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Vfe willen deze keer eens beginnen met kcrfbal. ;.

onze zustcr*ereniging. he eft- zaterdag de kampicchstitel
behaald in de Je kla"s FG, d^lr net 4-3.tc winnen vien
naaste ccncurrcnt D.T.S. uit Surhaizum:(Oven mentali-
teit. gesproken, een kwartii-cr vccr het elnde .was de
stand ncg 3-f in het vrcrdeel van Surhuiàunl I I ). :

Onzc hartelijkc gelukwenscn. Dcor dit kampiccnschap.
zijn ze gepromovccrd naar.de 3c klas KNKB en we weÀscn
lul lfgrin_vcel sterkte t"g._ - _ _ _
.AL\ïE I.? GEWONNEN. . . . . .
Jer'cn€--ïe Eeeft-wedF 2 punt,ln i-an h. ar tctaal tocgevccgd.
vt'e kruipen zc zretjesaan al aardig naar de bcvcnstó ncrft
yïn de ranglijfi. 7 punten ult de laatstc 4 wedstrljdcn
liegt er echt niet ctr!. En 1k mcet zcggenrzoals cnzc-jcn-
gcns spgrgnrkunnen zc elkc ploeg 1n Eun, afdcling aani Na
dc prachtige cverwi-nningcn c"p DE sweachr 'en BlauwhÊs werd
nu ven.:'/orga. geïvonncn. Dat Warga is toeh ecR plceg cm Utcgcn tc zegienrmeelr nictteriin-rroami .!e- kant àide"l
{t nqf geneigd cn deze cveneiirning hcgcr, ean te slai-ndan die tegen De sweach. ne cnrstandigËedbn *"rón-tar cn
F""!. De jongens hebben niet recht dcór de modder mrcten .kruipen om dig 2 puntcn er uit. te helen.,Het **" g""r-diccs heren' Jullic wcrden ten'zeerste beda-nkt. ],0p dczelfde d.ag.*grq_ .4jax-Feijencrrd gespeeld rrn:,ar je magp9 gclrven cf nietrrk-heb cr geen moment aan $cdachi t zahielden jultie rnc ín de ban nót he t mcddertalïei;---- ,rk zcu ivarga tekcrt dcen ars ik niet vêimerdaàroàt zespcrtlef en ccrreet tcgenspel gaven.onder deze'wel,zeey imceilijke cmstandigh.eden. Een faire ploeg en o"n iog"n-stander die..we greag wcer terugzien,- ResÍ mi j rrog ,",8,
ieder te bedankcn,di" gezwregd-hebben cn cns-terïein in
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d ez c fi jnevcetbalmiddag onder wel àbe" slechte cmstandlghede.tlr
F__ J.Kraan

0ldo.boorn 1C thuis tegen lrnsunWcnncn mct 4-3t na rru't-áe*rustte hebben cpgóí<ctorr*^iit""

ffihËffiffi-*,";t*.
vrcr de Friesland-o-up. Zetcgcn een 3-0 aehtcrstand



EEN MONDERIGE OVER!ÏINNING.
ffiffi" ffigen Y{arga was v3cr ons zeer be-
langrijk, want bij ,een cverlvinníng zouden wc hen vcorbij
gael ci Oe ranglijst' Het'veld veranderde di-rekt na het
begin van de wed stri jd in'een r::rodd erbad dccrdr t'het begon
te rcgenen maar er wèrd tcch gevletbal-do '
We bógcnncn gced en bij de eerste de beste aanvel hadden

wg een-mccj-e kans maar onze linkervleugel wes niet attent
genceg. Metr tcen nam Warga het initiatief vclledig in han-
den en met gced cpgeu e tte aanvalle n.z7tËen ze .rnder achter-
hcede cnder druk.-De kensen die ze hierdcrr kregcn werclcn
echtcr niet. benutr €t daar;cck wij niet in de g.ceÍ-e rich-
ting schcten kcnder? we na rust lveer,net ecn 0-0'stand bc-.
ginncn, \ïeer was het Warga die hct lnitiatief ne,n en het
was jarnraer, dat dccr een fcutje. in cnze defensi-e een drel-
punt vccr '.'iargz cntstond. I\{aar kijkr dit blcek net de 3p*
kikker te zijn die we ncdig hadden, wq'nt e'n werden goede
aarrvalicn cpgezct en uit eón d,crr lirk goed gencmen ccr-l
ner was het ite dic de gelijknaker scrcrde. naarna was
Oldebccrn nie-*t mecr te hcuden. /ranval na'aetlval werd cp-
gezet en dit resul.teerde na een pcaar {nccie kansen dj-c
gemist werden in een doelpunt van l{aja uit een .schitteren-
dc_pass ya! Jtg._Elngstand-2-l_dus.

