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Ook de l-aatste wedstrijd van dit seizoen kon het eerste
niet winnend afsluiten; het werd een 0-0 geliikspel in en
tegen Bakkeveen.Xen resultaat waar beide ploegen wel tevre-
den mee mochten ziin.
Dus ,kunnen we volgend se:-zoen weer uitkomen in de 4de klas
K.N.V.B., mede Aaátzi; de Sweacg, welke ploeg dit seizoen
slechts tot één overwinning kiwarn.... \,/1i wonnen er tenmin-
ste nog twee(g).. en allebel van de Sweach..en er werd uit
nog drle keer gelijkgespeeJd. "Al met aL een Bover resultaatt
maár hopenlijk-gaat het-het volgend seizoen beter.
Het 2de-was írij en is ook Paasnaandag Yrii, evenals het
dameselftal, de zm-ploeg en de B- en C Jun.
Het derde was weert'óudeiwetst' op dreef en verloor kansloos
met B-0 van koploper Friesland 7.
Maandàg à.s. dè onUetwiste ntopqef" tegen het 4det lát be-
looft ált keer een spannende affaire te worden, met een uit-'
slag in de buurt van een gelijkspel o'i'
Het"4de speelde uit teger Vispolia met 3-3 gelijlt. een resul
taat met àffeenrtstatisóhe waardef'. l'iaandag gaat het om de
trOldeboornster hegenomier!a we wachten in spanning af !
gldeboorn zm proeíde eindelijk eens het zoet der overwinníng
Met 2-L vrerd in een rommelige wedstrijd Phileon 2,verslagen'-ào 

uo"rtgaand, kunnen ze ztch nog_handfaven Ín d9 $grde klas"
l" dames"tenslotte verloren llansloos in en van Jubbega net-
1-0. rtls excuUs kan gelden dat ze maar met, zrn tienen speel-

, óen.Volgende keer beterl 
M.
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BI,KI{EVEEN- OI,DEBOCRN O-O

zond,ag nroesten we anze laatste competitiewedstrijd tegen
Bakkeveen voetballen.
Het was stralencl mooi weer en er werd. in de eerste helft
ook leuk gevoetbald.
Oldeboorn, die met een paal"_invallers moest .rantreden, 9ig
h;i overi.leÀs uitstekená deden, kreeg in die eeerste helft
een paar mooie kansen, maar heiaas doelpunten maken 1s niet
ons ètertcstó-punt e.n Lo werden 8e dan oók om zeep gebracht "

In de tweede helft was Bakkeveen de betere ptoeg. We kwamen
behoorlijk onder druk te staan maar onze verdedigj-ng hield



tot het eind toe stand.
En zo pakten we er 1n de Laatste wedstrijd toch nog
gen puntje erbij.

}V.HUf SM.ÀN
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Zaterd,agniddag werden we verwacht 1n Jubbega.
Maaq daar er te veel da.pes hadden af gezetdr moesten
we het rnaar met tien doen.
Hoewel we thuis met 1-0 van Jubbega hadden gewonnent
lryisten we dat we er hard tegenaan.moesten. Na ca. 10
rnin. en de wind mee stonder, we al met 1-0 achter. l{et
wou gewoon niet en eerlijk, onze tegenstandsters waren
beter. loor .en uitval van Janske.van Jan l{. .was het
bijna 1-1, rïaar de bal kwam tegen de paal eI1 rolde
aehter. Vlak voor rust werd ook Japke nog geblesserd
en dus noesten we net 9 tegen 11 danes verd,er.
loor een fout in onze verdediging.kreeg Jubbega op-
ni-euw een kans en scoo?de ,. 2-O.
Na de rust speelde Japke gelukkig weer rcee. ÍIet ging
iets beter maar het lukte ons niet'een goal te maken.
Jubbega scoorde nog een keer dat tevens de eindstand
werd.
lames, verlies de raoed nieti en zeg ni-et te gaun af .
En voor wie niet weet waar zíj met haar vrije tijd
heen moet: die kan rustig bij ons komen voetballen.

DE Iil]XPSTEN.
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OINEBOC RN ZM - PHIIEON 2

Tot grote vercassing is onze eersts ovenvinning be-
haald..
Phileon scoorde de eerste goal. Deze werd eerst goed-
gekeurd door de scheldsrechter maar dankzij de oplet-
tendheid van T.Jelsma en J.ïagenaar, die gezien hadden
dat de bal er.met de hand we;'d Íngeslaigenrbleef de
stand 0-0.
Na een half uur spelen scoorde J.v/d, l/leer uit een mooj.e
voorzet de stand op 1-0. 

