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OVERZICHT.

DE o0csr llJS Mt/ri? *"ffiT \,t'iilEKEN!. ilrteen het zde kwam
in actie en wel uit tegen trÏolwega J. Het werd, zoals u
eldrs kunt Lezen, een gelljkspel. i{et ongeslagen reeord
werd zodoende gehandhaafd ' Obk zondagníddag thuis tegen
Jubbega 4 zien we hen weer twee punten aan hun conto
toevoegen. 

:

Het lste speelt u1t tegen ulT. Ils hler twee. punten ver-
gaard tcunnón worden zou een goed (en nuttig_!) l'esultaat
átjn. Een gelijkspel lijkt ons toch wel haalbaar.
Het lde speelt uit tegen tflispolia, 2. Vorlg iaat wisten
zii thuis-deze ploeg te verslaan. Daar bij h"! een stij-
geáCe lijn valt waar te nemen, liikt het ons dat ze niet
bij voorbaat kansloos zi1n.
!e Ioudjes" ontmoeten hun leefi;ijd genoten van Sergum.
Ook hier wel winstkansen, dachten wij. :

M.
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l,iOliIEG/i 3 - OLDEBOORN 2.

zoNtlGMOrïGEN Ot\,t K\,/.Àni ovER NEGIN vnRTii0KlGN iïE MET EEN
enigszins gehandicapt efftal naar rffolwega
\,/at-die handicap betrof was dat Vfietse Rodenburg m.et een
gebroken rib loópt en. JenËje Greijdanus niet mee kon van-
wege de omstandigheden thuis.
Daár. ï/olwega een zware tegenstander is, ging het dus
dubbel o!. Nadat er ej-ndetijk een scheidsrechter kwa.m

opdagenr-was het Wolwega dat het eerste half uur het be-
tóre-spèt had. Het gevolg daarvan was dat zij na tien
mitl. sfelen de stand op 1-0 bracpten door een hard':schot
tangs àe paal, waar de overings goed kepende Douwe over
heen dook. Nog voor rust werd het l--1, doordat er wat
geromnreld werd voor de goal en schoot een speler van
lVolwega in elgen doel-.
Na.de rust was het wel Oldehoorn dat h.et meest aanvallend
wás maar er nIeï-if1 slaa[Aè er een goaltje bii _te naken.
Hoewel- een minuut óf tien voo.r het einde nurk alleen voor
de keper stond, ttaar hellas voor ons keihard overschoot.
Na noig enkele kansen te hebben gemist, kwan het eind-



signaal. Maar ja, we zijn toch blii noet dat ene puntje-
zo zíjn we nog steeds ongeslagen. Eon.. de ene week lukt
het beter dan de andere.
Volgende week.thuis tegen Jubbega om 2 uut zaL het onge-

twijfeld v,reer een zware-weds!r1Jq_y9I9en. Dus ê. s. zondag
OM á UUn Átï,Xiltl/it N"A.4R HET V0EtB"4,I.,VEL!, !ï/iNT lIE Tv'fl,ïE

puntjes kunnen in het verloop varn de competitie wel een
belangrijke rol speleno .

Joh. Brouwer,.
+++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++** *******r*

iilIE HEïJPT....??
ONZE 0UDSTE /iCTIEVE SPEIEÏI' /,IJBERI NIJHOIT, (dle nbg n'iet
van ophouden weet), worstelt met een probl_eeml zijn voet-
balscÈoenen zr-Jn iáOicaal versletêr. Hlj vindt.heX: ttgêk-
aan-stekerijil on nog een paar nieuwe te.kopen;.("|ry den-'
ken ze dat it er nooit mee wil stoppen[). \Yie helpt met,
een paar voetbalschoenen maat^44. Uiteraard tegen betaling.,
Zijn' telefoon rro.3 05663 268.
+++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++,+++++++++

v/,N DE JEU.GD.r.ggElINq

EE]1S[ NOG Iï"l.T IEi?SI.,;IGJES V.AN DE VORTGE \{EEK.

OI)EBOORN lll - L,"NGEZV'/Li1G tl. Na onze eerste twee gewonnen
doch nog niet zo goed Sespeelde wedstrijden, traden we zotIT-
dag aan tegen L'zwaag, dat aL van zich had laten spreken
dojr Tijnje een gelijkspel af te dwingen'
In de bégín perióde -was de wedstrijd nog yat onoverzichte-
tel_ijk nèt eèn meer aanvallend Ltzwaag, dat echter"geen
se,:ióuze kansen kon scheppen . Lan&z4erhand kregen wij 'wat
me:r vat op het spel hetgèen resulteerde in vloeiende aan-
va-Llen en twee doèlpr.rntêfl;.fi.1. van Bonnie en Fri-ts.
De 2de helft begon vorr ons uitstekend en resulteerde in
go:d aanval"sp"i en J doelpunten van Sijmen, Henkie en Rinze'
fià: faatste kivartier-liep het niet zo soepel meer en bleef

ploeg, ï/illem, die
gen van harte beter-

Binne 0osterbi;an.
++ !++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + + +++

Or,IrEBOORN 1C-GOLiRIDIJK lC. Wii moesten tegen Gorredijk wogt-
be,ll-en. In de eerste hetft waren we veel sterker dan Gtdijk.

de stand van 5-0 gehanohaafd
.A1s slotwoord zorr ik, namens onze hele
knreletsel bii het trainen opliepr nog
sc;rap toewensen!



we waren steeds in de aanval. ï/.Karsbeek en p.Tysnra die
de aanvallen 9-F_ touw zetten hebben -eerl goede wedstrijdgespeelt. trv.Kalsbeek die vaak op de keper schoot, sóhoot
de keper meestal in de handen, want de keper was'wel
een van de besten van het hele veld. EindótanA 0=0.

