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1I l:.ot cigenlijk niet goed hoe te beginnen, Ze zeggendan wel cens 'r het is net al-sof de duiicl u"'ruo ;;;Ëi;,neat: zo ge"at het met onze voetbdcJub ook . In het'Ue_gill. yan de cornpetitie 
. overkwe.n rlddy cen ongeluk, 

-d.t -g"_
lukkig voor hem goed is afgelopen -.Daarna 

àe slechte "eerste helft va.n de competítie- . We begonnen net alle _maaf weer wat hoop te liijgen, onzc joigens he.dden wecreens ecn pear ovenvinningen geboekt . nÀ zo hadden wedan_ e.fge 1op:n zondeg_de áerUí; tegen Blue_Boijs . -liiu_
me.al hcbben ze. na,er dez,_ wedsiri jà toËgef cefd, *"."f-*àwildcn met twee puntjcs uit Bcetá terultor.,on en juist nutrof ons wccr eeÀ deáderende slag . -óizu 

;ougai!u-tà_--*
;Slï::l".nccper Hendrik rvÍeuwlaio rre"rr in"oeZè-fiàosIri.;o

t

Uw vdorzitter schrijft het volgende IEen icder weet dat Hendrik aan*het begin vaneen voetbelca"rriëre. staat. Hij was verkLzen in Ëet f'ricsjeugdelftet. Dit jáar was gónCrit à"""t opgestcld j-n
1 -4, _ 

daa.rna kwam hij " in rreïeersï.-,' o ái- toen'-i.an,ijrr-i.o"_stel be5on. Culukk_ig was er hier gccn slrakc ,r*o""o*--sp.el'-uitrrpend wou Héndrik op oe rËnà-'vaà het stre.iàcrroo6ebied nog net de bat. wegtraplen, *"á" uà" Tii;e_Ë;i:;':""speler ook in vollc vaarÍ trààtrtÍe de be1 t" "p"fen".Een vol_konen normàf e. situe"tie, dic in iedere *êo"i"ijOwel- één of ncerdere keren vooik;;i :-- ie verslagenheidbli P:i9:.pa"rtijen was groot en de wedstri;a-wàià--Ëe-lstar.kt bij de stend O _-O . vocr ttenOrit< iá net 
"iEo" 

_ee.rd hct ergste ,Enkele mc.anden a.an bcd gekluisterd iseen zware opgave Hendrik , veel ster[te
.i- r^ .,__"iVij hopen Hottle nLl weer in een gl_anzende vormr.n oe *'o.:-L to zicn. Die glanzcnde vorm hcbben altc soó_lcrs nodi;, wa.nt er zljn kp-nsen om dc clelrààà;ió-tó óËi_lopcn. ï,atcn wij die kansen sri.incn ._len andere Hendrik"Nlóàwland, n.l.ons crclid,j-s weer thuis na ecn cperatie . 'l/ij -wánsen 

ncm cenvoorspoedig vêrder herstel
van Heel .



O.N.B.5 -OLIABOCRN2
'li c hcbbcn g.'f iik gÊspccld en dat lijkt kn:p,

maar oltrB. sp ldc voor de rust r:'et 9 r'an 'tI dat !!1s-
i"r un" niet uit te bultón . Integcndcel, vte hadden dc
erootste moeite on via éen penalty wcer gelijk te ko'
ion. v,ant we stondcn e'1 vrij snel achtcr' Het weer
uiáË'efeóirt €n ons speJ' was- ook ver bcnedén peil 

"

De ONg.ers waren stuk voor stuk gem.lO jqar
c-,uder aIs de onzenr maar ze pasten 6eraffineerd de
vertragingstactiek toe en we tippelden er stecds uteer
in. Na de rust was ONB. coóp1eet en Dictus maakte er
I - 2 van na een kne.ppe solo . DÊ-arne" werden \te lle er
van het ke.stje near do nuur gcstuurd. \íe l.eken sterker
cn hÉldden nog kansen, mear als die niet benut vorden
schiet j e. e]1 nie ts nee óp . tot ove.rtr1r'at van ranp
]-iet Jan de b al- in het doc]- verdwiinen en tryas het 2-2.
Maer orn Je.n daar de schuld van tc Seven vind ik gcen
stijl, want dan kun je het hóle elftal vrel uitkafferen
Kon- op .longeqs wc wiJ.len toch karnpiocn worden.Julfic
krmnen voetbi"ll-en dat weet ik en dat laten we weer
?ign_ook_he ?

O]rlNtsOORNWE:PEN } - IKIGUM

Krean

TlloR 3- 01,D8B00'1N3 2-3
. In een metige wedstrijd wonnen we dc 2e ont-

ontmoeting en verlicten daardoor de onderstc plr'e'ts
In de eerste helft speelderr we voor de wind en toen
kw enr de winst Uit een verle pas schoot Kees rank en
hi j zorgde er ook voor'dat de sta.nd op 2 - O kw an .llen
fout i.n de verdediging tussen Kerkstre en \ïegenae'r ver-
oorzaekte een doelpunt. 12 nin. voor de rust was het
Fokkc Temnlnga die Oldeboorn near = I - I schoot.' Na de rust was het THOR da"t de lr.kens uit -
debfde. Halvervege de 2e helft verklcinden ze de achter
stand tot 2 - 3. Zo was ook de einduitsl-e.9.

