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vnni... i rar hcbben we vclschillendc melón cen

bus l-atcn rijden, om ook een aantal supporters de gele-
genhcid te bieden de uitwedstrijd en bij te wonen -llt is op..:n des-illusle uitgedrr.aid en
heeft de club veel- extra geld gekost BISLUIT : niet
mccr net de bus

De lagerc clftallen gi-ngen rne cst mct cigen
verrroer, tegen ccn geringe vcrgoeding \irat per slot
ook nog een hcel bedrag voor de club werd. Van de vast
gestolde bijdrage der spelcrs kwan een klein gedcclte
binnen en sons hclcmaal nicts.

Om dit nu het lopendc seizocn te voorkomen
hccft het bestuur besloten : de chauffeurs van dc di-
verse auto's {ienen ve-n de inzittenden dirêct dc kos-
tcn.tc innen . Nu houd dit nlet in, dat zc tÍtci dezc bij=
dragc gcnocgcn mocten nenen . Komen ze tekort, dc.n ver
zoekcn we dczc hercn , na a,:'Loop ve,n het seizoen L.cn
gcspccificcerdc nota in Je zenden, we,a,rna de penning-
rneester dc gcldcn tcn spoed igste za1 bctalcn

0ro evcntuele mlsvcrstanden te voorkomcn ,
menen 1ryc goed tc doen dit tc publiceren .

Het Bcstuur .

oI,fnBOORN 2 - oEnTrRP 4 3 - 2

,{lscf het was afgesproken hebben wc mct dc-
zelfde cijfcrs gcwonncn a1s dc vorigc week tegcn Qcr-
terp. Toch h.rd dezc overv,inning vcel grotcr kunncn
zijn. M::rr vcrschillcndc factoren hebbcn cr toc bijge-
dragcn det wc tcnslotte nog op het nippertje wonnen.

1,Jc bcgonnen net een fris partijtjc vo.tbal
waarbij we verschillt-.nde mooic scoringskenscn krcgcn,
maar die hclá)as nict werdcn benut .

Toch wist no cen hal-f uur onze rcchtsbuitcn
lictus .rp uitstekende manie:. de bal in dc touwcn tcjagen na cen goede conbinatie op het middcnvcld .

Nog voor d e rust narn midvoor Chrls La_nting
de baf ineens op z'n slof en de bal verdween in hci
doel , zondcr dat de kecper de be-l had gezien.

Ne de rust mct de wind tcgen ging het mirr_
de r goed, It4ede doordat de scheidsrechter nc.-nde cl-ke
20 scc. tc mocten fluiten, werd er steeds ncer aan de



ktant van Oldeboorn gckarkrrd. Toch wist Rein de sti:nd -
áï I - O te brengeá Dlt rrit v'' e1 goed ad chtcn we ::l-1e

*rl-ti, tadr hi-erin vergisten \rye -ons' 
y/at wel zat was

áá gá"r van Oerterp . Deze wr:rd gescoord uit cen pene-l-
iy I *""."orre r de slclers in het vcrd wel enigc rainder
f?r.aie uitla'tingen licten horen' Tcrecht echter om-
det van ne,traPPen gcen sPr::kc was '

i{lerna wist Oerterp nog ocns te scorcntwe"er-
bij onze keeper niet geheel vrijuit gltg

" Toei werd het rommeliger Dictus dic gocd
was doorgebrokcn werd op een-vuile rr?'nicr onderuit ge-
he-áld en"de dader wcrd pront 1n hct dagboek van dc
scheidsrechter cpgcschicven . Schijnbaar vres ook onze
aànvoerder stout gól'reest, want cok ziin ne i''m priikte
cvcnf "-t,^r in he t bo, k.i(

Toen kw arn de"cchte cu'-sfe.r pas, vrant Oerterp
wildc gclljk makcn, m.,ar í-c.ngcnoe dígd daoc onzc supp@r-
tcrs wisten lve stand te houden .

\'iat.dc veldverhouding be'trof , haddcn wc rcin-
stcns met 4 Èoats vcrschll moetcn \li-nncn, n:'i r i:r we

hebbên gewonÀen cn statn nu op dcr 2e plaa'ts
Verder Ís verheug;nd tr; kunnen verr'!:ldcnrdat

er behoorf i jk vce I publriek rïas .n vu.' hopen 
- 
dat -z' a1Íer

l-4 di-gcn weór konen, nii-r di"n net illc fariliclcdcn t

I

à:

buurfui en kennlssen tnz . T-h ÍaÁ-m^t

O].,,DEBOOR}{ 1 - BLU]I-BOIJS O - 2

Zondag j.l' no';sten v/c ilantreilen tegcn dc.kop-
loper van dc 4e kiassc l. Dn ook nu konden wc hct nict
toi ecn ovcnvinning brengi,'n , hoct'lel rlc vooral in de
ccrstc heLft niet-de nindere plccg wi.rcn ' Er vierdcn
aiun bcid e kanten wel- kÍusen gcschrpcn, maar van onzc
zijde wcrd hicrvcn gcen gebruik gi;nr::"kt Dit decd
Bl:Boi.is voor h,-t rustsignar-l wcf ( twec ninutcn over
tiid) àoor een doclpunt van d.: nldvoor 0 - t

