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Het is al- weer een hcle tijd geleden dat we
net een lrrantje uitkwanen . Het laatste verscheen op
l0 Jan. ) Voor de 1a-gere etftallen begon vorige wèek
dc corripetitie, ma"ar toen werden alle temeinen voor de
F.V.B. wedstrijden afgckeurd, zodat voor de lagere e1f-tallen afgolopen zondag de eerste wedstrijden weer
\ïerden gespeeld . Ons eerste speefde in die tijd we1
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" u:;:' ?i;ï "lwedstrijd werd net 2 - 0 verloren . Verslagen varr deze.wedstríjden kw aroen niet binnen ne hcren sehaamdenzich zeker . En nu hadden ra/e dan deze week de thuiswed-strijd tegen M-K.Vr en weer werd verloren net 1 - O

Zelf heb ik het eerste thuis zien snefen enzoals er nu gespecld wordt kan er geen wedstrljd worclen
geïvonnen , Een wedstrijd wordt nog altijd beslist door
doclpurten , maar het makén van doelpunten zít er nietin . In het veld wordt er soÍls aardig geoombineerd
m ai-,"r aIs de baf in de richting van het vijandelljke Coclgaat 1 s er niernand om e en aanval af te roncl en . Dan rem-nelt alles.

En nu ik het woord rennelt heb l-aten vaflenwil ik hierop nog even verder ingaen . llr ant het ranmeJ-toveral in onze vereniging . Er is lets nis met.de club.
1f," j" langs de_lijn loopt hoor je a],lerlel praatjes .En als je het rij vraact ls er maan één ding- dat ónt -breekt en dat is een sterke leider FI.v.d.Molen heefteens in ons krantje geschreven dat er in iedere cl- ub
een dictatoP noet zijn, en dat is het nu juist wat onzeclub nist . nr is nienand die de boel bijèlkaar houdt.Àlles hanqt aJ- s los zand aan elkaar .

. Ieder el-ftal_ heeft nu een leider en iedereleider wit z'n el-f tal zo sterk nogelijk houdeÀ Àn-ilefst
ileerr spelers afstaan voor een ander elftal . Men ver _
gee! daarbij dat het eerste eJ-ftal het sterkste n,oetzijn, want.,!et eerste elftal is de kurk waarop de ver-eniging drijft



Hoeveel nenselr stonden er zondagmidclag aan
de lijn_? . Nou a1s het er !O waren, weren er-al_ veé1 .Zo ver is het aJ_ gekomen , dat nl eriiand zich neer inie _resseert voor onze club . Ze verLiezen toch altijd .
Men wil- nu eemaal. een elftal zien winnen en doeípuntenzlen maken .

Onze treiner houdt steeds vo]. aan ecn sii_steem . Is dit ook één van de oorzaken dat er steeOs"'wordt verl-oren . Àls de jongens dit nu niet kunnen àp _brengen_,_stgp er dan af . Íorig jaar hebbcn *" Àát-.jzelÍ'de bel-eefd . Toen kon op het laatste r:oment dè 4ekJ-as nog behouden blijven alleen doordat weer op fràt'áo_de vertrouwde _sijsteem werd teruggevallen . ALs clat de
Jongens beter tfgl , volhardt dan niet in het 4 _ 2_ 4sijstecn . Á1s het _zo door gaat !ïordt het ,roigo.rd
Jaar tr'.V.8. De wedstrijdcn" tegen ijó f"rgg"pinát"t"rr.
lrcbbgn we eflemaal gehad-cn de kónenOe weaËïrijd";-;;i_len zw aeÍ worden en er moet winst uiikonén. wíl nenzich kunnen handhaven

EEAINING de training wordt a].].een be_zocht door ;6ngensj-an het eerste .- Waarom niet doorde jongens van de lagere el_f tallen . Het is àL zoveídat.ze niet.komen, onrd at dan de kans er in zit dat ze1n net eerstc kor.en en det wl-llen ze niet . Ze wi1lenhun eigen el-ftal liever mee kampi-oen Àátu"-
Vrienden, -al.s ik a1les zou schrijven wat raewerd verteJ-!, dan zouden er we1 10 krantjes ioi tur.rrun-

