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Nou, dic kunnen we rustig povertjes noemen. .rllleen het
Zde zorgde voor een ovcrwinnlng, wat de senloren betref,t.
Het eerste lecd, in een matige vertoning aldus de ïr.C.
een kleine nederlaag uit tegen Tijnjc, 1-0. Kansen waren
ar wel volgens de leider, maar deze werden nict bcnut.
Waar het o.i. ook aan mankeert is te weinig persoonl_ijk-
heid bij sommigc spelcrs. Iets brutaler worden herenl
Zoals gezegd, het tweede bchaalde een ruime 6-0 ovcrwÍn-
ning op Bakkeveen 3. Zíj spcelden over het algcmecn eenvrij aardige wedstrijd, alhoewel- er nog menige kans om
zegp geholpen werdl vaak door tb gehaast spel. Maar zij
blijvcn op deze mani-er mooi meegaan in de kopgroep.
Het lde leed een ruime 7-0 nederlaag tegen Spel c.sr
Een resultaat wat ons toch tegenvlel. De wedstrijd duur-
de de twecde he*ft maar 35 mln. De scheidsrechtcr was
bang voor wat hemelwatcr verklaarde hij ons later...
Ook het 4de leed weer e.cn ncdcrlaag, nu uit tegen Warga {met 4-]. Zoals ztj echtcr de afgelopen weken speelden
was dit voor ons gecn verassi_ng.- voor wat ê.so zonóag bctreft t<ii;gt het rste de buren uitNij-Beets 9p bezoek. Dat belooft wcer ecn spannende par-

o tij voetbal te worden. 0m iets afstand te nómen ven deze
mede-concuryent voor de onderstc plaats was een ovcrrryin-
ling_qce! overbodige luxet (rs p/r3 vorolND-rl iriEEK)
Het 2de heeft, cvenals het -3de, een t'snipperdagít.
Het 4de tenslotte hecft de gelegenheid om-direct revanchete nemen 3 om l-0 uur zondagmorgen ontmoeten ze \,{arga {wédr, nu thuis uiteraard. .ïe á:,in benicuwd. . . .
LEES NET IN DE KRINt D/iT ER i.S-.ZONDiG EEIV BEKER- M.lvspsrmJD TEGEN ST JïD$KjNJJL_gp_HEE_pBgggár\0-ï Jï ST J,jT.'- -

TIJNJE - O],DEBOORN 1-0.
dlweer een nedcrlaag. En. toch hadden we. deze uledstrijd
moeten wlnnen en mj"nstcns met drie goáls verschi_l. tV1áa.n
we wistcn de doelrijpe kansen niet ie benutten. ï/e mis-
len nog dat kleine bectje wirskracht on door te drukken.
0m er evcn tegenaan te gaan. trve spelen nog te ondoordacht.
Ons elftal is te onrustig vaak. Jli.s *e geón bal hebbenstaan we stil en dan kan een medcspeler-.-le de bal_ ooknict aanspelen. Maar alles zaL gelêeid móètón *óroónï
cn ook dat zaL er nog wel eens uitkoman.



