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Het is de J.aatste tijd rnaar mager, gesteld roet het aar-
tal wedstrijden van de senioren elftallen.
Dlt weekend-kwam alleen het eerste in actie ln de uit-
wedstrijd tegen Gorredijk.
.Alhoewel Oldeboorn niet in de sterkste opstel-ling kon
uitkomen - er speeldêrr ortlr de 3-jun. G.Ótter en-Il.Valk
tnee, ingevallen voor resp. ïï.Rodenburg en ÍI.Nieuwland-
konden ze toch nog redelijk goed partij geven, al won
Goruedljk verdlend net 3-1. ,)at de Ecore niet hoger uit-
viel dankten wij aa-n een in een bi.jzondere vomr keepen-
de tr.Valk. Trcze kreeg dan ook nenig opendoekje van het
talrljke publiek - en*zeer verdiend. ïlat deze jongen er
zondag uithield grenst aan het ongeloofgelijket
Zondag @.eo dus de nderbyrf tegen de buren uit .l,kkrumr
welke ploeg evenals Oldeboorn 4 pu.nten uit evenveel wed-
strijden heeft weten te verzamelen. .

Het spreekt voor ziehzelf dat dit een ulter.mate belang-
ri jke- ontmoeting wordt ( i j s en weder dienende ! ) .liegene
die verllest kont alweer enigszins ln de verdrukking te
zitten. En er speelt ook nog zoiets van trde eerrl3 we
w1l1en niet graag van trde hoofdplaatsil verlieaen zoals
dat heet.
ï,aten we hopen op een prettige en sportieve wedstrijd.
Het 2e elftal gaat op bezoek bij GorredÍjk 3. Dit,wordt
.een lastige opgave voor de jongens van leider G.Roden-
burg. Ze hebben weliswaa! maat één pr,rntje ninder dan
hun opponenten van z,omdag, maar deze ploeg besóhlkt,
getuige hun doelsaldo, over een goede voor- en achter-
hoedd. EEn juiste inzet is hier wel noodzakeLljk lijkt
O{lS.

Oldeboorn 3 ontvangtrals al1es goed gaat, [ljnje 3r
welke ploeg op een gedeeLde Zde plaats staat. Elk ander
resultaat dan een nederlaag zouden wij een uitstekende



prestatie vinden. lïellicht denken ze daarzeLf nct zo
over en zorgen ze op die manier voor een verrassing.
jie trveteranenrr oiltvallgen hun leef bijdgenoten uit Gi'ouw 

"lit lijken twee volwaardige tegenstanders, zodat de
uitslag wel níet ver uit de buurt vall. cen gelijkspel
zaL Liggen dachten wij. 'viellicht denken ze daar zeLt
anders over uiteraard. ..
Oldeboorn zm tenslotte gaat op bezoek bij ZYts 3, welke
ploeg de rode lantaarn draagt Ín hu-n afclel ing. .41-t-e
reden dus voor het zm-team om de slechte rndruk va-ir
de wed strijd thuis tegen lr "Bo;'s 9 ui-r; te ivj-sscn err
nu met een overwinning hulswaarts te keren.
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Naar aanleidlrig van Ce binnengekomen verioel.:e,: \nz,iàKe
beknotting van cie vnrinterstopperiorie r,rordt het vclgeade
voor€esteld g

ï,ri-nterstop voor pupillen , C en B julnioreti '\ían 7 decerl-
Uer L9'14 tot en met 28 februa.r.j- L975.
\/interstop voor seniorer'l, .A jun:orên en de.mes van 2L
december L974 tot .en met 31 januari L97r, met, uitzon-
dering van de voJ-gend'e klassena
J-e klasse /i en B zat.erdagcomp. en le en,res, le kf.asse:r
zonoagionp. en, hoofd klas /.- j un .
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le op 15 septemb er L97 1 wegens beenbruek gestaakte wed-
strijden Bleu-Boys 3 Jkkrum 3 en Gomedijk J. -,ïilarga 2
zullen opnieuw worden vastgesteld.
(r,vr nieuws no. 9)
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Het jeugdprogamma kon zaierdag j.1. weer volledig af-
gewerkt worden, mede dankzij een redelijke terreinge-
steldheld van ons eigen terrein.
De al pupil]en van P.Hoekstra blijven.goede prestaties
levereÀ.- /ifgelopen week, vverd tegen [i jnje een verdienste-



