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Scis 5:ca1án yn it nct
SurhÉstcrf ea-n, h're kcc tt bestean
Is yn syn hind hjir set.
En dat nei rein cn hurdc wyn
Ik t^cht: rrft giet fêst oertt
Mar as ncn dan cle dtslach sjrcht
Gjin gral.tsje is tr djCrr.
Jir-nt kladzje sa wer noei cnhceeh
Scis gcaltsjes Ís nct rnin
En tr-bitinken, clêr tsjinoer
In nul,, dus net ien tsjin.
rk Scc sizze, piel se mar hwat tmch
\'/ij w:lJ.e hicl graech sjen
lat ck ris wer in plcech ót Bcarn
f t Kanpirenskip helje kl-n. Jee, de Vrs
OLDEBOORN 2 -j1U_RHUISTBI?VrEN 3Fer reg:ene--lFars]- affiop'en-zandag tegen surhqveGrr 3.
.Àe,n nij de' eer dit natte festljn te-rnsóhrijven. \se be-gcnnen de wcdstrljd qet vlctte ccnbinatiesrwat binnen15 riinr al resulteerde in een schittercnd áocrpunt veJr
Sipke_','/. lirk die gezlcn hacl hcc het nrest.liet .nsniet feng daarna cÉ het 2e Ecaltje wachten; èn 
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kcihar"cl in. Kennelijk had hij de smaak te pakkenowant

wrrdt gcspeeld



.f,k cle 3e g:al nan hij v^lr z In rekcning.Oldebrrrn niet
in het ninst beinvlced d''otr de regenr vlas cvcr alle li-
nie s de betere plo.eg.Elke aenval- werd 5ced cpgebcuwd.
De slecht keepeÀde dceln:an van Surh.vccn krecg het dan
cck zwaar drukrtraar kreeg dikwijls steun van de. ncdder
voor zr-jn dlel, waer ve.el ballen in blevcn steken.Vocr
rust lukte het ons het 4e dcelpunt te riekenrdccrd,at
Rein zfn kans schcln zegren er e1s Zaef de H:-as gebruik
ve.n nqakte.Een fraai dcelpunt.Na dc thce-rwa_t ons weer
nieuurc íhSpiratie gaf ,vvas hetzelfde spelbeeld tc'zi-en,
stcods een aallvallend 0. net enkcJc uitvallen van Surh.
vee^nrwat cnze kceper zeer cp prijs stefderdaar, hij tct
cp hct bcen verkleundc.Tcch kcndcn we dc gcal zc gced
nie t vinden als vrrr rust. Tcen krceg echtcr \t/icbrcn
cpnicuvr dc kansr cr de keeper had Eeen schijn van kans.
(f-O).Rcin dic kennelijk net deze stand noí ni-et tevrc-
den wasrnaakte v^rrdat het cindsign*al had geklcnken drrr
cen hardc schuiver ven zrJn befaandc linkervrct het 6e
dcelpunt. lVe hebbcn fljn gevretbaldrde gcest was pri-na,
hct resultaat was goe.d. HcpenJ.ijk gi--an we van nu af
gcen wcdstrijd mcer verliezenrdaar andcrs de kans 3ri

..... te wcrden verkeken zao zijn. J..l,clat:lsc:-r-

OLIEBOOnN 1/, - BLUE BOYS l- Ji 3 - 1
ïTËlffiz: ón-6ï.ffid&-rry e teg encver clkarar. drr*
Ie Lc wedstrijd had Blue Bcys net 1-0 gevrcnncn. VIak
vicr rust werd het J-e dcelpunt gesoocrd ,i:rr H.Nieuwfand.
Jchannes verli-ct het veJ-d wegens ecn blcssure. l.Valk nan
Gerr:rs plaiats in en Gcrm die'vain Johannes. Na rust hadclen
we dc wind' tegen cn spredig scrcrde Elue B, het eerste
tegcndcelpuntrdrcr cen fcut'in cnze achterhcede.Na een
pccsje ve ri trzaakte eeri B.B.-spele r cen penaltyrwaar zc
het lang nlet ncc eens wai'cn.Hend::ik nan de penalty en
riiste .Dr.r ecn vrije trap die ineens werd inge schcten
Cyrr Hendri-k werd het z-L.Hi-errr.g, scocrde :Uilke nog dccr

. cen r,rccic kcpbal, ( 3-f ) rwat tcvens dc eindstancl waé.
'M.J.v.d.Yelde

J 
-G. /l.V.C. 29 - Oldebrorn l-B I Z '

v/e starten vlak vccr de wind en we scrcrdcn al_gauw nade aftrap dcr p,Rodenburg.Na cen-t<wárircr spelenscr-rdes.Teunj-ssen een fraai dcelpunt.Grtvc kreeg caarna ncg eenkanq,cnze achterhccd redde op nee sterrí;["-;ïj;;.ïo'z"
'helft was G/rvc de betcre naai ze kcnden niet ict *""*o,
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lus 2-Lrwat weer een ovenruinning was v-xr ons. 1vc heb-ben nu ! wedstri_jden gespeelclr2 verlorenrl gelijk en 6gewonnenrzodat we nori hc'g ín de ccmpetitic stáan.nc
vclgende keer spelen we thuis tegen;.Hèerenvecnse Bcys nell we hcpen dat cr rieer publiek kcn:t dan de vcriie ï<""r:

