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rry ,,,{ lqrrg.

Zoale U in dc Paaslrant hceft lnrnnen lezcrrs had adnlnistra-
teur xrJtroLT tc kcnncn gegc"!n, ,!ct dit nerl te willen stoppen. Hij
ig echtcr ue1 genegeu aan tê bliJvÊn, indicn de forrrnrlicren veor-
taan zolrceL rcgeliJt op dinsdag-avoad mrdcn ingclcrma. (oit l.v,m,
anderc bczighedea op dc voasdag-avmd.)

lij verzocleo dc dcclnerners en opbalêr3 ortr hie! nekcning
mce te rrillcn hstrdcn. l{crrr. J. l,[eester tookc ig ilniddel"s opgehorden
als ophaalster.( zlj nordt. langs dezc r,Êg nog bedankt voor ái reri-
cuze rr?rzorglng vaa haar route), [.ar oprro]ger ia Dhr, A. tfIJDAl{,
te1l'ení taártcilrcrtoper eb clubblad-bczorgcr. gij kont rQeds op
D,rrÍsDAG-At @. lillen da dcsbetreffende klantcn, (raeze_ restein_
ffic. ) dat dc formrtleren dan rraar'iiggcn. gij \roo;-
bàÀt darrl voor de ncdenerkiag,

De penningnecater.

-oto:o-o.rob€bo- o-o-o-o-o-H-o-o-o-o- o_o-oh. o-oFÊo_o_o_ o_cbo_o-o_o-c!-
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OIOABOORN - RSAD SUART.

VERSLAGEN

(z-e)

*2*

T.ondag 13 april moest OI,DBFOORII 1 spclen tcgea READ SfAgT.uit gevonnen'mct o-2, dus ve dachtcn; *dit tnorat *m makkie'. líaarià.n." dat hebbea re gcvctecr. Als ol.nng0o8il nce r*ilde ufijvcn draai-en ln,dc top, dan noest er gesonncn ïsrden. l{aar het ging anrders.Rcad snart bogqa de lakenE uit te dclen en tËrecht, *aat-rij ciàener dc €Êrste her.ft gg foor, zer.fg de kleine bar-keeper van otoE_go08tí hieLp ae tege6FFij. Hij zorgdr $.J.n voer het elnste doeJ.punt.-Dus O-1. !{aar READ 9YAR? tras stort*if en scoorda uselfr het tueededoeLpunt, 0-4, Dat vas tgtreas àe rrrststand"nts$ TCIE0I rEgBAfi ts8 EIET egysïEll ï1, m Boï,rn ,...?2?????????Daar vcrden hárde ïggrgen gesprokcn door de trainer en de r.eider.En de strrelers van OI.DgBooglI naaaen daar geecr antíoord op. En ze kon-den ook niets zeggla *ant ïc *peerdcn alia erf als rranten. De tuae-de helft yas voor de *pc3.erg van.OLDEB0CIffi f ien verrassing.,. sêlltde supporters uàreR €r nog,.oc.,(en aai Ëaá*ï aiet gedacht)rrBedanlt $rrpport€rs/ster"," Dd yat noestea rgij..o?,!L!ATBáLLStÍï
En dat deden 

'e oot@, fleB ger"uLje dat onze nili_tair er $?êr a'asc t{ij nrocht prouenen orn vanaf d.e 11 neter*stíp ecndoclpunt te nak"n._Bs'.n"'hij deed_rrct oo*l Ëun praerrt van een gchot.ilaan vat rrir Je ookr - ze schiàten elkc aag in r,.t" rigii."("t-;";'soms PrgrJE ?rEsrq ?). En roên uês het oáse linker vl*ugel die het'rrat te hcet rerd i" gu zon. IÍij daehtt" ix rong.Í" u,at tc lopen, daauordt lret vat koeler'r" gs hij i;.cp goec, rrant-rrij kreeg de bar Ê*cr.scoorde 2-e" De doe3.prmte-naier rsaar ik s\rcn gehrecf vag BriltIF oos_ïËRBAAI'I" oie zo'eerst het vergragje schrijrrcn naar zei;rrk hcbgeen tÍjdn. Dus l'loÊst il het doen" rtoor oLDBgOox!{ dus-ecn kr.eine



Dederlaagr ,naer iar r I Je lcrmt oor niet álle wedstriJdea yinnen.
volgeade YËck tegen sÀttut{ probercu re het uËer. illssehicn komqr vedaa' tcarg het tvêé ptmtJes. , . .. .?

