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gBglg.-
' Na een spannend.e partij voetbal wist Otdeboorn zond.agj.1. thuis tegen Read swart een niet onverdiend gerijksper
in de wacht te slepen.
In het begin leek dat niet eens tot de nogelijkheden te
behoren, vant de Knypsters begonnen goed. en \{aren in die
eerste helft dan ook de betere ploeg en namen toen o.i.
een verdiende voorsprong.
De tr.reede héIft was overwegend voor de thuisclub, maar
goals maken is een groot euvel bij ons. lJe hadden clan ook
een blunderende doelman nodig om de gelijkmaker te produ-
ceren. Zondag uit tegen H.D.T. ! Een tegenstander die ons
met gemengde gevoelens záI ontvangen denken rrij.
De laatste jaren pakken r*e steeds 4 plmten van hen.
os ons dat dit seizoen ook zar lukken!l -taten-we het,hopen!

Ol-deboorn 2 blee-f thuis ongeslagen middel_s een magere
1-O overwinning op Read Svart 2. Maar wat voor het 1egeIdt, geldt dubbel voor het 2e. Uit tientallen kansen
kwam slechts 1 doelpwrt tot stand, maar gelukkig voor ons
was het ditmaal voldoende voor de volle r,trinst.
Zondag uit tegen Tijnje 2 zal- er ve1 uit een and.er vaatje
getapt dient te worden, wil1en ze kans maken op een over-
vinning. Bij voorbaat kansloos zijn ze beslist niet, daar-
voor spelen ze te goed, maar die doelpuntenrnakers, daar
zit de lrreep,

Oldeboorn 3 blee-f op de ongeslagen weg middels ook al een
erg magere (r-o) overwinning op O{B zovèel.
Het lras een rommelig geheel. We hebben vel betere vedstrij-
den van het derde gezien. Edoch, de punten bLeven thuis en
daar gaat het om.
Zondag (ook aI) uit tegen ielarga 3 lijkt weer een noei-
lijke opgaaf te word.en. Zou de eerste ( ! ) neaerlaag om een
hoekje kijken???

Oldeboorn 4 zegevierde gemakkel-ijk net 4-0 over Thor 3.
De I'veteranenrt van A. Nijholt (ze1f langs de lijn met de



vlag) zijn ietr,rat visselvallig dit seizoen. Zondag uit tegen Bak-
keveen 4 maar veer afwachten.

In de topper Rottevalle 2 kon ZM 1 de zenutten niet geheel en al
de baas blijven (volgens J.S.) en verloren deze voor hen belangrrijke
wedstrijd met hejt minimale verschilt 1-0.
Doch Tottevalle 2 verloor verleden veek verrassend, zodat de

spanning bliift. Zaterdag hebben ze rreen snipperdagíí-
oldeboorn zM rÍ. verloor fors met 5-1 van Dr. Boys /" Het gaat

met hen op en neer: dal een ftinke ruinst, dan een flinke nederlaag.
Zaterdagmiddag thuis tegen A.s.C. 3 vordt het weer een flirrke
r.rinst voorzien wij, mede doordat

Tot slot: een \rr'eemcle competitiel-eider in teeuvarden:
de ene week alle zonclag senioren thuis, de volgende zondag a1le
senioren uit ! I De week daarop geen enkele vedstrijdr behalve de

inhaalwed.strijd De Sweach 2 - Oldeboorn 4. tíij vinden het Íaar een

vreemde zaak.
J.M.

De heer J.M. vraagt om de standen eens in het clubblad te
publiceren, d.it kan t.zot., de standen krmnen ook bekeken
worden in de kantind. '

-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-

Van de Jeugdcommissie.-

De jeugdcommissie heeft dringend een Paar goede krachten nodig
om ons te helpen de jeugdel-fta1len draaiende te houden.
tlie voelt hier iets voor, om meest zaterdagnorgen met de jon-
gens mee te gaan als leider.

VRIJDAGAVOND HÀLF ACHT is er vergadering van de Jeugdcom-
missie dan kunnen diegene die hier iets voor voelen zich daar
ook aanmelden.
De Jeugdcommissie zal die avond in a-fwachting tegemoet zien,

Dan dit nog aan de jeugd van maandagavond van 6.30 - 7.30
uur, dit betreft Ce D-PuPillen.
De muren in de douche-ruimte zijn op enkele plekken met modder
besmeurd, dègenen die dit hebben gec1aan, moeten dit naandagavond
even schoonmaken.
Kleine Heren, dit kan niet, uant dit doen ve thuis toch ook
niet.

