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DE \Í./ÀnEN ] _ OLDEtsOORN 1 L- 1:

V/iggcle Schriencr .
OI,DEBOORN 2 - SURHUÏST]RVITENS 3-1.

Elndelijk is.het ons ge]ukt weer eens twee Dun_ten_te benach.tigên.' In de eerste hc1ft, en met Oe wíÀïin de rug, warerl we de betere ploeg en Éonden OaarOàór
een klein vcldoverwieht boeken en de.t leidde naar cni_ge goede aanvallen, maar gcscoord werd er voorlop5.g nognict. Ioch kwamcn we gelukkl_g aan een 1 _ 0 vooisóronËdar-r de tcgcnpartij de bal- in cigcn docl wcrktc . 2 cti"skw.lncn wc dicht bij ccn twcedc trcffcr, ma.ar de be.l wcrdtot 2 mr.r.1 toe van dc docllijn geschopt .

. .rlt e zljn schot niste dc juiste riehting cn cenpoosjc l-atcr knalde Di.ctus. rakeliÀgs over .

- Na ruqt. kwan de Wàlden sterk opzotten. .[/e wer_g9l fn dc vcrdcdiging gc drukt en er speclden zich htche_lijkc momenten voor ons doel af. Uit- óón van O"á" àÁn_vel-len sgoorde dc 1i/àld en de gelijkroaker 1 _ 1_
Toch bleven onze- uitve.llen gevaarlijk en tocnSijmon. de ba1 goed vrijspceldc cn dó pa_ss Sípte Ueréit_te mr.akte dcze gecn fout-. L. - 2. tïc ircbbcn ó" 

"óá-À""avoor mocten knokken om de voorsprong te behoudcn, ár"g.r.in de stand kw:ra gecn vcre"nderiàg ."
Twce kostbarc punten jongens .

Zo hzdden we da-n onze return match tcgcn Sur_
l:i:,1:'-::l l. uitl hadden wc r,ct iol- een ge1ijf,"p"i ào_Dr..cht, zodat cr rlcl enig perspectief in zaÍ , -

. lVe gingen dan oók-mctèen ln dc aanval, wat rcsulteerdc in ecn mooie doorb re"zk , dic a,igerond wórd Ooár- -Steven. I - 0. Dit doelpunt ináplrecrdE Stcven zcter-.ye4t gnigc.tijd lr.tcr sèoorde hij wccr. r"gun áà--"u"ïKwem :iurhuistervecn nog_ stcrk opzetten , máar slaa.gdecr niet in te scoren . lta àe rus-t begonnón wc dus nEicen voorsprong ven 2 _ O. 00k nu nem Surh.vccn hctorrens:.eÍ, hun a,anve"llen leverden echter weinig moei_J-ijkheden op voor onze achterhoede ..Wij hicl-dErr 
-frot

9^ii.ullvallenr die soms ha,chclijke momeàten voor hetooel- van Surh'vecn opleverden. . fn dón van deze, uitval_t.ef werd óén van onàe spèiórÀ tËii ;;ï sóbràèÉi,*;ài---leiddc tot ecn strefschàp cn cen doelpint



Dc scoorder we,s 1ï. Huisme"n, die onze voorsprong oP 3 - o

b;".;Ài-. in oe l-aatste rninàten slaagdc Surh'vcen er nog
ïi-'ón ""n-aoelpunt 

te naken . Bii de-stand.3 - I kon -
d"t *o cven le.-ter dc kle:dkarner bctreden '

- orDEtsOORN l
_\V. V/uite

4-3
In een slechte eerste helft stonden wc net de

rust a"l roet I - O e.chter Ne- 5 min. scoorde. de -rechts-buitcn van Rl!"S. het eerste doelpunt \/i j kondcn moei-
1i jk in d e aanval komen en waJlneer er wc.l- ecn 6oed e ean-
vai wcrd opgebouwd, dan kon mcn dc keeper nict pe'sseren'
Na een hafi-uur spclen kwan dc stand op 2 - O, door cen
foute mzrnocvre j-n-dc achterhocde . Dc tegenpar"tii zeg
voor de rust nog kP"ns de stald op 3 - 0 te brengen '

