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])e nivellering is ook in onze vereniglng blnnenge-
drongen! r, _-- _i !!^
ófà"Ëoorn 1 en 2, de b"19e prestatieelftallen' zitten
momenteel aan de'verkeefde kant vaJr de score en de
frrecreatletea.mstt grijpen d'e macht alLeen het zm-tean
taat het in dit várUagO volledig afweten, naar dat
is 4e uitzonoering dle de regel- bevestigt'
l" pfoes van coacË van Yeen reikte ditmaal niet verder
áanieen-3=2 nederlaag thuie .tegqn .QsN.T.1 de volge*d"
poging wordt in Drachten ondernomen tegen 0e Boys ó.
T)e aanhouder wint
Zondag was ur àU"reerst weer een trotse ove;'winni.ng
voor ..de mannen van het vierde. leider Veld handhaaft

"ij; sàiectie prima aan de topr ditmaal moest Sakke=
veón aan den filve.ondervinoen wat gldeboorn 4 dlt
j;; vàn plan-Èá, (+-o). ^, .óot zonda-g a, ". 

'(Gèrslóot 2) komt ,de eerste rplaats ,.:i

nlet in gevasrr'
H;i OàrOé btttaf na.n de draad weer op,êfi-vêroverde-ào 

2 puntjês tegen_Read Swart? d.e nitwedstrijd_tgggt
l,aná"à*qaá 4 beÍooft weqr goed.e kansen -op aansluiting
bij de top.
ïVe elndigen met 2 neder'lagen, ten.'êe'i-ste-Oldeboorn 1'
àát-àí-ifi f,.euwarqen niet-aair te pês:kwan tegen het

"t*"Èà 
Frisia dat haar overwicht in slechts 2 frommel--

goáfijeu zag uítgedruktl o.&f kop opr uithuilen en
opnieuw beginnen. ;



Zondag de belangrijke 'ma-teh- tegen .T.g.S. d,at slechts l
punt boven de jon;ens staat, reden genoeg om te verónder-
ètellen dat er, zondagmicidag weer een enerverende strijd
op het programma staat. We voorspellen 'een kleine zege
voor de thuisclub. ,

Op een Ragenoeg-ogbespeelbaar veld grng Oldeboorn 2 ten
oÀdcr tegenr javlel, .Akkrum 2- r,
Een sluw en geroutineerd Akkrun pakte 4 doelpuntjes en
liet verder ook niets zien tegen een .-v-a-a[--goed combi-
nerend Boanster elftal, matr al-s het op scoren aankwanr
smoorde de thuisclub (in Oe mooder).
In Boornbergr.m lukt het hopelijk wel om eens een tegen-
stander ouoèrvuets af te maken, want- geaien het spel is
er beslist nog geen rcden tot panick.
Succes alle vijfenzestig t
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PROGRJMIIA SENIO1IEN

J0 oktober'
Dr. Boys B - Oldeboorn zm

31 oktober
Oldeboorn l- T.F.S. I
O.N.F. 2 Oloeboorn 2
Langezwaag 4 - Oloeboorn 3
Jldeboorn4 -Gersloot2

L2.L5 uur leider
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Qr,qEBgORN 2 -,,.AICKnUM 2

Zondagmiddag 2 uur moesten we

B" de Vries,

14.Q0. " Si. de Yries
14.00 " S. t'luntendam
10.00 " I,eider
10.15 t' L,ei-d er

a es t etri, "Akkrurn.
0p een nogal vrij
aan deze ci.erbY.

teáen onz.e buren uit het

zwaar velo begonnet,,wij voJ goede moe d



.At na een mlnuut of 6 vras het één'ván' 'àà 
"oóóiieináËÁá:-e een verre paas richting doel schootr waar ook

nog de al;1jd levaarlijke P. Goerres aanwêzig was
en hem op zln'befaamd hoofd kreeg-en daarmee over'de
ke eper \tu1 Veenstra, die in de modder bleef hangent
heen kopte, o-f. ,

Na deze-.-snél]-e achterstand ontstonOen er enige mooie
kansen.. wàarvan er één benut werd door S. Teunissen
l-I.'ivtát -cpslag van rust was het oe snelle rechts-
bulten van- onzé buren die H. Poepjes te snel af was
en er met een n:ooi doelpunt L-2 van maakte' i

Een tweede helft zoaLs gebruikelijk in de l-aatste
wedstrljden, eell betel Oldeboornr maar.ook nada.t de
captaln F.. Dam de twee wissels had gebruÍkt was en
bleef het'l-2.
Jongens. volgende week
succês.

