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Jn een o'i. meer spannende da, fraaie wedstrijd be_haatde ordeboorn één puntje in rrun-irrui"*èoÁiii;à"i*_gen oldeholtpaoe(o-o). wi; tráe;n-p"uËius dat waar wereeht 9! Fadggn dil keer, rrot.-de ËÀiit, i'ant latenwe eerlijk ztju ars we niet de r"Àut-eenvoudige kan_sen weten te,benuttenrverdienen we echt niei-ÀEé"rárzouden we het *g1" graag-,gehad willen Ëebben uiteraard.Ex-trainer van 0,bóorn-uítte oe jq"Ë,--thans tij-óil"_holtpade ^zaq,trouwens de laatste i-f;i". vaJl de wed_stri jd _afgrij selijk bteek, wanr in oie 
- (r.i"i"Ë ) 

"iËito_
de hadden we^opgeregen j áoelpunt*r,-tonnen maken,a1s"o...r mil!, hét is nog Àaar in het begin Ëà afswe wat meer zerfvertrouwen [riig€hr ,i"r *" de toe-komtst met vertrouwen teeemoetl-
zondag thuis dient er daÀ wer van sparta gewonnen teworden.Dat kan, al-s we niet c'ezeiroË iout"beeá*rr-*"it"Read swart enige tijd geleden *"átió:Éparta'E á"reát"tgevaarlijkste nran ai eÀ toe zoveel ruiàte raienár'àatdeze tweemaal_ I:l-?goren r_terwijl-R. Êl- uij;; àË-ËuËur"wedstrijd domineerde.... Dus opáàfui Àerent t tOldeboorn zu trij_gt(heeft ar) àË"-*o"iii;ro seizoen indeze i.l*u(eae). tvtáar riefst ír áà.ïpo"t"" kregen devolgeringen van Jan va' vee* zateroàg rn "Augustinusgaog lr$ oren' terwijl ze zerr níui-EEfi*áàr";E-j;ilï;'ri,ehting.lonen vinàen. Tot op heden-trËnnun oe herenslechts_ één.punt kunnen verzameren. zaierdag thuis te-gen Haule'wijkse. Boys moeten toch noái onze-mening
!*gu _punten aan hun- toraar kunnen ;;;àen bi;ÀesàËieven
9:I_9:. !19"s heeft tot 10 okt. toe "iÀórri;"E-il;;;;"Kunncn verzamelen.
Oldeboorn 2 vierde zo1lag hun 3de overwinning insuccessi-e " door hun uitwódstrijd -tegàn-r,.v;-C: i'h"u,wèl .ïHurs)winnend af te Áruiten, 1-0. Eén en anderwas het gevolg van het feit dert F.v,c. geen rcans-àusaL hun vastaebtelde wedstrij$en,tirui" tó.r-aten 

"p-r8r.zondas moet"dé próès va;-;përè n/ó;;'cË, rirur"o , naar



Soornbergum on daar O.N.F. 2 te bekanipen. Eengelijk spet lljkt gns eónjhaalbare liààrt, ie",wijl een overwlnning ons ook niet zou verbazeí,
on reden dat ze nv een lelder hebben die ookverstand van voetbal-len heeft, àLs.u begrijpt
wat ik bedoel...;
OJ-deboorn3is de Laatste weken geheel ven slagrterwljl het begin zo hoopvol wás. Zes punten"uit
4 ïvgdstrijden beloofde al.le goeds. Hetáas zít
de klad er in, hetgeen uitmonde,afgelopen zon-
dag in en tegen Oerterp 3 in.een 3-f nêO erLaag,
en wat erger is, in het noteren van driett OIáé-

.boornster spelers, aIs wij tenmínste goed zijningelicht... Dat moet niet nof,ig zijn Èerenl -
tr4lreekt ztch mlsschlen het feit-dat nen momenteelniet over een begeleider beschikt??
Zondag thuis tegen Frisia 13( I ) moet de goede
draad weer opgenomen kunnen worden lijkt-ons,indien'de kater van afgelopen zondag tensinsteis verrverkt. trïe zíjn benieuwd.
Oldeboorn 4 _tenslotte, heeft een positie op deranglijst_welke in jaren niet meei 1s voorleko_
men:rode lantaarndrager. Uit de tot nu toe se_speelde ! wedstrijden wist men slechts édn iunt_je te,behalen, en scoorden tot nu toe ook siechts.. éénmaal . Zoals bij de meeste elftall-en lijdt

