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Hwat móat it tan au "oa.tiïià""1"ï;i3"tIt l-eáf ste .woe'k der fri- j fan bliuwc .
Foar dc tredde kear hat Boarn forlern

Gjin supporter dÍ't soks daeije kin.
Yn't fjild wic Boam de mindere net

mar hwa't de neaste goaltsjes set ,
Dy kraeit fiktoarje r laket bliid,

Kont as ocrwinner dt de striid .

Toe jonges lVol dit ek ris dwaen
en ds rr Zwart-wit " twa puntsjcs jaen .

Toan un dizz'fjírdc kla.s as't kin
dat j ir,--ne Cy ck wurdich binn'.

Nci d, F.V.B. wcr oLlr to gcan,
dit moat foar .'iimrne net bistea.n .

Byt op'e toskcn iifds sj,-n ,dat it altyd mei forl_ics net kin .

Jac. de r/os

En nog nooit he eft
Dc spelcrs van het
Ín de box. Dus óén
genonen. Moet
ln jul1ie tassen .

Jan Yl atz ene z'n shirt terug ,eerstc en d€rde waren tegelijk
van deze 22 spel-crs heeft het mee-

dat nu zo. Kijk a1lenaa1 nog cons

VERSLJIG OI-,DEBOCRN 1 - B1ack-Boijs
Tegen Black-Boijls kregcn we onze derde ach_

tereenvolgcndc ncderl_aag te slikken, hoewcl er vaak
goed gespecl-d wcrd . De Snekers wisten echter enige
verd ed iging sfo uten goed af te straffen .

. Ol-deboorn bcgon uitstckend. want al na eenpaar mlnutcn spclcn kreeg Jan Jecninga de baf ult eenindirccte vrije trap en échoot raak ï t _ O
Er kwpmen meer kansen, maar het was Black _Boijs_dat scoorde . Dit gebeurdc na een serie mis _sers in onze achterhoede-. Daarna.liep . BI .B.zelf suit tot 3 - 1- Eerst bleef de verdediling staan ,-



!regens verrnccnd buitenstel cn het dcrde doelpunt -ont-
stónd uit ccn voorzet, die toevalfig in Liet doel draai-
de . llog voor de rust ma€i{te Jan Kafsbeek er met een
hoogschot2-Jvan.

Vol rnoed konden wc aan de twéede helft begin-
nen Ícaar BI.B" had het eerste woord ' De gevaerllJke
iirrk=boit"tt rbracht na cen solo de ste'nd -"p 2 - 4 '----- --óiooloo"t kreeg hi,crna ecn vcloorferwicht, maar
ond anks e nigc kanscnr kwe.'l1cn cr g. cn doelpuntcn ncer'

Hct épel was echtcr aalncrkelijk bcter dan in
de voorgaandè wedstrijden, zodat de puntjes log rvcl^ko-
men . í,ondag a. s. *oidt t)v.2. s" h:t ccrste slachtof f er'

0I-,DbBOORN 2 - SURHUTSTERVTEN 3 2 - 6

De tegcnpartij vras de vorige zondag. bcgonncn met e 'rn
1Z - Í oienviáning Míjn verwachting dat het ccn
stcrke plo;g zco ziin i9 wc] uitg'-(6r'sa-9[2gï;ongens"hebben in dc-cerste helft uitste-
kcnd parti.j g.gcv. n, rr'lai" kondpn toch rliót verhind.. rcn
à;ï-.Ë;-;óË U 

-:-o aóhtcrsband wcrd g-rust ' Na dt rust
nirk mídvoor en hij zag kaJls om de achtcistand te ver
kleincn, maar wat vlii -nu te weinig dedcn, deed tc te-
genpartij wel- n.l. schietcn. En nêt sLtccGS ' NIct de re-
iehaaat iatt .ot ktok voerdcn zij de stand op tot 6 - f
lirk verkl-einde de stend nog tot 6 -.2, mae-t verder
lietcn de narincn uit Surhui s tc ï'v'c cn het niet komen '

Ê\

?

J.F.Kraan

OI-,DEBOORN 3 - ÏETXRINEI! Oldeboorjr.

Zaterdag speelden bovcngenocmde elftal1cn een or:fenwcd-
strljd I Jànme r dat d r-- vcterancn net l0 man nocst')n
spclËn. Van LÊeuwen had nocilijkheden in de boerdcrij "

tà tret veld waren de partij en aardig tcgen clkaar op-
gewassen. Het eerste doclpunt-was voor oldeboorn l'
íuorna maakten de vetcranen gctijk. De-uitslag trcrd
ienslotte J - I in het voordeel van Oldeboorn J '
.ÀI met al ccn aardige wedstrijd . Y{1j wenscn Oldebocrn
3 ve ef s'-rcces toc in de compctitie Doc i:..bg:: '

