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MEI I,'IOSI M,{R FiSRDER .
sit dat nei ds earste 61fta1
Hja sitte der bêst op ,t waerd saun kear efterien af
Foar ds " Zwatt - 1'/í t " in flop .

Mcn halnnert elke rvike
op't suldc .rl".byId or: ,

En net in kear kont j-n supporter
ïl j ir dt syn gld c, slon:

Hvrat woe'k graech dat er puntsjcs ka.ncn
'Is víier E]-k docht syn bêst ,

Mar a,s 1t op in " treffep tr óarrkont
Dan sit it altyd f6st

Ni:. nou det Ko1llrr nar Ls f or.rbyld,
. Bo:rp hi,' it sterkstc spul .

l,lar troch ày lytsc rarc flr-ter
Bl-eau nen s.tean der op 1- 0.

'Hie nen. rís eigen goal doe spaíre
:ií'n hie ien puttsje hawn .

Sr. kin r.un 'sjcn hoc frjci.d it rint sors
l$r cp se'n fuo tb a1l fn

S r,n flatcrke is tige spitich.
iuar ik wol dit bisjen ,

rtis nen it rij-nskelibben neigict
Ja.c. dc Vos

I
l-

Blk it 0ndcrfinc kin .

De aanvoerrier van het cerstc schrijft hct volgendc :
Ondanks dc nedL.r1a16 toch cen vcrslar.e . De schade

bl-eef ook naar.tot één doclpunt beperkt , EÁ d."t docl-
punt on:tstbnd ook nog op co,n zcer óngelukkige wijzc ;
Na ongeveer een kwartier spelcn, kw a.ui er cen hogc voor:
zct 1'n het c€ntrun . Ondcrgetekende speelde op zijn kce-
pcr terug, aI thans dat rneendc hij. Hottie stond wat te
ver voor de koo,1 en de bel zeil-de net een boogje in het
doel.. Ecn zeer ongclukkig doelpunt, wat direót zijn
stenpcl op de wedstrljd drukte . I{o11un ging door ,
en d aa-r. dc verdedi6ing nogal eens nistastte, ontstonden
er kansen . l,4rar verder dan een afgekcurd doelpunt kwa-
men ze niet . ol-deboorn kwarn neer in de amval en had
vrak het beste veJ1 het' spel . ook wij kregen k..nsen ,naar een afwerker ontbrak .

De tweede helft eenzelfde spelbceld. ]len f el-
e-anvellend 01dêboorn, ntar een nechtèloze voorhoede .



Pech hadden we echter toen ee4 speler van Kollun de
beJ uit het dool moest trappen om ergcr te voorkonen .Een onverdiende nederlaa6 Àèzien de Earrsen on hói-Àpei,

Het ontbreekt ons aan een schutter, behalve
ondergetekende dan natuurlijk. . Gevar.rli jke schoten ko_
men uit de achterhoede en dat zegt toóh wel icts

_ Je achteraf gezien gezíen was het we1 .i o.nmerdat dat -doelpunt in eigcn ;oal ;in5, want het wás hct be_slisscnde doeJ-punt . Evcn zatcn-juÍiie in dc put. ml_".r
tocn, dc.andcrcn za5en net wclk ecn moed cn éli:n jc jc inoe strlJcl wierp, rcnnende ven achteren naar vo_ren en vanvoren naar achteren , toen hebben ook dc e-nd erc jonrens
zich ean je opgetrokken . En wij aan de lijn hebËen-kun_
nen gcnieten vaà een nooie strljd .lln dat het in de voorhoede niet wil_de vlottcn . Nu móet nen di.e grotc Uact-vr"nKoll-un ook niet ovcr het hoofd zien. lVat waé dat cen prÍ_":n spe'Icr . nie kercl was ovcral waar 6evaar was. En koopcn nou. dr!,19. gewcldig .Né Hein lkkcr:lan, nicnand z F,.f 

