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Zo, n\t de herhalingsoefeningen erop zitten en
de compctitj-e reeds vijf weken draai-t, lijkt een kleine
bijdrage in ons clubblad mij gewenst . De actieve leden
van de redactie zo"gen dat wij wekelijks op de hoogte
blijven van al- hetgeen er in onze verenlging gebeurt ,

Ik wi1 aflereerst mijn vriend Sj.Veenstra be-
danken voor zijn verzorging van de training gedurende
mijn afwczigheid, Ook jullie jongens, voor je spontane
medewerking, \i/aaro p ook ik al-tijd mocht en thans weer
hoop tc mogcn rekenen.

En fijn voor de attentie bij Yeenstra'b laat-
ste tralning. Zo hoort het Ílein, een aanvoerder waardig

En da(I de prestaties van ons eerste. Na zes
wedstri jden boven@an met l-1 pu-riten .Wat heef t J.J.woord
gehouden met z'n opmerking dat zÍj ( ons eerste) tret
zich niet konden pellliteren om onder aanwezigheid van
twee trainers, óén van dq eerste vi.jf wedstrijdcn te
verliezen. Welke cl-ub van de grootte als ons Ol-deboorn
kan imrncrs ( ti;aef i-;t) twee trainers in dienst hebben( cn bctalcn ) volgcns J .J.

Ik heb met Veenstra afgesprokan dat hij ver-
der ook i-edcre wedstrijd mce5laat indien J.J.ook hier-
voor zljn bovengenocnd woord geeft, Zo ja, dan kan
zijn brocr .A.J. zijn eerstc kampioenschap vieren aan
het cind van hct scizocn .

Maar nu scrieus jongens. Jufli_e hebben een
prachtigc start gchad . Ovcr cen ka.rnpioenschap pratcn
cn schrijvcn we nict mccr ( voorlopie ? ), wc gaan gc-
woon door met winnen. .Afgesproken ?, Doch tracht dit
mct goed constructicf en sportief voetbal tc bereiken.
En maak bij cen minder zuiver toegespeelde pass van je
medespeler nog minde? op en aanmerkingen enerzijds cn
wees anderzijds nog " dover " voor zo'n enkele op of
aanmcrking. Hierdoor beleven wij al1en, maar vooraljul1ie zelf , nog meer genoegen aan onze geliefde
voetbalsport.

Jullie trainer de Vries .



In dezc. wedstrijd hadden wij het gcluk bei_de puÍrten thuis te houden dóor Trynwaldón met'l_ _ O-i;verslaan. Een benauwde zege, maaf meer zat cr ook nieiinr.want.onze gasten specldón eeh gocde pa"ii;-;;";b;i
doch misten een afronder .

In dc cc.rstc hclf t warcn wi.j in he b beeinde beterc ploeg on cnke_Lc kanscn dcdcn;ich +óó";;;;_uit een goal werd gema.rkt. Jammer gcnoef floot dóschcidsrechter voor buitenspcl . EcÀ zeffdc geval_ deedzich voor bij Trynwalden .
Na een ha]fuur spel-en zotgde Àtc voor hct

c_nigste doelpult, uit een bèheerstcl ioorzet. van JanJeninga .
Na de rust hecft Trynwald en zijn best ge_

daer om gelijk tc naken, maar het nocht nict batcn lScrieuse kanscn hebbcn zc in de twcedc hcl-f t nict
meer gehad. Een harde kogcl van .Ate k(n dc kceper maarnet moeite tot corner vcrwerken en bezcerde bovèndien
zi jn hand in hr-.t zi j-net i Echt gevaarli jk zi jn wi j na_dien ook niet mcer gcwecet en toen de sóheidÁrcchïcrvoor de laatste maal floot, kondcn wi_j vrcde hcbbcnmet dc bcidc punten .

Nagekomcn vcrslag vrcd stríjd

OIDEBOORN 2 - Trynwalden 3

OLIIEOORJ.T - TRYNIÏ,AL]]EN

om 10 uur thuis
Jan Kra.mer .
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lVe wistcn dat wc het sterkste clftal totnu toe zoudcn'ontnoctcn. Vlc hcbbon ons daarom ten-vàf_lc gcgcven op hct gladdc veld. In.t algemeen warcn wc.stcrkcr, maar \4c konden nict tot scorcà komcn. Eengoed ding iryas in e1k gcval ,.dat de kakc,n aardig opel._kaar^werden gehoudcn. We gingen dan ook mct dè siand0 - O thcedri-nken. We hadd en-nu gcen OonOcrspeeànïó_
dig: maar wel cen cxti'a kopje thee. Na dc rust hadden
we wcer ecn klein vcl-d ovc rry i cht , wat ongcvccr l-0 min.
na_ rust gef goaf oplcverdc . Durk Wagcnáar krceg dcbal_ goed. toegespceld en zorgdc voor-dc ee-rstc Ën cnigste goal in dc hel-e wedstrijd. We hebben mccr gocdc "t"l".ol. gehad, maar ook dc t-genparti j was soms erg .on_gelukkig . In navolging van onàe ,, grotc broers"-heieerstc clftal hebben wij dan eind clijk ook ecns mei
een'magere 1 - O gewonncn .
P.S. wist U dat 0l-deboorn 2 zondag
spcelt tegen Trynwaldcn 4 ?
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OIJDXBOORN 3 - BE IGU\{ 4 4-.2
Onder l-eiding van scheidsrechter S.Knol die

