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Ook na de 4e speeldag in dÍt seizoen prijken wij helaas nog
puntloos onderaan in de rangschikking in de le klas F\IB. DitmaaL
verd het een kansloze 5-2 nederlaag tegen Oldeholtpade.
tangs de lijn hoorden vij de trainer rran laatst genoemde ploeg
opmerken: als ordeboorn zo blijft voetbalten wianen ze geen enkele
wedstrijd dit seizoen. Een opmerking waar wij het vorkomen nee
eens kunnen zijn. Er zar ongetwijferd spoedig uit een ander vaatje .

getapt dienen te vorden, anders vrezen vij het ergste. En l_aten
rire wer zLjn - het IAN AT,IDERS ! Daar zijn r.re het ar].emaal wel .over
eens.dacht il<. Donderdag zar er een gesprek plaats hebben hoorden
wê. (het noet- anders, dit worot t" gËrr) -Li;; 

we hopen dat er
zodanig geg.leuteld wordt dat we zondag in de uitvedstrijd. -tegen
warga dan eindelijk eens kurÍnen juiàen. lÍe, houden voorlopíg de moed
er maar inr want moed venfoL.en, al vei.lonen.

Het 2e vas het aÍ-oe-open lreekend v rij en ontvangt zoadagrmiddag
|zs g.,Nq 9e (goeoe) resrr.ltaten vaïr de afgeropen weken drr::rren wij
hen wel weer een ov3rwirr:ring t..re te schrrjven.

Het 3e ontvangt rs morgens Frisia 12, velke laatste ploeg al
lrat paultjês heeft verzanelde zodat l/e van mening zijn dat als er
Tgt qu Juiste insterling vordt gespèerdo er .roor het 3e toch,esr
(kfeine?) gverwinning in kan zitten.
Zondag j.1. werden de buren in Nij:Beets aan hwr zegekas gebo:rden,

Het 4e bereefde afgetopen zondag wel de grootste diepte uit hungeschiedenisl een 8-O nederlaag tqge! G.{l/C 4,! :

Een ver geflatterde uitslag feitelijk, naar,!och. AIs de verdedi-
ging zondàg à.s, in Bergrum tegen R.Bergrum 9 wat beter Ín elkaarzit dag zotrdag j.I. geven rre hen toch wel een kans, temeer daar
R.Bergtrm ook aI zulke grote aederlagen te slikken hee.ft gekregen
in dit pr"ille seizoen.

oLdeboorn zM is dit seizoen moeilijk te bepeilen: verl-eden week
een riante 8-o(!) overwinning, nu deze keer een 3-2 nederlaag uit
tegen Goruedijk 4. zaterdêg á.s, reizen ze alweer naar Gorredijk
nu om daar het 3e van die club te bekampen. op het eerste gezi-nt
iijkt dit nog een zuaardere kh.s dan verleden week - maar het is enb:Liift alt.ijd spel, dus is een verrassing bij voorbaat niet uit-
Í,':::Loten 
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AI die mensen die zondag j.1' deze 4e competitie-wedstrijd hebben

bijgewoond, konden <1e problemen onder ogen zien van een íràà1' vo1-
men zoekend Oldeboorn.
Daardoor bespaar ik mij c1e noeite om deze problemen aan te halen en

beperk mij tot het schrijven van het speJ'verloop.
btOetottpade bleek weinig meer voetbal. in de'beraen te'bezitten

dan de 3 vorige tegenstanders. Agressief en hard voetbal tnet af en
toe redelijk positie-spel was het vaPcn vaar OLdeholtpade mee streed.
Dat Oldeboorn tegen dit soort voetbal weinig verlteer hadr Let wel
had want volgens rnij za1 er de volgende cornpetiti+-wedstrijden
spettechnisch aanpassend voetbal door ons worden toegepast, wat dan
tot enj.ge resultaat moet leiden, bleek al na de'le tvee doelPunten
van OLdeholtpade,
Het 1e doelpunt vas een harde schuiver in de uiterSte hoek van het
doel. Het 2e doe3.pwrt ontstond na goed doorgaan van cle voorvaartsen
van Qldeholtpade. Pas na dit 2e doelpr.mt kregen ve enige ruimte
waaruit een Paar kleine scoringskansen ontstonden die onbenut
bleven. Een kleine overtreding leidde het 3e doelPunt in.
Uit een goed genornen wiie-trap kon een speler van OLdeholtpade
hard. en doeltre.ffend inkoPpen. Deze 3-0 achterstand uas tevens de

