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't Faft rni j faek op bij in wedstriid
Dab t t gclok '-k sp.vlje kin '

Tn sa r''ic,' t mcí iís rsjin Bocts hj ir
Spítich waerd dizz' striid forlern.

Earst al- mci ís ncalje oerrfa} ,
Us bal dy't tsjin d lotte kacn

Lcti,cr 1,o- broch icn fsn É;cs
. Blue-Boijs in presintsje jaen

Sokke dingqn stiet in spiler
.1L1tyd roachtelcas ts j in oer

À1 binn'altyd, krckt as hjoed ek,
sokke goaltsjes d0.bc1d dj0r -

loe kacm Setts harr'twade goaftsje
- Oer És " doel-rnan " hi.nne gicn

Sytsr:, Sipkc cn ik sels ck
IIa doe ]rast to flokken stien .

lJ- hwat Boarn doe ck bisocht hat,
't Like al1es tigc swart '

Lit Lís hoopjc, sneln tsjin Sticns hjir
Boarn hwat mear gclok dan hat .

' t .Dic ra i, j goed f oar " Noard " to hearcn:
r C. /'.8. hat h.iocd fan Stions forl-orn.

Stcikt. Jong-s, SÀ^in jimn'bêst dwacn
En dan mar wcr fierder sjen .

Jac. de Vos .

)lcJeboorn -SL iens



L-, c,.tíe .Lt.r 99'/r-ct93cl
Zo heeft ons ecrste elftaL d aïr ecn nedcrlaag rnoc

ten incasseren tegen Nlj-8.êts. En onzc rerste reac-
tic was natuurlijk daar gaat onze Kamio ens-illusie .

Maar bij het horcn van de nieuwsberichten en
voctbaluitslagen voor Nccrd , hoordi:n wc dat ook C..4.8.
had verloren I zodat cr nog nicts v':rforen ís en de
kansen nog gclijk zijn . Jongens br.:nut die kans nu in
de rcstrrendc rrrcdstri jdcn We haddcn nct wat mccr gc-
luk dezc ,,lcd stri jd ook krlnnen winncn, in iedcr gcval
had ccn g' lijkspul dc verhouding beter wcergcgcven .
êr.n t g.n d, l3t , i''n I 5 r. d- pael , hib hadd.'n ook
zovcle d oclpunte n kunncn zi jn . l.ln d an d ic hard c vrind
Cwars ov.--r hrt vifd . Hct vra.s natuurlijk nocilijk dc
bal aftljd gced tc plaatscn .l'

En tocq vuas dc u,cdstrijd het aanz ic:n r.rcf waard .
Het was con sporticvc wcdstrijd . lll j-Bccts spcclde hct
" Dukla I' sysbecn " Van achtr:rcn Cc boel gocd dicht hou
den on dan trachten door snelle uitvalfen cen docfpurt
te rnakcn , r,at hun tvr e cmglal wondcrtrcl luktc .

Itru is hot zo, di.).t alf c cf ubs, vvaartcg.n wi j moc-
tcn spclr:n ,:n dic 1n dc [,iddcn'noot cn vooral zij dic on
dcraan ha,"rg cïl, zulfÉn probcrcn dc koplopors puntrn tc
onifuts.l-cn . l/c vrctrn uít cigen crvefing dat tcgcn
tcchnisch bctere clubs, wij zclf ook bctcr ga.an spclcrn.
De bcstc resultatcn !rcrci cn altijd behaald tcgcn toch -
nisch gocd voctballcnde elftallen . Dan trck j i-' je aan
hun spcl- o! cn det inspirccri jc tot hc-t sbcids bctcr
gaan voetballcn -lict schot in onzc voorhoedc is hct zitakkc p.lck--
jc. Hct komt cr nict uit " Dc aanvallen wonden va-nuit
de achtcrhcede goed opgcbouwd, trLD.àT dan is hct " hornaar
Er komen dan rryel enkele afs bands schotcn maar .cn ccht
mooi stral< schot komt cr nict uit , lc faatstc bohaafde
rcsultatin warcn afl-cmaal r,aar magcr

01d cboorn 1-1
Rakhuizcn 1 - 1

cn nu rr - Nij-Br:cts 0-2
\l ziet wel twee doelpuntcn in drie wcdstrijden . cn dat
is tc wcinig . lo aanval-fen wordcn gocd over dc vleugels
geleid, maar al-s de voorzet komt is cr nlemans om die
af te ronden . Zouden wc nict c-cl1s ceÍl advcrtentic kun

_J
t'.