Na 5.miÁ. in de 2c helft gcspccld te hcbben maak-
tc Klcef stri'. cr I - 1van, m..?'r direct dar'rop werd het
4 - I doord..t dc achterhocde f e"aldc ; Jlen kwa-rtier voor
hct óinde maakte Jcfke cr 4 . 2 van door ccn mooi boog-
bal-lct je en z.Ifs zorgdc Jelke , vl-.k voor het cinde
nog voór ecn 4 - J stand. Tiid voor dc gel.i- jkmaker ont-
brak cchtcr

- ) ou4lu
Door twcc achtercenvolgendc ncdcrlagenuJ,.!.( uvrruef

zijn we nu in de middcn vrn ilc-ranglijst tcrceht gcko-
gc!:_ - - -Cor-de 9oer
Van

:
d c Hecr Kraen het vofgcndc :

a

/,fgclopcn zondeg is hct 2e er in gcslaagd om

ook Surh'vcén nrct cen ncdcrlaa"g op tc schcpen . \'íe drae-i-
en dus primr. mec aan dc kop cn zelfs beginncn de jongcns
e"1 ..."n èen karnpiocnschap te dcnkcn. Zc dcnkcn cr niet
all-ecn aan, Ze willcn het ook cn knokkcn cr ook voor .
Dat is prima en ik kr-n nict a-nders zcggcn' d e-n dat ze
mij als leidcr ven hct 2cr afJ.e kcrcn wccr ecn plczicr
doón r:rct dic mooic rcsultatcn . \Ïcct men, tusscn tvvec
he.akjes , dat het twccdc el vanaf scpt'67 in d-e comp-c-
titió onleslagen is ? . Ï/at zeur ik danr hoor ik zc al
zcEgen. De,t wcten wc all-eme.e,l wcf .

ÍIet valt mij alti.id wecr op dat mcn onnocmli-jk
vccl. ka"nsen mist. Ik-kan allc gespcclde wedstrijden tot
nu toe als voorbecl-d nemen , Y/c ha"dden zc stuk voor
stuk met cen grotere marge kunnen winnen . Ik wect net
zo goed ats jullie dat niet cJ.ke ka-ns ecn doelpunt is t
ma.ai zoa"ls wij ze missen, is het eigenlijk te gck. En
hoe kont det heren. Dat komt door dc conditie die je
hcbt ( of niet ) .f" bent soms nct een stapjc tc .faet
of ie zict gccn kans, de bal gocd tc rc'ken' l]at is
Ë-.uièt à'.ó conEític. Die conditíe kan jc clke donder-
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dag gra.tis aankwekcn bij l/ccnstra . Jc moct ne.tuur-
lijk wcl de noeite nemen om cr hcen te gap-n, we"nt hij
komt niet bij jou . Het groots.te plezier zouden ju1-
11e mc -docn , als je nou ecns enbloc op tre"inen kwam.
Tot nu toc 1à.tcn ju11ic mc elke dondcrdag j-n m'n hemd
staan. Hcus jc doet.jczelf ook ccn plczier mct dat uur-
t j c tra.lncn , Maak cr nou ccn vaste gewoontc v?-n, w?.ar
jc f.l.lcen ln noodgcvallen vanaf wljkt ,

.4T'GESPROIiEN TOT DONDERD.ÀG D.AN
K lí /i-íJ\ .

OEtr'EMEDSIRTJD l{EtpXN - Z1ïIRT - WIT l-0
Ik wls bij wit-wit. In de cerste hcLfb wa.ren we

gcli jk goed . Dan kw r.m er bi j ons eQn aalval , Dp.n wccr
bij dc anderen..Zo gi-ngcn wc dc rust in mct 0 - 0-
fn de twccdc hel-f t we.ren dc zwe-rtcn voortdurend in dc
ar.nvel. . Matr onze kccpcr Hens Vcftman hield dc baflcn
6ocd, Tot da.t Rinze Valk handig om ccn paar spclcrs
hcen gi.ng . nen hard schot in dc hock 1- 0" Zc blcvcn
stccds in dc aanve.f . Me-ar in cens mr-akte onzc voorhoc-
dc ecn fout, ' Da"ar had Rinzc hcm, schoot n",p,r Roclof ,
Roe l-of schoot, ik wou hcm nog kcr'cn, me.ar dc brt ging
ovcr mijn schocn en goal 2 - O - vcn le.tcr gi-ng ?
mct dc bal cr veLrdoor, He"est dc hcfe a.chterhocdc was
voor, lillccn ik stond hog a.chter. Rinzc ging nij han-
dig voorbij err schoot in. 3 - A cn zo blccf hct . ï7ij
gíngen nac-r huis , a1 haddcn u/. viirlorcn. IIct wi-s ccn
mooic wcdstrijd .
. l/ic vra,s de schrijven ven dit niooic stukje ?

