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DE Y./JLDEN - OIDEtsOORN t-0
Deze weiltrFryfr zu]Jen wc nrdáF zo gauw nogelijk vergeten,Er is werkeli-jk níets goeds over ie vertélleá oan áiteendat Hendrik ju1lie bchced heef t vrcr een debaere.'
Een paar dingen nceten r:iij echter van het h.art: Dccrdat
de -'trainer jamnergenceg door ziekte nict eanwezig kcnzijnrr:.eende er ienand gebruik van te noeten makeá dcor

l-le jaargang l1c. 5

R.Nieuwland
E. "Ad ema

te ze1gensrrlayr kunncn we naar een beatje raak rdnncnfr.rk weet niet _cf het 99r prcfetj-sche voórspel-Iing was,
in_ ieder geval zcu dit d9 c4rgcfrrijving van jul.lie spel
hebben ku-nnen ?:--Jn. Janrier Dirk, áat je ;e ácnai"i"ikcn hcudenn het kcstËe jc nu cen orrióiai" *o""*óÈo*ing.
Begrijpen jul\ie tcch- eensl dat je er niet al_leen jezelf nee hebt ry?al cck je teamgenctcn. lit gclclt ái"tspeciaal vcor Dlrk, cok net nane caja meend,e steeds ztnncnd tegcn de scheidsrechter cpcn tó noeten dcen, ïveweten allemaal. cat nienaad fe il_lccs isi zeker ni.et incnze ogenrzie het resultaat van zcnd,ag; r'a?r wàneer
mcn zrn best dcet en zich daarbij vclÍedig'ínzet wordt
ve eI-vergeverl. \4fat wer cck mceteá artcrcn"is àiii.ià-"""schuldige te_zoeken. lI"-t gekke .is, dat nen prdiiËài,ncoit ziahzel-f 'a}s schutdíge ziet'. Dit tijkt mo-;;i'-voldcende en ik hoop,dat juttie: je .nornaló ppËrrtàut
3.9. zondag tegen Bakhuizen wecr terug hebbci gevcnden.Zodat er weêr een acceptabele uitsraglioélen rieftachien.
Pn. "pïtetling zal à.s" donderdagavoná riJ oe trainïngbekend wcrden geníaakt"

IEUJ!//RDEN4 0lDm00RN2 1-1IN onze 4e we petitic haaJ_den ne vcorde le kcer een gelijk sper. \À/at dè kansen retióit í"aàà"we zeker een overwirr.nin! vcrdiendrniei echter wat l.et
ïglip?"{9 spel be'trcf. Íccra! cp het miaoËn"óràïoË ersreeht sc sDe uld : iÀ/at teeuward en- be tref t 1 dezó-próàÀ'spgglgg veèr- beterl -ecÀËïneeroe 

Éótèr-Àn had het mioden_veld bijna steeds in handen, o"."-ir-riàt naken van dceL_was men echter cck niet sterk. rn de eerste helft vccralspeelde leeuwarcien beter en nan dan 
"ór.-"ó"0ï"ià 

""ài 
*-ovcorsprcng. Deze achterstand prikkelde o"u-r"rr""; -*""t



er werd in de 2e iicift docr cns -'rccl- be ter gespceid,-
zcd,at de gelijknat"er nie'b kon uitblijven. , I 

;

Ï/. Hiri- sna-n;
o:.1!"3"3:JlWlgII-li* -L-:-. . ..-.: '
Ifa-Ïc nedêF1áág tcgen frnsur:' I cind'clijk cen cv.er'''li.nn!-ng
en lvcl tcgcn O.ll.p" 3 u.i-t Bccrnbe rgiirï. !ïc. haddenhet zvraar 