Trynu;ald cn-
O1d cboorn -



nen pl-aatscn '' GoÀLGETTER GEYR,/,,1GI " wle wêct wat er
uit de bus komt . want vooral- in dc taatste wcdstriidcnnu het cr om gaat Kampiocn te word cn of nict , nu 

"á1er alles aarr gcdaan mocten \,!orden om tot een goed .rosuf_taat te koren . En dc heron dic in ons eerstó cl-f talspelen , zullen er icts aan mocten doen .Er zal nos. hardgaknokt moctcn wordcn . Dachtcn juffic dat de jonlcns
van Oldcboorn t uit de kampiocnsjarcn van dcstijds*ernj-cts voor deden . l,Iraag àe stuk voor stuk rnaai iéns .
Henny , Roel-, Japi.c I Jan , klaas, Siirncn allenaaf Ni:uw_
]anden , Hcin Knol , Durk en ync Rodenburg, Bouke BosÀaRinsc Muldcr cn ncg anderen . Die kc rcl s- trai.nd cn dano.l"v. .Anton Dafhuizen . en hoc , dan werd er gctraind
tot ze gecn pap mcer kondcn zcggen . Desnoods lingen zcvoor hcm door.de sloot . Bn dan ncg cen avond Éarálooen
cvcntj cs heen cn tcrug naar .{<krlun of Nij-Bcets Danwerd er na dondcrdag nict rncer gcrookt oi gedronken .
Vroeg naar bcd .en dan zondags voetbalfen " na cerst
vaak al een fictstocht achtcr de rug van enkelc urcn .
Naar f.,cmrncr cn'Noordwold c, j a ga er maar a.anstaan. Dat. mcestcn ze nu nog eens van jullic durvcn vragcn . l,{aat

r- zij prcsteero cn hct . En dat waren toch ook Àaar gewone
L,- iongcns, dic daags vaak oolc nog cen lluld vol werk-moes-
I tcn docn " Maar zij kond'cn hct opbrengcn omdat zc dcwi1 hadd cn . En zi: hadden honger naar doelpuntcn Jajc kon ook vrcf ':uns fachcn hoor , Tocn in àic ti;O

nocht jc dc kcpcr, vvannL-cr hij dc baf had, r:re t bá1 cn alovcr dc doellijn duwcn . rln we hadden zo icman I in Oldc_boorn dic cr zo tientallcn doclpuntcn hccft gr:naakt .
ll.s dc kcpcr dan dc bal vasthad, dan kwan de borst voor_uit cn dan wcrd cn_ baf cn kopcr b c,.id cn ovcr d c li jn ge_
duwd .Ja dlc l:cr.:f s vochtcn voor icdcre c.m. grond I
En doclpuntcn nakitn . ltru zic jc dan zondagsavónd voordc t.v. ccn lijstjc van topscorcs, och faát mc nietlachcn, dic jongi:ns fabricccrdcn mct el-kaar in iedcrc
coripctitic vaak mccr dail l-00 doclpurrten En juist dic
doclpunten rlaken ccn wedstrijd zo aant:r;.:kkc1i jÈ . Ookvoor het publick . -Ovr,-r gcnaaktc goals in ccn ived stri jd
kun jc cen hcle niddag napratcn, naar afs "" g""r, gooÍs
gemaakt zijn, ga je naar onvofdaan van het tcrrein-.
Het merkwaardigc Ís ook, dat wedstrijden waarin veelgoals gcmaakt zijn, altijd in je hcrinncring blijven .
Denk ecns terug aan de kanpioenswedstrijden van É"ercn_vcen . Eerst de wedstrijd on karnpioen to wordcn tegen
Bc-Quik uit Groningen, tocn zc om kanpiocn te wordËn
moestcn winncn, en mct dc rust tcgcn ècn achterstánd



van 4 - 1 aankekcn en de vred stri jd nog mct 5 - 4 !'ronncn

De kanploenswedstrijd tegen .Àjax ' ;rtct <le rust een 5-1
áàrrt"ràt.na en die ác wonncn met 6 - 5 . ZuIkc evcnemen
ten vcrgeet jc je hclc l-cven nlet rnecr . Doelpuntcn 

