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Zondag j.l. hebben wij de thuiswedstrljd tegcn
:,!1ens.6e,specl_d, We-begonnen zoal_s 6ewoonfiit iàf ÀEó_oe moed, .mear -na verloop van tijd ging de fut er uór,lDecrJe uIt ( dc oorzaak hicrvan was wáarschijnlijk h;tte warme wcer )

Na enkele aanvallen van beide partijen gingenwe met een 0 - 0 ruststand neer de k1eódkanór ."G-à;rust probeerden we het opnieuw . Er kwarnen va.n onze
iitl:-:"" pe.a.r goede aanva[en ma;el _ helaes guórr-"u _su1taet . Men kon de bal , vanwege de hardheià van hettercei-n, niet onder contróle krijgen o, tot 

""o""r. 
-i"

komen . Dc tegenpartij liet het"Er-oàk niet tij-áition
9n gins stug door nret àapvallcn, wat tensl-ottc iesul _ 

-

teerde in twec welverdiend" Ooeipunien-.Inclusicf de wedstrijd tègen Sticns. hcbbcn wi ihct gepresteerd, om in zcven-actrtErc*nvàiá"ioË"íààïtiij
den , niet óórunàaf tot scoren t; k;;; ,a.s. zondag spelen we thuis tegen Trynwà1denen ik hoop dat U zicË vair het uovenstáanO; 

"f"lË--"*r--"zul-t trekken . Dus niet redeneren van; onzo .iongens kunncn^toch geen doelpunten maken, :.* iii.iï-àa#"i;;i"*ï'r\e roLLt, u. doet er beter- aan ons wat meer aan te moedl_gen . De to e scho uw ersschare kan echt wef wàí g;"ï;;--zijn d a.n zonda6 j.I. Het gezegde, " dc aanhouder wint,,Ís tenslottc níei voor n:.ers op de wereldG;kó;;; .'""dit geldt zowel voor U aIs supporter, als ioor ons al-svoetbalfer . 
lry. wuite .

OtDmooRN 4 - BttrE_BorJS 3 2 _ O

. E"t aardige wedstrijd met vee]. inzet . Voorrust waren de mannen uit Beets beslist niet.minder ,maar door de sterke achterhoede ven ons, waren wij váakin het bezit van de bal . S.Visser scoorAe fret eársie 
-

doelpunt, door schitterend voorbereidend *orL rran-l.rr]leeuwen en Cor i\IdertS. .



Na rust waren de Blue-3oiis spel#s uitgeblustt maar

toeh konden wij daar niet van profiteren ' Hct was clan

ook in de laatste "ïii-toiLitán-l-aát 
siem visser de stand

op 2 - O ton uren5àn". Zo verstreek de wedstrijd en 01-
áËuáo"t 4 had net-2 - o verdiend ven Bl-ue-Boi js gewonnen'

Het v,gs prachtig weer en daar houden wij (oud
jcs) het ;;;" ;p , iant dc-zonda6 t-evoren ziin we nog
iiet verget "n -- one leider S'tlé vos is- op het. noment
;i;i :-HEt nur" vicrde erftal wenst hem beterschap '

H, de Jong

S,figcEYEEN 4 - oT,DEBOoRN 5 10 j 0

Onze gastheren hebben er weer eens een compleet
schut tersfe sti j á van gemaekt . Voor de rust J-eek het nog

*óË-té Zul1"tt iatrenr"want de ruststand was 1- 0 in hun
voordeel .

In onze verdediging klopte het vbÓr de rust
wat beter en C.de Boer wiËt ónige- doelpunten- te voorkomen
iVá Ou rust werd direct na dc aftrap door Bakkêveen een
à;"i;"rï-à"àá"t t-l àmdat cle verdediging zich niet juist
Ëáà-àpÈesïera., Oáze veteraan en i-eider Ja'ê'Nieuwl2:d
áió "à3"-s'vu'à"tt 

was ingevallen' kwa'n toen de-verd'edi-
;;"g ;ái vársterken, t"ai het hicrp niet want de Bakke -
ïà"ë"= voerden net áe regelmaat van een klok de score op

tot to - o Over het aÍgemeen werd er toch veel beter
cccombinccrd dan in dc eórste wedstrijden ' 3r werd-
ïair gespeeld en de scheidsrechter was tenminste veer
É"t."- dàn toen Oldeboorn 4 te Bàkkeveen in het ve]-d kwam

,.

