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Door tijdnood konden we no.. 17 niet op tijd klaar krijEen,
het grootste gedeel-te was getypt en !/eI, dcch ondergetekende
verpoft het een zaterdag,ncr:.en aan het krantje te besteden"

Ziende dat het volgenCe week weer dezeLfde kant op zal
gaan, het ;nissen van êên dag, koninginnedag, zijn r,ie besloten
volgenCe 'ureek over te sl-aan
Verder raden r,,'ij u no3:naals aan de ccpy op I,ÍAANDAGAVOND in
te leveren, zodat vre het krantje weer in de tracht kri i en
inplaats van het krantje oirs

Onze overzichtschri iver is schi;nbaar zo eschrol<lceir van-
rie;e het ,,ritbli jven va.n no 17 dat lii j <1eze keer ia..1 een
overzich! hee, t ;.eschreven
0 n lret ta?r j,et z n ei en t,'oorden te ze,;Een

í'voor het eerst heb ik ,ti.rl overzi.cht ret lrat humor
aangelengd en nou kont het krantje niet uitrt

Ondanks dat het fiverjgardtt is, is het he'-rs het lezen nog wel
waard, tevens l<'"rnnen we? nL1 we de rritsiagen 'r/eten, zien hoe-
verre J M :ret zrn prognoses de plank geraakt of mislieslagen
heeft

Het sr.rkje van rUan Trainer PC Tikkie FoarrS.tf' komt niet voor
verjaring in aanmerking, hier maken we helernaal geen zorgen
over Nu nummer 17 een rveekje later verschijnt is het coflmen-
taar op de secretaris een beetje afgezrrakt

fn de plaats van J Mijnheer n.Lt een soortement overzicht
van ondergetekende

Zondag j.1 inochten de spelers van het eerste een dond.er-
speech aanhoren van trainer Hamy de Boer, het heeft geholpen,
ze \ronnen met 4-1 van Bakhuizen
fs het U vrel opgevallen dat we na die donderspeech rot weer
hebben?
Na onweer kont er slecht l/eer, ik hoop niet dat het invLoed
za1 irebben op de volgende vredstrijdenr anC,ers moet de
trainer de spelers nog eens aan de donder speechen
De wens is de vader van zijn gedachte o-f hoe ze dat ook no-
gen noemen



zondag a,s- T.v,v- moet te pakken zíjn, donderdagavond daarop
D T.D. ' die wordt moeilijk, en dan sportclub, die moet vorgens
de omgekeerde ranglijst gewonnen kunnen worden.

En het tweede t'tikt zo heerlijk weg' bij vlagen leuke weclstrij_
den maar het getik zet geen zoden aan de dijk ;f zíjw ze uit;e-leend aan de gemeente voor het nieuwe ve1d.
Voor het ttareede, net een grotere tik, met 3oals

Het derde is r'reer weg, dat zeiden ze tenminste, ze zijn eenbeetje op hun retorrr, a1s met het kopen van een buskaarije, ze
kornen terug
verder r*eet ik alleen te zegEen dat ze op de derde plaats staan,met i punten achterstanC op de eerste

Het vierCe bestaat louter uit zuinige mensen
Ze zíjn druk aan het sparen en het vergaren van punten,
Ga zo door!

Met ZM 1 is het ar precif s zo, sparen en vergaren
De stand per 20-4-1979: Oldeboorn ZM 1 Ê-àO

Dr. Boys 7 12-19
Rottevalle 2 12-17

zl4 t hee-ft aan Meint een goeien, pri.kt hij in de wed.strijd weleens een bal in het net, bij hem thuis heeft hij katten in het net.

zl'ï, 2 zijn r,rel 1os vertrouvcl, zonder reiding, hebbcn ze uit2 lredstrijden 3 punten vergaard.,

Het eerste hee-ft nog te spelen 6 wedstrijden
Het tweede il fr rr ,, j r
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oLpEBgoRN 4 - pruE BgYg 3 - 3-2 (o-r )

