
\

CIUBSÏ,AD V.V. OIDEBOORN'
opgert cht Lg?t ,.

IBe jaargang no,9 5 november L977
Red.actie-adres: Ds. Nieuwolclstraat 1.
-O;O-Ci-O--.o-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-ON-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

9yergrg!!
Na. het goed.e resultaat van verleden week uit tegen H.D,Tr wàren ottze vêx-wachtingen JlaS Ce wedstrijd ya1 afgclopen Zondag"uit tegen St.JáeoÈ hoog-gespaïulen. Helaas lcwa,men wc bedrogcn_ui-t. Toch 1-eek het-eerst wel hoofvót.Niet onverdiend. namen we dc leiding cloor cen beheerste goai van Jon. cleJong, mlar_ nog l.laren we niet bel:omèn van cle vreugde of de gelijlonaker waser a1. Toch nanerl lÍe gp-glag van rust weer een voorsprongo-Dat leek pe"s-pectieven_voor d.e 2e hótrt te geyen. Ed.ochl cLe 2e freift iás-pas-á min.oud.toen de gastheren al wcer gelijk maaktcn. Door nog enkelà áwakke rno-menten van onze achterhggcle seóordó $t.Jacob nog twceóaal, zodal c,le zo-veelste nd.erlaag een f eit was.

.Zonclag_thiris_tegen De l,Ja1d.en zaL er toch uit een ander vaatje getapt 1no-e-ten worclen willen we ons nog ha"nclhaven clit jaar in d.e le k1aË FlV.gï-l;;;;ïre het bestc maar hopen. *Het 2e C"eed trat van=hen verr^raclÉ YefcL, een thuis ovcrwlnning op Harlingen 4De mannen van leicler Dam cloen het dusvér uitstekónd . 'Zonciag àii'-togen T,ón-mer J zaT er echtcr flink ggkngkt moeten worden willen ze óe, twee iuntjeàmce naar huis nemen. Onmogó+ii{ 1iit"t dit nict,"or Soli;k"pàf 
-êóátèr 

zóud,enwe ook a1 een goerl resultaat vinclen. e r-

0ldeboorn 5 lrwan in Serguo tegen c1e e].ub van dle naan noeizaam tot eenmagere I-O overwinning.Volgens hgg ?eggen was dit eigenlijk een soort---
'wanprestatie" want ze -hadden feitelij[ r,rel met dubbóle c.í;fàrs g"*óntt"rt
kunnen hebben. Enfin, 2. prrntgn_ zijn ,binnen. Zondag uit tegón Akdun , kun-
nert -ze newl jzen nog mee te rrillen in .de race om tó promovóreïr, -átno"ro"L 

zethuis net J-O van hen verl-oren hebben.
Iïet 4e behaalde -egn geqakkelilke overwinnlng op Brue Boys 5, 4-o, zii hetmet enige versterkingr Het li-ikt ons eeh ui'tgenàakte zaak d.at ook'l'rió:.a.12aan hrrn zegekar gebond.en wordt. - 

l

Ol-deboorn zn won met 4-2 uit van Jubbega 4 zrx. Dit weekend. moeten ze naarBoornberSvn 3. De,eerste ontmoetj-ng tegén d.eze ploeg werd. een-o.rèiríttnilá,
zod'at het ons liikt d.at hj-er wederom wól weer. pèrspóctieven voor-iren inzitten. '

Allemaal overwinningen duÁ tret afgelopen-weelíend., behalve 6an het neerste",
laten we. hopen dat hier ook eens vérandering in komt. :

,T , T,4
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ïrnsum4-OldeboornJ

1..