- - - -"L :"-':"-t- -
OLDEBOORN I /i - 1, -4NGEZ\{,1.,\G 1Á

V/e begonnen wccr met vol1e moed tcgcn lengczw?"eg '
1;Jc krËeen. vcel mooic kansón, Oaar dL' vQoqhoedc ronde
i àt"iriFi""i" .*oË[-iáng.:áwác'! krceg nrooic kansc n' maar



hct luktc hcn evcnmin . le achtcrhoedi van ons was
soms in panlek maar \4c hiclden vol . Toen kregen we
cen snelic aanval en Sietse Jager nam dc bal op da
schoen cn knaldc hcm keihard in' dat was I - 0
zo blccf het tot de rust ' Na dc rust he tz€l-fde spel
beeld, naar er vierd al wat bcter gesp':eld. Lengezwzag
bleef volhouden. In de achterhocde hadden we de handen
vol . Tocn kreeg Sipke de bal- en schoot op de kcepcr
maar die liet hcm val-lcn en Douwe benuttc dczc kans'
lus wcrd het 2 - O . Zo jongens dat ziin cr wecr 2

puntics rn^.r . Zo doorg:an H. V/ ag c!aar

\ti c hebbeh zateTdeg tegcn Dr.Boijs ge speeld. {/e
waren eerst .wcl sterkrr , rftaa.\ dat zakte vlug af . Íoen
kiryan cr cen vèrre schop en .íón van de voetbal-lers ging
er vandoor, Ecrst Sietse voorblj cn toen L.,ijklc en hij
scoorde l- - 0 voor Dr.Boiis.

Tocn na ongcvecr 5 minutcn ging onze voorhoede
er vandoor cn cr kw a.n een vrljc trap vlak voor de
goal, een bectje vcrder dan de 16tr'. lijn .Tinus nan
trem ón hi j glc:ód bi j dc kec per door dc hand.en cn het
wrs f - l'--Lster kri. gen t.c het nog druk in dÉ' achtor
hoede. Er vl-oog nog c{é4 tegen dc lat cn onzc nicuwe
kceper wist cr nog één tu' stoppen voor dc pauze '

Na dc pauze kreeg onzc achterhoede er goed van
lengs. Dr.Boljs \tarcn iets technischer maar het lukte
hen niet te scorcn " I,atcr krceg Tinus nog Lren nooic
bal en ging er all-een vandoor. Tegen de paalr ne.ar
wist net nog .cn schot er een goal van te maken.
2 I , Evcn ].ater floot de scheidsrcchter voor het
oinde . Dus 2 - f voor de oldeboornsters.

IRICHSTER-BOIJS - OI,DEBOORN I B

tli\19 lognj'-9
OPSTE|II.,fNGEN . voor Zondag 2{ September

"v.2. 
S. t - Ofdeboorn L aanv eng 2.

H. de Roo s
J.Tichelaar - \"/. Schriemer- H.,lkkerr4an-Sj

À,I. Kle e f s tra J.Jeeninga

J0 uur.

. Hui snan

Knol\ï.Huisnan- J. Kel-sbeek- O. Schriemer - S.

Reserve; St,v.Zinderen .

RESIRVE I V. Wui te v_e rtrek_l . lO pe r auto
OERTERP 4 - OLDFAOORI{.2 aanv ang l-2 uur

S. Di. jkstra
. lV.. Rod enb urg S. Wagenaar

R. Dàm Cr. IJantinga H.Pocpjcs
P.Ílockstra-J. Àd amse -D.1{ag enaer-J. Kra:ner. R.Knol

vertrek l-1 uur



OL,DEBOORU 3 - DRICHTBN 'l aanvang 10 uur
Jac. Wagenaar

B.de lee uvr J.v.d.Bii
\{. dc Roos C.de Bocr !Ï.Vcenstra

H. Kerk s tra-lV . Ho el<s tra-L-Gorte r-S . v. Z ind e ren-K' Jef srna
rcscrivc T. TanirrinÊa

LáNGEZ\ry/'.AG 1"4 - 0ï,DXB00RN 1 /i aanv. 9.30 uur
H. Nie uwland

H. Wag,--naar ll. Jeeninga
M.v.d.Velde T. Krarner G. Brander

S. Jage r-J . d e Jong-D. y'J<ke rman- S . Watz ema-C. I(lee f s tra
Rescrwe P.de Vries vertrek 8.45 uur .

Z ITERD.AGMIDDIG 2] Septembcr
f .F.S. 19 - 0L,DB00RN l.B aanvahg 4 uur.

U. Niiholt
S. Rodenburg W. Huisman

i(.Poepjes L. Poepjes .4. Nicuwenhuís
T. v. d . Meul enlJ, v . d . Me er-J . Ni euwl and, H. Ni euwl and -

J.Srouwer
resegve ÍJ. Di jk stra

De welpentraining is voorlopig uitgestcld we-
gens wangedrag van enkefe speJ.crs,
f_i1 {._lgt!J.ehcrn_is een shirt terug te_halgt_._

\TETER,ÀNEN OLDEBOORN _ FRISII 2 uuT
H. Brouwe r

C. .Lld erts J. Yel- tman
i. Nijholt M.Meester J. Nieuwland

K. Krame r-J . Wat z.ema-K . \l i e rsrna-l{ . d o J ong*D. v .l e e uw en
Rcserwe _E. .id erna

IIIENTITEITSK.A.{RTEN. lan de oproep van vorige weck heb-
ben diverse feden vol-dean. Zij dic in gebreke blijven
en geen twee foto's inJ-everen mogen \de nlet opstellcn,
en zo wel, de boetcs die we cplopen komen voor rekening
van de bctrokkencn .

TNTUI.',I,ING I{EDS T RIJD-FORMUL IE REN
De F.Y.B. heeft de volgendc bepalingen ge -*'"nt tou 
naa.m vaxl de aanvo erd er moet worden orrd er -streept . Competitienummer err clubnunner moetcn wor-

d cn ing evuld , .Di t i s vo or onz e cl- ub 88
ït/illen_betrokkenen'hie1 go!a_van_n9rl{:_ _ _ !"g": _ _
,ILIH\I JT]ïI-, VEtr, SUCCES TOEGDWENST