ruststand
Na de rust hanteerder-r wij het a1les of niets voetbalr !íat resul-

teerde i-n sterk pressie-voetbal valr onze ziicle.
Het gevaar wat samenhangt met dit soort voetbaL bleek onze tegen-
stancler goed van Pas te komen. Want lxa zo'a 20 minuten spelen ston-
den r,rij met 5-O achter. Het laatste doelpr.mt gescoord uit een
penalty, De gevoelens aan onze ziide waren toen te verge-lijken met
a1s je rs morgens uit bed stapt en een eynmer ijskoud sater in het
gezicht krijgt.
Maar naar al deze tegensl-agen konden ue toch de eer nog redden door
2 prachtige doelpunten. Het 1e doelPr.rnt verd gescoord doof,
L. Poepjes die na een hoge voorzet van J,. de Jong bekeken raak
kopte. Het 2e doelprmt werd gescoord uit een soort geliike situatie
het enige verschil Itas dat de keeper halverr,rege de colnervlag Lag.
De maker .van dit doelpunt was H. de Jong'

Sieger Rinsna,

rrEr werd A. Nijholt gerraagd of hij ook mee kon doen
in het neersterr. Hij kon niet, ltant hij moest voetballen.rl

-OFO-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-Q-O-O-o-o-



a-

E -pup, Oldeboorn - Blue Boys 10.O0 uur teider
D -pup. Udiros - Oldeboorn 10.O0 uur Leider
C2-jrrn. Ltwarden 4C - Oldeboorn '1.15 uur Leider
C1-jun. Oldeboorn - Dr,Boys 3C 2.O0 ullr F.Knee.feL
B -jun. De Sweach - Oldeboorn 5,00 uur Leider
A -jr.m. Oldeboorn - AVC 3,15 ur.r J.v.d.Laan
WEDSTRIJDEN VOOR 8 OKTOBER.-

E -pup. Joure 2E - Oldeboorn 10.00 uur Leider
D -pup. Oldeboorn - Oldeholtpade 10.O0 uur Leider
C2-jun. Oldeboorn - Akkrum 2C 4,00 uur ll.Stenpher
C1-jun. De Sweach - Oldeboorn 2.00 uur Leider ,

B -jun. Oldeboorn - Dr, Boys 28 11.00 uur R. de Boer
A -jr.m. Makkurn - OLdeboorn 3.15 uur Tj, Smink

Het zal u rnisschien vreemd in <le oren klinken, maar veet u clat
het taboe is orn op zaterdag in de auto te rijden.
Het schijnt dat er dan een soort spook rond waard. tíant hoe je
ook probeert om genoeg autors te krijgen om de jongens naar een
voetbal-adres te brengen steeds hoor je: relk kan morgen nietrr
of ttJa, ik wil wel, maatr als je een ander kunt krijgen dan graag.rl
tíeet u hoe het bij een Leeur,rarder voetbalclub gaat, nou zo.
De ouders moetcn hu:: zoon dan op eigen ge-l-cgcnheid naar de stad
o.f dorp brengen waar ze die dag voetballen" Ja dat is wel rnakke-
lijk voor de l-eider of tpainer naar ik vind.het tamelijk a-sociaal"
Dus ouders voortaan wat meer spontaárt. En als u dan rijdt dan
mag u ook eens een keer naar uw zoon kijken,

B. Haspels.

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

Bij S" TEUNISSEN, ACHTEROI{ 12 ligt nog een paraplu, is
blijven liggen na tournooi D-pupillen op 13 aug.r van wie???