_Zond.ag reisd.en_.w+J met mooi weer eri'éeii"góed zià áf 'náai Én;di; '
Evenwel zonder i:'ieirtie KJ-eefstra, welke geóehorst was. BiJ A;;o"ige wedr-.strijcl-in Grouw was het er nogai nal onieg gegaan. l.Ieinie heeft toen ietst.egen de scheiclsrec'hter gezegd wa?I deze íi.ót"zà;áo;d;;ó"-ïó"; ;ááid-rr:-ihet vel.il uitgestuurd.werd..-ETe spijtle vanzetf, máar 3e Àóeï-Jó vanzeff inhet veld. ook niet- zo_ ga;arr Laten.*Vèrdór had.d.en'wij Éait van Hëól mee alsinvall-er. l'Tletse had, Zaterd.agavoncl om 10-uur nog ëen atzegigiíg gehad, tráo-lÍege hu! }t!",uur-was lii daár niet zo wijs mee g"r"esi, EEr"Ëroïá rootr Bartmee' zodat huÏ,a,"]lernaal *oe,g-o.'q-d begeerd. í", hoelel het-naiuJ"fi]t eáo"-- 

-

werk is zolaat irróe af te zógáeti, .In Irnsum was een boel verand_etd.r_-ze hadd.en d.e oud.e hokkebqel er afgegoolden een nicuw gebouw met 'l-uxe lcleed"hokjes en een mooie kantine ervoor*iil tretplak gezet, te:ruijl er ook nog een nièuw veId. bijkomt.
- Je zo17 zeëgen dat dat allemaal ín zorn gat àfs frnsum allemaa;- zomaarkan, terrtijl wij a].s wij bij otaze gemeente aankomen alles voor de helsdeu-ren vand.aan moeten halen. Hicr moeden wij alles zeLf d.oenr"n á1s-wu dat dand'oen.lopen we'het risico op d.oor- de_poliiie opgepakt te word.en, zoals anzeplaatserijke cajstelein Jelke liehgelàar en kii[;Ëà;; Dick van r,eeurÍÍen over-komen is.
De hcle bouwerii waF voor Irnsum toch wat teveel geweest, want het vel6'lag er niet zo best bi j. In_ de- ene goal kon jc pooïjeradeá, naar--omd.atvoetbal een wintersport i5 fiikt ons dat niei z'ó goËfrogàl'soo""aàt--rruis-

uand-en er ook no11en in het vóta. Verd.er stond erlnogafïát-w$fi; noaar c].atbij ons ook veel voor.
fn'd.e cerste helft hacl-d.en we va.n de wind en d.e mollebulten af . !íij r+arengelijk sterker en krcgcn ook een stulma.nnig tJnsen-naa.r lcrnramen r+e1 net 1-0achter. Toen hebben we ze even goed. op d.e [uid gezeten en dat deed. ookfortuiten, uj-t een d.oorgekopte óorner'zette lïeiii Èórstra ae eerste voor



ons cn cven latcr J-iep T jibbe Pieester goed d.oor en zette c1c tweed.c r ,

Irnsum liet er lijkweJ-s niet bij zitten pn branclclcn er ook nog ebn ln.
],{ij bleven ster}<er, maar er wouden etr ge:en meer an èn zodoencle was het
theetijd 2-2,Ond.er thcetÍjd werd i;j-ctse ïiodenburg vervangen omdat hii nj-et
goed" bij het spul- was.
ïn de tweed.c helft rdaren lÍij ook sterker maar toen kondcn we ze er ook

niet in krijgen. \{e zagen hct zwcrk al c'lrijvcn, maar tocn trapte ondergc-
tekenclc cr -toeh-nog èen-.ln cn"cle.t vernuivcrdc hcmzc}f- hc-t mceste. ïrnsun
bczocht hct nog cvcn goccl zod"oende mochtcn zc cen paar corners nemen. Uit
I d.aarvan loyan de bal. voor de go?t cn toen l{ictse de Roos hcm eruit pro:-
bcerd.e tc trappen raa.kte hij hem verkcerd cn dan is er vanzelf geen houden
mcer aan, Gelijk d.aarna naakten ze rlog ècn.
Dat zod.oend.e verlorcn wij toch nog'met 4-3.

Ids.
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Het bestuur en red.actie

$et d.e geboorte van htrn

fcliciteren
I(1a.as

zoont j e HAIK,O

cn Alian Àkkerma.ns.

