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IIet was zondag j.I. voor hct ecrste cen gocde dag: zeLf
wonnen ze met 2-L van.Blue 3oys, zodat hct verschll mct
deze club nu vj-er punten bedraagt. Doordat ook H.D.Tr vcr-
! oor, hebben we nu lets mecr afstand van de gevreesdc
laatête plaats kunnen nemen.
Hct zaL echte r ni.et mccvallen om zondag in en tegen O.os-
terwolde twcc puntjes te pakken.; ecn gelijkspeJ- àou o'.j.,
al ecn prcstatie zíjn. Maar de. bal is rond. niebwaar?
Het 2de-won thuis v-an Mildam Z en bJ-ecf zoilocnde op'de'"-goedq-weg. 

"I/at 
dit el-ftal be treft zten wij de toekór:rst

me t vertrouwen in. Ook ê.s. zondag ult tegen Gomedijk 4
1s er geen vuiltjc aan de .lucht.
Het dcrde verloor ook zondag wecr. Hier wil het ngg niet
Iukken, naar...de aanhouder wintl I

Het 4de kwam lln"p voor de dag met een gelijkspel tegen
koplopcr lkkrum 3.
Om tien wr zondagmorgen hebbon we weer de rrderbyr tussen
het derdc en vicrdel De ecrst ontmoctlng eindigde in een
zege voof 'de froudjcstt. Zouden Jelsma coso deze keer ffwraakft
kunnen nemen? Het kan wel cetls e .jn spannend partijtjc loï.-den dachten wii. \ M.

==::====-========:--= l.

OLDEBOORN - BI,UE BOYS 2.L

trVas dit even ccn spanncnde partij. ÁL na drle roln. ku.6en
we tegcn ecn 1-0 achterstand a"orLe Maar gelukklgg dclcc\ste
de beste tcgcnaanval lcvcrde voor ons ook ccn goal àB. È\Q
geweldige ren van Hendrik Nieuwl-and werd keurig afgewerkt \
rnet een prachtig doelpunt.Na 5 min. dus al 1-1. En op qat
moment haddcn we door moe ten drukkcnl toen lagen de karlseh
voor het grijpcn, maar" onze voorhoede wcet van de gcboden '

kansen nog nlet gced gcbruik te maken. Ook Blue Boys zat
nict stil, maar onze achterhocde wect stccds goed stand te
houd cn.
Tot halverwege de twecde helft dat ongclukkige moment mot
enze keperi eell trap tegen hct dijbecn, zodat hij bijna
nic'b nccr lopen kon. len ledcr langs dc lijn da.cir-i; j;oent
'iNctt gaérn wc voor dc bijl-i" En.al.s de Bcctstcrs jLncicfi:,ra.l
vccl. o1i ons docl haddcn geschotenl 0, ik wcc b he t .:-^,ii .:::"*';
ï\j;-:,,:,? g:;i ukk-ig de Blrrc Boys wistcn cr nict var: i: ,.-.'fl i,,,,i'":,:-i

.lli: '1,:.;...-1 ,,,'.,-:.Iíi \qn dab p].lt.:htigc r:omcnt 1,i')or .;'ii,. .., .tti 
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geheel van'zrn linkerpJ-aats afgedwaald naar het midden-
veld, wis.t met een prachtige bal Jan Kalsbeek frs::}g4sg:-i
rerr en daar zellde de bal over de keper heen net onder
de lat de goa]. in, 2-1 voor Orboorn. Dolgelukl,,lg hebben
w e deze middag het veld verlaten.
En nu maar proÉeren zo door te gaan. De training van de
heer Alt begint zo gestadig aan vruchten af te vrerpen.
Een w edstrijd duurt nog altijd twee keer 45 nin. en we
zi1n in staat deze 90 mi-n. goeC partij te geven.
Zondag 3..s. staat de wedstrijd tegen Oosterwolde op het

prog ramma. We moeten met onze jongens in staat ztjn hier
een puntje vandaan te ha J.en- J.iefst'twee\ Ze staan in decompetitie maar twee punten hogcr dan wlj. Jk wens jullie
i-n leder geval aL rrveel succestrt

lVlet,de stand is de hecr de vries enigszirr=*rlSruttou'
O'wolde'staat 4 punte.n op .ons voor en heeft ecn wed-
s trijd minder gbspecld. Red
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voor dit jubileum hecft nei uestuur genccnd cen commissiein het lcvcn te moeten roepen.
Ilct vcrheugt ons dan ook in het bijzonder'hierbij de Jubi- i.
leum-commissie te kunnen voorstellens
ne hecr S.Valk 0ldeboorn voorzitter;
nc hecr J.Heida Irrwarden secr./penningmeester;
Dr; heer H.Piersma Ter"horne
nc he er J . Ti'chgelaar Old eboorn
De he er D.v .lee uwen rt

!c hcren s.Ir'nol en s.visser zijn als bestuursleden eayr
di:ze coruiiiesie toegevoeg d.
{.1: .f ?lgfgag heeft een en ander zijn besl-ag getrregen.Gelijktijdig aan dit be richt wil-len-we de vó1[ende-
vraag stellen:
redereen die namen en adressen kan verstrekken van oud-leden, verzo_ekgn ryi-j.vriendelj_jk deze oB te geven biJ
de se cr. S.Kr:oI of bj-j.de heer J,Heidar-de Bírd j4 telecuwardcn (tet, 2413á), '
nit om vroegtijdig de oud-leden te kunnen berichten.

ne Jublleum-Commi ssi-e .



