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W.de Vries
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tere b ed oer11-:ï:rii:"1ïï;: i:"il:"uï#'*: il:nËf 'oË?1,?";hadden we dan ook een ruiáe .ov-"r*ilning moeïen b;;kà" ,maar dat de stand dubbelblank bleef, wàs grotendeeís aandoruii-e-.pgch en aan de in blakende voim stekende keepervan l\{itdam te danken. Technisch waná" ;;-"à"-r.rà!I5'u"_ter dan het bikker-hard en ruig voetuárt-e5rde Miiáam;maarwe konden di-t niet in DoelpunÍen uitoruxren, rn de paurebleek dat /r.Jeeninga zodanig gebress;*;d ;;à,-á"ï"rrï; nade thee ni-et wepr in het veÍd-trad en dat uátàtónáá datP.Hoekstra invlel. le tweede helft wás stechts enkereminuten oud of no. 2 u.Brauw verdw"u"-s"bi;;;;";d"iui-
lor^de. lijnen en sj.Huisma.n werd zrn vervenger. Geduren_de 2e helf t hqtzelfde spelbeercr, een beter órá"uàó"" clatgf {o iuiste rÍchting niet vond'of de k-eeper op z.n wegtrof , En gedurende dé raatste ni_nuten xoÁ-ào*í""i niirao*nog enige gevaarlijke aanvarlen opzette!, rïraar gelukkigwerd dat goed opgetost, -zodat cre àtano 0'- o nrEài. 
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H.R. Nieuwland

Het gaat net ons Zwart-Wit weer goed ,Zie-naar verleden jaar
Toen maakten z'in de 4e klas

heel wenig voor ons klaar .Ze zakten naar de F.Í.8
een klasse dus onlaagMet jonge spelcrs aangevuld
die geven zich heel_ greeg.fs dcze ploeg wát ingespeeld
en vinden ze elkaar

Ze naken dan in tfultil en thuis il
voorwast ícts goeds dan kl_aarSportiviteit noet bovenaal
bezorg Zwart_wit geen blaarlToon zelfbeheersíng en de club
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OLDF,BOORN2 IFR]SII 4
Na een goed gespeelde wedstrijd hebben we gewon

nen met 3-2. In het veld waren we veel sterker, naar d,e
doelpunten kwaraen nj-et zo vlug . Direct vanaf het begin-
signaal gingen we in de aanval en Frisia kon maar moeilijk
stand houden ,Toch was het Frisia dat de leiding narn. Door
een goed genomen vrlje trap vanaf de rechterwleugel kon
éón van de aanvallers ongehinderd raak schleten .De 1 - 1
ruststand werlil bereikt door een doelpunt van ondergeteken-
de. Ook de tweede helft waren we veel sterker en toen Sie-
nen onderuit gehaald werri, benutte Heln de toegekende
strafschop 2-L" Door een blunder van onze keeper werd het
echter af spoedig 2-2. Kort voor het einde bracht Dirk ons
echter de verdiende 3-2 overwinning . lÀ1. Ilulsman
L /INGWEER OT,,DEBOORN 3

In een aardige wedstrijd won ons derde met 5-3.
Met de rust was het 2-L voor langweer. Onze achterhoede
was zo lek a1s.lt maar kon. Teake Krarner stond als back op-_
gesteld en toen ik in de pauze vroeg wat er aan de hand ;
was, zeí hij I' Ik doar net rr . In de tweede helft speeldef,
Teai<e in de voorhoede en laat nou di-e Teake pronpt twee
goals rnaken , Het eerste doelpunt viel reeds in de eerste
ninuut. lVeef zo'n oudefvetse van Steven . Na een paar spê-
lers or:rspeeld te hebben, waar'{ran niemand weet welke kant
hfj uit zal gaan, scoorde hij onhoudbaar , Tije Blauw
scoorde met een onhoudbaar schot het vierde, terwijl M.Vool-
stra met een strak schot het vijftal volmaakte .

\il. de Vries
BLUE B0rJS 3 0LDE300RN 4

Steeds waren wij in de aanval, maar doelpunten
bl-even uit .Na ongeveer 25 m:,n.scoorde ïl/.Krist het reeds
Iang verwachtte doelpunt .Xirect daarna maakte Bl.Boijs ge-
lijk.Bl.Boijs had ook de leiding kunnen nernen, toen ze
pltseling op doel- afkwamen, riaar door het kordate optreden
van Jan. Veltman werd deze hoop verijdelt. Vlak voor rust
rraakte S.Visser nog I 2 van.Na de thee waren we weer
steeds in de ê&rvtr}r wat tenslotte nog 2 doelpunten in ons
voordeel opleverde, welke werden gescoord door S.Visser en
L.Gorter.De voorzitter had het over kampioen worden.ltii.i
zul-l-en ons best doenrwant een feestje lust Ol.deboonn { wel

K. Álderts

ïlte beconnen soed. want na onqeveer 5 min. saf
i{endrik Nieuwland ons aI eeh 1-0 voorspFong. V/ê gingelÍ rus
ïig verder en dat resulteerde in een 2-0 vóorspromg door



Joh. Brouwer. Daarna kwan \t/ispclia lets meer in de aan-vdrnaar doelpr.rnten maaiiten ze niet, want onze keeper
stond s:beeds op de goede plaats.

