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I{NT GOED GEHEEL BETiS]KT MEN VEtrI
Er-Ï s-Fi oc h'T c n;=r ;ren-ffi-_--
Maar in'de. goede zin
Dnie goaltjes voo'r onq.{net de thce
Die zaten er a]. .i-n.

Dit was cen wcelde voor Zwart-l;/it
le ih"n uun" dubb,et fijn
Om zciets t'e bcseff en darr ?

It{oet. men sqpportgr ziin"
Na de pa.uze vveer hetzelfde bceld
Vfij vecl in rt offf,ensief
Een dccr:braak ook van Hallun wel
ItÍaar dat.was ons wel líef . :

9\

Er kwa*"ncn tv;ec voor ons nog bij 'i

Nul-vijfr--dat zegt iryel wat '

't Eewijst dat men de concurrent
Flink in dc tang daar hadr
Nr Zondag vvcer een thuiswedstrijd
.sportclub komt op bezcek.
Pek aari en gecf ook lrlakkinga
Thuis ook wecr voor de brock. .

Jerc; de Vos,

lilI,LUIVI - OLDEBOORN. l

m"r-F-[q-6m" ;Unm ccn rrede]-ijke wedstrijd gespcelo"
Vooraf voor de r,ust was het tthcilige vuurrr aarrwezigm, na
de- rusi,-r ofl een of anderc r-edenr vaclen jul1ic v;at ter'ug,
Nu gaf dat tcgen llallu"nir hr, met d e rust 3*0 vo.cr te staan
niet zo veel. Kri- jilen jullie echte r: eerr ster"ker: elr voorarl-
cen v'cch'blustiger elftal tegenove:' je, dan worit de zaak
anders, Zotn cÍub is Sport;ci-ub l'lakkinga zcel' zekerr dus
jongensr wêer het beste bcentje voor. . .;

Trainer, eanvcerder e.n elftalconm.issic zijn )vereengelic-
men dat à.s. Zondag Sipke Y'{atzerna een kans,cp de links-
buitenplaats zeL krijgen. Sípke, doe er alles voor en
ve cl- succe s. Bl-ánlcenbêrg.
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oTIEBOoRN 4 - BIUE BOYS 3
Zondag werd er gespeeld tegen Blue Boys 4. ït/at het spel
betreft speelde Oldeboorn beter dan tegen ïrnsum 4. Maar
doelpunten maken wiJ. nog niet. Er werden een paar mooie
kansen gemist. Het eerste doe'!punt kwan voor Bl.ue Boys
door een fout in de achterhoede. Na de rust hetzetfde
spel-beeld. Cor de Boer was de maker van de gefijkmaker.
ïrat,er kreeg hij nog een mool-e kansrmaar die werd gemist.
ET ï**g+ n-o-g meerdere kan.sen, maar dat Liep ook ópniets uit. IIet einde kwan tenslotte met een gelljkÈpel.(r-r).

_ S._dg log _ _ _
.{I0{RUM 1.B - Oï,DItsooRN 1B 2-6

sóEfriáafr wê startten overdon-
drend aJ- reeds bij de aftrap begónnen we met fe1 aan-
val].en.
Na ongevggr 5 mlnuten werd het eerste doelpunt gescoord
{o* Honkie, dle in kleine tijd nog twee sóoordó, ïn de
tweede helft*bleek Honkle er nog mèer zin in te krijgen
en scoorde nog eetqs J doelpunte[.. Toen kregen we noá
een benauwd kwartiertje, want de .Akkrrxrers scoorden-
nog 2 doelpunten. rn de laatste minuten moetsen we onzekeeper Durk_ valk missen omdat blj het duiken het sleu-terbeen brak. Een veldspel-er moest toen j.nvarren.
IIet e1fta1 wenst Durk hártelijk beterschap.

Douwe Oosterbaan.
NIEIWS UIT DE BESTUURSVERG.ADERINGffi
voor de l-eden, .:don-ateurs gn^ supporters zí jn enkere pun-ten _wel-.enígszins berangrijk oàthieróv"r íets te weien.[e _beginnen werd besloten, dat het vijfde elftal *wat
reeds venneld stond in het'krarrtje'r weór zal worden in-gesohreven.
Dtt is niet direkt gebeurd, daar verscheidene spelers

bedankt hadden en de zaak eerst moest worden bekèken.
Gelukkig hebben zich enkele nieuwe leden opEeseven.zaa]-s: Geert de vrieFr.chris Hardeveld,ren sjóufr w-agu-naar is er ook weer bij.

