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Foar de fuotbalklub fan Boarn
Is Jac. d-e \ios to ier forstcarn

.i{wa soe hin forfange kinne

.Op a:.t plakje, hwant syn. irinne
wurd.e d.reaun troch leafde foar de ploech
d.y rt hin dan ynspiratie joectr.rk Sil it probearje r-l1zze kear
or:l in bytsje yn syn sfear
hwat to sízzen fan nou Snei_n.
S.V.],Í.H. sa d.ik forslein
Sietsr en Bouke en folle ()aren
sei-nen. oars al f,an tofr;arentt rt Sil wol wer op neat *ritrlnne
on tt se yn Boarn net mikke kinireil.
En sjochd-êr, krekt.nei de rêst
Sienen mikte, tt gyng rnar bêst
Gjin keeper kaen er oan tr: pas
trleort d"ernei kaen Durk ek los.
Rinne rnan, sa ha je net
En d"e ha1 d-y skeat yn rt net
nurk d"y tj.irge tin as ín wylde
Ioe rt syn twad.e goal tr ynsyld.e
En r,r'arempel ...tt k9e net qp
lk:óh fan ïIein in fi1le skop
En d-r:e wie rt net near trt kearën. -

nai, C.e oaren tt spul forlearen
Ien goaltsje-fnar d.e tsjiáparty
En ien'- f óar Boarn , dce lríe rr, f oarby .

fi.t w1e it d.air, mar 't hàldt net yn
Ial ik r,v i'orfêcl fnr'lrr.-

--' "'J L'-/rvJri.

?.Àclanse

gllEBoal]'r : s.v.ri.H. 4-'1
lfa een 'rieek van iust rnoes-t het eerste'elftal van Old,ebor:rn afgelopen
zond'ag weer aantred.en en wel begen d.e, Gronínger club s.v.iif.Ií. nesetegenstand-er, totiop d-it rnornent hekke'sluiter rn onze afd-e1ing,moest d"oor Oldeb'orn dus r,,,ord-en gel<Iopt oxr on'e knappe positie tehandhaven. We hadden d.eze wed-strijd twee invallers cloord-at ',^liggelenog niet was hersteld. en Jan d.e Jong geen vrij rreeLend. had,. sipke
Ï'l-atzerna speeld.e nu uitera.arcl een vofle r,iedsj;::ijd en voor d.e andere



.rpengevallen plaats naakte g,..iod uld Hej-n Akkernan het elfta1
conrpleet" llet een ietwa'i gewijzigcle opstellíng begon Old,eboorn d.e x
strljd- en a1 spoedrg bleek dat deze tegenstand"er toch beslist
niet- onverdienstel.ijk s,peeld"e . Zíj kregen zelfs in de eerste
l:elft de beste scoringskansen d.och hrm afwerking liet te víensen
i)ver. Maar ond.at S.V.i"{.H. r,'rijwel- d"e gehele eerste helf! bezit
r.lam van het niddenveld, kreeg onze aanval weiníg.speelbare
bai]en. Bovendlen zochten we het teveel d-oor-,het .centrura en
juÍst d-aar snoord.e d.e aanval stesds. ne ruststand ging 1n nqt.
d"e 0-0 stand-. lÍad-at i-n d-e rust ondergetekend.e nog eens duid.elijk
had gewezen op enkel-e taktische tekortkoningen, was d"e tweede
helft nog naar nauwel"ijks begonnen cf ,Siii'on Knol had" cnze ploeg
aan een 1-O voorsprong geholpen. Direkt daarop was b.et 2-O toen
lirk Wagenaar uítstekend- scoorde, waalbfjj d-e cloelrnan van d,e gas-
ten nÍet vrijuit ging. Binnen ! ninuten dus een 2-0 vo,rrsprong
en d-at was kennelijk wat onze ploeg nod.ig had. l.{en begon nu in-
oens veel beter te spelen eri er kwarnen weer enkele knappe conbi-
naties. Bovendir:n spee lde ne-n veelvuldig Dser de 1r jnen en ,dat
hLad na 20 i,inuiqr sukses. lírk llaEenaar(urtstekend op dreef
Jeze Lweede helfl) r:ndernaÍ r:er, fraaie sol,r en rilet cen prachtíg
schot zorgde hi j voor een l-O voorsprong. S,\r.},{.H. was een geslagen
ploeg en bovend"i-vn waren ze cond.itloneel u1 tgeblust zod.at tre nog mur"
iieer kansen kre gen. neze lrerJleri echier niet benut. Het was d-an
,)í)k wonderbaarlijk rlat d-e gasten tcrugkwarren en zelfs een tcgen-
gcal maak'cen, he tgeen beslist oni'rodig rras. Dit nag beslist niet
vó(,rkon-Lcn hcren. I',lch kr':e..; dg uitslag nog eer, be ber aanziet.
ioen tenslotte Hein Akkerlian uj- l cen verwarde situaiie nog voor
z|-1 zcrgde, Volgende week; iets mecr vertrouwen in eigen kunnen
tegr3n l'{arun en direkt in cie eerste helfi ï.r:eslaan. ?ot slot
waard.ering voor d"e goed.e leic1i-ng van arbiter O.de Jr:ng ui.t
iliekerk' 

