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0YE'\ZICHT
OIIE3OORN NOG STE-'IDS IN lE GEVi,,IXNZOIVE. lit kunnen we rus-
tig stellen na de wedstrijd t'egen Surhuisterveen zondag j.1"
ï/elisïvaar wist de voorhoede tweemaal hetrrvijandeJ.ijkerf
doel te doorboren, maar daar stonden drie treffers van de gas
ten tegenover. Er werd niet uitgesproken slecht ;:espeeld
zondag, maar de achterhoede was ditmaal ons zwakke 'rstekkierr.
Komendê zondag cie uitermate belangrljke wedstt'ijd tegen de
Sweach uit. Teze match kari vrell-icht beslissend z:-jn voor
degradatie voor ons of voor de Sweach" \ïij hebben- (nog)
steeds twee punten vo'lrsprong op oe Sweach en een wedstrijd
minder gespeeld"*Bij winst lijkerr voor 0tboorn de zorgen
grotendeels geweken - bij verlies stijgt de spanning enonn-,

'\ïij zien toch op zrn mj-nst een gelijkspcl haalbaar in de :

Sweach.
:Ook de andere elftallen kom'en dit weekend weer in acti-e.
(Voor programma zie no. 13).
Fiet 2de ontvangt Heerenvecn 5".À,lles hangt af hoe menrrover"*
winte rdrt heeft. Dit gelgt triteraa.i:d voor alle elftallen!
Normaal 6esproken moeten de mannen van leider Blankenberg
dit karwei kunnen klaren en daarmee hun fraaie positie
aan de top handhaven.
Het 3de speelt uit tegen tr'ricslancl 7 . Elk ander resultaat
dan een nederlaag zou voor ons een verrassing betekenen.
IVIaar het 3de heeft wel vaker voor een verrassing gezorgd.
tiet 4de speelt on 10 uur thuis tegen l,{ispolia 2.'Ook hier
zal rnen elkaar niet veel ontlopen en een gelijkspel ligt
dan' ook in de lijn der vervraêhting dachten wlj.
Zaterdag spelen de dames tegen de buren uit Nij-Bects.
Een kl-eine overwinning bólloort tot de mogelijkheden, a1s
iedereen fit is tenminste.
0rboorn ZM tensl-otte gaat op bezoek bij Stormvogels.
tliij kunnen ons nlet voorstel-len dat hier een eerste overwln-
ning kan worden behaald, maac nnisschien denken Jelsma c.s.
hi-er anders overo
ïïij lvensen al.le ploegen veéI socces
t/,lE PIOEGEN een versla.gje van hun
.|,FGE SPnOTN X INVOE nDSRS ( SrUa) t

en verwachten ook van
wedstrijden.

.M.



.i.1. zaterdag hielden we onze jaarlijkse feesta.vond in
irotel Goerre é, welke zeer geslaagd kan _worden genoernd.
Toên'ia.. B uur voorzitter Bl-ankenbe rg de avond opende
kon cieze ea. 100 mensen een welkom toeroepen'., 

^ - :-vier leden werden geguldigd i.v.m. hun 25 J,li,1 .lcTIEF
LID ZJ.;.N:, Zij kregón-een aandenken aan dit feit in de
vorm van fraáte aébak met voetballer als we het wel
hebben. Het warenl J.Bethlehem; J.Veltman; I(.V/iersma en
C. lalders.
Flet Bingospel. verli,ep uitermate vlo.t en spannend, hoewel
wij van-nening blijven dat een hele kaart méér spannlng
brón;t dan é,éÁ rij .
ff .Ou'-Jong en n. ijeit srla vevzorgd en tussen iJBal-. en Bj-ngorr
."r =oorÍ lulz in de vorm van het T.V"spel ren je rot"
De ultslag "hiervan; 1. li, ; 2' le en 3 " 4e'
íurrnu kwám het hoogtepunt van deze avond: de trekicing

""" de grote loteriil lokter van lleel verrichte deze

',pfechtighe idfr als vótgt;
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Portabl-e TV
f afi " tsle éma, Stlcns
fr GrotenhulsrOldeboorn

Cassetterecorder rr i'.ttema Stiens
Kof f ie automaat I' BuIt lkkrum
Frie se kaas 'r Schriemer Grouw
óit"o"p.". mei .Tigchela;r Em'nleloord
Kaas fami nr[ ltwarden
'rr mevr. PoePi es Oldeboorn

Keukenkfokje fam. Goerres ri

Rollade clhr. I{leefstra Veenhoop

l/let ingang van zaterdag 2 gaert a.E geldt voor /,LlE

JEUGILEDEN het volgende; bii EIICE UIT\i{0NST11IJD worden de

jeugdleden vri,;ndeliik doch D;?II'IGENI vetzocht E4N CIT,DEN



mee te nemen en deze aan de ITIIIDEI? te overhandlgen
dit i.v.m. dQ stceds stijgende, kosten van benzine e-d.
OUlfnS, wi-lt u er voor zoigdra6en dat uw kind(eren) )
hieraan voldoen? Hier moet bcslist de hand aan worden
iiehouden. \iVIJ ilEI{iNEN OP U\'i }lI,Ett MIIDS\IiRKING!a---- -- -

