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Us earste ;
Hwat ha de jonges snein wer skreptt

. on pLrntsies to biheLien.
Twa waerden sii der riker fan t

rxei giin jitd hast to biteljen .

Hwat like't min de earste tiid
men koe gjin wedstriid winne t

Sadat merr hest de yndruk hie
binn' sij mei winst wo1 tsiinne ?

Mar sa't it nou rintr giet it bêst.
De F.Y.B. hwat meije .

Elk seit nou ; Soargie neielkoar
dat \ij noch puntsjes krije .

't Is spitich . . Sneln ín frije dei
Jir.lr'kinn'dan ms.r moai hwet rêste

I(om d'oare snein fol fjor op't fjild
Ik winskje jimne it bêstc

us ïwadde .
It aíet mei ds boaxn 2

op 't karopioenskiP ta .
En lit ds nou Sncin sjen ,

dat dit ek slagje kin 
'

Ienriedich dus yn't fiild
dêr ha'k net swier oer tild .

Hwat op it spuJ. dan stiet
gjin spiler dat dnt5iet .

Sa't ik snein jimm'spyl jen seach
a1 hoe' de wyn ek fleach

Hwet fleaêen j iruoe der Yn <.,P

Dit wie foar nlj in toP .

De fêste wedstrlid woun
Boarn hat in kampioen .

Supporters , Stek darl ta bislLít
DY SNEIN nE FLT.GGE UT

J. de Vos
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GEL,UIJ{IG , Eigenaa.rdig dat je soms zo blij kunt zíjn
,,'À was het de"n geen overweldi3ende wedstri jd r toch voel-
den we ons dolgelukkiS ii/e hadden ge$ronnen . \ïeer twee
Dunt.ies erbi.i en alhoewef we nog steeds op de onderste
!ta"a,ts staan, is er nog volop de mo3elijkheid dear van-
daan te komen .

De stend aan de staart is nu ;

Gomedijk l-7 wedstr.
Koll urn 16 rr

oldeboorn 1,5 rr

11 punten
10 ll

B''
Zo juJ-lie 2iet, kansen zitten er noG volop in r maar . .
er zeJ hard voor Seknokt noeten worden '

Vy'e weten hót we1 , ieder varr jultrie heeft z'n best
6edaan, me.er er hapert iets , Het spel iF te onsarnenhan-
[end . De achterhoede speelt prima; de middenlinie stuwt
loed , maar a,1s de b aJ- in de voorhoede kont t dan.weten
juffie het níet af te werken . Voor de rust met de wind
Ln de rug , hadden jul1ie toch steeds naar weer op dat
doel- moeten schieten . L'aat het dan negen- keer mis zijnt
maar de tiende keer zal dan toch zeker taek zijn. Nu kwem
er bijna geen schot uit- en waaron niet ? Jongens ik heb 6
voor de rust de voorhoede eens speciael in de gaten Sehou{
den en wet zag ie dan als er geèn bal was ? Die stond 3el
dekt . Daar stond een mannetje bii en Ca zo ma-ar door .
3n dat is het nu juist .J-s jul1ie korfballen dan weet
een ieder het , zoek de ruimte, ontloop ie tegenstander
en dat moet blj voetballen ook ; iJ- heb je geen ba1 

'zoek de ruimte op, ontloop steeds je tegenstander . l{eef t
een van je medespelers de ba1 dan hoeft hij niet te zoe-
ken waar hij de ba1 heen moet spelen . Nu werd steeds die
ba1 maar weer in de kol-lunlnerd oelmond geplaatst' Ja waar
noet hij anders heen, want daar stonden jullie dan'liaar
er waren dan ook vijf of zes kollummers en vooral díe 1an-
ge spil wist er we1 raad mee .

3ij de rust voelden wê ons nog niet gelukkig t
maar twee- nLrI en stral<s tegen de wind in en er zat een
gevaarlijke schuttef in de. kolJ.ummerpJ.oeg . Een school
meester met een enorme lange en harde trap. Maar geluk-
kig Hottie was paraat en voolal onze achterhoede wist
varr geen wijken . En zo bfeef de stend tot het einde
2 - O ín ons voordeel .

0nze welpen hebbeh ook weer eëh mooie presta-
ti-e geleveral . In dè thuis wedstrijd werd Bolswardia met



4 - 0 verslagen
gemde tegenstander

En nu maar even
in de volgend e

afwachten
ronde za1

wie de voI-
zijn.