men ook hier aan het geórek aan zeLfvertrouwen."De
voorhoede spelers di-e instaat zijn de gecreëerde
kansen te benuttendoen dit nog sieeds [iot.Erg is dit echter_niet, immerË dit ,i;"-"Àór LOO,/"recreatie-voetball_ers. Sportbeoefening- is hierprimair, niet het winneÀ r eL verlles je uiteraardniet graag....
Zondag ui,t tegen Bakkeveen Q voorzien we toch
weer een nederlaag, al- is een veryassing niet bijvoorbaat uitegsloten natuurlijk.
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PROGR.AI\{M.A - OVTRZÏCHTEN.

Zz!.sylcc-?9 Oktober L979.
D-pup. Oldeboorn - l4tispolia 10,00 dur rrrve-pup. .fj onger Boys 0ldáboorn. 10.00 n
sen. Oldeboorn 2w Hauler.w.Boys 14.3ó rr li.smink

II.V
Zaterdag 20 Oktober l9T9 te Oldeboorn 2de ronde F.V,B._j uniorentoernooi .
Qrjunioren, aanvang 10.00 uur. O.VDeelnemende ploegene .{kkn"m 2e, Dr. Boys 2crHeerenveen 2c0.N.S 2c en \ïolvega 2c'.
scheidsrechters ztjn c. lijkstra en F.J.Kneefel.,
IreidÍngn J.Rorye-"Akkrum en de J.C.-Oldeboorn.
Zg-e e -?1 - 

g !! g ! e ! -L2ZP : -
O]-deboonr
0.N,F.2

E-pup. Langezwaag Oldeboorn l0.oo rr

Sen.. Harkena ZNI Oldeboorn?"I[ L4.oo il
Í-jun. OJ-deboorn de Sweach 14. oo rr

B-jun. Read Swart Oldeboorn 14.oo n

Sparta. 14. oo uur H.l.Noordhof . llvn
Ol-deboorn'2. 14.oo tf S.Bekkema

I

I

I

Oldeboorn 3 Frisia 1J. 10.oo rr leicler. o ov
9c!!eycs!-1__ __:_91qs!ee gl_i : _L? :L2 _-l_:!g: ger:_ ___
D-pup" Oldeboorn - Langezweeg. 10,oo uur

C-jun. Oldeboorn Tijnje

Zgslzc -?9 -9 !! gle r: -l 21 2 :_

11 .Oo rr

ov

3.Boslt18.
G.Hunnema. nv
J .B.J .Vuist .
H. de Jong ov.

r-ulr. J.f/,lVestra,lr . I.,.J.Mengefo rIV.
'r leider.rr leider.

Bakhuizen
0ldeboorn 2
trVarga: 4
Oldeboorn 4

Oldeboorn 14.30
- Drachten 5 14.oo

Oldeboorn 3 10.oo
- Y/arga j . 10. oo OVn

-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_
TE K00P : 1 pa3ï voe_tbalschoenen brj Romke v.d. veen,ls. Nieuwo]-d tràat j.. , -

Maat s 37.
Merk ; Vendex. Z o$cê.llo



Onze terreinknecht D. Brandinga gaet rrlet ingang
van I januari stoppen met zij+ werkzaamheden
voor de V.V.
On de kosten van een nieuwe terreinknecht te be-
sparen zou het bestuur grzag zien dat net ingang
van'bovengenoemde datun de vel-den door de spele rs
van onze 5 senioren el-ftal-len gereed gema.akt wer.'
den.
Wanneer per weekend 2 of 3 man zich hiervoor in-
spannen betekent dit dat per seizoen elke speler
slechts éénmaaL weekend-dienst hoeft te doeÀ.
Dit moet gemakkelijk op te brengen zíjnrdachten
wij zo o