o_ok.krijg.ik wer eens de lndruk dat sornmige spclers, voor-
aL in de tweede helft, moe-zijn. Gaair. we zateidagsavonds
w91 op tiid naar bed? Bedenk wel dat wanneer je in het lsteelftal bent opgesteld, daarvoor ook i-ets van ju *ordt ve r-langd: Iïgt.is nu ecnmaal het ideaal van icderó jongen omcens in het ecrste vaJl zr n club te mogen spelenl rË neemtcnmi.nste aan dat dat zo is. vooral- có ;eulospelcrs kijkennaar jul1ie op.'Dus wees hun dan ook tot vóorÈeeld.Ilet 1s all-een maa r cen ve nnoeden van mij, mear ik hoopvan ganser harte dat ik mi.s ben. Laten *,ó'n"telkaar proberener lets van te meken, want als het ecrste errtái-áoèodraait, gaat het ook de hele vereniging goed. -'
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oL,IEBOOFI,ï 2_B./f,I,SVEEN3 6_0.
Mijn hartelijke .gerukwensen jongcns en niet in de eersteplaats met de overwinning, (alhoewel dat natuur:lijk reuzefijn. is)r maer *" riiet de máie r waarop. vu*"urrrieiijri wateen inzet van jurlie allemaal. NietSén e maer dan"ook niet
:i" uitgezondercl . Door die inzet om uaíu ezít krecg-J"r-lic- tegcnstander dan ook gecn kans hun eigen up"ï ï"spelen. Natuurlijk kost het vrel energie, máar ais je danzicten merkt da_t jc ploeggenoben oeróio'ztjn, ci-hËi ookcoen, net zoveel 1n te zetten al-s jezelf dán'komt €i. cengrote voldoening over j e om in zo, n team te kunnen mce-
spelen
Nu 1s all-e.s meegelop€hr. jullie hebben er fri-nk op los ge-scoord, maar hei kan ook-voorkomen da.t da.t niet Íret ge-val 1s en je nrisschien zerfs achter kornt te staan. Maarca n weer: l'./rls het here team zich inzet zitten er arleiransen nog inrr.
Jarnmer genoeg, voor mii, ben 1k er het ê.s. weckend niet.iv[a ar officieel leblen julrie toch een vrije voctuàr zon_d+g. (D?n zlnspeelt dhr.Ëtant"nb?"g.oB -een 

óef enwedstri jd
?p zondagmorgg! t0 uur tegen het 30o; .n?.ar dan noèt freï
19u ggn competitiewcdstrijci speleá, Í,ed.)rk wil niet nalaten D.RciÉsma-hartáriJt te danken dat hijals grensrechter he eft wil]en fungereá; ock bedankt voorde wijzc waarop-l
Jongensr op naar de volgende eompetitiewedstrijd. veelsuccesl 

Brankenberg.



HrJ \I/IST. . .I.VU Ï/ISTEN . . .ZTJ lïTSTE}tr. . .
Nou leren ze het misschicn eens af, dat gcklauter altijd
op die steigcrs. lit gezegde naar aanleiCing van een val-partij bij de lnaanbcuw zijnde huizen. iíe kunnen het na-.tuurlijlt ook zo zien: was het bouw-tempo hoger geweest
dan was hct ni-et gebeurd. ïs dit tempo normaal- da^n kunnen
we het jongctje dat nu van de steiger gevallen is als één
van de eersbe bewoners zien.
l/at meer trainen, zeggen 'we tegen een speler van het 4de,dit naar aanlciding va'n zijn gezegde: "Nog zotn sprintje'
dan kunnen ze mij ook wel oppakken..'lrrNou mag ik doodvallen, a1s 1k weet wi_e er dood istt, dat
gezegde vall ecn'tleed aànzegger-"-. Bovengenoemd,e, aarlzegger,
deed ztn route en bij het op dén na raàtste huis stak-hi;
zrn preverernentje weer af . ne bewoners hoorden hem aan
en nodigden hem daarna uit tot het drinken van ecn bor-
re1, hier was een bruiloftsfeest. Onze tta.,,.nzeggerff kreeg
evenwel te veel van het goede, zodat hij bi-j de bewoners
van het laatstè huis op de rug liggend 1n'het portaal
eerst genoemde woorden sprak... J.S.

Y/N DE KJïNT BEI,(EKEN: Y//.ËGJI 4-0L,Dm00RN 4.
Na een bakjc koffle genomen te hebben werd er gevoetbald
in de stromende regen. Toen het droog werd stoncen de ve-
teranen van Oldeboorn ar met 1-0 achter. Dit was na een
kwarti-er spelen, door een misverstand in de aehterhoede.vj-jf min. later werd een foutje tussen de Laatste nan ón
keeper van ivarga nctjes afgestraft. Dit was de gelijkma-ker. wanneer 0rboorn nu had doorgestoten hadden wij-met
1-2 voor kunnen staan, naar de stand werd andersom. noor
twee keer zwak ingrijpen van onze laatste man werd de
ltald met ingang van de rust 4-l voor l/arga.
Na de rust kregen wi.j een iets beter O'boórn te zien.lit werd omgezót in 2 doelpunten door sáviÁËcr-en-lcllvier-
sma.
En dam. nog dén ding; als het 4de nog punten wil varzeÁr.e-
1en, moet het
le. Eerst wezen;
2e. Niet te veel praten.1. Chrls v.!ïardeveld.

