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llet eerste leed zondag tegen de buren ult Nij-Beets
een klelne 2-1 nederlaag.
Naar de Ir.C. meldde (er is geen verslagje van deze
wedstrijd binnengekomen)rnm Blue Boys voor de rust
door een Ittoevalstreffer de leiding.
Na de rust, met een overwieht van de blauwhemdgtt
maakte lÍekl.e l'oepjes,ïggr ons gelijk. Tenslotte won
Blue Boys verdiend met 2-L.
Zondag ontvangen ze Oosterwoldg. Deze ploeg staat op
de tweede plaats en heeft nog aIle belang bij de pun-
ten. Zij staan drie, punten achter op lelder Iïoutige-
hage, die zondag ult tegen De Sweach speelt. Mochten
die winnen en wij Oosterwulde één of meer punten kon-
den afsnoep*r, (eerder verl-oren we met 5-2 van deze
ploegl) dan is er feest in Htlag9: qet kan dus zon-
áagníAOag weer een spannend partijtje voetbal worden!
Thuis zijn we moeilljk te kloppenl dus...
Ook voor het twede elftal is er nog spanni-ng.
Weliswaar zítrn ze afgelopen zondag al gehuldigd al-s
kamploen, maar dat zLJn ze pas officieel ê:s. zondag
al-s de wedstrijd Gorredijk 3 Read Swart 2 gespeeld
is. 0f niet. . ' .
fuócfrt Gorredi jk er in slagen om met minstens IO( I )
doelpunten verschil deze wedstrijd te winncn, dan
zijn zii ka"mpioen en niet Oldeboorn...
ÍIet doelsal-dó van Gorredijk is ,L-LZ en van $l-deboorn
50-10. De tegendoelpunten vormen de sleutel welke men
b1j de F.V.B. hanteert bii promotie ec!.
01óeboor*, heeft dus 10t50=5. Vfil Goffedijk ook dat
cijfer 5 haten, dan zoude! ?::J-te!+inste 69 doelpun-
teË moeten hebiien, rI.l" 60tL2=5. Bii 9 doelpunten
staan ze dus pas gelijk met ons tweede, met 10 doel-
punten verschil ziin zï) kampioen'
iit is ons officieel door het Bondsbureau meegedeeld.
lus zondagmorgell. maar op naar Gorredijk mannen!
Het vierdó spéelt zondagtnorgen ztn Laatste wedstrijd
tegen hun teéftijdgenoten van Drachten_?._ Bli winst
maákt J"ratstgenoemde ploeg nog een goede kans op een



ka.up:i.oensehap, &aar ook het 4de kan nog gelijk konen
met Drachten en lrnsun als zJ-i winnen, menen wij.
lus ook dit beloofd weer:O€n gpànnend partijtie voet-
bal., Drachten is een kanpioen_in gelijke spelent zê
hebben volgens ons nog geen één wecistrijd verloren.
Reden voo,q het 4de om daar verandering in te brengen..
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K.A1ViPI0EN, JI 0F NEE???.

Het seizoen begint, tenm.inste voor de lagere elftal-
Ien, tot het einde te komen.
!ïas het derde op 18 maart j.l. al uitgespeeld (en twee
keer nog een gelijk spel ook);gisteren was ons 2de a.an
haar laatste wedstrijd toe.
(Wij hadden he*t verlèOen week dus bij het verkeerde'
eind: wij l1eten het derde verliezen van Dra,;hten?.
Iii.er:noor gaarne onze excuses aan het 3de. Red.)
.Aangezien ze kampioen konden worden was het ook de
belangrijkste, Het resultaat was na een povere en
zeer zenuwachtige partij voetbal nog steeds een 0-O
stand bij het einde.
Iiet aantal kansen wat ze hebben gehad was ontel-baar.
En de merkwaardige besllssingen van de seheidsrecht;r
eveneêrts, Hi.j werd daarbij trouw bijgestaan door een
te pas en te onpas vlaggende Nieuweschootster grens-
rechter.
Overigens over de tegenpartij níets dan goeds, die
hebben hun sportieve plicht prina vervul-d.
M/i.An YIiREN IVE NU JÁ 0F NEE I{"AI'{PI0EN???
Áangezien we er na afloop 1n de-kl-eedkamer niet.otrtrer
b,xs konden worden, gingen we nret de bloemen en de in-
gestudeerde speech naar Je1ke, omdaar via de telefoon
proberen achter de waarheid te komen.
De inlichtingen die we daar kregen waren van dien aard
dat we tot de hulClging konden ovcrgaa!.
Het werd nog even (?) duehtig en gezellig gevlerd.
lviaar toen ik na afloop naar huis liep, schoot het me
te bÍnnen dat het 1 april ïv&s".. Dus de twijfel begon
weer te knagen.
Afijn, volgende week a1s de concuruent zt n Laatstc wed-



