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In een doelpuntrijke wedstrijd is het ons
gelukt on de oefenwedstrijd tegen dc derde klasser
G. /,.V,C. te winncn .

In de eerste helft een iets sterker G "/iVC
maar vcel doelpulten l-everde dat" nlet op. Zelfs na-
men we een voorsprong, toen na cen goede aanval over
rechts, de bal- blj S.Knof terecht kwam en deze uit
een moeilijke hoek raak schoot. De.ze voorsprong was
riet van lange duur, daar er een Grouwster voorhoede
speJ.er al-f een voor onze keeper verscheen en geen
fout maakte 1- 1 .Met deze stand ging de rust in.

Na de rust hetzelfde spelbeeld. Door cen
vcrkcerde teYugspeel-bal- kwamen wíj aan cen goedkope
voorsprong L - 2. G l,VC bcgon nu nog meer op de aan-
va1 te spel-en, maar wederom hadden wij succes, toen
S.Ilrol een sol-o-rush met een doeplunt afsloot.l-1.
Hierna bracht de linksbuitcn door te scoren de span-
ning terug. 2-3. ZeLf s werd het 3 - 3 door een mooi
schot van de linksbinnen. Hierdoor gesteund bleef
G.I,VC aanval-1en, alhocwcl wi j ook nog enige karrs j es
kregen . Doch de tegenpartij naln nu cen voorsprong
door de midvoor die uit een hoekschop raak kopte .
4 - 3. Maar door goed volhoudcn van onzc ploeg kwa-
men wc wcc!' op g<-.lijke hoogte door iV.lluisman, die
raak schoot na cen uitstekcnd e trckbal van 0.Schrie-
mer . 4 - 4. Hierna cen gclijkopgaande strljd. Maar
toch wistcn wij de voJ-le winst nog te grijpen, toen
ccn door trainer de Vries goed genonen vrije trap
incens door ondergetekcndc werd íngeschoten 4 - 5.
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TETNWiLDEN 3 - OLDEtsoORN 2 2-L
Na vele acht eréénvo1g end e overlvinningen t

noesten we zondag voor het eerst het loodje leggen, te
gen een fe1 doch sportief spelend Trynwàlden. In het
Èegin een getijkopgaande strijd, met aan beide kanten
evénveeJ- kansen .-Éelaas mochten wij hierwan niet één
benutten Integendee.l, na ongeveer een haff uur spe-
len meakte de rechtsbuiten van TrynwQlden dankbaar ge-
bruik van een goedbedoelde nisser van ll-'1nd ert Kleef -
stra, w:t mijns inziens bui.tenspêl was .

Na de rust e.en ietwat beter spelend Olde -
boorn, wat na een kwartiertje tot uíting kwan. Eddy
omspeelde 'op taktische wijze 2 spelers en eindigde
zijn solo met een fraai en onhoudbaar doelpunt . 0p
dat moment roken we, zoals gewend zijnde, de ovenvin-
ning. Doch het pakte anders ult . Trynwáloen n a.m

vooi de tweede kèer revaach en naakte uit een wj-rr,nrar
van spelers èe stand op 2 - l- Hierna kreeg llddy de
kans nog om de gelijkmaker te scoren, doch door een
wat te hard aangespeelde pases' kon hii de bal moei-
lijk onder controfe kr,i- jgen, wat ons dan ock weer -
hield me4 een puntje huiswaarts te keren .

Het-is toch geen schande é érunaal te ver-
J. ldanse .
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OÏ.,DEtsOORN3 - BERGUM3 2

Uit de cijfers blijkt al dat het geen best
gespeelde wedstrijd geweest is, althans niet door 01-
d el,'o orn l

Fergum 3 beschikte ovelr een jonger technisch
goed spelende ploeg Toch hebben wij in het begin vrel
kansen gehad. \Ve kwamen zel-f s door Kees Wiersma op
2 - O . Door drie fouten van de keeper werd het 2 - 3
en daarna zakte Oldeboorn J in elkaar

Sergum heeft daarna de score regelmatig op-
gevoerdtot2-8-

Í.., . Go rt er -
SIUE BOTJS II

In een
wonnen we met 3 -
ren we de betere
tier voor rust . 0

OLDEBOORNll 3-4
vrij harde maar sportieve wedstrijd
4 van Blue-Boi.i s In het begin wa -

ploeg en .Ate Jeninga maakte een kwar-
:-f : Na de aftrap van B.B. kreeg



P,Fioekstra het leder en maakte er 0 - 2 van .
Na de rust maakte B.B. er 1 - 2 van en we

moesten dus ook nog op onze tellen letten als we
niet wilden velliezen , Maar we kregen weer hoop, toen
H. Poepjes in een lange solo er l- - I van maakte .

