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OVERZICHT--
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Zondag thuis tegen Bakhuizen, ijs en wederdj.encode, zuLlende heren van het ":":l: ".i-; *à* lerusi-ii3r, ,i5ot ons,om de toch wel smadelijke nederlaag, eertijds in Bakhuizengeteden"te nivir"r""'"n,, ïJài.t-of niet, i..uru,"u, dient te-gen Bakhuizen aangetreden te worden ,ru ,é." .ln reestavond!Dit werkt o.i. in o"= ;;;;;;";, indertijd visten ze zetfs
à: Ë:li:i;::"f o,,"uoiii;;;i" ortewer runio,,ur" reestdas,
Maar dat we zaterdagavond een grandioze sinterkr-aas-feest-avond vieren in hotel eo."r.s zul1en ze d.aarginds r,rel niet
i:fi::::: 

en komen dus toraat mentaat_ verkeeid bij ons in het
Had het 2e, die zrn thuiswedstrijd zondag tegen stan-fries 3zag afgekeurd., na de GonCelvaartreesten 

"ui *,i3" a.g, ookdrtmaal- kuruaen ze zich r,.* rr*aer.ust op het grootse voetbal_sinterkLaas feest van cle V.V. óldeboorn uitleven.
áffi1Ïrx::";::.::lf'" "u ;:;. zondas u",, .'"i;" das.
Het 3e'had ook "l::1 a-fkeuring.z3nAag j.tr., a.s. zondag debelangrijke vedstrijd tegen iláci,ten ó.-irràá"tija 

"pu"rden zegelijk (r-r) menen rdj. Íoor ;";-à;; ;:"'.ï;;'r"uu' om za_terdagavond de bloe*ui3u". u"rr"-ii3r, u"ii"i'-i"*rl.."rr, zod.at
::rfÏ:":n 

van alre (arut)"o"óu" bevrijd op 
-i.i-.,uld 

ver-
Bovendien, na wij_uit uiterst geheime doch uiterst betrouvbarebron.vernamen' zal sinte"tià.""ioogstpersoonlijk 

deze ploegeen (geheim) recept aan de hand geven om extra 1astige



c =--

tegenstanders zodanig te ontregelen dat de 3e klas hun dit sei-
zoen niet meer ont-gq?4 kên. -. ' .:"

íi]i ;";'";=;;ti, ?áár noet je.als de kippen b ii ziin, nietr'raar?

llij hebben u"n'uu"tje medeiijden net BIue Boys 3, dat zondag

a.s. een bezoek 
-ur."gi 

bii old;boorn 4, welke laatste ploeg zondag

ars enigste in het veld kwam tegen het altijd lastige l{ispolia 3

.rr-a"r"-tedstrijd verdiend net O-1 vorinen!

Een beste Prestatie.
O ja, we hàdden het over het arme Blue Boys 3'
lfat is n.l. het geval? Telkens afs d'eze ploeg naar of tegen O1-

d.eboorn 4 moet váetbarlen, en de jongens van het 4e hebben toe-

vallig een knal feestavonà achter de rug' b'v' Gondelfeest o'f

sinterklaasfeest van de V.vrr lijden ze meestal vorstelijke neder-

lagen van een nulletje of B, tien"'!
En reken maar dat er zaterdag gefeest wordt ! ! Dus als r'le onze

burenuitBeetseenraadmogengeven':probeerdezewedstri"jdte
verplaatsen. .. !

oldeboornZl"Ílwasookalvrija-fgelopenzaterdagrenspelen
zaterdag a.s. uit tegen O.N'T' 4' Ons inziens wordt dit r'reer een

overvinning en hebben dus alle reden om dat rs avonds eens luid-
ruchtig te vieren op-het voetbalfeest! ! 

