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trVij kregen eerst de aftrap en we hadden tegen de

wind in. Wij gingen dadelijk in de aavrval . Toen kreeg
Huite de bal en hij ging een paar jongenÈ voorbij en
plaatste de ba1 naar Willem en wiJ-len deed een schot en
hi.j scoordc. Toen was het 1 - 0 voor de Welpen !.,,.
Ze- schoten maar wat heen en weer en toen ging RÍÍrd er
vandoor, ríaar toen werd hij weer gestopt en ze schoten
de b al- weer weg. Toen kw arn de pauze en wo kregen een kop
thee. Nu hadden wij voor de wind,De aftrap was voor
Jubbega. IlIaa.r ze raakten de bal. gauw weer kwijt. Later
was het een corner, hi.j werd genomen door Ruurd. Toen
kwam er weer een bal- voor het dcel en Will-em schoot mis
en een ander schoot hem voor: Wietse deed een schot en de
ba1 ging in de b"ovenste hoek aar de rechterkant - Toen
stond het 2-0 voor de welpen-X . Het was haast einde.maar-we gingen goed door. Onze- keeper kreeg niet éón baJ- ín de
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Gelukkig hadden we onze eigen doelverdidiger

D. Va]k weer in het doel
Na ongeveer 10 a 15 min. spelen bracht D.ooster -baan on door een prachtlg afstandsschot op 1-0. Tot de

rust konden we onze íoorsprong behouden De tweede helft
was hetzelfde a1s de eerste, beide ploegen weren aan el-
kaar gewaagd, totdat de r.b. van \{arga dé bal voor de voe-
ten kreeg en met een mooi schot de sta.nd op I-l- bracht.
Even later schopte é6n van de warga-spelerÉ debal tegen
de bovenarm van J.de Jong in het strafschopgebied, wàarop
de scheidsrechter een penalty gaf, die goed door Warga
werd benut . 2-I- Uit een aanval- van ons probeercle één
van de warga-spelers de bal naar de keeper te sclioppen
maar schopte te hard, waaÍvan weer D.Oosterbaan dà hans
schcon zag om ons op een 2-2 stand te brengen . Zo gingen
we weer met volle moed verder, maar. 5 min. voor het ein-
de zag Warga de kans toch nog J-2 te maken en zo was ook
de_elndstald_._ _ _ _Fedd e_van_der_Meulen

OLDE3OORN?-IKKRUM'?
28 /.pril moesten wij tegen .Akkrum voetballen.

Onze trainer voorspelde ons 3.ta ovenvinning van 2-0



Wê zi-in met veel moed begonnen'Na de eerste 5 min' gi'ngen

wá áiËóct in de achterhoéde. Toen gingen wlj in de aanval
maêr opeens een uitval van .Akkrun. Johannes was voor maar
sàftoot^tegen de J-at Harm dacht dat het een doelpunt was
ians kon de 1at wel raken maar de bal niet '
móéOá áelft. .áftrap van lkkrum. Ze kwamen direct weer in
áe aanval . Seot van Joharure s r maar keeper Hans vangt hem

ttans ácnopt naar Gemit, Gerit naar Rinser Rinse naar Ti-
nus. Tinuè naar Janke I maar er was noch een speler voor
ia"i.". maar Janke schiót en GOil[, . Toen stond het 1-0
.roo" ór"". Noe één uitval van Jlkkrum, maar .. hoekschop'
cn de scheidérechter floot voor het einde . We hadden met
!:9 gnlo!nen_._ {a! Mijnheer-e! Ge:'d-H3ng ye}tga!: - -

T ALPEN "2" trkkrunr- Oldeboorn L - 2
Hal-f zes gingen we op de fi-ets weg, wênt 6 uur

moesten we spelen. Toen we er waren gingen we.eerste de
box i.n, want- Harm moest ons nog elige aanwijzinge{ geven.
Na de àftrap gingen we meteen in de aanval r maar de ach--
terhoede van .rtltkrum was zeer goed. Toch glngen we er 1n de
l-2e ninuut doorheen. Ruurd Kloet scoorde en het was 0-1 .

Kort daarna ging Jlkkrun in ale aanval . De r.b' Bartje scoor I
de en het was 1-1

In de tweede hè1ft trapte .Akkrum af. Ze wil-den:
gaan aanvaJ-Ien, maar we vingen ze mooi opr maar in de 19e
áinuut maakte VÍill.em Visser nog een goe.l' Dat betekende
2-L ín het voordeel van Oldeboorn. Het was ook net op tijtl
want één minuut daarna fluitte de scheidsrechter voor tifld