'ja doelf,unteÀ , 
-dic bcsfissen ecn wcdstrijd naar-maken

íret ook- aantrekkcfijk Nu vlicgcn zc c1kaar oni de hal- s
álo ." ecn doelpunt-wordt gemaakt, maar dat gevrij had-
dcn ze vroeger gcen bL'hoef tc aan " Zc dachtcÍr tocn al-
ioor, ro"t aán oë volgcndc goal r hoe zi: dic zouden nakcn
Hct stoppcr-spil systccm hceft ecn grote afbreuk gcdaan
Jan de ààntrei<tetlit<ireia van hct voctbal-. Vrocger spccl--
de rncn met cen aanvallcndc spil , dic achtcr dc voorhoe-
dc aanging cn anders niet dceci , dan dic voorhoedc ncc
vocdcn"cn-van ballcn voorzicn . lc spit van vrocgcl vond
ic on het rniddcnvcl-d " .,|raag Durk Rodcnbui'8 ÍIaar ccnst
óio irlt t.. all,.s op hct niddcnvcld op cn decd andcrs nicb
Oan àc voorhoedc van ballcn voorzicn cn koppen dat dlc
kcrcl kon. Hct hrce f t ni j alti jd veriivcndord, dat hii nooÏ
een barst in z'n hersL:npan hr>cf t opgclopcn vrant dc harè
ste b al- ging bp dc kop ' i'Íaar nu stap ilt hicr af ' Doc
nog ccns cxÍra- jc bcst jongcns in dc laatstc wcdstrijdcn
en dan hopen wc dat straks de vlag voor jullic in top í-
'ur 9affi 

"À 
dan nu nog eicn icts ovcr dc t {
Vtrcl et t - -- 

7c )t !- 1 t".
af tc wcl Oldcboorn 3 - de Juniorcn .4 .

Ilfc wcddcnschappcn tcn spijt is hct trcffen
tussen de oudcrcn en d; jongcrcl nict tot een uitgcnaakb
zaak gekornen Ondanks Z x 7-t ri,inuut r'.'rf enging bl-e cf de
cindsÍand 1- l llct was j anl--cr dat dc vvind zovccl af-
breuk dccd aan hct spel. Bij windkracht 9 dtryars ovcr hct
vcfd nor:sten dc belfcn gcspccl-d vrorden cn toch vverdcn cr
van bcide kanten sorns aardigÊ aanvallcn opgczet .

Reeds na l-0 ninuten spelcn wistcn de junio -
ren op l- - O te koncn - 3en hogc bel v/erd dcor dc kcper
van nèt derde vcrkccrd bcoordccld. Na de stuit ging de
baf over hcn hcen in hct doel . Prccics 10 ninutcn na
dc rust wist Jan Watzcna voor dc senioren gcfijk te na-
t"r . Een penalty werd u elfs door de iunioren-keper ge-
stopt ' Deze rryed stri jd noest nog c.lls ovcrgespceld
kunnen r,,rorden onder br:teic uiecrsgLrstcldhedcn. Zul1en we

tr"t Ott" naar op houdcnr want er noct toch uiteindelijk
rritEcnaakt wordèn wie de sterkstc is ' Vader en zoon
á"-?áïg, tleten nekaar geen c'r" grond toe ' Vaak lei



dc zoon dc vader in de furen I titààI? ook kw ?-I1 vadcr vaek
als ovcnvlnnaar uit de strijd .

Latcn wc hopcn dat dcze \rycdstriid nog cens
word t overge spe e1d

Na dc wcdstrlid wcrd afschcid gcnonen van Bcr-
kenbosch . Bii nondc ve.n voorzittcr lr.ve.n Íle ef 'wcrd
Berkenbosch bódankt /,anvoerd cr H.dc Jong ovcrhandigdc
tscrkcnbosch nct onkolc toepassclijkc wooldcn namcns eIf-
tal i:n lcidcr ccn hcrrinncring aan Oldcboorn 3r waarna
Bcrkcnbosch aflen bcdanktc 9r urerd voor dc !vcdstrlid
nog cen foto gcnaakt van hct clftal lVi j v;cnscn hcn al-
fci hct alfcrbestc in Ofst .
Dc wcdstrijd wcrd gcleid door H. Piersma .