I Em voorhocdc speler.

kq*l

I,íEDEDBIIITG.
ry-

4ie.-éS*peggqlg.

I

eonRÉèrresÍRoor

Á:'

2""*,[
--L

" CURSISïËl{Í{UMM€F

= *Enxuh er.lóriro.:

Goed Jc huiewerk gËnaalt
Eouk;r. Ëa zo door....

de redactie

rn r*band.net hct n tglEunÍtÍEtlElrD AÀl$At n inzendiagenvaa de spelregcl-toto uít mze paagkrant heeft dr Jury en cc re_dactie_ (rreraas) rrceten hsr.uitcn on de inzcnd-terniji'*IcË ,.*te wrrcngen" u trlrt ur formrrlicrtJe of, cco briefje ialetrerên totDrllsnac*AvarD r9.q gur op hct reaácti"-iaro"-xl"uriiló;;;Ë. "ï.
van dc 6o0 opragea die huls aaa huis bczorgd ziJa, 

-"ijo
cr slechts 6 eptossingea biJ dc rcdactie ingelcvcrd.

llaluèns de Jury elr redactie,
C. van Hardcveld.
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sroENsp$G !€_ffill-lE8ll

allie rust kon draaien, de bal goed leggen
en teqen de touwen lsggen (o-Ê).
pe tidie h{tlÍtflar ên sterker Oide-
boorn tszien; dat nu'profiteerde van de
rugwind. Nu bleek dat er tussen Íi,ead
Swart en rle withBmden toch wel van
enig kwalitatief verschil sprake was:
bourvde Read Swart in de eerst€ helft de
aa.nvallen over veel sctrijven met precisie
en tempoversnellingen op. Oldeboorn
trachtt€ het doel te bereike4 met lange
halen naar voren. Ook een manier na-
tuurlijk, die zeker wel gevaar sticht. Dat
gebeurde dan ook herhaaldelijk. De
scherpte in de dekking \r'as onvoldoen-
de, maa.r brokken vielen er niet. Halver'
wege de tweede helft krryam-de reden
,vocir de bovèn g€noemde kniPoog-
Scheidgrechter S. de Boeri die vele over-
tredingen bij balduels verkeerd b€oor=
a"efAeï gaf -een strafschop 'aa.n Olde-
boorn $'eg:Bns hands van llille Mienstra.
Een scblemielige overtreding' die eerder
aan de overzijde ook binnen de beruchte
lijnen wss begaan. mear toen door De
Boer niet werd bestraft. Het halve ge'
schenk werd prompt in een heel doel-
punt omgezet (1-Z).
kansen voor Read Swari om de zege vei-
liger te stellen, deden zich nauwelijks
meer voor. In het eerste kwartier van de
tweede helft had Harm Veenerna nog'en-
kele vrije kansen, maar hij werd steeds
terugg:efloten, Vijf minuten voor tijd
werd het aisnog g€liik. De dekking was
verslapt en de Oldeboornster spite kreeg
een vrije kana voor het doel. Met een
prachtig schot volgde de bal precies de
moeilijke lijn tussen *oeltsaë en binne-
kant Paal (2.2), ! . .::..