0.N.F. dan naar weer Proberent

J 'B-.
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Dit keer moesten we aántreden tegen Reao-Swart 31
en na de 2 verliespunteit in de twee aÏge-Lopen v{ed-
strijden wilden we- 1ra,-g vveer eens wint:en'
We hadden dan ook wét tróop, gezien het (f O-f liverlies
van R.ead Swart tegen O.N.F. 4t maar dat viel wel
tegen.
De-jongens uit de Knype combi-neerden beterr &aaT
kwaáen.vercler nlet tot gevaarlijke kansen'
Met een goede tnzet konden we hier toch een paar
gevaarli jke ui-tvatl-en teg"1'1oo'"" stelleh t ,wà&YYàn na
óng"veer 20 minuten Geert Klompmaker er één vcr-
zilverd e.
in Oe tweeae helft waren de Reaci Swarten duidelijk
stei-ker. viat dan ook met nog een kwartier te gàar|
in een doelPunt'werd uitgeorukt.
Gelukkig t<onOen we toch nog de volle 2 _puntel pakken
áoo" eei doelpunt van ondergetekende, dit t 5 minuten
voor hst urpcfdr.ËÊá8"I"ïgfflg.H. wagenaar nos bedankt
voor de ullsteKenqe rel-qarr$o M.Ho
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BÁKICEVEEN - OT,IEBOuRN' 4

In de stromende regen gingen we 9.38 uur richting Bakke-
róur om te zt"n o^Í we-er-2 punties weg konden halen.
I"ió.i; 

"ot-iiooi-0" 
árbiter-vóoi het beginsignlgl..

már *i5 met I0'man àan moesten treden krege+-Yij het
ítr O" eórste l0 minuten van cie wedstrí jd moeili_J,k._
iïo"""àáói**t-óptreden van onze laatstè t?o. R. .Knol,
í;il";-;ii Àat à* eerste l0 ninu!en_ op.0-9^houden.. ;
N;--tó *iniit"r, scoorde S. ïisser de le treffer, not 2

kwan ongeveer 5 minuten vtjor rust door de voorgenoemde
;;-l-;-.ïet oe;e, stand 6:rak tevens de rust aan"
fr;-du nus! "pàáioàtr:u\li3 

met pf man, door een bressure
ïán c . ''Aa]-d eiÈ s. ''

Verdere moei-fiJfte toeren heeft onze achterhoede nie t
te verwerken gekregen.
Dóor nog 2 doelpunten. van'S.' Visser(hattrick) waarvan
t door óqn.penaity behaalden wij een verdiende oveir-
winning."0-4.
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Geeirchte Ródaktie t

De fi-ets is terug. Éii was bij Brui-nsm?' ?P de Braks-
á"f..-Dat za| vrel-op oé trainlng gebeurd ztJn- volgens
ïï,;;*-B"oi""*". Ivtaàr ieder heeft- zi1n eigen karetie
;;; terug. Nog wel bedankt voór de oproep van Yer-
missing in,Oe í'Zr.vart-liiitten'l

! -i Fam' G. Rocienburg.
''
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0m l.15 uur vertrokken wij naan f'eeuwarden on'om 2 uur
[ïgË"-áe Leeuwar<ier Zwa]uwen la te spelen'' " 

,

!

.C v. H.



0m 2.L2 uur begon de wedstrijd rnet
buiten de lijnen. Er werd door de
nagetrapt waar wij overigens voor
dus werd.er niet óp gereageerd.

len of iets a.nders.
Even later fl-oot hii
gewonnen mef o-2.

Hw vr-dq, Kriqke
Zwatuwen noaï veel "

gewaa.ítschuwd waren

kee1re r, maaT
veel rommelig

Ín de 13e minuut wèrd er iemand vaÍI 9ns onderuÍtge-
haald in het strafschopgebÍed wat een strafschop "

opleverd e.
ófir" achterst€ man Piet Tysma nam hem, maar erluerd
afgefïoten voor te snel bewegen van de
later zat h:-j toch. nat was dus 0-f. Na
spel werd er g.efloten voor rust.
In dê 2e helft werd Pleter de Meer venrangen door
H,\iÍ. v.d. Krieke.
Er werd toen veel heen en weer getrapt aan beide
kanten wat soms resul-teerde in mooie kansen aan
beide kánten. 0ngeveer 1n de 16e mÍnuut kwam er een
voorzet van l-inks waar Ate Oosterhof op liep en
via de paal seoorde. Dát was dus O-2-
De zwaluwen weiden toen kwaad, want volgens hen was
het buitenspel, nraar hij werd goed$ekeurd. 

.

Er werd toen veel nagetrapt door de zwaluwen waar'
wij niet op reageerdenr maar de sclieidsrechter yeld
toèn noal. kwaad en vroeg ohs wat we deden, voetbal-

l{ij hebben nu 12 punten
goed resultaat is.
Ga zo door jongens.
Volgende week misschien
van de competitie hebben

voor het eiride .dus hadden wij

uit 6 wedstrfiden wat een

uè1r 
, 
oêfenwe.dstri jd, want

ïv1J Vrr-J.

