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Zoa1s veruracht, kon het lste het thuis tegen Houtigehage
nlet bolwerken. Evenwel- wii vonden het een spannendc en
sportieve,wedstrijd, waar vooral de penningme ester d:e
móeste waardering-vóor zal hebben overgehouden. Nog, nin-
ncr zagen wij hier in Oldeboorn zoveel toeschouwers bij
het voetballen.

L9 oktober L972.
NEDáITTT3-rlDHES T

Het tweede toonde aan dat
ploenstitel ui tgeschakeld
van Nieuweschoot geworincn.
Het derde speelde tegen Warga 4 en verloor
Reden om de zaken ecns wat energieker aarl

zij zíeh nog nlet voor de kan-
willen zien. Uit werd met O-2

daar met 3-1,
te pakken maJr-

ncn?
Het 4de tenstotte lecd ook weer een nederlaag, nu thuis i

tegen 31ue Boys 3. Zo spclend als afgelopen zondag zLen
wij nog we1 mccr nederlagen opdagcni of is het cen tljde=
lijke inzinkihg?
Het lste gaat zondag &.sr naar de buren in tijnje. I)it kax
eetl zeer spannendc partij worden, met gelijke kansen.
Het 2de speclt óm 2 uur thuis tegen Dakkeveen 3. Áls dit
karwei- niet onderschat frordt, zien wij de thuisclub win-
nen.
Het 3de treedt rs morgens 10 uur tegon Irnsum 4 Ê,êrrr
Misschien hun twcede overwj-nning?
ne 'foudjest reizen .na'ar l,i/arga; het 3de kan hun wel vortel-
Ien over de sterkte "*_1ï_I13ls___ M.

OIDEBOORN . HOUTIGEHJIGE 0-.2..

Een teleurstellend resultaat? Vfelnéó, alleen de betere
pJ-oeg heeft uiteindelijk geworuIen. Tot een kwarticr voor
tljd wisten onze jongens stand te houden: maar plotseling
was daar die goal en voordat we van de schrik.bekomen wa-
ren'1ag ook no. 2 achter Hendrik.
ïlle moesten constateren dat Hthage de betere ploeg wêsr
Iechniseh werden we overspeeld; vooral hun positie kiczen
was veel beter, maar door-de enorïne inzet van onze jongens
wísten we hq,t te-kla-ren, ZeLf s werden er goede aanvallen
opgezet maar het verlossende schot kwam er niet uit.
Er val-Ien bij ons wat je noemt nog !e veel gaten; het po-
sitie kiezen. Het elkaar aanvullen {s er nog niet. Voetbal
fs nu eenmaal een ttspelt'en probeerler ook óenttspel-rr vante maken. Maar omdat-spel- tot het e{nde toe vol tê houden
zuL je ook conditie moeten hcbbcn. $nffn, '"un iedcr wcct

{

I



ÍIGtr .Al]-es wordt er
zoa].s we nu gespeeld
.?omg i9.. ook niet Ín
mét onze' trai:ring eà
uitbli jv€rl.

aanged"aan; er woedt hard getraind en
.hebben gaan we in de goede richting.

één dag gebouwd... .lVe gaan fijn dooF
dan zullen de resultaten stráks niet

Bn waar blijvén'de reden van het 2de cn Jde? Kom nou toeheens jongens. Moeten we jullie soms het huisr,uitbranden?f,
Een verzoek om nu eens nict naer de T.v. te kijken treeitniets geholpen. :

Erl....-wat èo+.bezoek langs de líjn. Geiukkig, ook dat aan -taL gaat in stijgende rijÀ. zo ziá ja maar *áó". r]-s eengoest in een cJub goecl is, dan voell ook een buitenstanderof . suptrorter, .ho-u je het maar noemen wil_t, áiárr--*àË* ,*rr-getrokken om te komen kijken. En a*rs wij áo strakÁ-oot< nogzotn schare supporte rs ireekrijgen naa,r- onze uitweostrijáËn,z??Ls Hrhage nu mee had naar oioeuoorn, dan is het heremaalckd. He bben j ulrie- gez'ien d at ons hat_íc 
-. 

