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lfi}En IVEilDEN VfE ZONDJ1G VEi?SL/tGgN. Nu thuis tegen Oerterp,
in een zeer matige wedstrljd overigens. noordat ook de
Sweach royal verloor van TFS ( zondag onze tegenstander),
bl-even we.vier punten op hen voor. :

Het grootste deeJ- van de wedstrijd noest O]deboorn met
10 man spelen, doordat Jan Jeenlnga, na een harde'chargê,
door een zwak leidende schei-dsrechter naar de kleedkamer
werd vêfwêzêrl.
Desondanks waren we niet de nindere van Oerterp, maar de
voorwaartsen wisten geen enkele van de velekansen dler-ze
sich w:tten te pcheppen te benutten. : '

Ook zondag thuis tegen TFS zien we niet veel winstkansen.
Hopenl.ijk krijgen we ongelijk.
Het 2de speelde zondag ook een zeer slechte wedstrijd.
Uiteinoelijk rnochten ze nog blij zijn met een gelijkspel,
want hprn tegenstanders rit-trïolwega waren beslÍót bóter
deze keer
Zondag de zvtare ultwedstrijd tegen Jubbega 4. Deze mbet
geuonnen worden willen ze een kans houden op het kampioens.
schap. Maar dan dient er wel- uit ecn ander vaatje getapt
te worden heren! Vfe wachten nel; spanning de uÍ-tslag af .
Het 3de beleeft áén van haar beste seízoenen tot dusver
dachten wij; In een prima wedstrijd gaven ze Nicator geen
enkele kansl 4-C. Ook de animo is geweldig hoorden wij.
Het wisselen van een speler wordt aL een probleen...
Ook zondag thuis tegen Bleu Boys I wordt ér weer gewonneu..
Het 4de speelde uit tegen GJVC en deelden broederlijk de.punten, 1-1. 0p zich een redelijk resultaat, aL hadden ze.
zelf vermoedelijk meer verwacht. Zondag een zware uitwed,-
strijd tegen 3e::g'um 4, Hoewel op ItoorJ-ogssterkterr aange-
treden zal worden naar wij vernarn,en, l-ijkt ons de opgaÍe
te zwaar v.oor hen.
0Ldeboorn z$ ontvangt zaterdag CVO 2. Serder werd hier van
verloren en hoewel ïlij ze van harte een overwinning gunnen,
vrezen wij dat ze toch wwer met een nederlaag genoegen
moeten nemen.
Ook de dames konden hua tegenstansters uit Grouw niet de
baas. fuiet het kleinst ncgeliStc verschil, 1-o, werd, daar
verlorelr. zaterdag weer'een ultwedstrljd, nu tegen Heeren_



.)veen. ]tit zal wel een tè
dachten wij.

zwaat karwei voor hen zijn,
.) M.

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

-- Fen gevallen vrouw, daar had h1j wel eens van ge-
'hoord ï naar een gevallen nan was de heer W.pieisna
bijna zelf toen hij uitgleed over de pas geboende
vloer in het plaatselijk hotel.,, J.S.

+++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++
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door pech achtenrolgd worden. llet loopt dan uÍteraard '

beel anders dan men wel graag zo\t zien.
laar we grotendeels meg 10 marl moesten spelen, vind ik
dat de uitslag nog wel benroedigend is, alhoewel mijn
inziens hadden wij wel een puntje verdiend.
Mi"ar dat moeten wi; dan zonáag maar zien te krijgen
a1s TFS bij ons op bezoek konot, en die er theorétisctr
gezien, nog het best voor staan in onze afdeling.
Dus jongens, leef deze week gehhel naar die weCstri5d
toe, zodat jullie weer met veeJ. lnzet het veld mogen
be treden
OPiiOEP 3.AN JITE EEJ?STE EÏ,FT.4-SPELERS EN !ïISSEIS:
Graag zov ik willen dat jullie allemaal het zwarte
ehirt 'z.ondag meenemen, zodat het dan direct bij de
hand i's' indien wenselijk 

D.rr'rrs*r.A
++++++++++ ++++ +++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++

loren, kon ik de warmte met de trte verriehten
aftraprr wel houden, aldus iennand van het ZM elftal.

, J'S'
++++*++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++
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Zaterdag 9 maart zijn we met ons dameselftal naar
GVAC uit Grouw gsweest. Het was koud, en er stond een
erg harde wind.



ivij hadden de aftrap en de wind &€€. Grouw had de bal
nogal garrw te pakken en na ongeveer hun tweede aanval

was het raak, 1-0. Zo gingen we ook de rust in.
Na de rust gingen we met volle moed verder. !n/e wouden

ln ieder geval met een gelijkspel naar huis toe. ï{e hadden
nog wel een paar kansen, maar die werden niet benut.
Dus bleef het 1-0 voor G.AVC.

