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Het was het afgelopen weekend over het a3-gemaen een sue-
cesvol weekend voor Oldeboorn. Het le leverde een uitete-
kende prestatle in Surhuisterveens een 1-l gellJkspel.
Bijna was de verr.asèing eompleet geweest, want Bas in de
allerlaatste minuut wigt Surhuisterveen de gelijknaker terea1igeren.ÏÏeldientopgemerktteworden,0atáij.ook
voor allebei doelpunten zorgdenl zij schoten rr.1, eerst
in elgen goal... Desalnletenrin het eerdte puntje is bin-
ÍIe-n. Zondag ê€i. de thuiswedstrijd tegen Oostersolde.
Eén van de betere ploegen uit de 4de klas, daehten wij-.
Een gelijkspel zouden wij een goed resultaat willen noe-
rnêÍrr Misschien denken de jongens van trainer Jllt daar
anders over?
Het 2de deed wat van hen verwacht werd en gaf G.4VCa geen
schljn van een kans, 5-2. Ook zondag uit tegen iïolwega 3
zien wij voor hen weinig noeilijkheden, aIs de tegenstan-
der ni:ar niet onderschat wordt. En daar is Blankenberg
&ans genoeg voor, dachten wij.
Ook ons 3de leverde een prestatie van formaat om thuls
Ikkrum I een puntje afhandig te maken. Ils dezelfde vorïn
vteer bereikt wordt zondag zÍ^t er thuis tegen Nicator 8
(aanvang 10.30 uur) weer winstkansen in.
Het 4de wo.n j.l. zondag uit van bovengenoende club met 2-3.
Het lijkt erop dat het-evenwicht weer hersteld is bij de
ttoud jeètt . ?onÁag ê. s. (L2.Li uur) thuis tegen V/ispolia2.
Dit belooft weer een spannende etrÍjd te worden.
Oldeboorn zm leed de kleinste nederlaag tot nog toerO-5.
Ils ze deze trent vast kunnen houden lijkt het dat de eer-
ste winst op koncst is. Maar aLs hen dat &.e. zaterdag
ult tegen VStr' 2 al zaL gelukken, ls nog de vraag uiter-
aaï''d .
De da^mes verloren andermaal . nu net o-9 van .Heerenveen.
Maar dit zaL ook wel- één van de sterkste ploegen van hun
afdeling zljn, dachten wli. Zaterdag uit tegen GiVC l'li-
ken er &eer winstkansen 1n te zÍtten' 

M.
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Na vorlge week nlet te hebben gespeeld stoaden we zater-
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dag toch weer inrt veld nnet de stoute (voetbal)schoenen
&êJr. \!e wisten dat onze tegens.tandsters aL heel wat ver-
der waren in het beoefenen va.n deze sport, en dat bleek
ook aJ. gauw. ne eerste uitval van hen leverde direkt aL
een goal opr zodat !ïe de eindst.and toen eingelijk al wi-s -
ten. le eeiste helft bleef het bii drie goals, maar de
tweede helft leverde H!veen tweem*al zoveel oPrzodat we

mer een dikke nederlaag (O-g) van het veld kwamen, ïf'aat r

ia, alle begln 1s moeiliikr nietwaa'-r'?
iriochten onder de lezers nog dames zijn die ook wel wat
'','oor voetballen voelen, mel-d je dan bij Harm !Ïagenaar
of kom anders een keertje naar de training, woensdags-
avonds van 8-9 uutr. Nieuwe leden ztin van harte welkom.

lvietske Jelsma-Jeeninga.'
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OllEeOU1ls- STOFI{VOGELS (zn)
Ltren goed begin is het halve werk. lat was voor Q'boorn
niet weggelégd . op deze mooi-e zatetdagmiddag. . i

De starl-was-nie-t 2o best-.voor ons want in de eerste 5

iai_g. vuas*het aL 2-0 voor de gasten. Maar we gingen met
voile moed verder, &aar toch werd er nog 3-0 gescoord
cn vlak voor rust werd er zeLfs 4-O gescoord "In de tweede helft was 0rboorn stukken beter; de achter-
.lioede wlst stand te.houden tot vlak voor het einde. In de
Iriàtste 5 min. werd het nog 5-0 voor de gasten.
.tllaar we hopen a.s. zaterdag 1n Leeuwarden tegenVSF op een
beter resultaa.t 

J.Veld .
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Orboorn begon de wecistrljO overrompelenci vlant re eds na
10 min. spó}en. was de stand al op 2-A geb.r"acht door Durk.
GI1VC kon áaar acr.nvankelfik weinig tegen in brengenr en
het was dan ook niet verwonderlijk dat wij halven4/ege de
áàrste helft op 3-O kwamenr waarmee Durk zt n hattrick
voltooi-d e .
Hlerna kreeg GIYC toeh wat meer i-n te brengen, doclr hun
eerste tege[Ooelpunt onstond uit een omstreden penalty'
Íiá[ Àa iilst noeêt onze ausputzer iÏ1etse wegens.e-en bles-
sÍre worden vervange4. Even-leek het erOp dat G.'.VC zo2
gaan doordrultken, nadat ze 3-2 hadden gemaaktt naar op



dat moment kreeg Orboorn ztn srafschop te ne&en, welke
door Durk werd be,nut t 4-2.
Hierna was de wedstrlj beslist, aL kreeg G3VC nog wel en-
kele kansen, r'aar het l-aatste doelpunt kwam aan ónze kant./1 met al was het een niet al te. bèste wedstrljd en vlel
de overwinning wel enigszins groot uit.