Erg ireel scnaae heeft liet puntveriies
trrortwens niet tot gevolg: de concurren'
tie speeide merendÊels ook gelijk' zodat
Read Swart komende z,ondag nog steeds
ale koploper op bezoek kan gaan bij het
Ha.rlinger Robur, aanvang_half drie'

^4*

ïoRper Oldeboorn ' ilead $wart ilafiEk
Oldeboorn. Ile epalere en begeleiding
van de KnyÍiqter koplo-pere sisten zon-
dac ïe aê: toPPer 0[doboorn - Reail
Suiiirt niet gped'of món nu tevreden
moest zijn mot 'de puntonverdellng oÍ
niet. De lehele *edstrijd overaiisnd moat
geoteld worden dat Read Srrart ee1 pult
áeeft laten liggen. ooh ril omdat de
Boanstors een itavige knipoog aan arbi-
ter S. de Boer konden geven' aldus Yer'
sshillonde KnYPsters'
Met de wind ln de rug bouwden de
Knypsters in de eerste helft een over-
wicht op. Zo'n honderd Knypster toe-
scbouwórs en een dito aantal Oldeboorn-
sters zagen epn veel verz,orgder Read
Swart-spel dai, balvaardiger en met
rneer ot'erzicht, de gastheren meermalen
in oaniek bracht.
Al na ruim vijf minuten was het raak:
een voorz€t van Hans Fredeliks aan
ftrieme Bruinsma werd door le Olde-
boorn-aanvoerder weliswaar pracbtig
onderschept, maar hij zette tevens zijri
eigen keeftr op het verkeerde been en de

- uai rotde-fraai tegen het net (S1)- On-
derbroken door een uitval van Olde-
boorn zo nu en dan kreeg Read Swart
verschillende keren mooie kansen; scho-
ten van Hang Frecleriks en Hille Mien-
stra misten echter het wel verdiende ge-

luk: ze zaaiden naast of over.
Na ruim een half uur ontstond.het iwee'
de doelpunt. l/Veer uit een Yoorzet v&n
Í{ans Fi'ederiks en weer kon een Olde-
boornster verdediger er niet aÍblijven: de
bal veranderde van richting en kwam
voor de voeten van Hille Mienstra, die in



'- (4*r;.
Het was zond.agmorgen kwa.rt over elf en het 5e eLftal

stond kJaar voor vertrek naar J,eeuward.en.
ïIe raren zoal"s het leek met precles el-f nan, r'rant
D. VaLk en 11.. Ilorstman zouden ln I'eeu'ararden komen.
I,laar a]. wie irwnmen de heren VaIk en liorstma"n niet.
De reden hlervan ls nl-j niet bekenilr uaat d.i.e za!
ongetwlj$ELd geldlg zijn.

Dus moesten wl.j met negen man in de striJd.
Iïet ond.ergetekend.e in doeJ. werd besloten de wedstrijd
te beginYren,
Fïoer'rel lk in de eerste hel-ft drle
ging het toch niet slecht.
Toea werd J. IlJkstra gebS,esseerd
bljna nÍet meer lopea.

om de oren Fr'';eg

aan ziJn beea en kon

Dus Jau la bet doel. Ophouden kon niet want d"an rrerd d.e
wedstrljd. gestaakt. (t;êeen mr.n).

Iïaar gel-angi de wed.strijd duurde verd er aant onze kant
steed.s beter gespeeli.
En elaagde Sans Foep*ies er dan ook in om te 'scoren
3-1 d.us.

Het Leek er even op dàt het wezen zou.
IieLaas kwan er een tégendoeS-prrnt (+-f ;.
ts'e hebben de rredstrUcl sportLef uitgespeeld,.
Je kunt ook nÍet altiJd wÍnnen.