JOHA\T}IÍS.

en r,rensen Jan van der Veen en Geruit 0tt'er e'cn'spoecLig hcrstel toc,
oOoOoOoOoOoOo

Over d.it vreemd.e cJ.ubblad zuLt u volgcncle we ek meer }runnen vcrncmen!
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Tige bliid binne wy me1 rís soantje

Haïko Joh&nnes
Berncz 27 oktober L977
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Klaas en Alian Akkermans

Oldeboarn, \:[eaze L
Tahonstich adres: Priky'ei 7



OIDEBOOR}T 1 R.I.P. ?

HebmezeLfverzochteenstukjeteschrijvenovCrd'ewe'dstrijdSt.Jacob..
Oldeboorn, degene d.ic dc wed.strijd. gezien hebbcn zullen het roel- met me
eens zi1n- dat-er niet veel goed.s-van tc vertellen valt,
Kwart voor l vertrokkcn we, eerst op naar treeuward.en, d,an l{arssum, Beet-

gumermolen, Bcetgum, ik meende dat Beetgum vorig jaar nog in de l.e k1-as
van d.e F-.VrB, uitkrtram. Na Bcetgum, Ber1ikum, voor Jan d.e Jong ecn bekende
plaats, dan ll,rieTr volgcns Augustinus stond daar in het veld precies zort:,
ged.roeht als Jules Verne in het verled.en placht tc gepruiken, d.it ding
had iets met de vliegcrij te maken, Van l,íier naar Mooic Paal, 1lnks rraar
Minnertsger :rechts [ít. Jacobiparochic, die plaats l.eek van uit tle verte
wcl r,rat op Akkrun, dezelfde watcrtoren.
St,Jacobl
FIei sportveld. g:1cgen-',achter de lagere school was te bereLken l-angs d.e

kantine( de kantlnebeheerd.er wist te vertellen d.at %e zelf al.J.es opgebouwd.
hadd.en met vecJ. steun van d.e gcmeen';e) llet veld, prachtig gelegen tussen
de huizen. .
Voor de aanvang mochten ottze jongens even intrappen met een plastlkbal,

ootrr een manier om de tegenstandcr u:l-t balans te brcngcn of waren de andere
bal.len persoonlijk bezit van de grtjze reportcr aan de tijn ?
De wcd.stri jd.
Het begon zoals gel'roonlijk, voetbal met de rrrg tcgen d.e muur, met d.e beste

wi-l tcr wereld kon i-lc hct niet andcrs zien, of wel soms. Na vcrloop van
een minuut of 20, Boarn had inmiddels ondanks al.l-es al cen paar keer bÍj
de keeper van St.'Jaeob op de 'rstocprr gestaan, maakte Honkie. 1-O na een
simpet-è combi-natie, béter-gczegd, zó gèwoon oJl zoa.ls de Boarnster s.up1.
porters zeiden ltze lcunnen het wel-tt,
fn vrijwe,l dezelfde minuut raakte ccn speler van St. Jacob de bal maar -'half, in de richting ven S.H. d.eze moct gcdacht hebbcn ftals ik de bal. ook
hal-f raak d.an is het 2 halven is cen helcrr, St.Jacob kreeg de gelegenhei-d
gel.ijlc te makcn.
VJ-ak voor d.e ru.st weer zo rrl sinpele combi-natie, za gemakkeli jk weet u we1
of stonClen er geen tcgens'candcrs, lreer door Honkie2-J-.
De rust.
J"I,{ijnheer kr,ram tijdens dc rust even cen praatje maken rfal-1-c kans op 2

punt jestt r^raren zijn woorden.
H" de Jong "'St.Jacob is nu vrel ultgeb3-ustrr
God hoord.e hen brommcn.
ITa cle rust hctzelfde bceld., een fout, laten wc het maar ronduit zeggen,

va.n Klaas, een fout dle hij denkelÍjk nooit wcer za1 maken, 2-2.
rrEn nou wordt hij mooi'r uoet Pi-et gedacht hebben cn seoorde in eigen doel,

l;erke}-ijk lclasse voor St"Jacob, met n.b. Atc, naast hem.
Hcndrik schrijft in zijn stukje dat de kceper van St.Jacob eerr rfluclgr dayt'