_Hierbij -dient opgenerÈt te worden, dat Geert en sjoerd
deze heifst ook voor de keuring diónen te ,ru"schij;;" envooruit f . 5r-- dienen te betalen.
Bovendien had 1À ook te veel spelers en rryas het beslultdes te gemakkelijker.-rive hopen áan oót aat-à"--Jà"áài"

van' het vijfde trouw op de wedstrÍjden verschijn"Ër--on



t:

het competitie-verloop. te vergemakketrijken, en dat hettevens inhoud? gpr we'hei "ijFà;;;ï;;;d 
-já""--gËiiii. 

metde arrdere elftallen kunnen iËdeten.-e--Àls tweede po?t; felangrijk i"-àái el-ke automob*.1st,1n dienst van le ergb, Íj óen_!-$r r.r-á"t"dï;"ilË'uuh
Ë l3!Ë1"Ërïi*?- sFli*!!á-tt:lË;plt*' 

1 
;iï ;#?m:ii, 

:i ; ;,per pgrsoon) hun bijdragó aftrekbá;-i; van de kilome_terprij stotaal .
Een vocrbeeld: Dokkuri is heen en terug 90 km. Dechauffeur beurt van I medereràigers-;ïF- í; ilioï f ,4t50.Hii ka* dan en wij _hópen dat^hlj áát-oót ao"ií-i" i"r.u_nins brenagen aan-de àruu3 go t! à-i:-;t ;-i.'rJïrb"*inde._f . _4t5o varl de passa,giers = f . g-ó0.

. Ár!.39 punt: Jl*3ór geioeg zíjn *ó'*ái het eerste be-.ITgIt j""Fg seval:-en óp aul"o,sl Hopeiijr. i" àii-ii;à"_1iik. Mooht her eerste een p"l"+áríj[J""or eá* ÀiËi*"in.deze competitie, d,an ziet het-Éóáïuur wel nogelijk_heden on dLveqse keren een bus te ráiÁn riJi en. Maardan rnoet er cok heer wat voó" eÀà"ui-iË"oen. He t zaJallc_e? m_ogelijk zijn op advÍ.eu".r*rïrr"i, or""reg metde elftalcommissie-en óck van r,un--uiï,nàun.
De bus dient een week voor de wed;i;ïJd;et vertrek_tljd verueld te staan in ons elubbiaá-Ën me -r opgaaf*adres voor supporters. Elk_e-s-pe1er-iÀ v""prlcht metde bus mee te-ie1zen. Hoperijii àít iJaà"uu' hier meeakkoorrd gaan.

lds; " o r-", I olo l#, iiïï"ï:;;;; :ïïi,. ;"-*i i 
-rLr.

valkr tlt. watzema en 4.Nieuwenhui; ;;" ;oorspeedlg hen-ster toe vlensen. Ook al-re spelers van rJ wi[en henbeterschap zeggen en_hopen àaÍ ,ó uiï"*" enkele wekengeer_bij_hen_in g.e_plog!_terug_zullen àtlÁ:,
MEDXDETING

;ïàíï::""::::::":gg"j:,iig t?t ?e! eersre errtar tegen
Y11*:*9gl_p"ar,xkn wetén geLeden f"-"" een blauw
,t11inlns,fi3k.met wltte ÁtËG;-gí a; iào* blijven
*igflil; y1+,Í:q"l: di.u.het_ èventil"*i !àvonaen heefrliggen. -f/
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'C' Àlclerts' J'Tigchel-aar
H.dc Jong K.'i'/iersma

]. de Boer l. Goa:ter S; Vi'sser

de op-
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)ld ebocrn .4:, Chr "Hardevpld f-,.Vissert
M I\{ecster

l" van Lceuwen

lldeboom l.Ai G.Brander
J,Nieuwland W"Huisman

J.Teunissen S " Rod enbur"g '

l.\'. d.Meulen
/isdetspel-er: ''

J.Greydanus U.Nijhoi-t I-,"Poepjes H.lyks'u:r:a

J.Broulver \rertrelc: l- "15 uur "

"Y "iri alstra

lat was het clan rveer VCor deze r';cel;. Zoaf.s U z'j-ct'hc.n'- :

.\en we zondag in Otdeboorn eell. non-stcp-,pr'ogïtiiirít-I 'vat.
róetbal ,betréft, cius het "brcc}lSe" rxa,ar ríoellemen na.ar
ret veld G

Qp zaterdag ztjn.er @een wed.striJden voor onze jeugd.
/elder wensèn wij U weer veel sterkte en gencegen vool
ret komende voetÉal-vreekend en maar.weer tot vctr-gende
.leck. ,
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