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TFS - OL,EBO9RN

.Afgelopen zondag moesten we TFS. Gezien de kranten konden
we maar beter thuisblijven, want rFS zou niet.over 0rboorn
struikelen. Illaar dat pakte wel even anders uit. ve lieten
TFS zien dat ze het deze mldoag niet gemakkerijk zcludenl',rijgen. Het liep allemaal leuk en Lykele scoorde
voor ::ust twee doelpunte.n.
Na rust moest rFS wel a nvallen en met oe wind riee kreeg
onze ach.;ei'iroecje het druii, Mede ciankzij lurk, lat en paal"
bleef het 2-0, Totdat LyI,,er-e er weer eens tussen uit àrtp-te en zí7n hattrick vcl-tcoide. \'/e dachten nu zijn we er
v,leJ-, r.aar TraS scoorde iirg trr,ieen'iaaJ-.
./,1 met al ecn zeer spannencre \ffeostrijd die cloor ons,ver-
diend vre:'d ge'Jonnen.

J/N DT JONG
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Iïet o el on zaivrdag met eerr mj- s v elsta.nd ili d e organi satie
bij Beets"[erzwaegs we war'e.'r. n.1" op het verkeerde terrein,
Toch wa.ren cie scheidsi'eehte: rneb een speler van Brzwaàg
hier ook aanwezig' Toen we in de kleedltanier ons aan het
omkleden waren, kregen 'rre het bericht dat we near er ander
terrein moesten" r]us pakteil !ve onze spullen weer bi jelkaar
en l-ieten cie oames van Tijnje weer alleen bij wie wij in
dézelfde kleedkamer- waren. . o, !
ll met aI begonnen we met een ltlein hatf uur vertrglng.f,iat de wedstrijo beireft was het een tamme vertonóng en
tevens de wedstrijd van oe gemiste kansen. Toch wi$ten
we de twee punten mee near 0rboorn te nemen door met 6-0
te winnen. Het overwisht was zo groot dat we practisch
de gehele wedstrijd op één helft hebben gespeáld.
Bt zwaag kon zo nv ell da"n met een uitval komen, maar gevaar
is e.r niet ge\ve€st. le.doelpunten ztjn gemaakt door
J.v/d Meer, R.Eyzinga (Ueidè 2x), S.óe Jong en T.élsma.

T.JXISM.A
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Het laten meespelen van spelers met een verouderd iden-
titeitsbewljs kan zo$aar op / lr'-- boete komen te staan

fi:;"Í"i5i0""", van de volgende pers. moet er nog een
f ot o kornen I
'I.lieuningi l.i,kkermanl Jetse -Dijkstra en Henk Kerkstra.
le volgêride pers. die dit selzoen wel voor cle keuring
moeten-en nog niet de betaling van ,f 6r-- hebben ge-
daan, worcien verzocht dit z,o SPOIIDIG 1VI0GEÏJIJK te doenl
0.\iouda; Hein lkkerman; S.Jager; M.Kleefstra; I(.Poepjes
J.;iagenaat; t.Jelsmal F.B1es; H.Bruinsma; H.Kerksttal
ir ",,'atsena ï J .i{orstman en J .J ,v/d Hoek. de secr.
++++++++****l**+++++++++++++++++++++ ++++++++++ +++++++++

.lligi?UM 3 : 0ïJlEE90ilN_4

In de eerste helft warën wij de betere ploeg.
tit resulteerde na cà. 20 min. spelen in een doelpunt
cioor Piet l?odenburg, die een voorzet van l1nks met het
hoofd gded afrondde, 1-0'
Maar lkknm liet het hier niet bii zitten en zette en-
kele goede aanvallen op rnaar onze achterhoede kon dit
in eeiste'instantie nog wel klaren. Toch klvamen wlj in
noeilijkheden toen een boogbal over onze defensle heen
ging en een attente speler van Qnze tegenstanoers voor
het inleggen hadrl-I. i)it u,as ook de ruststand.
Na de thee kwam de vledstrijo in een echte clerby sfeer
terecht waarvan M.lvleester het slachtoffer werd. Bii een
gev'echt om de bal kreeg hij van Ïl.v/d luïeer e-en slag
tegen'het hoofd, die &eer dan behoorlijk aankwa.rn.
le zwak leidende scheidsrechter Krol trad hiet niet
tegenop, twaarop de àanvoerder van /,kkrum maar besloot
die speÏêr met de doe'lman te laten ruil€rr....'
Uit eèn ó'orner lukte het /ikkrum nog eeri doelpunt te
maken " 2-L
t.v/d \/oude bracht de stand gelukkig'weer in evenwicht,
zodat wij toch nog met een puntje naat huis gingen.
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OIXEBOOTïN ]..À - FRIESL.|N), 2/t g