hacl, Ate heeft het vc'clvoud van zulkc ballen eruit gchouclen.
De laatste goa3- van St. Jacob, htt gaf natuurlijk niet vecJ. meer, maar

ik vra.ag me af waar Atc met ztjn gedachtcn was.
Ik wi1 nog even een supporter van St.Ja"cob aan hct woord latenrtrdie vent

van 0ldeboorn met dat witte haar, je lcennc wcl- ziêndat ic hetwel in dc
poten hèt, maar ak it zo cs bekielc clan hbt micn oulíe heer van 7f ecn betere
concliticrr .
Hoe ik cr toc gckomen ben om me r,el.f tc verzoeken ccns ccn stukje te schrij-
ven, dat is om de nu volgcnd.c rcclcnen, hct bctrcft cnkclc uitlatingcn van
een paar van de ut^lcn.
]-c fivan FI,D.T. mocsten t'tij rnrinncnr. we had.d.cn nog ccn appeltje mct hcn tc

schil].cn
-dus toen kon het wel cn zijn de andcre wcd.strijdcn van gcen betrang-

2e " ortze supporters daar heb je ook geen moer aanrl
-di-cze1.fd.e supportcrs hebbcn ju1lic nog nooi-t in de steek gclaten,?lort).

5O man ware'+ bij cla wcclstri;:tl in St.Jacob, mogen ze misschicn &.11.b.
cen bcctjc lcrrtieh hcbbcn of moctera ze veJ.d soms ook nog in-

Se trde €\a;nÍrtezlghcicl van rnljn persoontje bij Uw wedstrijden, z,ou. avcrcchts
trcrkcnrf

gccn puntriic blijf
manicr dicnen er is-d.it is natuurlijk

sel-eP-eel-lsgsre
we1 thuis cn zal d" Iglggglggaltijcl we} wat te ddëfr:--
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fubbgga,- Zro *3* -1 -Q-l-de-boorn zm 2-4

0m 2. uur moesten iryij voetballen tegen Jubbega.
Jubbega begon met .de aftrap en ure kregen aan :beid"e kanten een paar lcan-
seílr l\Iaa.r na 5 min, vras het raak, d,eze goal vrerd gemaalct door T;rme1.
Halvenvege de eerste helft werd er cloor Jubbega gelijk genaa.kt en Z
min. voor d.e rust maakten ze oolc nog Z-1 .
Na rust spoeld,en wij veel beter d-an Jubbega en halvenryege de tweede
helft kregen ïve. een penalty ddogdat Sípke r,rrerd gevloerd d.ez,e rverd be-
nut door V[ander. 'iliander speeld-e mee doord,at lve anclers geen keeper had-
den (nog beclankt Wand"ór).
Deze speler maalcte 5 minuten later nog een goal uit een penalty wegens
hand-s. Eén minuut voor het einde rqaakte. Tymen nog een goal waardoor we
eindelijlc wecr eens wonnen met 4-2.

ap-clrrqsl_U*ql'é)



E laqu J itt, áq :_Q-1_{e}_q_o_an_ ?_q

Zaterd.ag 22 oktober moesten we om 11.00 uur tegen Blauw lVit 5c voet-
i ballen. ïn de 1e helft glng het reclelijk, maar er werd.en oolc veel kan-

sen gemist. Gerneiis schoot er in d.e 1e helft twee goals in.
lía een lekJler bakje thee begonnen we met vol1e moed aan de tweede helft.
Na +- 5 min. lcreeg Gerneiis c1e bal , hij probeerd,e alleen door te gaa"n,

r mae,r dat wóu niet, hij schoot de ba1 naar Henk van Dijk en d,eze schopte
d.c bal in d.e touwen. Vijf minuten later brak een speler yah 81. ti[it
uit, hij passcercle Jan BroutÁrer err orrze keeper Egbert v.d. Krieke, maar
Jan Brouwer hersteld.e zíclt goed-, de bal r,vercl vrecr nasr voren geschóten

':

en Gerneiis scoorcle 4-O,
De eind.stand werd uiteindelijk ?-0, na nog d.rie goals van Gerneiïs.
I',4ie hebben nr-i 12 punten uit 6 wec'lstrijden (ga zo door jon6qens).
Volgende v,reek zal het r,vel een stulc moeilijker vlrord.en .in c1e uítwedstrijd.
tegen Berlilcum 2c, maar als v're zo cloor gaan moeten we i're1 lrunnen wi.nnen.