De werkzaamheden omvatten het volgende: voor de
eerste wedstrijd cp zaterdag de lijnen kalken en
de hoekvl4ggen plaatsêíl. Eventueel voor de zafi-
dag nogmaal-s, kalken, wanlleer dezen er slecht
voor staan " Zondag na. de Laatste wedstrijd de. hoekvlaggen van het vel-d halen en opbergenr
Thatrs all.
Voor de boxeh wordt Ëen andere oplossing gezocht.
De mensen die week:end dienst hebben worden hier
ruim van tevoren via, het ctubblad? van op de
hoogte gesteld. Zij die om één of andere reden
niet kunnèn moeten zelf voor een vervanger zorgen)
Mocht U'zwaar'negende bezwaren tegen deze nieuwá
regeling hebben rian kunt U dit schriftelijk aan
het bestuur kenbaar maken. Zo niet, dan rekenen
we erop dat leder zich hiervoor voo.tr,de volle
honderd proceni in zal zetten. Het. op deze manier

verdelnde gel-d zal in eerote instantie gebruikt
worden om de boxen op te knappen.
Om hiennee verder te gaan I een voorlopige schat-
ting van de totale kosten welke de geplande ver-
bouwing met z'ich mee brengt, geeft een bedrag
van zot n, acht duizen gulden te zíen. Hierblj -is
dan inbegrepen en C.V. installatie met een wária-
water-reservoir voor de douehes.



0m aa.n dit bedrag te konen zaL er wel het é6n en
arrder aan akties.moeten gebeuren. 0ngetwijferd zijner onder u die zich niet zozeer voor de uitvoer ván
de bouw, dan wel voor het organiseren van het étn of
gnder €efoepen voelen.i\leldt U dit ever1, nisschien
$at yij iets van een kommissie of iets'dergelljks inhet leven kunnen roepen . Z"it het met de uitvoei.ing
en het bekostigen van het geplande mee dan volgen-
een nieuwe kantine en extrá irfeedboxen vanzeLfl

-o-o-o-o-o-
Er zijn wat trainingsjacken, zwembroeken en trulen in
de box blijven ligeen. Mist U j-ets, ga dan even kij-
ken voordat de spullen anders wegrakèn.

-o-o-o-o-o-
Het Bestuur àou graag zien dat de jeugd in de pa.uzers
van de wedstrijden niet op het veld een balletjeging trappen. De doelgebieden worden op zotn mánier
nóg eens onnodig belast " 3r is oef enterrein genoeg
waer naar hartelust gevóetbald kánen mág worden. Èen
verzoek aan de ouders om hierop toe te àien.

Met de leiders
rechter voor de
in de box wij st
bied.
Dit was
nieuwe
bracht

-o-o-o-o-o-o-
is afgesproken dat men de scheids-
wedstrijd ontvartgt, hem zijn plaats
en hen na afloopr.een konsumtle aan-

ook vorig jaar zo, alleen moet dit i.v.l[. deleiders even opnleuw onder de aarrdecht ge-
worden.

-o-o-o-o-o-o-
De l-eiders zorgen er ook voor dat de ballenkast vanhet slot komt en zowel elgen spelers, a1s tegenstan-
ders 2 of 3 ball-en krijgen om in te kunnen spelen.
Voordat de wedstrijd aanvangt zorgen zii, dat de
ballen weèr in de kast komen en dat deze op srot komt.
lïe. zlen dus voorlaan geen 20 ballen meer tegelijk ophet veld ,welke na afloop blijven liggen.

-o-o-o-o-o-o-
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rtlníat Lammert heeft weet ík niet, maar h1J ki.jkt steeds achteromr,!

"bàt Éont ttos--*o zàLáylae J,1.'hi j z+e!-?e +oq"v1te-gen, 11 keerrt
ttïs het waar-d.at Drs.'P meespeelde in het derd'e?
,rgóe kóm je d.aar nou bii, dàt was lIans P en niet Heinr Pr trouwe*s
Já-ná"{ tóf ,t"Èer misr-Í* sehreef $at-ni1se met een gebroken rib

,'Já, áát iÀ wáár,- ttét gebeuróe in de wed.strijd tegen Oldeholtpade

"D;ár-frót-áursté'heeft-een gebroken ribr een gebroken been en twee
gebroken mannenrl

ttfrat klets je nu weer, twee gebro-ken $àÏ1Íl€rrr
rtNou Harry á. mr" È*'fort gl;nkenbêrgr hoe moeten. ze verder zond'er
die twee-, gendrilc en Wieger'l

,'oàár r,ó*i jij je geen zoigen oygr te maken' .dg spelers 39!199
a1IesÍneááe-twóe3eesnisschienwe1eenjoker

"Ëáï-tuStorr" àá;- óoÈ optr"áóo tegén d.e _persoáen die tnrn auto altijd
parkeren op de oprit iran het sportveldrr

rwerd ook tijdr-"óàááe stond-er óok-l{eer een auto-, rg9$, nelk Vé-té"

