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OVI]RZICHT

Vlelen de punten gedurende de laatste weken af;
herfstbladeren van de boom, ditmaal konden we, slechts
één mager puntje begroeten.
nit gelijke spel kwa"m op rtàiiln v.,rt Oloeboorn 4, ciat
thuis i.n de belangri.jke vredstrijd tegen eoncurrent
Jubbega 9 tevergeefs storo tiep om toch mà. r te pro-
beren de volle winst binnen te halen.
le rooci-witten zorgden echter voor bekwame tegepstancl
en de 0-0 eindstaná was dan ook -een juiste uítstag.
iankztj deze puntenverdeling is'ons vierde elftal nog
steed s een ongesregen f orma,tier hetgeên zi j à. s.
zondag hopelijk weten -ie consoiideren.

D..B de hcofdschotel- von zonaag i.I. Oldeboorn 1
Irnsum 1, een wedstrijd die beslist niet aan d€ v€r*
wachtingen heeft vold aan, want het werden vcor de tre-
schouvïers 90 matige minuten die veelal werden gevuld
met velerlei feuten en onnooig balverlies aan weers-
kanten. I{et was tenslotte Irnsum dat uit de miÈère de
volle wi-nst naar ztch toe trok onoanks het feit dat
Olcjeboorn 1n de tweecie helft duldelijir oe sterkere
ploeg wêsr
le uitwedstrijd tegen Frisia worot ongetvvijfeld een
lastig karwei, maal" ook de lreeuwarders leden zondag
onverwacht puntenverlies in Tijnje.

Eveneens tegenslag voor Oldeboorn 2 dat in Dri-chten
tegen ONts 3 een 3-0 neclerlaag leed. le Soarnsters wa-
reá gedureáOe de gehele wedsÍriid de betere ploeg doch
ONB mar,.kte oe cloelpuntjes en daar draalt het tenslotte
om. Zondag telen .Akkrum 2 kan nen zich geen puntenver-
lies meer vercotloven, trouwens wie lvil er van "Akkrum
verli.e zen. Een overwinnlng betekent aansluiting bi j de
koplopers.



Het derde elftal zit in verval door wederom op onge-
lukkige wijze te verliezenr ditmaal tegen het toch
wel sterke .rispolia 2.
le thuiswedstri;O tegen l?,ead Swart 3 biedt gelegen-
helcl om vieer' grtle op zaken te stellen'

Een monsternederierag l-r-t voor het gepiaagcle zn\
team ciat nu thuis tegen 0l'{l 5 tcch eens zal- moeten
uitptikken wil men er weer bovenop konren voor de win-
terstoP' B. de Y.

- o- o- o- o -o -o -o-o- o - o -o- o -o- o- o- o- o- o- o- c- c - o -o- o-o-o -
"Ik breng vanavond het overzicht wel evenrr,
zei B. de Y.
Iiet wercl een dag later, want hii viel heel
olerzichtelijk over z:-Jn overzicht in sra;p'

-O-O-C-O-C-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-o-O-O-O-C-
Oi,.uiJts9OltN - iit$SUii{.* 2-3.

Na de knappe overwinning vorige week-van 2-O op
lïa.ulerwijkr-Ëoesten we nu thuis aantreden tegen lrn-
sun dat i purtt &eer vergaaro had dan de 4 punten d1e
vri j ín 4 wèustrljoen bij eLkaar hadden geschoPt-'
0m"aansluiting tó behouuen met de bovenste clubs was

àË" à"""winniág wenselij k/ nooazakeLttrk'
Zonaer de SËf;f ààu"*"0Ë ïttit o (+ we[en enkelrus,t) be-

oonneÍI wi--i oán ue le helft, die niet al te gunstig
iiivief. iwee missers van Ordeboorn-zijde leveroen
evenvele doelpun cen aan I.,:nsum-zi jd e 9P. iíiertussen
vlel nog een uqelpunt voor olls van Lykle nasat een
i"*=,* ápeler tevèrgeefs had geprobeerd zLJn eigen kee-
Der te passeren. i]us een L-2 ruststano'
fr" Oe r-ust een hevig aanvalLend gldeboornr wat wel-t""u*" 

opleverde maár geen doelpunttt'' ^T:l-::: ,1111"ïÈ
àórgau llnsum echter vóor l-3. Hlerna begingen wi; c

í;;ï-om d ezeLfae speelwiize van lrnsum te hanterent
wt,ar.dcor.het een ràmnel1g geheel vverd. In ue laatste
minuten wj-st onoergetekeácié na een misstap in oe lrn-
sun verdeoiging ue baL 1n het net te del cneren.
Hierna raak{e Janke met een vrije trap de lat nogt
fr.c.at een verdíend getiikspel za't er niet meer in.

