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We hetrben d"e feesten weer gehad..en kunnen ons nu weer wijd,en aan l

het voetbaffeest. In de afgelopen ffeken zijn er verschillend.e
oefenwed,strljden gespeeld, waarvan U in dit blad- enkele verslagen
kri jgt voorgeschoteld.. Verd-er kornt U nog tegén he.t programna
voor a.s. zaterdag en zond.ag

Red.akti-e

HOUTIGEHACE 1 - OÏ,}EBOOR}.I 1

In een uitstekende wedstrijd- is Oldeboorn eï op veïïassend.e wijze
in geslaagd een 1-O overwinning op Houtigehage te behalen.
Een sterk opdrirlgend" Houti-gehage slaagd.e er niet in d-e verde-

d.igíng van Oldebotrn te passeren, terwi j1 Ol-d-eboorn met snell-e
uitvallen zeer gevaarlijk was.
Dit resulteerde halvenrege d-e tweed-e helft in het enige d"oelpunt

van d-e wed.strijd. Een rnooie d-iepte-pass bereikte L.Poepjes, d-ie
d-e bal beheerst in d"e hoek depr:neerde, onbereikbaar voor de keeper.
Houtigehage heeft er toen nog alles aan gedaan orn weer op gelijke

hoogte te konen met Old.eboornr naar het mocht niet baten. De ver-
d.ed"iging, rnet doelrnan H.Nieuwland aan het hoofd, hield prima stand..
À1 r:ret al een prachtige oefenwed.strijd- voor bej-de tearns.

G.A.V.C. - OT,DEBOORXi 1

Over deze wed-strijd" valt niet zo erg veel te schrijven. Old-eboorn
spe'eld-e lang niet het spel wat i-n Houtigehage vertoond- was, mls-
schien hadden we deze wedstri jd. nog ín d-e benen, teewi j1 G.:i.V. C.
zi-jn beste wedstrijd- tot dan toe speelde

Ond.anks d-it feit wist Old.eboorn goed stand te houden en ze1fs in
de laatste minuut nog de overwinning te gríjpen uit een strafschop'
Deze werd op uitstekónd-e wijze benut d-ocr doelman'H.Nieuwland..

E}TTER - OL}E3OOR}iI

0p zond-ag 22 augustus r.Ias het dan zover. We vertrokken ts morgens
10 uur vanuit doolhof , met a1s rej-sleid.er Dhr. d.e Ïfagt' Over d,e

heenrei-s kunnen we a1leen $,aar zeggenr.dat d,ie'goed. verliep. In
i{eipo"werd lnet de ploeg koffíe gedronken en een ha,pje-gêgètên,
waarna d.e reis verd.er gíng naar Enter. Bij aankomst bij het sport-



ci-i:iplex van d.eze {e k}asser keken we ons d.e ogen ult. }íai een
accomodatie, in vergelljking bi-j die van Ol-d.eboorn zou je zeggen
d-at je hier bij een Ere-d"ivisie-club was. 

:

l'lc had-ti-en nog ruinisdhoots gelegenheíd. ons'rusiig te verkled.en
eï) even in te trappen, waarna d"e wed-strijd'kon begínnen.

- --Cv.e::-d-eze weclstri-jd-"he-t volgeridel -Qua"siiel konden wij Enter
br;sl1st niet bijhouden en d-e uitslag van Q-2 voor Enter was dan
os:k.,nÍet geflatteerd-. DeEe rnensen waren zeeÍ 'bei{qlí jk en had--
cleh góed. positic-spcl. De beÍd.e d.oelptrnten van Old.eboorn kwamen
vogrt uit een r,'rije trap cn een.strafschop, die resp, d-oor Jan
Jceninga en Hendrik iriisuï,I1snd $itstekend r.rerden ingeschoten.
I'ia d-e wed"strijd" ve rzaneld-eir beid,e ploegen zich in d-e enorme

kantíne, y?_ar. geq;911íg j{qr4- ggpraat en gedr<rnken. }e àe-íde- vodrzitters aeiden nog loven,l-e woord-en en er werd ook.vast*
gcstel<1 d-at Enter volgend. jaar,.in -Oldeboorn'op:,5e-s-1 -'ur1
kone-n, waaruit blijkt d.at het nsl ec.n geslaagd-e rnid"d.ag was.
na net veel moeite le ztTn weggekomen .rrit d-eze prachti-ge kan-

' tine reden r^re op naar Balkbrug, waar cUn d.iner:c,p onu stond, te
wachten. Het etenÀshaakte priáa en d"e stenníng wa,s best.
Ti jd.ens het d-j-ner werd e:n j-clee naar voor gebracht om een ge-
lcgenheid te zoeken, waar ilen kcn ,l-ansen. Dit wercl net algeniene
stemnen aanyaard en zo kwarren we'áan terechi ln }Tljeveen.
ilrelwérd nog --ven gezilig g6d.anst, geáronker., en gepraat,
w,-arna de terugtoch t wrrd bcgc-rnncn . Wu :rriveerd,cn on half
ti+aalf in Old-eboorn, en lÍe kond-en wel zeggen, d-at d-e clag goed.

