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OL)EBOOR}I - TOIBERT 5-O
Afgelopen zond.ag (voor een week) werd d,an al weer een begin gemaakt
met d.e tweed.e helft van d.e competi-tie. Het betekeud.e voor Old,eboorn len
d.e thuiswedstrljd. tegen Tolbert. fn Tolbert hadd.en we verloren rnet
1-o, d.us al-fe reden ora d.e retuin revanche te nenen, cok a1 omd.at we
d.aar zekel een punt hac.d.en verc-iend. llu, het d.rirent gezegc, d.at d.e
revanche er volkorlen is uitgekomen. I{et maar l1efst }-o werd.en d.e
gasten finaal overspeeld- en d"e uitslag was nj-et eens geflatteerd.
ongekend.e weelde dus, temeer daar vooral bij ons he.L maken van
d.oelpunten de l-aatste wedstrljden veel te wensen overliet en nu in-
eens negen stuks i-n twee wed.strijden(4 tegen H.D.To €n nu. 5). Toch
ieek het er i-n d.e eerste helft niet op, d-at d.e uitslag nog zo groot
zóu'word,en. ne gasten spcelden soms bizond.er knap, doch maakten de
fout, het spel pver te veel- schijven te laten gaan. onze ploeg kon
steed.s ti jdig ingri jpen en er werd steeds goed. uitverd"ed,igd.. Boven-
d-Íen bleken we ceze r,recstrijd in staat on weer eens; tot een knappe
cotrrbinatj-e te komen en onze aanvallen waren dan ook beslist .gevaar-
1i jkcr. ilalverwege d,e eerste helft hadden we succes" sj-non Knol
gaf na een leuke eornbinatii:e op het nidd.enveld. een lange pass, wr:lk,
dooe sipke Watzena uitsf,ekend werd benut en d.at betekend.e 1-0. Dit
r^rerC ook d.e rustsiand.. De tweec"e helft r+erd" een eenzi;d.ige verto-
ni-ng. De ploeg var: Old.ebc>orn d-raaide geweld.ig en Tofbert kwarn er
niet neer aan te pas, celerd.e;f i.jk aan grc.ei.de old-eboorn naar een
grootse vorn en doerpunten kocd.en d.an ook niet uitblijven. xerst
z,orgd.e Wiggele Schriener (goed- rnee opgekon:,rn) voor 2-O en d,at was
hei nonenr dat onze ploeg inspireerd.e. Si-pk-e l{atzema scoord.e fraai
na €.r(:]n knappe solo 3-0, terwijl even later Dirk Wagenaar eveneens
een fraair; sol o afronclcle rnet een enorme kogel t 4-o. )Iog ïas onze
pl-oeg niet uitgeblust. Jan Kal-sbeel: kreeg d.e bal in vrije pr;sitie
en liet zowear l-o aaniekenen en dat r.rerd. d,e eind.stand". De eerste
lte'1stri jd van c1e tweed.e c()npeti-i,ie-helft had" een verd.iende over-
winning opgeleverd, en d.at was juist wat we nod.ig hadd-en. rmrners d.e
kornence veertien d.agen staat ons een zwaar programna te wachten en
d-ergeli-jke overwinningen geven ongetwijfelC wat vertrouwen. Jongens
het was fantastisch. Rest nog te vermel-d-en d.at scheid.srechter
Pruirn uit sneek uitstekend" floot en na afloop zeer tevre,feb was
over d.e sportiviteit d.er beid.e ploegen en ook d.at geeft vold.oening"

ItI, lef grosso.
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GC?REDIJK - OLDEBOOR}T 1-]
lTa d.e twee prachtige overyinningen van Old.eboorn op Iespectieve,-
lijk H.D.T. en Tol-bert, rnpesten we d.an afgelopen uondag aantreden

