
l- Maart 1967
RED.ACTIIT R. NIEWT.,iNf

J. SETTïI,EHEM
Vaste medewerker I-.v.d.FEER

$e jaargang No. 19
VV.de VRIES
E. ADEM.A

l-.

_ DE_ q I 4! T! J !S _ y_r 9I!_ DJUB_ __ _

nlh hat hjir yn spanning libbe
In echt goaltsje kaem blj r"í s net

Lokkig hat ís all-er .lrte
Ien troch in penalty set .

Wij supporters o a.rr de l-i-ne
Sjogge graech ín moaijer goal

.lis in kiper hannen waelrnet
I\iia? 't wie hjoed wer apekoal .

Oan de pavze, yn de wyn op
Hàlden wiJ mei nul - nul stàn

En wij tochten t' Fan de wyn 6f "ï/lj ha dan it sl-imste hàwm ,

l,{ar hoe moaij soms a1l e-s liket
Soarn kaem net yn harren spul

sa't 'k -al sei, troch dy penalty
Kaem És ploech doe op ien * nul .

En lrer tochten !'rii, Ét bf idens
Dochs twa puntsjes dizze dei .

Mar Bakhrízen naem yn't Iêst noch
ïen fan És twa punten rnei .

In fuotbal kin soms nuíver r61je,
Tink mar nei . hoe koe't sa brvk"

flwanÏ men n1e oe -Lesxe keareit
bij trije leechsten, 't spul gelyk .

Jac, de Vos

En nu dan a.s. Zondag de niatch tegen
B1,.ACK - BOIJS

Bij genoegzamc deefname rijdt er weer een bus .
Íiaar l_aat . en ied er zich wel- z.o vlug mogeli jk
cven melden bij P.v.d.Feer .



T0 -li\TTO
We menen aocd

hoc de toto draaÍt.
tot en r-et tt/z/'65

rr Í | 1^/a/'(,É,L v/ L/,, ' " 9/2/.6I
Zoals bovenstaa-nde cijfcrs aantonen h:bbcn wc dit sci-
;zoen tot 9 Febr. 430 forn. en 998 kolor.r'ien nindcr dan

"à"ig ;""", hetgeeÁ ncerkor,t op cen dcrving van f 65'86
Nu we eóhter de dubbettjes pcr formulier zr:1f

(mogen) houden betckent dit ecn extra opbrcngst vaJl
i. áZO.SO . Zo bczien draaien we financiecl bctcr dan
vorig jaar Dit is voor cen groot deel te dankcn aan
ons fià Í. NljQan, die belangeloos de toto's cphaalt
bij cen groot doei der deelneners. Tevens ontfcrnt bak-
kei S. dé .rong zich ovcr cen aantal " buitcn-riens.n " .

Volgcns het progrannia der toto, komcn cr nog
20 T0T0's dit seizoen .

te doen, de lcdcn inze€e te gevcn
De cíjfers }íggcn als volgt .

258? f ormuLicren BJ5B ko]omnen
2639 " B0B4 rr

2209 u 7086 rr

Met ingang van 21 Maart kunncn de in schri- j ving s-f orntalic-
r"n ,roór Éet seizoen 1967/68 verstrckt worden Zij dic
zic]n d,an latcn inschrijveh ku-rincn het r-'stcrcnde dcel-
f966/67 gratis mcedocn Zii! cr licfhcbbcrs . Dan gaar- I
ne npgavc bij ondergetekende

v rr N-E N K E tE -s u P P o "i#Ëï:"

. Namens de To to-comnii ssi e
R. Mulder .

Neei-ááfrI6ïdinl-ïáfr-h6ï-ïcFsïea-ïán H.dc Jong ovcr
Cc wcdstrijd Ofdeboorn I - Trynwêldcn 4, waerin deze hct
zeer bctrcurde det cr bij dezc wcdstrijd gecn supportcrs
aarrwe zlg warcn. \rVi j ku-nnen ons dit bcst begri jpcn, naar
toch menen wij hierop cvcn in tc mocten gaan .

Tcn ecrste was hct voof ons cen vcrrassing in " De
Zwart-witten I tc lczen, dai oldeboorn 3 had gcvoetbald en
verder om de eenvoudige redcn dat we het nlet kunnen weten

Vroegcr was hct de gewoonte dat er ccn opstclling
van alle el-ftallen die zondags rnoesten spclcn, wcrd opge -
hangen. Dit is tcgenwoordig net ons 2e en 3e clf tal- niet
neer het geval . Ook kwamen de opstellingen allc vre ken in
ons krantje net aankondiging van dc wcdstrijden. Dit is ook
niet meer het geval . Dit bctreuren wij tenzecrste, daar ic-
der graag wil wcten hoc de verschillende efftallen cr uit-
zicn en wanncer zii roeten sDil-cn .

v/ij wetcn Ëict wi, hier dc verantwoordins draagt'
naar wij hópen, dat diegcne, dic op zich hccft gcnoncn de



verschiflcndc c1f tafl-cn sal:(rl1 tc rtcllcn, ook deze klci-
ne r,oeitc wil doen orr bovcnstetndc tc verzorgcn' l;laar
wij menen 1s clit altijd hct geval ge vlecst '

ïln darr zal dc bclangstclling voor hct 2c en lc
elftal wel- wccr groter worden " te hebbenHopcndc r:et ctít schrijvcn cen biidrage
gelevcrd tot hcrstcf van de oude traditie

_ enjgg supportcrs

. Inhakcnd op dit schrijvcn van " Enige suppor -
tcrs, hopcn wij dat dit schrljv,:n cr toe zal nogcn bij-
dragcn or: tot de " oude traditie " terug te keren .