.ifgelopen zondac machtig mooi weer en verheugend veel men-
sen 1a4gs de li jn

Éet tweeáe dus deed moeite om 0.N.8. opzii te zet-
ten, maar jon5e, jon3e, wat ginS ciat moeizaam .

lïe Àoeten èr ócáter wè1 biizesgen' det die 0.N.3 '
ers geraffineerde voetball-ers zi.in. Die lieden zijn wat
aan de oude kant en d aa.r moesten wii onze jeugd tegen -
over zetten . Voetbaltechnisch werden we weer van het
kastje naar de muur gestuurd. Heel ïLo eíz aam kwanen we
met 2 - 0 voor. te staan ' \ïe zagen het met de rust heel
somber in. \ïe mcesten nu tegen die harde wind in en het
werd al spoediS 2 - L" ondergetekende zaktë steeds ver -
der in dè vernielin3 en dacht , 't da6 kampioenschaprl
Maar onze verdediGing klaarde het prima. Pfotseling bin-
nen de minuut twee goals en we stonden op 4 - 1. Zou je
ze niet met de koppen te;en elkaar slaan ? Bijna de 5e-
heie wedstrijd een hartvergroting van de zenuwen en pas
vl-ak voor tijd de overwinning veilig stellen .

Nou jongens ' nu ÍIoutigehage no6 en dan . . .
)
I

ttliarrpioenrr..... hoe bestaat het .
Kraan .

OlDMOrii( 1 - i(OllllNr'L 2 - O

In een matige wedstrijd haaJ-de Oldebcorn
tiryee kostbare punten binnen door met 2 - 0 van Lollum te
winnen dat nu ook in ernstj-ge dagradatie zotaen. is ge -
raakt. Oldeboorn startte met de wi.nd in de rug en de
eerste de beste aanval leverde een paar meter buiten het
straf schopgeb i ed een vri.je trap op, die door Jan Jeninga
feil-l-oos werd inceschoten OIdeboorn had steeds een
groot veldoverwicht, waartegen i{o].lum enkele on6;evaarli j-
[e uitva.llen t esenoverst e1d e t die niets opleverden.

Oldeboorn bleef doordrukken en r.et scleoten
van J.Jeeninga, D. Y/agenaar enz. had de doelnan van i{o1-
J.um de 6rootste moeite maar de stand bl-eef ongewijzigd.
Totdat tien r'lnuten voor de rust J.Jeeninga op links
een .corner scherp voorzette, die vi.a de rug van een
kollumspeler door M. Kleefstra in het net werd geplaatst.
2 - O . Hierna probeerde Oldeboorn met een derde doel -
punt de wedstr:ijd te beslissent maai' verder dan een groot
aanta]- goed genomen hoeksc]loppen kwan het voor de rust
nie t.



Na de rust werd de strijd harder, dat resulteerde in
bJ-essures aan beide kanten, die al-s kijkspel de wedstrijd
niet mooier maakten. Kol-1um probeerde rnet afstandsscho:
ten de achterstand in te lopen, maar Hottie liet zichniet vemassen en l-oste dit bekwarm op . Oldeboorn kreeg
ook nog nogelijkheden op een derde doelpunt maar door -slecht schieten bl-eef ook dit uit, Tot slot di_t nog jon_
gens, doe je trainer en leider een plezier , blijf voát-
bal.J-en en met een variart op IOuk-K1uk besl_uit ik
I 4lgp_tge_de gond_r'_ _ _ _G: 9t!el :
Voor dit weekend zijn sanengesteld de volgende
den . Z"4TX.,,DJ]GMIDDaG 3.15 uur

wed strij-
_ Ol-deboorn I E _ = _ _Sgageer_1_B_.._

ZOND;G l1 naart '" mo"g"r" fo.if-"o.-:
Drachten 7 - oldeboorn 3.

OPSTEIIJING 2 J ac. Wagenaar
* H. Kerkstra W. Hoekstra

lY. de Vries J. Bethlehem J.v.d.Bi j
F. Bl- auw-V/. de ltoo s-K. Vij_ersma-P. Hoekstra-F. Tammin!a
Ieserve uorCor de_Boer . _ _vertrek_ 9.30_uur_.
ZOND/,GIyIIDDIG 2 uur

0lDEB001tN 2 - HOUTIG:iHr1G:D 5
OPSTEÏ.,IING : J. Dijkstra

l/. \'fuite n. Dan S. lVagenaar
ï/.Rodenburg H. poepj e s

J. rldamse- D.B enedi c t us-\ï. Hui sman-J . ii chelaar-R.Iino1

Opstelling 18 U. Nijholt
S. icdenburg 'rï. Hulsman

K. Poepj e s L.Poepjes ti. Nieuwenhuis .

T. v. d .Meulen-J. vd .Ivleer-J. Nieuw].and-H. Ni e uw l_ and -J-Bro uw er
Reserwe s_ S. d e Jong_en !._Dijkstra
Bij R. Mulder is een voetbalshirt . !ïie z'n shirt

t
!

_kwijt_is &"q !"! 4uS !i; j?._Mutdef terughalen_.
Van.de wedstrijd van de wel-pen
gekomen . \íie is de schuld j_ge .
horen er ook bij .

En dan wenst jullie redacti,e je
allenaa]. weer vee]- succes toê

Seestmutsen opzetter ?

i.s geen verslag binnen
Kom op j ongens, jull.ie

voor de komende zondag
enhopelijk, ,,,,
?????


