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OVERZlCHT

Zeer verdiend verlcren l1re zaterdagj 1 met 2-O van Oostergc:, de vc'etbàl'-
club uit Ee, zod.at rte nu verder uitgebekerd zijn.
Zeker, er waren enige blessures, maar het geheel toonde duideLijk aan

dat rlre ttuitgeblusttt zijn, op dit rnoment"
zondag uit tegen Langweer durf ik dan ook weilarig goeds te voorsPellen.
Irunidáels is tlillemsoord gedegrrad.eerd, naar d'e FVB (voor 2 jaar nog 3e

klas KNVB! het kan verkeren..."") zod.at we denening zijn toegedaan dat
er maar êén club uit de FVB d.egradeert, naar enige zekerheid bieromtrent
hebben we niet.
Laten r.re het maar hoPen'
Het 2e won voor de afnísseling lreer eens. Daa^r re niet het genoegen hadder-

deze vedstrijd te aanschoul/en -*en er ook niets van gehoord hebben -
onthouden ve ons verder maar wijselijk van coÍnmentaar.
Zondag zijn ze vrij (althans volgens FVB nieuwr)
Het 3e hakte Rheem-Bergr* g Ínet 6-0 in de Pan. Verleden neek verloor deze

laatste ploeg al net 1-13, zodat ze er zo langzamerhand weI aan gerrend ral
voor het 3e dan eia.d.elijk weer eens een fll4Ee overwiluring, al heeft het

vv

verder geen resultaat.
Dinsdag 7.OO uur dan de derby Oldeboorn 3

F. Jonker. Nu beide kansloos zijn kan er een

uitrollen dachten we , als men althans elkaar

- Oldeboorn 4 o.1.v. arbiter
leuk potje voetballen
laat voetballenr en Ïraarom z

ze dat niet doen? -
Het vierde \doÍn met ce korfbalcijfers 4-6 veJl de buren uit Nij-Beets.
Op paper dus een rttormalerr uitslag.
OiaêUàorn zm Complenteerde de overwinniagenreeks van de v'v. Qldeboorn
("iiguro11derd hel 1e dus) en won in een ronunelige vedstriid met 2-1

"att 
Yr.- oPPonsrten uit Jubbega.

Of ze hetzelfde resultaat ook zaterdag thuis tegen Gorredijk zm 4 zullen
herhal-en betwli.felen lfe. Of nen ryroet duideliik uit een ander vaatje tap-
pen. Tot sl.ot nog een danlvoord aan onze trouwe suPPorters! loten kopers'
Zoal.s u rreet vetLicfrt zijn d.e dames Geke'NijhoLt en {a1ine de Jong bereid
jevonden om, in navoS-ginó van de meeste andere verenigingen, voor eLke

thuiswedstriid van het te een * Àt.f lootjes (5 voor ":l 9T19un) t9
verkopen. In de Pauze worden daa de vaak toch ne1 aantrekkelijke Priizen
getrokk n en bekend gemsakt uiteraard.



Een ]euke opsteker voor onze penningmeester en rrre zijn bovengenoemde
d.ames dan ook erg dankbaar clat ze dit villen doen voor de v"v. Oldeboclrn!
Zondag 7 mei de laatste thuiswedstrijd (9-1"-,J.soU)
We rekenen dan weer op U ! ! ! l-l !

riM

-c-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-c-o-o-o-o-o-

iifil de Leirder/ jeugdleider, van het elftal wat zaterdag/zond.ag als
laatste van de boxen gebruik maakt, de kachels uitdoen, ballen opruimen
en boxen afsluiten voor hij huiswaarts keert.
Ook de heren trainers wordt verzocht om cloor de week hier om te clenken.
Vertler worden trainers verzocht orn de trainingsspullen weer in het mate-
rialenhokje op te bergen, nu !/eer van de oude oefenhoek gebrujk ',rordt
gemaakt.