OlnEtsO0itlI lC - V//inci tC
w'arteTrapï-e aï*en zd-Segonnen direkt aan tc valren,naar wi-j verdccigden gced cn de bat stuitte af .2. girgh"! een pccsjc dlcrrnáar cpeens brak.vfarga drrr nrr"""r,
schr t rnaar- )nze kecpcr hÍeld hcr- er ui t.2c hed,l 
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sngcvcer 20 n],n. SCSpccldo t^en 3pccns ?nze vr,-.rhoedcnear voren stornde.Er wertl naer oene Krist.:;espeeld,r:aar die scho:t dc bal teg:en de keeper ?_anrÀaa]: dic'had hen nict klér:vast en de bal_ stuitte tegcri à",-páarhct nct in. l-o vr^r cns.Zc gingcn we:ok áe rust'in.rn de 2e helf$ beg:nnen we wóe r--net vrlle nled.Do uárginc van de,ene hel-ft naar de and:erc.Tcen kwbm *e uàrcp o4ze hclf t tereeht,n.gt,buiten hct s'tnaf schopsóuiád.Maar cr werd g:eduwd, en.tielaas een vrije trap"viXy wà"_
ga.\i/p naakten. cen nuurtje;nlear helaas'oc spàl-or "*-\n/arga schrrt h:.9 in de hbek en het was l-i.Maa"'*i3.vcchten drcr als leeuwen en zccliencl" *ó"0 het 2_L 

'v
vo?r cns drcr gen 5ca1 van Oene Krist.Maer l,o'arsa liethet rrk ni-et zitten en naakte'ncg cen gc,al uit'""r--crrner. 2-2. l-ratcr kreÊen we ncg een káns **""" àiËging janr:er gen"cg aehter.Dit wás ""t 
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Dcuwe OcsterbaaÍr.

_^_ 9u!kg Valk.
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íI'ZEGGTNGEN; lot gebcurde deze week dat we cp het
Ffffi":*99à,p*:.:*!""EeinÀànr."ugu";-fiu..ài5nafzegsinsen cp zichàetf niet*àc ë*s, ;i;";; ËËt-iáá"
?p tiid weten._ IVIaa-ndagavcnd vergacrEi't áó elftarcrnÀ..Al-s je nu cen bepa;alsló zcndag níct kuni spelen oo "",of andcrc reden, g*n weet je het riecstar. wel een weekya! te vcren. Geef dat Ca,'-even dtrr " n éó; ;; ;;"l-eden der E.c. ríct bcspaart hun enorn vecl *""t1 ii;v::orbaat denk v.cr juflie r:edewerkÍ-ng.

Zaterdas Ij
Ïi ed str. nr.

997

novcnber e. s.Wedstrijd
OL'ESOONN IB - HEERENV.BOYS 1B



Zondag 16 ncvcriber &.s.
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oPsTEl'tTNgPry.
De cpstelllngen

definitiefr zcdat

2.00 uur
10.30 uur
11.00 uur
10:09 Eur - _

varr het 1-e en 2e elftal zíin n:g nict
deze later bekend zullen wcrden ge-

rraakt.
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J. Veltnerr
H. de Jcng
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' C. de Bcer
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ï.r. Vlsser
NI. Meester
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D. Valk
S. Rcdenburg J. Ve].d

Nieuwenhuls B. de Vries

,1e s.; ll.Brouwer Ï,eid er: Htiïagenear

Opstellingen vcor het eerste en tweede elftal wcrdcn
nader bekend gcmaakt

UN

Di jkstra W.V[atz er:a- l.Ocsterbaan S'Teunissen

À1s Qldebocrn 4 de kampicenskartsen rryil. hcuden zaL er
zondag tegen trlrisia B gewrnnen mceten wcrden .Siebe
en ,JeÍke -Zttrn zondag naar Irnsum geweest om het sp91
van Frisia tó bekijken" Vclgens Si-ebe ztt het er wel
in'maar dan zal men mPJldekking moeten tocpassen
Met elkaar mceten we Sien Visser even helpen over de
teleurstelling die hij tcgen Sparta heeft gehad. Slem
jonge kop cpr het gaat tegen Frisia vast beter, we

hebËen al-l-e steun van hct publick. - Dus- jongens Fe-
reid jc vccr op dez.e wedstrijd en hel zal warenpeJ-
wel gaaJr Aenvcerdêr H, de Jcng