Blnne.
-o-o-o- o-o-o-o-o-o- c-o-o-o-o-o-o-o-o-c-o-o-o-o-o-o- o-



Durk Valk heeft na die fcutjes wat te verdu-
ren gehao, S. v. Z, ried luik &an. zel-.f maar
in het.net te gaa+ hangen en het nascotte-
beert; e naar i-n het doei te zetten.
C. v. Íi. booo ztch spontaan aatrL als keeper
van het Ie elftal.
Onze voorzitter wi-st dat Durk een off-ciay hao
'fliet komt deze wedstrijd niet goed met lurkt
hij is me te stll-, hlj schreeuwt niet:rl
aldus onze vocrzitter

.

-o-o-o-o-o- o-o-o-o-o- o-o- o-o-o-o- o-o- o -o-o:o.-o-.o-o- o;

0m maar met Berencl li. te spreken
"ik weet zeker dat het goed komtrr
daar houden wij het ook maar oP. :

- O- O-O-C- O-O-O-O-O-O-O-C- O- O-O- O-O-O-O-O- O-O-O- O- O-O

oNB 3 = 
O],DFIB0ORI{ 2.- 3-0

Gezi,en de kou op hët voetbalvelo leek het wel een
winterstop, dus een mooie gelegenheid voor lietro of
voor mij om een verslag te maken v.,n de door ons ge-
speelcle-rrmatcht'. Omriat l\tetro eerder ui-t de tttaptt wast
móest ik het awar doen"

Daar sta je dan, twee palen en cjaar komt zotn l-ul-
lig leren oing op je af roLl-en. Je kunt er niet op.-
zilten en als-ie dan ook nog tegen het net roltr wil
je je zelf we1 aan oe l:"t oPhangen, maar wat gebeurt
ér áan cle anciere knnt, zie ik het goed, daar hebben
ze ook last vsrr de paal. Jonge, jonger jonger.kunnen
jutlie hem er nou echt niet in krij$€í1. Goed ik stond
ioor paaLr maar jullie "schleten voor paal'í.

ONB-3 ha<i vier we<istrijden gespeeld en daaruÍt 4
punten beh-alci , cnze totále score was idem, 09q leek
het een mooie weo stri jd te worden.= ÁlhoeweJ. wii de.
score .openden ( terecht afgekeurd wegens buitenspef )..
rius het feest ging niet door. 

"tsfj oe rust had ONB een vccrsprong va.n L-0 genomen
dit geheel tegen de veld verhouding in, ^maar i1 9" -goaté tellen nu eenmaal. Na rust hetzelfde spel-beeldt
een sterker Oldeboorn, maar ONB wist te scorenr h&.
O"--"o"i-Coi twee maal'toe, .De eind stanci was dan ook



3-0. 'donda, krijgen we .Akknim thuis. Ik heb gehoord
dat het staoi-on nu aL uitverkocht is, het is alleen
jammer dat het zonoagniddag matinee trl,a.ngs de lijn"
pas om half drie rechtstreeks mag uitzenden en wij
beginnen erl om twee uur en het bestuur van L,lueboorn
wil geen "gecionoerrr met het 'rsexyrt bestuur betaald
voetbal.

GEHUORN:
ÍffiF!'ie iI/. liep zteh 2 x j kwartier warm aan de

lijn, maar hij viel niet in vcor Íanoer V.
2. Hans P. kijkt' naar Studio Sport met de oogklep-

pen voor,
3. Volgens ons is er een staatsgreep op komst in het

bestuur van Oldeboornl m.aar geen nood er is
niemancr clle iets van judo afweet.