ZTNBO
o-o-o-o-o-o?o-o-o-o- o-o-o-o-0-o-oo-o*o-o-o-obo-o.obo-o-o-o-ol- o-o-.o- o

oI/gqFpoRJ.I -LÀ , -. sAullFh'. -89.{s . #-. - L-3

ïIU moesteu zaterdag ! aprij. voetbal-len. Iiet begín
was niet zo gaed.. k'e stonden el uÍi eneJ. net 0-L
achter, aflJn we glngen er toch naar weer met voll-e
moed tegen à&ïIr ï;iaar d.e nroed was toch niet groot ge-
noeg, want een goed. speLend.e ï;zoys kwam aJ. weer sneJ. op
een grotere voorspron€ir O-2.
Jammer &aar helaas.
De moed. zakte ook a.f ln onze pl-oeg, d.aardoor werd. het
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ook snel O*3. ïoen ra.s er misschlen noÉ{ maar 15 min,
ggqtr_eeldr dol zag e? dus niet .ro best àtt, i,le á"*nlu"ctit kan zo niet langer dus er moest naar even een ie_gend.oeLpunt word.en geaaakt.
Dit gebg}"dg dan ook, I mla. voor het eind.e van de €êT*ete he1ft. Door een zeer goede pa$s o"r, li.-sió*tË"en ondergetekende lion cle ba1 er*zo 1n 1opáa, l_t;-5 min, latér floot de scheldsrechter -*f ,*---' - te

rn de rust werd, er even een aniie" uoá"t spel be-dacht door Ii. v3n i,rí jic,r_ lêrrge baHea naar dà voórhoeileen het mj.ddenveld. ovèráraanl ltrou aat eeueurde áàn--óoir.Iir.et een. goe4 resurtaat. Lrleen ur 'ne"i niài-Àeà; *;_scoor,rï. aan beide kanten,ïlr werd. ook _nog gewisseld in de rrrst vlel Johan Fokkenain voor ii' ïiTkr êÍr halverwege <ie tweeaà-n;if;';i;ïJan v.d. I'iaI in voor H.trf . v.á. frteke.---
voJ-gende week moeten we tegen Ie zwàáËn voetbarl-endÍg staan op.de tweede nlaá.ts. l,aár-aàar moet toóii noewel twee punten weg !e êrepen zljn, ÍÈïir-Jorrni-Ë" r*nog bedanken voor [et neee[elen"-Oófr a
woíaen . i"á-ii*ááirtïËoï"["r roe jui.ch"oï, "3Ëlï:ïngSrters
supporters mocht niet neer op nët veia ïersehií""n-,1n het jaar 1980, toch meer Êupporters zouaen ilà-lràr opBrlis stelten, vànt ile waren oi'tvree-tr""à*"-ïoË-rrËï- tutellen.

Jan I'ïeester.
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

TJJNJp_1O - 0IDEBOORI{ IC , r 1*5 .
Toen we oa half 11 vertrokkea ware:l de ueer.ten nieterg opttmistlsch over het verroop .ràr, áe ,eesi"ïla-á""_gezlen dat we vorige rveek ret -5_ó .rrà,lr Jo,."" 5c had.denverloren.

foch moestea we ervên trmnnen winnen. Brj het begÍn vand.e wed.stríjd-wisserd,en rie lcansen ioi áàï rii àËf;-loár_trap- een speJ-er, Johannes een bal voo"--ae vóetengpeelde. Eve4 dribbelde hij waarna eÀ" keihard Ëchotu*ulten het 16. m. gebÍod en-d.e teeper-trae-i;ti;"ï;ïi-u"f lguurJ-íJk het na[Llten 0_1. r --
Daarna volgde nunnei z. R.oerof sehoot hem erin.
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Een kwartlertje zoad.er dat er veel. gebeurd ras behalve
een goeÍe kaas yoor TlJnJe was het pauze.

De thee was Lekker.
À1 gaur Ln d.e 2e helft larram goal. nunmêr 3 veer 1ran Roe:
lof, even later \a 5 kansen niet benut te hebben schoord
Roelof net een hoop gek}rngel nunner 4.
Da.arop voJ,.gder tra te veel overmoed" van d.e achterste ma.rr,
dle schreeuwde; lÍe ba em woL een tegend,oel,
{olt daarop kregea $e nog een strafschop nee $aardoor
Johannes nurutter F scoorde,
" Irg?!- nlJnheer Dijkstra nlet kwam gpdaeenr want hi.Jhad Htrbert en Íïape-nppr een Jud.o weáË{rïiá-'eëbràoiiï,en ïLnk al lreg wab hebben we met z'n actr{ë; Ëij-n"óo*""in de auto ttgezeten'r.