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

IÍTSSELING REDACTIE.ADRES"-

J. Mijnheer uerd verzocht vaste grensrechter te vorden bij
het 1e, J.M. wilde wel, maar dan niet a.fdraaienr vouwen en
nieten van het clubbla$r met andere woordent J.M. grens-
rechter en J.S. het clubbfad ï/eer.

-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-O-O-O-O-O-' "'-'



8_.V:.-C, - oLDEBoORN 2C.- 1-2.
líe g-rn-gen iriet. volle noet naar leeinmrdá dàar moesten we voet-

balLen tegen F.V.C. Na eerst nog wat gezocht te hebbcn-kondeyr we
begiwren. Be stonden al in de eèrstê minuut acfiter"met 1-O.
Na'nog Íat fansen bereikten ne'de rust. -

Na de rust kregen de Leeuwarderg nog een paar kansen ma'ar die werden
niet berrut. 10 minuten voor het einde maakte Jan rle Boer er 1-1
van en een paar mínuterr voor het.g_l?qg tTg_s_en are.ee!r penaltie vegens
hands in het strafschop gebied er{ êiê-sera'.fiaai-beiifrt'"daor .lan
Íroes 1-2. Dát tras tevens ook de eindstanà was.

J1n, Brouver.
Jan Kroes benutte de strafschop flaai, de anderg fan (titkie Trug)

..zag 
hetirrRead Swartf voor de ogen.

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-o-ó-o-o-o_o_o-o-o

Zaterdag 17 september noesten ve voetbalLen we moesten half 9 in
de box zijn, en ue moestesr op jan de jong wachten toen hij er was
moesten we ons omkleden r.re hadden een bat om in te schoppen toen
de wedstrijd begon gingen rge direkt naar voren en otto .uun a.
neulen maakte er Één dus 1-O.
later ging tijnje naar voren dÍe maakte er één dus 1-1
naar de aftrap gingen we naar voren naàr die ging er niet in de
keeper lcralde hem een eind weg en tijnje gi.ng naar voren dus 1.-2
naar de aftrap gingen rre veer naar voren?
naar er kuam geerr doel en tijnje ging naar voren en ze naakte er 1

dus 1-3 Pauze
in de pauze kiegen ue thee ennaar de pauze naakten er nog 3 en we
verloren net 1-6.

jan de graaf.
-.O-O-O- ot-O-O-O-H-O-O- O-O- o-o-O-O-O-a-O-O-O-O- o=O:O|i'O?rO-O.-O_ O-O_O_ O_

MMtsEN'IGING.-

Si.rtds kort hangt aan de mmr van sponsor rrHoteL Goemesrl
èen kastje naar vooral de Jeugd [an opstellingen etc. lnruren
lezen, iets nat voorheen bij Jelke Bethlehen hing.
Dit (nieuve) tastje is gernaaftt door de heer G. Hoekstran
Ilobbyrs handel en Houtliandel-.etci' en di.t"Ílelrcel- kosteloos.
líaarvoor nanerui het bestuur onze velgeneende dank.

- 
q- 65r g& QF O-CF.-O--O-- O--a--O-- O--O-O-Ok O--Cr-iO- Or-OdOÉO.ÉO



OTDEBOORN 18 - BLUE BOYS 18.-

Donderdag de 15e speelden ve onze derde r.ledstrijd van de

kompetitie en wel teggn BIue Boys.
De eerste twee wedstrijden hadden we verloren en we begrepen
dat we tegen BIue Boyè de kans hadden onze 1e overwinning te
behalen.
In de 1e helft redelijk goed voetbal van beide kantenr maar er
werd niet gescoord

Na de rust werden wij iets sterker, waardoor vij een Paar
kansjes kregen. Na een vlot ]opende àanval kon Rienk het eerste
doelpr"mt (in anaermans doel dus) van de komPetitie aantekenen.
Hierna begonnen de Beetsterg. veel fe1ler oP onze goal te dram-
men, waardoorer enkeLe benarde situaties ontstondenr gelukkig
zonder nadelige gevolgen.

