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Nou, dat weten we dan ook maar weers cr bestaat nog wel
degelijk verschil tussen een lste en 4de klasser!
op alre onderdelen waren de groen-witten ons zondag debaas'm?arvooraIopsneIheidenpositi-ekiezen.
liefst E keer suisde de bal Hendrik om de orcn daan in
Gronlngen. Nou moeten wij er eerlijksheidshalve aa-n toe-
voegen dat onze doerman een zeer zwakke eerste helft had;de tweede was weer zoaLs wij van hem gewend zíjn.
Ondarrks de.ze forse nederraag was het voor ons toch wel
ecn nuttlge oefenpartij. Jlls men wiln kan men er veel
van leren.
Het 3de leed uit tegen Draehten ? cen zecr kleine neder-
Laag, 1-0. Hlef had mogelijk meer i.ngezeten voor hen?
irirat ê.sr zondag betreft, ontvangt het eerste Bakkeveen.Uit werd indcrtijd een kleine nederlaag geleden.
liedenen om de zaken nu om te draaien. vriJ vervachten dan
ook een (kteine?) overwinhi.ng.
Het tweede reist naar Heerenveen 6 om
den nederlaag te wreken? Nodig is dat
oenskans te behouden. En met de vo]-le
dlt karwei geklaard worden.rs Morgens_dan weer de "derby" 3de-4de (fjs en weder die_ngngg:.._l De laatstc kecr won het vierde àeze broeder-strljd.^Reden voor het derde om er eens lekker teÀènaante g?an? Overigens vervachtgn wij, net als"de vorïge wed-strijd, weer een zeer sportieve óirtmoeting. 
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daar dc thuis geJ-e-
welr_ om hun kanpi-
LOO% inzet kan ook

],4iij een 4da klasse;'- zii ecn lste klassr- mct B-L vertc_rc), cn dic é6n zegt me Lleer da.n dic B.
Dr I jullie de nced ncg. op }c,-:n.ien brenggn toen he 'b al [, 0w-;s. oni .iat ene tcgengoal.tje te rryilIeI} maker: zegt r;e t.,-i ,.

ï;r:-., fcder:en zc'a, d.,ffioer-l al fand jn de schocnci gcra.i: :,i ,n,, r:re.lr nec hoor,.lc jcng,er.s.uÍt,-Oldcboorr:_li.í.,.''-^r..r :.:- íj,-.,.1i.; ,r';:)rj).-r on tcrirg-tr L'criji::r,3.irdcr dr>clpugt. En. ,',:ii r;_,i j,l.-'"-". '.1',i'..:. 
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Ik zou alleen zo graag
stuurders en leden van
ontvangen"

recl, Uioreel hebben wc de tegenslagen ku"nncn vcriïerkcn
en als we dat kunnen is er al vccl gcv/olulcn.

Na afloop van de wcdstrijd heb ik de jongens van Velo-
citas gefelieiteerd riet hun overwinning,, ;raar ook net
de manier waarop zíj di-J; gedaan hadtlcn. }ïaarop hun lei-der antwoorddêr- dat- alhoewet e r ire t grotc !:laèse ve rschi-l
I?s, jul1ie toch een prettige tcgenstander waren gewecst.
Die zich niet verraagde tot gernenc praktijl:en, maár datjullie eerl eerli-jk spel op dè grasnàt lradáen jrroboren te
leggen.
Ze wensten ons al-len veel succes in de nog honendc coriipi-titiewedstrijden.
rn de bestuurskamer na afloop, waarbij ock nog de voor-zitter en enkele bestuursl-edén van onàe cr-ub áanwezlg
waren, werde! woorden van lof ovcr jurllie gcsproken.
Ons klein Fries elubje Oldeboorn heeft daar een praeh_tig stukje googwitt achter gelaten, -èn-dàáí-uóà"iË-f,rots

will-en dat vrij in Oldcboorn cle be-
an_dere clubs ook zo zouden kunnan

uit gesprekken bl-eck verder dat de jongens van velocitas
vi-er avonden per wcck trainclen. ts l.,{aandags-dinsdags-
\"/oensdag s- en vrijdagsavonds, cn wle nie t op de tralning
avonderl verscheen werd gewoon uit het elftal- ge=ratc.n.
Maar nu evcn_terug naar de wedstrijd. Techniéch wasYelo ons ver de baás. De aanvallen óerdcn stecds pràchtrgvah achteren opgebouwd. ze vulden eLkaar pra.chtig'arn.