Bestuur "

Het bestuur zou graag voor 1 mei van de spelers velke van een zonCag
naaï een zaterdag elftaL wensen te gaan, of omgekeerd, schriftelijk
bericht hierover ontvangen" Dit om straks de el-fta] oPgave voor
volgend seizoen te kunnen Coen"
V/ij: willen u er ve1 op wijzen dat het bestuur niet zonder meer toe-
stemming hiervoor kan geven omdat rre straks niet met 2 halve elftallent
hcl-.ft zondag, hel-ft zaterdag, wiIlen zittenr zodat een groot aantal
spelers niet zou kunnen voetballen.
Reakties zovel mondeling als reakti.es schriftelijk na 1 mei
in behandeling genomen. lJilt u hiervan goede nota nemen!

vrordsr niet

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-o-o-o-c-o-c-o-o-o-o-



Tijnje - Oldeboorn 1C

Het -fluitje van de scheidsrechter ging en ïijnje had de aftrapr.
Meteen gingen ze in de aanval maar d,at lukte niet,
Een tijdje later vel en het r,ras 1-0 voor de tegenstanders,
Toen krcamen r^riji opzetten aaar het lukte ons niet te scoren.
Na een poosje was het Tijnje weer die een goal maakte
Toen kwamen vij voor het d.oe1 van hun en Roelof de Groot maakte een
doelpunt voor ons" Een speler van Tijnje maakte er 3-1 voor hun van en
Peter Ypna ncg êén voor ons.
Er kwan nog een penalty voor cle tegenstanders en
De eindstand r+as 4-2 voor T,ijnje"

er r^rerd weer gescoord 
"

Johannes Poepjes

-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-o:o-

Tijnje- Oldeboorn Epup"

Zaterdag 1 5 april moesten ve tegen Tijnje voetballen
líe vertrckken om kwart cver 9
tÍe gingen er op de fiets heen.
Maar in Tijnje aangekomen zei Jan ik weet niet waar het voetbalveld is.
Toen zei FeCdegeen probleem ik weet het wel"
Even later waren wij er maar r^rel te laat
In de eerste helft mcesten Fedcle Kor en ik eruit"
Toen de ltedstriid vas begonnen had Tijnje binnen / minuten een doelpunt
Toen hadden wi.j de a-ftrap maar inplaats met de bsl- meer naar voren te
gaan gingen we achteruit en veer een doelpunt - 2 clus.
De derde en de vierde kwamen er gauv bíj, en de vijfde en de zesde ook.
Toen was het pauze r+re kregen warme ranja
In de tweede helft waren Cor en ik er ook ib.
ïn deze wedstrijd ging het beter.
Maar in het laatst kwam Tijnje naar voren en Harie Brandsma liet de bal
gaan maar Johan schoPte hem weer ueg en êén van de anderen schopte deze
kant op rnaar toen schopte ik hem lreg en éên van de and.eren schopte toen
weer en toen kwam otto en hij schopte de ba1 naar voren en kort daarna
fluitte de scheidsrechter af dus 6-0 voor Tijnje.

Hans.



A.fgelopen zaterdagmorgen verd. het buurtdorp Tijnje door de FC Tikkie
Foar0t onveilig gemaakt
Er rnras een mobiele eenheid van het rijkspolitie korps ingeschakeld om de 

,

FC toch te proberen een beetje te intimideren maar ja dat was natuurlijk
een lachertje.
At zingend kwamen we het dorp binnen'Willempiett werd er gezongen'
Menig Tijnster deed. de deur dicht en het raam ook enkelen deden er
zel.fs blinden voor" Of ze nu vonden dat we gelijk hadden of dat het
sngst r,ras, dat r*eten we niet
(Hát :"s ai.t. e zei Cor Mulder)
Maar voor dat ve in Tijnje llaren hadden r,re al veer heel wat meege-

maakt. Hat was maar goed dat mevr. OorC aLs bezemvagen fwrgeerde,
anders was het een chaotische toestand op het .fietspad tussen Boarn
en Tijnje geweest
En de meeste polittemannen varen in Tijnje"
Mevr" oord namens <le FC en cle Rijkspolitie hartelijk dank,
De tvee hoof<l fi.guranten waren Jal Visser en natuurlijk Feclde

Spoelstra 
"