De eindstand. was d.an ook 1-o in ons -vóóideel, en hierdoor be-
haalden vi j onze eerste 2 Pr.mt jes,
A1s we regelnatig de training FIiiJen bezoeken en zorgen dat rrre

niet weggestuurcl worden, dan bliift het niet bij 1 overviruring.

e2a?2?

Iiut scï:ijvc': zcn'Jer onJcrtel:cning, is aIl-een
veggele'gd voor bestuursleden.

-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-o-o-o-o-o-o-
I

Rq4L_#.II =L - .9!j)gBq03}{ I "- 3-0.

De de,r:de telêurstetling in successie, een fikse nederlaag in
de Knipe tegen een gua voetbal zwaki maar erg hard verkend'en
fel Read Swart. 1

tíe hebben zondag r^reér alles bel-ee.fd, r'rat maat moge}iik was:''
een emmer voI gemiste 'doelrijpe kansene eell geniste penalty

voorr een gemiste'penalty tegen (Oie Rte netjes onschadeLijk
wist'te naten)r een le1ijkè -blqssu:iervoor Gerrit Otter (Uans
Poepjes verving hem prima oP voorstoppen) en een drie-tal fouten
in de achterste linie vat evenzovele tegendoel-punten betekende.
Zit het een beetje mee dan sta je met de rr.st op ruime voor-
sprong, maar ja dat is voetbal en net keihard werken kun je
geluk afdwingen bewees Read Swart.



De gastheren Itbikkeldenrr voor htm leven, hiertegenover een 01de-
boorn dat weliswaar lrat agressieyer speelde.,-dê11 var.ige wedstrij-
den, naar constant onnodig balveflies leed en dan is de lijn
zoek. trle zijn weer eens gewaarschuwd uant de Knypsters zijn het
prototype 1e klas F\ts voetbal!

Nog steeds geen punten en geen doelpr.rnten : je kunt of de
zaak negatief gaan benaderen of het geheel, positie.f en gezond
aanschouwen, ik kies voor het laatste en vef,nacht dan ook een
spoedig herstel met een langzamerhand weer cornpleet team a.s.
zondag tegen Oldeholtpade.

Trainer.

Hans kreeg rrrij trap, I'met twee benenrr zei scheidsrechter
Itik heb niet meerrt zei Hans.

-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-O-O-O-O-O-O-

HEEREN\TEENSE BoyS - oLDEB9oRN.- 4-3,
1A moest om kwart voor negen vertrekken naar Heerenveen om d,e

derde vedstrijd te spelen in de competitie. Nu schijnt kwart voor
negen erg vroeg, voor sonrnige jongens te zijn want rtre kwamen a1le-
maal (of bijna allemaa1) te laat bij Bethlehen.
Het wachten was nog op de broertjes Kalsbeek, En ja hoor na even
geruacht te hebben komt broertje Willem de hoek om .fietsen.
En op de vraag, rVaar is JohannesfÍ, komt het antwoord,
rDie is bíj de boerrr.

Ja, en daar sta je dan als ploeg, de trainer moest al zorgen
voor versterking uit de 18 gelederen in de persoon van Fokke van
HeeI en dan word. je opeens (Voor de tweede keer in slechts d.rie
wedstrijden, . vorige rrreek presteercle een speler het om net brom-
merpech in Heerenveen te blijven steken. Ja en een kwartje voor de
tele.fooncel is een grote uitgave dus deze persoon kwam niet op-
dagen zodat met 10 spelers gevoetbald moest worden) geconfronteerd
rnet het feit dat broertje Johannes Ce p1-oeg laat stikken door niet
te verschijnen.
Nu ja, Harnen Numan r.riLde r.reL in 1A keepen zodat dat ook weer op-
gelost tras.
Overigens misten lre nog een spelerr- Jan Jelke v-d, Hoek die niet



dat hij moest voetballen.
Maar dan nu d,e rded.strijd.