Dat ve zo verschrikkeli:ik goed voorbereid het veLd inkwarnen
kan niet vorden gezegd
Zo kvamen een aantal rnensen nog zichtbaar onder hlrpnogê het
veld in Het kan ook zijn dat het niet zozeer de hypncse zelf
lras Misschien l^raren een aantal mensen nog onder de invloed
van een aantal randverschijnselen rond de hypnoseavond
Niet iedereen maakte dus een geheel fitte indr;:k

Verder was het samenstellen van het tean vat moeizaarn ver-
lopen Een aantal mensen bleek niet te ki-innen
Zo zou Geert de Vrj.es na bijna een jaar zijn rentree maken in
de basisopstelling
Helaas vas,Geert door zijn werk verhinderd
Toch wel sneu. voor iernand die het hele seizoen zo heer"t meege-
l-eeí'd met het vierde en zolang en zo hard heeft gewerkt aan
zijn co:ne-back
Geluk)cig hebben i,rij noc-een aantal- wedstri-jden, zodat we de
kor'rende r.leken onze vedette r,,reLlicht nog aan het werl: kunnen
zi"en
Ook Henk Brander miste
Naar r,iij vernomen verbl-eef Henk in het buitenland l,faar r*as
niet precies dLridelijk Wel hoorden ','rij een aantal mensen
Amerika fl,"risteren Persoonlijk wit het ons niet aan dat Henk
in iret geheim onderhandelingen met Cosmos voert Maar het
bli.jft natrii;rlijk wel toevallig dat zijn vertrek over de gren-
zen sainenvaft met het verblij-f van Johan Cr'-ryff en Cor Koster
in Amerika
Binnenkort hopen rÀre ïfteer van Henk zelf te horen

Al met al kvam het er op neer dat ve vlak voor de rr/edstri-jd
maar 1O spelers hadden Aangezien niet aangenomen kon worden
dat Nij-Beets vrijwillig ook met 10 man zouden spelen kwanen
we dus 1 nan tekort Gelukkig kon dit dankzij het derde r,ror-
den opgelost
Zij stonden aan ons voor de hel-e wedstrijd hun talentvolle
reserve Pieter de Meer a.Ê

Hiervoor onze dank aan Pieter en het derd-e voor het uit de
nood helpen van de oudjes



Nu ve het toch over het derde hebben,
Het is opvarrend hoe goed de samenlrerking tegenuoordig tussen der-
de en vierde is van de moord en doodslag rivaliteit van weleer is
niets meer te bekennen Geen dwarsbomen, afgeven op elkaar, steken
onder water geven enz. meer. Voorbeeldi-g ger,,'oon,
!íij zijn daar erg blij rnee
wij zijn er vooral blij mee, omdat het derde nu ei-ndeli.jk brijkt
in te zien dat ze het vierde hard nodi.g hebben
Het wordt ook hu.n zo langzamerhand daidelijk dat ze het prorno-
veren op ei:-j'en kracht ook dit jaar r,reer niet gaan redden;
dat hun interpretatie van regelmatig trainen averechts op de re-
sul-taten lrerkt
Het is liel r.rat zielig voor het derde, rnaar alreen het vierde kan
op dit moment in staat vorden geacht een proniotieplaats veilig testellen En daar kan het derde dan van profiteren
Het i.s dus p',r.ur eigenbelang dat de verstandhouding tegenwoordig
zo goed is
Niet te min brijft het natr.ru.rlijk toe te jurictren dat de jongens
dat eindelijk r,,i11en zien-en toegeven
voor dit derde, dat nog een lange r,reg te gaan hee-ft in zijn groei
naar vorwassenheid, is dit zonder r:leer een grote stap voorwaarts

!,li,j a1s oudere garde zijn natr-,-urlijk bereid voor de jongens een
pronotieplaats te bevechten lle hopen dan we], d.at ze dan volgendjaar op eigen benen kunnen staan.