lijk O-O gelijkspel behaald. Uit' tegen lYispolÍa moet nu
cie thuís gel-eden nederlaag gewroken kunnen worden.
.In lrachten kregen de /i2 welpen een 5-2 n'ederlaag te'ver--
rverken, een uitslag waarbij de scheid'srechter een belang*
rljke vinger in de pap had I Vermoedelijk krijgen deze
jongens het thuis tegen koploper B.C.V. weer erg zwààT...
le C-junioren werden andermaaLmet een veel te sterke
tegens'bander geconf ronteerd, wat uitelndeliik resul-
teerde i-n een 7-0 overwínning voor de Cr s van lrachten.
Ondauks het vele nuttige werk wat de FVB verricht, roept
de comp. indeling hler grote tv'lÍ jf e ls op! Zaterdag zaL blii-
ken of dit tegen de Svleach ook opgaat; wij hopen echter
op eetl kleine overwinning van onze Crs.
Een nogal gev'uij zígd 1B leed haar 3de nederlaag in successic
r1a een gelijkopg-,ande strijd g-edurende de eerste he1ft,
konden onze ,jongens .het toch nlet rieer bolwerk'en en werden
net een 4-0 á:.nétanO terugges.luurrd. Ílopenlijk kunR.en we
de Sweach goede tegenstand bicden, zodat er eindelijk wee.l?
eens een puntJe biJ'k'orot. '-' r"-- '-'
0tboorn 1I -,,lkk"r:.urn l/i werd af,gelastr n':aar' à.sr zondag moete

r de /-jun. !!eer vroeg urt de verena om 9.10 wordt er tegen, FVC 21, gespeeld.
le jeugdcomÍn. rekent weer op een gunsti-ge puntenscore van
de verschlllende el'ftallen,: . ' Jeugdsecr.B.deVries.
++++++++++++++-t-+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +

lïrsPolrj - OlllsBoonN
T.alerdag moesten we aantred en tegen'tilispol.-la. ...li{e,:noesten
twee spelerè.missen, die wegens bepaalde" o[stanoigheden
op'de tralning thuis moesten blijven.
Hiervoor werden 2 spelers van IC ingeschakeld n.l. H.Oos-
terbaan en H.v/d lirieke
)e eerste helft werd er dóor,ons redelijk.-.gpod gesp-e.eld.
Coch werd er in de 1. atste tien-min. Àóá eón doéfpunt
tegen gemaakt. Na de rust l1eten we
en-daai maakten zLi handig gebruik'
polia nog dri-e doelpunten.
Volgende week hopen we l'veer met ons
spelen tegen de Svveach.

ze soms wat teveel- kornc'"
van en zo scoorde ï/is-
volledeig elftal- te
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zaterdag moesten we tegen ?ijnje weer voetballen. ilat



hielden we ongeveer een kwartier'vo1. Maar toen kwa^m
fijnje in actie 6én schopte en jan Bethlehem kon hen
niet grijpen &aar rienkiluitema kon hem van de J-ijn weg-
schoppen. Maar een paar min. later fluite de schelds-
rechter voor.het einde vaJr de.eerste helft.
foen kwann'de tweede helft. We gingen direct Ín de aan-
val. Piet Heida kwa.n voor goal hij kon schoppen maar hij
schopte in de handen van de keeper. fjeerd Ypna kon hem
zetten maar er was een goeie doelverdediger. I{aar een
paar nln. kreeg ik de bal maar ik miste ook. Maar toen
kwan tijnje weer in aetie. Maar jan bethlehem was on-
verslaanbaar'want hij kiepte uitstekend naar een paar
min. fluite de scheidsrecter afvoor het einde dat was
een knappe wèdstrijd wand de stand bleef 0-0.

++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++ +***íiï*ïíl.iïl-++++
OPSTELLINGEN'EN PA.0GR/iMMI :

wrSPOI,Ii Xl - 9l30oRN .A]- FiRlilEK ,9.12 uurr
J. en I. Bethlehem; T.Ypma; H.Nunani J..J.Dijkstral
/r./,kke.rman; P.Heldai J.v/d Y,ioude; J,v/d lltaI; J.Fokkemal
M.Brouwer; Iti.Veertan en RrHuitema.
0'809frN /12 - BCV J2 LriNVi,NG 10.00 uurl
H.de Vries; 0.Vlouda; T.de Groot I G.Heerma; J.Kroes;
n.v/a Veen; S. de iloosl H.Numan; J.Stulver; P.Y1ua;
J. de Boer; ill.Jansmal t.Jltena en M.T. Jelsma.
nE 9l'f4lCll 19 - 0rB00lïN l9_\[Il?T]nK 1.15 uur:
E.Rei-tsrnai H.\:{.v/d, Krieke; l?.JeJ-sna; U.de Vries "t J ,0tter
Ph..Dijkstra; /,,Haayes; J.Iiijkstra", .E.Folkertsma; J.Mees-
ter; H.OOsterbaan; F.v.Heel- en H.v/d Meer.
0'B00nN 13 -JE SV/E.ACH 1B /i/AYlt[Q__a.QO_ (t.30 :.n qe_box)

J. en ï/. v. I(alsbeek; P.Tysma; .À.Mu1der; !.Numan; B.Has-
peJ'; J.J,v/d, Hoek; H.J.v/d Krieke; lt/.Visserl il.Vel-detra;
Lr./,kkerman; P.l,ltena en P. de Meer.
FvC 2n - 0'8004N U' ïEri[ffiK 8.30 uur:
iÍ.!{atzemal B.Oosterbaanl S.teunissen; F.v/d Meulen;
R.Valk; G.Otter; B.v.Heel; !.Venemal H'Bruinsnal CI.Ro-
denburg; S.i?insna; F.Bies; R.VeIdstra; tjf.Nijda'n; V/. Zaad-
bergen.