+++++++++++++++

fevens vemreld Chris dat wat de toto betreft. afles uit-
stekend verloopt.Reeds meer dan 100 fomulleben per week
meld t hi j . nOE OOK MEE lt/N Dtr TOT0



\I'/IE DE JEUGI HEEFT, ITEETT NE TOEKOMST. NIETY{.A.4R...?
(lit naar aanleiding van de vele kopy die wii regel-
matig van onze jeuddleden en commissie lrrogen ont-
vangen. Eerst nog 2 verslagjes van verlecien week).

OLYPÏïI /, lb OLIESOORN lb .

Wij begonnen met ve el moed aen de weclstfiid_ om te pro-
beíen èen puntj e te pakken van deze toch wel goeie club.
Wij hielden de eerste 10 min. stan:.d met absolutrt geen
kfassevoetbal-. De Qtyphla spelers konden elkaar goed vin-
den en het was gecn wonder dat zli er vaak doorheen kon-
den komen. RàVeldstra l1et zlc$ passeren en de speler
nam daar gebrui-k van, hij schoot en de kepcr verkeek zteh
er helenae'l opr 1-0. En toen duurde he t nie t lang meer
of er volgden nog twee goals. le ruststand was dus l-0.
EEn wisseli-ng was zelfs de oorzaz"k eÍvan dat wii in de
aanval gingeny maar dat had ook niet veel te bebekenen.
nie vrisseling was d;t He=Bruinsma van rechtsbulten ne.ar
het keperplekje verhuisde en de in de goal staande F.
Bies naar r.buiten ging. Ook il.Bruinsma nioest nog twee
keer vissen . noch deze -keper had meer geluk dan F.Bies.
.Al met al vlas het een niet te beste dag voor onze jon-
gens. R.r/alk.

o. N. r.=:=ói;ffitffi-:1rrE"Po* .4)

O.N.T. nam de af trap. toen kwamen wij in de aanval. Toen
er wat heen en weer gespeeld \!as kregen wij enkele kan-
sen. Toen kreeg Eeltsje cG n mooie k ans, en die benutte
hfj ook en schopte de bal voor de kieper hem pakke.n kon
maar de bal stuite over de kieper en dus stond het l-0.
Toen nam O.IV.T. weer de aftrap maar hann kreeg de bal
weer voor de voeten en schopte near voren maar we kregen
geen goal meei:. In de tv'eede helf t namen wij de aftrap
maar O.N.T; kreeg de ba1 en ging in de aanval naar ze kre-
g en geen kans om te schleten en toen werd er op het nid-
denveld gespeeld maar toen zag harm een kans en nan de
bal mee en schopte de keper de bal onCer de voeten docr
en het was een goal dus stond het A-2 en toen kreeg O.N.T.
weer de aftrap maar vi;ij gingen 1n de aanval n'raar de keper
ha d ze a]-,l-emaal. en toen flui-te de scheidsrechter het ein-
de dus 0-2 ge!\,onnen. L.Veld



V/rt DE JEUGTCOIVI\{ISSIE.

Het n,as afgelopen zaterdag een slechte dag voor welpen en
junicren. De welpen glngen n:et 10-1 ten onder iegen D::ach-
ten 6 en gezien deze uitslag is dit wel voor verbetering
vatbaar, dus jcngens kom op de training.
De C.jun. hiel-den een puntje thuis tegen Tijnje, een mooie
wedstrijd om naal te kijken; volop spanning. Jongens b11jf
ooorvechten en onderschat ook à. s. zaterdag ',\'arga niet.
De B.jun. hadden ook zaterdag geen geluk, of leek het er
eerst wel op'Onze jongens kwemen niet 1-0 voor te staan
tegen .Akkrun maar ondanks deze ruggesteun werd er rnet 1-3
verloren.
iïïST U DIT DE JUN.B training op donderdagavond 1s