"EIeb de PEEIOóU JÀSBÀ$D ook gehoord..'Pri-na mrziek. AILeen- j?ry:T,,
dat er nÍet áà"t Boarnsters van genietel' i", later 9q, 1:^1o91*'-,,

"ó;h nán--áa tU ie zeuf af , ho,e latér op.dg-,àgon$ hoe' schoner vorr
"iuà hoor"eenËr"*oo-jij sóns beweren dàt ltr ae kat ín rt donker

Ëpeelde, hard.stikke {o}t:,.d'at was Hendrik.
,tI; het ó.an wel waar dat Wieger z'tn been heef! gebroken?

klrljp?"
$Zand er overr neen er nog
maar d.enkentt

maar 66n, "s1ip of the tongt' moet je

It?roost , ZeT, volgens de Tr.C.
'een sJ-ag voor"

van d.Índ,ag i.]' is Berlilnlnr Rotterdan

tfHoe no?t'
ttRotterd.am kan maar geeïx Eroseentrum van $e; frold hjigen en Berli-
knm opent i" a" vóoínarige-l.tittuoorsehool- zómaar een Gemeenschaps-

'bÊÍ,srr- 
:



\ïit diegene, dle het TaaÁL van de box aan de zuid-
kant veiníeld heeft, zíeh even meldenr zodat de
flnanclën even geregeld kunnen worden????

-o-o-o-o-o-o-o-

OLIEBOORN 1 O]JDEHOITPADE I.
Na de 2-O overwinning op Read Swart moesten wlj
vandaag aantreden tegeá Oldehol-tpadg. Een ploeg
met twàe punten ctêêrr Over de wedstrijd val-t
zeer welnig te schrijverl"
Er werd slécht en zoàOer inzet gespeeld '
Nadat er in de eerste helft toch wel kansen
zijn geweest op een doeJ-puntr bleef het 0-0'
Na-de-thee te hebben genutuigd gingen we met volle
moed??? verder. Ook.hierover valt weinig te ver-
tellen. Y/ieger Huisman had de. pech dat hii moest
uitvall-enmet wat achteraf bleelc een gebroken been.

, lnaar-wi.-i vernanien een gescheurd schéenbeen.red.)
( Docn wat-het ook ma$ ztinr in de komende weken

veeJ- sterkte toegewenst i4lieger.red. )
Sieger RÍnsma kwasi hem vervangen.
HonÉie en Binne wisselden nogr van plaats wat in
de sl-ot-nrlnuten nog leldde tot.enkele fraaie
kansen, maar de keóper van de tegenpartij wist
zrJn doel schoon te houden"
Ooi< Ofaeholtpade werd nog een paar keer gevaarlijk
maar lïand'er redde uitstekend.Zodat het 0-0- bleef .
Tot slot,'wiI ik !'/ieger veel sterkte,toewensen en
Rinse met. zLJn gebroken rib.
Volgende week spelen we, wger thuis. Nu tegen
Spaita Oat drie punten ,meer heef t en op een ge-
deel-de lste plaats stabt.
(ilJf."" Rinsè en Hendrlk zoveèl op elkaar dat ze'miËschien een misverstand'in de weield geholpen
hebben?? r'ed. ) .

H.Nieuwland .

-O- O - O-O- O- O- O- O- O- O- O-O- O- O- O- O- O -O- O-o -O- O- o--



9s!grp-:_ 919e! g g g-l:_
Zonda,gmorgen om 9.L5 uur vertroltken we naar Ureterp
_o_m. 