"tááiË"; ; uietrtetocn.H'hage eo+ goal kreeg? v/at ecn goede cag;oo* inr"penningmeesterl
tr'ti.deVries.

'i'",*lóilóEiï:Ë;ffi66iil=, o_2.
Goed .werk 5 orre.r,m "ffirtffierijkc in_ze.t,gespeeld. wat vooral 0pvieï, na.de jongste struËn"rin_
{,.tr j*p.:.de goede::o.rlderllngë gecst en dó *ít om te wlnnen.Árs gurJ.ie zo doorgaanr €r1 daarvoor voetballen jull1e ten_slotte, zal welke tegenstandcr dan ook .een goede en sterketegenstander aan jurlie krijgen. pr wsa-,;E'''Ëi"i"";";;;;_"heidsf outje en wel- t.a.v. v,,Láselspef e r-l.granOinlu. -lit
1oe t je ons deze keer maar vcrgeven, vre zuLlen ons uiterstebest doen of,'r in cre tockomst deáe roít;;"-;i;i-;;;; ioo* telaten komen. We ?_.Lin tenslotte met i+" jongens die allemaalrvit-f,en speten. Jyê- zlen rue.t belanestólíin! o; ;;d"i"i;o vall
?.9: zondag tègemoót] ïei; oezelfdó lnsietring en nentali-teit moet ook d?r".dgg" ju11ie gu*onnón wordón. Denk er ookeen aan ciat de trainÍng er ock ioor jullie i;; oái--zar onge_twijfelC jullie conditie ten soccte kómen.rn ieder geval tot zondag" (0n hal-f twcc .in de boxl)

Blankenberg.
=============

=]-Jl1-vorens iets ovcr de avonturcn van ons 3cle te vertellen,rvou i-k met een 'tjammerkr-acht', Feginnen. É;; k;*;-;;; steedsvoor dat aans ewózen spóiers nleï rcomàïoïààeËi"'ioiiJË" 
"r tezeggen. Je bent altijd maar brij dat je er tenminste ll bij_hebt.. rn het vervolg wordt de wegblijve r niet meer aange$/e-



zen. Die er ni.et is, wordt ztn kop'nÍet gewassen! dls ons
Jde nu de k*q" h?d om de prytgn _tó pakkeÀ, was- het i.t.zondag wel. Ja, ja. u raad het ar: fre hebÉen *nur-vËr1oren.tlgl 3-lr maar het had voor hctzerfflg: geld andersorn kunnenzijn. De scheidsrechter bcgon raar: híj fl-oot voor oe at_t*pp en pal daarop_voor eeÀ vrije trap tegen r<uáá. iiuï"0echter nog geen bal gczien, laat staan aangeraakt,..Maarlaten we niet...zeuren, hij floot verder redári;t.Het- eerstedoerpunt van ïiarga was eón juweel. Een schot í"rr-jo *. o_ver Japi-e.heen in het doel. Da'cht dat Jaap iets tó-ver voorzfn goar stond. Het 2de doelpunt i,vas zo mógeli.it nog mooier;een kopbal . Helaas-in gigen-doer..Het jde"was"uur-fi*ggcvcr_tje van de s. Geheid buitónspel.'Denk níei dàt oË jau wats.tond te slapcn. f*tegendecl, met kunst en vlieg*à"É hieldwarga ztn doel schoon, totoa.t vlak'voor de rust"TóÀ rvrá""""eind?lijl. 9" roos trof . Na de rust was het pt-Oldebocrn
wat de krok. sloeg. 0p de gekste maniieren verdween de ba1niet in het dggr. Jaramer.,j_ongens: rye ge'n rqqtià -oóór, 

eens
komen de goaltjes.als appóleÀ uit de Éoom varlent

V/N DE JEUGNCOMI,{rSSrEI .

