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Zondagnorgen vroeg berelkte ons het droevige bericht dat
ons gewaardeerd lid FOKKE XNGEtrSt/Ill door een ernstig auto-
ongeluk van ons is heengegaan..Hij was nog veel te jong.
lVij wensen zíjn familie, die toch al een moei.l-ijke tiid
heeft gphad, veel sterkte toe met dit zware verlj-es.
Sinds f9?2 was hij tid van onze vereniging, en verkoos om
in het zaberdagteam te spelen. Hierin heeft hii altijd
laten blijken een goed sportvriend;te zítrn.

Nog twee J-ed"rr'rru.n onze cl-ub waren betrokken bij dit onge-
lukr de leden Jan Nieuwland en louwe Oosterbaan'..Zii liggen ernstig gewond in het ziekenhtJi.s.'..'' : '

lïij mogen hopen dat zijr-.alsmede de andere inzittenden,
n.aar wens mogen herstellen
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Duidelijkheidshalve moeten wij vermelden dat de administra-
tie hiervan in ha.nden is van de heer Hardeveld senior.
Chris Hardeveld, die tot nu toe de totocomrnissaris was,
heeft t Bêzien de vele werkzaamheden die ef aan verbonden
zítrnrheÏ beter geacht om hÍervan afstand te doen en dit na
onderling overleg aan ztn vader over te doen, nede doordat
ook de lotto erbij gekomen is.
Hardeveld s€rr. freéft hiervoor meer tiid tot zijn beschik-
king om €.ê.ê. punctioneel af te werken.
lvij will-en Chrls langs deze weg danken voor ziin verleende
nedewerking aan het toto gebeuren in administratleve zín.
Hardeveld àen. wensen wij succes toe met zrn nieuwe func-
tie en we hopen dat aan het elnde van dit seizoen het saldo
gunstr'ger zaL zítrn als vorig iaat.
Íot op heden is Àede door de lotto het inleggeld fLink wat
hoger als in dezelfde periode vorig jaar
Nogmaals, steunt de club en doe mee aan totto en/of toto!
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Na achter elkaar drie wedstrijden te hebben gewonnen,
moesten we zaterdag j.J. tegen lr.Boys spelenr dat pas
I punt uit J wedstrijden had weten te behalen.
l)e verwachtingen wa.ren dan ook een ruime overwinning,
merar dat pakte, - tnisschien wel door onderschatting -lvêar de.heer M. in het vorige,clubblad al voor had
gewaarschuwd, wel even anders uit.
Na 10 &irr. spelen raakten we al achter met 0-f, door e enfoutje 1n de achterhoede, waarcioor onze keeper het uit-zieht werd belemmerd.
Getukki.g wist Jan v/d Meer halverwege de eenste hetft degelijkmaker te s.coren, wat tevens de rust- en eindstandwerd. ,

Verder valt ef 'over deze zeer slechte wedstrijd, op eendito terreino weinig te vertellen.
M.HOFSL?l
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In,tegenstelling tot de senÍorenteams konden alle jeugd-
elftallen, ondanks het slechte weer, hun wedstrijoèn
spelen het afgelopen weekend.
le /il welpen zijn nu duidèlijk op de goede weg; in lrnsum
behaal o e men e.e-n 3-1 overwinning " zaterdag thul s ( ??-red . )tegen Tijnje,één van de koplopeis, zal heÍ wel moeilijker'
worden maar een gelijkspel moet toclr wel tot de mogelfjk-
heden kunnen.behoren. .

!e anciere pupillen, A2e zagen karns zaterdagmorgen hun
eerste pm! te verwerwen tegen GorrediJk. le jongens wls-
ten een 2-ó aehterstanir om te zetten iÀ een kÀap-gelijk-
spel, ?-2; lit weekend spelen ze in lrachten tegen de
Boys .AB. \ie zul-len zien of ze cje goede lijn in étanO weten
te houuen.

.Evenals de J 2 behaalden ook de C-jun. hun eerste punt,
u,iat'dan 1n de uitwedstrijd tegen ï"en V gebeurde. Èopeii;f<

"weten deze. jongens, thui-s tegen !r.Boys 2C, weer een dus-
danige tnzet te tone:r zadat de eerste overwinning voor
coach Huisman een felt wordt.
Cnze B-jun. stelden zaterdag danig teleur door thuis van
.Tbor te verliez,eni, liefst vier naal vloeen onze doelman
lé .l?e1;:i ''':.: (.: ', . . -::l-. 'i' .,: enÍg6 6fá---:cC ;n) om ài;- r'-.,"r"
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Na een goede eerste herft za(ten de Bfs gedurende de zdehelft letterJl{ en fig.uurtilc.weg 1n de nódder. zateroá!-indd uitwedstrijd tegen trVispolia Eopen we deze 4_i ned"rï"ágte. wreken..
Ilg"! ons nog de 1/ ptoeg, die zondag in Lf warden Rood-Geel

pet_ 5-0 versloeg,. zodat Oldeboorn 1"4-eh ,Akkrun ll (inmiadets
koploper g_eworden) &.so zondagmorgen in Oldetoorn gaan uit-r{raken wie 1i j staanvoerd er word t .
(Gelet op de toestand van het teryein twijferen wij er aandat er dit weekend gespeel-d kan worden.Reà. )je JEuc:coivfiviïssrE wenst arre jeugdelftallen succes!