'
hct j-c kwalijk nenen . rln doordat Ko11un óok gcen doeJ-punt kon maken , weren ze natuurlijk heeJ- blij.-net ditdoelpunt . Want ook zij staan er níet zo b;;i"";;;.Di; í;
waren voor hun een paer kostbare. puntcn En die hebben " Ize verdedigd . Soms stonden er tien..nlaJt ven I{o11LL:1 te

, H . .Akke rrnan .

verdedigen Jongens als jullie zo spelen als juJ_Iie
zondz{, gedaan hebbcn. dan is er nor k-:u" .o...,r, ^rr .,,,
zondz; gedaan hebbcn, dan nog kans genoeg on vandic gehate_onderstc plaats_vardaan-te konen

HOUTTGEHIGS 5 - OIDItr}OORN 2

9"gdr. maar van dat ;ckaLnkcr_\rij6 je ccn punifróàrà.--Gelukkig noppert men niet allemaal i naar àiegenen dieGelukkig moppert men niet affemàál i naar àiehet wel doen. doen dat in de hooo áat ie hurrhet wcl doen. docn dat in de hoonzi ct- Mi ine-hercn- I oatd.,t' r'rr ^-t
het wcl .doen, docn {at.in de hoop dat .jc hun-fouten nietzi et, Mi jne-hercn, lcatdet nu eehs ach'rbêrygir,r'$/ e/:c -J.Fïliraan

We hebben-in eên- doelpuntenfijke wedstrijd weeraan het langste eind 5etrokken.- Met Rein weer in Ëet - --
ve1d. ginêen we van start en waren zoals gewoonlijk weerstcrker. Maar kansen bcnutten. Ho.ns.ar."nn ter*í;f we-w:lt liepen- te kankeren scoorde dc tegenpartij achierel._Kaer z 6oe.Ls ên keken wc wat verbeasd te6en een 2 _ Oachterstand ee"rr. pas toen 6íngen we er wat aan doen.Toen
de rust aanbrak stonden we net J-2 voor. Na de lust het_zcLfde. Ierst Houtigehage j - j. Toen Jelke àró-àó iiáÀ_per vemaste eh cen nooj.e soloactie van Dictus .3 - 5Het werd log 4: 5 rnaar verder kwsm de tegenpartij niet.
Resumerend was hct vall o_nze kant geen besÍe iartij. lVa"r
!1!.aan laA ? ïk.necm direct ?an dat ieder ;ijn Ëest



6gspeel_d 15 Oct. Het veld was crg glad en er stond ecnflinke sborn. Na een kwartier geépó.:ld te hebben na.ak_te,Jan net een kopbal het ení5e doàtpLint , en noó*eí- *clater nog nooie kansen genoeg krc;cn, w1ste" *; ;i;; 
.-

Etcr-tcScor!n_c!b1"efdi!ookdó-ein!uits1ag-
URÏTERP1.4 - OLDEBOORNf]q 2-I

Y/ c. speelden gocd, naar na ongeveer 10 min. soe_len r:aakte ecn onzer achte rho cd e spelórs hr"d; ;;--à;ï-un _
_tekende-f - 0- , Maar net noÊ een-heló *"asiri;á ;;-";;_fen hadden we no6 a1lc moed, Ruststand nog stóeds 1 i ONa de rust ging hct weer wat beteÉ en net eenhoog schot. var Sipl.c \lc.tze ne. kwsr;r de .,eli jkr.ak; r .l.iràrwc .kondcn hct.niet vol_houden en Ureterp ná.aktc êr nog2 - 1 van, wat d a"n ook de eindstrld wal .