afgelopen zaterdag we "o e"r, vorledig progranrma voor d.ejcugd. De .rï welpen speelden thuis tógón ó.N.T. le beidepunten vrerden thuisgehouden door met 2-0 te winnen.
De 9 i*. rioesten nu,ar O.N.F. Een eenzi jdige wedÀiri jd..
Gezien de uitslag f5-o is er voor boido"p"Ftil;;-á;;" moer
aaxL.

l" 9 ju|. togen naar.Noordwolde. Ook hio" *urà weer verlorcnGezien de uitslagcn van vorlge_ wedstrijcien .pÀraÀ-áuro jun.ecn klas te hoog. lit is moedcloos voelballeÀ. Maar als jul_lie je beste beentje er voor zet, misschien keert Éet g.ïijnog wel.
vJïN.qF DEZE Y{EEK VRI.I!]ïGI,4IID]IG 5 UUR TRT1NING YooR ne n ,rvEI-

I-EN-'; - 
( inplaats van zatcrdagrro*!"r) .- -

vanaf woensdag 25 okt.. aanvang 7 uur worden de volgendekepcrs verwacht om te trainenf E.Rei.tsma; R.veld.ïFá, H.Bruinsma; D - 0 o s t e rb aan*31_Ii:::=I" 
ïï:lat;"_"_"";; 

-

J . Kraan.

0.N.F. Ic-0IDEBOORN lc.
V,ii-j gingen
ze _gingcnredden cn
voor ons.
voor ons.

het vcld 1n. En boornbergum kreeg de aftrap, Enin de ganval..lgaqr onze aóhterhoeà'e wistoen gingen wr; oc aanvar zoeken en rrott*38tr!8
En zo ging het door tot de rust toen was het 5-0
Na de rust scoordeh wij nog 10 rnaal dc eindstan,1



werd t5-0 voor orls. l'l/ii 'hebben nu 19 doelpunten ln I wed-
strijden dat vindt ik een goeq gemiddelde..Zo door gaan
j cr,ngèns. Henk 'J.v.d.Krieke .

(*"g ens plaatsgebrek konden de andere verslagjes deze-w éek nfËt geplaatst worden).

DoeI i E.Reitsma :

Schter: O.Huisman; J.v.Kalsbeek; E.Folkertsmg; J.Otter
Midden: F.Bangn ai L.Veld ; H 'Oostcffi--Voor t.[.v.dlKooi; J.Meá ster; R.Mijnheer
lVissels ; G.Brouwer; R.líeid a.

JUN.O zzaterdagêrs.3.r5 ooil===== '

Dóel a R.Vcldstra
r Jlchters .A.Mulder; W,Visserl D.Nunan; H.J 'v.d .Krieke

Middens H.lï.v.d.Krieke; B.Haspe!; J-Huisman
Voor : A.Oosteqhof ; W.v.Ka1sbeekl P.Tysma
Wissel: P.de Meer.
Ds vor,eENDE B.JUN. vioRlpn zillffi=AFe uun vERVircHT:
F.Bies; R.v;d.Kloeti S.Rinsuea; B.v.HecIlR.Valk; R.VeId-
stral J.Mljnheeri K.ikker:na.n; D.Venema; 1'l.Zandbergen; -
.T..Rodenburg; G.0tter en H.Bruinsrra.

+++++++++++++++
0pstelling ,3d.e:.

Doel : J.Dijkstra
.Achterl J.ll/alstra; K.JeJ.smal S.v.d.Meer
iViidden: K.Poepjes; W.dc Vries; B.de'lecuw
Vcor t S.Jager; I.Hemminga; T.Maaren; J.Bethiàehem
Rcs. i lff.de Roos; G.de Vries; J.lfagenaar.

++++++++++++++++++
VERDEFE PR0GRJII'{I'{ ll :

TïJNJE-OI,DEtsO0RN 2 LlBr,
Oldeboorn-Ifngun4 10 uur.'Ofboorn2-Bakkeneen3 2 uur.'rVargai Orboorn 4 l0 uur.

V.erdeee opstellÍngen -waren niet bekend.

BEZOEK /'ILEN ZOVEEI' MOGE]-,IJK nE TR.{ïNING IN Ullr EN IN
CIUB-BEI lNG T