om 19'.30 uurirr rr dat enkele spelers dit niet weten ( of juist u,el. . )
dat wanneer ze komen, hlrn ook nog Langzaam aankleden
dat ze dit doen om ztch aa.n de conditie-training
te onttÈekken;
da.t ze dan ook nog I'veïr/'elend" zLJn en gek staan te
kijken als je ze:.'nàê.T huis stuurtq
dat wij, gezi-en hun lecftijd, een betere inzet ver-
H3tháftiook moet glzien de resuttaten in de compe-
titie;
dat vrij een asbak zoeken voor aa.n een van de palen
van het trainingsdoel;
dat dlt noodzakelijk is, daar enige spelers iriet de
sigaret aan het trainingsveld "bestormen";
dat dit wel moet(cle asbak), imners men zegt;
"I{oudt Friesland schoon en mooi. o orl

ne jun. trainers.
+++++++++++++++

EESTRUM II-OINEtsOORII 1 Á.

Zíen ju1lie nu dat het wel degelijlc kan zonder gek-anker
en gemor? Natuurlijk zrjn jullie persoonlijk het meest
strtan overtui-gd dat jullie goed voetbalt. Dat is misschien
wel zoc maar er 1s een TEIM (elf man.ru'isselspelers) voor
nodig om het waar te maken
Om nu op de wissclspelers terug te komen, jullie hoort er
ook bij en moeten dus niet door qfyrezigheid schitteren.
Pén heáft er afgezegd ( alhoewel
de andere hebben we niets gehoord. .Àchteraf zaL er l';el

en we l-



weer een of andere reden v.oor gewecst zi-jn, maar op het
moment dat er op jullie gerekend wordt is men er niet.
fn de toekorist rekenen we dus op jt-rllie; kan men niet
dan tijdig afzeggen zodat één va.n jullie anderen sport-
vrienden gevraagd kan worden of zrj zteh beschlkbaar
willen stellen.
Jongens, e.s. zaterdag dus de bekervreCstrijd tegen Nica-
tor. Álhoewef de uitwedstrljd met i-tl is verloren, bete-
kent dat niet dat jullie bij voorbaot al uitgeschakeld
bent. Ik verwacht van jullie volledige inzet, coruecte
houding in rt veld en dat jullie winnen!
Ja.mmer, voor mij althans, ben ik dit weekend weg en zal
jullie niet kunnen aanmoedigen. Maar wanneer we maandags
avonds jeugdcom. vergadering hebben reken ik erop het
best mogelijke commenta.r te verneÍr€n.
HeeJ- veel srcced en een sportieve strijdt

.{l.Blankenberg.
{ ++++++++++++++

EESTRUM la - OLDEB0ORN la.
Zaterdag hadden wij een oefenwedstrijd tegen de zater-
dagmiddagploeg Eestrum.He$ wes voor ons een gemakkelij-

ke tegenstander daar wij ook met 9-2 hadden gewonnen^.
Deze doelpunten werden op naam geschreven van Joh. de
Jong met 5, Piet Rodenburg met 2, S.Teunissen met I en

l.Oosterbaan ook met ]-
iJet was geen voetbalweer maar toch hebben we genoten
van deze wedstrljd. Wij danken hier de jeugdcommissi_e
en vooral de heer lV.Veenstra die hie r met grote noeite
en hard werken deze middag tot stand hadden gebracht.
Zaterdagmiddag Nicator voor de beker, dle we daar net
l-0 hadden verloren. Dus het wordt moeilijk deze 3-0
achterstand weg te werken.

( Zonder strijd geen oveíïv'inning, red . )
S . Rod enburg.

++++++++++++++++++

O],DEBOORN a1 - DR/iCÍIDXN a6

Zaterdag 2L oktober moesten wij voetballen . ï/ij trap-
ten af maar we waren de bal aL gau kwijt. Er kwa.m een
goal en het was 0-l- zo ging het een tijclje door. Maar
we kregen een goaf. Met de rust was het 1-6. In de
tweede helft kwarnen er nog vier goals bij voor drach-



ten. nus
gens..

de eintstand was L-10. Volgende keer beter jon-
Jelle 0tter.