:gf!g" geschreven, yani er Ls ni-enana díe een-g;;:i--*woord voor onze club overheeft , noch van cigen-l_cden.noóh van buitenstaenders . nen ieoàr-rrá"rt"tiiïiËt-1"'
l,{aar ik zel U daar voorlopig voor behoeden, want áià_
Ëene {i,e het schrijft woràt-netuurfijt-fret'r*á"i"-""fr"rp
Maer één díng ts overduidelijk . De bezdr,r noet er eenssoed doorseháatd wordèn-. -[ëï i" Ëà"Ë"ciub;óér-;ar1"'"vrienden maar varr vij and en

. Bestuur en 1eden, doe er iets aan . Zo ka;.het_ niet...langer Het-ig i+'het belarrg 
"J U* uiáu"-'club ÏVe zijn altijd -tro-ts- geweest óp ons elubje ,en zorg dat het weer de club wordt , iaaraan.3eiafi Jeeuder wordt , net plezier kunt tárugdenken



Í HWÀ IVIT DER RIE OP ? ''
Hwat ik fan ds earste tinke moat ,

't Is wier . Ik snap 1t net ,Sij binnc l-ike sterk yn't f;ild ,
Mar d'oanfal sla;6et net .

Ik wit, sij dogge goed harr'bêst,
Is rnen oan de goal dan ta,

Tot hlertoe en nlet ver{er man,
Trochsetters noat men ha .

Nou wit ik wo1, der oan de lijn
It praten fal-t dan l-lcht

Mar it dwaen. Ik fiel 't wof oa.i
Dat is fan mear gewioht .

Mar dochs soe'k tige graech ris sjen
De tosken opelkoar ,Hij sit . E1koar dan om'e hals
Mei ïe dtrop : Boarn J.elt Foar .

Foar ds supporters is soks ek
Ian' t allergreatst bilang

. Probearje it ris en wez foar41,
Jtoar de tsJinpartij net bang

Sa't nou wer stLet . De F.V.3
l-eit hast wer op 'e loer

Eer noatte puntsjes komne nou
slaen dus gjin kànske oer .

Mei 't rylke ek fortÉten dwaen .
Dlt winskje ik hieJ. graech .

Mar as nen 1t folbringe kin,
Soks b1íuwt in lepen fraech .

Jac. de Vos .
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del-en . Ook één die zijn 01deÈoornstèr clubje zo
graa€ eens zou wj_Llen zien winnen en behoeden voor
de F-V-B. fientallen varr zijn leeftijd hebben jul-
J-ie a1Iang de rug toegekeerd , maar hÍj 1s bij iederewedstrijd , uit of thuis .



OLDEBOORN]. - M.K.V. 1 O-f
Na de 2 - O nederlaaf van vorise week tegen de

Wêlten , hebben ws ook nu verloren. Ditmaal- net 1 - 0

ln de eerste helft hadden we de wind i-n de rug'
M.K.V. ging echter na het eerste fluitsignaal in de
ap,nval . Oit feverde voor hen ni-ets op .

Na een hal-f uur spelen werd er bii ons iets be-
ter gecombincerdr naar de aanval-len werden niet afge -
rond*. loor het ireldoverwicht van. ons had de voorhoede
van M.I{.V. iets meer ruintc Uit een tegenactie werd
de midvoor van M.I(.V. gevloerd door onze spil en de
rechtsbuiten van M'K.V. di-e de bal trachtte te spelen.

Dc nidvoor liet zich pas in het stl'afsehopge-
bied vallen . Dit leverde een penafty op . Door deze
foutievo beslissing kwap-ren we ríet f - 0 achter .

Mcini schoot voor cle rust nog één keer tegen de
lat.

Na dc rust een ander sPel-bec1d
meest in cle aanval ? Iliaar door: gebrek
het niet tot doelpuntcn . i{ort voor
Oene uit een goede voorzet ven finks

, lïi j waren het
aan tenpo, kwafl

het einde kopte
net naast .

