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Hct eerstc elftaf had vrljaf en dus waren deze middag aI-
ler ocen gericht op het tweede e1fta1 , dat voor het beha-
1en van het kampioenschap de strijd moest aanbind en teger
lloutigeha;e 5 Den gelljkspel was niet voldoende, dus el
mocst worden Gevvonnen Vefen hadocn gehoor gcjeven aan
de oproep om deze wedstrijd te koroen bczoeken en ze heb-
den de jonlens aan;enoedigd . Vclcn hadden toeters riree-
Jenomen, dat l-awaa.i \4as er volop , zelfs een spandoek
stond 1an5s de lijn op3esteld . nn we. hebben van een sper
nende strijd l'.unnen ;enieten Onze j onScns hebben voor
de ovcrwi:rnin; gevochten . te wi1 or:n te winnen was er cn
de tegenstanders kre5en dan ook ;een centincter ruirntè. oii
te spclen De eindstand was tenslotte 3 - 0 l\ia aflbop
vr,:rden de jon:,ens door de voorzítter gefclicibeerd, die
dit ver3ezeld liet gaan n,e t een bouquet bloenien Ook cei:
felicitatie is hier op z\n plaats aan de heer Kraan, die
.-en 5rote stinulerende kracl:t voor dc jongens is geweest
en alti jd net z'n jona,ens is op.<etrokken

Julfie vcorzitter schri.ift no; het vo13endc I

He t is dus ge f ukt. I'ict 5rote ov.rn:tacht ( soms)
werdên de laatste puntjes_ binnen:r3haald, Brevo llcren .
.l:rlijk ;teze5d ,''vas het ons al j a-i:en een doorn in het ooal
oat ons tweede zo lza- zat,, een bcetje ondcr de stand zou
je ze;;u-n " liaar :oed, nu is het toch weer de 2c klas ;"c,..torden en vol3end jeer zi:n ,rc ur:..t v,/r:\r . ln zoafs lirzer.
zei, blj het gezelli3' sa.menzi jn na aflocp, dan hopen wÍj
vref dat de trainin6 wat beter bezocht en de conditie wat
b eter gehandhaafd word t Het tweede kan dan zijn fanc-
tie van kweek-bak voor het eerste, ook beter vervulfen.
l.aar jongens , julJ.ie hebben de laatste I'v9dst.:ijden uit-
stekend gespeeld, Gefeliciteerd ,r.r., Hcel ,
Ilendrik Nieuwland beld: zel-fs van uit het ziekenhuis oo
oin jullie alfen hartelijk te feliciteren iii j hoc"pt bi
nen enkele dagen weer thuls te zijn

Ook nijn vaste medewerker Jac. de Vos wil jullie fe-
J'iciteren en hij doet dit met het voJ_gende rijnpje :

-i-UII-!q:-Iry!{- Qiri-EQr-jN--r-1 .,,
Dit ís yn gjin jierren bard ,dat Boarn in kampioen wer hat .
Nou mar wer in klasse heger .

't 'rïurd t fansels dan wol hwat rlnÁ_on
À{ ar om qoed svn bêst to awáén ."*' 

qre!w!'
ucr s1l. etK n1m Ie sE r oar ,l aen .



Nou ha j irnme dit ek dien
Ieáriedich as in à1fta1 stien'

Giin sekanker. hottefYljen
iíé, -- ii doel wie ' Spylie ' Spylie '

Sa kaer: 't twadde fan ,ldeboarn- mei di-t fuotbal oP'e troan '

L,ok . -- meí d'izze blide dei 'wij supPorters libje mei
't Ts allinne net de eare t '

l,lar j irun' koene Lís wer le are 
'Yn i-n tearn in goede geast t

lrlen berik[ dan fierwei 't meast "

'TIELPIN- TOURNC0I
Oldeboorn - Solswardia 4-O

Ik ben de schuldige hie het verslag niet hcéft
ceschreven Ik weet Áiet precíes meer hoe de goals
lezet werdeÀ . Inlaar Jchannes de Jong heeft er drie ge-
7"i-"" \!atze i!atzena één. De scheidsrechter heeft
sóào áuiioten . Het ve].d was erg roodderig cn toch heb-
Ëen we fijn 3espeeld en roet 4 - 0 gewonnen '- Jaap-\:/i11em van lle e} .