HyJ_ke li jkstra,
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,lI{I{RUtít 3 - O'B9ORN 3.
In een zonnig .Akkrum werd er aangetreden.tegen .de ctub
van die naam en zodoende was de stemming opperbest.
De eerste helft had iikkrum een licht veldoverwicht en dlt
resul-teerde dan ook in een tweetal doelpunten. Niettenin
kregen wij ook een unieke kans en wel een vrije trap op
de rand van het strafschopgebied, naar deze kans glng door
goed kepersr,rerlq verloreír o

Na de thee kvia"nr Orboorn weer frls op het vel-d en dit re-
sultecrde in goede combinaties. Uit één hiervan zette
lammert de bal uitstekeno voor en Jan kon 2-L scoren. Nu
werd er steeds beter gespeeld en hleruit klvam dan ook de
verdiende gelijkmaker, gescoord in een prachtige stijl,
door Sietze uit een vrije schop. Na nog enkele goede kan-
sen gehad te hebben kwam het einde van een goede voetbal-
morgen, die goed werd geleid cloor de scheidérechter.

E. S.
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NIC,ITqRS-O'boorg4
Dikwljls is er wel wat van waar aLs men tegen die lagere
elftallen speelt in Irrwarden, Sneek of Drachtenl dat zíjn
dan el-ftallen met geroutineerde spelers. Tegen Nicator
was dat ook het geval. Voor rust boden wij gedueht tegen-
stand; het ging z'eLfs zo best, dat S.Visser vanaf de af-
trap via nogalwat' benen de bal zowaar in het doel knalde.
Teze goal werd ten onrechte afgekeurd. Maar weer nam 0tbooru
de leiding do:r Siemen.
Nicator kwam op gelijke voet met ons docrdat ik zelf de bal
in ons doel schoof .
lla rust voerde Sienen de score op 1-3. Verwoede aanvallen
van de mannen uit Leeuwarden leverde vocr hen ook nog een
gSBl BBCo2nêt hoofd erbij te houden, en met prachtig keep-
werk van onze doelman Cor de Boer namen wi;i de puntjes
mee naar oldeboorn' 

Henk de Jong.



JTUGD PNOGRIIIUI\i/i VOOR DIT I{VTEI{ENDI

zirnnpáG .4,.rnv/J{c,L0 u!ïR; 3I{I{E:91999!I
E.Reitsmal E,FoLkertsma; J.Otterl G.Brouwer; J.vlKaLs-
beek; J.Meesterg J.V.d.lïoude; F.v.Heel; P.Heidal
Hv/dMeer; jv/6WAt; H.Oosterbaan; R.Íiuitêttrê.

++++++++++++++++++J+i+i++++++++++++++***ffi
Ovs4es4_s_om 10 uur !:h9qrg_ge-G.oglgg.iik__s? r

-

ii.Jelsma; J.en D.Betblehem; Ij.Ypma; IIl.de Grootl
il.Kootstra; S..tïltena; lI.Nunani J.J.Dijkstra; H.Yint;
/r.4kkerman; J.Fokkema; M.Srouwer; M.Veerman.
=========================================== ==== =========
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D.Valkl t.ïodenburgl S.Rinsma; .F .v/d Meul.en; H.lljkstral
B.en n.0osterbaan; S.Teinissen; B_.de_Vr.ies; P.Sodenburg;
F.Bieg.

VERT1ïEK 2.30 uur _ .,1/,NVJS9__J.15 uu!. -

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Zf fpRr;,e SEII|trR1IEDSTAïJI 0'8003N !-.i un . :

R.Va1k; G,0tter; H.Bruinemal /l.0osterhof ; R.Veldstral
J.HuÍ-sman; D.Numanl P.de Meer; P..Lltena; &::_lieef ;l.I'lulderl D.Venena.

VE-IREK PEn FIEfS 2.45J9I. .,'..ÊNV/.NG 3.1i Lurr.

-======== =====Ê=================== ========= ===== ========
zLfErl3i:G BEI{EAvTEISTRIJD 0' bocln ac -J?EJD-S!.44T 1c r

B.Í{aspel; H.J. €o H.IV.vrld Krieke; J.líjkstra; ï.r.Veld;
lirr.v.Kalsbeek; \{.Viseer; T.Keunlng; U.de Yries; Ph.Dijk-
stra; .t.Mijnheeri F.Bangna; P.Tysma; ./i.Hayes.
jII{V.6NG 1.15 uur.
=======================:============== =================

t [wee verslagjes van resp. Ultsje de Vries en Binne
Ooeterbaan noesten helaas blljven liggen tot de volgende
week),

Red.