Namens de Jeugdcommissiet
J. v. Ka1sbeek.

-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'De meeste Oldeboornster ploegen lijden
nederlagen door het gebrek aan afnerkers, schut-
ters etc. etc.

trMaar ze hebben toch een trainer, vraag
je je af, doet die daar dan niks aan?re

OPI'ÍERIGR.-

-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-

JoURE 5C - oLDEBOORN 2C.- O-1.

Zaterdag 2B-1O-'JB vertrokken we om B uur naar het
voetba]veld in Joure
Dit was echter te vroeg voor onze ploeg en konden rye
naar zeer veeJ- gegaap toch met de strijd begiruren.
Joure kreeg de a-ftrap en begon direkt in cle aanval te
spelen en wercl gestopt door Peter Y en begon net het
opbouwen van een aanval. (Zo kreeg ondergetekend.e en
kans maar verd helaas niet benut). Zo ging de hele 1e
helft maar door ilHelaasrr.
Dus over de le helft niel veel te vertellen.

ïn de 2e helft ging het aanzienLijk beter met de zwarte
ploeg en daaruit kon opgeboud word.en tot een aanval daar-
uit kreeg ondergetekende een kans en kon daaruit scoren
stand was dus 1-O in het voordeel voor de zvart rrritten
deze ploeg !/as echter blij met deze score r/ant nu kon er
gevoetbald vorden. Nu werd er een tijdje ongescoord ge-
voetbald ttook niet slecht hoor ! !'3
Na een dikke tien minuten kwam er een hoekschop genomen
door Peter Y speelde vandaag niet slecht ik kvam met de
bal alleen voor het doel te staan JA U RAAD HET AL 2-O!!

Er was r*eer afgetrapt en de bal kwam weer voor onze
ploeg te staan. Peter ging alJ-een d.oor en d.aarme kwan de
ploeg op 3-O te staan. Door natuurlijk Peter yprna.
Na 1 minuut kr,ram onze Links Beck edele heer Johannes
Poepjes van achter naar vooren en maakte d.aar verassend
en tevens de eindstand 4-O van.

Di.t àIIes werd. geschreven en verteld door

Romke v.d. Veen.

- 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

Het hondje van J.S. kan a1 grommen en gaat nu binnenkort
een r,reek in een trainingskarnp rrblaffen lerenft.

.ooo.oro.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 het verlies van 2-C tegen Warg-a vorige week, waren de ver-
vachtingen toch we1 hoog gespannen voor Ceze confrontatie, want
zoals J.S. al schreef moeten we frgevooï1rt \^/eer winnen.
Iedereen die het gezien hee"ft weet inmidclels've1 hoe dit is
a-fgelopenr ï1.1. de tweede nederlaag in successie!
Ik ben dan op dit moment (zondagavond dus.."..) ook niet meer in
staat om hier lang en breed over uit te wijden, maar aangezien
W.H. mij verzocht om deze keer een verslag te schrijven kon ik,
aangezien.de geringe kopie voor het clubb1ad, ook niet weigeren.

Over de wedstrijd vil ik gevoon zeggen dat we verdiend verloren
hebben, Sportclub was namelijk over alle fronten en zeker op het
middenveld de betere, !íanneer namelijk 90% van de doeltrappen bij
de tegenstander belanden, kun je vel spreken van een overwicht
op het niddenveld van de tegenpartij. Deze rïk'h/aaltÍ kvam niet al- .
leen deze wedstrijd om de hoek kijken, maar dit is a1 het gehele
seizoen te bespeuren bij het t9eerstet?.

Verder is het ber'regen en vrij lopen ook niet een geliefde be-
zigheicl, waard.oor vele bal-len vanuit d.e verdediging niet aankomen
bij de frontlinie.
Verder zullen lve de komende wedstrijclen zelf het eerste doelpunt
eens rnoeten maken, het is inderdaad een paár keer goed. gegaan,
maar de laatste twee vedstrijden kwamen ve vrij laat op een ach-
terstand, vat ons clus r^rel de das om geCaan heeft. Het beste is om
eeookr9 deze vedstrijd dus maar lreer gauw te vergeten en zondag a"s.
thuis tegen Read Sr,rart weer '?g,ewoonrÍ te winnen.