( eerlijkheid siert een !P9rImg"n- )

Oosterwolde - Oldeboorn 2 - 1
0m I uur gingen we per auto naar Oosterwolde '

lnne mócht kiezón welke góa} we zouden verdedi-gen,Iï1j
fróós aie tegen de zon op; \ïe waren in het begin veel
sterker, maar een ongelukkirl schot van een Oosterwol-
àársu sperer maakte I - O voor de anderen' In de twee-
de helft scoorden ze weer 2 - 0

Even later henste de beck van Oosterwolde i-n
het strafschopgebied. Penaltle '

.,',nàé er achter zeiden we en 'r'nne scoorde 2-1
Even later floot de scheidsrechter voor einde ' Z-o gin-
áán--*"-mót àén z - 1 nederlaag vÍeer naar huis' Nu maar
áfv,rachten tot volgende weck, lïe hopen dat er dan ook
váel supporters zíl1en komen en dan maar--hopen dat we

winnen. F.v.d.l\1eu1en
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iGT TIttr.TDE K/IFIOEN
Ziezo , het seizoen voor hct twcedc zit er wcer

op. In hoe . De jongcns hebben aan de wens van het
bestuur vol-daan en zi jn ;e proir'ovc erd .

i{a ecn zwakke stalt ( ecn -eJ-ljkspeJ- en een 6-2
nedcilaag zijn we er stccds beter inlrc l.orrler'r . Iiaarnate
het seizoen verstrcek, be.on dc 2e klas stccds r,eer te
rryenken. In i're t vef d hebben we er al-l-e s aan - e d aan on-r

he b te halen. lat is ;e1ukt , vre !'Íaren hct srci'kst .lat
crkencen tensl-o btc ook onzo ovcr. het alacnecn soóitiove
te:enstanders . ii:e hcbben i:r lc',rk L-. contacten aaà over-
l,ehouden , .l'vant 0.1';.B, onzc zweàrst€ tcJ.nstander ,
wif . raal cco oef r. nwederri jd tcaen ons spelon .

',ie zi jn dus nu 2e klasser, i:aai' we noet. n ons
wel real-isercn dat, lle a1s we ons l-iartijtje ricc wili€.i'l
bfazen in d.Q 2c klas, dac vic \rel cnbloc r.ei z'n allcn
stecds op de trainin; i:,octcn kónien .

Feenstra, onze zec! kundi:c trainir is dc aan -
Le!-vez.n nan ori jullie l-icharien op een prctti5e- en zcer :
dcskundi;e r',rijze uit sJ-kaar te scheuren . Iot r,rL-.rderc :
,loric varl olf:, allcr Oldcbcor-n .

NU D': ,,-;]SI:TJI
Ír was ;elukki* v;.., er viel pubiieh dat zich ook

tot in de vcrsbc ontr-ek l-1et horen . Vooral en dat
vond ik 3eweldi!, de jon.:.ens va.n het cerste schreeurr-
den en toeterden hurr kclen schor .

I\iet dez€ bcla-nJrijke en i:.tental-e st:un, be..-on
het tvr,cede aar z'n kaxr,ilioenschap te bou\lcn "I.e t ;in;;eerst vrat zonuwachti; etr Ftouti;ehage ilas ock nict van
plan on ze daarbij.te helpen . Integendeel- het vvas e(rn
taai ploe5-'j e en ze hielden lan3 stand . lire krel-en wcl
pracht kansen, Íraar ze werdcn steeds fenist .

I,a; on<ier6ctekende verl-edcn rvcek in de vertrie-
1i.n;, nu nerkwaardl;erwijs niet . Ik had er stceds ver-
trouwen in en dat werd niet beschaar:d . loor een n,ooi
doel1.unt van onzc Loal--cbter lictus r', cr.l h:t I - O .

