
10 ilpril 1967 8e ja.argerig I,Io. 18
REDJICTTE ; R.NI]1U...T,IND \ï.nm VRÏES

J.BETIILEHm'I E. iDAn.,1

ig::_1jl_:'/r{ Dx BIGE/nDE PUNTEN
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Nct in goel-, mar dochs in punt
Sa is't altyd mei nul - nu1
Dc .mannen Ét de \lá.]-dcn wci.
Hcllcn Ézes gled Ét 't spuÍ
Net icn fs.n Boern dy krÍge snein,
tr'oar in skot in goede kêns .
IUcn stio ís altyd yn it peed
Kom cr de-n mar bij 1ê-ns .

En dochs wic nímmen dnsoortvf -
Soks lit És fuotbat ta .
It gÍet, sa as Ít altyd giet ,

, I{cn nocht gjin 5oaltsjes ha .

t Iïi j r0kten de oervrlnriing hast , ,
r d-.'irbitcr tocht doc oers .

Dy scttc Lís, doe't Durk ynskcat
In bril doe op'c noas .

Mer jonges r Der is neat forl-ern ,Nou icn, de.n lctter twe
Jinn'kinn'noch fjouwer koar yn. t fjild
Mei noed der wer óp ta .

Jac. de Vos .



oT,nffiooRN 1 - DE tï.firDÉN t- 0 - 0

In de eerste hetft van de wedstrijd hedden
v"ij de wind in de rug . \ïe speelden iets .neÍry'eus, zo-
dat de pases, die er gegeven werden, meestal onzuiver
weren . Daardoor kon de lïêlden tegenaanvallen opzet -ten, maar deze naren ongevaarlijk. .Àan beide kanten was
de afwerking slecht Uit een aanval van ons schoot
Durk tegcn de binncnkant van de paal-, mee.r de b el-
stuitte het ve].d weer in. De rust ging 1n met een blan-
ke stand .

De hecr Veenstra sprak in de pauze cen
paar woorden, ondat er te veel gekankerd werd . De
tweede helft. werd er beter gespeeld. ook de 1(à1d en be-
gon feller te spelen, maar de afwerking was slecht .
Uit een eenval- van ons schoot Durk hard ir. D" keeper
had de bal niet klemvast. Durk schoot nogmaal s en dit-
maal raak . Mear hel-aas werd dit doelpunt om onbêkende
redenen afgekeurd . De wedstrijd eindi.gde dan ook zo-
al-s ze begonnen was 0 - 0 -

Sípke Joh . \{atz ema .

I'RÏEÍÍ./ND - CUP r;rïLltrl{

0ldeboorn I - Griffioen ( oosterwolde ) ítl'/e begonnen ui-tstekend , want we hadd en
eerste 5 ninuten a1 2 goals . Yfe werden gemaal<t
onze nidvoor Johan.ne s de Jong . lriet deze 2 goals
digde de ecrste helft , fn de tweede helft , na
minuten kregen we een tegenpunt . lire hebben nog
kansen gehad, maar helaas bleef het 2 - 1 En nu
afwachten hoe en waar we dc be sli ssingswed stri j d
1en spelen . .Maar we houden de moed er in .
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door
ein -1É

we].
maar

zu-l -

FJN IT UNDERSTE PLSK -
HUTDE 0./J,{ BO]inN 1

Hwat hat
rrRevanche

llat z e Catr. I{atzema .

És Boarn it Snein bêst dien .
Men woun de wedstriid nei 3 - l-
'r hat men h j ir nornmen
Mar hwat it allernoaijste is

Né, ... deryn bin ik fêst net mis .
Fan' t dndcrste plak 6fkón-men



Dat M.K.V. wie ek net mJ-n ,in ploech dy't technisch wo1 hwat kin
Mar't moat fan goaltsjes komme .

'k ï,eau siker , hiel rís spilershert ,
Hie hin op folle winst hjir set ,

't lïaerd lokkich net forsonme .
Supporters komme Lít 'e noed

troch d'ieren streamt wer fuotbalblocd .
Dit nei in e1k wo1 witte .