{q]i-,l!qp--e-q,

E-ounillen
-*=J.i:JJ:-l---:-;;

fVij rnoesten tegen Grouw voetballen. V/e moesten om half tien j-n de box
wezerL. WÍj hadclen d.e aftrap. l,Ye gingen d-irect in d.e aa.nval maar Grour,v

was te sterk en ze maakten een goal 1-O even later vras het 2-O..
In-"de' '1e hélft stond.en we met 6-0 achter. W11g5 . 'l/e kregen thee .
Grouw lcfeeg de a.ftrap en het was een goat 7-0- Toen kreeg Grouw een
penalty en het was 8-0. lVe verloren nret 14-,0.

Siebrand 0osterbaan



fubbeea a{} J.: Ql4elqpqr4 zp 2-:4

Om 2. uur moesten wij voetballen tegen Jubbega.
Jubbega begon met.de aftrap en \rIe kregen.aa.n beid.e kanten een paar Jcan-
sen. l\taa.r na 5 min. was het raak, d.eze goal rnerd gemaa.lct door T;rmen.
Halverrvege de eerste helft werd. er cloor Jubbega gelijk gemaa.kt en Z
min. voor de rust mae.kien ze ook nog Z-1 ,
Na rust speelden wij veel beter dan Jubbega en halverwege de tweede
helft kregen 14/e. een penalty ddorclat Sipke vrerd- gevloerd- d.eze werd. be-
nut d.oor lMander.'liiander speeld-e mee d.oordat we airders geen keeper had-
den (nog bedankt {Iander). r

Deze speler maalcte 5 minuten later nog een goal uj-t een penalty lvegens
ha.nd.s. Eén minuut voor het eind.e maakte. Tymen nog een goal waardoor we
eindelijk wecr eens won:ren met 4-2,

Aqd",4i_e_s_ ( Quarré)



0LDEBOoRN1-H.D.T. 1

Zond"ag j,1. moesten we dan naar Donlcerbroek.
Met d"e laatste wedstrijd die we daar had.den gespeeld- nog in het ge-
heugen, was "het schoppen en slaan ons niet vreemd meer (ze beheersten
het nog prima. ).
Door d.irect vanaf het begin fe1 en geconpentreerd, te voetballeh. kre-
gen lve d.e beste kansen, maar het was H.D.T, die de score opende,
Door.goed door te gaan bleven wij de beste kansen houden, en het was
d.anook zeker verd.iend toen we de gelijkmaker scoord.en.
Het u/as Johannes die d-e d-oelman kansloos lietr ho goed voorberei-d-end
werK van Lyl(le.
Na de rust een iets meer aandringend. H.D.T,1 maar d.oor direct goed te'
storen in de voorste linie en op het midclenveld en de hechte achter-
hoecle kwamen èe H.D,T.ters naur,velijks tot een goed- schot en bleven',vij
gevaa"rlijk met gnze uitvallen.
Ongeveer 10 min. voor het einde ve::speelde het ver opgerulcte H.D.T.

:

d.e bal op het mid.d.enve1d. en .gaf Klaas een dieptepass op Binne die een
sprint over zatn 50 meter doeltreffend. afrondde.
De laatste minuten werd.en d.e zonvwerL goed. in bed.lvang gehoud.en en kon-
den we na het laatste f.luitsignaal van de uitstekend. leidend.e scheid.s-
rechter de eerste overlvinning vieren.

Piet R.



SINT JACOB 1 . OLDEBOORN 1

Afgelopen zond"ag moesten ïve naar. het hoge noord-en, naar het, evenals

ons, laag geplaatste team van St' Jacob.
]{a het goed-e resulta.at van vorige week, had-Cten we goede moed.