OT-JDTBOORN 1,4 - RXTD-S\Ï, RT 1 T 1.- 0

S. Jager.

rpgedig gchecl-_zuf t gógen herètellen

B./J{krl.EENl - OtnFaoodNS 6_o
, Nadat We voor de. rust r,ret tegcnwind net I _ Opchter kwanen te staan, hadden ie 6edacht na de.ríst àitpuntenverschil we1 iets in te halei, naar dit ;o;h;-;;;baten. Er werd na de rust wcl iets áe"r op de goal g;_- -

,schoten mr.ar zonder resultaet K,J.
EDDfJ weer thuis . lli6enlljk,"óeitf.et-ei 

""t 
-too:-" -lotters, zo. Ëroot ,. staàn . ivo "ij" uri; tó 

"ór:"Ë"ái"o.tJc orze wce'k wucr thui.s bcnt gckor."n. Wè vindcn tret fiinvoor jc dat- jo ei.ndeli jk weer-teniidden v ar,r j" Àori" - -r"
!::ll, na atrles wat je hebt noeton doorstaan'en'hebi .nlee_
êc,rii-ÉÁ r, , rooy we nopen vq.n a.anser harte d at j c weer.

Met G.ert Knol gaat het ookhct Zi^kenhuis tc H erenv+cn
deb hij spoc,di"- ,wccr nlnr detcrugkorcn . Geert hct r-a j.
b c tersch:r p toc;uwênst

--- - t

.6oed en hoewcl hij nog in15, hopun we ook voor htnouderlÍjke woning zaI rnogengoed en vcrder van hartè

:)\Ilt lil,la,
')

Llr ll-

icl c i^,7L l-)'il Vu ,l



OPSTEL.LINGEN Z ÁTERD./GI{IDD.IC 28 OCT.
OLIItsOORN-VETER.TINEN - O-N.S. lrnTEtláNEN 2 uur

H. Bro uw er
C. L.1d erts J.Veltnan

tr. irii jholt M.Meester . E. -Ad cná
J.Watz emÊ--H. d e Jonê-K. \i i ersna-J . Ni euwf and -D. v . T',e eLtwen .

RESDRrX i(.Kramer
OltntsOORN 18 - SU,AI/IEER 18

U. Nijholt
4.15 uur

S.Rodenburg Yi. Huisnart'
K. Pocpj es L.Poepjcs 1,. Nieuwenhuj-s

T.vd.Meulen.J.de [{c e r-J . Ni euttl and -H . Ni e uwl and -J . Bro uvr c r
FXqntsVES_ S.dc_Jons en_H. 9iikstra
ZONDiIG 29 }cl.

OLDEBOOFT{ 1I _ IKI{RUM' H.l{ie uwf and
11. YÍag cne.ar .11. J c eninga

id.IJ.v..d.Vc1de T.I{ra"ner G. Brender
C. Iilc cf stra-J. d c Jong- D. Ikkenian- S.'Yvetz ene-S . Je"ger
RESIR"BS I P.dc Vrics en J. Grcida-nus

1n 11 uur

r,NGnZV/lrG 3 - OL,DIBOpRII J 10 uur
ve.rtrck 9.15 uur,

Jac. \ïagenaar

I
t

H.Kcrkstra"
W"de Vrics

\ï . Vcenst ra
J.Bethlehern S . Veener-a

J.vd.Bij- W.dc F..:os- ÏJ.Hoekstra-C.dc Boer-K.Jclsna
reserve B,de Lccuw .

Oldeboorn 2 noet zond.a; te6en Blue-Boijs l
oen opstellin6; hiervoor is niet binncngekor,en.

tcrwi ji op dlt nonent dc tiid ook nol: nict bckcnd is .

Ons eerstc sp. e'1t zond'rgnidd a6 .2 uur thuis te5en
?rvnwáLd cn Ook va-n dit rl-f trl- kan 1k U geen opstel -
liá6 6cvcn . ltre t is op dit v.161.lnt elfes no; gehein wic
er -oáda; zullcn spelcn r ui."c-r wic hct d::n ook zu1len
zÍjn, doe jc best jonSens en . . . : denk cr on.. . .

nu-witlcn we de-n ecns goaltjes zien en hopelijk eens
cen pa-ar puntjes op d-- ranglijst .