Ii/e nemen eerst Jan even ter Pelme
Hij had in onze laatste r,rinter het ketting van de fiets gespancr"

iilaar na de plotselinge inval van ile cLcoi had hij vergeten het nog

strakker te spannen, ja want tranneer het warmer vordt, zet het meeste -
r-rit zei Jan, vooral fietskettingen zijn claar vatbaar voor"
Jan is dan ook een l,IK speciafiit (,*armte kou specialist).
Dus een slap ketting Can de fiets maar in de berm, die pikken we oP

rJe terugveg r^reI veer Qp en bij new" Oord in de auto"
l,iu Fedde, hii fietste naast mij, in de achterhoeCe'
Iiet leek, dacht ik zo, Feclde ook vel leuk toe om in zorn grote
lilerced.es, maar hoe moet ik dat voor mekaar krijgen moet hij bij
zfn eigen gedacht hebben.
Iin ja hoor, daar rrras de cplossing, een meniscus in de trappert
rcemde hij het zeI"f.
tïet vas een vreemd gezicht zo fi} en dan bl-ee-f hij hirngent
(ae trapper dan natuurlijt) en Can -fietst het moeilijk dus ook
:,Laar bi j mevr. Oord in de auto "
Toen ze Tijnje binnen reden zeiclen de mensen daar heb je Neeskens
en Cruyff, ltant geen enkel ander op die teeftijd hee-ft een particu-
.:-iere chauffeuse (nota bene) en een mercedes



Ze konden het toen nog zien r,rant de gord.ijnen en blinden varen toen
nog niet voor de ramen vant de FC was nog niet in zicht
Een verslag van de wedstrijd kunt u lezen op onze speciale sport-
pagina de zg. rr tele roddelrr.
Alleen vermeld ik even dat we 13 tegen 13 speelden en bij rle rust 4
man verwisselden.
Zouden de Tijnsters echt bang gerreest zijn.
Ook moest ik namens de spelers, spelersraaC, verzorgen, masseur en alle
FC ouCers de darnes Tijsma en OorC en tammert Visser hardstikke bedanken
voor de begeleiding en aanmoediging, want zonder dat ben je nergens"
In Tijnje waren aflemaaL ouCers, Cie staan dan ook op de tweede
plaats, mis:chien staaÍr rve daarom wel zo 1aag"
A.s. zaterdag-morgen vertrekken ve veer op de fiets, nu naar het andele
buurtdorp Akkrum.
Vertrek om 8.15 'uur bij J. Bethlehem,
Doet u mee, Ik ook.

-o-o-o-o-o-o-c-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-

Deze week r.rerd er met grote cijfers verloren en met grote cij-fers
geï/onnen in totaal kreeg de jeugd van Ol-Cebcorn 22 goals tegen en 1 1

goals voor.
Voor deze !! goals zorgden ) ploegen, de D-pupts varen namenlijk"vfij.
De E-pup gingen, op de fiets weer, naar Tijnje, ze speelden wat ze
konden maar ze verloren met 6-0, de vorige wedstrijd die ze tegen
Ti.jnje speelden verloren ze met 6-1, maar toen speelden ze thuis en
dat inspireert omdat er dan vat meer cuders Langs de lijn staan,
De C-2 jr.mioren moesten naar Blauv liit 6c en omdat deze knapen (vaar-
van de meesten nu al denken clat ze kampioen zijn) er thuis met 1O-O
van gewonneSr hadden konden ve Cit treffen met een gerust hart tege-
moet zien"
Ze wonnen dan ook met 5-0"
De C-junioren moesten uit tegenTijnje spelen eb verloren daar met de gro.
cijfers, namelijk met 8-0.



Ja dit is nisschien r+e1 te danken aan de slechte mentaliteit die
deze jongens tonen bii het trainen, er worden regelmatig jongens

weggestuurd vat natuurlijk niet bevorderlijk is voor de rust in
de ploeg.
De Brs hebben m et 6-O verloren van Drachten 3c" misschien mag

ik hier wel hetzel.fde zeggen a1s bij de c1 want deze jongens
kunnen ook ,aarlig ouvehoeren bij de training.
En a1s laatste de A-junioren.
Zij wor:nen met 6-2 van Del.fstrahuizen en zijn nu tamelijk zeker
clat zij niet zullen degraderen.
De stand onderaan van de promotieklas B is als volgt.

