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US NÀRSTE !ÏINT HUIDE
Soe dit bij ds net klnne ?

In boeJ. suppurters sizze ; tt 1g6i . lt

Boarn moat net wer yn'e F.V.B.
In laren seit : ". lvie dar !{er sa ,

nen kce ris in cerwinning ha . "
Dêr libje ik alhiel yn mei ,

hwant is der wof biroerder dei,
Ls men wer thÉskomt en men seit ,

dat rryinst wer bij dy caren leit .

Ik ha ris ^si srpprrte-rs praet
. en sein, I' Toan jlnme ncu paraet ,

Rj rchtsj' ín supportersklub hjir op
de spilers ha dêrcan gjin strop .

In bus dan ommers ride kin
om elke dtwcdstriid to sjcn

In gewoane auto , .... altyd fo1
ek al hoe greech roen mei soms wo1

Hjr. mce.tte stipe ha op frjemde fjil-d,
dat altyd yn har fcardiel- ji1dt.

In Stiens, Trynw$ldcn sil't ek drvaen
wíj ncatte'r ek tís part oan jeen

Tink efkes cer dit rymke nei
Praet mei Lís Dokter op in dei

Dy seit wol, hoe't dit slagje kin
en h:-cc.t nssef tact to sjen.

Jac. de Vos

l'E R SI, .IG tI v/ "/IL]ltlN OLDEEOORN 1 - 4
Zondag werd in Murncrvuoude dan eindeli-jk de eer-

ste ovcrvlinning behaald en deze was volkomen verdicnd.
Er is hard ge'.lerkt en vc ora"l- in de tweede helf t kwamen
e.r goede combinatie's . Oldeboorn ging meteen in de
aanvaf , naar ook de Y/àlden kreeg enkele kansen, welke
cntstonden docr een paar zwakke momenten in de.achter-
hoede. Gelukkig liep het all enaal goed af en het eer -stc doelpunt viel aan de andere kant. De maker was
0. Schriemer. De Wêlden werd 1n de Verdedigi.ng ge-



ncn l)tree
vJist net
tegen de
sprong ,
vl o rk va"n

drongcn, maar bi-i t.: rLtst v''as hct ncg stecds I - 0
De tweede hclft bcgon sf eclit yoor cns, vra,nt bin-
mínuten stond het gel1jk . Kcepcr H,ltieuwland
noeite cen schot weg te sl-aan, neer helaas net
voet van tir. Schrieme rt zodat de baf in het net

Oldcboorn gaf de nocd nigt op en na goed
J.Jeninga, sccorde H.de Roos ecn fraai doelpunt,
Hierna- kwe,men onze tegenstanders r:r niet meer

ean te pas . Na e.cn snclle aanve]. bracht l.i'/agenaar het
derde doelpunt cp zijn natm en M. Kfeefstra- zorgde voor
I - 4 . Een vrije trap van J.Jeninga kwam tegen dc lat ,
zodat het bi.j deze stand bleef . l'{et nog echt wedstrij-
dcn te speleÀ ( waarvan 6 thuis ) is er nog een goede -

kans orn de degradatie te ontlopen Sj.Huisman

OLDF,BOORN 1.4 - MILlilvI ltr ')._t
Zondagrnorgen lo uur lmocsten we èen oefcnwcd-

strijd spelen tegen lvlildam Scheidsrcchter lras 0.Schrio
nier uit lfdeboorn. Na ongeveer een kwartier spelen knal-
de een MildarfispeJ.er de bel in de touwen. Voor de rust
scoorde D. lkkerrnan nog .twee keer en een roi].de"mspeler
nog J- keer. Stand bij dc rust 2 - 2

Na de rust hebben we r,og vcel kansen gehad ,
S. Ilatzema scoorde nog dén keér - 3 -
vens de eindstand _ _ U.{.y.9-.
L -ANGnZl,rrllG 2 -

_ __ -^--_ tUlrrJtsOu1íl\ j tr- J

Oldeboorn 3 heeft in Le"ngezweag niet zo slecht
gespecld al-s de uitsJ-ag misschien doet verrnoeden . lVel
wes Langezws,eg de betere ploeg, dic ook verdiende te win
ncn, maar in het vel-d was het krachtsverschif soms klein

Het eerste doelpunt vicl ook aan onze kF-nt, Door
ecn goed opgczettc aanvr-l- die door de.veteraen Kees ','/ir:r-
sna gocd l'verd afgcrond. 0 - 1 - Nu kw s"ïr T'ang.zvt' -'..; :,-n
bod en maa.kte al gê"uw gelijk . Oldeboorn rce.kte wet "/an
sl-ag cn onze tcgenstandcrs ]ie: en ult tot 3 - I , wae.r -bij volgcns ons het derde doelpunt met de hand werd ge-
nee.kt . Het vierde doelpunt werd hun door ondergeteken-
de cadezru gcdaen, door een te slappe terugspeelb::1

Na. de thee een beter Oldeboorn. Uit ecn vrije
trap, die door T. Blaurry werd genomen en die van de kee -per terugstuitte, r,vist ik mijn fout wecr te herstell-en
en ms"?"kte 2 - 4 - Langezwe.ag tiet het hier niet bij zit-
te4 Ging weer in de aanval cn rnaakte 2.- 5- . Hierna
brak Blauw all-een door, naar de grensrechter vlagde eir
de scheidsrêchtcr floot voor buitens oel . Eon Dracht kens
was verkcken . \íiersma zorgdc nog we1 voor l: ), maar
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Dit was te -



het net te vlnden, zo-

J. Bethlehern
Omdet het 2e niet speelde ben ik È morgens met

het le meegeweest naar lrangezwaag. Heb een bcste och -tend gehad, De koploper had nog een hefe houw aan ons
derde. llet spel is raeníoi tegengevallen en dat ï.., ang e -
zwaag tenslotte met 6-l won, \ryas erg geflatteerd.