Cor de Boer .

II

I

Na eankomst te ákkrum glngen we neteen uit de
kleren en het veld op . De aanvoerder naakte kennis
met de scheidsrechter en'aanvoerder van likkrum-welpen-
De scheidsrechter vroeg rr kop of nunt rr . Ik zei kop
maar het was nunt . Bgbert de aanvoerd er van -l'l<krwrr
koos voor de wind. De eerste helft kwanen er gecn doel-
punten. .rlkkrun was wel steeds i.n de aanval naar er kwa-
men geen doelpunten. Na de rust had .Akkrum de aftrap t
maar ze kwamen niet ver, en na and erhalve minuut kwam
het eerste doelpunt voor onsr gescoord door Joh.de Jong



F
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Nc" de aftrap glngr:n !'l e direqt. wecr in de eanvel .Een
tijdje latei [waÁ het 2e doelpunt. Ook. weer gcscoord
doór-Johannes de Jon;. En toen kwarn lkkrum ook weer
eens in de aanval, nà.er ze serden vlug weer terug ge-
d.reven. En daarna kwan het derde dÓe1punt, weer dÓor
Johannes gernaP,kt. Toen floot de scheidsrechter voor'
het laatsÍ . Na dezc 3 - 0 overtinning ziin we weor
naar Oldeboorn te ruggeke erd

----/4.9Dilkstra-
.IJ{KRUXÍ -WEIPEN 2 - OIDEB00RN-'/EIPIN 2 0 - 1

Onze keeper Roélof v.d.Meer was Soed in
vo nc,r. al- had hi.j niaàr 5 ballen Èehad . Dit kwàn door-
dat ór zo'n goeàc achterhoede was.. Die l- - 0 overwin-
ning ging zo . Tsjibbe I\{eester schoot de bal naar
ninse-VaÍk cn'die schoot hen vl- ak langs de paal er in.
V/e hebben nog een paa,r kansen gehad. Ik z e:l' er éón op
schrijven. Jan schoot naar Rike1e. Rikle schoot nlj
toen iing ik dén voorbij, toen de twéede, ne-ar' de eer-
ste kw an wcer pchter níj aan. Toen kon ik de bal noE
net cen tikje geven na.er Rinze, niaar Rinze schoot kei-
hard tegen dc keeper van .l\kkrum, die ving de bal-en
liet heÀ weer val-len. De brrf rolde op. de doelli jn en
de keeper kon hen er noê-r'let weghr'len.

Zo gingen we net een over'winning in dc zalc-
weer naar huis .

Zaterdae a..s. begint voo: ons de strijd on dc Frics -
land cup, In de vooronde koxien onze welpen uit te:-
;cn Solswardia . Het elftal zlet er a1s vo1êt uit .

0. Valk
S. ilinsna .1,. Dijkstra Ï. Rodenburg

Ba.rt v e.n Heel

F.v.d .Meulen J.\í.v.r Heel
PJ . Lok-B . Oo st e rb e.an-Joh. d e Jong-T j .Me este r-irl . V'l at z ema- -

R-lSEiiVE B R. Veldtra . .Aànvang 10.30 uur .

vertrek 9,L5 rr

Zondeg a.s. RlllD-SWlitT l-ri - OIDEBOO]IN 1l
G. Brand er

H. ï,lagene.ar
M.IJ.vd.Ve1dc T.

P.de \rrics-S.$/atzema-J de
iESEnlE : C.Kleefstra.

/1. Jeeninga
Kraner J. Gri jde.nus

Jong-D. .tlkkernan- S. Jage r.
.Aanve-ng gn Yertrek zle
opst e11ing



ZoND.{G 17 Mi-]-art fRy},Ii/./,iFEt{ 1 - OTDEBOO:IN 1
Í1. dc RoosSj. Huismm O. Schricner

S. Knol-D .r,llag enaar- J.Ka.lsbeek- It{- I{l-eefstra
de !e p1.'"ats in de voorhoede blijft nog

9pgn_. _
llNG,TZ!ïri.4G 3 - 'OT,DXBOO,iN 3 aanvang 1.30 uur

Jac . ï/egen€:ar

J . Jeeninga H. .4kkerm;n 1i'i.Schriemer

HrKerkstra W. leens tra
B. de leeuw J.Bethlehen C.de BoerF.Blauw-W. Hoekstra-W. d e noo s-p. Ho eks tra_K. J cl snaReserwe : Vy'. de yries

De stt:nd ee"n d c kop ve,n d e
2, spóelt is :

. Surh.rroen 1l wed str.
01d cbo o*rn 72 rr

o.N.B. 5 11 t'

lc klas waa.rin OJ.d eboorn

Surh.vccn J heeft nog te
Oldeboorn 2 thuis tegen
0.1,1.B. 5 thuis \lispolÍa

Ol-d cboorn 2 .
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Een verslag van de
welke ís gehóud ente kurxen .plaetsen

buiten6ewone 1ed enverg..ad eringop 21 Fcbr. hoop ik volgende wóek

en dan we.rrsen we jullie voor s,.s. za.ber.dag en
zonda3 ell_emaêL w.e.er y-eeJ. suc-c e.s.. t-oe ,

o./ea-a(*'"^?l ,q / t, ,/ /r. /b /7aa,-/ ..