rI. Ielgrosso.

]T,}EBOOÊN 18 - STJT]{FRÏES 18
'.,flpste11ing.-Hariii,onzetrai.ner,zeivtr,lr
ie weo.strijd.: ttÀl s het Ila eeïl knartier ntlg O-O staat, gaai d_e verd_ei
Í1ger J.de Jong naar voren, dan krijgen we eei'3-2-5 opstelfing"tt
j,[aar iret liep and-e::s uit. ïrtrant na een k1eÍae::1O non. schoot
S.Oosterbaan al raak (t-O). hÍíj bleven naar aanvallen. R.Valk gaf
een mooi tikje over eÈn verd"ed,iger heen naar J.Akkernan, en deae
schoct beheersl over d-e uitlopenC.e keeper heen (Z-O). Even voor
Lle pauZe gaf W.]Ir jdan een nr;oie pass naar F.O,.rsterbaan, die ke i-
lrard- inschoot (3-O) . IVa d.e pauze haCden wi j ecn groc)t offensj-ef .
ltrad"at ne een kwartier gespeeld. had-d"en floot d.e scheiclsrechter al
if. Maar d.e grensrech'ter van Stanfri-es zej- dat we nog r.:aar een
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afDEBaOII_À9.: le vol-gende spelers woril-en ultgenc-rcij.gd-l
'. J i;h.Crc Jr-rng, II .3ruinsir,a, B.v.Hee1, F.t.d..ivieulerrr

T.Ri;d.enburg, S.R1nsna, R.Va1k, J.Akkernan,
W.l{i jilan, B,Oc;sterbaan,'i^I.hÏatzer;ia, F.Bies,
E J.W.v, Hee1, S.Teunissen.

\rcrtre k: 1 .{! uur.

gbDE!9oRlr a ('v'lelrrcn) :

E.ï'Í..v.o",tsrieke B.i{aspc-Ls

L. dk-kcriran

tr'i. v. K:l::be ;k
Irt !/1 ^-.- .E
It . ! 1DÈ\;l

F.lïcld.a
' lt. O,;rs-rerhrfFr . Bangna. G. Huisi:ian

'riiss*l-sprjlcrs: l,.V=1J, T.ilcunirg. \,'er trek r

i{.i.v.d".Kricke

- P. Ti j srra

!.CO uur

J'il t:.jnsln, 3il. .'ta..'r-Ll -' ,/I:LÍ. 
^,,. 

,.1 .2.- ,,t, -'}. a. li: l.tr.1;i;, ll, bb.rl, btnr.n
gekrcge n. Ie e crs1,,,: kc,cr .1:.1, h,, 1.. r :lt trdikk.:It icrant i ,; in ClÍ s*t-
i: ren cn we zu1 1e:n i.i,rpin d:ri i-Lr, i, r.rr.,k t-iie 't dt laats f,c i s ,

'rtri j 'w,.:nsÈn Èat icr]"jr 1{L;vï c::r: ;i::nr;€lijl i jk sp,rltorccke.nà ..:r: .lr:i
v,-r1igoncl' wCi;k.

Rr-l-', {T TE

$'

.1

J-À

'l
II

I
I

:

.:e]"t\"-.',
' ;'l'-'t-

TK ï,IiL OOi{ i^iEt EXIIS EE}' }SERTJE I,NSCOTTE ZTJ}i i I i I ]