Zcndag riccst het 4e "pólen 
tcgen Bl-ric Boyq 3r near hct

veld werd dccr de *ootbelolut' afgekeurd. \!aar verder
niets cp tegen is, riatr het zcu wel- goed zijnrdat dlt
eerder bekcnd werd gemaàkt.,Nu komen de spelers van bui-
ten niet vrceg genqeg gewearschuwd worden-en ïlicesten
deze B kn. yocr niks reízen. Wj-j hcpen dat dit.niet wcer
vocrkcrot, want zelfs de scheidsreehter was kwart óver
negex.al,,aanwezi*g. de Vcs
OLDBOORN ]-N _ TIJNJE }.4
Op2-ap-iL-i-feefGn:wêïlegen Tijnje t.ri. \i/ij hadden de bat-uit. Rinse schopte de bal naar Klaas en die naar de keeper
strrnte henr er cver heen toen was het corne Rinse nan de
ccrne.Ee! der q.nQqre speler kcpte hen weer ccrne.Tcen kwari
?F'ncH€crrlof,ss+ HËg ;it.Ëf :t*fig*oi3*f 

tJ,oB"k?3 t"3f;3!f ;"*fr
Rinse en dle paasde hen naar(Japie)vcren tce..Een cler andere
speler paasdc.hen naer Japie die paasde hen naar Klaas paas-
de hen'naar wlrlen die schcpte tegen de paal en zat dus l-0.
Tqen was hij mldden uit.maar dat hcefde niet neer want het
was rust. De tweede herft. Ti.jrju h-ad:cie bal- uit die gingen
eerst en de aanval cen der andere schcptc heni naar de-l1iks-buiten die kwan dp àeks vccrbij. Tcen l-lcp ik uit toen had



ik hen tcen gcclde 1k hen na.ar Dikkie die..pags-dg .naarVfillen die Zcul schiten en de speler duikte .op,'de ba1 -

toen was het een strafsehcp. Die nan Rinse en schoct in
dc recht'cr hcck en z'at'dus'2-0.Tcén was hij midden irit
àiu schcptc n..e;r vorerl fk ríeende dat hij oíer Oè-ó""r"
tijn wad t:crt schopïé'ik hen nlg +ven vcrd,er tcen was het
een corrÍe de rechtsbuiten narr heri;en wiepie kopte hem :.

wegr ltrn'tcen wis dc tweede helft .ock al gauril af gelcpen,
dus 2-4. Euite Brulnsma
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FRIESL/O{D 18 OLDEBOOR}i 18 7-O
Wo e n s d agêvo ná_Fffinï'ó'-ffi'f fFr i s sI and - i up t e g e n
Friesland gespeeld we begcnnen nct een l-0 achters!êIld.
Maar in de le 5 ninuten schcct de tegengtander a1 l-0.
Even latcr wcrd hct 2-}.Tcen gingen we in dc aanval maar
de tegcnpartij was techniseh beter en ze kregen een uit-val (3-0).[{et rrrst was het 4-0. In de 2e helft was de
wind wat gaan liggen en ik speelde niee in de vccrhoede.
Ilet wcrd al SQuur 5-0. Tcen gingen wo er wat tegen cp ener vielen wat schcldwcorden en vrije trappen.r,Vó krelen
een penalty_tegen en deze werd netje:s achter cnze keepergcschctcn (6-0). Tcen wcrd het nenóns en er noest aJ-
gauw ienand van Frieslargi uitva.l-Ien. .no scheidsrechter
begc? wat te waarschuwcrl, maar het gaf allemaê,l nÍótsen .a1 gauw werd het T-0.'Even later-blies dc scheids-rechter v:-lr he t laatst. l

