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45 jier foardrager - 42 jíer supporter
ryIT- UTE- q A 48- I !- W-I-I I9 { 9I_ :

Freonen , 'k HÍe 't net oars fonvachte
Manních hat in l-okwinsk brocht.

Ik bin bliid, dat ck ís fuotbaf
Oan nyn jubileum tocht .

Snein wie'k ek noch jubilaris
'k Koc nct mei nei M.K.V.

Oars hie ik der net 0.ntbrutsen,
Mar 'k koe net fan hds, o né .

ÍIqr an t der hinn'noch foffe hornmen
r D;;; Àii ror. h;ir winske ha'
I En in rannich fan Zwcrt-lryit hjir,
L Kacr pcrsoanlik op r ij ta
l-' 't nocht jcn gocd, is^t trijc en sauntich- Us klub har Gouden feest betinkt ,Bin ik soun, l-eau dan forfêst nar.,

. Dat Jac dêroan syn oandacht skinkt.
'k fiel rni j dan net near sa iensurn

Mcn fibbct nei 'us kfub dan nci.
0n't jimnc dit nei nij ek dien ha

Lit ik rïlyn tank dêrfoar net nel
'k Bring dit oan ds bist jrir en spilers

Supportcrs en noch foll-e near .
'k Fcun it fijn on soks tc 0ndcrfinen

cn 'k hál-d ís kl-ub noch near un ear',
Jac. de Vos
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worden en hoewef we natuurlijk ook zelf graag kanpioen
hadden willen worden, geloof ik wel te nogen zcggen 

'dat we het C.i.B. wel gunnen . ne twee wedstrijden
die ons elftal tegen hen heeft gespeeld , warcn goc-
de wedstrijden eri hierin heeft C.-1.8. zich een apor-
tieve tegenstander getoond . Dc eerste wedstrijd won-
nen we met 2 - 1 . De return-natch verloren we nct
3-0 Het was in die wedstrijd dat hun spelcr Kronkanp
een been brak .

We willen hun narlens onze cfub van harte
fellciteren met het behaafde sltcces cn hun voor het
volgende seizoen in de le kl-as ook veel succes toewen-
sen.

c. á.8.
den met 7 - 1

ook vrijer gaan spelcn .
mooie wed strijd

Ons derde moest de vlag strijken voor de Ju-
nioren i{ . Mct I - 2 werd het derde verslagen .

.41s scheidsrechter fulgeerde Evert rAdena.
die nu het sche id sre cht ers-d i plona hceft behaafd

In ieder geval was het ccn

Ja. C.I.B. is in onze afdeling tar/io en ge -

won z'n l-aatste wedstrijd tegen Trynwal-
en eindigde daarmee rnet J0 punten uit

20 wedstrijden, terwi j1, als wij de twee laatste wed-
strijden nó$ winnen op een totaal van 28 kunncn komcn.

En dat is toch ook aI een prachti-g resultaat
Voor het eerste jaar in de 4e klas Ii.N.V.B. en direct
op de tweede pl-aats 

"
Ons eerste won de uitwedstrijd tegen M.K.V.

net J - 1 - Na wat we de l-aatste tijd hebben gezicn
van ons eerste, was er nu een geheeJ. ander efftal in
het vefd. Het was een fijne en pittige wedstrijd. Er
hadden enkele omzettingen plaats gevonden en dít bleek
een verbetering te zijn . Jan Jeninga was van voor
naar achteren vcrhulsd , tenvijl ite nu de voorhoede
aanvulde Jan Kal-sbeek stond eveneens op een binnen-
plaats , terwijl lviebrcn Huisman wcer a1s snclfe vleu-
geLnan fungeerde . Er kwamen nu wècr openlngen en uit
een drietal hiervan werden cvenzovclc goals genaakt .

Misschien dat onze jongens nu ook wat vriier
gespeeld hebben, vanwege die bovenste plaats " Je noet
winnen om bij te wiflen blijven cn dat gcvoel drukt
soms zwaar Nu die druk er niet meer was, hebbcn zc
zich waarschijnlijk opgeJ-ucht gcvocld cn ziin daardoor
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{



Nou hij hield dc touwtjcs strak en zag nicts door dcvingcrs , Toen dc aanvocrder van hct derdc, een vande beukers in het strafschopgcbied wat tc fól van debal zette, wccs hij onve rbi-ocle f ijk naar de wittc stip.Er zittcn hccl aardige voctballers in deJunioren ./rls deze jongc-lui- willen gaan traincn, zàI_
1en we voor de toekcnist niet bang behoeven te zijn