MEDEIiIERKING GEYRJ|IGN :

.4.s. zaterdag zaI er een sleuf moeten worden gegraven
t.b;v. de gaslgiding vanaf de weg naar de box.
Dit zou vorige weck zaterdag a.l zijn, echter doordat een
en ander met B.&tï. nog geregeld moest worden kon dit niet
d ocrgaan .
lVij verwachten, gezi-en het feit dat iedere actieve voet-
baller een verwannde box op prljs stelt, een gocde opk.omst.
Ca. 15 man met een schop zien wij gaarne êrs. zaterdag om
9.30 uur bij de box.
\'fIJ NEKENEN BESLIST OP UlV Itr,iER MEDEIVERKING!

Het bestu.ur.

"AI{KRUM 3"- 0:B00RN 4 2-2
on L2 uur floot de scheidsrechter voor het begin van dewedstrijd. Na èen kwartier spelen werd de rechtsbuiten
van /lkkrum een kl-ein bectje te veer rulmte gegevenl dít-
was l-0
Verder zagen we ecn gelijkopga'nde wedstrijd. Drie min.
voor de rust viel de verdiende gelijkmaker.
Na de rust kregen we een, net al-s voor de rust, gelijkop-
gaa.nde wedstrijd. rn de 20e min. viel het 2e dóelpunt ván
Jlkkrum door zwak wegwerken in de verdediging. Tw.el min.
voor het laatste fluitsignaal kwari de gelijkmaker. Dit was
volgens mij de juiste uitslag. Jongens, al-s eT zo wordt ge-
speeld 1n de resterende wedstrijden zullen er nog veel méer
punten konen. Houden zo.

C.van Hardeveld.

vxN i;*iiilËiËàilfiïËË#-
Iiet afgelopen weekend bracht voor de jeugd in 3 wedstrijden
4 punten op. ne welpen togen zaterdag weer naar Drachten
en wonncn deze keer met 5-I. De C jun. hadden zaterd,ag eetluitwedstrijd tegen \t/arga. Met de rirst ].-0 in het voórdeclvoor orboorn. Na de rust werd het 2-0 en dan denk je 2punten voor onze boys. Maar ja de bal- is rond en ,ó *o1euner toch nog 2 ballen in ons doel, eindstand 2-2.
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i??àFgág&Ë.ort handcn zodat het"tEórr-nog op een gclijkspc-'



DR.ACHTIN 7-O'800.ïN (welpen a)
Za"terdag moesten wiJ tegen Draehten spelen. laar hadden
wlj thuls met 4-1 van gewonnen. lvii hadden de aftrap en
gingcn in de aanvali maar er kwani gecn goal. Na een-palir- nrln. scoorde R.Mljnheer L-0. Zo ging het door tot de rust.
t{a de rust ha d Draohten de aftrap maar wij pakten de bal
aL gauw af en gingen in de aanval en J.Meester schoot de
bal ln Oe goal, O-2.,Toen bleven wij in de aanval en het
riuurde niet lang tot T.Kcuning de bal- in de goal schoot.
iivcn later ging Drachten in de aanval maar onze keper
l.,reeg de bal tóegespr:cld. Ma;rr hij maakte te veel stappen
cn dus was het een vrlje trap en die zat L-J. Even later
kon lk de bal in de goal schoppen t L-4. En vlak voor het
eirldc vras het 1-5 door R.Mljnheer en dat was ook de eind-
stahd. Irokke van Hecl.
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OPSTEILÏNGEN I

z tflERDxG 0' 800ilv-l ERffi--ïáÏ!-c-n
Ioel : E. Reitsma
áchter: J.Di jksf,ra; { .v.Kalsbee k; E.Folke rtsma; J. Otte r
Ml.dden; F.Bangma; F.v.Heel-; H.0osterbaan
Voor : J.Meester; H.v.d.Meer; T.v.d.Kooi
iYÍssels I R.Jelsma en G.Brouwer. /lrU{V/J{G: 10 uur.
, ++++++++++++++++

,D volgende spelers worden uitgenodigd voor de wedstrijd
mnaEDÍJK lb - O'BOORN lb: (vertrek-I.30 uur)
f.B,iesl R.Veldstra; D.Venemal ll.Bruinsma; R.v.d.Kloet;
V.Zandbergenl K. :{kkernan; R.Yalk; J-Mijnheer; B.Y.llee};
0.Otter; T.Rodenburg en S.Rinsma.

=================
)pstellinE lde:
).? d.vÍagenaar
fi.. 3 Yi.deRoosl K.Jelsma; J.Dijkstral K.Poepj es
Ii. I P.ï,ijnsveld; J.BethLehem; W.de Vries
'ï . z T.Maaren; S.Jagerl ï.Hem.minga,
t rOGR/lMM.rl:

r ISTERWOIIE - 0IDEBOORN
(]RMDÏJK 1 - OÍ,DEtsOORN
í .,DEBOORN 4 -0I-,IIEB00FN 3

,i"l-en ve<;l- succcs op het
jI",ljlli l,jN ;Ii T0Ti) ,itl'Í SPEEÏ: NIEI - IE Cl,UtsK.tS
Itl;'l 'i:'l.L nIJ !.

2 uur
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groene veld toegewenst en
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