..tt ,len .Gorred.i jk en in- Gorredijk. Gorretli jk, - een Ploeg b.oord,evgl.-
talent, d.ie toch eigenlijk beneCen Ce verwachtingen bliiftt
kr-.rtden en moesten we tegen hen op fel1e tegënst'and rekenen; Iriiiers
dt ze r.redstri jden zi- jn bi jn.a pLaatseli jke C.erb;;ts --n bovendien had"-
C.,rr lie thuls net 2-1 gewcnnen. Opni-euw heeft Gorredi;k trct toch
njet waar kunncn naken. Een gelÈad,en en sons uit;stekend spelend.
Ol deboonn heef't zclf s kans ge z,!en.een níJg. gr,)tere zege te behalen
di,r.n in de thuiswedstrr jd,, n.1. . 3-1 . Oldeboorn heeft C.aarvoor naar
.l,,,n hel-ft nodig gchad, warrt de d.oelpunten vre len aile Ín d.e evrstÉ
hu l"f't . Cnze taktiek werd voorireff eli jk uitgevoercl . 89. geslcten
r';rcledi-ging, ÍrtY\ brek.:nd ni d.d.envt,,,d en scherpe: spir'sen Cie "op lange
birl-Ler: rn de.ru.il;1t= nossiÉ'n r;ken€n, Na 20 l;iinur,i;n spelen kwarir het
eirste succes. Dirk Ï^lagenaar forceerde ()p rechts :en coïner. Jan de
Jong bel:rstte glch er n€er, clc'ch kr;eg d-e bal weeT tÈr.uggespeeld en t{
z,.,ttt. opnj-euw. ineens vo.;r. Urt een t-j-ïrsar van spelers kreeg. d-e rnee
olrgekomen Jan Kalsbeek c,c baf en schoot ineens. rn d"e roos, 1-(.

, Dit was w.?ar we r.rp gerekt-'nd haddett, ..rn \roorspïong eri rlan toeslaan.
Even latcr een v-Lotte eonbina'iíc en Sipke lilatzcna scoord-e be hccrsi;,
(-2. ilog r,aaï nct'!'Iari n.n C* feestvreugCe te b(iven of Ce nrecgekonen
Ol",1.eboorn-suppcrt.:rs k,;nd-eri opnieriw juichen. Een ind.rrekte r,'ri je
tr:ap werd Cor>r aanvoerd-el Jan Jucninga zeer ]istig gencnen en Jan Ce
J,r,ng benu';te dii prachtig, O.-i. L.ek d.c zaak hiernee besl-i-st, níets:
bteeli r.rinCerl: waar. Vijf níriuicn fater wa;; heb1-3r toen nen d.e

1;-nksbirinen €1reir gele gcnhe id gaf 1.c r;c-hicten en zijn schct r'ras
r]nhourlbaar. Vlak v,:oi rust t::isb,)n ct gasthercn nog te:') pcnaity,zo*
Cat c: lusl llier, J-i i;i ();rr'.'-'i:iiie, ing:-ri6. De t-y;ced.,; hel-fl is Oe
-r'i.,crslrci1.q bche . --:t r':,rd.;Ci;t- . lie i.].:ioen d-e opJracht in de rust
.':r-.3Ê\'Ên Or: VCr)r':]1 z:1-r'i,.. 1:.-ii'si, tc spt:f ';p, l,r],ndljl Iicico I r. Di-t
t.'r,,r'ci r-li-ts*,el:'i'rli uit;;,'.i'ot '*, ll.' . -,ii jll li::;f i g.;un cnL:, I .- kans gchd"cf
urr li-ri i.--lj L')!,r1. ir.: ']-,',j- r:it1r1t rr.l riiir': iti l- ci j l.l verCi rntl , li l ru.: t ;.rcrricn
r, -kf .:, ?oci; j,,:l ,-:t rrle --:- - ili .;1.;:-i:.'' :r-r i lo; ïjr,--n rr'-- :;: t ;i o: ;it.trln ]i:o1
{r... S.';l-:e il,,r.i."u.:,.;. .l :::.-t.:l' "-iitt;. rl .rli. liii^ tl"at zi jl ui u^;t..--:n'J-c ;;l;:,:1
" "r ^-r--'- '--'i iichuici:,rl .,chtc:' ,):''r:iii ai'1., Sl-rcek ilr:ot tr;t icders tc-.' -u -.1.iór,-a-U.U. .;trlLirU..i U lU(-i'
..-.-,Jtl.;nhs:.,-r-. Oit:.,; r- j.,-1r:: r-,1,.)c-C sLt.;1ci-e prir:a. 
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;ira,].f :.hef ai-.s k--u:-'cii-i di) scheidsrecht.)ï Ccse af , hut t ,ns.to.l. " ---l:,r, .i;,,-