1""'.'-' H.!ï. v.d Krieke



t_
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lie moesten zaterdagmorgen om g FBr Segen Grouvr voet-

ilS.i5 oo" vertrokke4 wij'
In de eerst" ft"iit gingen-we 'di-rekt in de aanval'

maar die werd afgeslagen door Grouw maar het ging

direkt fout n'*ii"àó sleler kwam alleen op me af;
il;;".ïi"p-goeo"ái'*ant^de bal ging voor langs'
Sibele nam de ooeltrap ttu'" Giouuï ving op en seoorde

. .i.

in mijn goalo
llet kvvam ook wel een beetje door. Sibele maa'r di-e

ï;; ;;-hi.ts aar] doen, vrarrt die had kcamp '^^ ^-i ^frïï ;idg-+-ái"Ëint in á€ ê*nv&- en ne een BoosJe

scoord" t,-**"i-'liào! nou ik weet het niet me!l:^-^
lirekt aaerní scoorde Gro,uw weer en na een poosJe
"=;;;il"á**ii weer een ooclPunt
Toen ftoot oe scht;idsrcchte r voor r'ust'
loá Oé-ruststand vlas 2-2" baat met ons
íá"r.iá 2éi je moet winnën want Grouw s

on de der'de Plaats" .- -, ^^ á ê^*n
Hènkie Nr'man werd vervangen door Sape-v'd' Meul-en'

Evert Bokma 0""-"-oir.;i;- ï;;enburg en piet Roclenburg

à"á"t.r:a"t3u 'AkkcrmaLnc -

In de twe ed";;ii; gpeelden we veel beter'
Na t5 minuten'-ËiÁg -Róprcg, 

alleen op de |ce eper van
'i;";í ïil Hi"i E"áioe keihard tesen oe keeper op

Romke kreeg Ëu"ili" Ëo-iiui Johaáne s poepj e s het

werk afmaken à*"-l-á', dit was ook de eindstand'
Yolgende we"ft-""t'í"ónt Fri-sia' dus zet hem op

Jan v.d . \;iaI.
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EJ++pillen O}debsorn Akhlum

Zaterd*glnor$el1 om 10 uur moesten v\e voetballen'
;;-;;;;ïe rrËrrt deed ik^níet mee'

Yoor de "o"i**ás 
her O'2 voor 'Akkrwo'



ne tweede hel-ft mocht ik
Ákkrum was veel sterker
kans.

mee spelen,
qan on.grrdus hadden we geen

De eindstahd werd tenslotte
Volgende keer beter.

Hilbert Di,ikstrai ;
I
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OIDEBOOEN 2c - 0.N.8. 0-l " ::

Zaterdagniddag kwart ovër dón-msesten we in Drachten
voè tnatlera.
Dè aftrap was in ons voordeel- en vol goede moed
begonnen werrorndat we een kleine kans hadden,om te
winnen warrt.wij stonoen gelijk net hun onderaan.
Tjeerd .AJtena stond nu bÍj ons op rt doel, want onze
eigen keeper was te logeren.
Ik stond rechts voor.
Naongeveer10minutenspe1enkregen0.N.B.een
kans êfi.. o o... pang goalt 1-0 voor 0.N.3.
nirekt na onze aftnap-kr-eeg O.N.R. de bal en rende
naar ons doel en benutte een goede voór2et......2-0
Daarna nog wat heen en weer gespeeld en toen klonk
het signaal voor de rust.
Na een kop gele ranja Liepen we het veld
ne keep'r van 0.N;8. kreeg nu de kans dat
ïVàS r

1 :..:

0-4 voor Ákkrum. '-- '"";*;;"

weer OP.
hij er ook

Na ongeveer 20 minuten scoorde 0.N.8. nogmaals.
We kregen nog wat:kansen toen klonkhet eindsignaal.
En dus we gingen weer zondef puntjes naar hu1É.

": Fiet Jelsma.
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PUP'
PuP.
Pup.
Jutt.
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c
Á

olcteboorn
G..A .Y. C. 2
O.N.B. 2
Ireguw. Zwalnwen

Akknrm I
O].deboorn
O]-deboorn
O]-d eboorn

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

ÏB L-2

Aanvang I
'--'r,-

9;00 uur
10.00 rr

11.00 rr

9.30 rr

2.00 rr

J

Yrlendschappeliit: Ol-deboorn lq

Progra^nma voor-.]O ol(tober: a'' s' i-'

- Oldeboorn

.:.- :

Pup.
Pup.
Jun.

J ul1.
Jun.

E
D
c

B
A

Ákkrurm 2
Frisia 4
Olci eboorn
Ofd eboorn
BIUé BoYs
vrij

OIdeboorn
OId eboorn
Dr. BoYs 4
R.rff.F. .2
Old eboorn

2-

Vertrek I

B.20 lfr
9.L5 ll.

1.20 ll.
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