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Werd er dclr cns ]-e elftat niet gevletbald, het 2e wcn
thuls net l-L van GÁVC 3(hierdror staan we er gred vcgr),
het Je clftal verlccr net 5-It het 4e elftal.'sc.rrde tí
doelpunten en lrnsun 3 niet eenrdus crk nr:ie winst.
De junicrcn 3 speeldón net Thrí ig (6-0), terwijf 1C

in Gfcuw net 5-2 van G.AVC lC, Tet slct'werden lnze welpen
gCwipt vcrr de.Frles*end-cÉp, dccr uit tegen IïTOC'gefiSk
te spclen (f-f;, tenvijl thuÍs al vcrlcren was not 1-0-
Dus 9 pu.raten uit 6 wedstrijdcn deze zxdag. Gcen sJ-ceht
reslutadt. Hre het :aLlenaal ^verliep kunt U lezen Ín de
nu vclgcnde verslagen.

TRNSUMS-0tDh300RN4
Oldcbolrn 4 yertrck zondag rnet de gedachte orl Feyanche te
nenen vccr dc l-0 nederlaag waarf,Iec ze. thuj.s gencegen
ncest nencn. 0n l,lcd 2 uur werd cr afgetrapt waarbij
Irnsun een vrij stevige .fiind in de rug had, 7'c kcn het
gèbeuren dat cnze verdediging een paa.f keer noest in-
grijpen en dat werd vakkundig gedaan. Mct Trnsuni. I vrij
veel in de aanval wlst ons n:íCdenÍe1d toch de bat zeer
bekeken drrr te sturen naar de vcrrhrcde en daar prcfi-
tecrde Oene Schrlener'zce? resoluut van; Zq kwar: de stand
tcch ncg vrij cnverwacht cp 1-O in cns vrcrdeeJ-. Na nig
een paar cn-benurtte kansen van snze zijde, verqtrcek cle-
tijd naar de rust. Vlak voor rust nrg een frrrlidabele
kcpbal van:Sinon Ylsser dic echter dc?r de Irnsun-spil
van de dccllijn werd gektpt. 

.

Direkt lla rust werd de bat cpgepikt drrr Si.ncn, die ecn
scl.c cndernan, de keeper glansrijk passeeÈde en zc was het
0-2'., Na hat dcelpunt ilas Írnsun ÉeJ.ènaal. van. sla,g en tcen
trck Ol.deb:lrn iras a]-le registers cpen. Dit leidáe tct
0-3 dc:r alwecr Si-non en c\ren later tct.0-4 drcr orlze
zecr snel}e rechtsbuiten .{,.NijhcJ.t. Daarna werd er net
ncg vele geniste,kansen naar.het elnde gespeeld.
'Mót dit étrtat (ol0ebcrrn {), áts het á: êpeelt; kan een
iedege.plceg nóg:terdege rekening hcuden. En wat een sfecr
hedf t dezo pIoeg. Hrr1de jcngens t ga ?c dolr.
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Daar we dc. uitwedstrijd tegen Tjtr r:et 9-0 hadden gew3n-
nen, hadden velen te hcgc verwaehtingen van dcze wedstrijd
Maai het blcek eJ spcedi'g dat Thcr aa.nnerkcliit sterker-
gewcrden is. Een betere 'start kcndcn wc cns niet wcngon,
want recds i.n dc ccrstc minuttr c1:'ende Hcnk net een mcci
dcel.punt de seore. Tcen leek het' ecn 'zeer 6rcte cverwinning
tc *rrdcn, naar d.e ruststand blecf dstr 2 doclirunten van
ficnkie bcicrkt tct 3-0. In dc 2c helft fukte het allenaal
wat beter bij ons. Nadat Jan vrrr'4-0 had gczrrgdr' naefttc
Sirien er met c.en van ztjn befaa:ide afsta"nCssehctcn 5-0
van.. Thcr had.zc nu cn dan gevaarlijkc uitvallen, ïta.àT
deze stuitten dan wcl cp cnzc achterhceCe, Hcnkic bracht
met zijn derde doelpunt dc. cindstand c! 6-0. 3.s. zater-
dag spelen we thuis tcgen ecncurr.cnt Irnsuni en dat zil de
jcngens van Harrr trVagenaar weJ- niet z,c ilcnakkell jk afgaan
als dc wecistrijd tegen Tjrr. .

