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Àlweer een z;";";. iu*ur""r.;"1; 
"r""u"-or*i io"*"r- -

vcetbalwcerr Het kan niet cp.uceàe;i;; 
"áíooi-iJfrurrtcns wel_. \ïorden we dccr de spelers cók ve*rvend ?Ja en Nee t Ja, ondat we in ;i-"Ëio-!ïo"0" 

"{à"t u" ,y*Nee , ondat ze gecn gcals naken. ;;;ui;pen zondag- cckweer' Er werd in 't velcr !"ior: s."!ilio dcor orxzc jon-gensrnsar hcf.:as, Tío-Oórurr.. Hcren, &,lt.b. even hetkcppetje erbi; houdàn ór'*u korien íineers te kort cn:de dcelpunten-te tellenl N; ;;;;ï ii"Ëu .,r*., cucndecp. Het bovenstaancre geldt nièi-"riË"i vcor cns re,*i:e'1' cok vrcr cns Je- nie hebb""-á;;;;nen, ;a--àaï"Juer,
'.:.F.r Ze laten je wel lans oa*en.:ó!i;" begon neteen nahet begin r:er óor. gá*àldïs:_ goal e-rà"narf["Ë.'-iË-à"rrr,dat gaat soed cn :.[ "io"à-r.rá"" oÀ àá punt;es te turvcn.I\'Íaar van dat turvcn r.**.-nïn;;"r"ï"ËI"aeel, het werdt-t' pas ver in dó zn rr"r,ïi--ii";"Ë;i;il.?gn.kcgcl Ics,dat ats de kc-cper 'n had qepakt nfJ-S_fijk in Nienwe_schrct had gclègen. M.';; fiot *a" zl1'án ," bleef het.ilet lijkr nc n:i.bestgr oái o;.Ëoi*; ;; hcr Ie,2e cnJe naar bi j l:t 4e ccfiege. .g3an lopcn, want dle kun_ncn er wer wat vê-Írr Die ËebË"r, e"iàiï''. ar_ dertirgcals scr:-akt.t:_À"i j;".;; 

"rr,gi iààg"àlrud.Maar, ,serieus gcsprcken ?titr oá result"iÀn*iiut sreeht.Hetlc draait ni,ï 
_":*, t."Ë, À"t zà ""t-àï.'ïut Je staataan de kcn en vscr hàL'4á ?gqp""-*u-v""t de bloenbol_ten ii? d c cr^nd. 

. rojón i; ti;à "J.ï"0i" 
nccÍ zi jn,hebben *e á{ ncdig b"[ i"nr, ó;"-t; i-ii-* zicn ziehstccds nct ccn cptewckt 

^o',o"a 
,rán treí-veld vcgen.En

i! "i+ fr iïï :,s ï'i F:ïfl ïï;ïÈ' ;ij,:; ï, 
;;iÍtkËiff 

r{ ïEvert Jcreàa t:^u: "iïijJltdic À"-r'ï";rk een ecnditieori,huizen cp te bcuwenl Énr,ót nióï".i;"i.tr.lë ;j; #llïíïri3.Ëltug;i"i:; *;f"B's een overwinning. Du ïó-ugfi"a;iáiï"oài. niet srccht"
itËlï"ir!ï ;3ï"T"-ËEÀiïïuiE'-*er- ooà* ái*"ziiheid. rcr,{ccier-àà""Ë;tifi"Ëi3ta Aii-1|;"*Í*3'*ín,:.s- iii;: v u
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R. Nieuwland
J. Bcthlehera
H. de Rccs



Ëï.n.T. OLDEBOOnN 0-0
ïn-e@fA-b-ben we de punten gedeeld net lïDT.
Direkt na het beginsign:;al trck llDT in de aanval net snel-
le aanval.len waar de verdedigin6; ztch eerst wel evcn cp
ncest instellen, naar kansen werden er niet weggegcvcn.
OJ.debccrn werd ga.arrdeweg' sterker en net goede conblna-
ties werd de vccrhoede ea.n het werk gezetrzc gingan scho-
ten van Jan en Slenen over en vccrlangs het dcel,. Ook en-
kele vrije trappen leverden niets op. HDT kwan echter Sced
weg toen na een goede ccnbinatie Sincn de bal kreeg en
goed dccrli'eprnaar' zijn schct ging uia de lat cver.
il(a de rust kregen we eghter een geheel ander spelbceLd.
Dccrdat wij het relddenvcld mCesten prijsgeven. Onze geh-
terhcede kwan dan ook vaak cnder grcte druk te stean.
Maar.verder dan .enkele ccrners kwan HnT niet. .trf en tce
kcnden ue ncg cens ien aenval cpbouwen wat nj.et zcnder
gcv.;a"r wa-sr Ook liep een spelcr varn IIIT nog een cfficiele
wsr.à,rschuwing cp wegens natrappen. Bij Oldebccrn werd
S.I{uisaan nog{veÍvangeri dccr ;i. Dan:i. In {c stand kwan
echter geen verandering neer. J. Jeeninga
or,lEtsOoRN 3 - NIEUVfESCHOOT 4 2 -:. t
Dê u/ê"'sïffJ" vanï'e EemTsttEffiffiï-Zo kun je het vrel
ncericn. Gezien het aantal reclc sccrin6slcanseh haddcn
we beslist net een verschil van 5,cf neer dcelpunten
mccten winnen. Het lukte echter niet. Yocral net Ste-
ye4t dlg *aarschijnlijk we1 de neeste kansen.hccft ge-
had. Áfijn, volgende keer beter zullen vrc naar zcggón.
Het e erste dcelpunt was van grcte klasse, zcal-s in-tret
vccttwoord van de heer l(raan reeds staat ver::eld. Het
2e dcelpunt viel clus ín de 2e helf b, naclat eerst Nieuwe-
schoot gelijh had genaakt. Ondergetekcnde deed van af-
stand de bal in het dcel belanden. Zondài3.&osr spelen