Piet Tijsma.

-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-



Voorstopper is, als voorgebakken patat, stopt voor,afs het maar niet nstoppen voorft de tegenpartij is.
o.ooo"o"ooo.o.oooro.ooo.o.o.o.o.o.o.o.o.o.oio.o.o.o.o,o.o.o.o,o.

OLDEB,OORN ZM 1 -'LF'EAN.-

Hoewel op papier een niet a1 te moeilijke tegenstander, bleekhet niet mee te varlen om d.oor de verded.iging vayr tt Fean heente komeno
Er werden aan beide kanten weinig kansen weggegeven, zodat destand lang 0-O bleef.

Het aantal hoekschoppen dat r,re mee kregen 1ag dicht in crebuurt van de twintig.
Dit moest met verloop van tijd l^rel in een doerpr,rnt resuLteren.
En zowaar di.t geber.irde en r^rel twee keer binnen 2 minuten,

De sta:rd was dus 2-0 in 6ns voordeel.
Dat leek ons vel redelijk verdeeld, zodat we het daar maar
op gehouden hebben
Na afloop hoorden rrre clat !/e onverwacht zomaar boven aan staanin de competitie. De optimisten wilden a1 een zaal bespreken
voor het kampioensfeest.
Dit is r,rel voonbarig vooral omclat we zaterdag de ex-rijst-
aanvoerder ontmoeten.

Jayt Z.

-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_



DR. BOYS 9 - OLDEBOORN ZM 2.-

Zaterdag 4 november moesten we voetballen in en tegen Drachten.
Het was de tueede ontmoeting tegen Dr. Boysr de eerste eindigde
in een 8-O overvinning voor Oldeboorn.
Nadat onze leider met moeite weer e1f man bij elkaar had geschar-
reld., er waren enkele van onze vaste spelers afvezig;
onze Laatste man Rinus Dam vas deze keer verhinderdr Dicky
Numan aiè met een gebroken enkelband zit en ook Vil1em Calsbeek,
onze doelpuntenmaker \n/as deze keer niet van de partij t
gingen r^re vo1 goede moed naar: Drqc.!i!en? .-

Willenr was met het eerste van d.e zaterdagploeg mee Daar Rottevalle
die zeker bang lraren dat ze met hrrn eigen spelers zich niet aan
cle top van dê ranglijst konden handhaven.
Voor hen gingen Douwe Bethlehem, Rienk Huitema en Àlbert Nijholt nee.

Hoer,rel ve zwakker waren dan onze tegenstander kregen we in het
eerste half uur toch enkele goede kansen die ve echter niet konden
benutten. - r
De eerste tegengoal kwan uit een foutieve beslissing van de
scheidsrechter.
Het was duidelijk een doel-trap, maar de scheidsrechter gaf een
hoekschop r'raaruit de Dr. Boys scoorden, 1-0
Vlak voor de rust scoord.en ze voor de tveede maa1.

Na de rust maakte Fed,-de v.d. Meulen er uit een vrije trap
2-1 van.
Daarna scoorden de Dr. Boys nog viermaal rrraarvaít er éên wegens
buitenspel werd afgekeurd.

Een 5-1 nederlaag dus, maar volgende week tegen A.S.C. 3 thuis
hopen we weer op een overwiruring. (met onze eigen spelers?)

Kees van der Velde.

-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-



Old.eboorn 4 - I,'iarga 5

Zondag 22 oktober
het prograrnma.
Het was een thuiswed.str:'- jd, dus had.den
l{aar jammer genoeg kon iret publiek nlet
we zeLf cloen.