6 Old.eboorn
J Delfstrahuizen
I s.D.s. .

9 Heeg
10 Makkun

1 5-10
1>- 9
12- B

12- 6

MakAurn hee-ft zich halfweg de coJxpetitie teruggetrokken wegens

spelers-tekoit, dus degradeert automatisch, hierdoor deg::adeert-
er nog nraar éên ploeg.
Oldeboorn moet nog tegen S.D"S. en Delfstrahuizen tegen A.V"C"t
cie net boven oldeboorn staan dus oldeboorn 1A is redelijk 

-

veilig.
B. HasPels

- o-o- o- o-orè- o-o-b-o-o-o-o- o-o-o-o-o- o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- o-o-o-o-
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Oldeboorn 2C - Blauv-Wit 6g 5-0

Zaterdag 15 april moesten we voetballen tegen Blauw-tdit 6C"
Daar we thuis met 10-0 hadden gerronnen zagen we erwel een overvinning
in"
Om 10.15 uur varen er precies 11 man aanwezig bij Jelke en om 11 uur
stonden rrre strijd.kfaar op het voetbalveld.
De wedstrijd vercl geleid Coor een vrcurelijke-arbiter"
Na wat ge-ping-pong en vrat kleine kansen konden we na een doelpunt
van Jan de Boer op een 1-0 voorsprong komen.
Tot de rust kwamen ï/e niet verder dan 2-O na een doelpunt van
Henk van Dijk"
Naderust(zonderthee)kvamenve\'eerhetve}dop"
À1 ongeveer in cle vijfde minuut van de tweede hel.ft scoorde Gernëus
Heerma, 3-O en'10 minuten later r.ras het weer rêakr Henk van Dijk
gcoorde voor de tweede maal, 4-0.
Even later maakte Gernëus niet zo prettig kennis met de schoenen van
een Blauw-lfitter, maa? na een klopje van de scheidsrechter huppelde
hij veer vrolijk rond en sláagde er (na een afgekeurde goal van
Sibble <le Roos) in om er 5-O van te maken en dat was tevens de eind-
stancr..
De Leeuwar<1er grensrechter kreeg ns de wedstriiC een zoentje en zij
liep daarna naar onze grensrechter, Piet Rodenburgr maar een speler
merkte op dat hij al getrouwd wasr dus geen zoentie.
We moeten nrr nog 3 vedstrijden spelen"
Alle drie thuis en we zouden graag villen dat er rr/at meer publiek
kwam om ons ï/at steun te gevenr ve staan bovenaan en dat zouden we
graag zo houden,

hoogachtenCt

Theunis Jelsma"



IEggE4lry4
27 april
A jun S.D.S. = Old.eboorn
29 april
C jun G,A.V.C,Zc - Oldeboorn

Oldeboorn 2c _ F:V.ó.+"sen Oldeboorn zm _ Gorred.ijk 4
50 april

langweer _ Old.eboorn
Oldeboorn 2 _lemmer 3

6 mei

19.00 uur F van Klaarbergen

7 mei
Oldeboorn _ S-b. JacobIlarlingen4 _ Old.ebo orn}
O]-deboorn4 _ R,Bergumg
G.A.V.C.5 _ O]-deboórnj

L5 me i-

jun Old.eboorn - d_e ,sweachjrin 0ldeboorn2c _ leeuwàiaen+
sen Olcleboorn zm _ CorreOijkj

Oldeboorn2 - H.Sneelc4
G .A.V. C. 4 - Oldebo ornQ
o.v. : oud.e veld Ír.vo

11.00 uur,g.landman
11.00 uur R.de Boer ïr.vr14..00 uur H.van Dijk ,r.rr.

14..00 uur Jac. i,,iemer
10. J0 uur ? o .v.

11.99 uur ]!.H.Annema ïr.v.10.50 uur K v/d, Schaaf ó.rr.14.00 uur A,Agema o....

+1 .99 uur l,ï.Sch.otanus 11.v.10.,50 uur J.Iseger
19. 9q uur G.I,iarís o .v.10.00 uur FI.Otter

11.9q uur l.ï, ter Schuur rr.v.10.J0 uur A.l. de Aong
= nieuwe veld

B
c

moehten er nog.wed.strijden. ingelast word.en, .an ,crijgenbetreffende t_èiders lericËt. "-----'-
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I paar voetbalschoenen TE KOÓP riraat 33 te bevragen bij

. : TAiIl'M TIGCFMIAAR

0-o-o-0-o-o-o-0
' T01'O - I,OTTO nieuws

In verband me-b donderdag 4" mei (hemelvaartsdag) zaL d.e toto-fotto
van die week opgehaald i,uorden op g33lg3g_l_tgt:
Als u het formulier dan klaar heb-b liggen clan is he-b voor d.e ophaters

zo gefikst en wi'j krijgen cLe kans om dinsdag 2 mei alles afgewerkt te
hebben, bij voorbaat onz,e hartelijke d.ank.
n.b. de eerste rnieken, na.de overnane van de lobto--i;o-bo adminlstra.tie

van Evert Adema, was he'c voor ons cerst een hele ]clus maar nu we
dc zaak z.g, in d-e macht hebben raden'rvij u aa.n regelma-big uw
foru:ulie:rtje in te vullen en speelde u nog niet eercler meerpro-
beer het dan eens, u h-ecft c1e kans op écn van cle vele prijzèn,
bovendlen steunt u d.c club.