De sterming in de pláeg was rnatig doord.at lre nogal slecht van
start varen gegaan door met twee maal 5-0 te verliezen.
En zo clachten we van de Boys (aie pas geclegradeerd, waren uit de
Hoofd.klasse) zeker met een nulletje of I tá verliezen.
Maar vat bleek, deze jongens waren niet veel beter dan wij en me-
de doordat ditmaal aIle jongens van Ce A-sel-ectie, (hoe kornen ze
erbij een selectie uit twaalf spelers en een kreupele) een opti-
maLe inzet hadden konden we aardig meekomen.
!íe hadden in de eerste helft zelfs al voor kunnen staan doordat
er zeker d.rie kansen onbenut bleven liggen.
Na eerst net 1-O achter te komen verd het 1-1 door naar ik
meen lliIlen Kalsbeek, Na enige ninuten werd het 2-1 voor Heeren-
veense Boys naar de stand werd weer rechtgetrokken door tdillem

;
Visser, 2-2 dus.

Na de rust kwamen door een paar knullige fouten net 4-2 ach- i

F ter te staan en we dachten va4 nou is het met ons gebeurd, maar i

: de stanC verd weer d.oor líi'L1em Kalsbeek bijgewerkt tot 4-3 en we i

kregen weer moed. 
,

Maar r,re konden die ene goal niet te pakken krijgen en blee.f de l

Istand tot aan het eind 4-3. 
:,Tijdens de wedstrijd was er nog een klein incidentje doordat; i

tijdens wij in balbezit varen, éên van de spelers naar een rnede- i

speler riep: Hê tet op Cie balfr, terwijl de bal slechts ongeveer l

êên rneter achter hem langs liep. Hierop antwoordde de speler,
die straffe mandekking toepaste, rrlk moet die man toch dekken, 

:Eikel rt.
Hierbij r^rilde ik het laten, nog êén ding, tegen SDS a.s. zater-

dag moeten we toch wel de volle r.rinst behalen.

B. Haspels.-
'

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



1A JI'NIOREN ATSNOG IN TRAININGSPAKISN!! !

Het heeft ond,ertussen nogal even geduurd voordat'we de trai-
ningspakken van H. Eggink binnen hebben gekregenr dit werd o.a.
veroorzaakt door een one.fficiënte vertegentoorcliger die de zaak
zou afleveren bij Eggink.
'Na qen half jaar gewacht te hebben nam Eggink een andere firma
ter hand en zie: de zaak rvas binnen een vreek in OlCeboorn.
Dit vOorlopig nog zonder reclametekst anders zouden de A-junioren
nog langeÍ op hrrn pakje moeten wachteno De reclame za! echten
zodra er een fabriek is bereid gevonden zo snel rnogelijk vorden
aangebracht, dit in verband met de zakelijke belangen van
de heer Eggink.

A.s. Zêterclag om 3.15 urrr thuis tegen SDS 1A (Oosterend) zal 1A

voor het eerst optreden in cle nieuve sponsorkledi j r hopel-ijk rnet
succes.
l{ij hebben met d,e heer Eggink afgesproken dat de traini.ngspakken
in goeC vertrouwen in bezit komen van de jongens zelf alhoewel
het eigendom van de verenlling (Eggink) bfiift. Dit houct voor
Ce jongens in dat ze beslist niet voor privê gebruik zuilen r,rorden
aange\,/cncl; Ilochten zor,nige nensen deze pakken denken te gebruiken
voor school, vakantie enz, dan veten ze dus vast dat dit beslist
niet is toegestaan
líe achten de jongens verstandig genoeg om clit te begrijpeu, cloch
ve hopen dat de ouders een oog} in het zeil houden":
Het zou doodzonde zijn als cleze zeer fraaie trainingspakl:en door
onnodig toeCoen beschadigd zouclen trorclen.
Het een en and.er houdt tevens in dat moeder de vrou-* hopelijk be-
reid is cle zaak te vaesen als dit nodig is. Dit hoeft niet elke
r,,reek, per slot van rekening worclen de pakken alleen gedragen bij
de warming-up en door de visselspelers!-Een 

wasvoorschrift plaátsen we beleefd. doch dringen{ lrierbij:
Jongens vees er zuinig op, niet iedereen en zeker niet veel A-iu-
nioren zijn gezegend met een dergelijk fraai sponsorges.cherak; '.