T,onetag 12 uur (rottijdr) ïras c'Le afi;rap van
1-0 overwinning van verlcden week, Ïraren
overwinning van te naken en gingen daarom
de rust resulteercle in een 2-0 voorsprong

j,l. stoncl de wedstrijcl tegen i,larga 5 voor ons op

llat we ook probeerden, scoren zat er voof ons niet in.
Gelukkig ook niet voor llarga ook aI speelden ze feller op de bal- dan
wij d-eden O-O was dan ook de ruststancl.
Na de nod.ige rust en met d.e nieuwe ksachten van S"Viss.eq in ons midclen,
begonnen we d.e tweede hel-ft. illaar ook nu ]-ukten cle aanvallen niet zoalb
wij dat graag wilden, totd.at c1e lceeper van lrfarga d-e bal loslj-et en
TJibbe Meester de kans kreeg oro te scoren 1-0.
En tot het'einclsignaal- lukte het ons orn clit zo te houclen"
Gewonnen dus en hiermee weer tlree puntqn binnen,

. Kees Jelsma.
-a-t-a-o

Old.eboorn tï - Thor 3 5-11-78.

Sim.on Visser.
Jelke zei in cl-e rust r €r .lcomt riinstens
IIij lrreeg gelijk, ,iiÍrr1e v/d. I,teulen, ná
mooie solo 5-0 van.

lre d.e steun van ons tfveleÍt publ.iek.
voof ons voetballen, clit móesten

cleze wedstrijcl. Na de magere
we echt van plan er een goecle
direct in cle aanval, wat voor
cLoor trree nooie goals van

één doelpunt uij.
lang proberenrmaakte er uit een

Jan V.

Show voorkrram een grotere overwinning.
Toch 10 punten uit B weclstrijclcn, we cloen ]euk ïlee.

J{l t;



Itochten er nog oncler u zijn clie een cursus E.H.B.O. willen volgen,
Aó ft""" ikikkó Folhertsna Ilerne of mevr, Groen Noord-kant zull-en u
gaarne inlichten hierontrent "
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S II{TERruJ'-IÁfJ/'V O}.ID V .V . OIDEBOORN

De ontspanningseomrnissie Van Cre v.v.0ld.cboorn heeft I
Voor Z,ÀTII;RDÀG 2 DICEI,{BHï &.s. eerL 2.8. ST.NICOI,/']:.S-

itVOND geplancl- i;r hotcl GOERRES.

Deze avoncl zaL toegankeli jlc zLJn voor J-ec'len. en f
c1onateurs lret h-':r-n d"a'rtes.

In ons volgend.e clubblaci zullen wij u nacler infor-
nercn n -
NEEI4 VRIJ VOOR DIIZN ,^-VOIID 

"
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Oldeboorn Zc - Heerenveen 3e ]-_O
zaterdag 4 november moesten wij voetbarl en tegen Heerenveen.rn een niet al te conró"iabeIe"rro"-*J"sten rà-órr"--àurlcleden, ook werd.de opsterling. daar 

"oó"á"a""áà"-irà oï"ánru reider.Nadat we wat-hacld.en in,qEÀpeeIcl mocnlen we het ,róia op.De tegenstanclers haAdefi-áè aftrap: -----
I'íe waren we1 aan eltrcaar gewaagcl êpt--br"ek uit c'lat we all_ebei ortze kan_gen hailden. --' "óít
Bijna werclen Te. op een achterstarid- $:ezet d.oor een foutje va.n orLzekeeper, hij niste-nameJ-ijt 

""n tá""Espuerbal. eáru[6-ig was het nogaleen eindje van cle goal ai, .loiiannes'iËup5"s rron-aic bal er nog net uithouclen' Ook wercl "i aáo"-onze laatstó i?: een terugspeelbal gepleegclr'ra'L helemaal niet had góno_etcnr;;;i] t"" Ilecrenveènster lcwan er tus_sen en schoo_t tgsen ce"paal,-{ót ;;;L opluchting.0ok wij haclclen onze kanËenr'meestal door dieptepasses c.!ie clan ook metspri-ntwerk afgeronc'L noesten worcicn .l4aar het baatte niet, het bróei-ó-ó arthans in de eerste herft,rn d'e 2e hel-ft ging Éct beter ,- oÁrá iáorzetten rrrerc.len beter en d.atwerd al gauw belooàcl met een goal ,r.r, nórÈ"-"70"v;;;.loen stonclen we voor.
Heerenveen wercl wa"tctrór en begreep clat ze er wat aan moest c1oen. ll.aarcloor ciie go:al kregen *ij ;;;"-*ít"il"; noecr. lïeeránveen stoncl steed.sbui-tenspel zocrat wó stee.ï* *uo" een vrije tra.p hacicr.en"lleerenveen heef-i; geen t<ansen neer gehácl, wij trouwcns wer, al wercl erg-egn één van benul
Het bleef 1-O voor ons zod-at r^le i\reer Z puntjes rijker z1-jn.