.g.,s1aagd'was.}1tniochtwef'e'nsvakergebeuren..::',,

"or.DE3OoRli "1 .-..

Men kon we1 merken, d-ai Olcleboolír n9t -3 d;:gen hacl-.feéstgevicrd.
H,:t lood(of was het de d-rank) zat d-e jongens nog in d-e bcnen.
I'iaai: toch werd er blj vlagen..wel goecl gespeeld en er d-ed.en zich
verschi-l1ende reë1e kansen rro.or. Deze werd-en janmergehiteg niet
b.nut. !Ial-verwvge d- eurste. helft nar,l Oldcboorn een voor.sprortg
na een goed- opgezettv aanval, naar het d-uurde niet zo lang of
cle stand. ï'as we.er geli jk. Dit gebeeurde na een foutje in d.e

ve rd.ed-igin g.
lda d-ê rust was het gebeurd-. Het spel zakte tc! ?en ?e9r.1aagpeile wat natuurlijh*te wijten wás aári.' d.e feesten, en d.e stand.

1-1 bleef tot het e ind-e gehand.haafd-.
En nu niaar hopen dat hei zond-ag a.s. in de cónpelítie a1lenaa1

weer wat beter-gaat. Succes





i:OE KÀiT DIT ?????

Toen de jongens van het 2e elftal een oefebwedstri-jd rnoesten

spelen in Irnsum, was er geen leideT aanwezi-g. verder vÍaren

.r gnot spelers genoegr zodat'de jongens zelf nog mensen

rir-.esten optronmelen. Het was Zelfs nod-ig, dat er jongens
n,:espeelden die geen 1id- van Oldeboolrn ziin. Heren bestuurs-
led,en en leiders, is d-lt nod.ig ? Dit komt de stenning in d"e

vereni_ging beslist niet ten goede. i[ii hc]pen dat in ons

vclgencle nummer hier iets naders over gezegd. kan worden.

o,A.V. c.: 1B - OI,DEBOpRN 18- (Bekerwed-stri;id-\

Ïle had.d-en G.À.v.c. geloot voor de Friesland.-cuPr een sterke
tegenstander dachten 1{'e, naaï rj"at viel eI.g neq: Dgt we,d1s_on-
aants toch verloren is te wijten aan de scheídsrechter. In d.e

eerste helft warenr we even sterk en .aan beide kanten waren
cr gevaarlijke aanvallen, rnaar. er vielen geen doelpuriten.
H. iruins*r'(or.uo keeper), die 0.{la1k(we1ke helaas in het
zíekenhuis ligt) verving, veri-chtte enkele gbecle redd.ingen.
Tn deze 2e helft nanen wij een. voorspr'ongr toen Binne door
de achterhoede van G.À.v.c. sla]omd-e en daatna d.e kepper
net een onhoudbaar schot passeerde. Het werd' echter á1 weer
snel gelijk, toen clc scheid-srechtcr aff]boi voor een blessure
van Rinse en d.aarna, om de bal- weer ón het spel te brengen,
een d.írekte v-ri-je. trap voor G.À.u.c.. gaf . Hii had gewoon een

stuitbal rnoeten geven. Die wrije trap werd- keíhard. in de bo-
venste hoek geschoten. Een tijd-je later irerd TjÍbbe het veld
uitgestuurd- toen hij tegen een ionge:n ze7- die her.r net had ge-
trapt: Dat noet je niet weer cloen. Uit d-e wrije trap d'ie
G.Á-.U.C. toen króeg werl opnieuw ge3coorcl. De wed,êtri jd werd
daarna ronnelig en eï kwanen geen kansen meer.

S. Teunissen.

NOTIDTIES

'/an d,e oefenwed-stri- jd-en van b.v. oïis
geen verslagen binnengekregen. Heren,
dat dit van cle conpetltle-wedstïiiÓen
natuurlijk voor alle elftallen. Want
risico, d?t U geen krant meer door de
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tweecle elftal
wilt U er olïl
we1 gebeurt ?

airders loopt U

bus krijgt!!!

hebben we
denwJcen,
nit geld"t-he't