E"t spel van ons was veel beter dan vorige week in Nij-
Beets.

JTNSTG NÏEUV/ÏJJND

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

-- Hij had een uuniverk geconstrueerd met ars wijzerplaat
die van een weegschaal.
A1s het 1000 gra"m was, aten ze in de regel. De kinde-
ren &oeste,n rs avonds om 500 gram thuis-2ijn..... ,I.s.

++++++++++++++++++++++++*++++++++++++++++++++++++++++++++
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\fe kunnen op een slechte wedstrijd terug zien dacht ik.
Na een goed gespeelde weêstrijd tegen Heerénveen was dit
wel een voorbeel-d van hoe het dan niet moet.
ï/e mogen dan ook de handen dicht knijpen dat we na een z-o
achterstand nog terug kornden komen.
Il na 15 nin. naakte 1l/olwega 0-1 uit een vrije trap en 5minuten later was het weer raak, O-2.
vlak voor rust verkleinde s.van zinderen de achterstand
door een voorzet van rechts in te koppen, L-2,
Na enige gemiste kansen mezakte. P.Hoekstra gelijk.
Íïet laatste kwartier was voor Wolwega, maar onze achter-
hoede wist stand te houden,
&.s.Zondag cle topper tegen Jubbega 4. \'/i11en we zondagpositief uit de strijd te voorschijn komen, dan zullen
we weJ uit een ander vaatje moeten tappen. Lraten we daar-
om deze week allemaal nog eens i{3ïH.AnD gaan trainenl

????
++++++++++++++++++++++ +++++*+++++++++++++++++++++++++++++
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Het was zaterdagmiddag kwart over drie moesten we spe-
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len. 3n naar de aftrap was het even in evenwwegt
en naar een kwartier hebben te spelen scoorde B.van
HeeJ-. En naa?.dat B.vall !ïeel had geseoord werd Olde-
holtpadeveler ze hebben toen ook veel kansen voor
de rust gehad.
En naar de rust heeft Oldeboorn heeft ook een kans
gehad uit een vri-je trap en die zat maat werd af-
gekeurd .rvengens buÍtenspel . En het was zo mooi dat
áe grensrec[ter van 0ldóboorn stond te slapen op het
velo toen de over de zijlijn ging
En daar naar heeft Oldeholtpade gescoord dus de eind
stand was 1-1' J. HUrsMlrN
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OtDEBOOlw PUP. .A? - BCv- PUP , ji7

il.Jel:smal J. en D.Bethlehem;
I{,de Groot; H.Numan; H.Vink;
M .Ve erman.
'v'i/ri?Gl, lC * Oï",!SBQ0}iN lC

E.Reitsma; E.Folkertsna; J.i[eester; F.v.Heel; J.0tterl
H.v/dMe er i fl/Afio u,A e ;* í.v / a'c'i.ln ; lvi'Brouwer ; P . Heid a ;
H.0osterbaan en r.i.Huitema.

liIllëLrc-:99-ggli
n. !í_,o :.!.g_!Ig ; S . r',1 t ena ; T . Ypma
I./,kkerman; J.Fokkema en

IEnTrsE,1.15 u.un
W.vlsser; H.\í{.v/d Krleke ; u/.v.Kalsbeek; LIy.Cqg;L.Ve1d ;
F.Sangma; "U.deVriesl T.Keuning; P.Di jkstra; J,v.Kals-
beek; -A.Hayesl J.r)iikstra .

L.ÀNGEí\itiiiiG 18 - 0I'I5B00IN 18 I9il$l!--}.-.r5:lssr
n.Yenemal H.Bruirnsna; !::t-'Heg1 ; Ir.Nurman ; /,.i1'lu'-ld er;
.l.veldstia; P..,',lcenal l,ffiGFhof ; P.de I'{eer;
H.J.v/dKrieke; B"ï{aspel en J.Huisman.
OLDXBOOFN l.A - IvlIIJliM La-, t-/,NV/rNG 12.00 uur3

H.ti jkstra; S.Oosterbat,n ï E.v/d. M-euleg; S.Teunisseni
F.Biós; T.i?odenburg; S.ninsna; Glottér. ;l'Valk;
il.Veldstra; /'.Mulder en B.v.HeeJ.