Daat de ÏV8J-d en net 3 - 0 v3n Ïrnswl verloor ,
staan wc nog stecds gelijk oncleraan .

Jongcns, ga met de rug naar de F.V.B. staan en
kijk de K.N.V.3. aan .

$' tivatz ena '

Oldeboorn 3 2-2vr.z. s 5 -
lVe be;onnen de wedstri jd tegen 'll .2.5. 5 rnct nooi

maar koud weer oni helf e1f . Na ongevecr 20 min. spclen
werd de eerste goal. :emaakt door ondergetekende .

Toen werden van de andere partij ook fe1le aan-
vallen op o'1s doel onclcrnonenr zonder succes - f5 nin'
..oó" 

"o"-t 
kreeg lV.Z. S cen penalty tegen ' VJietsc nen

deze, n.aar de Èal ginc ovcr het,doel ,.nede door de

"t""i.tà 
wind . Na cle rust moesten we tcéien de wind in

snelcn cn al ,-auw scoordc 'll .Z.S-2 6oa1s '- Maar cvcn.
iËiài"'uiË"Ëï f:Ëià';* - néiano ciirf, ln"d c z aak en sc o ord e



Zo eindigde dez e
cen gelijkspel 2

nooie en zeer sportieve wedstrijd in
-2. C. Kleefstra .

1-1OLDEtsOORN 5 _ 3iI{?DVEEN 4

I

Onze gasten kwa,mcn net B nan op het veld. Ons
el-f taf was conpleet en dat smorgens on 9 uur. Dur metdrie man neer, maar geen overwinning , Yoor de rusi
hadden vue de wind mee . Uit de kansen die ontstonden
wisten we 6een doelpunten te maken . De uitvalJ-en varr
onze gasten waren ni-et aan gevaar ontbloot. Het waren
een paar snelle jongens, die ze naar voren hadden ge -schoven . Deze stelden zich steeds goed op, waar van
voor onzc voorhoede, noE we1 wat te leren was, onze ver
dediging kwan soms tucht tekort . Na de rust werden we
stecds meer in de verdediging teruggedrongen. Hieruit
ontstondcn soms 6.'aotische toestanden , Met een snel_1euitval wist echter S. Jager rnet een solo-actie de kee-
per ven cle gasten te verrassen . 1 - 0 "Het werd toch nog I - 1 door een boogbal die C.de Boerniet kon houden . Onze keeper heeft zijn doel met gro-
te bravoure verdedigd. R.Mulder die deze wedstrijd
leidde, had geen drukke hor6en, want er werd fair ge -speeld. NoE een enkele opnerking . )nze spelers ryoetenniet bans ziin of afwachten, rn aar al-1e s goed aanpakken.
succcs zal dan nict uitbli.jven .

tld ema

o.t.v. 2 - 0IDB00RN4 L-2
Na een rustperiodc zijn we wcer ten strijdc getrokken
tegen ODV 2 uit V/ijnjeterp . De daar aangetroffen acco-
riodatie rvas een afgedankte N.S. vrachtwaCen, welke rneer
op een oude schaapskooi l_eek dan op een kl-eedbox, te -vens zonder vrater e.d, Bovenstaande dwingt mij op te merken dat wij ons .ge lukkic; nogen prijzen met dó hLeraan-
wezige accomodatie. .lvlaar 6oed, uitcindeli jk nioesten we
ook nog voetbalfen ( nct l-O rnan) en dat dóden we dan
wcer r,ie t een goede geest cn vol1e overgave, het 4e ken-nerkend, De eerste helft ging vrijulel gelijk op met we-
derzijdse scoringskansen. Toch ronde ODV net een prach -ti6 schot dc eerste hel-f t af met een l-O voorspróng.

