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Een weclstrijd die gekenmerkt werd door weer een uitslag
die voor ons negatief uitviel, waarbij dient te worden
opgemerkt dat wlj roet twee ínvallers moesten spelen, wat
niet lnhoudt dat we het anders gewonnen zouden hebberlo..l
maar dat toch wel het spelritme heeft beinvloed.
Ioch nog bedankt iVietse en Johannes.
Over de wedstrijd valt niet veel btjzonders te vertellen;
de betere ploeg heeft gewonnen
Zond&g.&.s. naar Sakkeveen (0e Laatste wedstrijd voor het
eerste) en dan alsnog een overwinning proberen te behalen.
Verder 3"Íioekstra nog beterschap toegewenst"
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Met dd gedachte rrcllt' woEdt weer een zw€tTe nederla.,rgil werd
de reis naar Fries-La:rds iroofdstarl a"ngevelgen.

nog stee;ris 0'-0. IViaar op een €:eé;even n:oment wisten de lrvrar-'
ders cie stand op l-O t.: brerigen.
Na de rlrst g:i.nge.t-r vue €r al.l ernaal- vJeer fel .tegenaan en tot
grote verwonderi-ng va.n ons allc;:r l';ist J ".rld I'{ee,' uit e en
dooi'braak de stand op l-.1. te brenger. Deze stand wisten
vre tot een l',vrartier vocr het einC te ha:rdhaven. Toen wis'
ten de hoofdstedelÍngen de stand .nog op 3-1 te brengen,
ivlei nog €er1 ..;[tekening o-r/e,r ons tcan, de prima sfeer,
riie er altijd heerst in onzc ploeg, nooi'u geen gezeur of
gekanker, (lat i-s overai, nret zo. ".) nat vind ik prachtig.
dat mag toch viel e ens verre.l'ci tvorden. Jongens, houwen zol
.rD e

Yilil het pubiiek oi;zê vorderitrgen zten over het lopende
hatf jaar, dan moet u zaterdagmiddag op het teruej.n van
de v.i. 0ideboorrr om half drie a.anv,rezig ziju.
To'; clan i

J.AN v/d VXEN
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te vr€crsvertvachtine Eeldie tot midciernachtt droog en
.írgl3]8 - dat hecft-u-de }áatste-ïá-$ën-\rá'à'lf kunneh ho*
i'en.".. J"S"



GÍvca-OllxB9onN2
Zondag j.1. hadden we een noeilijke tegenstander, wa&r
we we1 ,een beetje bang voor warenr al.hoewel we thuis
met 5-3 van hen hadden gewonnerl. Maar nu liep.het heel
anders. .A]. na 5 nin. spelen was het 2-O voor onze tegen-
standers en dan krijg je direct al een dr€url...
Je probeert er wat aan te doen uiteraard, naar het liep
niet. Er werd slecht gespeeid èn geplaatst.
Nog voor rust werd de stand nog 3-0 voor G.AVC.
Na rust werd het weer geprobeerd, rraat" het mocht niet
baten. GliVO seoorde nog een keer en dat werd ook de
einstand, 4-0 dus.
Jongens, kampioen worden we misschien niet meerr maat
laten we proberen de l-aatste wedstrijden er nog wat van
te makenr êh probeer elkaar geen pijn te doen.

M.Voolstra
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Na de krappe zege op r,Yarga verleden week, nioesten we
zondag aantreden tegen Akkrwr' Ïïilden we nog een seri-
euze kans op het ka.nrpioenschap behoudenr dan moesten
we op zrn minst één punt thuis houden.
Na even op de scheids.bechter te hebbeb gewacht, begon-
nen wê om 5 over 10. Het begin was aI gauw erg fel en
de seheidsrechter had er moeite mee om het spel in de
hand te houden. Hij voelde kennelijk de derby-sfeer
niet aan.
Het bleek al gauw dat beide ploegen elkaar goed in even-
.wicht hlelden en dat er weinig ui.tgespeelde kansen zov-
den komen. Beide elftal-len speelden eerst wat afwachtend
en wij kregen dan ook raaar één goede kans. Bonne faalde
echter na een goede combinatie net Binne.
fn de tweede helft kregen beide ploegen wat meer kansen.
Zo ontstond voor ons doel een zeet gevaarlijke situatiet
m.aat S..Akkrumroers faalden op een rij.
Naarmate de tljd vorderde, bleek steeds duidelijker dat
de 0-0 stand wel op het scorebord zou blijven staan.
Na nog een verwoed slotoffensief floot de scheldsrechter
voor de laatste maal-. Door deze uítslag zrJn we nu rela=
tlef twee punten op de Sweach achtergeko&en.
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BT.,EESE 2b - OI..,IEBOORN lb.
(pptrl ïEnsr.,.AGJE v.AN DE vor?rcp ïimrK nrD. )