" Nt rust kw an, tot uitln6 dat er bij Oldeboorn
nos rvcl icts :ion conditie ontbrak cn dit resultcerdc in
"ci stcrkor Bl .Boii s, l,' krcgcn nu de kms nccr r:n tc
val-len en uit cen ian dezc ar'nvLllen grccp ondcrgcte-
kende rnis cn verdween de bal 1n hct doel 0 - 2 '

V/e kondcn na dit doclpunt nog gcen vuist rna-
ken om cven terug tc konen . Dit mocst nog g':beurcn in
dc laatste lO nin, en hoewel we hct gcl uk ecn cnkelc
tàer nict op dc hand hi-ddenr kon Bt.tsoijs toch goed stand
houdcn orn met ccn vcrdiendc ovcï"ry-lnning naer huis te
gaan ' ll'dc Roos '
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,AtrIGUl'{ 1.,4 - Q]-,IEBOORN I /,

OEITERP 
' 

- O],DqBOORN 3 2-7 '''
Na de B - I ncderleag in dc ecrstc'-wedstrijd

schoot Oldeboorn I tcgen Oorterp 5 beter uít de sl-of :

!e ornstandigheden vraren ook u/rll mee. Ien bete
re plocg cn zwakkerc tegenstanders , die echter zeer
sporticf sPeclden .

In de ecrste helft mct wind nee, lukte het
ons om ! doelpunten te maken . de nakers warene L.G9r-
ter- St.v.Zinàeren- J.v.d.Bii- \1'.Hoekstra en J.Be thlc-
hern. Ocrterp kon hier slechts 1 doelpunt tegenover
stcllen. Nà de rust hrddcn wii op een offensief van
Oerterp gerekcnd , tt ai'-r dit bleef uit . l,iii gingen wcer
ten aanval en L.Gortcr en 'ry.I{oekstra zorgden voor 7-1 .
Nog óénnieal kwaÍ Oerterp terug en bèpat"lde de uitslag
op 7 - 2. De scheidsrechter kw an nict opdagenr ma-i r:
dit wcrd door Ocrterp goed opgelost . De burgler-schcids
rcchter leidde gocd en rustig .

J. Bethleheni .

3-l
\r,r e beSonnen voor dc wind, hoewef dit niets

uitrnaaktc , V,i e warcn ov.r het algrneen icts sterker ,
near kond cn gc en voorsprong nemen . Ilc t was .l,kkrurn . d at
door cen fout v3n onzc achterhoede cn doordat onze keo-
per de bal- niste, cr 1 - 0 van maakte . Onze voorhocde
bleef doo:wcchten, naar het was v{eer rlkk runi dat scoorde
Tegcn hct cinde v.rn de cerste helft schoot onze mid-
voor ven vera.f riooi geplaatst hoog in de hoekr De kee-
per hird zijn h.-nden er voort doch kon niet verhindcrcn
det dc op de grond tevaflen bel door onze rechtsbuiten

in de touwen vverd geschoten. Rust 2 - 1 .

Na de rust ging ,{<krum direct in de a3nval .'Eerst werdcn een pe."r aanvallen afgcslagen, ml-er ten-
slotte was hct !4/ee r lkkrum dat na een verre. diepte -
passscoorde3-l-.^ Onze opstelling was iets rndcrs dan vorige
wci.k, doch hct werd cr niet minder door, Maar zoals .1,.

Jcninga vorige v;t'ek in de Zvrart-ijitten schrecf, treu-
zcldc de vooihoode nog steeds tc lang om de bsl af te
g.ven. Jongens, jul1ic kulnen nict door een nian heen-
lopon. De ichterhoede heeft geprobeerd on verbetering
te brcngcn, wet gedeelteliik is geslaagd r maar ons nid-
d enveld !!aer vías dat ? Jongi:ns laet ons hier nou om
ocreken: de achtcrhoede karr niet van achteren in één
kcer nrar vorcn schict.'n SuppQrtgrg.kom ons zondr"6
àl=. i ànno' á1áËn-Íisón NièuÈ;èëhoot.Dit hPbb€n \te
nod ig , -L . Kr3Í. er



0LD-I300RN l-B - Irnsun 1B t - 0
In dc ccrstc helft lraran wc viel- víat sterker

naar rvc misten j etnmer genoc! ve cl kansen
Na de rust kwan Irnsum er bcter in, nrar ge-

lukklg voor ons kwanen er van dic kz'"n t geen goals .
Tot onze opluchting kregen wij 10 nin. voor het elnde
nog een goel. Zo werd het voor ons ccn 1-0 ovenruin -
!ing_._ _ {a! {i9u11qn4 _
OPSTELIINGXN VOOR A,.S'. ZO}IDIG B OCTOBI]R
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