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rn een'zeeT sportie+é-wCdstrijd is het ons gefukt de
P"l$e.punten thuis te houd€no Hoewel de score 4-L was,is het .toeh ni et zot n genakkeli jke overwinning geïveest
\Ve] , welg! we d e betere-ploeg en zíjn dan ook áe"getrele
wed stri jd het roecst in O e eánval Sóweest. 

v

scorre-vgrlocp vccr rust: 1 0 dcór,Hein lkkerraàÍI.
Na d e' 'thee 2-o d oor .4te Jeenintêr d ie zieh d aarnaliet vefira.ngen docr S.Knol .Daarop seccr.'de Blauwhuis
teg_e1 (Z-L), mear Jan Kalsbeek stelde de ovcrwi-nningveilig en even rater kreeg de Brauwhuis-keeper d; balniet goed onder kontrcle ón de Eoed cpgekomèn Jan dc
Jong schoot beheerst nunmer 4 in d e tóáwen. À1 rnet aIeerr verdiendc ovcnvinning. Zo dcorgaan jongens!

V/ . Sehri enier

upInos 3 - OtpEBO_OrN_l

Dit was een w,edstrijd om snel te vergeten. we haaldenhier 1 punt uit, maár het hadden er Ëestist 2 noetcnworden. Dit kwari hoofdzakelijk dcordat er vooral inde eerste helf t meer. wercl_ gepr?at. ci an 6evo etbaló r el1
ionge{sr' laten we dit beslíst in het vórvolg "iàiweer $oen, want zo kunnen we nog meer punteË verlie-zen._we ga?n tcch met ztn allen-knokkeà on de punten
en als er ien:arrd e ens iets verkeerd d cct, ki jk* 6arreerst naar jez elf . 'rDoe ik hetzelf wel goedrtï
vclgendc zondeg_spelen we tegeh Renado. rk zott gear-
ne, ziur dat we dan ons n:ondjó dichthielderr **ï de-ze. ploeg staat bovenaan en áan moet er gevoetbatd
wordén. (rn0iu! rncgelijk heren, kom à"" alleneal
eens op de trainlng). H. de Roos

ornEBOoRN 5 - Orpmoon{

ïV. de Vries
E. Id ema

Z ond a,g j, .l . r kreeg Old ebo orn j d e kans revanehe t enemen voor d e smad eti jke rred erláag, welke ze eerd er
d i t seiz o en van cns t ó sl'íkken rraàá en e"k";á;: pË"-
f?ol_}1ik dacht lk eqn_ geladen proeg telenovór onsr.,6 vind en, maar d e f elhelcl was alló en Ío vÍnd en bi j



het middenvelcl en , d e . aanval der oud j es, zcdat het 5e voor
o ó rust d an- oót geen enkele kans to t sèoren heef t ge\re-
Àur. SÍ mon visqq;, vorige week f alend aI? .doclpuntenma-
chine hc.alde zíin'roem In een kwartier t+19 ïeel 9P ne!
twe e gevc d o etpÍnt en, w aarna. Jan ïVatz eïaa ( ik d och it wol
atlináich) ons- met een 3-0 voorsprong liet rust€Ílo
wa Oe rust een oppermacfrtig 4er dat doelp.tmlut naken
mear een noeiliikè taak voád, totdat Jan Watzen& ztin
2e goal er inprilcte, wat voor Simon Visser aanleiding
was zijn 2 in- een 3:te veranderen. Uitslag.5-O^dus in
het vóórdee1 v'en OfOebcorn 4. Jongens van het 5er iul:
ïiu frónnen óen verrekt lotlige plóeg, doe als wii ?vout:
Uaf vocr j e pl.ezier en bek eJ-kerar niet ef als er i-emand
iets verkeerd doet. J. Veltrnan

Read Swart IB - OI,DEBOOI?N 18

Na ea. een kwartier spefen kreeg ll.Nieuwenhuis de bal na
een verye ui,tgcci van D. Valk. Hij'naakte cen lange sclo .
erl scccrde toen 1-0. 10 minutcn later noteerde hii ztn r,

Ze doelpunt (2-0). fcen scocrde S.Roodenburg 10 ninutcn
to"" ruËt 3-0. Na rust maaktcn we er neg 4 dcelpunten I

bi j . De 4e was van S.Rodenburg. O_ok de 5e schreef hi! op
ztn naan na een nooie solo. Onze kceper l.Valk had ni-ets
tc doen. /lIleen een pc:êf terugspeelballen. Na een half
uur spelen kreeg D.Oosterbaan de ba1 en crispeelde de
keepei maar hii seccrde niet. Na een veqre pess glipte
S. nodenburg ei tussenuit en maakte er 6-0 van. Dil
taatste goal kwa.m van de vcct vs,ll l.Qosterbaen.

H. Brc uwer

F ÍI/IILIE-BERICHT
Metro Voolstra en Jacoba Schriener geven kennis varr hurn
vocrge nonen huweli jk op Dond erd ag 23 cktober ê. s. te
/ïkkrun. GelegenheÍcl te f elicit eren van ? . 30 to t " 10. 00
uur in Hotel Tigchelaar te 01d ebocríI.

NEDEru ÀiVD ENGEE"AND
sterda.n op tsoensdag 5 novenber ê. s.

rlanvang 2O.L5 urur
Pri jzen zitplaatsen: 7.50 tot L7 .50
StaanpLaatsen z 2.50
I,iefhèbbers kunnq:n kaagten bqstellen bij de Secretaristct 17 oktobêr. Dus we1 spoed.
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De cpstellingen van het '1.e en 2e e lftal zíin no6 fliet
gerced, gaar_d gzg zullen_ngder_wcr{o! bekeldgegagk!._
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leid er tH. Schrienrer brobrorin:er

OTDEBOORN 18 D. Valk
J.Teunissen S.Rodenburg J. Vel.dA.Nieuwenhuis B, de Vríes

H.Bro uw er
P .Rod enburg ... S., Teuni ssen

leiders H.Nieuwlancl

gï,DEBOORN 19 o. valk{"..--..
f r Meoster T.v.d.Meulen

i

-_.O.Krist J.de Jongl,ll.Nijdan . J.Kramer
J . Íkkerman S. {tinsma B . 0c sterbaan
l1"u.j {,U.y.geglrRrVe1.dstra _ l"idgr: E.Ue€"!agr__
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En wel o!_ Yrlidas L4 novenb€r &r s. ln ïlote1 CIicghe-laar te oldebocrn. Het wcrdt weer een gezerlige
avcnd met vele vemassi.ngen. Hcudt dez'ó dag vri;.
U hcort er ncg nader van. ,
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\{egens plaatsgebrek moest dez e week het gebruikeli jke
gediclt van cl e heer Jae.de Vos helaas kor:ien te verwal-len. Ook hebben wij sonmige verslagen.iets rocÀtun in-
4grlen, paar wij hcpen volgende weék weer net eenolKKere krant te verschi jnen.
Ïn ieder geval wensen wij alle spelers van cnze clubweer een heel plezierige vcetbalfteekendr €r wé lropenvan harte dat èr weer iele punten aan de scolre zulLenworden toegevcegd.

SUCCES I{ENEN EN TOT VO],GENDE VfEEK.