Zaterdag 23 maart gÍngen wij om 1.00 uur naar de SJ.ssse
daar moesten wij on 2 uur voetbal-len. De eebste helft
hadden wij de wind nee v',e gingen direckt in de aanval na
J.0 min. scoorde lickie 0-1, 5 min. later herhaalde hij
het nognaals de stand was 0-2 voor Oldebocrn. tegen het
einde van de le helft scoorde Bauke. We gingen de gugt in
met 0-3 voor sprong. na de rust glng het een stuk moei-
lijker. wAnt als we een aanval opzetten en dle werd afge-
slagen dan kwa"m het raidden veld niet nee terug. en als ze
dan een keer nee terug kwanen dan stoorden ze niet of .te
welnig zodoende kon de Blesse beslag op het minden veld.
z,e kregen een corner die draaide boven de doelmond broer
was iets te vep voor zi-jn doel. de wind kwa^m achter de bal
en het was I=l 10 min later scoorden ze nognaals. zodat
de elndstand 2-3 werd en wij de punties raee naar Oldeboorn
namen. tï.J,v/d KIiIEIG
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-- \4i.AJROM FLUIT DIE M.AN NOU i,F , moet J .v/dïaL zm gedacht
hebbenr [ê z-n ingooi. Een medespeler hielp hem uit de
droon met de woorden:rr Je staat als een ooievaar op
é,én poot.... J.S"
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0'800ïïN 2 - t3 s\rm.ACH 2 (pup. )

Zaterdag moesten wij tegen de Sweach voetballen. Het was
mooi w€êf.
le sweaeg had {g uittrap. \7ii hadden aI gauw een doe1.
I{aar stoÀden véét te veel buiten spe1,.
later hadden we weer een doel. I\tlaai stonden weer vééL te
veel buiten spel.
De Sweaeh was weJ goed, en had ook wel- goede kansen.
Toen kwa"m eindelijk het rust signaal .

Na de rust hadden we al weer zomaa? een doel. Maar we
stonden weer véét te veel buiten spel. trr/e kregen weer
gauw goals.
Y{e hebben gewonnen met
geweest.

6-0 en het was een mooie v'redstrijci

H.AH'{EN NUIVIiN



OÉSTEIIINGEN EN PitOGiiÁMi'Ur c

jIíKRUM 0LDEBOOIIN PUP..Al /i;iNV.ÀNG 10.OOttur l

E. ?eitsma; E, Folkert sma; J.Mee ster; F.v.Heel; J .0tter;
H.v/dtvteer; ív@Ed"e; ,l "v/autat; M"Brouwer; P.Heida
en H.OosterbàdrL.

BLEU BOYS -OL}EBOOIiN t2 PUP. VIIiIREK 9._10 uura

J. en .rJ.Bethlehem; R.Koots-tra;T".{1tena; R-Je}sma;
T.Ypmal H.Nuncan; M.Veerman; Joh. Fokkemal H.Vink;
J.J.Dijkstrap I{.de Groot en .A..Ak};.erman.

JUBBEqI 28 - Oldebooqg 19 IEIT:IEL.!àÉ2-q-q:I
I.Venema; H.Bruinsma; B.i1.llgs!; D.Numan; .A"l',{ulde:";
P. /,1tena; rl.Veldstra; i.Oosterhof ; P.delVleer';
H.J.v/d Krieke; B.Haspel en J.lluisman

0.N.f,. JC -. OLr.)EBOORN -lC VEtit'iïEK 2"/r5 Ll.ur;

W,rVisser; H.trV "v/d Krieke; W"v"Kalslreeh; I-:fÍqq?;I"Veld; F.Bangna; U.de Vries; T"I(euning; "À.Èia;ges;
Ph;Dljlcstra ï J .v.Il:lsbcek; J.!j.jks'or'a en L. /.kke:-:r:a.n-"
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H.Dijkstra; l. en E. Oosterbaan', T.v/d lVïe,,.'1.en;
S.Teuni-ssen; B.qe__I_trg,g; F.Bies; T. Rodenbu.:.'.r ;

S.llinsma; G"0tuerl R.Veldstra, elt il"Valk.

OLI5BOOI?N ZM -- PHIIEON 2 2.30 nur
JUBBEG.,T'- 91DEB99RN (U:ir,1rS) :.oO uu.r
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Bl,Iil{E\rEEN - OllEBOOiïN 2.00 uur
OltEBOOliN I - Fr?IESL.I'NI ? 10.00 uur
vf rsPolri, 2 oLDEBOonlï + 10.00 ''