VERSI.,.i',G OI,DEBOORI:I I - BLIM BOIJS 1 O - 2
Zondag )-2 r'raart nocstiln we t'-'gcn dc altijd

lastigc t.gcnstand.r Bluc.Soiis , Vanaf hct 'cginslgnaal
was hót stócds Ofdcboorn dat 1n Cc aanval was . Maar hct
was Bl.B. dat cloor cen kopbal dc lciding nan " Na dc rust
hctzclfdc bci:ld. en stcrk:r Ofdebocrn dat gcen doclpun-
tcn l'',on naken . ln hct \!as vr'e er dczol-fdc spelcr: dic mct

t
L-,)n eood bckckr:n boogballe ti c dc'stand op 2
tl. hádd cn hlt ;cluk ook niet r,,le ' 

irant p-al
dcn ccn paar kecr succJs in drl wcg . Daatrtr:e
dczc wcd:tlijti dic i',:,:r ,.-cns nct vof1c' inzct
r",crd " 

- x{. Klc.fstra
.4MERIK.hr'iNS VOETBNI,

door ll . Be ni;d ictus
Zoals aL oci'dcr uitgl':li:gd, probicrt ccn tr;an tr:

scorcn door dc bal over d: vijandclljkc doclliin tc dra-
ccn. ( clkL Dl-e;ts tusscn dc bcido hockcn van hct v'-:ld
Ïs tocgcstaaà ) or door dc bal van dc grond ovcr de dck=
lat cn tussen dr staandcrs door tc schietcn .

Dc bal wordt afgctrapt van het nidd en van d;; 40-
yard-l-Íjn van dc partii di: aftrapt ..lf1e spcl crs van
ái" pa"til noctcn op dc zcl-fdc lijn staan Íïct andcrc
tcan kan àich vcrdcfcn ovcr dc eigcn hclft van het vcld '

Dc spcJ-er die aftrapt, probcert Cc baf in de
richting van hct doel van de tegenpartij tc spelèn.Mcn.
hoeft cóhter nict tc probcrcn de bal over dc lat te schic
tcn, omdat bij dc aftrap niet gescoord kan worden. De
speÍer van do tegcnpartij die de -ba1 vangt' probeert.zo-
vLr n'-orcli.ik mct-d"Z^ baf ondcr dc arn op tr rukkcn.in
Oc ricËtlná van hct vijandclijkc docl'Hii doct dit door

- O bracht .
on 1at s t on--
cind igd e
gcspccld



schijnbcv./egingcn tc makcn en twcc of dr:ic van zijn
ploegmakkers te volgen die her:r beschennen. Mcestal ishij getackeld, op de grond gegooid of gestopt voordat
hij het nidden van heb vefd berelkt hceft , Maar soms
gebeurt het dat een uitgekookte speler het kfaar
speelt door het hele vijandclijke team heen te lopen cnte scoren. Zodra de spcler nct dc ba1 echter gcstopt
is, wordt er gefloten en maken de spelers zich-klaar
voor de ecrste scrimmage .
S CRItvlM.r,GE Het tearn in tret bezit van de ba1 , kri jgt
*la-$ETFgcnhcid om in e cn r:axinun 4 speclbcurtcá"fOyards (+ 9 r'.) net de bal. naar voren ai te leggen.
De centërwoor hccft de handen op dc bal , dic o!-degrond ligt, en maakt zich k1aar on de ba1 tussèn zijn
benen door .naar achtcren te spelen .