Zoals gezegd stapten vrij niet bepaald in onze sterkste vorin in
het veld.
Blue Boys daarentegen bleek vergeleken met de vori.ge ontmoeting
aanzienlijk versterkt met een man of 4 uit hun eerste
Ze waren dan in de eerste helft ook sterker dan wij
Bij ons kon de voorhoede (ts3iuoe, pieter, sirnon) weinig gevaar
stichten, het midd.enveld (tas, pÍet, Je1ke, Cor) draaidà wat
visse1vallig, en in de achterhoede (rees J ynse, Kees InI ) haar-
den arLeen de beide naamgenoten in de eerste hel.ft hun normale
spelniveau
Tot overmaat van ramp bleek ook Hottie zijn dag niet te hebben

Een haLf u.ur lang konden we de zaak schoon houden
Gestuntel- in de acl terhoede nnaakte hieraan een eind: o-1 .

Net op het rnoment eigenlijk dat we wat meer greep op het spel-
gingen krijgen
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Daarna hebben we nog weL een aantal fraa.ie kansen gehad,
maar die uerden, o,a door ondergetekenCe, even .fraai ge_
rni st

De tr,reede ltelft gaf een ander beeld
De voorhoede r,rerd aktiever en ging beter draaien Het nidden-
verd kreeg meer vat op het spel (riet speelde zijn bestewedstrijd van dit seizoen, en de oogjes van Jelke werden
wat ninder klein) -
Ook de achterhoede klopte nr.l beter
Het uerd n-,i een aantrekrcelijk kijkspe'l , rnet beide proegen
irard werkend en' a-fvisselend in de aanvalr'waarbij r,;ij ietsgevaarlijker l.raren
Goals kwa;iren er voorl-opig niet uit Halvervege de tr*eedeirel-ft was het echter simon die attent een -fo;:t in de acliter-
hoede van de gasten afstrafte Dat werd door Brue Boys he-
l-emaal niet op prijs gesteld, en ze r,rilden net alte geweld
h'"ln trrreede goal raaken Dat r,:;kte niet ook konden ze niet
voorko;:ren dat r,'rederom sinion, ,.rit een ::oed lopende aanva.L viaonze gastspeler Pieter 2-1 }iet aantekenen
Dit ging d,ridelijk ten koste van rret hurnen van onze gasten
H.,,. pogingen dat te veranderen door nog een goal te .naken
lnisL:.'kten eclrter steeds Tot 10 ,linilten voor het eind ze on-verr,laclit met behulp va.n Hottie toch nog scoorden
Pro:irpt steeg de ste:n-ning iïl het il16sre kanp

Om te r,rinnen noet je ecltter m€êr J,;s3]s dan de tegenpartijnaken Tsjibbe had dat rreel goed begrepen, en heeft er danook nog maar 1 genaalct: 3-Z
Ar riret a-1 een le"rke en spannend.e wedstrijd Ondrnks d.e moei.-
zaae staït rconden lre door de inzet van het hele team *reer2 punten van een sterke tegenstander pakken.

volgende r^reek moet op deze inahier ook oNB te versraan
zí jn

Ids

-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-



}TET fi-,RVOER VA}I S:L-EíPNS T"III PÁRTICUI]IIiU: AUTO,[J
DIi QQ[,],pQf f.r,;l/l:t 0];Gl,VALI,lïN-.r-tIi i,/A_\ruA:i,tICEB.flïG
van verschil-lende verenigingen hebben or:ze makelaars d.e laatste wekenvragen ontvangen over c-Leàe verzekering_r met betrekiiing tot hói-vervoer
Yan sperers pe.l particuliere autors. Éierover sóhïint"rr"át- *iurru""tanc1te zi3n, vooral betreft de aansprakelijkheicl ván--aË'p"""onen, clie Ïnrnar'rto beschikba.ar stellen voor hèt vervóer, van spetórs. veel verenigingenvragen zich' a'f of ]ret nooclzakelijir_is, clat er áË"-ó"Seva.ll-en-inzittenden-verzekering gesloten worclt, .lle nóod.zaák ]rierto" in nïct ;;;;;.;íA, d.aarde collectieve verzekering volledig van lracht is-en d.eze clezelfcLe dek-king geeft als een inzittónd.en-veràekering. zou er een inzittenclen-ver-zekering bestaa:r., clan geeft deze vcrzelcetílg slechts een verhoging va.nde verzekerde beclragen. tiet al clan niet ria"ziS;-;;; cle vereniging vande bes'cuurcler van cle auto is evenmin van belang. I/anzelfsprelcencl Ís eenniet-licl ook niet verzekerd", d.och c'le leclen, oíE'.r""rro""cl vrorden ,. zijnwel- verzelcerdL.
Ve:rrol.Sens het. punt aansprakelijlcheid. fnclien het auto-ongeval doorschulcl van cle bóstuurder zou z,íjn veroorzaakt, ánn i* ctezó ooti áanspra-lcelijk voor cle sehacle, die c],oor"de inzittenoeá rnoral gelec-Len. Eoewer deongevallenvèrzekering van kracht__i-s, kan er schacle o"ïÀ1àà"--áiJ"l dieniet onder clekking-ván de ongevalleáverzekering ,rárt, of d-eze te bovengaPt. -I)ergelijlre claims kunnèn echtcr rr_orden u.ïg";"tt-ÉelcL ár, áu 

