
5 October L966 7e
-ïElÁCTIX ; 9.Nieuwla.nd

J.Bethl-ehem
V;,s te medewerkcr P.v.tt

j aargang
Y/.de Vries
E..ldena

.lte e r

I'1o.6

IiOSTBTq:E PUr\TJES
NIJ BEETS 1 - OLIEBOORN ].

PUISTJES binnen bij Zwart-wit
Anze jongens waren fit

Gaven zich van l, - Z
Y/i j supporters hadden pret

Simon was vandaag de held
'Beets zijn vonnis was geveld.

nie een winstpunt maken kan,
Is dat niet de grote man ?

Ëleel ons elftal zat vol vuur
In d at and e rhal-ve uur .

Slue-.Boi j S' stelde zich teweer
N,laaT ze strandden keer op keer

llottie's vangen was een lust
Goed-bcrekend, z elfbr,'wust .

.{J-1e s v'uerkte hie raan.'n'ree,
Zollcl vror a1s nii dc thce

TL'ok B^o Ls of 0nz'vect" .:an,
Voor de goal kwam men tot staan.

Iïuld e dus aan alfemaal
Iileine winst . op fr.tc schaal ,

Jac . de Vos

0-1
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De afgelopen zond*,t hebben wc tr/cer volop kunnen
élcníeten van voetbal, mct op dc éne plaats wat
meer regcnwater dan de andere, maar ook de suc-
sessen van onze c.lub i,varen wisselval 11g

Onze B. juniorr,:n boeliten hur eers be
succcs door' van \'/i.spolia met 2 - I te winncn
fn een voli,.' nurnrler schreef ik, dat zc reeds
een ovet'vrinning hadden bevochten, maar dat was
toen ecn misverstand, want ze haddcn toen een
geli jksirel behaald en daar war-en we al do1 geluk-
kig mee " l'{aar nu is het dan eind e-l-1jk zo vcr ge-
komen en mochten zc hun eer-ste cverv!inninÍ binnen
hal-en . Fijn jongens en nu zo maav doorgaan .



De I.Junioren verloren mei I - I van -Akkrun
I Á- Zulks hoef t toch niet jon,'.ens, . Jul-lie spel is
gons zo ]-auw, de hercn gelovcn het ',iel . ivioet dat nu
zo. Elf van zul-ke f l-inke jongens rnocten toch wat vecht
iust op kunnen bien'cn. Ílet is Êorri .ne t alscf er bij
iull-ie r:en wil is om te v,,ilf en nint'.'i't" lat moeb ail j :

àers joir^cns, DenI.- cn de éér van jLrllie elub
Ons ecrsie viist de ui i,rccl:';"i j,i teren onzc

gude rivaai uit de }.\'.i t BIue llc; jl te itÏij-i)i,cts
net 1 - 0 te vrinncn . A?n betde karit'n lrr':rd c;: goed
-esprcld mct Fl-ue-3ci j s toch iets br: l;r"' slri:1 dt,,. de
)nzei1 ll:1 v"-a" e c:t geluks3oaL. iti'laac j:r dao hcori cr
riu eenmaal bij. Voetbal is nu ecnmaa] een spcl , ook
ln icci cr foubje varr de te.r.enparti j af 'uc si'-l'.': ren en
;e benutl;cn , Zo ook nu. Dc b3.cli vi -Lur" l:rijc had
rljd genocg om dc bal we3. te kunnen ir'appenr maa.r de
ïcper schrecLrndc v:n ja t zadat dc back de bal l-iet
).cpcn . iíldar ooli Sinon re;geerde hiorop bliksr:n -
snel . sl,jrong e]r t[ssen op het juistc momcnt en
'/oordat dc kceper blj de b:r1 was, had hii dic recds
t er:cachtigd en in de touwen gei.agd . Je zou zo zeggen
ecn rot doelpunt, cen r:.isverstand in dc achterhoedc
-r an 3f ue- Boi, j s cri daai'uit ti.rcl b een doelpLrnt ge '-
riaakt , Van dc andere kant een prachti3 ctcclpunt .
)e .,ack st;at kl;ar o:i de bai :g te trappeil en d::
gehcle voorhoece remt al af en ziet de bal de alder;
kent af opílial1 ilI. ar op het mor4c"l'.; rl-' L cte keper van
n Ja roe 1',t en de back de ba1 f ;, a1. I i"rcnr moet het
toclt l,-r c,.l;j eett il',s ctaJr j; !.- ,;,,: ;;a", ' ci:,al
kan ik e!)rJcl bi,j 'r En Simon was cr e :r'dcr blj en
schoot dc lra]. in het doel . prachtio gcdaan

