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We moesten woensdagavond om half zeven tegen

,t'lkkrum spelen. Dit was een wedstri-jd om de Frieslandcup
lVe hadden de vorige week 2 - 2 gespeeld. YÏe. moesten het
nu aioen zonder D.Va1k, want hlj Ís op school in Harlin-
gen en kan dan a1-leen zaterdags en zondags thuiskonen,
\{e hadden de eerste helft tegen de wind 1n en .ilkkrum
was veel in de aanval . Na 20 min.spelen stond het .l--0:
waarbij onze doelman kansloos was. tl/ij kregen ook we1
kansen en bij ódn van dle aanvallen kreeg Joh.de Jong
een mooie kans maar hij schopte de be1 over . Daarna
kwam de tweede goal- voor ikkrun ook al gauw "In de tweede helft waren wij veel meer in de
aanval en bij óén van dle aanvallen was het raak door
ondergetekende.. Víij hebben er alile s aan gedaan om nog
Selijk te komen, maar het lukte niet. Zo zijn we dan
voor de tr'rie sl and-cup uitgeschake1d .

B. 0obterbaan
OLDENOORN JJl - IRNSUM AD O - O

Zaterdagniddag moesten we tegen Ïrnsu&. Het
was mooi weer en bíjna windstil . 0n 3.15 klonk het eer-
ste fJ-ui-tsi6naal-. Irnsu.m had de aftrap en ging direct
ln de sanvaf, maa.r er werd niet gescoordrondat onze kee-
per D.Valk in een zeer goede vorïr was Hlj veegde a1le
bal-len er uit.Wlj hebben ook we1 kansen gehad, maar be-
nutten ze niet. Rust 0 - 0

Na de rust begonnèn wi j rnet goede r:oecl , r:aar
het wi-l-de ons maar niet lukken. Helaas moest J.Veld hal-
veÍ'lvege het veid verlaten, want hij had een blessure op-
gelbpen. Er werd verder .ook niet meer gescoord, zodat de
wedstrijd eiridlgde in een puntloos gelijk. spel .Maar door
tlit gelijke speJ. hebben we toch nog één puntje verdiend.
IIet is erg janmer dat we door llkkrum uitgeschakeld zijn
voor de friesland-cup 1loor de 3.e1ft.al1en,

Jan v&n der Meer
OIDEBOORN 11 - GRIFFÏOEN 1Á ]. - 1

Ook de return wedstrijd tegen Griffioen heb-
ben we verloren. De eerste wedstrijd met 4 - 0.ÁIs we
de volgende 'ronde nog wilden berêiken noesten we dus
met 5-0 winnenj Dat is helaas nlet gelukt . we moesten



met vier 1nval1ers spelen, warit vier van onze jongens za'-
ten voor het exanen en konden zodoende niet neespeJ-en .

We speelden eerst tegen de wind in en daarom drong
GrÍffloen oàs in de verdedi6ing.Maar echt Seve.ar1i jk wer-
den ze niet.onze uitvallen waren echter lan6 niet van ge-
vaar ontbloot .Maar verder dan cen knal tegen de paa]. van,
Tinus kwamen we Ln de eerste helft niet..

In de tweede helft werden, we weer in de verdecll -
5ing ged.rukt.Maar toch kwasren we: met li0 voor te staan
Íoeá..Íinus een voorzet v'an Johannes doêltreffend afrond-
de. GriJftoen kwem in de sl-otfsse toch nog tot de gelijk-
:laker, doordat T.,yk]-e ecn. penalty veroorzaaktc. Deze werrl
vla de paal. in5eschoten. Ze werden we in de ecrste ronde
at uitgeschalceld door Grlffloen uit Oostervvolde.

Wieger Huisman

JIIGRI]M 1T - OÍ,DEBOORN 1,À
Een natige wedstrljd waarin ,in de le helft door

beide elftalJ-en niet tescoord kon .worden. Het tenpo lag
aan beide kanten ft.Si'waardoor de aanvallen genatrteti jt
afge sl-agen wcrden . In het be6in van de 2e helft een
wat sterker lkkrwc, nÍaar de aanvallen werden door onze
goed verdedigende achterhoedc.en goedkepende Germ Brander
genakkelÍjk opgevancen. ook viij kwe^roen nog een paar maal
tot een aanval naar konden nlet tot scoren konen. ikkrwn
daarentegen maakte .een paar mj-nuten voor het einde nog
cen goal . Deze stand bleef tot het einrM