-+-l--+-+-+_+_+_
0efenweclsirijci Zateyd.ag 18 november
Oldeboorn zm f- - comb.Oudehaske 1

-+-+-+-+-+-+-t-
Dringenc1 verzoelc de copij uiterl-ijk
zoals het cle laatste weken gaat is
bend.e.

?ROGRi!Ir1:J. 18 }TOVtrI,IBER

- Olcleboorn lO.0O2 - Dr.Boys t0 t4:OO
pROGR/ti il/IA 19 I\TO]/.FiMBER

- Oldeboorrt t; 1O,OO
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R. v/c1 ï,ieulen

RoeLof ile Groot

43.30 uuy

maand.agsavonds in te leveren
het een uitgesproken gekken_

-+-+-+-+-+-+-+_



Het vorige clubblad leek meer op een zoekplaatje,

tenminste wat de indeling betrof, aldus het milde

commentaar.

Neem nu eens een dagblad"

"Bij wilde schietparij êén doclc geva1len"

(schieten is a1 wild en gevaIlen, hoe anders)
zie verden pag. 33, kcl. 5.

Het laatste clubblad telde maar 16 paginars.

-o-o-c-o-o-o-o- o-o-o-o-o-o-f-o-o-o-o-o-c-o-o-o- o- o- o- o-o-o-o-o-o-

iJ,-rFrW.-
Hal-f drie bonden we de strijcl aan, met tien man, tegen de

Feansters. l/illem van K. had shirt en broek vergeten, maar kvam
vat later met geleende spullen het veld op"
Langzamerhand kregen ve in de eerste vijfenveertig minuten
wat meer greep op het spe1,tt Fean liet zich echter niet van ztn stuk brengen en stootte
gevaarlijk terug
l{ilrem N" had deze week vat meer geluk rnet prijsschieten en te-
kende i-0 aan.
De mogelijkheden ï/aren er wer maar verder dan 1-0 kwamen we niet
in d.e eerste helft.

Na de rust liep het vat minder en kreeg rt Fean soms teveel
gelegenheid gevaarlijk te vorden.
Onze verdediging r+ras goed op dreef, maar moest tegen het eind
twee keer aan de noodrem trekken.
Eerst r,sas het Sipke die door een omhaal tt Fean van scoren
a.fhie1d.
Even later kregen we een strafschop tegen door ongeoorloo-fd in-
grijpen van Willem N op rand strafschopgebied.



Nu was het de lat die Johannes hielp het doel
In de laatste vijf minuten tilden r,re de score
.flitsende acties van Villem v. K.

schoon te houden.
op 3-O door tvee

Gerk Numan.

-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-

Ons 1id H.B. had schijnbaar slechte ervaringen
opgedaan bij een instantie in het midden des
1ands, gezien zijn volgend.e uitspraak:
teaLleen Cc ]i-ft werkttt.

-o-o-o-o:o-c-o-o-o- o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-c-o-o-o-o-o-

NICATOR 10 - OLDEBOORN 3.- O_Lï.

Na B wedstrijden nog steed.s ongeslagen te zljn, vertrokken we
zondagmiddag naar Nicator 10.
}Ie mochten een 20 min. later beginnen, omd.at de voorgaance wed.-strijd ncAal wat \,/as uitgelopen.
Om onze pcsitie een beetje te handhaven, moest er wel gelíonnen vord.en,
en in de eerste heLft wercl er ook aardig gevoetbalt, wat aI gauw
belcond werd met een mooi doelpunt van Hans poepjes, n.t. eei
corner van links rarerd in een keer ingeschoten.
Nicator kwam goed terug maar verder dan de zestien meter lijn
kr,ramen ze niet.
Een kr,rartier voor rust r.rerd het toch 2-0.
Na een -fraaie voorzet van Piet }loekstra was het weer Hans
Poepjes die raak schcot.



Na de rust met twee nieuwu spelêrs hetzelfde spelbeeld,alLeen vas de concentratie ve] eens weg, omclat'naast ons
de 'edstrijd Nicatc,r 1 - Zvaagvesteinaé uercl gespeeld,
wat nc;ga1 vat lawaai-overlast opleverde.
Ondanks k;nden we nog twee maaL sccren, d.ocr d.c_.,elpunten
ven H. Hcrstmcn en B. Veldstra.