Áan wecrszijden van de centervoor staan dc
vleugclspel-crs en achter hem in cen rechte Iijn dcbacks. De quartcrback ( spil) is de centrale figuur.
Het succcs van een clftal hangt voor ecn groot dóel- af
van zijn oordecl en taktiek . Zodra de ccntcrvoor de
handen op de bal hceft, begint de spi]. gcheirne aanwij_
?1ngcn ( mcestal nurnnie rs ) te rocpenl terwil:- hij zo
dj-cht nogcJ-ijk achter de eerstgenoende staàt om de ba1
van hem toegespeeld to krijgen . Dit af l_es met dc be-doellng de ba1 wcer door te spclen naar dc vleugelspe_
l-er die de aanwljzingen krceg en in een bcpaaldé rióh_ting loopt . De spelcrs van de tcgenpartij- staan in
twee verdedigingslijnen opgestcld om de loper tcgen te
houden . Dc bal is j_n het spcl zodra de cóntervóor dcbal gcspceld hceft Íls de spil een teken (gchcin)
heeft gegevcn voor cen aanval dwars door Oe ví;anOcii;_
ke 1Íjn, -dan is het de plicht van sonnige vleulelspe_"l-ers om de verdediglngslijn van de tegcnstandcis tè brckcnr.zodat_de- spelcr nct de bal de weg vrij heeft naarde vijandclijke doellijn cn voor andcien oÀ de and eretegcnstanders voor hen weg te houden .

Àls i.n plaats van r:en aany aI door hct nidden
besfotcn wordt tot cen ren langs dc vljand clijkc linie
dan. prob.ren. dc- arldc,rc spcf .jrs d\ runn;r ( sp-lcr mctdc baf ) zo tc boscherncn dat hij noch van voi.un, nochvan achtcren aangcvall_cn of destopt kan wordcn. 7Js ccntealn ln^vlcr spclbcurten niet dc nodigc l0 yards naarvoren aflegt, dan krj_jgt de tegcnparti; Ae Ëaf"laáróÀgebeurt het soms dat wê-nneer een Àpi1 àiut Oai áíii--spelers in de 4e speelbeurt waarscirj.;nll jk nlet -Ëi_
-Len s-Lagen de nodige afstand af te leggenren ze ziin

$



nog vor van d.r dcrJ-li jn, hij b.-sluit tot i:,:n 't punt',
nc " punt-;r " stai:.t v.rr achrí r zi jn ccntcrvcor, zodat
hij vi.,cl tijd hcr:f t on tc schi;tcn. iii j zcnst dc baf
hoog do lucht in, ficfst v.r cp di: hL;lf t vam dc tcgcn-
standi:r, u ód€it zljh nedeËpcLers- de' t'egenstand er'_d i e de
bal vengt, d.rdeli jk kunnen tp.cklen. Íliernee wordt bc -reikt dat dr: t"a"nn"""tij niet teveel tcrrci,n urint .

Ycrdcr hLn een .tc:.n: de ba.l ve::Iiczcn bij een
" INTERCIITIOII " Dit is, !íenneer cen bal in dc lucht
ondorschcpt vrordt , Raiakt ccn speler de baL, raar k ari
hcr: nict v?-ngrn, 2-odat d e baf de grono ra-akt ( incon -pletc pess ) de-n wordt er opniculr begonnen op de plaats
va.nv/aa"r dc bal gegooid u;r:rd. De bal bf ijf t 1n hct bezlt
van d ez clfd e partij
IrUivlBL iliG Dit i,s rryanncer een sptl,.r d e baf we1 gi:van-
gen heeft nr, een pess, maar er lan€'er dan -J tcllen nee
gclopen hceft cr rl an verliest, Dit verliczi:n han alfcs
z i; n, z elf s ui t d e hand en sl- i:c,á

Van een r,vcdstrljd wordt allcs altijd erg nauw,
keurig bijgehouden. Hoevecl vards de bal in totaat
wordt gegocid, hocveel. yards er lopendc met dc bat
wordt afgc-'lcgd, hoeva.-k een ploeg in 4 spcefbcurtcn de
r-r:reistc l0 yard s aflcgt ,:'.n2. cnz. Zr-.tf s wordt dit ook
voor icdcrc sp,rl.;.r afzonderlijk gcnot:i.rd "