^! ^^i- .r-+ '
Want dezelfde Sint ài" i."t derde zal ("becoachentt heeft ook wat

;"; ;;;-;:;.iii tarnpioenspredecent iets in petto' naar wij uit
deáelfcle uiterste betrouvbare bron vernamen' . r - L^,-^-^i
Bovendien zal "ioningsschuttertg Villem v'K' een speciale behande-

lingondergaanhebbenwijuituiterstbetrouwbarebrorutellenz...
OldeboornzMIIgnspeelde,'afgelopenzaterdagmethrmtegen-

standers en zegevierden net liefst 6-Ot waarvan er VIJF(!!) van

bovengenoemde schutter lI'v'K'
ZaterdagthuistegenEastermar3wordtditresultaatwel].icht
herhaald of met eàn iets mincer score voordeel maar dat maakt

nietsuit.Daardezeploegoverdiversejongerespelersbeschikt
kontdegoedeSintzaterdagavondophetvoetbalfeestspeciaal
voor hen iets woeger dan áe Sint gepland had' Een reden dus

knapen om niet te schitteren door afwezigheid' lrant vooral voor

jullie is veel georganiseerd'.
'Deze avond ,r.L "ij 

wederom uit uiterst betrour'rbale bron ver-
rlàl!êÍlr o . .

Tot slot nog dit:
:donateur of niet (kr.ln

KOI'ÍT ALLENT men heeft

IEDEREEN is zaterdag van harte welkomt
je altijd nog wel worden!).
er hard voor gellerkt èn'"..ro..r""""
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er is van alles te virulen! ! !

TOT ZATERDAG DUS.

J.M.
':

-ooOoo__

P.S. ATTENTïB H.H. 2e elftalspelers:
eerstvolgend.e ved.strijd ZOIIDAG 3 dec. a.s.Olyphia 4 uit. Vertrek Doelhof g.3O-rr..".

-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_

Zo rond kvart voor tien gingen we ons ornkleden in een superde_luxe box bij Kortehemrnen, ioorstad. van De sweach.Er stond. een stevige bries, we gingen eerst i*g.r, de vindin voetballen. e ---r v.. lvr r L Lr

Doordat er zeer slordig werd geplaatst, waren de kansenook niet zo talrijk.
Bijna \{aren we aan een cloelpunt, naar de bal kl_om net overde goa1.

Na de thee hadden we gedacht dat het genrakkelijker zou gaan,maar nec hoor.
Door een beetje onoplettendheid kwam de sweach nota beneop 1-0, en niemand gaf nog iets voor een gelijkspel, totdat
ï:i 

t. revanche nam voor z'n misser in aà eeiste helft,
Wij varen best tevreílen met dat ene puntje.

L.V.

-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_



PROGRI,I4MA STNTERKI/$S - FFESTÀVOND van
hotel GOERRES zaterdag 2 deeenber a.s.
lJij beginnen
pen enz oQ{Lz1

d.e v.v;O].deboorn in
:

sjoelen, pijl.tjewer-precies 20,00 uur met het

voor we echter naa.r boven kunnen gaan krijgen we door clhr.stoffel wierda een kaartje in d.e handen gédru]{{n hier wor-
_d:êh-, ?ls het goed is, alle consumpties op bijgeschrev€rlrlle hebben gegggtg-_op et-k kaartje èen toeêtag-de noeten leg-gen van een G.UIDEN. i'