De Jcugdcornmissic

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

-- Hem werd verzocht een paaL te plaat"o? itt dd oprit
ne,ar hct èportterreln; aotors nochten daqt nie t ryc9r'
komen. Hij zag ook dat ccn bcstuurslid dc p.al.eruit,
haaldc en net ztn, aUtO naar ,Je klecdkar'er re ed.. JoS_.-, _. ...,

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ï+++++
* sqEs$.lrrr-p-4c v09-; -Aq*{qus!,

.[fgelopenzaterdagvuashetdanzoveTi.omtwi.ntigain"
ovór één kwamcn zc als cen hordc dc trap oP'
0n precics half twe c kor* voorzj-ttcr Blankcnberg de i91:
à."" ecn lcukc rniddag tocwenscrr en e cn spor,tieve F'!"ii9
lussen de clf tallen;- !c J.C. 'had pcr elfta1 ecn' 15-tal
vragcn opgc zocht dic zc mocstcn zlen tc beantwoordcn.
Ook was èF een fil-m over de spel-re6els en wel wangedrag
e-n obstructic. Jammer dat het v;at onduidelljk was, maar
je kon het wcl zicn wat wel cn wat niet nocht'
Verder warcn cr nog drie fil-ms van het komisch-genret
welkc naar v,rij mcnán wel in Oe smaak ztin gcvallen.
pu""oontijk hàdden we er ie ts ncer van verwacht .9n ik
geloo$ Oai Ue andcre J.C.-leden hicr wcl achter s"taan
Iit wás voor de J.C. ook de cerste kee:: dat we zoiets
organi-secrden, maar we hebben hier ook wecr van goleerd '
De uitslag van dc quiz luidt;
l. /i-we lpen 100 Punten
2. C-i un . 90 rt

J. ts-welpcn 85 rr

4. i2-welpen B0 rr

5. B-jun " 45

Het was een sportieve strijd met teuke vragen en we hopen
dat ook dit bii de jeugd goed is overgekomerl.



IViet twee natte conswnpties en een hele kantkoek van
J.Bethlehem was ook de dorst en de honger gestild. Zo
kunnen we terug zien oB een goed geslaagde feestniddag
cn sprak vocrz. Blankenberg tot besluit nog een kort
woordje dat er déze week zaterdag weer sportief en met
volle- inzet gevoetbald zal worden.
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OPSTEIIINGEN: \rERTriEK 9.3_q_u!g
iirEI,qE{_J: E.,.ieitsmal E.Fclkertsma; J.0tterl il,.Huitema;
G-Fo um'a r i |VI 

. Bro uw e r ; 
-É-ïFtue e r ; F .,v . He e 1 ; J . M e e st e r ;

J.v.d.\ïouda; P.Hcida; J-v.d.\/al en H"0osterbààtro
],'filIrPEN aTt J.en D.Bethleheml TË,tltena; T.Ypna; H"Yi,nk;
ffiD-fiÏstral R.Kootstr?; H.Numaril J.Fokkemai'-l"Jelsma;
I(.de Groot; lïl.Veèrman en J.Ikkorman.

OIrDEBOOIiN IB - JUBBEGi 2B 1.ANVjNG Ê.00 uur t

D.Venema I H.Bruinsma ; 3rJ. He cl 1D. Numan; /' .Muld er; ..i" Yc.l-d -
strai P. Jl-tena; .A.0osteFhoF-;-P"de Mecr; ti"J"v.d'Kriekc ;

S.Iiaspcl; J-Huisman en trÏ. Zandber$GrI.

OLDEBOOnN i-C -R0I'IBY/,LIE lC 4,nrr4e.3:-12--g*r c

G6en cpstelling binncngekomcn"

TIJNJE 14 .-. OITDEBOORN IJï VEETREK 9.15 -uuï peq-bllmge-Is

H.Dijkstral D. en B.0oste rbaan; F.v.ci.l'Íeulen; F"Bies;
S.Tcunissen; T..,.iodenburg; S.:?insma; G.0tter;...'l.Valk cn
ii. Veld stra.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++

--Hfj werd even buiten hct dorp aangchouden bij een,
snólhe iOscontrole. De aEent zeít n}Ï'ijnheer, hattclijk'
gefeliclteerd, tot nu toe was u verreweg de snelste!'
Íw prij s krijgt u thuisgestuurd. ..'. . . . J. S'

====

-- FIij had ztn keukentrapje verlengd.: dan kon hij
beter bij de verhoogde prij àen.. o. . . J. S.