O],DEBOORN4 - OI,DMOORN 5 7 -L
Oldeboorn 5 ku ern met het vooinemen op het veld

om deze wedstrijd te winnen, maer het wou weer niet 1uk
ken. Na tien minuten speJ.en profiteerde het vierde van
een fout van .onze verdediglng en scoorde . Spoedig werd
het 2-O. Hendri-k kreeg een mooie kans en benutte die.2-1
Wij kregen weer nieuwe hoop maar helaas, na 1 minuut werd
het 3 - I - Na de rust zakten we steeds verder af . De
eindstand was 7 - 1 voor Oldeboorn 4

IÍ- V'.ALSTR4

{

dsignaal b ehoud en.
.v.d.Meul-en.

OI.,DMOORN2 - ],EEIJWJRDEN6 2-I
: Verleden week beloofd on wat van het tweede

te vèrtellen, maar helaas vergeten .'Van de wêd.strijd van afgelopen zonda€ valt
echter welnÍg te zeggen, want deze Werd gestaakt wegens
een bcenbreuï' van ecn Leeuwarder speler .



Vrtij hopen voor de gedupeerde, dat hij weer spoedig maggenezen. Het wqs gelukkig geen ruw spel, maar een. ongè-
, lukkige samenfdop vrin omstandigheden . Wil stonden roË t
2-l voor .én,waren zoals gewoonlijk ileer sterker en ook

. 
- zoaJ-s ge{,vorr1i'jk werden ei ryeer kánsen aan de }opende

band 6enist . Door allerlei spelers-wiss eI in6en, spe-
lers naar het eerste en omgekeerd, he-bben wij hei kampi-
oenschap gemist .. Dat is er€ ja,mner, want het 2e speelt
te laa6. Overigens r:oet ik ze6gen dat het cerste er zon
d a€; wel a1les aan Sedean heeft om Ookkum op de knieën te
krijgen. Maar het bcetje giluk dat xcen hebben moet, dat
hadden onze spelers niet, Maar 'zo spelend kan er Àis -
schÍen nog cen kans in zltten on in de 4e kJ.es te blij-
Ye!r- ---- -5"9"4=
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Ook afgelopen zondeg is het ons nict gelukt
óén of meer punten in de wacht te slepen.EÍgenlijÉ treu-
rig is het dat wc no6 steeds geen doelpunten lcunnen ma-
ken. We krijgen kansen genoeg maar eon afmaker ontbreekt
!rog. Gezien de hoge positie van Dokkum óp de ranglijst
leverden we toch een goede prestatle. Geen moment heeft. 
dokkum die hoge positie kunÀen waa.nnaken, want we toon-
den ons een geJ-i jkvle.ard lEe tegenstander.In de eerste
helft had Dokkun het betere spelr.vooral doordat de nid-
denveldbezetting beter verzorgd.was. Dit-]-eidde na 20nin.. tot een treffer. Door meerdere veEd ed ieingsfout en
trok de Dok4un-linksbulten d9 ba1-,fi1naf'ae àoeÍt:.jn
naar een vrijstaande speler, die de bal oerhard in-hetnet deod belanden. en Hotty was kansloos.

In de tweedc hel_f t was het hoofdzakeliik
Oldeboorir dat dc toon aangaf. Verschillende keren Ëwam
de Dokkum defensie in noeilijkheden, door de vlot uit-gevoerde conbinaties van 0. Ondertussen .eisten de Dok_
kum voorwaartsen ook al-l-e aendacht op. VóoreJ_ trun uit-
val-l.en waren niet v^an gevepJ ontbloot. Eigenlijk kregen
ze de beste scoringskansen mae.r 1ieten ze eveneens on-benut. We hebben er z-ondaeÍiídd aE al_les g4fr gedaan, onn
een goed resul-taat te lereikenrmaàr helaàs kregen we
gQen ].oon naar werken. 3en pláspunt was eehteF dat de
stemming uitstekend was. .laat dat zo blijven en dan ben1k er van overtuiêd dat we, ge eomb inee.r.d net het somsgoede spe1, resultaten zullen behalen .

z]E VooR DT OPSTEÍJ].,INGEN I.À en II H. JKKEMAN .

bij J.Sethlehem
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