Naast Eggink (we hopen dat hij er straks vall'mag profiteren en via
U vat tefug verdient) wif ik graag Tinus v.d.. Meulen bedankeq/

. voor'de vele loopjes die hij voor onze Ats heeft verricht.
Tinus seueLdig! ! !

B. de V.



1. sterk verwrircle palclen voorweken, in kotrcl vater, zonderwasmiddel. . .

2. RitssLuiting voor het lrassen sLuiten.
3. Bij combinatiepakken jack en pantalon gescheiden a'assen.
4.' Gebruik bij het vassen veel. water, niet.warrner d^an 3001gebruik niet te veeJ. zeeppoeder, Liefst alkalirrrij.
5. Het naspoelen brijven herhalen tot het spoervater helder

.. i:ii;k niet 'rinsen or ,*ii.,ur,.
7. lJtt pak nooit nat sanengerold laten liggen.
8. Jack en pantaLon na het spoeren, ueertin ae juiste vorn

trekken en op beugel of loraapje Laten drogen.

ItJie wast, ai.u b1ijft",

-oÈo{QFo-o-o-o-o-o-o-o-oo-o-o-a-o-o-o-o -o-0-o-Q:o-0_o_o_o_oo_o-o_

Op de smeeÏbecle .van de PENNINGMEESTER in het clubbLad van enige
weken terug (toto/rotto-ophalers ge\zraagd) werd door geen er*erlid gereageerd.
oo.k geregeLcle inval-ler Gerard visser viel vegens te vêer huis-
rrrerk af, zodat ondergetekend,e niets anrders'restte dan zelf drie
routes op te halen tussen de trainingen encefenr^redstrijden door.
Met een bekeruedstrijd op dinsdag- en zaaLvoetbal op woensclag-
avo,nd in het verschiet zag hiJ het werkelijk niet neer zitten.
Een toevallig gesprek rnet Harm l{agenaar betekende echter eenlichtpuntje: deze bood spontaan aan om de rou-te van p.RoderÈurg
over te neÍnen. '

líeer een typisch voorbeeld, van iemand die a1 veel voor de voet:.
bal.sport doet, naar toch aog kans zíet on extra tijd wij te rna-

. l(er. Er is evenwel.nog steeds verkgglegenheid in áe J.D]-straat
en aan'de tleaze. líie steekt de helpencle hand, toe??l?

Zonder Lastig te rrillen worden: Anne NiJdan wil graag assístentiebij de kaartvenkooP tnet de thuistrredstrijden van het eerste elftal.
S. lluisnan.



I'Iemand die het verkelijk dnrk heeft, ziet altijd vel
een gaatje om er nog vat bij te doen.
De meesten hebben het veel te druk om te vertellen
hoe druk ze het r.reI hebben.tt

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

a-

Na een slechte start van het 'nieuwe seizoenl resp' 3-o verlles
bij líorkum 14, 1-0 verlies bij Mirurertsga 14, 4-3 winst( t) 1n ae
bekervedstrijd thrris tegen Read Swart 1Ar 2-1 verlies en lr/anpres-
tatie (ait tro.V. d.e leiding) in c1e return voor d,e bekerr 4-o
verlies tegen het bezoekende ilkkrwn 1A en 5-0 verlíes in de ecr-
ste competitiewedstrijd tegen CWO 1Ar kregen r,re zaterdag 10 sep-
tember j.1. tÍorkum 1A op bezoek.
Dit was de tr,reede maal dit seizoen dat we tegen deze 1ui ÍíPesten
spelen, Ínaar ltu voor het rrthuis.frontrt en voor de competi"tie.
!íe wilden wél graag faten zien dat we niet voor niets 