4. ,41s.de .winterstop kont, krijgt J. Spcelstra
ijsvrij om een verslag te schrijven,

i Jan paal.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-g:o-o-o-o-o- o-o- c-c-o- o-c-o-o-o- o-
In de rust van 0t{B 3 Ulcjeboorn 2.

' ïiietse "?. is het met de gang van zaken l..ng
niet eens en roert ook cJanig ztjn mond.
Tinus; rr.Als je vlilt praten kom aan maar eens

te " j ompra.tenrr.

--oo0oo--
Geachte Heer Jan PaaL ben vlel genegen een
versli;gj e te schrijven, een weekj e de tljd,
meer heb ik niet nociig.

-o-o- o-o-o-o-c-o-o-o-o-o-o:o-o-o- o- 3-o-o- o-o-o-o-o-o-
vlISP0r,IS 2 - Oi,EtsUOiiN -1.- 2-L

moest OIueboorn 3 tegen Terwispel.
tlij begcnnen afgelopen zondag redelijk goed
en met veel goede moed.
\íij waren ongeveer even sterk
en odn 1s voetballen wel leuk werk.
Na 20'minuten spelen
glng het mis, heel even
S. RouenburF. s.af een terugspeeibal
Ëti ï" ;ï"-i'Es-tàt-ïË móèïÏÏiÉ"ïóó? .ian (r-o).
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In cie pavze genoten wij van een kopje thee
&aar na rust scoorden zíj weer dat u,aren er twee (2-0)
Met nog een kwartier te spelen werd Pieter van de
bal gezel.
Dat zag onze scheidsrechter tret.
Toen kregen vlij een penalty mee
en maakte Pieter twee één.
Jongens ver"n i. i,.i jnheer
iilj hebben in ons elftal een goede sfeer
Dus lvij gaan zontag met een versterkt ha'rt
weer naar Rood-Zwart.

S. v. Z.

-O- O- O-O-O -o-O- O-O- O- O-O- o- O- O-O- O- O- O-O-O- O- O- O-O- O-

9L,D.r1B9-0nN 4-- iU3B'lG{ 9.-
Iviet prachtig weer werd oncier leicii-ng van de heer

Knevel uit .Akkrun de wedstrijci tegen Jubbega begonnen.
Het beloofde een zware dobber te worden.
Iiiaar vle waren zoaLs bl-eek wel a.an elkaar gewaagd,
en er kwamen zeer weinig kansen om te worden benut.
i{a de rust kwam iarrnert op oe pJ-aats ven Jan Veltmon
en later Cor .Alderts voor -Anner maar we bleken niet
bij machte te scoren, ook ztJ niet.

Halverwege cle tweede helft deed zLeh een ongelukkig
moment voor, toen de heer Stoelt'linoer van Jubbega
de b,l verkêerd op het hoofci kreeg en j.n elkaar
storter' €o later naar het ziekenhuis mo.est.
Víe wensen he& si)cedige beterschap toe, een fruitmand
is reeds ondeïïveg'
Ál met aL bleef de stand 0-0.

louw Visser.
-o-o-o- o-O-o- O-O-o-O-O-O-O-o-o-O- O-O-O-O-O-O-o- O-O-O-



EASTTI]]VIàN Z OLIEBOORN ZIVÍ..

Het ZIVI heeft tradi-tiege';rouw verloren.
tlet enige verschil-met voorgaancie keren was de iets
grotere uitslag.
In oe eerste minuten kw:,men vve met 1-0 voor. iiia,ar
dcíàTrr& ging Oan ook alles fcut. Niemanu kon nog een
bal goed ra'ken.
-De -*anyaL f",aloe, hei miooenveld wa,s met herfstvakan-
tie en de vei'deoiging vlas zo .Lek als een mandje.
Zodoenoe werd de tritslag ui;einoelijk ll-1.
VoIgen"e I.:eer beter.