",.
want de górniddel-de l.ccf tijd rran dezc ltnápcn was 18 jca,r,
Daar kwa"n ncg bij da! h.ci ver'schrikkcfiik !velfiï:.l/rwàsr daar
tussen de bcèsen, V.ocr rust namelt lvc d.c 1ei-c1ing clccr )nze
mj.clvccr. Bi j ons stcndcn u..r 5 spclc:r's op C,e zickcnii j si,-,
naar r.ret de invallers vic.rerr rvc'best tevredcn" (Jc.irgcnsrbc-
dankt hicrvccr).
Na c1c thee dedelijk 2-0 vccr onsrc.n tocn kr"ian de nan mct
do haner" Met kunst en vliegiverk van snLze kccper Chrj-s
bleef hct bcpcrkt fcb'1 gca1. H6]; Het was du.s uiteinde-
l.ijk' 2-1 vcci. cnsr Gr al net al ccn lcuk-e vredstri-jd"
Zcnda6 àos. thuis tcgcn Thcr' l, Il< lcan zcl'f niet'rxce dccn
nlier'ik rcken op de puntjcs jcngens. ilcnk ,le Jcns
-;--
OIDXBOOIiN 1l - IEEIJIV,IF'DEN 2"4 0-.1
ilïÏ-ï veFïcr'cn 'tdA-sTFï jclen nceffiffilíe zcnd,agmcrgen cn 1Ol\/! 3 verJ.cr'c:l weclsï.i'rJcien nce sren 

"ve 
zcn1agmsrgen cn I

uLlr teien Ï,e.euwarden dj:e ncg gcen'wcdstrijd haddcn ge-
spc.eld. We. speetrden nu net ccn 4--2*4-cpstelllng, wat ceil
verbe tering wàso Ulke Nijhclt haci een 1taer r:iaal pech drc:-
tcgen de lat te .kcppen, maar tcch scccrde lccu,,varden de
enige gca1- ín deze wcd stri jd, tccn hun riidvccr dccr-.brak"
Sytsc'Rctienburg prcb.eer.'de het ncg vvel tc vcrhinder,:nrnea.r
dat nisluk';c. Irr het bcgJ-ri van clc 2c helft \ryË,ren we ccic
iry'e ór sterker, ríear sioren de.den we niet. Latcr rrycu hct
cck niei erg'nccr vlctten" IUaaf volgencle .week tcgen tíar,-
lí,ngcn krijgcn we ,"rr" ccl.s'rc tvle e it"j:; $;lÍïll;,'
T:tJlíJE 13 - OtllB ggpiri "16 ,' , ,

D-.?'ccÏ-ria 6'êÏ-Fcginsrlnia,t bu{3i} Ti 'r'ijc e] f i.n;r.t;cr' à?yL r-.c
va-r1cn, maa.ï' crlze f cutrrcs spe-1::i::ic slrii P,Fc,:icnbr-1. g< ir:l cl_d
s L-an.l " Hcetryel Tl ir j c i--"a-r1:r-'r \!àf s gJ-i:1crJ, '.ie "i;.-tci, r:ict su;i1-0 vccrsprong de :';:s i; i.t cloai. ceI' f i- a,-"i LiDL-1._r-\iln'r.; .-v.,'.:1 li{..1 c
Jong-" Nil rust \\i.el:cn \ïe r'coL. ste r-li: j .j!.n T_r_ j., j e , S 

" ïcLi.tris,-
sen bcnuttc kocJ-blceillg ocir pGj):'_i.J -Loen iiorrliic van de bal-
werd geduwd rZ-Q dus. En het v-;ir,s cck Sinen ,';eci- clj.e ne t eenprachtig dcclpunt dc star'ld cp l.-o br.rui-rtriv'at cok de cin.d-
stand wa.so lVc hebben nu B punten uit { wcdctrijdcr:, r"rat
vocral- te darrken is aan cnze uitstekenclc trainer H.vïage.'naar. Kori cp jcngcnst za dcorga,::n"

B. de Vries.



PROGIi/,MMÁ

II,IL'tsOORN lC "- jKKR-Uï\4 ]-C
ZdïeÉaág n-ceí{en we^ïc5án *Akkrurl spclen. \ïu:.. -sp.Gelc,cn
znndcï' B.y,Hcc.l cn G.Ottcr" In Ce ócrstc hc$t(ccn paár
rnirruten .ouo)'sb'cos"de E.Valk en even Latgr nog ecns "2-..0"lle.n paar nirr';ten' Later naal';t,c "Alcllrun ccn ,te gcnclcelputrt
(.2-L) cn .iat rvas de rusts'i;aud, Jn de 2c helft waren wij
sterker na.ar het vrÍtCe nict. Soms kwcmen we \rcor .cQn
}eeg dcel, .Tensloute maakte R.Vel,k 3-,'l en 4-L" /Jckiun
kwan scrís vlct vccll crrs dce'l maar een kecr gectcelpunt
v/as gcnceg" Tcnslctte zcrgdc F"3ics v.er 5-í en Oàt
was de cindstand. Ws haddcn.wcer twcc vcrdicnCc ;,untci.t"

