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OVERZTCH-T..

0ldeboorn I benutte haat vrije dag met een oefen-
wedstrijd tegen Robur uit Harlingen, welke ploeg
nomenteel de lijst aanvoerd in de le klasse FllB.
Ie oefenwedstrljd werd met l-0 door ons gewonnent
overi-gens in een matige ontmoeting zo heb ik me la-
ten vertellen. Zandàg à. s' tegen Surhuisterveen zaL
er wel uit'een ander vaatje getapt dient te worden
om de broodnodige punten thuls te houden. I\[aar daar
wordt ook nlet aan getwijfeld. Víii houden het op eên
klelne overwinning Yoor Oldeboorn, mede gelet op de
uitslag Surh.vê€ít - Pijnjer 0-0. Geen sterke voor-
hoede dus, .Akkrun kreeg ook weer een fiks paks
slaag 1n Gorrediik. Een 4-l nederlaag moesten onze
bureÀ daat incasseren. le toestand voor hen wordt
wel erg precaír zo Langzawerhand. Maar liever zlj
dan wiJ !

Oldebqorn 2 speelde met l-f gelijk tegen Lemner 3.
Yoor zover wij deze wedstrijd Sezten hebbenr was
het geen groots gebeuren. .ïtren rom-uigfig partijtje
voetbal waarbij elk overleg ontbrak. Het was een
luk-raak trappérij ' Later hebben ze zic}r enigszins
hersteld dacht ik-. Zondag thuis tegen ONB I wordt
het weer een moeilijke opgave dacht ik.

lat geldt ook voor het le. ni-e o.ntvangt om 12 99r
Wispolía 2 thuis. Een moeilijke tegenstander, welke
ook-hoog op de ranglijst staatr €r ook graag wil
promoveien. Dat kan een sPannend partljtje voetbal
worden, met eeu. uitslag die nlet ver uit de buurt
va.n een gelijkspel zaL liggen, alhoewel ik hoop 9p
een ovemrinning. Ian draaien wij ook nog mee in de
top.

Het 4e had. zoaLs we al vertachten' weer^een
',makkiéftdeze'zondag. hiet 4-0 werd Jubbega ó terug



gewezen. De rroud jes".. hgddBn*"weer voor. 'ropzienbarendrltransferni.euws gezorgdi xïrk raïk'fn''de goal en inde persoon van Ií. Brander een degelijt<e miooenvelder
aangetrokken. Ook Jubbega 9 zal wel niet in staatzijn het deze ploeg moeilijk te nlaken dacht i.k.
Een overwinning dus, tenmi-nste, als we ons ni-et ver_
gl ssen!

Oldeboorn ZÀ[ had het ook niet moellijk afgelopen
zaterdag. Jistnm hau slechts 9 spelers op de bèen
kunnen brengenr €r de jongens van Jan v. ?een buitten
deze nummerieke meeroeitreio darr ook gretig uit á" àá-gevi.eroen tenslotte met 4-0, .zoaat dé ploág uit Ees_trum onderaan bl-eef staan net... 0 punten.-
Zaterdag &.s. thuls tegen Eas'uer'mar 2 kan het wel eensmoeilijk_ worden. Ivlaar we ztjn te srecht geïnforrnóerà
over de k.rachtsverschi-11-en in deze afcieling orn erlets áinnigs over te schrijven.
\íe wachten :maar af clus.
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VEABI,IJF, IN HET ZT.,]TGNHUIS I,IOCHI
ONTVJNGEN.- HXIKO V,IN IrJK.-
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O],DBBOOIIN 2 - -],IV[VIER 1 1-1.-
Het was zondag gelukkig weer eeng prachtig weer

om te voetballerr.
Had het voetbal nu op
het weer, dan vlas er
we est.

hetzelfde hoge peiJ- gestaan a1s
áeen vuiltje aan de lucht ge-

I\laar ja dat was niet het geval, tenmi-nste de l-e hetftniet. .\ïe speelden wat te bang. Het middenveld breefwat te veel hangen, w,.ardoor de voorhoede wat te wei-nig stcotkracht kreeg.
Toch kregen-vlij het eerste doelpunt, wat jamner ge_n eg werd afgekeurd voor buitenspel,



viat overigens van onze ztjde nogal in twijfel werd
ge trokken.
De r-,emsters feageerden hierop met een snel genomenvrije trap, waardoor er een ron,melige situeÍievoor onze goaL ontstond.
Eón van onze tegenstanders maakte hier dankbaar
gebruik van. ,Een goed gericht schot en Hottie was
kansloos o

ïn cje rust weroen twee spelers gewisseld, \ïiepie
ell ik eruit en Johannes en ,/ietáe erÍn.
Na de thee scheen het direct wat beter te gaan.
'rSche"!l', want ik heb de 1e tien mlnuten nïàt--g*-zren. rk stond me te douchen (overigens mei stóen-
louO water, de boiler was ,eeg).
rn ieder $eval glngen we er fálrer tegenaan en kre-gen mooie kansen, dle echter nj-et benót werden.
Ock de 'emsters wisteh ïvaar onze goal stond, maarIïottie wes zeey attent en zorgde érvcor dat'de
achterstand niet groler werd.
Ja en dan ons doelpunt, wat er precies aan vooraf-
gegaan is ureet ik niet meef, maap ik weet wel- dat
\,'ri etze het l-aatste doeltreff end e tikj e gaf , l-fdus. Een eindstand waar vue nÍet onteired'en over
hoeven te zijn.