Het begon oolc wel leuk. Honkie scoorde uit de pass van Lykele, aaÍr.r

ïreÍ was maar lcorte vreugde.
St. Jacob had. al gaurÀ/ een ant.,nroord.z 1-1. I{et spel bleef onveranderd-

'een op dat moment. sterk aanvall-end. St. Jacob en een op de counter
loerend gld.eboorn. Dat lulcte, gelijic aan vorige weelca een doorbraak

van Lykle en d.eze gaf d.e bal aan àen in betere staa,nde positie ? naar

llonkie t 1-2. Dit rrÍas tevens de rus'bstand'
Na d.e thee was het al gauw malaise 2-2. Tot overmaat van d.e ramp een

mi-sverstand- tussen Piet en -NLte. Eigen goal voor St, Jacobt een klein
cac'eaut j e : 3'2 ' 

,T:re.ob h ad e,en ri luckv d.avfr enToen maa.r aanvallen, de keeper van st. Jacob had- een rrlucky daytt

dan is het voor ons moeiliik om te scoren'
Dat het toen nog 4-2 r,vercl, tiias voor ons een telcen dat we het nog heel

moeili jlc krii gen,

ggsÈr+E l1irole4
-*-*+-*-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-t-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-*
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Zaterclag 22 olctober moesten we aan$reden tegen Bolsivardia.
0m lcwart ove'r drie begonnen ure met een w.r.t andere opstelling als and.ers,
want Joh'van I(alsbeelc ha.d van te ,ro""r. zíjn vingers bezeerd" zod.at hij,
d-eze lceer niet onder de trat stond. tTa een iivat rommelige eerste helft
met veel kansen aan neide zijdcn begorrnen ive urn u"-tlveede helft.
i{a ongeveer een 1o minuten k',vam er voor ond een wat ongeluklcig tegen-
d'oelpunt, want onze invallende keeper liet d-e bal door z1jn vingers
roll-enr'vrat je hern oolc niet kwalijli Ëu,n ,r"*url, v,rant ik zeg altijd ma*
iec"Lereen maakt wel eens een foutje.
Toen moesten wij wel mascaal aanvallen, v,rat uitej-ndelijk resulteerde
in een couilter van Bolsvuard_ia, wan"rbij de bal voor d.e tweede keer ach_ter onze keeper in het net beland.de.
Dus hebben we voor d,e zoveelste maal een nederlaarg moeten ond.ergaan,
maar v'rij blijven hopen op. nog r,vat puntjes, destemeer omdat de hele
p1-oeg nu ïÍ/eer compleet is.

Er-'ff.v, d-. I(rieke
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life moesten stmid-c1ags om 3.15 tegen Heeg aantreden.
Daar Heeg d.e laatste wedstrijd. tegen Heer.veense Boys met 1O-O had
verl.oren, d-achten we een aerdige lrans te.hebben op een oveÍwinning,
ook a1 omdat we weer eens met een compleef, elftal speelden (uiteraard
zonder U.de Vries d.ie met voetbal stopte).
Vfe begonnen niet z"o overr.velcligend en kwaraen d.anook al vrij vlot met
1-0 achter. l/iacrr we hersteld.en dit, door na enige kansen te hebben ge-
mist, d.oor een doelpunt van onclergetekende en l,lv. visr:er.
Na rust ltregen we legio kansen, macr.r wisten er geen enkele te benut'ben.
Heeg kreeg ook nog e.cn lcans, maar de bal belandde op de Lat, en zo
bleef het clapoolc 2-1 . Daard.oor leebben r.re er weer 2 puntjes bij, ook al
gebeurde d,it, met een niet a1 te be,ste ivêd.strijd. Ga zo d.oor.
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Zaterd-ag de 15e speeld-en r,nre te3en l{/ispo1ia, !ïe dachten dit vrrordt een
grote ned.erlaag maar dat viel meed lIa ongeveer 5 mín. gespeeld te heb-
ben stond het 1-o in het voordeel. van or'r.s. V'/e d.achte.,r we staan voor
en lve lÍet ten d-e moed niet zdr.ken. Irlaar tocn- lrrruarn het 1-1 ,.Pan)ze.