OLDEtsOORN lc TIJNJI tc.
Zaterdag 2L oktober om 3.Lj uur moesten we voetballen te_gen Tijnj e.
Tj-jnje staat bovenaan in de competitie. ïlij nochten af-trappen: i1/1i gingen direct in ,Je aarrvar maár kregen geen
doelpunt- Toen de eerste hetft afgelopen was, stónd Ëetnog steeds .0-0.
rn de tweede hel-ft hadcleÍl we geen rast neer van de zon.0nze11nksbekI].J.v.d.Kriekeilaseruitgehaa1d"À.p.e*.
Meer was er in gekomen. Tien rnin. na de aftrap van detweede hetf t schoot rijnje raak, ivij deden alies wat we
konden maar het lukte niet. *j min. voor tijd brak p.Tys_
ma door Íiaer h^lj werd gevloerd. re jongen die het deedmoest er uit. De vrije trap r,-vas nieÍ vór buiten hei straf-scopgebied" 1ï.visser nara dè vrije trap en die zat L-L.Tijnje was woest en probeerde aLles. frÍaar het lukte henniet en de eindstand was dus l-1.

"4be Muld er.
== ==========:==================!========================Ie stand van de afd. waarin o'boorn j-r-4 spelen isr
/rkkrum 3 6 4frnsum 4 6 l
0,B00RN 4 5 3
'tr/arga 4 j l_3lueBoys3 6 1lfispolia 2 j z
O,BOORN 3 6 I

27-9
1B-9
13-10
9-1r

L2'-24
L2-LL

4-20

inclusief de
3 , 3-0)

0110
11 7
01 6
3l- 51l 503 4
042

(liigewerkt tot en met 15 oktober,te wedstrijd frnsu-n 1 - Blue Boyá

Zaterdag a.s. 10 uurl
ntr2ll3

gestaak-

PROGRJïIíM./ï EN OPSTEIITNGSN ;

DRÍCHTEN 6 -0tDm00RN (llrer,rnw x)
0ï,IEB00RN C- WIRG/i C.



Zaterdag a.s. 3.L5
3.15
2.00

10.00

uurS
lle

STfi{FRIES b-OIDEtsOO..R}tr b.
OIDEBOOM{ IA-NICÁTOR }4.

UUr: O],DEtsOORN - 
'XÍX5{E&XX, 

STIDSKJINÍII,.It i 0'B00RN 4 - iVIRG/, 4.

S . Rod enburg.
F.v.d.l\leulen.
lli .Ni j daa.
J.de Jong.
H.Broulver.
T.Me ester.

il It

\VEÏJPEN áI
5-:Eêïtsma;
4. Fr.Bangma; J.v.Kalsbeek; E.Fol-kgrtsma; J,Otten.
I,,[. F.v.Hee]; H.v.d.XIeer; H.0ostêFbaan.
V. Ph.Dijkstrag J.Meester; T.Keuning.
\r/. R.Helda en U.de Vries. VERTffiI( 9.12 uur.
JUNI0AEN Cr

D.
x.
I\1.y.
li.

R.Veld stra.
H.l'/.v.d.Krieke; W,Visser; H.J.v.d.Krieke.
.fr,l\Iulder; B.IÍaspel : J.Huisman.
.1. Oos terhoffi.ffiira ; V/.v.Kalsbeek.
P.de Meer,

JUI.{IOREN B a

D. H.Brulnsllta.
I. R.Veldstral S.Rinsma; B.v.Heel; R.v.d.Kloet.
l't. R.Valk; G. Otter; ïtt. Zand'EáF[ffi
V. T.Rodenburgl F.Bies; J.Mijnheer.
iri . D.Venema en K. .Akkernarr .

VERTffiK 2.15 uur.

DE Vq qElIDE /,:JgN.wordetl uitgenodigd voor &.s. zaterdas.
ffir uur voor-de wedstriid u**urin-iËtEii.t,
!.0osterbaan.
B.0osterbaan.
J. Ieunissen.
S.Ieunisserl.

i{.Dijkstra,
B.d e Vries.
P. Rod enburg.

====:==:==:=:==========:= =:==:= ====:====:=======
Dit was het dan weer voor deze keer. 'ilti j danken u allen
voor de ingezonden kopy en hopen dat dlt zo blijven zaL.
Iedereen een prettig en sportief weekend toewensend,

red.