De thee in de rust had ons schijnbaar goed
gedaan, want nu overspeelden we \4rispoliarlVe kwanien.áet
l-0 voor te staa.n, toen weer Hendrik een vrije schop via
de keeper tegen het net knalderEven hierna scoorde 14risp.
tegen. We trokken het ons niet aa,n en gingen in hgt,of. -fensief.Hielke Dijkstra werd in het strafschopgebied un-fair tegen de grond gewer.kt en de strafsehop werd keurÍg
door Hendrlk N. benut. 4-I-[egen het einde m4akte UilkeNijholt er nog 5.1 van. Z"o hebben we dus met 54 gewon-
ne! en ons prachtig hersteld van de vorige week geleden
l-9 g"Èellga€ !*gu! lagsgzya?t: _ _wiesel gulsgag._
OLDEBO0IIN , Irnsum 4

Nogal een sterke ploeg zelden ze, dat I:msum,
dat Ik zag het .zwart tegenoet, want eerst had onze doel-
man Jac.lVagenaar het afgezegd en later nog SrVenema.
W.de Roos'r'loebt in dienst blijven rzodat we L.Yisser nog
over hadden. Deze noest dan het doel maar verdedigen,
wat hij ook prina heeft ged.aan. Vorig jaar in een haivewedstrijd liet hij 11 doelpunten doorr or maar 5 Ín een
lo"lg wedstrijd, Tot aan "de rust hielden onze jongens
best stand in de achterhoede met K.Jelsma op de spil
praats was het stukken beter dan verleden wêek. Dè rustging in net een 0-1 stand voor Irnsum, dat er zat nog
van alles in.Maar het was weer net alà andersr [& de rustglng_het goed niet meer en Írnsum voerde de stand optot l-O,Zondag &rsogaan we naar Sparta 3 te Deinr.rmen a1s
de voorhoede dan een paar doelpunten naakten de aehter -hoede sluit dan wat betedan krijgen we zondag de eer:ste
punten jongens . leider J.Nieuw1and.
tráNGEZWTTG-1B : OINEEOOJ?N ÏB-ïn.het legin weren !gi0g ploegen even sterk,
lve gingen geen goede tweede helft in, want na een kwar-tier, deed de linksbinnen een pass n""&r de nidvoor enkreeg hem goed voor, deed een schot en de heer D.valk
kreeg henr ni-et goed in de handen en het was r-0 voor lan
gezweag.lVlaar we gingen met volle nroed verder en door eenpear uitvallen kwarn p.Rodenburg in eens opzetten enscloot , maar de keeper kon hen op het juiste momentkrijgen., Ook een schot van ï\/.watzema ging"net over delat . Pech. zo-eindigÈe_de wedstrijd íangez*aag lB - ol-deboorn1Bin,1-0-Vo1gendekeer-betecjo!seËs._

J. Veld.
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Áf in de eerste helft werd er gescoord door H.
J.ikkermair. Er kwanien toen een paar ultvallen

en het werd L:2 en even later, vlak voor de
gelijk. In de 2e helft zorgde B.0osterbaan

T. _R9dgnlule:
Z /ITEHDAGMORGXN 10. 30 uur

O. N.B , IC

de Jong en
van 0 . N,8
rust 2 2
voor 2-3"

te .llkkrum. vertrek 9.45

n. Nunan

welpenwedstrijd tegen rlkkrum .
uu.r per fiets
H. Bnuinsma
I.Mu].der B.Ye]-dstra

Jl.Oosterhot-TW. van Ka]-sb eek
R. K]-o e t-H . v. d . Krleke-tlll. Yi sser-P . .&lt ena-K} . /lkkerraan
Uisselspelers !. jkE"Inren: {.IuLd- l._DiiE"!rg
Z/rTEru.AG W/lRGil lC - OIDEtsOORN lC . aanvang 3.15 uur

0. Yalk
T j .I/leeste r F.vd .Meuf en J o Krener

S. t?insma 0. Krist
J. .Akkerm&n:J.Wov.Heel- J.de Jong- W.Nijdam- B.Oosterbaan
leider H.Vtlagenaar- Res. T.Rodenburg en R.Yeldstra

yertrek 3 . l0_"gr_per_auto
BLUE BOIJS 1À OL,DEtsO0ilN 1.4-- aanvang 9.30 uur

K. Poepjes
G.Brander
W. Huisnan IJ. Y/ÁI'STltá

J.' Greijdanus M.J.vd.Ve1de
H. de Vries-HJ . Nieuwland-U. Nijholt-J.Nieuwland-J.Brouwer
leider H.Schriemer res. H,Di jkstra

_8:42 uur per lromgel
aanvang 10 uur
vertrek 9.L5 uu.r

vertrek
SP4NTJ3-OLDEtsOORNS

; Jac.ïlagenaar
B.de leeuw Y/. Yeenstra

Vf .de iioos K. Jelsma E..Adema
J . v . d . E i j -ïl . Ho ek s t ra- C . KJ- e ef s t ra-F . T arnminga- S . Jage r
treserve Ir.Visser - H. Blankensteln
PROGRill[\,li : Zaterdag 27 Sept
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