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Zonda5mor;:en zaêen we voor U de wedstrijd

Oldeboorn 2 - O.N.ts. l I\{ochten de leden ve-n ons
vierde genieten van een 6:oede bokswedstrijd tussen de
leden van O.N.3. I onderling, hier was hun derde een
prettíge en sportieve te€:enste"nder . Vge hebben kunnen
genieten van een goede wedstrljd. Doet de 5 - I uit-
slaG misschien wat een éénzijdige wcdstrijd verrnoeden,
dit was gcenzlns het geval . -illleen onze jongens wisten
de kansen beter te benutten en ze hebben zich voor
LOO% ingezet . Je kon zien dat ze deze wedstrijd wildcn
winnen . Er is wel eens anders over ons tweede gedacht,
maar als je tegenstander a1s vriend tegenover je
staat, want per slot van rekcning spelen we ellemaal
voor ons pl-ezie.r , dan is er al veel gewonnên . Het
is een spel van behendigheld, niet dwars door je tegen-
stander heen , maar er met een schijnbeweging langs en
de bal het werk laten doen , dat is het . 0f het nu
kwa.n, omdat jullie tegcnstanders zufke sportieve jongens
waren, of dat jul-].ie daohten, we q/illen nu eens l_aten
zíen dat het ook andcrs kan , wij 1an5;s de lijn hebben
kunnen genicten van een fijne wedstrijd . Jon6ens pro-
beer het zo te houderi . ZeIf zul je dan ook veel mèerplezier aan je sport beleven .

En lvat te zegeen van ons eerste , voor de
achtste acht eré énvolgend e wedstrijd .geen goalê genaekt.
Onder dit schrijven hecft eerst wat anders gestaanrmaAr
nu de opstelling bekend is, moest het wel wórden vóran-
derd. Gelukkig is nu va4 het 4 - 2 - 4 sijsteem afge-
stapt , en hopelljk zalIen er nu weer eéns Soal,s êemaektworden. De opstelling vcor a.s. Zondag tegen nokkum 1is afs volet 3

J. de Jong -IJ.3]duw- J.Jeeninga- .t.Jecninga- S. KnoI
I\i. Kleefstra 0. Schriemer

SJ . Ilui sman H . .l,hk e rrnan lV. l'/uit e
H. de Roos

reserve H. Poep.jes.
al- vast veel succes toegewenst .



FRIXSL,'ND-CIJP ïTEDSTRIJD GRIFFÏONN 1.I' - OI,DEBOORN 1T

Het was de eerste wcdstrijd in de Frir:sland-Cup
die wc speeJ-den in Oosterwoldc .

De teSenstancler Griffioen had na dc af trap di-
rect ecn 5óedc aanval, maar dczc werd door onze achter -
hoedc ofgóvancen . Nà on;cvcer ? a B nin. voetbell-cn
scoorde órifflocn de ecrstc 8o.'.1 doordat de l-inksbulten
een paar man pr.sscerde en binnen het l-6 net'cr-Scbied 

-
schoàt. Keepei U. Niiholt ving de bal- wel, naar hii draai
dc vanuit de handen hct doel in. 1 - 0 Kort d aarna, was
het wcer raa.k. Di tmaal- cen afstand-schot. Vlak voor de
rust vrcrd hct noa 3 - O rloordat de achterhoede een fout
mae.kte cn de kceper duikte over dc bel hcen en deze bl-eef
een lO c.m. over de doeltijn in het doe1- liggen .

IIa clc rust haddcn we meer kansen, maar dczc wer-
den stteds door de spil op;.'vangcn Halvcrwe6e dc 2e
hclft scoorde Griffiócn 4 - O , doordat dc linksbuiten
door good semenspcl vtccr scoorde . En dit vras ook dc eind-
ste.:nd . Maar wd 4aan dc thuis wed stri jd vol rnood tc6emoet

:: 1': 1"-*:":"1o: 16-nl":t- ;fei'. qreuvel 'OLDBOO-ïJ rl - ï/.14G.1 If,. 0 - s
Mct ecn krachtilc wind êinEen we hct vefd op . In

dc ccrste minuten speelden we no8 wet nêrvcusr maar na tien
rninutcn waren we allcmaal op elkaqr inEispccld. Warga specl
de met 10 nan en ze scoorden toch zeis doelpunten '

lla ecn kwarticr urerd hot cerstc doelpurrt 6escoord
met bchulp van S.v.d.MQer di-e de bal er met hct hele li -
ohaam insèhoof . In dc laetste mlnuut van de eerstc helft
werd hct derdc doelpunt gescooid,

In de tweedc helft hadden wc ecn bcetjo voordecl
va,h dc zijwincl ,, meer nict ve e1, want he t vlerde doelpunt
wcrd 6auw ;ezet" De.ernt' wcrdcn dc andcrc twec 6czet .. 