Jan ldieuwla.no.
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ll'/,{ryGt lc_: oLpEgg0itN Lc.-
Zateydagmiddag om 14.00 uur moesten we, nadat

we een lange tijd niet gevoetbald hadden, tegen
trVarga voetballen.
Eerst hadcjen we van oe wino af t het waaide hard,
dus we koncjen goed op de goal knallen.
Na wat mislukte pcgingen kreeg Rienk Huitema debal, hij passeerde een speler en gaf de bal eenknal, de keeper kon de bal niet houden, dus
1-O voor ons.



Een poosje loter kreeg Ylarga êefl k'fisr -maar deze
werd al gauvu onuerschept door onze verdedigingt
à" bal- wórd naar Jan v.d. 'oloude gespeeld en hij
àaf een mooie pass aan Tjeerd Yproar hii nam de
6af een einciie mee en knalde hem in de touwen,
2-0 voor oíls.
Na een poosje werd het l-0 voor onse dit was
tevens de ruststano.- 

I Itr ou tweed e helf t moesten $,e iegen cie wind in,
nu kon \Ïarga op onze goal schieten, dus we

moesten ze niet schleten laten"
lii-; haclden wel vrrat kansene maer zi j . ook wel,
maár door goed werk van onze verdediging en onze
keeper Íïprm Nu-man kregen-ai; geen goals.
Haliierwele de 'tweede helft schoot Tjeerd Ypma
op de goát, maar de b.rl kwam via ce paal in
de hanoen van de keePer.
Ioen de laatste 5 rdnuten ingingen kreeg 'u'laxga

een cornerr ue b"tl i"vva.m recht voor de goal en
toen kwam oe winci ertegenaan en de wino i''vaaide
de bal in de goal, 3-l voor ons dus.
In oe taatste mi-nuut kregen z'e nog een corner
en toen probeerden ze het nog een keer, naar
dat haci onze keePer door'
laardoor wonnen we deze wedstrijo rnet J-J.'
iC oeda.nkt Jan lijkstra en ian 0e Boer nog
voor het meesPelen.

Jan I''roes I

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

I



S. S. S. Lt' - OITDEBOORN 1n1. -
Zaterdag 26 februari vertrokken we naar Marsum

om te voetballen tegen S.S.S.
\ïij waren nog steeds ongeslagen ell S.S.S. stono in
de competitie onderaan, dus het zou vool" ons wel
geen zware taak worden om ook deze wedstrijd
wlnnend af te sluiten.
0m ongevebr e1f uur begon de weostrljd;
Na vijf minuten spelen, waarin wij niet veel
sterker waren, begon het te sneeuwen.

Even later kwam SIS.S, onvel:'vÍacht voor te staan.
iriaar gelukkig wlsten we nog in de eerste helft
twee treffers te maken, beide door V1. v. Kalsbeek.

ïn de tweede helft wist 1i/. Visser al in het
begin 3-1 te scoren, waardoor de zege voor ons zo

goed als zeker wàso i,''/ii kregen in de tweede helf t
cloor ons ovenvicht nog veel kansenr maar we

wi-sten niet meer te scoren, wa.ardocr lle de wed-

strijd dus met l-1 winnend hadden afgesloten.

P. de Meer;
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0L,DEB00RN- 18 - (J.N.F, 13.-

Zaterdagmiddag moesten wlj tggen 0.N.q: 
?. .dat.

zeLfs nog I punt lager dan wij stond, aantreden.
ïíij hadden in ons hoofd dat wij deze wedstrijd
moesten kunnen winnen, en wij waren dan ook wel
iets sterker.
Dit konden wij echter niet in cijfers ultdenkene
lit was voornamelijk te wijten aan de wind (a1les
ging over één ke,nt) maar ook door wat heen ên wssr
trappen (slecht spel dus) van beide kanten,
Toch kregen wij nog wel wat kansen, (Harm schoot
b.v. op de paal) rJa" zgals vermeld, bl-eef het tot
oe pavze 0-0.
Jan kwam in I'b veld voor Wouter en Jetze voor l{albe,
maar veel mocht het nlet bateb.

Zocioende bleef de stanci 0-0 en zijn we dus niet
op 0ïíF uitgelopen. Ivïogelijk oat qit ons volgende
week kan lukken als we ttruis tegen Blue Boys moe-
ten spel en.

. TensLotte Johannes en Henk bed-nkt voor het mee-
sPelen' Fokke.-
- 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_

SCIJRIJFT U YOOR"ATJ LUI]] EN IUI'EIJÏJK.-



a-

sen- Oldeboorn zM Easterrnar z 14.00 .l.v.d.vaart
3. jun.Ol-deboorn - Blue Boys 16.00 J.Tiekstra
C jun. Dr. Boys 4c Oldeboorn 11.00 T.pool

R1VF 2C 01d eboorn ZC 9. 30 luj. d e Vries ,

l pup. ONS Oloeboorn 10.00 ?

. ZON!/G 1-l i,iri.tRT.-

0ldeboorn I surhuleterveen 1 14.00 .À.lïielinga 
l

Oldeboorn 2 ONB 3 10.f5 R,Hoekstra
Olcieboorn 3 -1,/1spo1ï_a 2 12.00 J.Bruinenberg
Jubbega 9 Oldeboorn 4 10.00 leider
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