Na Ce thee was het spel bijna geheel in onze
handen, doch hun buitenspelval- belette ons om te scoren.
naar nadat onze aanvocrder had geconstateerd dat er
door de ODV grensrechter nlet fair gevlagd werd en



en Lller de scheidsrechter op atten$ maakte, verzwakte
hun buitenspel . Íïierdoor kreeg J.Bethlehen de gelegen-
heid om met een harde schulver de gelijknaker te maken.
Kort hlerna scoorde M.Meestcr beheerst voor ons de win-
nende goa1, wat gezien het spelbeeld een goede verhou -
ding was, WiJ- nog opnerken, dat onze achterhoede i-n
zijn totaal. een voortreffelijke partij speelde .
Tevens een woord van dank aan onze leider S.de Vos, die
bij ziekte van één der spelers, gez insuitb reid ing , e.d.
een leuke attentie verzorgd in sa,nenwerking net het ge-
hele e1fta1 . Dit verhoogt zonder meer, de toch aJ- goede
geest in ons elftal. en geeft je het gevoel, dat wanneer
je verhindert bent om te spelen, je toch bij het wel en
wee van het 4e bent betrokken . Houden zo .

- S.-Vi-sser
SPELNXGFITEST .

Het is aJ- weer enkel-c weken gcleden dat we
weer voor onz.ê jaerlijkse spelregelw ed strij d stonden.
Deze me.eJ zou de de strijd op leven en dooê dan plaats
vinden in ons eigen Oldeboorn, in Ons-Huis . ïlle waren
aJ. enÍge weken van tevoren i-n training onder de bezie-
l-ende leiding van de mee3ter der spelregeld, de Heer
J. Mljnheer . Hulde aan deze man, die vele vrije avon-
den afstond om ons iets van de spelregels bij te brengen
We waran met 6 rlan ,J.Greidanus, Í.,.Poepjes, M.IJ.v.d.
Velde, H.J.Nieuwland, H.Wagenaar ên H.R.Nieuwl.andrwaar-
van er slechts J aan de wedstrijden konden needoen . De
trainingsavond en hielden we in cle benedenzaal van de
tr'inna D. Bethlehenr en Zn, die hun gelegenheid maandags
ter beschikking stelden. De final.e werd bij Goemes ge-
houden met eên echte jury, waarin eníge proninenten
uit onze club zltting hadden n.1.J.I?agenaar, Srde Vos
en J. Bethlehen, terwijJ- Jac.Mijnheer de vragen stelde.
Hier kwam dan het drietal- uit de bus, dat ean de offi-
ciële wedstrijd nee zou doen. M.IJ.v.d.Ve1de, H.J.Nieuw
land en H.R.Nj.euwl-and Zo togen we dan ten strijde .
le publieke belangstelling van de eigen leden was rond-
uit teleurstelJ.end. Naar het schijnt kennen de heren
l.eden hun spelregels a1 tot in de puntjes. lVat is het
dan toch j antner heren, dat dit in de wedstrijden niet
tot uitdrukking kont .

De vragen die gesteld werden waren pltl-ig en _

de ploegen wareÉ aan elkaar gewaagd, alleen 'GÁVC" vÍcl

f



wat uit de toon. De strijd spitste zich vooral tus-
sen de oude rivalen ol-debcorn en .{kkru]n toe. De snan-
ning bleef er tot het laatste ln. Á11en zatcn in 'span-

?ing op de -uitslag v?! __de jury De jury beraadsla-ag-
de langer den gewoonfijk, omdàt .Akkrrin én Oldeboorn"
steeds evenveel punten hadden. Tenslotte ontdekte men
dan toch ecn fout in het voordcel van ./lkkrum.
.Akkru-ar wes nu zeker vart een finale-plaats. \ry'e wensen
hun veel succes. Nu hoopten we, dat we a1s beste 2e( in andere pt-eatscn warèn oo! óedstrijdón-)-áiJo;'
naar de finale konden gaan. Dit gíng eóhter.ook ovËr.li/e zuffen -hopen dat de ploeg die vóIgend j aar nee -doet, de finale weJ. haalt , we wense.n-hun álvast veel-sllcces.

---j

H.R. Nieuwland. '
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