M , Rcd cnburr:;IJ

;

Zaterdag 3 cktcber L97Oz
gecn rryedstnijden

'Zcndag + cktobcr I9TO:"
Bakhuizen - Oldcbocrn l-

Siiens2 -bfOebcc,rnz
Oldebccrn 3 Reao Swart'2
01d& ccrn { Thcr 3
C. A"B , 4 -; 01d e.b c orn: l_

0 P s r E r r r N_g_E_11

Oldebccrn 2s C.La-ntinga
R. Dam S.V/agenaatr

,A,Jconirrga
PnHcekstra. I'{.K].eefstra ïï.Huisrlra.a ]'v.Rodenburg i?"Kncl

:lanvang

tt

2"J0 uur
2,0A uur

10"00 uur
2.OO u"ur

12.00 uul"

S.Fiui-snian
'J. ridamse

Res,: M."\rcolstra.
-

a}0ep.qr-q4 _3 s ,

Spelers v:,rn
niet piccies
9.{9S*l c.l': É'

Vertre lc; 1-.,00 uur;

Il,Kcr.kstra J,Bctlrtrehcn ÉÍ.V/agcnaer

r, Krarn c r ï/ 
" 
vc *, 

= 
ï;X"Ë .7ï "r,i-r d à ren H . il; : ;Ï3';oi . "rer. sna

iret Jc e.l-ftr'."1..,,;tn op 1;rjd o; het veiii"dr,;s
rr: iC LiuÍ .

Chr,Hardei'eld
J"Tlgchefaar L"Visser
I(.lii ersna l,{ "I,{ee ster

,I.ni jkstri:.

0 
" 
Schriemer !.. lr. Leèui'lenS,Iisscr_

.r1 o Ni jhcl t
C,.de Bcer

L " Gcrter



OILebccrn 5:
W.de Rccs

Jac.Wagenaar
C-Kleefstra E. -Adena

M.J.Y.d.Velde Sj.v.'d.Meer
G.de Vries ïV.Hoekstra J.v.d.Bij K,Poepjes Ir.Visser
Vertrek: l-1. 00 uur
V/egens ruimtegebrek lunnenwe deze week helaas het inge-
zcnden verhaal over de 2e bestuursvergadering niet vót-ledig plaatsen. Tcch willen we niet na-laten de meesttlfselte punten even naar voren te brenggn. Het vc1le-
$rs"'verslag kunt u dan in ons blad, van-volgende weekLezen. Eerst dus de neest urgente punteni1. F" ,1in n9g rïraar 2 J-ed,en-die hèt t<euii_ngsge.ld .heb-

ben betae-ld. Yyil de rest dit za spcedig-nóSeli,ik
dcen. Graag betarcn aan nhr.s.Knci, daár Góert"Knclvrij plctseling is vertrokken. '

2, Jfzegging van vcetbalwedstri-jden der r-eden minstens
48 uur vcoraf .

3" De Gemeente heeft uitdrukkelijk verboden clat dcorsupporters of niet spelendc tódcn tijdens'oà 
""àteen balletje trapt cp hct kssfxetdx hccfdverd.

Tot zcver deze punten uít de 2e bestuursvergadcring.
Volgende week het heJ-e artikel dus.
Gaarne zcu de redaktie cck cens iets vernemen cver detctc. B.v. enige cijfers cver .dit jaar vergereken niethet afgelcpen jaar. Is dit ncgelijk ???

zcars u wel ziet, geên dikke krant ceze wcek, nit is tewijten aen vcrschillende cnstarrdigheden, di; *ó-u 
"à"á""niet allenaal uit de dceken zullen dccn. \À/e hcpen echter(nrg rryeten het eigcnlijk wel ,"i.è") 

"àiá"no" *eót -*à;;-"-
net een di-k excmplaar'bij u thuis te vérschi;neno 

'-*
il/g zeggen dan ook tot stót vanr deze edÍtie 

^áu, 
ï""",

Een genoeglijk vcetbalvrreekend en tct ziens ín hetnunmer van vclgende iryeek"

Redaktie.
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