ida de pavze oo""à lïispolia sterlier en het stond. al $aurr 2-,1 .
lVij hadclen ooJc nog wat kansen, nraar het lulcte ons niet een goal te ma-
ken, clit v/aÍl tevens d-e eind.stand. Ever-i, Bolcma scoorcle oolc nog een goal
maar d,eze vrercl afgekeurd wegens buitcnspel.

!,&&x -RgÈe-qqqs
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Om 5 over half tien vertrokken. we naaf Tijnje. Tijnje had" d.e aftrap.
Ze gingen meteen in d9 aanval en het werd. eell goal, 1-0 voor Tijnje.
Toen gingen lvij in cle aanval, Pi-et Rodenburg had d.e ba1 mair.r schoot naast

Toen kregen we weer een lcans, mao.r Gerke v Kalsbeek stonc] buitenspel.
Toen scoorde'Tijnje weer 2-O, ir,{aar toen gi:,:gen vr:-j in d,e aa"nvalr l]lêar

het was ï\reer buitenspel, toen ll'ij d-e bal. r,veer kregen gingen we j-n d.e

aanval en Gerice van l(alsbeek scoord.e 2-1 , Toen floot d.e scheidsrechter
voor rust, 6us stond. het 2-1 voor cle tegenstand.er. Tn d.e rust kregen

lve thee."lfa de rust gingen we meteen in d.e aanval en het vrrerd" 2-2 door

Piet Rodenburg. Tóen spe'clden we een tijdje rirsti-g.
Maar -toen gingen we \,,ÍÍeer in c1e a.anval en scoord.en 3-2 voor onse maar

Tijnje ging v,reer in de aanval maar ÏIilbert Dijkstz'a die ving hem hand.ig

op. Toen floot d.e scheid-srechter af.
Jelle Visser
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Zaterd.ag moesten v'ie tegen koploper Tijitje spelenr oà de aftrap ging
Tijirje d-irect in cle a;nval en hadd.en d.anook spoeclig d.e bal in de touuren

gedeponeerd. wat hun voor cle rus* nog tv'ree keer l-ukte. en ons geen enkele
maal en toch had.den rve wel l<ansen die onbenut bleven.
In de tweede helft had.i|en we bijna gecn aanvallen mecr in pctto, maa.r

Tijnje d.es te meer maar de schad-e bleef beperkt slechts twee goals dus

eind.uitslag 0-5
Jelle Otter

Bersum 9 - Old.eboorn 3 0-1

stl'{orgens om 12 uur moesten rne ai"ntreclen tegen ecn van de elftallen j-n,

onze poel die onder aair._staan. Ondanlcs lange 1e1len, alleen voor de

keeper, bal in d.e handLen van de keeper, ba1 tegen de kruising of hele-.
maal mís lconden we de ba1 in d.e eerste helft niet in d.e toulrren krij$en.
In d.e pauze rvas het fius O-0 en ond.a.nks praat van: rien nou de beal-ch er-
opt, r,verd. er in d,e tweecle helft v/eer nict beter gevoetbald-.

Llisschien lag of ligt dit wel aan de kond.itj-e van somnige mensen (een

beetje meer trainen ?),
Enfin t.fr& 2O minuten spelen was het otlze leid.er jtr/ie'bse die voor 1-O

zorgd,e o

Ond-anks verscheidene kansen kond-en rrre d.e stand" ni-et verhogen'
llopelijk worclt er vo1-gend"e weelc in d.e d.er'oy tegen Alcrirum beter gespeeld.