Ui!rgn_sjogr$ lob

Een uitschop kw am bij M.Rodenburg terecht' hii
deed een vere paas Àaar nij en ik schoot Een iubbegas*
ter kreeg de ba1 tegen de rug, de ba1 veranderde van rich-
ting en ging buiten bereik van de keeper de goal. in 1-0
Na de eftrap kreeg M.Rodenburg de bal, die schopte na"ar J.
Kramer, die op zijn beurt weer naar nij schopte en lk maak
te er toèn een goal- van 2-0-
De lweede helft:..Iubbega had de aftrap. .maar een snelle
sprint van onze m]-ctvoor veffaste hen. H1J grng 2 man voor-
bij, maar raakte de ba1. kwijt, Toen kreeg R.v.d.Meer de ba1
en passeerrie I man en schopte daarna naar de midvoor die er
3-0 van maakte . De Jubb. keeper schopte niet goed ui$ .
De ba]. kw an bi.'i roi-i. Ik was al bii het doel en maakte er
4-0 van. Na de"aftËap belandde de'bat weer bij m1i. Ik
probeerde er een goal van te maken, maar hij wert gehandst



Het was een penalty en ik moest hem nemen. Een schot en
weer een puntje er blj 5-0- fr werd afgefloten en ieder
een ging_doormoe_de lo5 in: _ _ _ _Ri4sg yalk- _

OLDEBOORN 1 - w.z.s. I
Ook in deze thuiswedstrijd hebben we het niet

tot een overwinning kunnen brengen. Het wordt ééntonig
maar ook deze keer bleef de gehate rrO". Daar tegenover
waren twee foutjes in de verdediging fataal voor ons.
ïn de eerste helft was W.Z.S toch we1 beter, voora]- tloor
een betere middenveld bezetti.ng .Zij legden hun combina-
ties vlottef en beter uitgevoerd op de grasmat dan 01deb.
dat het juiste ritne van de vorlge wedstríjd maar niet
kon vinden. Vtl.Z.S. was ook gevaarlijker voor de.goal- ,dit leidde tot een afgekeurd doelpunt in de 20e minuut.
Even later was het toch raak. Door een misverstand tus-
sen keeper en spi1, .bemachtigde de middenvoor de bal. en
schoot de bal na tweede instantle ln het net. Oldeboorn
probeerde de balr:s te verzetten, naar kon geen vuiFtma-
ken. In de tweede helft waren we over het algemeen toch
weJ- sterker, maar W.Z.S. bleef gevaarlijker . Dit leidde
na 20 min.spelen tot de 2e treffer na een mislukte uit -trap van de keeper. VÍe deden er nog we1 iets ean maar
de stoorkracht ontbrak . -

Betreurenswaardig vond ik dat na de wedstrijd
een W.Z.S.speler door het raan noest kJ.imrcen, omdat de
deur op sfot zat en de sleutels spoorloos waren.Zou het
voortaan niet verstandiger zijn, dat een bestuurslid of
een vaste man de sleutels i.n beheer heeft. Dat bespaart
ons en de club een slechte naan . Dank U

H. .Akkerrnan

OINMOORN4-BTKIBVEEN4 r-6
Deze láatste wedstrijd was geerr beste afslui-

ting van de competitie, Met 6 - 1 werd van 3akkeveen 4verlcpen .Over he! algeem was Sakkeveen gevaarlijker .
Onze keeper had z'n dag íiet. Afin, a1s je op de derdeplaats eindigt l-s nog niet slecht, Na aflo'op van de wed-
strijd werd afscheid genomen van I. Nijholt. onze aan -
voerdêr sprak enkele woorden van dank, Voor velen kan
A. Nijholt a1s voorbeeld gesteld worden. Tenslotte werd
hem door de leider, mede nanens het elftal-, een fruit-
mand aangeboden .

De eerstvolgende vriend schappelijke wedstrijd zal
en het le worden gespeeld. De datum wordt nog nader
end genaakt . H. de Jong
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OPSTET,ï,ING: H. de Roos

W. Viuite H. .Akke rman Sj.Huisman -

O. Schriemer J. Jeeninga
W. Schriemer-IJ.Blbuw-M. Kfeefstra- J!. Jeeninga-J. d e Jong
resexve S. Kno]- vertrek 1.f5 uul per 'guto- - -
WELPEN : REID-SW.ART - OÏ,DEBOORN .
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WIE KJN DE WET-.,PEN HEI,PEN ?

Er zijn een paar wel-pL-nr die geen shirt hebben.

COMPETITIE ITDEI,ING JUNIOREN L969/ 197O

de tr'.V.3 bericht : dat het a.s. seizoen kan
vvord en ingeschreven voor :

C. Junioren 12 en 1l jaar
3. ri l-4 en 15 rr

A. rt 16 en 17 rr

Een stap in de goede richting .

T,angs deze weg vra€en ze aan oud*feden en of jongeren
rrycfkcnietmCeraanvoetbn11endoen,,ofzehaíshirts
kunnen krijgen of dan rnrel kunnen overneóen . \ifj- e kan
er helpen ? Gaarne opgave aan de heer J.-:lethlchen .
3ij voorbaat voor uvu medevrerking hartelijk dank

Jun. en w e1p en- commi s si e