í.
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yg lggut F:F.S. Ik kan helaas niet needoer.r, vanwcge eenlichte vcetbalknie., naar laat dat voor juliie een sti-nulans zí7n om toch te winnen. ÍÍ r _

QLIEIOORII 4 - TRNSUM 4 4 - 1
kcn cl e wed stri jcl b eginnell.

!e w_e,lFlrijq was zc mceilijk niet árÀ we hadclen verwacht.Een l-ekker doelpunt van sien visser en óén van D.van
LF : 
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"i88fp fri {E-
dror in het beruchte gebled hands te naken,Je zcv je
kunnen afvragen, wat deed Sien daar a1s nidvcor, de aeh-



ter!cede plus nlddenlinÍe kan het heus we1 &f, 5etuigede 3 tegenclcelpunten.'i.vlaar ja, Reitse vcltfck'hEt vànnis(3 1). _Kegp VViersria zcrgde ncg vccr een schitterend
cióelpunt(4-1) un daarnee fia"en ile' àtt-er:iààr-Àïk'ià""àoo"

,vrlgende weck een noeilijke wedstrijc uit teá.en spartá.
(En wat de vervrarde tcestand betreft. wegens pk,atègebrck
Henk zullen .we dit bewaren tot vcJ-gènde-weekl 

"venálshct stukje over het 5e. rk hoop c'lai' je het níet aI ieerg vind' 'iled') . . . H. cre Jons_. :u,_ _ _

Ook het verslag van de B-junicren willen
Ie! !c! volglnáe_wgek wegóns,geble! gàg
PR0Gnln\/[!I"{
Zffi-ffig ncvenbe r à. s.lVedstr.nr, ïVeCstrijd
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1.0. 00 uur
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10.00 uur
12.00 uur
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0PE$rr.INcEI
0l-deb:rcrn 1

\,i/. V/ui te

S. Kncl
Res.:

J.Jeeninga
I. -Blaauw
J. de Jcn;

H. Nie uwland
.r1. Jeeninga

Vi. Schrienerr
J,Kalsbeek

L.Pcepjes

C.Blankenberg
9. Eoi sgÉl.!

Ol-debcorn 2 C. Lanting

H. .Akkernan
V/. Hui snan

0. Schriener

i.Jeeninga jr. R. Dan
J. '.Ad eJïrse

P.Hcckstra
S. Watzer:re
Res.t S. v..Zindcren

M.Klc ef stra

R. Knol



Oldebccrn 3

H. Kerkstra
lrY.Rcdenburg
M.v.d.VeIde

T. Kreurer

J. lijkstra
M.Voc].stra H. Poepjes

H.ïilagenaar
J.Bethlehen

S.g. Zínderen T. Blaauw

O]-debccrn 4

J. Veltnan
K. Àlderts

C.de Bcer
J.Tigchelaar

'W. Krist

Vertrek3 9.30 uur

!. v].sser
M.Mee ster

D.\r'freeUWenJ.Watzema I,.Gorter S.Visser

0L!8300r1N 5

B. de Lreeuw
Jac.1{/agenaar
K. Jelsna

Yertrek3 9.15', uur

C.K].eefstra
S. Jager
W. Ilcekstra

Íi.Blankenstein \{1.

Res.: F. Tar,ninga,\- -
O].debccrn.1Á Yertrek; 10.15 uur

J. Ni-euwrand *ï;lïffi3rï" y . vralstra
J,Greydenus - M.J.v.d.Velclc

Ii. J,Ni-euwland J.Brcuwer
T,v.d.Meulen U. Nijholt H.Di jkstra

E. Ádena
H. de Vries

de l?ccs I,. Visser

I

Res.. !.Bogegbgre _
O]-debccrn 1C

T j.Meester
0iKrist
lV. Ni jd an

J.lkkerrnan

_ !"idgl: H.Nieuwland

0. Va].k
F.v.d .Meulen T.Rcdbnburg

S. Ringnia
J.Kraner

J,de Jong S.0csterbaan
log.j I.9alsgarR.Yel{slra _ !"ldgrj g.!age!aar_
Zc heren, dit was het dalr weer vccr deze week. Docr .

gebrqk aqn p-apier hebb-en we het gebruikelijke qcdichtvan Jae.de VoË rioeten bewaren tct vclgende"weex. even_als het verslag van ïB en ee? gecleelÍE uii hèi-ir""àiu.g
van oldebccrn 4. lvij h:pen dit-echter volgende week-al-1enaal nog te kunnen p1áatsêÍI.
rn ieder geval wenst cle redaktie alle spelers.weer vcelsucces vccr de kcnende zaterdag_ en zcnd,àg, en da.rl maarweer tct ziens in het volgende-krantie. 

Reclaktie.