E. jdema

G.A.V.C. 13 OLDEBOORNlB 5-L
De wcdstriid was nog maar een n0inuut fa+g o{-

de midvoor van G.AVC kópte zijn-pIocg al- naar t - 0- Viif
Àínuten later kreeg S.Èodenbàrg de bal ongelu\ki'g^op de

"áái "" daardoor sprong de lal in eigen doe1- 2 - 0'
è.r,ÍC bÍnàf sterker- en éven ]ater was het 3 - 0 -' 

door-
ààt-aà ba1 via .ll.Nleuwenhuls z'n arm in het doef belande'
Váó"-à"-"""t werd het zel-f s nog 4 - 0 door een afstans -
""ttot 

d"t net over D.Va1k heenging Na de rust konden we

*ài tet"" stand houden r maar toch werd het 5 - 0 doordat
de rechtsbuiten van GllVC uit een corne! kei[ard -inschoot '

We konden ió-ci: nóe-0ó-êei-redden, doordat J'v'd'



Meer net voor tíjd uit een vriie trap wist te scoren .
Jan Teunissen .

"AIINWIJIENDE ïÍEDStRIJD- KÁÏ.,ENDXR . (byzonclere wedstr.
Mei ? Ned erl and - Polen voorronden W.K.tt 7 luxenburg - Nederland 16,. ).J jaar
t' 15 Finland - Nederland amateurst' 17 Nederland - 3elglë z ate'rdag-aeateursi ZZ [ - Engeland jong-oranje
u 28 tr'inale Europa-cup 1u 28 Yíales - Nederland amateurs
Indien er liefhebbers zijn, welke óón of meer thuls.

wedstrijden will-en bezoeken, kunnen kaarten via de club
bestelJ-en . In de meeste gevallen minstens I weken voor
de wedstrijd ". De secretaris

: 3EN NIEUWE STRJISM/ÍNTREGEL'Er' is' een nieuwe officië1e strafmaatregel
ingevoerd, waaraan de nodige aandacht dient te worden
geschonken. Zij .l-uidt al.s volgt :

Het spuwen naar tegenstandersr offielals of
andere personen, of dergelijk ongepast gedragr noet
worden beschouwd al.s een geweldadige handelingr die
voor een scheidsrechter j.n een wedstrijd aanleiding is
de overtreder het verdere meespelen te ontzeggen .
Het spe]- wordt daerna hervat met een indirecte vri. je
sehop .

.AJIT\AILIJENDE SPEIREGEI :
Een doelverdediger tlie op de grond liggend

enkel-e vingers op de bal heeft, wordt geacht de bal.
ln zijn bezit te hebben. Sen aanvaller mag de bal
dus níet neer onder zijn vingêrs wegtrappen .

-.--- In
t J- ti everJ.o op ,
VÀ.ARTSD.ÀG en
haa]-programma

verband met de stagnatie in het kompe-
zal evenals voor pasen , voor HEMET, -

2e PïNKSTERD.ÀG een volledig c.q. in -
worden vastgesteld .

lÍaar blijven de verslagen van het tweede en derde
elftal . zouden de beide leiders hieraan even aa.n-

dacht willen schenken ?
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OPSÍEI-,ITNG OIDIIOORN 3
J.Wagenaar

H.Kerkstra H.Wagenaar
. .i1. J e'lringa T.Kra.ner M.v.d.VeJ.de

T.Btáhw-C. i(].e cfs tra-S.v.Zind eren-F. Tamminga- W.Krist
aanveJrg 2 uur. vertrek I uur

OPSTELI.,ING OIDEBOORN 5
C. dc Boer

3. de L,ee uw Vt, . Ve enst ra
Y{.dg Roos S.Jager E. Mema

ïJ . Víal st ra{ Hoek s tra-P. d e-Vri e s-H.SJ-ankenstein -
resera/e I-,.Visser . aanvang 9 .15 uutr

Verdere opstcllingen zijn niet binnengekomen .

Onze hoop voor dit weekend is geheel op de
zondag gerícht . en dit geldt speciaal ons eerste .
Zul-l-cn we nu a.s. zon ag eindelijk eens doel-punten
zien naken ? We hopen het vaxr 6anser harte .

we wensen verder aLlen veel succes .


