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!i i j hawwe- Snein i t ', SpartrE1" hawnny kaen 6t Deinum weil
Iviar naJiien, omf t nin nèt near hieTsien nen as spilers nei.
LJit wie foar ds Sjin handieaplcchs hie rt sa moai wol west,
:l: gJ.tse_ ploech fottatJ- j.ch wie uIt fs wol it noaj-jste fêst.
Us ploeeh dy woi,-n it mei 3-1
lg. k*9per _0y ' t sy hieor r 
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Stie in dil;ke oenvinning yn r e wei
Hat der in boqJ' oan Cj_eÀ.-
Snein krigei; ds earste hj ir. Bl-eiuhfis
Dan soe ik hiel graech sjen
Dat f,ren trcch glítten op";; goal
Ek puntsjes krije kino .

J-ac. de Vos.

HOUrïcEilJïGg4 otrEBoO,!|N2 _-_3:-.5rk zott haast rvirren-zeggens de vuedstrijd varr Rinus
Prp: Bii het vertrek wáien er enr,ái.-[reine strub_belingehr_ waardoor Hein- ai.tàno*n op het laatste mo_men t werd gevreagd n9g rne e t e wirlàn sper en .Later werd di'b ópgelóst è' ninuË-Ë"oà spont aan aan" "het veld te ruimèà" voor ir"ínl-ry";" 

"i"rtieve gestedie door rlrg. jg+gens zeer op prijs wercr gesteld.Rinus, ie hebt-hiénsie.e ge tooào- uli het goede houtgesneden te zijn. Je rreËt het vcorbáàio-g*e*rá*-'voor alle jongen". 
, t! 3r1e jongená-À"t ó"[-oàrge-1ljke -geest bézield zouden zïj';;;" leest v€Ln ka_meraadschap_ en zelfopoflering; óat 

"oËd*n we da'Sen. fi jne
De j o4g en"ltïll l$ :ï3:i "$:Ë*8+ 

+iË 8trF;fii$u;i 
"; ;.dcor deze wedstrijó te wlhnen. Toch hebben we e&nde.l1jn nog. wel even in de rats gáá*ïàr. vi;i ;í_
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Over de wedstrijd nog het volgende: Het was een aan-
trekkeliike striid. Áan belde kanten werd goeq g_e-

:,pee1d. ie aanvallen gingen orl beurten op de_d-oelen
ab. Oldeboorn wist het eerst te scoren door n.!Ïage-
near. Da arna" I 1. Het werd zelf s 2 1 voor Hou-
ïiÀefrage naar even later wisten we weer geli jk 

- 
te

koilen dcor Dirk. Daarna Hcekstra 3 - 2 vocr 01de-
boorn, mear Houtigehage vo"h! dccr en kry""t geliik.
|at wes 5 ninutell voor het einde en we dachten on
nct l(raan te sprekenl Nou.ge-an we de mist in.
iiï;""- góruttig;'het zonnetió brak docr en Rein
v'ri-st roet 2 riooi-e doel'punten de stand nog cp 5 3
te brengen. (nat trainingspak van Rinus heef t wel
goed gedaan). Ïil- de Vrles

RS/'D SVi "AIrt 2 - OLDEBOOIiN 3-- .9 : 2

DE dercle ovenruinning in successie. Het begint er
op te li j ken. Maarr we ztin er nog ni et .
le wedstrijd san afgelopen zondag werd dus net
2 o gewonnen, niaar voor hetzelfd e geld had d en we er
nog eerl paar doelpunten bi j kunnen maken. lerschillen-
de spelers versehenen eetl paar naal alleen vocr de
I?e ad Swart-keeper, mae,r geen van deze kansen wercl be-
nut. Ook Steven, die vorige week een voortreff eli jk
doelpunt maakte, kon deze keer nj-et tot scoren komen.
Het eerste dcelpunt kwani ven de voet van Metro voor
de rust, en toen Thije halverwege de tweede helft
voor het 2e doelpunt zorgde, konden we vrij rustig
near het eincle van de wedstrijd toespele.u.. Àf net
aL een z eer verd j- end e ovenl/inning .

