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' t !ïic f oa.rtiid hast wol r,ít to rckkenj cn,'t ïn hurdc wcdstriid wurdc soc ." '

m't.sneÍn 6jinicn fen bcidó piààe""Gjin puntsjcs hjir forspyljc kóc .
Boe.rn wie' mei d'Étslach wol tofrcdcn .Bcets stic dit wol_ in bytsjc ts_iin .0m't Dokkum, hic dy woun fá f<óffun"---

Her op'c side konmc kin .

Boern hat.*rjir Onsportyf hjood spilc
Sa scincn he-r supportcis doc- -Om't Soarn yn't 16stl om tiid to ickkcn
Dc ba1 it fjild Ít ha.wwe woc .
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BEJD S1ïiRT l.i - 0IDS00RN 1,i .

Dan hcbben wc eindel-iik onze laatstc wcdstriid
Êcspceld. Hct wc.s qua spel ccn matige wcdstri- jd'voor-
a-l in d c 2c hcl-f t

Na dc aftrap, we haddon cerst voor dc wind t
wcrd het direct a1 geva?.rl-i j k voor ons doel. Maar wc
klaarden hct cn onzc voorhoed kreeG toon het wcrk tc
doen . Hct duurdc dam ook.nict ls'rrg of Pier de Vri-es
opende de score, door de tcrugge spron.3on .b a1 uit eon
hóekschop in hct nct tc pla"atsen . Ook kwani onze tc -
Gcnpartij nog wc1 ccns in dc aanval, maar door gocd
wcrk in dc achterhoede kondcn dic wordcn afgeslagcn .

Toch blcven wij hoofd'zsJrcliik aan dc ba1 Dit resul-
tccrde in ons twecdc doelpunt door Sictse Je"gcr Dit
schot Ging vle, dc handen van dc kecpcr achter dc pa-
len. Hócwcf cr no6 vcl-c .mooic ka-nsen kwamcn, kondcn
wc voor de ru-st niet verder komcn .

Dj-rect ira dc hcrwattin! was het weer Sictsc' diè
mct cen zccr fraai schot de ba1 in dc 6oe1 pJ-aetstc
Íaar nu konden we nict zo gocd mccr aan dc bal komcn.

Mct veel. pijn cn mocite -konden wc de meeste a-a-nve-l-lc n
5oed doorÈoáen , ook door hct Socde spcJ. van onze kcc)
per. Harm maaktc nog cen keer hands in het strafschop
lcbied, wae.rdoor Rcad-Swart dc achterstffid no6 eníg -
àins kon inhalcn door heb ncmcn van ccn Soede straf -
schop. Zo konden wc dc stand houden tot de schcids
rechter het laatste flui.tsigne"al fl-oot

Iriel .iongensr 3 - 1is dunkt me een 6ocde afron-
ding vaJl onze compctitie , Door dcze ovcrwinning zijn
we gecindigd op de 3e plaats , wat het volScns iaar
hopclijk wordt vcrbeterrl Ik wil- iu11íe al-J-emaal dank
zeggcn, voor aJ-].es wat julIie dit jaar gedaan hebben
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Bij een bijna zomerse tcmparatuur moesten wc
het restant van dc wedstrijd tcsen Bltre- Boijs spelen.
Een wcdstri,jd die toen voor ons zo on5elukkig was ge -
cindigd Íu konder wc n,.e t frisse noed ( nou ja, fris-
se ) opnicuw dc strijd aenbinden..En cen strijd i= 4q!wel gefoordcn Dc belan5cn,van bcide plocgen waren cl aJt



or,DnBOonN 3 - B,,ÏilGV;nN 3 3 -

ook zeer 6root Beide ploegcn bcstreden elkaar met
Srote virmighcidrmet een icts sterker B1u-Boijs' al-
hoewcl de mooiste kans voor Oldeboorn kwan, toen
Dirk allecn voor de keepcr verscheen.