Sij riede a1le spilers oan
Doch efkes noch jimm'bêst foartoan

Dc moed nct sitte litte . J. de Vos
15 Àpri1 1021 - 15 lpril 1968

I{et zal velen ontgaan zijn, dat onze voetbalclub paas-
naand a€ he,ar 45 jarig bestaan kon herdenken. De gedach-
ten gíngen meex uit naar de uitsl.ag van de wedstrijd,
Ol-deboorn - M.K.V. hetgecn in. feite ook veel bclangrij-
ker was. De 3 - L zege die werd behaald, bracht ons
el-fte"] v€ul de onderste plaats, waeP ze de gehele compe-
titic heeft ges.baan. Een wri.jwel onhealbare echterstand
is de-n ook ingelopen. doch we zijn er nog niet.
a.s. zondag kan voor ons de beslissing vallen, ?.1s dc
uitslagen voor ons gunstig zíjn . Vijf jaêr geleden na
de herdenkina van het 40 je"rig bestae-n moest ons eerste
ook degraderen. \tfe zullcn hopen dat dit zich nu niet
weer herhe"ald. Het tweede elfteJ zorgdc voor een jubi-
le um ge schcnk in de vo.rrn van ecn kanpi-oenschep en ma€
hct e.v. seizoen in ecn hogcre kle-sse spclcn. Ook de
Junioren /' en B doen het goed en de wclpen afdeling 1s
ruim gcsortccrd 1n spelertjes met aanlcg. Dus voor de
toekomst behocven we ni-et met zorgen rond te lopcn .

Een grotc zorg is wc1 dc terre inomstandighe-
den. Vrlc hebben abnormaal vaak moetcn afkcurcn, wat
voor ccn bctrckkclijk nicuw terrcïn te vccl is . En
aJ-s wc dan bcdenkcn dat dear 4 Sen. 2 Jun. en 2 wclpcn
elftallen noeten spclen, dan wordt hcttcrrein te inten-
síef gebruikt. Y/e hopen dat de gcrneentc het terrein deze
zomcr een goedc bcurt z al- teven . Het is wcl j:nm63 dsl
trct zo is, anders zou de club zich nog vcrder kunnen uit
breidcn met een zeterda6-afd eling . Maer met éón spceJ.-
vel-d kan dat .niet i-n verwulling gean. Een uitbreiding
van het sportveld rnet tenminste 2 veLden zal voor onze
club van belarrg zijn en in deze gcest za1 het gemeentc -



bestuur dan ook bcnadcrd .rnoetcn wordcn. Nog 5 .iaarschciden ons varr con_ró-jarii'ïd;i;ff. \{c zu1lón dcwens uitsprekcn dat in de koÀcáoc ;aren onze wens omnccrdcrc vctdcn r:cnqsltssspd ;;;"*á;ï;", -"pà"ï"ïà 
Ëitgchelc dorp_van ócn grandioo" f;.;;-;; genicten .Dc l.edcn van thans t<unnon-nu.-'fruà," ,oi-a".op_bouw van édn grotc voetue,icïuË--È;Êï;";; .

de Sccre t ári s

::-ï:ï9lg_".s. sppel_t ons cerstc tcscn \V.z.s. 1opstclling:
H. dc Roos0. Schri-m.:r q.i

rv. scaiicàà;-'"'"'il. trkkenran 
tj;.liliïË.

l'{ . KI c cf s t ra- J . Ke-f sb e ck_-1. Wag c naar_ i " lCn of _l . S e n ed i c t u s .rcscrve s !Í.Vr'atzcma en w.noàónt;g:";;r."g 2 uur .--'
0ldcboorn : "po"it-onl io-or" r"""r, rJr.""""r, 3 . - - -

- cor oo locirc' "."oro""",,r. ue e nst ralilt.dc Vrics .-. J.Bcthfehen B.dc LecuwJ . v. d .Bi j -r . Bt auw_K. lïi 
" i;á:p:;;;'ïi s tra_K. J ct_ sma"IeEeIvg ; H.Kerkstra .

FOTO' s K.r.l\4proENScHlB-OileeóoiN 2
Zoaf s dn l.g"l.l .wcl b. kend, zi jn cr ti..ide ns;: [3"it*::.fir"fftls . 

wcd srri jd i.i." -soitisËr,oàà, "á3;;.'.
stcrlcn r.,"ï""-à""r5.ÍSi"i.5jr"" íïj 3:""3:;l+:"i;i# _
cvcntuccl bcstcllc n : . Do. grocpsfoïo van hct ka,npiocns_cl-f taf wordt door hot bcstiur -;;;;;";;" , dc andcre
Iffil"$.tl."n bctalin6 o"r.o"in .ÏF""i.:it;c spoed is wclHet bcstuur : __

Er ligt nu noÊ ccn vcrsfac van dc *"0=t"i;O-n;;_;*;";Irt tcgcn ordc6oorn 1./, , d8ch oït-t"riiï"n wc voor volÁcn_dc wcck . \íc]. dit nog evcn, ,le"n dc-}áng zi-t roct eeÀvoctbalknictjc . J:-n.-$c ;"is." ï""-]ï"*.n"on jc clrc _mael van hartc bctcrschap". "-- '*' -'.
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