Een compl-iment ook aen .,ize achtcrspe-
lers . diezich prina 8evreerd hcbben, Iïle t aan het hoofd
spil .Akke:t:rn c.r in lrratste instantie keeper i:.de
Roos, cn hoevrll er soms harde kogcls cp ons docf af-
kwa.rnen, juilic hebbcn het prina g:kiaard. lJf cen
niet te veel onnodig uitbrappen a1s dat niet nodig is.
Ik heb ruín 20 bà1lcn geteld die hard h.et publiek wer-
dcn ingeja.;gd. .AJ-s je in hei nauvv zit en elr geen ande-
re weg noteli.jk is, natuurlijk trap dan uit, dan kan
iedere. speJ-er zich weeir opstellenr ndal' anders niet
doen . . Ja.rime r dat back 3.de Groot van Bluc-Boiis
gewo::.i werd en nogwel door z'n eigen keeper. fiii had
inornj hoofdpijnen Yanuit 0ldeboorn hopen we dat
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het wat mee
z'n cl-ub zal

zaL val-len en dat hij
kunnen mecspelcn .

a. s. zondag weer net

1ï. de Vries .

VERSI-,ÁG Oi,Dlr]3Ooili 19 - riï:POLr-A 1B
Dc wcdsbrr-.id bciqon or.lrlcvcer cen kwa.r'ticr tc laat

omdat dc schcidsrcchter te f aa.t klr arn OIdeboorn won de tos
en koos tcgi:n 'Jc r,rind i:r" 'lj.j l-v:ri'on hct eersl- goed in de
eranvaf maar kollde n niet tot doc- pulrtcl kor,.,n.
Ien schermut-cclrng voor hc b cioel , ecn sDcl,-i- van \ïispolia
krcc.' de ba] veikêe rd op z'r sc|c.n cn lie ,ï; rlerci ecn docl-
puni. 5 ninuten labcr' 5:*|' onzc 'r: ?n',,,^ aarlvoei'dcr T,.Pocp-
jes on: een. paar tegens banders hei:n el hij schoot no.2 in
hct net 2 - O'. I;a d3 thcirr w.s \:l:r si:clia l-i e t mccst aan -
va] lend naai er we .'d docr on?,e achtc l'hoodc str'eds pocd
ingc.erepcn. I'l a e en l:wari,ier. hárd \7i spcl-ia ,qcluk en het werd
2 - L- \'i i j kvr3m()n !ie.r vrat on.,l .-. r oc drulc vandaan cn haddeti
ilog een paai pocd: aalrvallen, i:!.a: cr kwam nj.cts mcer uit,
en zo kvu'am hct eindc .uldcbooi'n lron met '2.- I-