Na nog een paar kleine misverstancren in onze achter-
hoedr wat voor ons goed. a.fliep, -froot de scheidsrechtervel wat extr:. vroeg af.

Wanneer \Á/e zo dourgaan, kunnen we dit jaar misschien
hoog einciigen.

l,l . de Roos 
"

-o-c-o-o-o-c-o-o-o-o-o-c_o_o_ó_o_o_o_o;o;o_o_o_c_o_o_o_o-o_

Ruttevall-e 2 Oldeboorn ZtrÍ.

Scheidsrechter fLoct, Haico buitenspel
ItDat bestaat nietn
rT4ondje dichtt'
ttZullen wij clan vanavond wc1 eens op de
t.v. zien wie er gelijk hee.ft'!

Scheidsrechter ging lachende zrn gang.

-O-u-O- O-O- O- J-C-C-O-O- C-O-O- O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-o-



NIEUh'ESCHOOT 4 - OLDEBOORN 2.-
Zondag j.I. speelden vij in en tegen Nieuweschoot.

Nieuueschoot hee.ft voorgaand.e seizoenen altijd een rrij sterke en
technische ploeg op het veld kr.rnnen brengen, en daar wi-j de Laat-
ste jaren er ook niet meer in slaagden om van hun te winnen, had-
den we reden genoeg om een beetje angstig te zijn.
Dit seizoea daarintegen had de ploeg nog geen enkeLe lredstrijd in
cornpetitie verband. gel/onnen dus zou een overwinning niet onmcgelijk
zi jn.
En zo kon het dan ook gebeuren cat wij met 4-o rrormen. Een einc-
stand die pas diep in de 2e helft werd bereikt en dan nog te beden-
ken dat wij na 3 minuten voetbal in de 1e helft al met 1-o voor
gtonden.

Maar ja zoals al zo vaak is gebeurc trok het mysterieuze a-fsto-
tende krachtenvel-i zich voor het vijandige cloel rond. waarCoor vel.e
kansen in het niets,,verdvenen. Maar laten wij het spelverlcop nu
eens positief bekijken.

Eerst onze achterhoede. Deze jongens hadden geen kind aan de
steeds falende voorhoede van Nieur,reschoot, dit feit mag word.en ge-
concludeerd uit 1 (één)-hoekschop clie de tegenstancier kreeg, na een
op zich goed teruggespeelde die alleen een beetje aan richting
verloor. Dit is ook het enige kritiek wat ik karr aanvoeren.

Het middenveld speelde een puike wedstrijd, met goecl speloverzicht
en leuke ballen op maat zoals dat clan heet. Natuurlijk ging er wel
eens een pass grau.dioos d.e mist in, maar dit kunnen r,re afschui.ven
op het nodige conditÍe gebrek, alhoewel de laatste training we]
heeft geholpen ats je zaak in cij-fers gaat uitdrukken, (4-o over-
winning).

De voorhoede van ons reverden ock vrij goed werk. Leuke ui.tge-
voerde combinaties dit in samenspel net middenverd en achterhoed(zoiets heet nou éênheid in een pro.g) leverd.e het nocige paniek bij
de tegenstander.
Toch kreeg ik het gevoel dat sorïunige voorhoede spelers de spanningerin wj.lden houden getuige de 3 doelpr.mten die pas in het ràatste
hal-fuur van de wedstrijd vieLen.
Maar ja als je hier een beetje over gaat fifoso-feren d.an kun je ookhier een excuus voor vinden nml. het eerder genoemde krachtenveld,,
misschien zoud,en wij beter met magneten in d.e schoenen kunnen
voetbalLen.

En tot slot Nieuweschoot: een leuke ploeg met een beetje gebrek
aan overzicht maar ja hier zullen deze jongens ook r,,lel een reden
voor hebb€D....... ik zou immers positief blijven.



Voor de statisticus nog even de doelpuntenmakers
1-O door Chris na goed aangegeven valt B. Hoekstra
2-0 door M. Kleefstra uit een hoekschop
3-O door Tinus R uít een scrimmage
4-O door Tinus R na een serie missers in de achterhoed.e

Namens de hele plceg vi1 ik Tinus v.d. M beclanken voor
zijn geestelijke bijstand. (feiaer) .