bp er}1 r.áàrtÍá=ÍrËit .r een nunmu" à"r,., clat is cran tevens
uw lotnurnrner. Een fikse roJ-lad"e staat op het spel.
Preeies 2L.7o uur word.t het laatst uitgegeven nunmer geno-teerd, w?t er na half tien nog liorat uitgegeven d.oet íiet
mee aan de verroting en is uiteraadd ook niet belast,
SINTERKIÀIIS zaL het winnende ]-ot treklcen.
Boven'is u op__d-e_speerzaar rra la las ordeboorrras" , twee
onlopen-van elk 2 clartspelen, z s joelbakkenrl bal_lántent
en het cling z,íet u daar.
Plk" opïódp kost.u f 7r- te volcoen bij het eerste spet van
-alq omloop, u ontvangt dan een kaart wáarop de score wordtbi jgehourl.en.
Gooit u in cle eerste o-'n'toop b.v. Jo punten, en u acht d_atte_weinig, c-Lan kunt u het ártijd nog proberen in d_e tweede
omloop en gooit u dan b.v. 40 puntén-cran te1.t natuurlijkhet hoogste.
ITog,ietó, *ig u zowel in Ce'fcr-en in de Ze onJ,oop b.v. 60
ngntgn scoort en dat b1i jkt over cle gehele avoncL- het hóog-ste te zijn d.an moet u nie.t rekenen óp z prijzerre I prijó
P. P.ziin er meerd,ere personen met cleselfde score clan beslisthet ]-ot
Er-kan gespeelcl worc'len van 20.oo uur tot- preeies 2r.1o rrrlr.Bij een keur van de te vrinnen pri_jren zit- o.d.. een piacht
van een draagbare raclio.
later op 91e av_ond z?L cle sint de winnaars van cLe boven ge-
noemde onloop beltend- naken.
Misschien d"at we een heel- kleine pa:uze i-nlassen maar claar
moet u niet te veel oprekenen.
BI}TGO
pe plannen zijn cl-at we een 4 of 5 spelletjes hler van doenclat l-igt ook a} weer aan cle tj_jd c1iè we hèbben.
Ook hj-er een keur van pri jzen.
Degene oncler ons die wat op hun kerfstok hebbcn kunnen
voordat d.e bingo begintrbeter verclwi-jnen, de srNT heeft te
kennen gegeven dat hij er persoonlijk op toe zar zien clater eerJ.ijk gespeeJ-cl wordt.
De srlT'r is er-il.us en d9 goecl-hcilig inan zar z'n woord.je
ook wel even doenr r^ra1t cle goecl--heilig man weet alles.
Iml DIt\Tc
nen iecler met een vaste haSd-_lran zi}n kraehten er op beproe-ven, oolc weer voor één GUlDllN, hier-staa-b \^reer een iollàcle
op het spel.
I\Ta afloop van 4g!_lqyengenoemcLerlrunnen r,\re nog clansen op cle
muziek van d.e CRISITO tS.

Di\T mT V00R DF CIUB GIilEIil FTJOP ]IORDT IIGT Imti /u..N U.
DE KOI\0,ïISSI]ï \'fElTST U EIIIT GItlïOï:lGI,IJKn /IVOND.



.OLDEBpORN. ZM 2.-

Na vorige week na een zvakke wedstrijd met Z-j in de pan gehakt
te zijn, speelden we zaterdag j.1. een goecle wedstrijd.uit tegen
Harkemase Boys 5.
Nadat d.e a-fschop <ioor ons was geriomen, speelden we hoofdzakelijk
ín de aanval"

In de rust stonden vij al voor met O-z|, door drie tre-ffers
van l{ilIein en één door Harm.
In de tweede helft kregen we een cloelpunt tegen en een penalty
rnee, die Harm benutte, maar verd afgekeurd door d.e scheids-
rechter

,."J ::':ff"ï:ï.:i;:;'"Ïï3 minuten arnoot had l,,ilrem de score
reecls op 1-6 gezet.

Volgende week moeten we tegen Eastermar om 2.OO uur.
Ik hoop dat het dan weer net zo goeC gaat als vand.aag.

B, van 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_o_o_o_

WÏSPOLIA - OLDEBOORN 4.- O-1

omcat enkeLen de mening uaren toegedaan dat door het slechte
l/eer en de vele g.ndere a-fgelastingen ook deze weclstrijd niet
zou doorgaan, was toch het gehele el-ftal TiTeg.n kvart voor
tienen compleet.
snel omkleden en er tegenaan, vant we visten dat l/isporia een
sterke tegenstander vas, ondanks het .feit clat ve de thuiswed-
strijd ook met 1-O hadden gevronnen.

op een goeci bespeelbaar vel-d. werd <1e eerste helft afger,rerkt
met aan beide kanten enkel-e kansen.
Het geluk was aan onze zijde, want een foutje van hun keeper
verC door ons gelijk afgestra-ft, clus O-1 .