strijd heeft gespeeld, weten we het zeker...In 19der geval jongenà, twijfel qr nièir van harteprofieitat en volgend àeizoén veel 
"u""á. ín il-àà*klas t

Voorz itter rï ..trr .Kraan.
=== ================**+ +++ + ++ +======:=======:=:==========

OIDEBOORN lc - DE SïtE.rlCIi lc.
za\erdagniddag. l1 maart moesten we tegen de sweach-.antreden. we hadden een totaal anderá op"t"iii"ál
0m 2 uur was de aftrap we gingen meteen á1 in de"aan-val. En zo hebben we in de-eeFste paàr miá"tàn-iuÍá,kansen. g_ehad. Totdat de keeper.de Ëal uit ou-"oii*"qoest_halen, l-0 dus voor oÀs (gescoord door gaukà--
Liaspels). En zo bleef he t tot dó pauze.rn de tweede -helft waren wij weer'.truàt sterker.rn de t5oe mihuut ongeveer écoorde Bouke H;;Ëis weer,2-0.
To.n kwam de sweach een bqetje terug maa?

nog niet.
fotdat het fluitje drieriaal achuer elkaar
Twee puntjes binnen dus;,

==========:======** ** +++ ++++*** * *l]ll=ïÏÏl==;:-==-
pRrgsl4Nl cup t.AMEsYon,Igar.

Het-wedstrijdschena voor het spelen van de bekerv,red-s_trijden om de Fri-esrand cup damesvoetbal rg73 ruiotals volgtl - q

le ronde: beide wedstrijden uiterlljk 18 april Lg73,Ze rOnde 3 n rt r, 2 mèi ir'-
3e ronde 3 Ír rr rt 12 mei n

$ïili"i'"?t;'*lu"tri;'o te "n.rur"on z:t3r*5à **j-ntemein 1,r/111S.

.AantaL inschri jvlngen 3 30.Wedstrijdduur 2*30 mlnuten.
Er wordt bii voorkeuf op woensdagavond gespgerd. voorzover de competitle dit toelaat tnag ook-de=zate*oaÀ
benut worden, terwijl de vereniginlen in onderlilá=
overleg een andere avond kunnen spelen.
0ldeboorn sppelt in de eerste ronáe eerst uit tegen oNT.

het lukte
klonk.



PROGR.áMM.A ZáIERDÁG ? ÁPRIÏ,:

Oldeboorn lb - 0lYphia lb
Oldeboorn ]-c - 0.N.F. lc
Zondas B aprill
Oldeboorn - Oosterrvolde
Orboorn 4 - Drál6Pten ?
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3.15 trtt.t.
2.00 rr '

2.00 il

10.00 ||

R . Veld stra
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OPSTEII,INGEN: ï
DoeI ''i: H.Bruinsma
trchter : T.RodenburglF"Bies; g:v.Heel;
Midden : G.Otterl S.Rinsmal R.Valk
Voor 3 y''.Mulder; D.Venema; J.Mijnheer
Wissel : Jeep Huisman.

u/EÍrPE NWED S T R I J D Z I TERI) "A 
Gt/l 0 RGEN I Q--U-U 8j

J.Bethl-ehem
H,Yi-nk D.Sethlehem R.Huitena M.Brouwer

K.cle Groot Th. de Groot
H.de Vïl-e--ffi.Dijkstra J. Stulver R.Koot stra
Res. Jan Brouwer en S.Vink. [S-ËEI!." '! ooooo
J.v.d. Wa-L É.tlèiaá Joh.Fokkema J.v. d .Yi oude

.Kl . Dekker E. v. d . Kri eke

H.Nunan P.Ypma F.Y1ua Ti. áItena

R es.: R.Veldman'en
Á..Akkerman

? Wouda. ZVi ÁRT SI{IRT.
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