dit was hct vcrhe"al- vs-n één van dc Zií.l,RTcn .
Hct vras ccn ocfcnwedstrijdjc . Ik stond op be"ck

bij dc zwa"rtcn. l./c wp-ren dc sterkstc cn hcbben d e,n ook
mct 3 - O gcwonncn Dc witten zijn nict v'--ak in dc
eanv.,l- gcwccst . Zw kw.fircn vJ-Lk voor dc gop-l , m?ar
Rinsc Ve,lk onzc midvoor.kwarn vaak mcc .naa"r achtcrcn cn
dic kon dc ballcn d a-n wcl wccr naar vorcn wcrkcn. Wc
warcn mecstal- in de e-anvef . Rinsc Va.lk hccft à61Ícr
óén go e.I gcma.akt, mr"r"r ik gcloof 2 , En Rocl-of v. d .
nccr hccft cr óón gezct .

_ _Jg"e"p._W. ye.n Ee_el_

Dn



í

,OPSTIfILINGEN voor a.s. zondág I Novenber .
DoKKUM l- - oLDl]tsoORN 1 aanvang 2 uur .

H. dc Roos
M. Kleefstrs. H.Ikke rman -1,. Jeeninge- R. Dam

J.Jecninga
D. Benedictus J. de Jong

vertrek 12.45 _per _auto _ _ _
OT,DNBOORN 2 - FR]SI.4 

'
2uur.

\{ . lchri cmcr
S. Knol S . \'/atz eme

Rcse rwe Jen. KreitrIcr.

Ch. La"ntinge"
V/. \ïuite Sj.Huisman H. Pocpjes

J..Adamse . Sj. Wagenaar
P. Ho eks tra-f/ . Hui sman-M. Vo ol s tre-S .v. Z ind eren-R. Kno].
ccn gerouti-nccrde p1oe6, jongcns . P.[,S Op

_ _vEX! SUCCES_._Kra"an

SNEEKS - O].,DEtsOORN3 9.15 uur

H. Kerkstrj' 
unfr:;f ffi5" rl.Jeeninga

'YÍ.Rodenburg , C. de Boer
T.31euw-F. Tamminga-J.Bc thl ehem-C.ICLc ef s tra- lÍ.Krist .

{rBE?"ÊEtMaElBov'fà98o" geen kaartch mccr vcrstuurd. Deopstclling staat in hêt krantjc cn biJ d.c hcer J. Bcth-i;hen .
:IOUT]GEHIGE 5 - OIDBOORN 5 10 UU.b .

l. Vi sscr.8. dc lccuw lY. Vccnstra
IJ.Wal-stra D. ld ema S. Vcneme-

L J r.g cr-iV . Ho ck stra-\Í. d e Rao s-H "Blankenstein-K.Jelsna
-: 3,servc P.dc Vries_._ _vcrtrek_9_uur_. _
G..tl.V.C. 2L - OlDi!tsOORN ].ti 12 uur

U. Nijholt
H.J.Nicuwl.-nd H.\ïegeneêr J.Grcidnnus

G. Brandor M.J.v.d.Vc1dc
'l . vd .Mcul_ cn-J . H. Ni euwl a-nd -l-po epj cs-Joh. Brouw er_H. Di jkstra
:io:oT: _lul"gol Huisme-n . vertrek 1t-.15 uur .

Oldcboorn 4 spec]-t "r-fO o*" t.g"" BJt""""" +irrrvij1 Zaterdagmiddag 2 novcmb er de Junioren 1 B

-o,o_l:12 }ul !p91:"_tcgcn_Dra-ch'bster-Bo_ij9 ]3: _ _