3 . dc Yrics
G.Á.V.C. 3C Ol-dcbrrrn ]-C
GXVC 3 had de aftral; en direkt na de aftra; gingen ze
aaRvallen. \i/lj.verdcd*ilCen gced rn?"er crk wij krnden er
nie,t' deirkcnen. Na cngevcer 20 ninutcn ;cspeeld te heb-
bcn kwel er cen sohct ríaer geèn schct c1,-hct drcJ- het
was bedceld \rc.:r GXVO-nidvr.rrríaar er sta;:te ienand cver
dc bal hecn cn zc k::n de G/V0-nidvc?r scorcn.Tccn begrn-
ncn wij er zi$ in te .krijgcn en scrrrclcn al snel cen
tegendrelpunt. Rust-stand l-1., Na de thcc gingen we
direct weer in de aanval.. Er waren een, pear van plaats
Íeranclercl . Gemit Otter ging van rie rechtsback naar
linksbuiten. .Gerrit Ottei kóeeg cle baJ- van Ti-nus enGerrit dic schcpte cle bal naar-R v1d Kl_cet en die nan
hcn oir zíjn sJ.cf cn kwan in het net terecht. L-2. Maer
G.':vc liet het nict z:-tten en naakte wccr gclijk. 2-2. Tcenwcrd eT zeer goed gespeeld i.n dc vccrhccdó en-ar dl-rekt
na dc gc4 van GJVC secrrdcn dc Oldebo:rnsters 2-3 en z-4
tcen werd er nog l?! geycrkt vcor nccr dcel;:unten en wijkrcgen_cr ecn. F.Otter kreeg cle bal- van T.nóoenuur,t enpassced@e 2 man. rT:en st:nd-hij vccr een nccilijke"keus,of de b'al terug te schuiven 4aer ecn,vrijstaano"iár"áno
?I sehicten, en hij schcrt uit een nceilijke hoek.Z_j,(Eerste'gca]- van G.Otter ín zixn earri.ëre).E t er werd
:i:t_r:ci gqgcqlpunt, we1_k:e9s_n$g,gn-3 paSalty g**"_o1u_
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ging naast, Jcngcns,
het zo blijven.

we hebben weer twee punten en J-aat

Rn Valk,

0L,DE300RN welpen.- W,T,O.C. welpent :. :-.
Zaterdagncrgen cn J.0 uur rílesten we vcetballen tegcn
Vi/TOC. Dc ricrgens regende hét flink. De welpen IB ncesten
crk vcetbaltren, .naar dat ging niet dcrr..De ncrgens even
v?rr tienen waren wc daar. Tj-en uur bcgannen we. ne af-
trair r:reht YfTOC dcen. In de cerste hclft glng het 113ggrcd. In dc laatstc ninuten ve,n de eorste hclf t trcs'en
zaj ecn ])enalty. Ik dacht,dat wcrdt een dcelitunt, maa'r
nec hi-j zat niet, wa"nt .nze dcelverdediger was er cck
nog cn die had'hen prachtig 6ehóudon. In dc twceclc helft
ging het net Oldcbrirn beter, want wíj kregen cen dcel;punt, cn dat dcelpunt naakte Yfillen Visscr, De stancl .

l-0 vc:r'Oldobr^'rn. in de laatstc 1laar ninuten begcn
het wat slcclrrter uit tc zlcn, want zij kregen ecÍr
drel;unt. Dc stand st:nC1-1. In de tttaal_stanc. 2-3.
Zíj haddcn 6ewonnen. 'W R. Vcld stra
Pil 0G11 ,4I\,Ii,{ I
Wz1*nffifL9,tL:
'rf cd str.nr, Y/ed stri j d
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Wrrdt tcegewcnst aan D.0csterbaan dorr dc
lB.. Hggeng _een kleine cperatJ.e ncest hijkenhuis. Ock nanens dc JcugdacnnisÁie-ón
ncg betersehap gewenst.,

spelers van
naar het zíe"-
de Re daktie
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per paar.
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SI,UITING. .

Ja, zc kunnen we dit laatste stukje weï ncenen. Het is aI-
tijd het sJ-ct van het eJ.ubblad.
Cvór de standen va-Lt nlet z) veel te :gertellen. -i].lg uit-
slag.en z:-jn cp dit ncrient ncg niet bij de redaktie bekend.
ïVij .hcpen hierx:echter .zeer^ spoedig'het ncdige vïecr cver
te krrnnen meedelen. 'En hci:eÏ-ijk gcecl nleuws..

-l}J.leen de ultslagen in;de 1e klas FE heeft U naandag in
de kra4t kunnen Lezenl Hierult bleek dat aJ.J.e 1 gJ.ubs.r. dÍe
bcven Oldebccrn staan hebben gewonnen.Níet'zc best dus.
Maarr wê gaan net vclle noed verderr,dus tct vc].ggndg week.. NÈDJKTIE.
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