-t,rA-ver-
zekerlng van cle auto.Ten overvloeir-e ste]-]-en *ij"rógpaa].s OiiiAÀfilX, d.ater. clan spra"ke moet .r'íin van schuld- van cle bestáur.18". l;eef{ hij-àu"r,schulcl, dan bestaat ei ook. geen aanspraEetijtrheict. -n; ;iá;;;;/rlstuur-d'er van d'e ambo, d.ie beschilebaar gesteld woicl'c .roó"-het vervoer clerspelers, loopt-dus geen enkel risíco voor d"e inzÍttená""'iàài""iizonde-ring van de echtgenoten en bloed-. en aanverwanten in'ràËni"-iiJ"j. voorde eventuele schác1e aan hct voertuig loopt-Fij àóri-wer het riËióo, in-digl er.geen verzekeTing aanwezíg i; tegón "wágensóhádel,.verÀáài op oecollectieve verzekering-van cleze"clainn ís niet"ÀoÁàuiro, eváru,rin van heteigen ri-sj-co en van cle even'cuele Ííno-c1ai*'i-r.ó"tffiá, we16e na sehacleverlorerL zov zi-i?.Sp8aan- rlen bqfoqp"go cle iir\-verzEËering is i-n c-le eerstepra"ats nie-b mogelijk, omdat-ge?-&órebrijke verzài"=i"s nimmer c1e schacled"ekt, rrelke vevooràaakt worclt cloor Ëót [ebru:-ir Ë;-*oiu"rro""i..rig"rr.rn d'e tweed'e plaats lcan hier niet gesprólcen l^iorcietr ,r*tr een onreóhtma,cigeclaacl van de vereniglng. iiii vertroà*r*à, cl-at deze u.iteenzetting vol61-oendezal ztjn geweestr oD óok uw problernen óp te iouÀ"",
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t'het nieuwe veldl heeft een slechte graszocle en bestaat verder uitkleine bultjes, als eon jongeman ià z1jn publiciteits_jaren.



OLDEBOORN - BAKT{UIZEN -
Na het slechte resultaat en spel van vorige r^reek tegen Roblrs

moesten r're het nLl. opnemen tegen Bakhurizeu

uit vas het 4-2 voor Bakhuizen en nu uerd het 4-1 voor ons
0 L.v clris Lantinga, een ex-Boarnster, kvramen r,re snel achter
door een for,.tje Hierna golfde l:et spel op en neer i.let overigens
slecht spel van de thuisclub
Door goed doorgaan van Honkie werd het 1-1

rn de rr-rst een donderspeech en d.aarna een grote stilte voor
de stor;n

En de storn kr,rain, met oldeboorn er achter aan Via. Dinne, Hendrik
enRinse1iepenlrewij.s1e1..rittot4-1Dit1:adno',1eer]<..lnnen
wezen' w's het niet dat er ver e goeie kansen or-í zeep geholpen
r,rerden Als we jret vertoonde spel van èe tr,reede helrt vast lcunnen
houden voor de kornende r"redstrijden, zie ik nog vel-e punten bi_nnen
ko;nen uit de resterende r,redstri.jden

vorgende rieek tegen TW, en rnet de .:.-:lp van ons puhliek iioop ik
en daarnree dus de liele ploeg op t!íee punten
Een revanche op de 4-o nederlaag op Terschelling is gewenst