Hoofdzaak was dat de jongens een beetje belang-
'stelling best op prijs stellen a1s ze I'uit'r moeten .
lat probleen heeft het le ook , Zeffs het eerste kan
niet bogen op ovenveldigende belangstelling bij een uit
\ryedstrl jd. Ik dacht da.t we ons da"arop eens moesten be-
zinnen, want er is toch wel. een oplossing voor, hoop ik,
om _de club weer bij de nensen te brengen. l ernand een
idí- ? Kom en vt rtcl- hrt . J.F. Krran
Z oND ]ïGI\{ID!,/iG a. s. l-2 uur speelt ons tvreede de belang-
rijke wedstrijd tegen 0.N.8. 5

lang géwikt en gewogen, maar ziehier de opstel-
Iing va-n het twerdc .

' \i/ . l'/ui t e
T. !ijkstraR.D.ln ( aenv ) l.VisserI

I J . ldamsc-D. B ened i c t us-\'/ . Hui sr:ran-H. Po cp j e s-R. KnoI
l'/ . Rod enburg ' S. l'/ag e naar

VqET, SUUCES JONGNNS

Ons e(.-rstc speelt direct de return-match tegen
" Dll Yi.4LD N aanvang 2 uur .

OPSTELLÏNG ; H.R.Níeuwlend
0 . Schri er,er Sj.Huisman

\i/. Schri en-rer iI.. lkkorna.n J.Jenlnga
M. I{1 e ef s tra-J . Kal sb e ek-D. \'y'agenaar-S. Knol-H. d e Roc s

DOE JE BNST JONGNNS EN Vjr,EI SUCoIS

OLD BOORN 3 - B lkTEVEllN J s-anvang l-0 uur
Jac . I'i ag enaar

ll.Kerkstra F. Blauw
ï ,, 

^ 
Di..iu . v .u .!,aJ J.Be thf chem C. de Boer

P. Ho ek s tra-T. Ta.nr:ringa-K. Wi ersma-V/ . Ho ek s t ra-K. J el sma
reserlÊ i'/.de Vries

Ook jullie veeL succes toegewenst en derr verryachten we
zondA€ drie ovenvilningen .

\ERVOLG V,riN SP:IIRIGBI-',T]ISt C.0. V, S .

"Akkru,n behaal_de 350 punten, Ofdeboorn JJ9

ook llangezlleeg wi st
dat dc i:incl ui t sl.:g

nog éénnaal
6 - I vrcrd.



IrnsLur -338 en Groui"r 280 punten '
Voor ons zat eY evenwel- nog ecn kans rn t

voor de vclgende rondet want de b:^?!e. tweede over de

""àá""-prááÏsen 
ging oók otte" Ï/ii bleken de hoogste

ie zijri, dus gaán wi.j op I l{aart naar de flnale in
rijnjó ,'hopelí;k met veel- supportErs. Dus houdt U

i-fráárt'vrli en"kom met ons r,èè naar Tijnjet want wan-
neer we daai zitten t-,. vrachtenr krijgen de zonurnien de
overhand . Misschlen 1s er dan eenr die ig-"99 wat noed
Èan inspreken. Voor ik wil beeindigen, wil ik zeggen t

dat niei wij met ons drieën de eer hebben, doch vooral
onze opleidér de heer J.Mijnheer . HuIde dus aan deze
man. wànt híj heeft er dit jaar voor gezorgd dat Olde -
itoorn .'oor dó eerste maal in de finale komt .
i T- Kre.ner

In een der vcrige uitgaveh werd o.a. opgenomen
de afgelastingen via de radio. 

-_\ - thans iets over de individuele afkeuringen der
iemeinen en de te volgen nnethode der betiokken spelers "

dc consuls geven de afkcuri-ngen door aan dc sccret:-ris
[n deze 4 ái|n beurt aan J.Ècth]-ehem (Cafetaria) waar
Qe opstelllngèn hangen . Wordt er een afkeur ing door-
-o""i-'n. dan krl-i;t hct-be bre-[f endo elf taJ- ecn doorhs- |
ÏiËg. óus de spóÍers uit de buurt kunnen daar zicn.tf i.
hun wcdstrljd ueJ- of niet doorgaat Dc spclcrs-buiten
de pleats kunnen bij ongunstig lleer tclefonisch i-nforme-
ren- bij de secr. te1 . 3?5 of bii J"Bethlehen tel. 253
ïie kunnen gcen vaste tijden opgevent daar de consuls keu
ren ne"a"r áelang ven aanvang en vertrek bij ultwedstrij-
ien. Nu kunnen natuurlijk nog wel hiaten ontstean' b.v'
iacn speelt om 11 uur. Negen u,l.rr loop je bij de opstel-
l-ing langs en er i.s niets doorgehaald, doch dj't gebeurt
b.v. om Àalftien. dan is het rrog rnis. Zo ook bÍi uitwed-
strijden, u,at vre in het geheel niet in de hand hcbben
2o Làat rnogelijk zien of infnrmeren zaI het beste zijn.
';ie hopen dat de spel-ers hun aandacht hieraan zulfen stel
len oà zoveel mogelijk t el eurs t ellingen te voorkomen ,

_ dc_SecretaliÊ. :
]3D]IRI.AND - BEI,GIN
?rijzen der plaat sen
Staanp1aatsen 2.5o .
TJonen, kun-nen kaarten

ilpril te .Ai\{STllRD /M
7.5o - l-o.oc - Lz,rO en L5.oo
Zij die deze wedstrijd wilIen bij-
aanvragcn bÍj dc secrct'rrisr tot

qi!e$1j! !3_maart_.