llans Horstrnan
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Zaterd.ag 22-10-1777 moesten we tegen Aklcrurn spelenriic ging naar box want
cle d.eur lva.s al open dus kleed.d.e ilc ine oiïl. Jande Jong kivam eraan en gaf
ons bc:r ba.l daasmee lcond-en vrre ons even inspaniren. Jaud.e Jong zeiz vlre gaen
op het nieuwe voetbalvelcl spelen tegen Àklirum, me.e.r o t"rse ï\raar bleef Ak-
krum! Ïïet was al 9 uur en nog geen Akkrun te zj.en, Ja1 d.e Jong zeiz ,,r/e

gar,n voetballcn tegen Aklrum, l.re giirgen allemaal c1e box in en lcleed-ilen
ons aan i-k palcte c1e I'oetbaltas en vreet je wi-e daar aan lcr,riam ? Àklrrum zij
d.achten clat rve om tien uu-r moesten spelen" Jan c1e Jong was al weg mear
Theo zeir rïik haa.l hern,;'reË optrr ên later bleck dat Jan Visser ook al. weg
ii/3.s, die haalde Theo ook oF. l,ïe begonnen: wi-j kre;3en eerst c1e aftrap.
Ï\Iii gingen in c1e aanval mair 1ve krcgen geen doelpunt. Aklcrum ging in d.e

aanval maar ltreeg oolc geen doelpunt. Wi; gingen rr/eer in aanval, maar
weer Seen doelpunt. Jan-die fluitte ilrie lceer, de cerste helft \'iras afge-
lotren rrue lcregen thee, de i-wecd.e helft moest lilclcru,rr aftrappen ze gingen
in a.anval utt 1,vse!en e;'n doelpunt O-1 . \I/ij mocsten a.ftrapnen maar ze pak-
ten d.e ba1 af erL ze bleven voor en toen schopte Àklirum $/eer in het net
O-2 en toen fluitte Jan d.e Jong weer c'l.rie keer, het r,''ras af--elopen en
Aklcrum heeft met O-2 gelvonnen va,ït oltsr

rlgq_ -t 1e-qw_9, g-i_j-b-e_ngq.
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De aftrap had Irnsun, Die meteen 1n de a.anval ging. De aanvoerd"er
kreeg de bal en vloog er met ''r'/eg i1à&.r ons goal"
[iarr hij stuitte op Roelof Tíjsma en strande, lía tien minuten lcreeg

Irnsum cle bal en scoorc-Le, 0-1 . Voor clie gpal van Trnsurn hacld-en wi j veel
kansen had en ni-et benut. Kort d.atlrne kreeg Irnsum wcer de ba.l en scoor-
d-e 0-2r, de ba1 vras voor onze kecper werl<elijic onhoucltbaaro
We r,visten vrat te3;enspel vvas en ,3;ingen verrr'roe,J-t spelen.
Peter Ypma lcreeg de bal, passeerd,e cnkele mannen en schoot naar Romke

va4 d-er Veen, en dj-.: schoot voor, naer Rin'r:'ler Veni-ngar eil miste, mt"a.r

Illarcel- Veerman raakte nog net c-1e ba1 en scSoot langs c1e lce,eper 1-2.
V{e bleven vdrrr'roecl verdecligen tegen c1e aanvallen van frnsum.
Toen braken we uit via Johan Folckema clie speelcle na,J-r"r Romlce en schoot
rraar Rinrirrer en lcon scoren 2-2. i{et was een hele klimpartij om van 2-0
naar 2-2 te }romen. fl/e lingen 2-2 cle rust in'
Een paar rninuten na cle aftrap krecg Irnsun er ecn goal bii 2-3.
i/ïij lcregen verscheidene kansen d.ie niet trercl.en benu-b'

\ffe warcn ilr de eerste helft heel wat bete:: d.an in d.e tu'ecdLe helft en

je kon zien Crat d-e vermoeitheid. de par-i,en be3on,fen're spelen.
,,I/e kropen stecd.s meer in ons ho,rje, sons braken i,re nog ui-t, maar dat
be-beltende vaak nie-bs. lTa een mooie yoorzet van Kecs Keufen r,verd er nog

ecn goal bijgemaakt voor lllrnsum 2-4. Dit in d-e laartste secónden.
Dat was tcvens cle eindstand..

Romlce v"d, Veen eir Co.