Overigens nog bedankt voor het vlaggen Dour.re B

Hoogachtend,

Honkie de Jong

- 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-



DWP -OIDEBOORNlB-
Zaterdag moesten we uit voetbaLl_en tegen D W p

Daar we thu-is iret 3-1 hadden verroren gingen we er met ge-
nengde gevoelens heen

0m 4 uur gaf de scheidsrechter het begin signraal D t\l p
ging direct i.n de aanval" en dirs kwamerr wij i.n de verd.r.rkking
Nadat r,re deze moeilijkheden hadden opgelost klra,'n er een vis-
sel
A Akkerman kvam er in voor G Heerema

Na deze visqel ging DVP r,leer in de a.anvaf en er krrra:nen een
paa.r goed.e kansen voor DI/P maar deze r,,erden -.ritstelcend ge-
stopt door onze keeper H N,-unan Toen r,rerd er gevloten voor
de nlst

ïn de rust r',rerd ons goede moet ingesproken door onze trai-
ners en tevens kr.ra;ir er een wissel n l- T M Jel_sma ging er
uit (deze speelde een goede vedstrijdt) en J de boer kwam

er in
Na de r;rst gingen wij direct in de aanvaL en uit deze eer-

ste (en een van de enigsten) k'ram een briljant doelpi,rnt van
J Meester uit een pass van J v d !íoude

Toen ging DI,/P r,reer in rte aanvaL en na een paar naal op de

paal te hebben geschoten kr,r-am er toch een doelpr.',nt voor DhIp,

dus 1-1

Na dit doelp'unt ging tret tempo o,nhoog en daar door kr"iam er
ook rninder geknoei

Toen gingen wij in de aanval maar dat liep op niets nit Na

deze aanval deed DtrIP een .litval en ben,;tte deze kan.s en het
r,ierd 2-1



Na dit doelpunt lieten ve ons hoo.fd misschien r,re1 een beetje han-

gen vant het werd toen a} gauw 3-1, dit was tevens de eindstand

Johan Fokkema -
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STANDEN .

Haulerwijk
Sportclub

H.D,T

T.V.V

Robur

0ldeboorn

!Iarga

Read Srsart

D"T D,

Bakhuizen

Langveer

St. Jacob

1.-21
17-21
17-- 21

16-19
17-18
16-16
17-16
17-16
16 - 1;

17 - 1;

17 - 1'
1-

1)

42

32

33

2,
31

26

22

21

24

23

13

14

1q

21

25

23

ZD

24

22

24

2B

30

31 1-31 1



(Overgenomen u.it Stuc-bour*)

ilsO 1ÀruaTrt
(engels voor beginners)

The bad inan made his breakfast
De badinan rnaakte zijn broek vast

He l,ad a caref-rr}l mother
Hij had een kar vo1 lodder

There was a lawyer (advokaat) in tlre roo:l
Er r''as een luier in de roo,n

Tlie girl "r.rith the soft eires
De kerel met iret soÍ.t-j_js

f repeat: eVhere is the pdet?r' (aicnter)
AÍ, riep Pi"et, r./aar is de poet?

De you need a ticket Jack?
Doe je niet een tikke gek?

He was good in the lrar i
Hij nas goed in de r,rar

She vatched the bleu sea
Ze vaste het bloessi"e

No parking here,
Niet in het park, heren'

The basin was filled
De bazin rras gewrt d

The play is not .fair
De plee is niet ver!



OEFENWEDSTRIJDEN -

ZATERDAG 1 1 AUGUSTUS

WOENSDAG 1 - AUGUSTUS

ZATERDAG 2-; AUGUSTUS

WOENSDAG 29 AUGUSTUS

OLdeboorn 1

Thor 1

Oldeboorn 1

Oldeboorn 1

- Renado 1

- Ol-deboorn 1

- De tía1de

-l,JWS 1

19 O0 uur

19 00 ',mr

19 00 uur

19 0O ur"rr

----ooooo----