Kort daarna miste H.Poepjes een strafschop,
door tegen de doel-man aan te schieten . Deze rnoest
echter overgenomen worden, omdat de keeper zich te
vroeg bewoog en benutte hem daarna )- - 4 .

Blue-3oij s kwan nog sterk terug en maakte
eerst nog 2 - 4 en even later. zelfs 3 - 4 .

Een zwaa? bevochten zege,, mear we ziin zeer
tevredcn met deze overvinning en met deze 2 punten
en we komen-nu weer mooi ult de onderste linie van-
daan. Jongens doorgaan en volgende week hopen we
dat Cor Kfeefstra weer present ís . Cor sterkte.

H. \t/agenaar .

I,]INGEZWI,4G 18 OI-,DEBOORNIB o-J
\1e moesten zondag tegen L.,angezwaag .Het

was cen leuko wedstríjd. \íij waren veel sterker en
zo kw ax' hct, dat .ik hct cerste doelpun! maakte .
l,4inuten vergingen en foen 4Laakte Jan Nieuwland er
één brj cn tenèlotte maaktc Jan v.d.Meer er één
en dat was 3 - O-

Wij hadden nog wol enkele kansen, rnaar
het werd niets en zo bleef het 3 - O voor Oldeboorn
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OEFUIÏ/EDS ::IJD B.J-;;IOtrI;]
aanvang 9.45 var A.ZWIRT SHIRT

S r Jager
H.J.Nieuwland !ÏiegerHuisman

S.Rodenburg T.v.d.Meulen G.Brand er
S.de J ong-I.l'4u1d el-qrei jd anus-T. Muld er-H. Di j k s tra

B. \I'/IT SHIRT
D.Va1k

Kees v.d.VeIde IJ .Wal stra
Kccs Poepies M.v.d.Ve1de P.de Vries

J. v. d .lvleer-J.Brouwer-I. Poepj e s-J . H. Nieuwland -
.lr.Nijenhuis.

OUDNRS KOMT U OOK I/NGS DE I.,]JN KIJKEN ?
HXT IS VOOR DE JONGENS ZO PRETTTG

de Jeugd conni ssie
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voor i,.s. zondag zijn de volgendc uu"u.,;;o;;;- 

-gestel.d met tevens daarbij dc opstellingen.
Vi.Z.S. - OLDEtsOORN 1

niets over opstel-ling doorgekregen, z al- dus
wel gelijk zijn a1s vorige keren .

BERGUM3-OI,DEBOORN 2 aanvang lf uur

_oln_c:": :n:t:tf i*_o:u:"1 : _ _ _
BERGIIM 4 - OIDEBoORN 3 aarva"ng lf uur

J.Wagenaar
C . .lÀd ers J . Vel tman

.A.Ni jholt H. de Jong C "de Boer
J .W atz ema-K-. VVi e rsma-H . B e rkcnb o s ch-I_, . Gor t e r D. v . I_, e c u-
FESEEVE r J.Nieuwland wen '
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_vertrck-_fo gul gi! doolhof _ _

oLDEBOO.RN l.r, - BLUEHB0ïJi"au\fr""u aanvang 11 uur

1,. Jeninga
J.de Jong

H . V/ ag en aar
fV.Wuite NI.IJ.v.d.Ve1de

n. ./,kk e rrnan- T. Kra,ner -S.Watzema-P.Hoekstra-H.Ëoepjesreserïes \,i.de Roos en- Y{. de Vrics
leider D. Rei tsma

Voor a.s. zondag wenscn we juJ_Iie al-l_ cmaal weer hccl
ve el- succcs toe.

Ons eerste moet natuurlijk kunnen winnen
van Y,l .2.S. maar pas op je tell_en jongens. Op eigenveld zijn zuJ.ke tegenstanders vaak slecht tc bcspelen.

Ons twcede mag nu natuurlijk niet mcei ver-
Iiezen.- Trynwal-den zit ju11ie al goed op de hielen rnet
cén wedstr1jd .n twcc punten minder Dus jongcns op _
Das s en ' ons derde komt naar we hbpen zondag ook
eens weer net twee puntjes naar huis We {eten hct we1julIie spelcn voor je plezier maar die {B goals tegen en
maar L7 voor. ?oon zondag je schutters-kwafiteiten eens.

De Junioren .11 staan op dit moment op de
Je plaats achter './tkkrum en Irnsum. Er zitten dus nog
mogelijkheden genoeg in. loe zondag wecr je best jon-
gens ' De d. 'Junioren hebben zondag een vrije dag.
wat de conpetitie betreft, maar we gaan zondagmorgen
allenaa1 naar j ulJ-ie kijken
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