H. de Roos

OLDEBOORN 4 : SPJII?TrI 3. 3 - I
0ndarrks dat_ er gespeeld werd op ecn veld, begroeidngt alang-Éïleng r efl d e noqige inspanning extFa ver-
ei ste van het 4e, werd er toch gewonnen-in e en na-tige wedstrijd. Deze keer liet áe voorhoede het af-
w e t en on aanvall o.n af t e rcnd en j-n t egenst elline to tde achterhoede, welke een prina partij speelde.-L. Gort er, welke weer i-n gro ei end e voini trerke ert,
scccrde uit een scrirnm?t_e" hgt c-erste doelpunt.
Dat we na rust op 2 O-koóden konen was áan

tr



I(. vfÍersna te darrken, d1u e9n fout veJr de sparta-
achtgrhoede afstraf tè. Sparta 3 krrvan hierna- toch nog op
?het z elfvertrouwen werd weer teruggeiracht d oor D. va;r
l*"uïe3r_ dig ret een -ggr?{fineerd schot de stand op
.l ]. bracht. Een wedstri;d, waari.n meer goals haddenkunnen worden gemaaktr_ doór, door onbeheerét plaatsen
de karrsen om zeep werden geholpen.
r.,aten g: het in een volgende wóostrijd eens proberen.

S. Vi-sser
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FRTSTA_q - O_IDEBoonN 5 92
In een zeer goede wedstrijd moest Oldeboorn de winst
aan Frlsia laten. Een zeer sterk spelend Frlsia had in
d e eerste , helf t veel tegenstand van de keeper en á eachterhoede. Met een j
lancl voor rust. Na de rust begonnen we met nieuwe noed.
Maar de achtelhoede was mear goed in het spel of :he't
was aL 6 0 voor Frisia. Een-kwartier vooi het elnde
was het zelfs 9 0 voor de thulsclub t frà&r dat wasteveel voor s. Jager. Hi j sehcot d e stá+no near 9 1 en
b epaald e 5 ninut en voor àe t eind e d e eind stand op 9-2 .Jongens, zondag winst op Oldeboorn 4t want de 0 àoet
ef W€fl o

__ l" J. Wagenaar

OtpEBooRN 14 - THOR In 5__ I
Na een goede wedstri jd hadd en we er weer 2 punten bi j.
tYe waren direkt aL sterker en dat leidd e tot het eer-ste doelpunt die Greydanus maakte. Doch Thor kwaneven terug en scoorde I 1. Maar we gi-ngen noedig,verder en kregen vel e kanseh, rlaar geón áoelpunteË'..
Maar tenslotte meakte H.Nietrwtand eF 2 - r vàn en datbleef zo tot de rust. Na de rust maakte u.Nijholf';;-pl ga+w 3 l van en na een poqqje seoorde H: Nleuw-la"nd door een rlooÍe ,kopbal ei déá !i; . wtàÀr- u. 

- 
Ni j-holt naakte er nog één-en het was j : I. Een ver_diende overwinning 

G. Branaer.

TTSERENYEENSE BOYS 28 OÏ.,DEBOORN ÏB 1-
?aterdag_ moesten we 1n Heerenveen tegen
Boys spel€Írr Vf e hadden een vrglllglijEe

He erenve ense
scheid sreehter t



In de.eerste helft waren we sterkqr, m_ear we konden geen

s;"i 
-maken. D; oosterbaan f aaLde twee keer toen hii a}-

leen.voor 
-cle 

keeper kwan. rn de tweede helft drukten we

*ói -aoó". 
De eerste gcal 'v\'as eetl geluksgc?It - een sehot

van S.Teu&iÀ"utr gleeá cloor de handen van de keeper.
Even:,}ater-urar< Ë .Rod.unburg door en scoord e _e9n : praeh-
tis do.el.pr,rnt. Twee minuten later werd het z elf s 3 0

toen eerl pr"órttis schot van weer p 
" riodenbul?g h9o-g in het

dàel iverdweerl, tóch kcnden de Boys nog _op 3 - 1 konent
toen hun. rechtsbuiten alleen vcor anze keeper kwani en

"óàó"áu. 
lu Boys gi-ngen nu f,ieer aanvallenr mear we hiel-

den tót hét' einde stand. Jan Teunissen.
-- ,':. .-. -

grps,F,9g4v ].C - su.4rvlEER ?c- 2 -l , '

'vVi j' gingen di-rect j-n d e fqenvat. Àl ga?v'/ maàkte J, d e

;àáe:f ; 0. Nog geen i nin. later wórd, het zelfs 2 O.