te proberen weer met z punten terug te keren. --,
Y.t een_-wat geblesseerde progg lggonnE'we aa' de strijdd"ïtoz. Hans rï. had last ván dá gtássure oi". r.ii-ioiàe"week in rrnsum opliep en l1ans p. wou weer probëren-ófhet voetballen hem beter beviel dari het waierskiÉ;, -want dat lukte deze zoner niet, v.andaar de bl_essuré.lat het met de bressure van F,ans p. beier gesteld
was dan di-e van Hans IJ. ondervonden we snuf, waÀi alna Lt à 2 minuten was het Hans H. oià-n"t "ófà;;":rliet -e-n ?ijn plaats werd ingenomen door H.v.á.r<"ilt*.
2r*! Ureterp,het.bei;ere lpgl had, was er--e""-à;;;;'-"druk op het doel van J" lijkstra, Et',àt deze ráooemenign:aal uitstekend .
Een hoekschop van ureterp werd wer weggewerkt, naarvoor de voeten van één van de brauw-hóàden e"i"tár-en toen was het raak l-0.
Nog voor de rust maaktoa we gelijk door ,eeJr bestegoal van i-nvaller II.v,d.Krieke. fra de tlree een-hóelander spelbeeld, het spel werd wat ruwer en toen vi-eler_ee? doelpunt, waarvan onze grensrechter zei da.t-àebar niet over de lijn was geweést, maar de schei_ds-rechter keurde.hem goed, want hij'stond er met derleus boven. oprÍfri; stond in de midOencj-rkel)...:-
Toen werd het bleod bij sommige spelers zo heet datde ene na de andere overtreding wèrd gemaakt.laar S. Rodenburg vergat dat ttíi de mán, die hijhorizontaa-L h?d gelegd, binnen áe 1í jnen van het
16 r. gebied Jag, waó het dus een peËarfy( l_Ii;Daarna nog een 20 min. voebal-ren wàarin áè 'eaÀ' na deandere speletr F1at g$g en de scheidsreehter nog-"i-
g_ens een berispilg uitdeelde, maar de stand ureór l-1Blessure-1ij_st 3de elf tal- ; R. Hienrstra, s.;. si"àË"á"
-I]"Ho5stman;M. Hofstrer F.Tamminga, Br.veio "t"àíriáËï.I\{oschten 'er nog zijn die graag iliiren voetbal_len in'het lde et*ftal, diè kunneÀ zión met_den bij;È.nÀËt"ï""er zijn vakatures vrij. '

Rest.mij nog onze gastspelers te bedanken en welï/n Vi.sser en Tj,1,{eester, bedankt jongens.- Johannes.Br. .



919s!g g$-!4-:-!rcs!!s!s:-9gvs-24:
Zaterdag hebben we onze eerste thuis-wedstrijd

gespeeld. Nadat we al twee ult-wedstrijden had-
den .gespeeld. 0m elf uur starten we de SH0\ï.
Henk-Vink, onze vliegende spits, nroept aL gauw
worden vervangen, omdat hj.j nogal onzacht in
botslng kwam met een speler van Dr. Boys. Hij
is even naar de dokter geweest.en hij had een
verstui-kt enkel. Henk beterschap.
Maar nu'verder met het voetbal. fn de eerste helft
draaióe het wel mooi en we kregen dan ook mooie
kansen rraer dezen werden niet benut. Dus gingen
we nog met een 0-0 stand de rust in. Na de rust
gingen we weer lekker aanvallen, want de andere
ploeg had Vijn dag niet zo geloof ik. Maar toch
wou het eerst nog niet zo lukken met het doels
maken.
íoàá--"" * een kwartien te hebben gespeeld
schuifde-H.v.d;Flrieke de bal- bekeken- de de hoek.
Toen dat gebeurê was -had nr. Boys een Rl-eine op-
leving. Maar deze was slechts van korte duur
want J.v.d.ïïoudó brak het bestand nadat hij de
keeper had uitgespeeld 2-0 dus. In dq laàtste 5
m.i-rr. kwam D. Bethtehem ons nog assistei'en e maar
het mocht niet meer baten om nog verder uít te
lopen, We hebben nu I wedstrijden gespeeld,
waarvan 1 verloren en 2 gewonnen en met een doel-
saldb ván 6 vóór en 3 tegen. Dus het gaat knap
hópelijk gaan we zo door. lan .wou ik nog even
W. ïeenstra en de vrouw bedanken voor het uit-
lenen" van dè mascotte( Ar5en). '

-O-O-O:O-O-O-O -,O- O-o-O-O-O- O-O - O-O-O-O-O-O-O- O-O-

29-9-L976 (Iifopt dit?... Dat is lqng geleden zeg),
red"!l

9I9 s !g g rl- ZU-:- !: ili e-ZI!: -
Na twee achtereenvolgende nederlagen tegen ODV en
T.F.S. noest ZM aantreden tegen streekgenoot Tijnje
Een zeer korte:, maar duidelijke donderspeech van



coach Jen v.d.Veen.glng aan de wedst_rÍjd vooraf .oldeboorn na& het initratief en ËilË=Ë;k;i;-Ëàr,r"r.roch was het ri-jnjg ,di9 het eerst ÀEooroe uit eenstraf schop, omda_t_.t"tt zíjlstra áó uái-àropretteiijx
met . de hand speelde.
Der(Na ziln_qLim-breot)r_.weer voor het eerst als doel-maJr opgestelde Lan:mert visser raakte de bal noo *Ài-maar kon niet voorkomen dat de bat_ toàrr tóg."-Ë"ï"iètsloog.
De vreugde bi,l Tijnje was maar kort want trïir-rem visserkon 5 min' r-ater áe-gelijkmaker 