Jeugdsecr. B.de VI?IES.
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Na'eere!.lriq eein sperer uit ztn bed gehaald te hebben kon-den we zondag een kwartier later toóh nog net ll man naar
Ire euward en vert rekken c

j990-c9e]t dat rlog geen ënkel punt behaal-d had, heeft ookoitmaal hlenroor geen enkere káns gekregen. De'gelele wed-strijd waren ïve sterker en ar vrij gauil wist nlvart onÀ opeen 1-0 voorsprong te brengen,
Rood-Geel wou ook-niet achf,erblijven en hÍelp ons voor de
Ius! op een 2-0 voorsprong.door in eigen doel te schieten.
Na de rust werd er van anze kant een goede partij gevoet-
bald en wist G.Otter 2 maal en R.valk-nog 1 maal"tó scoren.verder liet ,lood-Geel- ons niet komen en met'ideze 5-0 over-winning konden we tevreden terug kijken. op deze uredstrijd.

============ 
T 'v/d' MEUIEN

V en V lC - O'boolq tC
lt/ij moesten za1":.:Jagmorgen naàr Garijp te voetball-en. neploeg die aL 2 punten had veroverd hadden een kans tegen onste winnen. loor al gauw met 1-0 achter te komen was níet zoleuk. Maer door een gouden doelpunt van i?".Akemann werd de
stand op.r-1 gebracgt. Maar we kregen'er rveer een tegen.
zoaLs,Hv/o-Krieke aí zeirHet middeÀveld blijft teveel- han-gen. J.v. Kalsbeek redde vlel een paar mooie- schoten.
En de aazputzer nanel.'jk H"v/d Krieke schoonde nog een keer
en zo werd de wedstrijd afgelopen door een 2-2 gerijkspel.



Nu hebben we dan eindelijk een l*t:
H+99Pïlffi ++l* *** i-**r **++++ +++{f ++++++++++++++***** **'t +**

I'tNSUM /iL 0 t 300RN .Al i

Zater1ag 5 okt. moesten we in frnsr:.m voetballenL 'We heb-
ben met 3-1 gewonnen. De eerste helft stond l'Bethlhem
niet opeést"Íd. J.v/d !{al maakte ongeveer in de tiende
rin. 1:6 noor oíts. iniet 1-0 gingen we tegen qe rust &à{Lt

In de 2de helft m.aakte J.Fokkema er 2-A ban' l]aarna was
Irnstun veel áterker en maakten ook een gaol. -lus'qas het
2-l voor ofis. J.v/d Ï/al de uitblinker maakte er l-I vàíI.
En dat was ook het blttere einde'

J. v/d ïïoUlE
===========
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!ïij noesten tn ut was een mooie
w-ástrijO. m à'e eérste néfft maakte Jan de Boer een hents
il-h;i-Ëiraf schopgebied en toen was het-een-penaaltie voor
doriedijk en-dó [á"p"r kon het niet houden dus was het 1-0
;;;; àóï.reorjk in dè eer3te helft. Toen was het dus rust.
nn *"I verdráaid we waren nog net met de 2de helft bezig
ji| c;;"edijk had toen nog een hele mooie goal' Toen was

frËt heel simpel 2-O, ToeÀ later Jan de Boer de bal kreeg
ïóen-gi-ng de*bal na:.r Romke en die schopte de b?1_naar
iá"""ïis en toen ging Jan Kroes een goal maken 2-L'
t,átu" naakte PeteÍ Ypna nog een goalz 2-2'
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Oldeboorn .Al Tijnje /' 1 /ii.NV/'NG 10'00 uur
-Dr.tsOYS - Oldeboorn--A2 V]lrlTnEK 9'L' rr

ófOèUoott fC - lr.Boys 2C á.ANYJ:NG 11'00 rr

V*ispotia 18 -0ldeboorn 13 Vertrek 1'15 rr

ói;Ë;;;;"-u I-I'r.r.",* u====1,+*v.,ite 10'0o ,' (9'30 box)

Goruedi jk - 01d eboorn 2 ' O0 uur "A 'Kuipers
Irnsu-m
/,kËu* 3 - OrBoorn 3 10.00 rt leider
Ï"rr"* + - OtBoorn 4 10 .00 " leid er

Oldeboorn zm vrij.