Dit wàs: cok à *-"í"tstand . Tn de tweede helf t .was Suarneer ;
It*rker. En Ëet werd gauw 2 - 1. Dcor een ,F?na1ti-e-díe I
cnhoudbaar was wercl het 2 - 2.. Het wercl zelfs 2 - 3 voor í,.

Suaneer clocr een fcut in de achterhoede. *,J. Kramer
- a*-
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TRAINING JUNIORSN EN \II/EIJPEN

l,Vanneer we d e verschill end e trainingel n agaartr'; d an komen
ive t'ot de konlclusie dat er veel te weiniS op de training
komen. Dit geldt voor zowel de. welpen-als de juniorqn A,
B en C. Nu zull U wel denkenn hoerat. deze--spe1'ers kunnen



het wel r veelk een resultàten, al dez e elf tallen word en
kan,pioen t Maar hoe and ers liggen d e naakte' 'f'eíten,,gezien d e re sultaten op .het' speelveld , i.s :trainíng
z eer hard nodig . Dus heren, stoere j ongetrQ r ' .f erye

-

knapgn , komt cp dg training +! ! ' ', -, 
:

ne Jeugdcommíssie.

fk wou nog even nakaarten over de wedstrijd tegen DTD.
lVat voetnálkunde betref t hacld en onze spelórs móer in
hLm-aars.
Voon de rust waren wij abscluut sterker, maar er kwarn
niets uit. Het viel toen a1 opr dat DTD sneller speel-
de'. Na de rust konden onze jcngens het niet meer bij-
sloff en. Ze zr jn zuiver op kond itie geklopt . .
Hoe kont dat ?. Simpel daaromr wê trainen te weinig.
Willen we lvat meedraalen clit'seizoen, dan zullen we
d aaraan--+rat- $oe ten doen.
Àllerecrst' een' extra' trainíngsavónd. Di-e--'nioet er ko-

rien. Dan zt jn er veel spel ers die om e en of and ere re-
den niet kunnen trai-nen. "êkkoord, als je niet kunt,
houd't alles op. Mear 'eqn gezegde luidt r

Kar! niet li'gt gp het kerkhof ! ! !
Ik bedoel er maar meer dat j e heus wel verschil-Iend e
keren per week cen uurtje over hebt. Laat die brommer
ofautc'eenseenkeerstaanenpakde-fiets.ofnog
beter, de benenwagen I Als j e het niet .alleen wilt
doen, trorlmel je vricndcn dan,op.(f" nog gezellig
ook )' . Dc bos'singel is e.en id,eale plek oïlr j e eens ;

lekker J-eeg te lcpen. Kortom, er zijn mogeli jkhed en
g eno eg in en om he t d crp.
Niet alleen de club wordt er beter van als je kondi-
tíc bezit, vocr je zeLf is het cok-ideaa:'.
Heus, het vemijkt lichaari en geest I

Kraan.

BEDÁI\ÏKEN JLS LID.

Yii'maken de leden er op attent, dat het vereni-gings-
iaaf :Ioopt ,v.ur l juIi tót I juri van het daarop vol-
ge+d,_ j?ar. ( /lrt . 9 H.H.Reglement )Het bedanken nioet geschióden l áaand voor het, einde



van het iaar, sehri.ft91iik^p_fi- de Secret.Ti"r gaarnc
met redeáen ómkleed. ( Árt. BH.H. Regelenent )_.

lïe menen goed te doen dit even bekend te lrcalcen, di t
naar aantéidlng vên het bedanken van een paar,leden
bi j aarrbieding-d_"{ kontrib_utie;kaarten. Daar de coÍl-
tríUutie nabef,aald wordt, kan men hier niet mee vol;
Staan. Dlt noet bestlst irereff end worden, pl-us - 

de
Bonds-kontributie, welke alreeds door de club is
vocrg*schoten. Veid er bep?ald het Bestuur hoeveel
kontFibutie nog voor het lopend iaar betaal-d moet
word efl.
Dat er leden zLin die z,a handelenr Setuigt van wei-
nig begrip t.o.v. de club. Ook hun nredeleden kunnen
de-dupó wórden van d,eze handelingr dgar er op deze
maniei te wei.nig spelers kunnen konen vcor eeÍr zeker
eIftBJ-. De club-moet dif elftal terugtrekken, wat
ook weer de nodige boetegelden oplevert.