'1t 
bleef gehandha..ft tot de

rust. ïn het begin van de tweede helft bracht T.Jelsma



uit een vrije trap de stand op Z-O.
De Phil_eonspelers hadden de hele wedstrijd al gekankerd.
J_.v/d veen ging een achterhoedespeler op-de teÀen staan;
deze gaf een grote mond terug en werd door de scheidsrech-ter er uitgestuurd.
De grensrechter goolde hierbij de vlag neer, ma,ar werd
door Chrls Hardeveld weer opgeraapt.
rn het laratst bracht Phileon nog onverwacht de stand op z-1,lit was de eerste over$inning voor ons en hopenlijk volgen
er nieer' 

M.\rErD
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oNT lC - ortEBooRN l-C

Zaterdag jJ. vertrokken we om kwart voor drie naar opeinde.
0m tegen ont.in het stríjd perk te treden. V/e moestèn om
half vier spèlen maar de scheidsrechter was er niet. Xn zo
moest dan l,i.Huisman aaar scheidsrechter wezen.
0m vier uur brgon de rvedstrijd. le eerste helft ging het
wat op en neer en er vj*elen geen doelplur.ten.
Na de rust waren we ve.el sterker maar bij een noodlottige
uitval van ONT was het wel raak 1-0.
$feprobeeroen het nog wel een keer maar het lukte ons niet.
En zo bleef de stand 1-0 in het voordeel van ONT.
Nu wil ik nog wat over de verzorg'lng zeggen die vras eeh
grote puinhoopr
la: geen scheidsrechter
2ez geen intrapbal
3e: geen drinken in de rust
4ez de fornulieren van ONT noesten ure zeLf ophalen.
Maar van fysma hebben rwe na de wedstri-jd c:ll.'c vcrkoeling
gehad. Hartel'ijk bedankt Tysmal

i]l/.VTSSER
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BIUE BOYS /J - O|BOORN A2 (welpen)

I;ïe speelden in Nij-Beets tegen Blue-3oys. Blue Boys had de
aftrap in de eerste helft. Blue Boys begon sleeht. Maar wi-j
begonnen beter. Marce1 won vele duell-en van Fokke de ï/olf .
',le speelden in deze wedstri.id slechter dan tegen de Sweach.
,,/e stonà"n n-ient viic"r'buitensbèh, à*n vcfetëh'ke'ek. , . 

-.,,
Toen we een paar m1n. gêspeeld hadden deed Jetse lijkstra



een mooie soto hij BLnE een paar jongens vcorbij en la-
ter *ing cle keepei ér uit en de stand was 0-l voor ofIS.
óóó*"*óËst Bfue Boys er wel vr,.rt aan doen. lat deden ze

óok. Een paar min. later was het 1-1 ik stond te ver
ui-t dcel. ilr waren ook een paar nieisies die verliefd wa-

""* op Douwe Sethlehem. TocÀ was het rust. In de twecde
[áfui-speelden vre beter. \lii ginge-n meer in de aaJ]val-'-ió**igá" 

Oi-. v/aren bang voor de bal. Tjeerd Ypma henste
árie Ëu"r. Er werd ook veel verkeerd ingegooid. En doar
ifoite de scheidsrechter nret voor. Even Jater-was.het
1-2 voor ons door een nrooie doel van Klaas de G"root"
l,oi." had iriet veel te doen. Meneer Yprna, vond dat we er
nog.één bii moesten hebben. D?t €eb'urde I0 min. voor
É"ï einde. Door een hoge bal in de hoek van louvre' \Ïe

X""gur een eisje van_,Hónkie. Er I'farell drie hoere;tjes
vooí Honkie. Êióeral lloeral lloera!

DOUI'TO BETHT,ruIE1\I CN HENT{ VTNK

OEATTIiP . OLNEBOONN VEIPIN li VEI?TÍIIK 9 "1

Il- lleitsma: E.Folkertsma;J.l\[eesterl tr'.V.Heel; J.0tter;
T{.;/á rvr"uí ;-ffitguitema ; 1,. r',kkennan; H, 0o sterbaan
,lv/a \Ioude; J.v/d \'/al en I{. Brouwer'

J. en l. Bethlehem; Tj.Ypma; K'de Groot; R,i{99!stra;
rj-.qft"n"; li.Numani,i.,l.li3tcstlai. ï'Vink; À"Akkerm'an;
;óh. Folkertsma; M.Yecrman en rl'Jelsma'

Pr'/rSt'iÁiiNDÍG I

Oï,DEBOORN 1.4 - Br,Ess.E-1j- l'-aNV4NG 2.00 ,w-Ri

H.Dijkstra; D. en B. 0osterbaan; F.v/d_Meulenl F.Bies;
S.Teánisseà; B.de Vriesl T.i?odenburgi S.iïinsrnal
G-Otter; Iï.VaLk en Ê.Veldstra'

VXNDENE PNOGRJIIVNíI,T YOOP. N,TJ.IIND.AG ?

oLxEBoORN 3 - ollnts0oÏïN 4 'aan'vang 10'9O ltur
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