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OVER!trCHT:

Schreven we vorige veek dat we Oldeboorn ult tegen Langr.reer weinig
kans op succes gaven - hoe hebben ve ons - gelukkig - vergist!
Zeer terecht wonnen we daar net 3-1, na aanvankeLiik met 1-0 achter te
hebben gestaan,
AanvoerCer l{ieger Huisman, zeer actie.f en alert èeze middag, zcngde
via een knappe solo voor d,e gelijkmaker, en na rust werd het karr.rei zeer
verdiend afgenerkt door 2 uitAtekende doelpunten.
Doordat ook onze tegenstander van a.s. zondag, St. Jaccb, thuis uon
van het reeds gedegradeerde De I'lalden, blijven re oP de voorlaatste
plaats, vat echter (tropenlijk) geen nare gevolgen voor ons oPlevert.
ZonAag'zijn de heren we1 verplicht, aan hr.m supporters en trainerÁeider
die beiden elders hrrn heil gaan zoeken , om de laatste vedstrijd win-
nend af te sluiten lijkt ons.
Het 2e speelde 0-0 thuis tegen koploper Lernmer 3
geen slecht resutrtaat,
Toch viel ons het spel van htrn niet nee, het was
waarin ook Lemmer aardig mee kon komenr althans
betrof.
Zondag uit tegén Harlingen 4 zíen ïre voor hen echter niet veel perspec-
tieven voor vinstkansen, al zien we echter graag dat achteraf blijkt
dat we er veer eens totaal naast ziin!
Het 3er uit tegen GAVIC 5 kan deze nedstrijd wel winnen dachten tret
a1s er tenminste wat alerter wordt gespeeld dan verleden week tegen
het 4e, want'toen bleek hqn voorhoede totaal machteloos tegen het
sterkste deel van het 4er hun achterhoede.
Ook liepen toen enkele spelers meer tegen zichzel-f te speLen dan tegen
hun tegenstaÍrders.
En dat is nooit bevorderlijk voor goede resultaten.
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en dat lijkt op zich

een ronÍnelig geheel
wat de eerste helft



Het 4e zien we met grote cijfers viruren van Rheem-Bergum 9
Althans elk ander resultaat zou ons verbazen.
Het 3e won enige weken terug met 6-0 van deze plceg, iets
wat het 4e dan ook we1 lukt lijkt ons, o.f het moest zijn dat
aanvoerder Ynze Blaauw over te r*einig fitte spelers kan
beschikken.
Onze zm ploeg speelt alweer thuis en alweèr tegen een.Gorue--
dijk,ster e1ftal, nu het 3e. Het 4e werd zaterdag j.1. rnet
2-O geslachtofferd zodat ve er van uitgaan dat ook zaterd.ag
er weer winstkansen voor hen lijken in te zitten.
Maar de heren zijn weleens wispelturig, dus afwachten maar . ---,.---..

J .M.
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Met spanning werd uitgezien.naAR deze. plaatsefijke derby.
Er verden . snipperdagen opgenomen, borden rtrerden geplaatst in
het Doelhof, er werd opgeschept, kortom het was t/eer eens
oudeivets echt.
0p papier was het derde licht .favoriet maar de teoudjesrt dachten
daar anders over en wonnen, verdiend o.i., met 1-O, a1 m oest
dit r.rel via een strafschop gebeuren.
Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd dit keer - geen vatl beide
kon domineren inrdeze matige vedstrijcl;
Na 25 min. spelen miste S. Visser voor het 4e een uni.eke kans om
de score te oepenen, maar in vrije positie faalde hij echter en
met enig geluk werd het slechts een hoekschop.
ïn deze periocle won het 4e cle slag op het miCdenveld, maar hef
derde bleek toch af en toe ook tot gevaarlijke tegenstoten in
staat" r

De eerste trechte?r overtreding kwam op naam van Marinus Dam, ten
kosten van Wiebe de Roos, welke laatste speler later teï,?aakt' naln.
ten koste van Rinus zijn kunstgebit.,. ! ! ! !
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Toch was het een zeer aportieve wedstrijd, overigens natig geleid
door arbiter H. de Roos.
Even voor tijdr na een strakke voorzet voor de overigens "falencleterechtsbuiten Meint Hofstra schoot Albert Nijholt bijna in eigen doel',
maar gelukkig voor hem rolde Ce bal- rakelings naast het d.oeL.
Ook in cleze pericd.e toond.e tlgood. o1d.tr'Hottie de Roos zrn klasse bij een

.:. knap schot van Hans Horstman.
Aan de andere kant even later had het 3e geluk toen een lcrap schottvan- BrabCer, via de paalr naast ging. Overigens toonden de verdedigingen van
beide ploegen hlm klasse, beicle voorhoedes kregen maar weinig kans

. om gevaarlijk te worden.
) minuten vcor rust miste Meint Hofstra weer een grandioos - had vaak
meer te doen met het tt.falentt van de scheidsrechter dan met het voet,
ballenr en redde Hottie à la. Jongbloed cloor ver uit te lopen het scoren
te beletten,
Op slag van rust miste ook Pieter Hoekstra een togoudentt kans om te
Coelpwrten en scoorde Rinus bijna in eigen doe1.
Stond voorheen S. Visser vaak buitenspel bij het 4e;-nu was het M. Hof-
stra van het 3e die om de haverklap aan toonde niet goed op te letten.
Bii een doorbraak van Sietze Roclenburg toonde JeLle Tighelaar ztn
Ajax-neiging door hem vakkundig via het shirt vast te houd.en en zo
bleef het de eerste helft 0-0.
Beide ploegen kwamen de 2e hel-ft ger,rijzigd in het veld: Horstman ruimde
bii het derde ztn plaats voor Tjibbe Meestêr en bijrt vierd.e verving
Cor de Boer gastspeler (van 3e!!!!) G. de Vrieso...or..
Ook deze tweede helft ï/as een copy van de eerste helft.
Weinig opvindends, tctdat Wiebe de Roos, o.i. geheel onnoclig Simon
Visser in het beruchte gebied vasthiêld en zeer terecht besliste
arbiter de Roos strafschop. Ynze Blaauw faàlde niet en zo leidde het 4e
met 0-1
Toen kregen we het incident rnet Rinus en Wiebe - en daar 1ag Rinus zrn
gebit op het paa1tje....... Hier \ras vaÍr geen opzet sprake, maar toch
za1 het je maar gebeuren!
Zo eindigde deze derby in een verdiende O-1 voor het 4e.

J .M.



Een gesprek met de heer v.d. Bijl van het bond.sbureau betre-8fmde

1e klas F.V.B. Zondag.
Er promoveren 3r dan bliiven êr 9 over, er komen 2 bii uit de

f.N:V.B.t Robur,en Haulerwijk, dat is dan weer 11t de laatste van

aà ie ttás, in dit geval rtde l{aldenrr gaat er uitr dat is dan 1o

over, er fànen 2 bii uit de 2e klas F.V.B. dat maakt dan precies 12-

Itui-tau"e'roorden, Oldeboorn blijft in de 1e klas, rnaar ik zegl

u nogmaals, officiËeI is het nog niet.

Uit no. 18

Het bestuur zou
zondag naar een
1 mei moet ziin

25 april 1978

graag voor 1 mei vaÍr de spelers velke van een

zEterdag g1fta1.. o r.......'..' I r.
10 nei.

De ltedstriid van de B-junioren Oldeboorn- de

neiuwe veld gestrdden worden, d,aarna is het
tot Septembetr.

Het volgende krantje komt uit 1J of 18 mei.

Sweach mag nog oP het
nieuwe veld gesloten