_ ËT. J. _Iïieunland
f 
'oilmoottn 1Á- .AIir,RUirí1.4

Zondag. kregen .l?e .Akl-.rum op bezoek-. In de eer-
ste hcff t vlcrd var bcicle liant':n goed 3'evoe .L al,d . lkl.r".rm
kwam hafvenvegc nct een 'v'c.r a.f siand schot, waar de kccper
niet gehcel vrijuit ginE:, op 1- 0- I'la dc rust een gocd
aanvallcnd OldcLoor'r,, dat cchtcl de kansen nict benutte"
.Alckru.n deed het beter en bri;cht cl c stand op 2 - 0, waar-
na J.de Jong de stand fraa r.:.tt' 2 - 1 schoot, In de slot-.
f ^i,jc L'êslis:te lkkru.l dc ,"tri'1 r,1r rrtzê.kte el J .- 1 van "

rr,fu---lórisr-oilrnoonir-r- -il' i'tricunl-and

ln cen harde raaar toch wel sporti,eve wedstrijd
is hct ons gelukt de vol-le wrnst mere naar huis te nemen.
Bl-ue-Boijs, dat vorigc week een mooie zege behi:alde op
Tlynrlald en \ a5 voo.ï' clc th:e de bctele ploeg en kregen
ze dan ook l'.rel een paar aL:"ïrdige kanscn, Eaar erg geïaar-
J-i jk waren zc niet en zo konden wc rusten rnet de stand
0 - 0 lla de rust mct de winl in de rug en zo nu en dan
wat regen, boullden we goede a.inval-len op en eindelijk
hadden we dan succes, door een misverstand in de ts1ue-
Boijs verdediging, vraaruít Simon de ba1 gernakkelijk in
het doel kon trappcn. 0 - 1- Ilierna kw arn tslue-Boijs we1
gpgetten, aaar we hielden stand, ook al 66s51 riottie I
ÈË.i Auilende, zijn doel schoonhouden. w'Schrie-mer '



0psTïlr.,r,rNcEl{ .rroo" a.s. zondag g october .
OI.,DEtsOORN1 - TRYI\$'ILDENI 2uur

opstclling gclidk aan vorigc zondag .

OLDrtBCo RN 3 - BERGUI,I J aarru ano ? ? ?J.\/agcnaar
C. .1,1d crs J.Vel-tman

II.de Jong I(.r'Viersma C.dc Bccr
L . Gort er-J . ï/a tz cma-Ii. ! erl enbo sch-l. van Le euw en

-4. I\ijholt
licscrvcs l.S"*3 - 

o: l._d: !.:"L._-
BLUE BOIJ$ 1Á - OlDIr,BOOrlN l1 aanvang 9.J0 uur

Ii.:l,l{icuwl-and !9I-9I-o-}'99I. . --
-4te Jenlnl a Ii. I'Vag:cnaar

i|].IJ.v.d.Velc1c lV.'i{uite Cor Klcef stra
Ilans Pocpj es- T.I{iamcr-S.lïatzcma-P.Uoekstra -

Jan de Jong
Reserwe - F. a'á nooS en W. de Vries
leider D. Re i t sr:a
Sche id qr-ccht_qr_ -/t-.- Dalstra

Cndcrstaqnd ingczondcn stukjc ontvingc-.n wc van mct
afs ondcrtckend rr Een tocschou!'ucr 'r

Nu zijn wc z'rcr blij rnct lngckomcn stukjcs
cn wiflen wc hct ucl met als van r:on toeschouwer
opncncrl, maar gc"ft u ons dan ock :ven uw naam op
dan wctcn wij bij dc redactic waar hct vandaan komt

bij voorbaat_onzc qa!k_._
Zondag bij dc wcdstrijd Oldeboor:n 2 tcgen

.tlk l.: nrm I gcwccst, Áls dezc jongcns kampiocn 1n hun
afdcling willen wordcn, mret er wel ult een ander
vaatje wordcn getapt. De sportiviteit bij sommi-
gc spclers is niet zoals het wezcn moct. Jongcns
jullie kunnen clkc wedstrijd riinr,en afs hct moct
Márar doc dan je best Zoals hct zonoay nas li;kt
hct er nict op. Blijf sportief

_ _u:"_t:":":o:*:"_'_ _
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