.'an dc drukker van de " Zwart-i:1ittcn" z'e.l- dit
nict liggcn, d:,ar r,',i j dit nicuws als hoofdschotcf voor
het blaad jc bcschouvren, r:iaar bij gcbrek aan gegevc4s
kunncn we dlt niet uitvoeren .

le.arorr hopen wi j wccr Maa.ndagavond s dc gcgevcns
te nogcn ontvaígcn van elfe coniirissiclcden van het 1c ,
2c, lc clftal cn connissie voor adspirantcn .

dc rcd ac ti e

CIIEBOOI?NI - B.AKHUIZE}I ] T-].
le wedstrijd van afgelopen zondag tegen Rakhui-

{ en is op een tefeurstcf,ling uitgelopen
Í wel- werd en édn punt gehaafd, maar een over -
f, wínning heeft er eigenlijk de*gehele'wedstrijd wel- in-
-gezeten . Ofdeboorn schijnt het best tot een overttin -rrlng te kunnen komen, \(anneer het in de verdediging

wordt gedrukt Dat Oldeboorn net trryee inva1lers speel
de geJ-dt geenzins als excuus. Beide hebben hun plaat-
sen goed waargemaakt . Ik wens.Ilottie en l['iggele langs
deze weg van harte beterschap tce en hoop ze spoedig
ureer. op het sporbvel-d te zien .

Dan nu de vred strijd le krac h t sv erho ud lngen
ontliepen efkaar in de eerste hel,f t niet veel, mede
doordat Bakhuizen de wind in de rug had Over en weer
ontstonden kansen, maar deze vveroen alfe onbenut gela -
ten . le tv'eede helft begon Oldeboorn met een sterk
offensief en dat offensief heeft eigenlijk de gehele
tweede helft geduurd. Xr ontstonden hachefijke situa-
ties vcor het Bakh.. doel en uit één van die onover -zichtelijke momenten, sloeg een speler van Bakh. de ba1
uit het doef . Strafschop en vreugd in het 01deb.karnp.
en even l-ater kon Ofdeb. juichend opspringen' toen .4te
de ba1 achter de keeper had gepla.atst Een ovenryín-
ning hing 1n de lucht , maet: Sakh gaf zich nog niet
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gewonnen en uit een scrlnmage voor doel schoot Bakhuizen
raak I - 1 . Dit werd ook de eindstand van een matige

lvedstrijd, waarin Oldeboorn wef is waar sterker was ,
mê&r de kansen niet wist te benutten ,

H. ,Akkerrnan

0LDE300RN 3 - .AI{KRUM I 4-3
\{e begonnen met de wind nee . Het leek er op ,dat we .Akkrum zouden verpletteren en dat was ook af s .Ak-

krum niet zo'n goede keeper in de goal- had gehad .
liraar zoafs gewoonlijk de tegenpartij kreeg de eerste
e, aL K. Wiersma bracht dc stand op gelijke voet . Weer
nan .Akkrum de leiding . Onze keeper maaktc híer een fout
en dat doen wg all emaal- weJ. eens. Maa-r wat Jappie later
heeft ].aten zien dat was E.P.G. stijl, geweldig. Voora]-
na de rust voorkwa.m hij voor ons een nederlaag . Gorter
scoorde 2 - 2 - Nog voor de rust nannen we de leiding
door J. Watzema 3 - 2 - Na -r[st kwam a]-f es op de verde-
diging aan . Trang hielden we stand, maar toch werd het
noch 3 - I . Jappie kon hier niets aan doen . Bij één
van de weinige uitvallen kregen we de kans, volgens ve-
len buitenspel , maar ja, de scheidsrechter besliste 4-1.
Toen werd de grendel gesloten en kwarnen we zegevierend
Lrit de bus. Volêens velen verdiend.

IJ

ZONDAG 
' 

MTJRT TRYNWJJ-,DEN 3 - OLDEBOONN 3J. Wagenas.r
C. .tll-d erts J. Ycl tnan

ll. Nijholt H. de Jong C. de Boer
J .\'l atz ema-J. Ni.euwland -K. \{i.crsma-il.Bcrkenbosch-L. Gorter.
!ege1v9 !.ya! lugu1e! : _ _Yertrek_1_uur_uit_Dooltrgt_._
]]L.4CK_BOIJS - OIDEBOORN ].

deze bcl_angrijke wedstrijd wordt op Zondag
5 Maart gespeeld. Het bestuur wiJ. gaarne een bus l-atenr'ljden, doch dan moet de belangstell_ing beter wezen dan
Ce voorgaande keren . U kunt zich opgeven tot en met
Yioensdag 1 Maart bi j P.v.d.l'eer . Zi jn er op die d atr-rm
geen voldoende deelnemers ingeschreven, dan kan de bus
niet doorgaan ' Het Bestuur "

\de JonB
2 uur