J. ZijIstra.
-o-o-o- o-o-o-o-o-o-o-o-o- o-o- c-:r-o-3- :r- O-o-o-3-o-o-o-
OI,JEB00dN l.A - Dli: BOYS 3.A.

Zaterd ag L6 oktober moesten we tegen lr. Bo5rs spelen.
.ile vletstrijo zov om twss uur beginnen mear begon tien
minuten eeroer.

aL in ons bezit. 'illl !,ingen uoe tót oe aai.val over. s

irat vve oe gehele wetstrijci zcuden doen. Na 'Lotn 20 :;
noinuten open de ïvij cle score. -Door een doelpunt van r
Broer. iln ciat was oók de rust stand. In de rust hadt
V/111em van kalsbeek pLaats moeten maken voor Xte-

Na de rust waren wÍj ook teikens in de aanval. màar
dcelpunten bleven uit. Tot cngeveet L5 minuten vosr
het eincie was het een zeer sporttive wetstrljd. tiïant
tcen willem visser achter een bal aan iiep maar de
bal niet meer kon bereiken trok hij zzin begen stan-
der aan ztin sirt en deze werdt kwaad en gaf willem
een trap en wertlt d;,ar voor uit het veld gestuurt.
Maarr aan cle stanclt veranoerde niets meer. Zodat we
vleef trvee punten kregen. ,H. v/d krieke.
-o-o-ó-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-c-o-o- o-o-o-o-o-

JEUGTI,EIEN ,;IE CP SCiiOOl, GEI'ÏiiiRt ZIJI( lt)0R ]jÏt
SCHL)0I,Xd1-S EN IiIil.ïV'J0,'i 'JEN tsiI',íIJS HjBBllN ui'[IYAI{-
GEN iï0'ljl$li V-ÉI.iZOCHT tI" B-J./IJS Ili Til r-,.CVE-'rliN BIJ
,E -JJtJiTETÁfiIS. j;EZIj tIUUiiT Z'1 OP Ti.AI,R H.OT tsU-I]J/TU

Vu'Ort ,li lvldrISCtiS SPu,tt.JÏUi?iNCr Y00d CONTdOIJ.
u 1(iriJG-l ,.j1 BETTIJZEN T.0RUG. .T,5.



TFS 18 OTI)EBOORN- IB..
!;ie moesten tegen Drachter compagnie voetballen.

Ve hadden Ínvallers uit lC. Br was geen scheids-
rechter dus floot cie ieioer van TFS.
\Ue glngen de eerst helft 1n toen hielden we ons
nog goed want de anderen waren steeds in de aanva.l
maar konc,en er niet "doorkomen. Iviaar op het l.t;ts
werd het toch J-0. (Jammer ) ma.ar een ioos j e later
kwamen wij in oe aanval maar toen vloot de scheids-
rechter af voor rust.
maar hij floot vrel 5 minuten te vroeg af .
In oe rust kregen'l';e thee. \';i" lluisman zet dat de vee
dediging goed was, en cjat was ook zot
In de tweede helft gingen we vveer verder. Met een
te zaeh,te, t€ lichte, en te gladde bal-. De bal was
niet vast'te houclen, clus vl.elen er doelpu.nten voor
IPS. ile einostand werd dus 6-0 voor TFS. En 1B wil
Johan Fokkema, Jan van der woude, geneus Herema en
lilaas de Grcot nog danken voor het meespelen in 18.
volgende yveek heb6erï' vue vrij e Elaar missèhien komt
er nog wel een oefenwedstrijd.

Jan l',{eester.
-o -o-o-o- c- o- o- o- o- o- c- o- o- o-o- o- c- o- x -o-o-o- o- o- o- o

OEIE[vdtrrs$rg! 3 1E===]9. -
.Aangezien deze belde elftallen vrijaf hebben,
menen wlj er goed aan te doen een
OEI'ENI/EIST;tIJ! te spelen.

.A.ANV.ANG 1]. OO UUR.

.Allen in de box om half elf .
l3 speelt in witte shirts.

ten een wi-t shirt zien te
kri j gen.

. 
Bijvoorbeeld een wit T-shirt of iets dergelljks

u. Huismanr
S. Vi-sser.

-o-o- o-o-o-o-o-o-o-o- o-o:o-o-o- o-o-o- o-o-o-o- o- o-o-c
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Zeer geachte sportvriendenn
van
door

n.1. VOOf

B novemb€f, &'sr
om acht uur bii
Cafe-Ilest. Yaartjes.