""o"urr. Het-spe1 gï;ghierna gelijk op en wedeiom.lag Tijnje de reiàing'àào,een misverstand in de verdedle1ng ." 2" mrn tatÀr io"àou!ïil]-em v. Kalsbeek voor een Z_Z iustsiand.
Na de thee kwam Oldeboorn al vrij 

"n.t- op :_Z omdat tï.v.Kalsbeek een goiide combinatie áoeltrefi"áo-"i"oid".[i-jnje kwam op gerijke hoo_gte en hierna kwa.ur rr"i-Ëóóe_te-punt van de^wedstrijd. _vánaf de af tráp nam ',ïillem-vi-sser de bal op de átor en scoorde vaàuit ae Àiáoen_cirkel en bracht de sta3rd op 4-3.
Na rulm een hal-f uur leèk oè weástrijd besl-ist toenopnÍeuw lVillem visser raak schoot. '
Tialje wou nog^ni-et van lpgeven weten en kwam gevaar-J-ijk voor het Oldeboorn-dóól.
l0 rainr voor _tijd werd het |,-4 door een door de verde,
!iging inclusief doelmano foutief oeoordeelde bal.--De tereurstellilg pij de thuiscl-ub was erg groot toenrijnje in de altórlaátste second* noà-5_5: ili"i tÀ--scorenr op weg naar de kleedkamer werd aanvoerderRinus P?* .og door de scheidsrechter Èut.o"à-*"éË""aanmerkingen op de leiding.
volgende week wacht de uiwedstrijd tegen Rottevalle.

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-o-o-o- a

i



lggcs ggcec-ll-:- gt9slg g:s_ 1!:_!_ g::):_
Toen we 1n Lrange zwaa"g aankwarnen zochten we dekleedkamers op.
Toen we klaar waren net omkleden gi-ngen we
eveÍI íntrainen. frater fl-oot de scheiásrechter
op zijn fluitje, dat betekende dat de wed_stri jd., zou beginnen.
Yi; kregen de aftrap. Teun en ik(Jan) namen
9g aftrap. Teun stond in de spits en JanVisser stond rechtsvoor erÍ liÀksvoor. l\regingen in de eerste minrrut a! naar voretl.
Lrater schopte Otto er één in dus l_-0.ïrater Teun nog één dus 2-O. De scheidsrechter
--floot op zijn fluitje en het ïvas pauze.
Na de _pauze gingen we verder even Later toende aftrap genomen was ging ik met Teun nàarvoren" feun gaf mij de vooizet, ik maakte. eo.nwr-pper over de keeper heen dus 3_0,Later leun en Otto nog één dus Oe eindstandis 5-At voor 0ldeboorn

Jan de Graaf.
-o-o- o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o_o_o_o_ o_ o_o_o_o_o_o
!e!ysee-.1!_=_glg glg gls_t!:__!_ J=JJ:_
lVe moesten. kwart on*" "if bi.j Bethlehem staan,want we moesten voetballen tégen y/olvega omtwaalf u.ur. toen we in i/olvegá aankwamènromge_
kreed waren en op het veld aántraden en ons wat
.l ostrapten hoordèn we dat er geen scheidsrech-ter was, dus dan maar een lei_àer. Nadat deleider er was gingen we voetballen :12.10 uur.il/ij hadden de aftrap en na ongeveer een kwar_tier kreeg R. Veninga de kanó te scoren.1-0 voor olls maar J-0 min. daarna kreeg J.Stui_ver de kans te scoren. Z-O.
Tot ongeveer 5 min. voor de rust bleven we met2-0 voor staan. illaar toen kreeg een speler vanwolvega de kans om te scoren Z:L.Rnstl Na derust 10 minn gespeeld te hebben scoorde J. Stui_ver voor de 2de maal l-1.Door een klein verdedl-gingsfoutje werd het 3-2. Even voor het einde werd
Eefi Ji J s 
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