Jongcns jullie zljn de toekonst van Oldeboornlls er straks een bcroep op jutlie zaf worden gcdaan onin het eerste tc spclcn, zorg dan dat je er oo[ klaarvoor bent .
En tenslott c onze \{relpen . lc ecrstc wed-strijd orn de Fri,esche-cup , in de-twecde ronde tegen

de lecuwarder-Zwaluwen wcrd mct slechts 1 - O vcríoren.
Hoernref de L-Z " betcr waren hebben onzc beukers er voorgevochtcn , wat wel blijkt uit de uitstag . In de vo_rlge ronde haddcn dc L.,Í. net T of B - o gewonnen enhet gctuigd wel van dc wilskracht van onze jongens datze nict ncêr ïan één goal hebben noetcn tatán gaan
Zaterdag gaan we er wcer op af jongens. tlj_sschicn, wie
w_cet zlt cr voor jull-le nu \ry el- een ove rr,ry inning in .
l,{ e t cen bcet j e gcl_uk Jc kunt nccit wcten. Doó je best.
1I!RSL.4G IVI.K.V. - OIDEBOORN

fn een sterk genijzlgdc opstelling traden ivezondag tcgen M.L.V. in het vefd.Dezè opstclling was een
succes, daar de vcrbinding tusscn achter cn vforhoed cvcel beter was. En dit had tot gcvolg dat de voorhoede
necr kangen krceg. Uit één hiervan schoot Wiebrcn ons
naar 1- 0- M.Ii.V. viel v.ri j veel aan, naar kon niet
gcvaarl-i jk worden, totdat ze plotscling van cen risver-
stand in onze achterhocdc profitcerclcn I - l-
Dit ontnoedigde ons gccnzins cn Janko schoot ons dan
ook vfak voor de rust naar 2 - I. Na de rust cen stcrk
aenvallend Ofdeboorn. Dit rcsulteerde in een laatste
cn de]rdê doelpunt van Oenc . En zo naaen we twee punt-jes nce, na ecn dlk verdiende overwinning .

Hendrik Nicuwfand.
otDsooRfr I ft - óLDEEooRN 3

. 0p uitnodlglng van l./,, heeft zondag j.1. dereturnnateh plaats gehad. 1{c hadden het weer móe, zo-
dat het een prettige wcdstrijd i_s geworden. Reeds na
enige r:iinuten kreeg l/, een strafschop, die door fi.poep-jcs benut werd. Het derde was wel fe1 in de aanvaf aoèhsfaagdc er niet in te scoren. Door een fcf offensief



van 1l gelukie het J.tic Jong de score
st. rk oDdrinaen van OldcbQa{n J 9n cn
scn de back ër kecpcr, -Lcl-ooc tol ccn
scoord door Gortcr 2 - L

Met deze stand gingcn we dc rust in. Na de
rust hadden we de wind tegen, waardoor wc het zwaar 1:e

verduren haddcn. Na enigc kercn cen nislukte uitval- gc-
lukte het P.Hoekstra nog eens te scorcn I - f' Naamate
de tijd vordcrde kw am het derde stecds rrccr opzetten t
wat nóg lcidde tot cen doclpunt i 3 - 2. qii qcz stand
lrg I !n! : _ _ - _ _ w:l$i!._(_aanyorrgcl I _

DI STRÏCTS BEKER-WEDSTRIJDEN
Nu dc cornpetlti-c op twcc wcdstrijdcn na is

afgelopenr'is cr voor de bekcrwed strijdcn ingcschrcven,
welkc áanvangen op 7 Ulei. -lJ s regcl spe elt een club
uit een lagere kfas in dc ecrstc ronde cen thuiswed
strijd tcgcn ccn club uit ecn hogcrc klas, Dat kan in-
tcrcssant ai.jn. Verder nocten rr'r c cr op wi jzcn dat 0.:.
ledcn gcen vrije tocgang zullcn hr:bbcn, daar dc netto
opbrengst door de clubs noct ivordcn gedccld.
DE SPORTTOTO

De in schriJving skaart cn voor de dccfnencrs
aan de toto liggen weer klaar en zull-en zo spocdig no-
gclijk wordcn aangeboden. ook nicuwc dcclncncrs kunnen
worden ingeschrcvcn. Verzoeke bel,ccfd licdelrcrking, op-
dat wc in hct nieuwe toto-scizoen 1967/68 dircct van
start kunncn gaan. Dit is in .4ugustus a.s.

Nanens de toto-comni ssí e
R. Mu].d er

I NDENT IET I JDS- K JI /IRTEN
Hct blijkt dat ecn aantal kaarten dlt sei-

zocn aflopcn . \{/c zull-cn zo spoedig riogclljk publi -
ccrcn wclke l-edcn dit zijnr opdat vroegti-jdig dc kaar-
ten in orde kunnen worden *"t"aUtu. ,.,"".

tc verhogen ,cen
nisverstand t us-tegendoelpunt, ge

{