á}s spreker za1 fungeren nlemencl minder dan oud-
HeerenveÀer ÁITE BOUI'ï/, één van Nederlands veelbelo-
vende toptrain€fs. Van de Heer Bou1na is bekend dat
hij zeer Bpeclale trainlngsmethoden he*f.tl .dat hij
eei Oi;zoneer begaafd spreker is en dat hij het zon-
der meer waard 1s om bel-uisterd te worden door een
grote groep tnêos€rt.

lÍe iekenen ook nu op een grote opkomst. -Aanmel-
ding vooraf is niet nodig. Y/e hop.en de vriendschaps-
banáen ci.m.v. deze avoncl weer te hernieuwen of te
versterken.

i'ret vi:lencielijke groeten
r : E. Fokkem-ar s€cf . Scheids-

rechters Ver. Heerenveen ê.or
-o-o-o-o-o-o-c-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- o- o-o-o-o-o-o- o-o-
TOTO,/LOTTO-OPH.AI,ER GTVJT, r.{iGtr. -

-..
',i/egens ziekte v.,n i]otrwe Brand,inga zoeken wij
1eÀand die tijt,.etijk de toto/lotto-route van
Douw e wíl w einem"á ( op cl ins'cl..gavond ) .
Belangstellenden kunnen zich melden-bij
Sj. HÍlsman, P. Folkertsmaherne 3. Te,I. 554.

Het bestuur.

-o-O-O-o-O-O-o-O-O-o-o-O-O-O-O-O-O-o-O-O-O-O-O-o-o-O-

TE KooPi vonrBf,rcll0nN.:N M.AIT 3B/3g.
3IJ J. OOSTENtsSTN.-

alle voetbalklubs uit
rayon Heerenveen €.or

e leden
pec iale ,

jaar hebben we de,goede gev\,oont
klubs uit te nooigen voor een s
organi seren klubavond .
nu weer wj-llén we U ultnodigent

Elk
voetba.l
ons te

0ok

il



E.PUP. OtrEBOOItN :_ G.AVC.- 4-0
Zaterdagnnorgen gi-ngen we om }J- uur.

ïie moesten voetbal-len tegen grouvv.:,lij hadden eerst. de af trap. i

De aanvoeder vias eerr slecht.
Toen gingen we haast alemaal naar,voren.
Toen scoord sÍepie grotenhuis een goal dus 1-0.
Grouw moest aftrappen.
Toen maakt ik de tweede goal dus 2-0.
IViaar toen was hilberd op goal.
lie hao nnisschien niet een bal gehad.
Maar toen maar toen maakte ik er een goal dus 3-0.
Maar toen was het rust.
Iweede Helft.
Ongeveer I minuten voor het vluitsinjaal Maaktejerle wierda een goal' 

Gerke van kalsbeek.
- o - o - o - o- o- o- o- o- o- o_- c- c- o- c- o- o- o- o - o- o- o- c- o - o -o-
Zaterdag 16 oktober moesten we voetballen tegen
frnsum om l0 uur begonnen we.
Rimmer en Johannes moesten er de eerste helft uit.
In de eerste helft maakte .Irnsu-m l- doelpunt.
1n de tweede helft maakte Irnsum o'ok nog één-.doeL-
punt.
later maakte rlmmer een doelpunt.
lle probeerden het nog vrel cri een doelpunt te maken
maar het lukte ni-et.
en was de elncistand 2-L vooi: irnsum.' Klaas Heida.
- O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- O-O-O-O-O-O- O- O- O- O-O-O-O-O-

LáNGS IEZE tiEG WOU IK DE TR,AINER, IEIIER EN-
SPELERS V-a,N Hl,'T lste EÍ,FT-I'ï-., BTIÁIfICAN V00R lE

,lílC'OIE IiIUI'tiviÁNi XI.ii Ii{ LIOCH'I' ONTY,lI,iGtrN V.AN
JUILIT EN ',;ENS JU:],IT YXEI SUCCES IN IE
L0MIN;E fIJt. BIIJF BE1'f0GEN 0P H':rT MI-iDENVELD
EN -OORG.A.AT'ï TOT }T-dT EININ.
VERTER ljriNs IK .Ai,Ltr EIFTáLIE}'í EN ï,EIXERS VnEt
SUCCES TOE.

I. BRÁIVIINGÁ.



HET Sestuur vergaderd met
van de seni-oren elftallen
( ( DoNTERTAG 28 oKToBEn

tÍ om 20.39 uur b1j
(( tie heèr Iigchelaar.