cen onopvallende, maar goede wcdstrijd f1oot, werden
dc ccrstc winstpunten door óns binnengehaald. Beide
ploegen waren aardig tegên elkáar opgewasserr. Bij één
van de eerste aanvaflen over rcchts volgde êen hoge
voorzet van Jan Watzema, iedercen mistc, maar niet
llnksbinnen Go:rter f - 0 . En of Cor de Boer nu me-
dclijdcn met onze tegenstandcrs krêeg of dat hij dacht
docfpuntcn maken kurnen zc toch niet, in ieder geval
bij ccn aanval- van Bergum passeerdc hij onze doelman
Jappie kansloos mct ccn schLriver ih dc bcnedenhock .
1 - t - Dit wàs ook dc rirststand. Schèidsrechter Knol
bctoonde clcmcntic en wildc ons wel zolang laten rus-
ten totdat wij \jvaren uitgcrust; waarna de veronder -stelling werd geopperd, dat wij dan dinsdags nog wcl
in dc box zoud.cn zítteit. Dc eigcnl-ijk ver.wachtc in-
zinking var. ná de r[st: blcef uit cn kanson kregen wij
nog wc]- . Ons twccde doelpplf, mocst worden gescoord
uit cen strafschop, genomen wegens hands, door Jan
I'lieuwland 2 - L- Dat onzc achtcrhoede de Bergumer
voorhocde wcl goed in bcdwang kon houden, blcek uit
het fcit dat de gelijkmaken gescoord werd door de
rcchtsback,. vart Bergum 2 - 2.
i{arr wccrszijdcn spcelden zich nog hachclijke roomcntcn
àf, aaar dc achtcrhoedcs wistcn hct steeds te klaren
totdat. tllce haarscherpc voorzcttcn van Jan Nieuwland
nct evcnzovccl doclpuntcn door ondergctekende werdcn
afgerond . 4 - 2- neze ccrstc ovcrwinnj-ng gccft wccr
mocd cn zclfvortrouwcn voor dc komcndc wedstrijdcn.

H. Berkenbosch .

EVEN TITTENTIE

{elijke d a-nk voor Uw

Toen na afloop van de wedstri.id Olde-
boorn 1 A - .Akkrum 1.4. een -week of vier gelleden. één
van ue Ákkrum spelers,'z'n tas op de bromirer wil-áe bin-
den, bleek z'n snelbinder er niet neer op te zitten .

Daar hier nooit iets wordt ontvreemd, ver
moeden we dat hier kinderen in het spel zijn. Misschien
heeft een ouder wef eens gedacht rr waar komt dat dins
vandaan. " Liocht het zo zi jn, zoudt U hen dan even w"il_ -len terugbrengen bij trV.de Vries" Wij zorgen er dan we1
voor det hi.i weer terrl-aatse komt' Bi.i voorbaat onze har
med ewerking .
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OIDEBOORNlÀ -Í,.ANGEZY/ÁAG 1A 2uur
H.R.Nieuwland

À.Jeninga H. Wagenaar
M.IJ.v.d.Vel-de W.Wuite C.Kleefstra

H.Po epj e s-T.Krarner-S.Víatz ema-P. Hoek s tra-Jar de Jong

Leider D.Reitsma Reserves V{.de Roos
scheidsr. K.Hettema W.de Yries
WISPOIJIA 18 - OIDEtsOORN 18. aanvarg ll- uur

vertrek 10.15 uur
S. Jager'H.J.Nleuwtand W .IIui snan

S.Rodenburg L.Poepjes M.J'v.d.Velde
T.v. d .Meulen-G.Brand er-J. H.Niàuwland- J.Brouwer-

J.v.d.Meer
leider D.Rei!sma reserves K.!oepjes

_ _ÁrNlegwgnlui-s_.
' BFRGUM 3 - or,DxBooRNl 2uur

J.Wagenaar
C. i]-d ers - J.Veltman

C.de Boer K.Wi-ersma H.de Jong
J. Ni euwland -H. Berkenbo sch-J . Watz eaa-l . Gorter- A. Ni j hoI t
Reserves I D.v.f.,eeuwen en B.de Leeuw

vertrek 1 uur uit Doolhof
YERSLr',G L.ANGEZW.T',{G 18 - Oldeboorn 18 2 - 4

Langezwaag begon met een zwaar overwicht
maar" ze konden het niet in doelpurten onzetten .
En na een kwartier kwamen wij aan de beurt. Onze links
buiten gaf een fraaie trekbal aan M.v.d.Velde die met
een schÍtterend schot ons de leiding gaf. Maar lange-
zwaag kw a:n weer op geli jke voet met ons. Na rust k!'/ a-
men we door een keepersfout achter te staan, maar
Joh.Brouwer schoot ons weer op gelijke voet.En Johan-
nes schoot ui-t een mooie trekbaf van T.v.d.Meulen weer
raak en een paar minuten later maak'te iql-bert Nieuwen-
huis_el ! = ? ya+._ _ _ _Wiegeg Suls4ag : _ _ _ _ _ _

en nu voor a.s. zondag allemaa1
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