/rkke en Albert titi jholt.

0ltleboorn ztn - Jubbega zm 3 2-L
Voor d"e aanvang van de wed-strijd zaten r^re op hete }iol-en, want onl-e

d.oelma.n Sipke was'aan c1e late i<ant. I,iaar Jan M. wilde ile eerste minuten
wel tussen de palen staan, claarna werd. rap gewisseld a.chter d-e rug van
de scheidsrechter; De man was goed helder cn vrocg of we d"e doelman
gewisseld. haddenr"nee zei Sipke ik heb even cen luch-tlger trainings-
jack aangetrokken en d-e scheiclsrechter schcen 'bevreclen.
Het mooie hreer maak-i;e ons b].ijhbaar wat loom, in 'uegcnstell-ing tot

Jubbega t zê trokken fel van 1-eer en Sipke kon, nog rrrat oni^rcnnig op z.t.n
nieuwe sehoeisel, C"e eerste bal uit het nct halen.

zÍe verder.



Ovcr de kontaktavond.
0m u tekst en ultleg te geven over de laatste z.g. kontaktavond. .kunnen

we het beste beginnen bj- j het eind, want daar zi1n we, hier i-n ons voet-
balwereldje, toch al- grote meesters in,'r're beginnen vaak bij het eind
of beter gezegd .als er iets afgelopen is 'd.an weten we precics wat er
aan mankeerd-e.
De commissie die cle laatste avond organíseercle zaL zich nu nict aÍ t;

gaan v*ragen, hadden we het zo ni-et lnrnnen doen of zou het zo niet beter
ztjn geweest, clat zi-en we de volgende keer dan wel weer en clan vraagt
cle commissie de hulp van clegene die er niet waren.
Toch rnii"l de commissier d,ie bestond uit d,e heren J.van Kalsbeek,

lvi.v/d I'ïeulen en J.Spoelstra, íets proberen recht te zetten althans een
paar vragen beantwoordcn, !-rapt ze wayeri pisnijdig over a1 diergoed.e
raad. en milde kritiek die ze na d.e geslaagd.e avond mochten ontvangëfr]-ja u leeËï-hdt goedr oà de geslaagde avond.,want clat was het volgens áe
commissie. Nu p1e vra,gen.
}e rrwaarom moest er nrl zo nodig nog een tweed.e avond komen was de eerste

niet mooi en duur genoegfr
de commissie; n"t Ïnstemming van het bestuur hebben we dit avondje
georganiseerdrweet u;- de cl-ub bestond- 55 jaar en hieraan kond.en we
toch niet helemaal aan voorbij gaa:n.

2e rrwaarom werclen er maar ! bingo spelletjes gehouclenrer hadden minstens
nog een paar bij geirund r €{ had. nog meer gcl.d uitgehaa}d" kunnen
wordenr?
de commissie; laten we de kerk in het mlclden houclen, het roas toeh
mooi zo.

Se trwaarom moest er zo nodig een fiets in de loterijtt
cle comrnissie; een fiets-spreekt altijd wel- aa.n èn TÍe betïrijf,eleri
of een andere prijs zoveeL geld opgebracht zou hebben, het was een
goede avond. voor de penni-ngmeester.



