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Hct klinkt misschien cen bcr:tje mal
Maar -dit verlics is nicnandal-,

lVc zagcn hi er ccn fairc strljd
I\{aar j a , twcc puntji:s zijn wc kwij t .

Een ccncurcnt; d1c Black boijs pJ_oee
llaar dle zich zecr sportief gcdroeE

Zc warcn fijn aan ons ocwaafldr -

. Mear Snits is wel hct best rcslaagd.
Pas vijf minutcn voor hct end,

Xen e1k supportér wcl bckend,
Tocn kwam hun Êoaf" Voor ons fataat

Dit sprak ons duidcl-ijkc taal .
lt/1j wistcn tocn hoc laat hct was,
_ f;c anzcn raven nofl mcer fas ,Dc rnctcr vast licp, tclkens wcer,

Graag rundc men aan Black-boijs d'ecr.
f,wart- W1t tc-t zich dar.r nÍct bi.i nccr

Ju uil t voorvast . cn and'rc k":cr
0p vol1. winst qn komt dít klaar,

Di tand;n .'noc t jn op clkaar J

li{i jn huldc ook ntr" ae.n Boa.rn 2
Mct schuttersideal-cn.

Jr.. Hu]1 prest..tic is oké
Zo kt;.':rt je winst bchalen.

Nu Zond:- nr:.1 TrynwÊ-l-dcn toe
Zou hct daar ook zo ]rtkk cn ?

Van dit sLlcccs wcrdt ni ema"nd noe .
Schict dus hct nct ar"n stukken .

Jac. de Vos



IDRSI,/.GEN -olDIlroORN I - BlrriCK BOIJS 1

BERGUM 4 - O],DDBOO'?N 2 o-1

In een vrij harde ms'ar sporticve wcdstrijd ver
loren wii onze ecrstc wcdstri-id- in dit.seizcrn '

Voór de rust ecn vrij mooi-e, gelljkopgaende
strijd met voor beidc docl-en 3cvP'erliikc moncntcrr'- " Mnt geluk was wcl met ons de ecrstc hclft t
want tot tweema"al toc bchocddc dc lat ons voor cen
ácÉtersta,nd. En daa-r onze voorhocd; ook nict,in
str?-t \.^i a, s ta scorcn, rringcn we rne t dc st líd 0 - íJ

de rust in
N.1 d c rust ccn oppe .rmachtig aanval-lcnd Old c-

boorn, maar- doclpuntcn kwe-men cr nlet ult ' riln tocn
,ritl íoo" ti;A oÀzc hr.tflinic wa't tt:.vccl n:r''r vo -
rén e'lng on fr " t;,-cnparti j rnct cen uitvl'l hun vri j-
steandc binncnspcl--r' b''roiktcr zori.d' -ie'zr rn'':t :i:n
Octcccrst schot èr voor dat hun plocc dr vol-lc winst
krccg. J a;nrÀe r jongcns, mct ,:en r,-1i jkspcl haddcn
wij ccht niet te vcel gckrcgcn ' 0. Scl-rri cme r "
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Ook aflclopen zonda,- is hct ons \\ccr r';Lukb
om ongcsleacn t,: bf ijv.-n . Nu was hct Bcr"um 4 die
aan onzc zeoekat wcrd 5.bond n rn dc ci' jfcrs, wei:r-
mee dit gcbeurdc licgen cr ook niet om '

Àia oen wat ccn c'nz ckct bc51n cpcndc -,3ddy

Vink na ccn kvlartier gcspccld tc hebben dc scorct
ten4ijl voordicn a1 cóns dc lat was gcraakt ' Ílicrna
word Ëinnen een kwarticr dc scorc opgcvocrd door
doelpuntJn van Jan Kramcr cn Rein Knof l'k t dczi:
stanà wcrd door cns een bcctjc rustiFer gcvoetbald,
waardoor Bergum nu ook eens cen bcctjc mcer in de
aával kon kànen, zondct ook maflr ién nomcnt gevaer
lijk te wordcn .

Na dc rust een vccf feflcr Bcrgum, dat ons
in het be,rin 1n dc verdediginÊ diuktc, maar doclpun-
icn bleven uit, waarbij wij tr:vcns van 5e1uk moch -
i'en sprekcn dai ecn mooic kopbal te5cn.de 1at aan
ilr. : Hicrna be6-re ep ol-d cboorn. dat zi j de zakcn
weer encrgicker mocstcn aanpakkèn cn nadat Jan '4d am-

sc al eens c'en doelpunt van hcm za3 afgckeurdrmocht
dezelfde speler het gcnocgcn smakcn om het vicrde
d c elpunt tc maken .



!c cincl:;band 'lcrd bcrcikt èoor rioclpunten van tzn Ilr.'-
mer Ix en Rein Ynol- 2x .

Ilet dient te iryorden gezegd ' Det Bergum het er
ook na deze stand niet bij liet zitten en jarnmer, dat
er dan cck vaak v/el- eens een speler is, díe dit niet
kan verkroppen en die den te ruw gaat spelen en zich
met de leiding gaat bemoei en i zo ook bli een der Ber
g u-m spelers, die dan l-ater ook rn.i. tereo'rt door de
scheid srechter van het veld werd gestuurd.