P-s- jie pen $aa,r ik dit nee sehreef vond ik in debox van .TlJaje.

Berend. ds treeuw.

-o -o-o -o -o-o-o -o-o -o-o-J-o-o-o-e-e-ere-o-o-o -o-o-o -o-o-o -
15'aprlJ. 19BO

l'IlJ.-glngên om kïart over e3-f neg uit oi-deboorn.
*."I-l*lg"_ï?er.yij om t2 rlllr uàÁ6n";i t;-;Ëi;;:
116 naddên naar tlen man on te spól_en.
Henk Bmnder belde een kwartler'voor vertrek af .Het werd na een kwartier 1-0 vóor Èáreà, i{rJ uéórcaniet veeL kansea gehad,
i{ant voor d,e rust werd het }_O voor hun,

Na de nrst kreeg wout een kans ur,t àen ooorzet vanDouwe.
Irïaar llout had ad.enr tekort om in te scboppen. foen kna^nr,'lar6a rí€er opzetten en het werd 4_O:K€es uilererna had.een schop gehad en bLeef op de grond.lÍ,ggen van de plJn.
Eqt vLe3. gelukËÍg rdeL !rê8 eï]'ak voor het etnde werd bet F-0 voor !,Ía.rga.Dat wae tevens rls eind,stand.
Yo3-geade seek er weer tegenaan, dan tegen r{olvega.

Cor'' d.e Boer.*-7--



WedstriJd.verslag 0LDB300ilI 4 - BÏ,IIS 3OÏS 3.*
ÀA].TVÁIÍG: 1O.0O uur
Toeschouwers aantalz 20

lindstand: 3-5

ïe waren met }C naa begonnen, waardoor het begia wat
onord.eatlfik verlLep. I'ïaar na 5 minuten verscheen onue
eJ-fd.e man, i.e uÍtgeslapen lienk Brand.err

Ons eer!$te doeJ-punt hram aL vriJ snelr door I(ees
,,.iiersma, dÍe met àen nroole solo actie de bal- fur het d.oeL
van l{ijbeets schoot. Anze tegenstanders lleten het er
echter nÍet bij zitten en scoorden, 1-1.
Het spe3- bleef leveniligr onze achterhoede weerd-e d.e aan-
va3.leà van litjbeets goed^ af , vooral 'IiÍbb€ lleester d,ie
zích. nlet heer't latea passeren.
ltees riÍersma, die in del';e wed"strÍJd. een grote roL heeft
gespeeld, nerd. tijdens een aanval ve.n ons in iret straf-
échópgebiad van .'-hets neergelegd. !e penal-ty genonen
door ïienk Erander braebt de staad op 2-J-.
!è op ï.Íraak h'eLuste ÏïlJbeetsters wieten.echter op slink-
se i'riJze erLz'ê keeper te verwarrenr zodat zi} d.e gclijk-
maker naakten.

RUSt 2-2.
I{a de nret }ías het
een verrasslng,

eet: :rat natig spel, net af en toe

Zg ook een co?nerr genoïnen
d oor al*eer Kees li'ile::sma erg
doe1 geschoten werd , 7-2 d.us.
Ilven later kreeg onze tegenstand.er,
zan", een ka:rs, en slaagden erin de

door }ienk Brander, welke
fraaÍ en oahoudbaar ln het

rsie nlet $ou verl-le-
ba1 in Cor de Soer

z$jn doel te krÍJgea' 5-7,
De rest van de vedstrlJd verS-iep wa.t ronmel-{gr' naar Cor
I.Íet zlch aÍet meer verrassenr en toonde wat hlJ waard
!ías. F.et rest nlj nog te me3-denn dat het vierde doel-
puat Íamloer genoeg i{as afgekeurd. vanwege bultenspel.

P.3 .
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fudat rc tril het raitgnrcn rna dc PAAS-EDIfIB
Itala reactiGg @hritrgc|r qp dr op 2j dcc.l9?g
uitgcgets XBnÍiT-IRÀll?r 9fáa9 het folgendc.