redere bal die _gespeeld werd kwam gced tclecht, ilant ie-d er kwam stecds míle naal. voren . ze waren snelier dan wii,stecds iets ccrder bij de ba.}. Dat laatstc zetju oi""orr-:'wij'
ïi_i langs de lijn hebben kunnen genieten van goed voet-bd, want 4c! 1s heus niet zo dat we ons hebbán zittene_rgêren omdat lve de boot ingingen.velocitas heeft een goecle ploe! niet goed voetbal wat danook resulteerdc in aórrt pràc.htígc goáts, Gcór-Àí; *áar
?o'.n wedstrijd on te zieÀ. rlrs ie à'at vergerijt;t"r"ï rrutbeton-voe tbal wat we dan op de Í.v. zienr-dan"ben ikïroïs op onze amate,lróIubó..

lï. cl c Vri es .



:i.ACIïTEN 7 Oj,tEjlooiil, 3

Het derde r oe st j.1. zondag aantrcclen :-n Drachton" Er
waren enkc- e spelcrs die ncenden de busr.cis naar Gronin-gcn tc n:oei;cn verkiezcn boven het zeLf spel-en. Het is n:ctoch gel-r-ik1' met 1I man in Drachtcn tc komen.( Hier vei'glst de heer I(raan zteh - er was geen enkel-cspcler van .Lct derdc in de bus. Rc<1.)
Onze te gcnsi;arr.dcrs bleken zoals ik a.l vcrwachttc, voqr
het me rendecl oucie gerenomcerde voetballers. ze ápeelden
een soort stilsta;:nd voetbal, waar onzeverdcdigers welraad mee wi-st. Drachten was riiel vecl in de aaníat maar erkwamen stecds een been of hoofd, van ons tussen hu.n com-binatiesr- en in l-aatste instantie was er Japie oi" p"in"stond te kepcn.
Met de rust was het nog 0-0-.
Dat kwan ook orodat de spir van Drachten ( een reus
een kerel van 54 jaarlt) in zrn doole ecntje onzehoede in ztn zak stakt
rn de rust kankerdc 1k er ook oFr dat ze die spil nocs-ten laten rennen.. Hij korvnota-Èàne hun pako' *èt ,ijn...Dat zeí ik ir ge_hocp dic man dc rucht uit z'n ii;i"tekrijgel. IVïaar hclaas, mcn brecf ontzag voor hen houdenen er kwam geen goar van ons. ongeluk[igcnvij" *"t ,roorDrae4ten. Een onnodig .rgrspe clde-bar *"id vaÉtundig ach-ter Japle gedeponccrd. Zo ierl_oren we met 1-0.En alweer voor de zoveelste keer op een schlemielige ma-nier.
r?est nij te vcrtellen, dat het een sportieve strijd wastegen een zee? prettige tcgenstander.
Niettemin, ons 4de r:roet zc ,,op kunnen vrete4...rr
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B],UE BOYS 3 OrDEBOOniv 4

u/i-i warerl voor de^rvecrstrijd wel een beetje gespannan, wegingen op allcs of nicts."Dat rooÀï vóór oe stand in on_zè compititie.
Dc Boys speelden de buitenspelval uitstekend, waa.r onzcv rr:hocde ste cds in tippeldèn. Totd;iï"Kl_eef st ra in h,";
: :,F:ttJ:, ge bied werd ncer3clesd ; hii vottrok hor ...oni. i:r



Na rust prikte Kecs er nog twee in. He t zware karwei
was geklaard en. ïrie waren dolgelukkig net deze twee
puntj es.
Zondag tegen ons derde. Ik hoop op een sportieve wed-
strijd en laat de sterkste winnen. Va n onze kant zv.I-Ien wij ons best doen en ik hou het op J-0 voor o.(rs...

Henk de Jong.
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rn ve rband met de nieuwe werkzàatrthedc.ti v agen wiju om uw co_r?y Zo v.ror)g nogelijk te bezo.r,_.r,
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