'gepromoveerdzijn en te zwaar "íin 
ingedeelcl, zoals velen zeggen (en r.taar

onclergetekencle inmiilclels ook aan begint te tvijfelen). Het was

alleen jamrner clat er na de slechte start V.d" comPetit:-e enl:ele
spelers ziCh nu a} niet meer voor het ttthuisÍ?oi.Ltrr du:'ven te ver*
tonen (wi}len clegene die bij de volgencle thuiswedstrijd zicb ook
niet meer durven te vertonen dit wel even van tevoren melden,
zodat ondergetekencle en nog we1 enkele spelers de middag vel ep

een andere manier ku::nen besteden).
Enfino 0ldeboorn-1Íor.rum- 1O tegen 111 uitslag uiteindeliik 0-5.

Eigen1ijknogmaaIeenmatigea.fspiege1ingtegeneerrve1erg
clefensief (f-+-:-) spetrend Oldeboorn. We haclden dus ook tegen de-
ze lui lreer niets in te brengen, zoals dat waarschijnlijk ook
zaterdag a.s. (j.1.).tegen Heerenveense Boys 1A wel veer het ge-
val za1 zijn, Het is'voor Ce meesten dan ook wel nuttig om voor
de aardigheid eens tvee keer in cle week te trainenn Dan zullen
we misschien nog we1 rns een puntjq (misschien twee) pakken.

Piet Tijsma,

ItAls een eLftal Promoveert dan krijgen ze het in de regel
niet genakkelijkerr dus niet zeuren.tt

-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-O-O-O-O-O-O-



D-pup. - L.S.C.- >O.

Na een gelijkspeling zateraag (e-e) tegen Tijnje zoud.en
lre er éêns goed tegen aan gaan.
Maar het is ons goed afgevaLlen.
L.s.C. nam de aftrap, er verd angstig gevoetbalt en ongeveer
in de clerCe rnin. stonCen we aI 1-0 achter.
En voor Cre pauze kvarnen er nog 2 bij 3-O.
Pauze.
Na de pauze gingen we teleurgesteld Ce tveecle helft tegemoet.
l{e deden erg ons best maar kregen geen goa1.
Ongevcer in de 2Oe min. kreeg Frauèo een blessure, maar het
viel erg mee.
En Ce einCstand vas 5-0.
Het is erg jarnmer dat we uit 2 wedstrijden nog maar 1 puntje
hebben, maar dit was een friesland cup wed.strijd.
En nu rnaar afwachten tegen wie r+e zaterdag moeten voetballen.

Dicky Rodenburg.

- o- o-o-o- o-o- o-o-o-o-o-o-o-o- o-o-o- c-o-o-o-o-o-o-o-o-o_o-o_o_o_o_

PROGRAM},LA SEI.IIORI]N . -
l_w-l:.u."-

Gomedijk Zl'1 - Oldeboorn ZluÍ 13.30 G.Eppinga

3!@lgu,.-
líarga 1 - Oldeboorn 1

OLdeboorn 2 - !tr,Z.S,

Oldeboorn3 -Frisia12
R.Bergrum9 - Oldeboorn4

--==g6Qgg=g--

14,00 lI.K.Rozenburg

14,00 L. v.d. Ende l

10.15 R. Voetberg

12,OO Leider



Programma Senioren
8 Oktober

OldebooTrt zm - Griffioen 4 i4.OO uur A.Achtien
9 Oktober

Oldebooïrr:1 I - m,D I _ : 14,00-uur J.DijkstraNieuweschoot J -Oldeboorn 2_' ;ó:i; ;"" K.Brand.smaïrnsum 5 oldeboó\rL 5 , Ir:0ó ii; ilíà;;Oldeboorn 4 - Akkrun t- ' 1ó:i; ;*" I{.Boersma

Zaaavoetbalprogranma

2-98!e!er
lho:l 1 ordeboorn te 'lorredijk 20.20 uur J.ríouda
Lz-9Ele!er

O1d'eboorn - Gersloot 1 te Heerenveen 22.o0 uur Ir.H.H.BiJlsna
o-o-o-o-o-o

I

Copij ínleveren l.{aan.iagsavonds. l,
;!

: :'


