hij de bal tegen zijn
handen, toen hi j ziin gezicL'tt af scherrnde. lliervooll
gaf de schcids t echte.r' !',/el- wat een te z'*ate str'"tf .

In het veld war'en wi"'i gcenzins de mindere van rAklirum
nt ar zij scoorden J doélpunten tegen wij maar één.

. trd ema



Van cns Lid L. Vlsser ontving'.n wij de vofp^i'de &ededel1ng.
I\{c t grot-. blijd schap grrven wij kenni s
van de geboorte van ons Zoontj'e

Jel-1e Sjoerd
Á.Vlsser . Án eria' ;'. Vissci .

Oldeboorn 30 lugustus
liYi j lli.Ilen ju11le beiden noé{ van halte felici.teren en de
wens uitspreken dat jullie veel plezie:r van jullie spruit
zulfen mogcn beleven en dat hij in de toekomst, net a1s
zijn vader', de Zwart-Witte kleuren za1 helpen verdcli-
Fen en hoo5houd-en 

:?ed ac tic

deze ruimte was gereserweerd

voor een verslág van de wedstrijd
Oldeboorn I - dc Sweach f
doch tot op dit momcnt

Y/oensdagavond 7 uur nog niets
ontvangen.



ÍI. Pce D j e s- -l-i'lrame r- S, \'t etz ema-P'Ï1o e ks 6Ïa-'Jan d e J ong
ieiOei'"1. Reitsna ilese;ves l. .Akkerm:in
Scheid sr'. U.de Viies W'de V'"Íes '

qPETEII,INGEN-. voor-a-..s -. Zond ag -.2 -.O 
c t ob e r--

OI-',DXBOORN 1Í - iial:.iul"i 11 aanvang If uur '
Ii. R.l{ieuwf and

A.Jeninga Il '"iaf enaar
ii.IJ.v.!.1 'Velde l.\'Juite rr/'de lloos

0LDrlB00fll{ -.1-,8 - WISPOLI/r 18. aanv ern.e 10 uur
S.Jagei

Reserves J . H .liie uw]- and

lj. J. Nieur,ll-and ilt.Ilui snian
l.Poepjes T.v"d.i'ieulen Ii'Poepjes

G. Bï'and er-J . v . d . i,Ie er-J oh'.l3rouw e r-S' i?od enb urg
./, . Ni e uw cnhul s .

j., e id er FI. Schriener
Scheicl sr. E[.d d Vrles
3tuB-BOrJS f - OLlElOOliN I

. OPstelling we5:r als

I,,1.J.v.d.Velde

vorige week "