De prijzen voor d.e bi-ngo en loteri-j waren beschikba"ar gesteld door onze
mid.denstanilr w€ geven u hierbij cen overz:-ckrt van wie cle prijzen gewon-
nen hebben en wie ze, besehikbaar hebben gesteld.
le BINGO

ITaaidoos van
Plant ,

lRolmaat ,\Stanley mes ,Thermometer ,
lVerf schrabber ,\Spanningzoeker 

,
2e 3ïITC'0

I'lancllamp ,Laayzen ,B.Burg ,
Handcloek+washand j e ,
Draadnagels 5kg ,

3e BÏNGO
llaarkrulset ,Setontegels'50 ,Tuinhark ,Stuurhoes+auto ,
Handcloek+washand je ,

4e BINGO
Sporttas ,Fruj-tmand : tOranjekoek ,
Draad.nagetrs 5}cg ,
Hardboard 2 platen ,

5e BINGO
Etentje 4 pers. ,
1 fl- Jonge ,Azalea ,B.3urg ,
Tochtklep br.bus ,Taart ,

D.Rodenburg & zrL
f a, I{oltrop
fa. Hoekstra
fa, Simons
fa. Branclsma
fa. lloekstra
fa, Brandsma

*:t. door M.Voolstra
mevr.Kalsbeek

M.Voolstra
!'tr.Visser

S,Teunissen

14.Voolstra
C.van Harcleveld
!l.Voolstra
A,Ni jholt
A. Quarre

mevr.Veenstra
meï-r.Hoekstra
H. Poepj es
T j .lrlecster
mevr , Huisman

mevr.Visser
W.Zandberg
mej.clc lla.an
H.Kerkstra
S.Teunissen

FI. Poep j es
me j. van lIcel

I
t

,
,

f a. Branclsma , ,fa. Y,Rodenburg , ,fa. v/d Teer , ,
fa. Nuraan , ,
fa, d.e Jong , ,

f a. Branclsma , ,
,,

fa. Balsma : :
fa. Numan , ,

fa. Eggink , ,
fa. Jager , ,
lnl.Roclenburg , ,
fa. de Jong , ,
fa. c1e Vries , ,

fa. Tigchelaar ? t
fa. v/d Feer , ,
fa. Zind.eren , ,
fà. K::ol bv , ,
fa. Hoelcstra , ,
fa. cle leeuw , ,

?
?
?
?



Vervol-g kontaktavond , lOllm.IJ.
De trekking werd verrj-cht door merrr. B,v/d Veen.
De hoofd.prijs een rijlviel gekocht d.gor d,e cornmissle bij
welke fa. een belangrtjke korting gaf r Id.s lïernminga was
winnaar. : , :

Verdere prijzen wareÍr o.àr Rol]-ade van fa.Procee,
fa.Brandsma, -Ystaart van fa.H,Huisman, ffJ- B,3urg-

de fa.v/d. Krieke
de gel.ukklge

Cassettebar van
van fa.K:eoJ- bv, h:nch-

kaas van Kaasboerd.erij, Kmidkoeken van De Fryske Flagge, OranJekoek
van fa. I(nol oliehand.el, Stofd.oeken van fa.NumanrGezelschatrxpeï van fa..
Balsma, Bus verf rvàll fa.Zijlstra,

De commi.ssie d.ankt med.e namens het bestuur de gul-]-e gevers, de goed.e
60 personen die op deze avond aar*rezíg waren hebben zích best vermaakt
en wat de opbrengst betreft d.e penningmeester wrljft zLcït nu nog in z tn
handen.

i 
-.-a-a-.-.-.-.-.-t-

Vervolg vat7. zg. 
,

Deze onverh'achteachterstand haald.e ons weer met het hoofd uit de wolÈen
en de kansen lagen voor kiêt opscheppen.ITa eên mooie strakke voorzet van
reehts mlste ThÍ-jnen voor open doeJ..

Onze druk op Jubbega wercl groter en een mooie pass van Ui]-ke gaf DÍ-ck
de kans om de gelijkmaker te scoren. Even later was het weer Dlck d.ie:,
na half jaar ongemalc het voetballen nog niet verleerdronze tweede treffer
plaatste, na fraai voorbereidend. l.rerk van Thi jmen.Met deze 2-1 voorsprong
gingen we rusten. i-De-scheidsrechter hacl toch Lucht gekregen verln onzre wlsseltruc en verrboc-
Jan M. in het velrl te gaanr
De tweecle helÍt begon aantrekkeli-jk, maar d.e man in het zwartr vond ?-L

ruira vold.oende en keurde twee d.oelpr,rnten af . Di.t bezorgde ons nog cle

',rod.igêPr-Qblenenrrrant Jubbega rook-d.e gelijtcnalcer, maai dankzij óns nid-
denveldrdat goecl mee verdedigderbleef araz,e voorsprong tot het eind ge-
hand haaf d' ' Gerk Nu-&an .