Het Be.stuur
- ,\r -i

VOETtsTL IS NOCH EEN SPEI, I =

Het is toch een spe3- dat je net .eIf narr
speelt . En toch is het to . Ja het is zo, er staan
aan iederc kant e1f jcngens en die el-f aan ledere
kant moeten met elkaár proberen die bal tussen die
goa1.pa-leh, door te krijgen . en toch ztjn er onder die
el.f , dÍ-e menen dat zLj het alleen kunn,en .. Maar het
eigenaardige is, dat wanneer diezelfde jongens een :

korfba1wedstrijdspelen,darrweten7'eb1ikseriSgoed-.
dat ze safiren moeten spelen, $a,ar als ze dan.voetbal-
len en ze hebben de bal., dan willen ze alle€ÍI op dat
docl af en al staan er dan ook 10 man tegenovcr hen.
daar noet je dan maar dwars door heeb . Ze lopen zteh
vast zeggen ze dan . Niet even vtrug afremn:en, cmdraaÍ-
en en de bal spelen naar een speler die achter je
staat.!ÏeIt.ë.Bijvoetba].noetjedwarsdoora11es
prob eren heen te kornen . Jongeps dit is zc maar een
verhaaltje, naar je ztet het iedere zondag weer .
Probeer toeh eens met wat meer verstand te spelen .
het Koppie- Koppie noet er weJ- degelijk bij. Probeer
j e tegénstanders steed s te ontlopen, zoek d e ruj-mte
àodat- j c meespelers j e kunnen vinden en geen ballen
onnodig na,ar de tegenpartij Saan .

a



OFSTETTÏNGEN
OTDEBOONN 1

ïV. Vt'uite ;
W . Schri erÍer
H. rlkkS*rn n

M. Kleefstra C.
Res. ; S. Knol

H. Ni euwland .'
Jeeninga

N
L. Poepj es -

A. Jeeninga
J . Kalqp eek

Blankenberg J. de Jong

J.

OI,DFiBOORN 2

Á. Jeeni-nga jr.
J. .Adanse

P. Hoekstra
S. Watzema '\

Resr: Sj. Wagenerar

Chr. Lanting
R. Dam

0. Schriemer
lJl/. Hui srnan

D. V/agenear

S j .Hui sman

R. Knol

0rppB00n\ 3

H. I(erkstra
\/f.

M.
T. Blaauw

ïïod enb urg
Vool stra

S.
Res.g J. Bethleheni

lJ]-JKStre
de Roos Iï. Pcepjes

H. Wagenaar

T. I(raner
v. Z:-nderen M. v.d. Velde

Vertrek: 9.00 uur

:

J.
H.

OTDEBOOT?N 5

B. de Leeuw
J ae.lVagenaar
K. Jelsma C.Kleefstra

J. v.d. Bij

ïI/. de Roos
U/. Ho eks tra

E. .Ad ema

l. Visser
F. Tamninga S. Jager
Resn: H.Blankenstei.n
Oldeboorn 5 draag zonda€ een WIT shirt



C" DEBOONN 14
G. Srano er'

Yí " Hui sman

H"J. Nieuwland
T v.d" Meul-en U' Niiholt

j Nieuwland
J o GreyC allu.s l\Í"J" Y"d" Velde

J " Brouwer"
H. Dr jkstra

f :S.! Y"lValstraF Ho de Vries Vertreks 1"1 "30 uur
I, ,i-d er : H " Schri ener per brornmer

K, Poepjes

L ,DEBOONN ÏB

; Veld
D. Va-lk

S" Rodenburg J. Teunissen
J4.n Nieuwenhuis
II .Bro uwer

3" de Vries
H. Dijkstra

[; . Teunissen ,\ Dn 0ostcrbaan P. RoCenburg

ï:s.B Vi/. Watzemil. Vertrek: 2..30 uur
f,:ider3 J ov" Kalsbeek Per auto

C ,DEROORN l.C O "Vattt
l-io Meester J. de Jong 3" Oos'i;erbaan

F. v.d" Meuien 0, Krist
J.lïo v. Heel Jo Kraner

J ., .Akk erman Yï/ . Ni j d am [ . Rod enb urg .

Ëcs.3 S, illnsma, R" Veldstra Vertreks 3.30 uur
leider: H" ïlagenaar p€i" f:Lets