Na 2 overrvinningen en I nederlaag, gingen wij er,van ult
onze 3de overwinning, r €[ we1 met hoge scorer te.behalen.
Deze gedachte vloeide voort uit de 2 dlkke nederlagen,
resp. l1-0 tegen /ikkrun en 6-1 tegen frng[mr die Fries-
land 2Í had geleoen.
)eze ondersc[atting van de tegenstander speeldé óns eeh-
ter parten in deze wedstrijd. Hgt werd eerl noeízame 2-0
overwinning. Er werd chaotisch gevoetbald, er zat geen
lijn in het spelr êf, werden moeizaaw openingen gevonden.
lat het desondanks 2-0 voor ons werd was aeer te wijten
aan oe zwákte van de tegenstander dan aaJr ons spel, oat
bij lange niet de vorm en inhoud had bij wat vrige week
te Irnsr.uo op de grasmat werd gelegd. Hopenlijk is deze
vorm zaterdag wel weer &;Ílwezig, want dan zullen wij een
5-2 nederLaag, uit tegen Gorredljk geleden, in de return
van deze bekerwedstrijd moeten goedmaken.

B.OOSTER3A,4N.
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GEHOOR..I): 0ntucht ( I ) tijdens voetbalwedstrijden, daar

moet de scheidsrechter veel strenger tegenop
treden. ZaL wel- zo zrJn maai het klinkt je maar
vrgemd in de oren.o..!.. J.S.
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ONF /il - OIIEBOORN .Al

Zaterdag 2L september moesten vïe tegen ONF spelen. In de
eerste helft scoorde liarrnen Numan in noch gèëh lo'min.
0-1.
Daarna schopte t-jeerd Ygna met een mooie voorzet hoog in
de hoek 0-2. Toen ging l."Akkennan er met de bal vandoor
scoorde met een msoie techniek 0-1. Ioen was,het pauze-"
Na de pavze was ONF beter. Een mooie ONF kans roaakte,de
stand bijna anders. Maar dat lieten we niet doorgaan.
Ik schoot de bal nog net op tlid weg. De bal kwam vo,o.r,
de voeten van J.lijkstra. Jetse ging er alleen vandoor:
net de bal, de opkomende ./,.,{kkerman.-nan het over srl , :

scoord e A-4. i,aerna was het cornerr .A.Jkker"man wist niet
zo gauw hoe hij de bal in Qe_gaol moest krijden.
Zo hebben we gewonnen met 0-5.- 

GENTIïD VISSEIT
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Orboorn .41 - Oerterp Jt JIiNV/NG ]0.00 uur3

J.'en n. Bethlehem; T.Ytrxra; K.de Groot; H.Numan; P'Heida;
J,J.nijkstrag i,.;ikkermaÀ ; J .v/a Woude; Jv,'/d'',,/a1;J.Iokkema;
Ir{.Brouweri rt.Huitema; G..Vj-sser en M.Veerman

2 YqE!385-9 .i5 Ylts g

I..,lltena; FI.cte Vri-es; T.de Groot; 0.1ïouda; G.Heerna;
J.Iíroes; li.v/dVeen; S"de r?ocs; H'Numan; J.Stu-iverl P.Ypma;
J".de Boer; l,ï.Jansma en L{.T" Jelsm.a
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OI.DEBOOrN 1/r GO;.F;IJK l-/' ,';ll'lVr':NG 3.15 uLlf 3

\r.'t/atz.erl'à; B'Qosterb<'an; R"VaJ-k; S"l?insma; G.0tter; I'.
tsÍe s; T.v/d llIeulen; T.iooenburg; i'l.Bruinsna; 3;v.Iie eJ-;
.l.Venema; 3.Ieunisseng il.llijdam en ii"Velcj s"i;ra,,
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J. en Vf. v. Kalsbeek; Piysma; ..1/isser; ,/i.ïr'lulcler; D.i{ur-.
narl; rt.Velsstra; P.lllt ena; H.J"v/oi{rieke I B "i{aspei;
ï.,.,t,kkerman en P. d e lvle er '
LrliËUi'LL 9 : O' 99.0-lu_lg__vrtjt:q'*t_l_l_.li: grll:
d " rleitsma; i1.\i .v/a Krieke; ii. jelsina; U-d e Yries; J "0tter;

. J.;i jkstra; H.0osterbaan; E.Folkeltsna; J "lvlce sterl
ti.t/d Meer; T.Í,euning; Ph..:ijkstral'1. /,kemaj.,j1; J,'Iíayes
en 3.v.HeeI.
ug:Q}llg_P4oGI...U}]:,:

0ldeboorn zm - Goruedijk zm 3 11'00 uur J.Bos
Oldeboorn - Oerterp 2.00 rr H. i.llLrpgrps
ÓrAèbóór; z --Éattt<.êveen 3 r0"00 t' J.F.H")ijkhuis
lt/arga4- 0lcleboorn3 10.00 " Leider
Otdéboorn4- Tiinie3 12.00 " leider
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GEH00iiJ;
irls Y{.H. in .rifrika woonde zol zijn naam mlsschien wel
lïaila SiwiePie zLtrn.. ' J.S.
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