ilicn zict, aen c16 ruvrl sport ? t:t1aAr" rr':t ver -schrikkclíjk vecf cn onwearschi;jnlijk nauwk,:rr:ig. re-
gcls" Ik vrL:,.:t dat il< lang niet vollcOig b,n gc,r,,.;cst
naar in aanrcrking gcnoran, dat hccl vr:el arcrrkani:n
d.lzr- toch cr5: populair.c sport o.rk nict vollcCig br -grijpcn ( z.: genict.n van hct rui.,i: ) hoop ik toóh dr.t
ik r:r cr:n brct jr- br-6rri jprli;kc i.ndruk varr h.b a".girv.n.\ïat dr: prcstatict s I'an ri.Y.Oldiblorn bc trcf t
hir:rdoor bcn ik ncg stcr ds vcffast ïk hoci, dat af l_ e;

f i:dcn zich nog acns cxtra inspa-nncn voo1. dr laal:tc
vrrdstrijdcn . Tcgcn hot r,r'-rrste nog dit. Jonglrns vccht
fiog cvon door, bcrei-d je vooral terdcgc voor cn faabjc nict door tegcnslagcn uit hrt vcld sfaan . f cde ,::cn
in efk gcval vccl succl.s tocgcwcnst

Di ctusIr{ c t_ sportgrorj tcn va!
PUI'ILI-,IN- TOURNOOI on:i d,.: PROV.1,'RIiISLIND CUP

dr: lotlng voor d t-. cer.stc rondc is gc'schicá .
Onzc jongens moetcn de eerste wedstrijd spelcn tcgen
0ostcrl-ittens , cn deze wedstrljden nocten gcspccld
ZïJï-ïoóF-3 npril

Er vrordt gespceld volgÊns hct CUP-SYSTEXM
winncn bcide clftall-cn een wedstrijd dan bcsfissen de



dc.clpulten . Is ook dat gelijk dan \'!ordt el.' '.;n dcr-
de wed stri- j d gespeeld. -

Ook is het STR.IIFB INKJE ingevoerd . Pas op

l"i*:": dat jullie uï::":tl 
-n:"ï": : * - -

OIDXtsOORN 1 .A - ROBUR ET UEIOCITIS.
We witlen U nog even in herinnering brengen dat

11, ZONDÁG 7 MEI on l-1 uur tegen een ploeg van Robur
et Velocitas speelt Dit is n.f . de.club waarin n'n
n,:ef Henk in ,{peldoorn speelt en van welk elftal hij
aanvocrder is . Iii j hecft alle jongcns bereid gevon-r
dcn dezc trip van lpeldoorn naar Oldeboorn nec te ma-
kcn . Zeffs de leiders en vaders komen r.nce en stcllen
hun auto's .voor dczc gebeurtenis gratis tcr beschikking
Wc danken hen bij voorbaat voor deze sporticvc daad
V/e hopen straks een preti;igo en sporticve tegenstander
,c árJtr Hendrik Nieuwfand .

ZOI{D.AGI,{ORGEN 11
vertrek 10 uur

UUR B].,UE-BOIJS 1')
ner Iaoïs . ]le10er

- OLDEtsOORN IB.
J.Bethlehen

Zojulst cntvingen \cc nog het bericht, dat dc ccrste
ncdstrijd voor de groÈe welpen zatcrdagmiddag a.s. ge-
speeld noet wcrden te CcsterJ.ittens .
vertrek f . 3 O_uur_p_cr_ auliq . _ -feider J.Wagenaêr
dc opste1lingcn voor beide vorengcnocnde elftaffrn
han;en bij J. Bethlehcn
Wil-f en ouders van de grote vrelpen en die een auto be-
zitten cn mee kunnen cn willen , zoYeel mogelijk nce
gaan . Het is voor de jongens zo'n gerveldige stlmulans
wanneer de ouders mee6aan "

Hieronder vol-gt nog evcn de stand aan de kop van 4 lI.
C.l.B. 17 wedstr. '24 punten
Ofdeboorn L6 " 22 n

V/i j noeten thuis nog spr-.len tegcn Sticns en Yy'.Z.S' ter-
wljl we uit nog hebben Black-boijs cn M.K.V.
C..t,.8. heef t nog uit Blue-boi js en Black-Boi js en thuis
Trynwalden Er zit dus nog van alfes in .

En nu dus zondag thuis Stiens . doe jr: best jongens
en heel veel succes toegevrenst en denk er om
GO.AITJES - GO.4LTJES - GO/[-,TJES .
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