;a,vcli F,c :rr;e cl- nic t ctp , l,laar het wa.s Binne C. j_<_, . ,r .ri.,,í_ri . . cltr..,oit ._:l



goalr 1-0. lla een tijd.je was het rust. Er kwan een wijziging in het
elftal W.Ïíatzena er uit en J.W.van lïeel er j-n. Zet gíngen '',re het beld
op. lfi.i hadden d.e aftrap. lla een trjd-je was het J.lI.vari"Heel"'eeh
schoot een goal:?-l . l'{aar R.valk a11een d.oor gaand.e sen een schoot
in :de hoek 3-0. Rinze l,ralk had lr.eer f ast vzn zijn voet en kwan. een
invaller F.Bies. i'laar het Jukte HaulernÍ:jk nlet orn een goal te kregen,
S. Teurrj-ssen Èen schot en gíral 4-O en d"1t was de einduitsiag.

li . Bruin sr,a .

nÁlilKzF],ccllrc. . i .

ilicrbi j wi1 ik hartelr;k d.ank zeggen aan 'de speiers van he-t;, 1e elf-
tr-:.l , trairier en lcidrr, en de A- eti B-welpcn, voor d.e prachtrgc
1 rui tn'and- n d i.t, ik nocli t or tvangen .

Y. Bl.rauw.

HËER Ti{UiS. . .. : r
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f rre r. d:-rt iri j wce :: ?o sp{rÉrdig ritr)ge11jk reorr iri ons nld.C,:n ztf ve:,,--
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A.S. ZONDAC

Speelt ons eerste elftal. thuis tegen Blue Boys, $etgeen een in-
teresssnt d.uel beloofd. te wcrd"en.'llet verd.ere progranma in deze
afd.eling luid.t a1s volgt

BAIf,(EVEEN - HAULER}ÍIJK
TOLBERT - GORRE}IJK
H.}.T. _ OERTERP
3UITEIïPOST - S.ï.1{.H.
liarum is wrlj

Nu laten wij U nog even d-e

I{AUIERWIJK
},TA-RUM

OERTENP
BAIGE\IEEN
OLDEBOORI{
I{.D.T.
GORREDrJK
TOT,BERT

BIUE SOYS
BUITENPOST
S.V.M.H.

stand zten t/n afgelopen zond.og,
ge$. ge1. ver]. r"oor-tegen pnt.

12912
12813
12552

{ 12 6 3 l
12524
1244,4
12'435
11 4* 1 6
12 156
12 147
11 1 3 1

30- 16 19
2C-11 17-22-12 15
16- 9' 15
21 ,' 12 14
1g-22 12
19-11 11

l-23 9
11 - 18 7
11 - 21 ó
11-34 5

Zoslg u zie t, kan er a,s. z()nd.ag ircer wat gebeuren nrct bovenstaan-
d-. stand-. Ook Old-.:boorn kan bij c en eventuele overwi-nning behoorll jkprofiteren van \,;n misstap van oerterp en/of Bakkeveen, iaar tlannoet er dus we1 Sewonnen wiird.en.3lue Boys heeft wel d.e helft nlnd.erpunten dan Old.eboorn, naar denk hief niet te l1cht Èver. verd.er iser nog het duel oir d.e ]aatste plaats tussen Buitenpost en s.v.jr{.Hr
en ook hiervoor is Blue Boys nr:g lang niet vei_lig
Wc zul len dan ook verd.er nj-ets bierover zeggen en de resultaten af-w:.chtenr Ínaar we kond.en het niet laten rrni u even in te lichtenontrent de stand. van zaken.

RE}ÀKTTE.

PUB],IEK

Kornt natuurlijk zondag in grcrte getale rnet vlaggen
ons veld. U hebt zond.ag in Goned.ijk we1 kunnen mer
*aar erg gevoelig.yo?r zijn. Drs.mensen, noeCdg zelaarniee slulten rf]' J dan weer de tent, tot zondag op

en
ken
aan
he

spand.oeken naaï
dat de jongens

at veld.
RE}AKTIE.