-o-o-o-o-o-o- o- o-o-o-o- o-o-o-o- o-

JEUGNUITSLAGEN,AFGELOPSN IIETTGNI.-

alle Leiders*--

&.S.

o- o-o-o-o- o-o-o-o-o-

0-4
L-2
0-0
0-B
6-0
1-0

Ianvang Vertre4
l_0. 00

9. oo B "15

r,L5 12.30

--33Qs;;--

PR0GRdilti.A V00r? lIT VIEEKEND.-

Pup. E G.A.V,C. 2

Pup. D. Oldeboorn
Jun. C Ol-deboorn

0lcieboorn 2

Jun. B T.F.S.
JLrn. t Ol-deboorá

Pup. E Oldeboorn
Pup. D G.tiVC 2

JuÍl. C lC is vrij
OhE 2

Jun. B Oldeboorn 18

Jun. A Leeuw, Zwei.lu-
wen 3

01d eboorn
Irnsum
.6kkrun

- rJrachten J
01d ebc orn

- Dr. ï3oys 3

.Akkrum I
0ldeboorn

':ï Oldeboorn 2

is vrli

Oldeboorn 2. 00 1.15

- o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- o-o-o- o-o-o-o-o- o-



PROGR.4TV]M.A SENIOR'IN

2Í _oktober.
Frlsla 1
OIdeboorn 2

Oldeboorn 3

Bakkeveen 5

Pupillen E.
l. iïarga
2, .Akkrum 1

3. G. "A.V. C. I
4. Irnsum
5. ï'/.ï1. S.

6. ./ikkrum 2
7. OIIEBOORN

B. G.-4.Y.C.2

Supillen !.
1. .Akkrum 1

2. Frisia 4

J. OLIEBoOnN

4. G..A.V"C" 2

5. Irnsum
6. ákkrum 2

7. Scharnegoutum
B. G. .A.v,c. 3

0.N.T.5 14.00 S. Post

Oldeboorn 1 14.i9 .A.de Jong
rlkkrum 2 14.00 i.de Jong
Read Swart 3 10.15 Leider
Oldeboorn 4 10.15 L,eider

(lc)
(g)

-o-o- O-o-O-O-O-O-o- o-O- o- o-O-O-O-O- O-O-O-O-O-O-o-O-o
Sï/iM NÁ t0 OKT0BER BIJ DE JEUGDTETIi{Sr
f5e-tffi'ïoren !6_ okt.

4-7
4-7

4-7

4-4
4-3
4-2
4-2
4-0

)

a-B

4-5
4-5
4-5
4-4
4-4
4-L
4-0

---=oo0oo-=--



Junioren C l.
l. Dr. Boys 4

2. T)r. Bojj.'s l
3. Ákkrum

4. G. Á.v. c. 2

,. V{arga

6. Irnsu.nr

7 . jle Sweach

B. OLIEBOORN

9. o.N.
10. Iijnjè

Junioren B.

1. Boornbergu.tri

2. le Sweach

3. T.F. S.

4. H'D.f,.
5. Irnsum
6. Blue BoYs

7 . OJ,DrBOOltlí

8. ïiispolia
9 . O,.N.F.

10. Jubbega 2

Junicrep C2.

l. !r. Boys 5

2. Drachten 3

3. Thor
4. Oerterp 2

5. R.\ï.F. 2

6. Dr. Boys 6

7. O.N.T. 2

B. lrachte-n 4

9, 0.N.8. 2

10. OI,II]BOORN 2

4-6
4-6
4-6
3-4

,4-4
4-4
4-4
3-2
3-0
3-0

4-B

4-7
4-6
4-5
4-5
4-3
4-3
4-3
4-0
4-0

--oo0oo--

4-B

4-B
4-7

4-6
4-5
+-4
4-L
4-L
4-O

4-0

J uni o reni .

1. OLDEBOORN 5-10
2. Blauw ilit 3 5-B

3. le Sweach 4:6
4. Lreeuw. Zwa1. ] 5-5
5. O, N. S. 3 4-3
6. lr. BoYs 3 3-2
7. S.S.S. 4-2
B. lr. Boys 4 4-L
g. Ireeuw. Zwal. 4 4-L

--==oo0O0==--