Tensfottc uil ik, zonder de anderen tekort te
doen Jan .Adamse nog noemenr die cp een goede tredstri jd'
terug kan zicn, nae"rbij men dan ook nog in aanmerking
dient te nemen, dat deze speler 2 iaar uit de roulatie
is gcvvecst . - K.
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In deze sporticve wcdstrlid hebben wii eiSen-
lijk door stcmme pech geen punt kunnen vercverenr al-
hoónef \qe e-Àn hoopgevend begin hadden' door na 20 min'
át met 2 - O voor'Ie staan, - d.nk zi j doelpu-nten van
Gorter cn lvatzeme, t'rel-ke voorsprong voor de rust al
was gcwijzigd in 2 - 2 door een beheide buitenspel goal
en eon ongeluk kig moment '"ven ohze doelman

Ná <ie ruét was het, zoals we zelf vaak vrezent
binnen lO n'rin. 5 - 2 voor onze tegenstanders.

Iat er dearna met cns gebeurde ís nlet wat wij
gewcnd zijn" Jongens laten we het leuk houden en niet
áeuren en- kankcren, KeeÊ S/iersÍria werd daar kwaad om

en verliet zh spilplaats, om zíin humeur met twee
muoie doelljunteÀ cp te vrolijken . , - { dus.Volgens
nij duurde cle wedstrijd 5 min. te kort, dan hadden we
z(iker l, misschien.2 punten gehad . .

Grrter .

TRYll":'À,DrlN 4 - 01_,DE300RN 3

Jan Veltman

OLIIEBOORI\lB - .AkkrumlB A-2
Zondag kregen we /J<krum als tegenstander

op het vcfd, Het was een feuke wedstrljdop een niet
ai te mooi vcld, ma-r al met al waren we in de cerste
hefft wel evcn stel'kr masr ongcveer I0 mlnuten toor
de rust werd het uit een docl-worsteling 0 - 1 .

Maar we gaven de rooed niet op tot het flui-t j e ging .

Rust I - 0 voor .0<krurn.
Na de rust speeldcn we weer vrolijk verder

Het ging om en om, dan hadden wij weer een kans en



d:-n onzc tegcnstandt-.r weer, tot op ccn g.j€,.rv.,rn riro--
ment de linksbuiten een paar achterspelers passeer-
de en voor de keper langs, in de rechterhoek schoot.
0 - 2 . Xn zo hadden ze veel meer kanzen, maar de
stand bleef o - 2 J. Brouwcr .

OPSTEII-,INGEN VpOf a.s. ZONDJG 6 November
OLDEBOORN 3 - B€rguxt J aànvang 2 uur

J . V{agenaar
C. llders J.Vcltrnan

.r,. Ni j holt J.Nieuwland C.dc Bocr.
J- lVatz ema-K .lli c rsma-H . B erkenb o sc h-D . v .I-,e eurv en

----?-.--- - - - L'Gortcr
TRYNií.III-',DEN 3 - OL.DEBOOI?N 2

K.Gorter
I-,.Visser lï. Rodcnburg

Sj.trVagenaar M.Klcef stra - J../idarnsc
R. I'.'nol- J.B e thl ehen-E. Yink-R. De.n- J. Kramer
Reservc S.v.Zinderen. Vertrek 10 uur

SIIIE BOIJS lli - OLDEtsOORN f i' t-I uur
H.R.llicuwland

i.Jeninga Í1.\{age naar
J.dc Jong W.liruite S.Vcnema

W. d e Vri e s-T.Kramer-S.Watz ema-P. Hockstra-H. Pocpj c s-
Reserves \iy'.de Roos en lI.IJ.v.d.Vcfde
19í{er;_ J.ïi a.gcnaar_ _vertrek_l0 .15_ p9r_brcmme r

OIDEBOORN 18 - tlNGEZl/,t,r',G I B. 11 uur
S. Jagc r

H.J.Nicuwl_atrd \{ieger Euisnan
S. Rrd cnburg L.Poepjos .l.Nieuwenhuis

T.v.d.Me ulen-G.Brander- J . FI. I{i e ul.rl- and - J.Broulrer-
J.v.d.Mr:er

Rescrves ; H.Pocpjes en Ii.J.v.d.Vefdc
leider_ D. _Be 

j- t sg a_

Ons jeugdlid Cor Kleefstra is door cen aanrijding mct
zljn bromcr, voorlopig ultge schakcld. Narncns dè ;on-gens va-ri het el-f tal_ en de conmissie van harte bctcr-
schap tc egewenst_.

c

I

Op Woensdagavond 30 Novcmber des avonds half negcn
word t in hct FEIJENOOFD. ST.I,DION tc Rotterdam de we d-
!lfi jd NEDErT.,.qND - DENElvi.ARIiEN gespe etd.Zij àic hier"voor b( fangs boll_lng ÀcUt.n, kunncn zjchvoor 10 Nov. opgcvcn bi.j p.v.d.F, cr .