De twecde hclft kenmerkte zich door slecht
spcl . Ol-deboorn beperkte zlch hoofdzakel-ijk tot ver-
dàdigen en de wedstrijd had soms meer we6 van ,lLllby
a]-s varr voetbalspel , lange trappen en me.ar rcnnen en
dat met dit weer' Dicht kw am Blue-3oijs bij een doef-
punt tocn door een misverstand de bal in de doelmond
blccf li,:;en .' Men dacht dat de b al- achter was geweosb
xjraar dc scheidsrechter floot niet . Gclukkig waren ook
de Beetsters cven stom verbaasdr zeer tot ons geluk ove-'
ri;ens De \nledstrj. jd eindí;de tenslotte zoals díe be-
gonncn was , Een uitsla€i waarmc,e we best tevreden kun-
Àen zijn, temeer omdat Kolfum z'n wedstrijd tegen Dok-
kum niet in wi.nst kon omzetten .

H, 1k]<elmgrt

7

Bakkeveen had zondag niet veel moeitc
rnet ons, om te winnen Bij hadden enkele jonge spelers
opgestcld, die ondanks de warmte, uitstekend uit de voe-
ten konden en technisch ook heel aardi5 speelden

T/an de wedstrijd zelf va].t a11een te vertel-
l-en dat Bakkeveen voor de pauze veel sterker w'as cn
vier maaf onze doelman passeerde .

Na de rust groeide onze keeper Jac.\Ïagenaar
naar een hem bckende uitstekende vorm. \'/ii konden toen
ook neer aan de voorhoede docn en dit betekehde dat wij
I doelpunten kregen. Kees !/iersma maakte het eerste
uit een vrije trap I - 4 . l\'laar bakkeveen liet het er
nlet op aankomen en doel-puntte ook weer eens 5 - L-
Ilierna kwamen wij weer in de aarvaf en Piet Hoekstra
rondde dit 6oed eÍ 2 - 5 - Nogeens kwamen onze Sasthe-
ren terug en dit betekende 2 - 6- lrtii wisten nog tot
3 - 6 te komen, weer door l{ees r'{iersmat maar Bakkeveen
maaktc er nog 3 - 7 vett .

J. Bethlehen .
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. Met kunst en v]-iegwerk hield Oldeboorn stand.zo st aat het ifi de Heerenv.Koerier te ]-èzèn . Nou-hèï-
was we1 hardlopers werk. liÍeg, al-3.e ba1len die maar op

3lË,u lï l, "5Ï;ï:ï iË"t ïiffii-, : ;ffi ".' uxï,:'*:"i" E:1"'
wil, zorgen dat er geen goal.s kwamen en . . . ons hand-
haven in de K.N.V.B. Nou daar zijn julIie dan prachtig
in geslaagd. Ik heb het a1 eens eerder geschreven, 1a-
ten we zoigen in de I{Nï-B. te b1i jven. Nu staat de naam
van onze cl-ub iedere maanda8ochtend no6 in iedere krant
en a1s we tot de Ii.Y.B. af zakken, <i an 1s. het net of be-
hoor je er niet meer bij . \/e hebben nu uit 18 wedstrij
den 12 punten en Kollum uit L9 wedstr. 10 punten . Er
staat nu wel te l-ezen dat Iiollun delradeert, maar ver-
onderstel nu eens dat Iiollum de laatste wedstri.jd wint
en wij zouden ze beÍde verl_iezen ? Jongens ]-aat het
zover niet komen . Zorg er voor dat we zondag winnen
cn zo niet, dat we dan tenminste één puntje in de wacht
slepen . Ilet zít er best j.n. Ju1lie .hebben de. laatste
wedstrijden getoond, dat er met 6oede wi1 veel is te be-
reiken . Nog even de tanden op elkaar en dan wens ikjuJ-l-ie allemaal- weer veel succes voor de konende wed-
strijden.
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