Na de thee \,rerd Hans Poepjes ingezet voor on<lergetekende,
zodat de laatste uitgebreid en rustig kon douchen.
vana-f de andere kant van de lijnen de tveecle hel-ft meegemaakt,
rlaarvan we kunnen zeggen, dat de beste kansen voor llispolia



waren, maar onze verdediging speelde een prina partij en
,e-r werd redelijk goed uitverdedigd.
Nadat onze leicrer Nijhort al een paar maal opperde dat het
toch de hoogste tijd vas om af te fruiten, werd aan zijn ve:r-
zoek voldaan.

Een niet verwachte overrrirening, ïraar we toch met zrn a1l_en
vel blij mee warene
Zoal-s gebruikelijk, deeld.e onze conferencier-speler- en
standenbijhouder cor de Boer mee, dat rue nu 15 pr"mten hadden
uit 11 rtreestrijden.
Zor,raar een niet slecht resultaat volgens
de plaats op de ranglijst houdt toch nog
heden in volgens hem.

Volgende veek Blue Boys nog thuis
Rest mij nog H, Poepjes te bedanken

Cor, vant een d.er-
kampioens-moge1i. jk-

en dan in de vinterstop.
voor ile medewerking.

S. Venema.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-s-o-o-o-o-o-o-o_o_o_o-o_o_o_o_o_o_o_o_o_

qIDE-BOORN ZI4 1 . O{IDEHASKE.-

t/at gerust een fout van de competitieteider genoemd, mag
worden is het feit dat Oldeboorn gedurend.e 3 weken geen com-
petitie-wedstrijcl hoeft te spelen.
Het is voor een erftal dat in rle top meedraait, belangrijk
om het uedstrijdritme te behouden.

Afgelopen zaterdag werd geoefend tegen Oudehaske en on-
danks de zeer harde wind is het een goede wedstrijd geword.en.

oudehaske begon met d.e ruind in de rug en was het eerste
kwartier voortdurend in d.e aanval .
Maar zoals altijC tellen aLleen de doelpunten.
Bij de eerste de beste aanval van oldebooïrn, na een kvartier,
liep Rimmert Eyzinga de gehele verd.ediging van oudehaske eruit en scoorde beheerst, 1-0.

Hierna kreeg oldeboorn meer vat op het spe1. Kansen kwamen
aan beide kanten. Tiemen Romkema torped.eerde de paa1.
Uit een vrije trap van Ourd.ehaske scoord.e d.e aanvoerd,er
schitterend. scheidsrechter van der Laarr had echter duide-
lijk aangegeven dat het een indirekte rrije trap vas,



--
het feest ging dus niet d.oor.
{a de rust a1 gauw 2-0 door een schitterende combinatie die doorPiet de Vries 'rmet linlcsn beheerst werd afgerond.

Hierna cracht old.eboorn binnen te zijn. Er werd slecht omge_sprongen met een paar goede kansen.
Een ki+rartier voor tijd werd het 2-1 d.oor Koos de wilde, dieuit een hoekschop schitterend raak kopte.vijf-ninute* later 2-2 door Henk van Drogen toen d.eze de bar opgelukkige ïiize langs Jan van d.er. Meer kÀn tikken.
_ Het bregf 2-2, ondanks dat de schrijver van dit verhaal in delaatste mi-nuut probeerde zijn ex-ploegmakkers ongewild te helpendoor de bal uit de handen van Lammert visser te koppen voor d.evoeten van twee aanvallers.
Deze laatsten zo geschrokken dat ze d.e ba1 maar naast het doeldeponeerden.
scheidsrechter van der Laan had geen moeite met twee sportieveploegên.

Tj itte Neuenschwander.

- O- O-O-O-O-O-O-o- O-O-O-O-O-O-O-O_O_O-o_O_O_O_O_O_e_g_s_O-O_O_o_