-y/e benutten enkelc kansen ni-et, waaronder één
vla.k voor hct doelt maa,r dc wind speelde ook parten mec .

l,{e t dcz.e nederlaag staan we onderaan cn in de Friesland-Cup
hÊbben we ge1íjk gespccld tcgen .l,kkrura .

. Douwe Oosterbean
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wedstrijd van ons vierde die gestaakt
0.N.3. ers onderling een prachtige wed -
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strijd ten beste gaven, maa,r dan in de vorm van een
bokswedstrijd. Dairom werd dezc wedstrijd 20 minuten
vàor tijd beclndigd , omde.t er toen nog 7 spelers van
0 . i'i . tr . ove rbl ':ven .

De wedstri jcl was noe naar een kwartier oud toen
stonden wij al mct 2 - O voor cn daar kwa.nen nog 2 goals
bi,j , voor er rust gebJ-e.zen werd . Zo'n weelde hebbèn
$ij nog niet eerder befeefd . Een 4 - 0 ruststand.

Na de rust vucrd het binncn ecn pear minuten 4-1
Even later benuttc Jelkc Tichel:lar cen vrije schop, door-
dat Kecs \i/icrsne binnen de beruchte lijnen werd 6evloerd
Met de re6ehoe"art van ecn kl-ok werd de score opgevccrd
naer 1- 7 . Toen k\n/ s.m het vroegtijdige ei.nde, door het-
6een reeds eerder in dit verslag 6cnelde. De doelpunten
werden gemaakt door Simon Visser, Kees \i/ie rsma, Henk de
Jon6 en Jan lvatzema Ii. Àlclcrts .

Oldeboorn 5 - O.D.V. 2 O -L
Het was koud winderig weer, maar dat waren

we v1u6 vcrgcten, toen de wcdstrijd cenmaal was bcgon-
ncn . lj9e noesten eerst tegen de wind in en krcgen het
zw aar te verdurcn in de achterhoede, maar door good
vrcrk 'ran onzc doel-verdCdi6er blecf het tot de rust 0-0

ï/c Eingcn riet ;:oede moed dc 2e hclft te6:c -
r:roct, ma?"r onze cornbine.tics wilden rlaa.r niet vlotten.
Hct Eing vorige week tegen Sakkeveen beter. 0.D.V.
wes daarentcilen stceds Cevaarlijk cn det rc.sul.tcerde
tot het cni6e doclpunt van de wedstrljd

Eindstand dus O - 1 . Volgende keer beter .
Pier D. dc Vrícs

Dezc ruinte was acreservcerd voor ecn versla5 v e,.n

het tr"reede el-f ta]. en de lIocr i(man had bc].oofd
hicrvoor tc zufl-en zoreen , doch niets ontva,n5en
Ze wonnen in cen goed gespeelde wedstríjd met
5 - l- va.n 0.N.3. l



PROGRIWIMN VOOR IIET KOMENDE YTETK'ND.
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OPSTELLÏNG OIDEIOORN 3
J. Wagenaar

H. Kerkstra H. Wagenaar
J. Bethl-ehem T. Kra.arer M.v.d.Ve1de

T.nlárw- C.I{J.eefstra- S.v. Zind eren-lp. Tamminga-W. Kri st.
_ _ _agnvalg_IO.30_uur_ ? _vertrek_9:39 gu1._

OPSTEI.,IING OIDESOORN 4
J. Dijkstra

L\. Visser J. Ve]. tman
K.

J .lvatz ema-
.ltlderts J. Tichelaar tr. Nijholt
M.Mee s ter-K.lViersma-S . Vi sser- D.v.leeuwen .

. _ -hct_vielde spe e].t in WIT SHIRT

OPSTEIIING OIJDE3OORN 5
U.

B. de Leeuw
'VÍ; de Roos S.

J.vd.3i j- W. Hoekstra-

de Boer
W. Veenstra

Jaêer E. .lldema
P.de Vries- l.Visser- K.Jef sna
reserve IJ. Wa]-stra

H. Di- jkstra
._vertrek_l:19 gug per bronirne!

OPSÏNLLING OIDEBOORN ]-]I
l,l ]'Ii;rror-t

G. Srander U.Huisman L. Poepjes
J. Greidanus M.J.v.d.Ve1dc

l.vd.Meul-en- J.Nieuwland- J.3rouwer- Il.NicuwLand .

aenva4g-2_uur_
OPSTEII]NG OI.,DMOORN IB

D. Val-k
d. Nleuvrenhuis S.Rodenbur5 J.Yel-d

D.Oosterbaan S.v.d.Meer
P. Rodenburg- S.0osterbaan-J.v.d.Meer-J.de Jong

f.v.a.Uóul-cn
reserves H.Srouwer en Ti.Meester .