.Onze keeper moest zich wel- een kcer uit de naad r:kken
\pm cen rare cffectbal uit z'n doel te houden , ríaalr dat
rJ ukte hen, prima .'. Na de rust werd Houtigehage overspeeld en datresulteerde tensl-otte in 2 mcoie doelpunten .
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Iler werd 2 - 0 door Jan uit een vcorzei van liJn
en iictus r,aakte er 3 - 0 van Na het taatste fluit-
sl5naal konden ',ve verdiend de bloenen in ontvanEst ne,
fien .

Onz. voorzibter bracht op een reestigc nanier
de hulde en bewonderin;. van het bestuur over .

llad at we no5 op de foto waren gezet, 5in;:en wc
rlet to::sten:-rtin,: van iedereen en net iedereen de bloe-netjes no:' Êven buiten zctten .

Tot sl.oi no-, dit . .,l11ereei-st d a.nk aan het be-stuur cn alJ.c nicelevenden die er echt no'; een gezclLi-
ge da; van h:bben ;:e naa1,: t . Íiouden zo tr.enscn .

iiu. het 2c is uit;es,:ee1d, verwacht ik cn daar
rcken il: ook op, dat we na aI onze aandacht aan nct
cerste Saan r:eve n . \'i'e 3aan net z'n alfen het eerste
zo opjutten dat de tei.,enstander a1 bij voorbaat vcr-
s1a.-:n is en'Cl-deboor.n 1in de I:.N.V.-r. blijft

u,i'l Dorií ,,8

op dai nij het cer-
kwan vocr hei legc
de ba1 te1.en de

Iiraan .

tii.r.citTlil'r7 - cl.,rt:Oonlrl g-0
Oldeboorn I r'aakte in lrachten totaal in rje

vcrnielin; , vol;ens de woorden. van J. l,-ïlaan .
Tot aan dc rust kcndcn Íe de scl,rad:: tot _1 - 0

bepe::kt houden en haddcn toen zclf ook nor we_L :,,.ns
een aanval oli:ezct, i:aar resul-taten aen cnze hant ble-
ven uiu .

iia de thee leek het er
ste doelpunt zouden maken lokko
doe]- en prestcerde het toci, nol on
paal te plaat seit .

Iliernee was voor ons de kans or0 de eer te red-
den totaaf verkeken . Voor onze achterhocde vuas e,t:. .-ecn
houden Ireer atn, steeds weer was het de sportieve en
technisch zeer :oede ploeg van drachten die ons de baas
was en net de regeLmaat van .en klok voetbalden ze ons
naar een 9- 0 nederlaeg .

Neerens het derde el_fta1 feliciteer ik het 2e
met het behaal-de kanpioenschap en vvens hun voor het
vol3ende seizoen in de 2e kl_as al_le succes .

J. Sethlehen .



V.or e.s. zondag ziin de voigende wedstriidi;n
vastgesteld : Cldeboorn 1 - de ïalden I 2 uur

Ol-d;boorn I - SurhuisteÍ"veen 4.
lO' l0 uur

Cpstcl.lin5 Oldeboorn f

H. dc iloos
O. Schriener Si. FIui sman

1,/. Schrlcme r H..4kkerinan J.Jenin2a
i.l.l,1eefstra-J.iialsbcek-ll.l/agcneer- S.Knof- S.lTatzcna

Cpst tli n; Cl d boorn 3

tr. ut -UU I

H. Kcrks tri i,' . Yecns Ira
\/.Hockstra J.tscthl.ehr,ln 13, dc Lc,:ul'v

Ii. Jel sn e-I. . Ilock s t,re-í. \li c rsna-'i . d c llo o s-F . T;-ru:r inga

rc s.rrve ',,/. d c Vrii,:s

en dr.n w.jnsen wc jullic voor a. s.zondalg vt:er
vce] Sucet:s toc .
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