Ultsje de

===============
DE SIïEJCII 2a- 0IDE300RN 2a. Y'ie speelden
tegen de Sweach. De Sweae! had de aftrap.
zo sterk. Jan Betlehenn kiepte goed.

Vrie s .

zaterdagmorgen
En begon niet

Reeds een pear roinuten spelen. schoorder Tsjeerd ypma 0-Ivoor ons. Maar toen bleven we in de &ariv&l, Er wás in
de eerste helft niet veel geva,ar!
De tweede helft waren we. slechter. \Ve hadden in de 2dehelft een grote kans die werd. genrist. Toep begon áe-sweach
ggeq te spelen. fn de laatste minuut werd'bet-ge1ijk.
fk hoop dat we andere keer beter spelen.

H. Vink.
+++++++++++++++++++++++++ +++ ++++++ +++++++ ++ +++++++++++.+ ++

BEI(ET'.ïIEDSTRïJI .JKKRïIM 1B:_0LDEB003g lE
De beurt was aan ons om .Akkrum te bezoeken voor deze wed-strijd. I4,lis hadden we verloren met L-2 ei-ngelijk metI-4 want één doelpunt voor bezoekers gold voór tóee.
De aftrap was voor Oldeboorn. Na tien min, spelen stond
.lrkkrim met l-0 vocr door misverstand tussen speler en
keeper" Even later kreeg Rinse Valk een kans om gelijk-
spel te maken. De kansen die ons e1fta1 kreeg werden-net-jes door de tegenpartij opgemangen. Tegen het einde van
de eerste hel-ft kreeg .Akkruun haast om 2-J- te makeh maar ik
wist mrn plicht als keeper.
De tweede helft zov.Akkrum er tegenàê.A Í$ê,dr het wou niet
lukken. Door een voorzet van gerrit miste huite op 1 me-ter afstand. Daarna floot de scheidsrechter af.
De algemene eindstand was 5-3 voor Skkrum.
0p OT-,deboorn, volgende keer beter.

ï?inse Veld stra.
++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++{{+++++++

oNZE SECnST,ARIS, DE HE}]R S.KNOI.VRJ./\GT 0F nïE PERS0M'N
die wille bedanken als 1id, DïT SCHRIFTEIIJK ,'..rili I|EM
I(ENBIJR TE \trtlEN M/,IGN. l,VfrrT U (OrVnnHOOpT) HIER.AJN
MEEVTENICEN?
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PUP./I I 0'B00RN-0ERTE'tP IINV.ANG 10'00 uur
JUn. C I IANSUiVI- 0 t BOORN rÍ 2. oo n \TERTREI( 1.30
;Uiri.; iaiussg - ' rr 10.00 !! ' " 9.00

oPSIElL,,ÏNGÏtN HrE8gNptr&:

PIJP.li: E.i?eitsmal E.Folkertsma; J'otter; G'Brouwer;
ÍËËarsueerc; J.Meester ; J .r{/tt Y'/oude;-.F.V.Hee1; P.Heida;
"J'.;i'àiËï;"H;ó.;iË"Ëá"" 1' R.Huitema en' H'v/ d Meer'

============
JUN.C..; J.Diikstra; P.Tysma;B'lIaspel; W'v'I(alsbeek; r

H.J. ,en H.'ri.v/d Krieke; F.Bangma; T'Kquni-ng; L'Veld;
U.d" 'v*i"s; ' ph.!i jkstra; \ï.visser en 'A' Hayes '

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

I-JUN...: !.Yalki F.v/d meulen; S''r?insma; H'!ijI"!ït;
ffifi6burg; B.de Vriesi B, en D. 6sterbaàni F.31es;
s.t"inisseá; :fffáffiOtter1 H'Brouw€f,'
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vrEIlERE Pi?0GR1i\1I'i.{

OI,DESOORN ZM - NOOHIBERGUM 3 J.ANVJ,NG 1.30 trtrf.
rr 2.00 rr

OIDEBOOiTN2-JUBBÏGJ 4

?rsPoir/. 2- 0 | B00i1N 3

0rnEB003N 4- BEIiGUIÍI 4

10.00 ll

il ,0 ,00 rl
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IOl ZOVER DEZÊ V/IXK . DENI'T U J.I,LEN OM U\ï TOTO' FOT{\{U-

LIE,i?
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OI,EBOORN . BLUE BOYS.

N.B. In onze voorbeschou'wing z:.in Otboorn zm en het
danes-elftal helaas vergetqn. leider s.Knol heeft

f' uitserekend". dat het zn tea4 dl! keer met 2-O zaL zegevie+renï iiii j wqchten met spannr.ng ar .... -

En dames: zateroag ook de eerste overwinning?


