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OVERZICHT
tlF'trttt?t?
ïn een r.reer sparurenCe rlan fraaie wed.strijrl wist OLdeboorn zond.ag J.1.
in Harlingen tegen }tobtrr éen puntje j-n cle r'racht te slepen,
Na C.rie op6en vo3.gend.e,overwlnningen dus nu een gelijksnclrêerr ro8ïr].-
taat waar r^rij r"achten niet ontevreden over nogcn zJ-jn, aI bacl.c1en we
net zo goeil kurrnen winnen a]-s verliezen. Hac'L l.?oepJes ca.5nln. voot
het elncl.e een reëe1e kans benut, clan hÍaren we net een overwÍ.nning
uLt ï{arlingen teruggekeeril, LlaAr cLaar staat tegenover clat ook Robur
ve3-e kansen onbenut l.iet iLeze zon0ag.
Zonc'leg uit tegen tr4arga, tekênen wc voor een gelljkspeJ. lijkt ons, 4"1
zou het niet onaarg1ig zíjn incLien rnie i:et een overwLnning uit iiarga
tenrg zouclen korrcn. /ifwachtên naar.
O1cleboorn'2 stel-ilc víeer enigszins teleur cloor thuis niet vcrcler te
konen Can een 2-2 geLtjkspel tegcn !'Iolvega 3 rfra aanvanlielijk net
O-1 achter te hebben gestaan.
In c'"e tweer.Le h.elft werr', er i-ets c-iirecter gespee3-c1 wat 3.eic'.c1e tot een
2-L voorsprong, c':oali zegen cleze voorsprong weer tenlet gecla.an cr,ootr
een door S.i{uisnan vcroorze.akte strafschop,
Zonclagnidclag thuis tegcn Ol-clchoJ.tpacle 2 belooft weer een spannende
affaire te woriien en we hopen d.at er nu eens wat neer gepresteerc'l
worCt, want c-Lat noet toch líuJrnen l.i-ilrb ons.
ll,et 5e bleef op d.e goeCe weg nic-Lc'lels een 2-O overrsinning thuis tegen
li.K,V. 7 welke la.atste ploeg ls toegevoegd aan cleze k].as en ook éen
vn.n d.e betere ploegen ].iikt. Dtls het gaat wel goecl net cl.e Jongens van
Leicler $.Jager- (c1c plocg is nog steeds ongcslagen)
Zonclag thuis tegen Friesland. 7 voorzien we weC'eron een overwinning
voor hen, a3-s er niet te licht over wordt_gec-lacht uiteraarcL.
Olc'leboorá 4 verloor in en tegen Drachten 7 net het kleinst rroge3-iJke
versch'iI, 1-O en verllest hlèrcloor (tfjaettjk?) het contact r.ret cle
kopgroep. I,l.aar we zLjn nog naar aan het begin van de race zoclat er
nog va.n al.l-es nogelijk is. Zonc'lag heeft deze ploeg vrij. 

,

Oláeboorn zn L bleef op de goecle weg nic1d.el.s een royale uitovêT-
winnlng op Grlffl-oen ].Knap geclaan vinclen wij en,zo cloorgaand zien
wlj voór ileze ploeg toch rlante rrogelljkheC"gn opC.oei:lêil, a.lhocweJ-
cle-weg nog lang is en het spelersr:aterj.a.a1 (aantal-) nlsschlen later
in het seizoen kwetsbaar.
Zaterdag tegen (al.weer uit) Drachtster Boys 71ijkt oolc geen al- te
gtroot piobJ-óen te worclen o.i. We rekenen rla.ar weer op ggn_overwlnning.
ófaemórt. zm 2 speel.cle en verloor 1;huls vo.n c1e ploeg u"it Drogehan
met 4-0. Toch heèft deze ploeg ook ta1 van kansen gehad op een cloeI.-
puntrdoch clit keer weigerde I;í.van Kalsbeek harclnelcklg te,scoren.
In cleze ploeg spelen echter iLiverse zwakke schakels zod.at het voor
de rest noeilf SÏ< spelen is r_ naar alles r"loet leren nietwaar
deze nanler tcan toófr lecleréen zfn 'rpotJetrvoetballen.
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S.Veenstra
H;van DfJlr
I:f .Stenpher
J .3 . G.Vulst
F.J.Kneefel-

Zaterclag tlnrls tegen 3CV 5 c'lursren we wel een kleir, ovêTirinninkie
voorspeJ.Lell....
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-Oldeboorn 10.00
-BIuc Soys lO.O0
-O].c1eboortt %D Llr.L5

2 -B.C.V. 5 11-.OO
-llnr. Soys 2b l-L.OO
{Icl.iros 16.00
-lï:sr.Boys 5c 11.OO
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Despelerg. et support(st)ers clie cie reis naar [ersche1ling hebben
rreegenaa.lct dienen f L5r- voor de bus te betalen.
De supporters tevens f 4.r2O voor c'le boot.
Ï'.ien worc1t verzocht za spoeclig nogel-ijk net cle penningneester af terekenen, - - r
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Ilet Bestuur
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]l?-"ul vroege start uit Olcleboorn lcrnran al1es toch nog goecl.wij stond.en ilus nicLclen Ín c'l-e haven, j-ets naast het nIclóen.
Ï"ii veel publiek uit 0lcleboorn iLie een nlet ?,otn beste wecl.strijd.lregen voorgeschotelcl, naar spanni-ng bl-eef er wel.
De eerste helftwas-een gelijlcópgaande strijcl i:ret weinig ka.nsen voor
bei.de,p]-oegen. lda cle rust een à"niler srle]-beé1d1., veel taríge bal].en onvoorin ilan toch nog proberen te scoreà.
Een vrcemd.e goal tógèn was het resultaat
Daarna" een feller Olcleboorn c'rat r:ecr ging storen en jagen. Na een
goeCe a.ctie voorin wercl hij (wie?) Ueergólegcl. Piet Tyónra naaletehet zaakje keurig af van el-f neter.
Daarna kreeg Olc'Leboorn Lleer kansen en ook Robur was er een keerClchtbi j raaar aIle inspanningen !ilaren tevergeef s.
De 1-1 uitslag was naar nijn inziens een goéde uitslag die cle ver-
houCing goecl weergaf .
!-olgencle week tlarga uit en r^rij hopen op veel steun uit Olcleboorn.
llhlT HllI,PT iil[ïJD l:ltrT-,.
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Volgencle week hopen wij !Íeer net noinaa3- clubbJ.acl te verschijnen,ziekte en wat clies aeer zij-clwongen ons tot d"eze uitgaverhopènc1e'
clat u ottze NIUïjjoNSNrtr;TIilrí/'lïJI(Jrl,s wenst te aanvaard.en.

rec1.

/r1le reecls ingezonclen copij zal- in het volgend.e clubblad geplaatst
worclen,