S. Rldenburg
OtlIB 00RN - \,'/0L\rEG,4,
\Íe mcesten zaterdagncrgen t9s9n, \ïclvega speten. wolvegatrapte af ,ze gingen direkt 1n'de aanválrmáar het duurde
lig! lang want toen gingen wij. i'n de aanval_ en ninsevalk riankte e en mocie scrc en-schcct in.(1-0).ii,civeÀaging in de aanvar.En ja hcorr'ea. I ni-nuten later 

""f,o-ten ze raak (r-r).roeÁ gingen wij weer 1n de **rrái.Kcrt dearna schcct Rinse weer in ( 2-L).Tcen ging dá te-qenpartij weer in de aanval.Een nccie 'kcrner:".n"oJn
jcngen kcpte in (z-z).' zc treef het bij de rust,. 2e j.
helft: v/i.j mcc.hten uittrappen.weer gínlen wij in oe ae4-val" En kcrt daarna schcot Rinse weér ó,eh doólpunt( J-zl .
\rrclvega traptq af ,maer we hadden de bal ar geui *"èí. ^
vie gingen toen weer in de aanvalrRinse schcót weer inen zc werd het 4-2. ' Jiue luuru eï'___,_ itbggulder_
g ?f, 3" 3"91, T3 
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kcnt het er al-s eerste in hocr, : ,;



PROGRÁMM Ti

Datum

3O april
2 meí
3 mei'
I nel

Wed str.
nuErl;ler

14?8
L54
2!g
L95
278_3_nei- _ - -27
27

Wed st rij d "Aanvang

OITXEBOORNI."H.D.T'1 6.00uur
"AI{KRUM ]-C - QLDEBOORN lC 3.15 uur
OL,IEB0ORN 4 ' ODgttslllE$r4 10.30 uur
O.],DEHO].,TP.]. - OIIEBOORN I 1.30 uur
OLDItsOORN 1.4 ; I,.ANGEZYf , 11 2.00 uur

IT RINT GOED
fËrffi netrrmar Bcarn hat grif
In wCI.nderdrankje hawn
0p I t elnbislÉt noch fqïIe winst
Men si et net can de bên. :

Sit soks nou yn re trainer hjÍ.r
Hwant eartiids wie t t hiel cars '-lu" 

sea.eh nen 't hast as wintêrsliep
Nou fynt nen faek de rcas.
Snein hie nen Viergca by rís thds
By harrr wie 'r t ien gelyk 

:

Mar hjir brccht nen de stán 2-Ltt Jcut fan fcarrítgcng blyk.
HáId faesje. Hwant jinmr binne ncu
Fcar de,start wcl aerdich klear,
De kànskes goed ta rítfier brccht' '

Jirimt slagje sdndgr near. '

Is dat sa iè, dan is I t in fust
0n Boarn oan rt wurk to sjen
Eltse supporter seit dan f6st
Hwa wcl.r-ày ' t eli hwat kin.

gende week weer in Uw cJ-ub:-bl-ad.

nit was het dan weer vsol? deze week. \i/g krljgen nu nog
9en 9*ok lrrcgramma vocr cns J-e rr.1. het vctr_gende; .

Op l0 aprlJ. thuis te.ien H.D.T.r cp 3 nel uiÍ tegen Olde-
hol tpade, oB ? nei thuis tegén Hallum en dan cn IO neiuit tegen /lkkrun. Dat zijn dus { wedstrijden in z weken.laten we hcpen dat we hiónri-t zrveel ricgóli-jk punten
wegslepehr dan zijn we fÍjn op weg naar-de t"p-van deranglijst, want in thqorie staan we .nurgeJ-ijk-net
/tkkrun en deze ploeg staat cp de le pJ-aáts.'
Ee zijn dus ncg volcp mcgelijk}reOenËffifrEïg om vc.cr
een prcmotiepïaa_ts in aáirnerkingen te konen. Zet dus
het bestc .beentje' vccr e! qe_ resultaten leest U vol-
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