Si-eger R.

-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_o_o_o-o_

Voor het eerst sinds lange tijd hebben lre uit Ce box
de overgebleven kledingstukken weggehaald.
llanneer U trainingsbroek, trainingsjack, blaur+re Quick
sportschoenen (maatje 1O) laarzen of zwart voetbal-
shirt enz. kwijt bent dan kunt U proberen of op
ds. Nieuwofdstraat 17 ÍJw eigenclommen misschien terug
te bekomen is.

Zij die thuis bemerkten dat ze zonder onderbroek
vana.f het voetbaLved zijn gekomen moeten we teleur-
stel-len. Evenals de vele washand.jes en hanCdoeken die
reeCs in de box lagen hebben we deze meteen weggegooid.,

-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-

OLDEBOORN - REÀD SWART.-

Read Svart is altijd a1 een moeilijke tegenstander voor
oldeboorn geveest. redereen (of bijna iedereen) keek dan ook
tegen deze we,l.strijc op. l,/ilden ure mee blijven d.raaien mces-
ten ve toch zeker êên puntje behalen.
Het bleek een nogal behoudende ploeg te zijn. De spelers die
gevaar konden stichten verden zorgvr.rldig afgestopt. De R.S.
voorhoece bleek dan ook niet in staat om een gevaarlijke aan-
val op te bouwen
Met de Boornsters liep het tamelijk goed. De aansluiting van
de achterhoece met de voorhoede was redelijk georganiseerd
en we konden dan ook aardig uit c1e voeten.
Maar helaas ongeveer een half uur in de tweede hel-ft werd
een fout van onze kant met een doelptmt afgestraft, O-1 dus.



Maar oldeboorn had dit seizoen meer achter gestaan en daarna toch
gewonnen en we voetbalden dan ook lustig door.
De tweede helft.\{aren r*re sterker en moesten alleen oppassen voor
de counter van de tegenstander. En ja hoor zoals Haruy altijcl zei:ItAls je er voor werkt, zit het geluk heus wel een keer meec..
Een kopbal van Rinze vordt door de keeper niet goed veggewerkt en
met eeyr 1ul1ig rolletje belandde de bal achter de lijn in cie goal.

Ve hadden misschien nog kunnen r,rinnen als niet een miskent
talent (1.V.) zo nodig cle bal, tervijl deze nog in het spel was,
een trap te verkopen,
Hou moed en neem volgende keer je tas mee, wie weet!

Bouke 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-C-O-O-o-
Het volgende is speciaal besternd voor ONZE LEIDERS:
À. Blankenbêrg; S. Jager; J. de Jong; Joh. de Jong;
J. Mijnheer; À. Nijholt; G. Otter; P" Rodenburg;
S. Teunissen; Id. Visseri J, vo Veen; W. Zandberg.

Zaterdags en zondags wan4eer er gevoetbald lrorCt, of dit nu een ju-
nioren o.f senioren vedstrijd betreft, z!/even er op en ron<1 de vel-
den vere ballen rond welke daar niet thuishoren. Dit hee-ft er tot
geleidt dat ree nu een aannerkelijk aantal ballen minder hebben
tijdens de trainingen.
Dat juist in het r,reekend en niet tijdens cle trainingen de baLlen
zoekraken werd cverduiclelijk bewezen ,toen "na .afloqp vqp cle wed-
strijd Oldeboorn-Sportclub enkele jeugdige supporters van de te-
genpartij met een aantal van onze ballen dreigclen te vertrekken.
Heren, als u rverkelijk meent dat dit zo moet doorgaan d.an zijn vij
verplicht om er voor te zorgen clat U niet meer de beschikki::g
krijgt over enze trainingsballen. i.íe kururen het onze leden be-
slist niet verkopen dat we per seizoen pakveg zotn 20-25 nieuwe
ballen a ! f 5Or-- er doordraaien, Dit is namelijk het aantal wat
ue bij het huidige tempo kvijtraken.

tríe hopen dat u er serieus aan vilt meewerken dat met ingang van
komend veekend verbetering optreedt.
ook de spelers kunnen hieraan meewerken. zij zul]en er tijdens de
training profijt van hebben. 

HET BEs?uuR._
-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-