,Jo6'F't Xenmd naaltc dc rGdtetic er op at-
T .'- t tcot dat ia bct IEAST numÊr van 2i dec, 197

acn ltulJe tohet gtmd van t{ItG cn TJERÍ^IE in ecn íBUIIts$UISDSE TAALst.
En raaromr ye dat *tulJa aict hadden kruncn nertalen ????

De rcdactle ril gnaag dczc'fsuf hcrstêtlcn en plaatst daarom
nognaalr hct stt*Je tatgt.... lÍET DE VEnnALIt€.,.o. ::,

/3.t1- u,sl<c k
(ott"1,* ,1,/,)

'61^,k nnJ rft,'/ío ,ro

Ckila", c-nJ /ín fi
líu \tr fto^ /" ,

trt;le *nJíu{,
naf ó,.^:;I i"J

^il

("-

t,d pu,J 5ycce(Í
I

Dc rclrtaliag lutd aldrer;

(

*'f u"ft-íN*rd, t,Ê íavdg

f^t{", #{'L*teà ,ft,ÉQ /

?r.t

, i^,
Yo.

*g*
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taot

alaa

a.at

1.t ll_gt_tp april Ín OLD8BOO*I ccn rËtrdcr ig gcbe,rd ?dat oLD0B0o8l{ 18_toen zijn tnÊiêdc p,-tj. rrciit"àrrraard ?datr dat tcg€Ír nmO Sfenf ras ?
dàt rc ceret net 7-0 van IBAD syAgr rrcrl0rcn hcbbeu ?dat yÊ al ecrder gcliJk hadden gespeeld ?dat, dat tocJe ontcrecht wag ?
dat oIDEBo0alí 18 ná de rinterstop beter is gaan voctbalren ?dat OLIIEBOOBï 18 beter nas dan mm Sïfenf f-dat rc ecrst net l-0 achter stondcn ?dat JAAP gfUïrtEB dc gcliJlnraler hecft gcnaalt ?datr dat uit aa-necrtcrÍijle al uitnnrntende ?oorrct hyan ?dat JAAP dat hcel rustig 

".o aeca ? --
dat die gorl helcrnaal onvcrvachts tràn ?dat yc nog rce} rnecr tanscn hcbben gctrad ?dat oqrzc achtcrete nnan op de CflIilEESg lítJug Li.itt ?
9.1 5 arrijd optimiEtisàn zijn,ooi-a.-*.ailiïr:a rdat dit niet is geschrevca aoór ienana van da redaetie ?dat dit gcvoan geschrerrcn ig door eco lB speler, a.J_.

gg _:ï}.I3èsiH ,1À a gr,J}})B$0RN U,. -
0p aate{dag }2 apri3. noeoten wij aantroden Ín Bectster
uwaágo on aog tweede te eindlgen tn onze poule *oeetenwe vinnen van de sweach.. firs w:ir.en f.ie *r'óp geb:::oi. 

",,,
*10*
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te rrinncn vaadaag.
Toen de vedstriJd begoa, gingen ee er ar frint tegcnran cn ye
naaltc het de tccper van de SfEáClí ers mocÍllik.naar de ereaetulaerdà ;t de ;otiitàï^Ëiiï*"r €rf Boos Ae_
1y11t{k_}t!, u&ar ?a ónseveer 10 nrnuíóJw; Ë;-rËou=cle verdeatlgÍng van d.e $weach ïas aan het hloeLen toeaJen B een uÍtstekende_ paas gaf op geni-tr d.te ae uai-tnd.e reehterhoek tlkte 1-o wal oas'neieen veer. *óeá=e"f en0ld'eboora speelcle_ eiadelÍjl rn"á" eàns'Ëcnt sterkeen paar nÍarrten ratsr bLunderde d.e verd.edlái"g v*, ae
9weach opT.ieuw l{Êre ooeterbaan gaf eán-paas aan JaaI,ieester ilJ_e he,beeret sehoorde , áA *às fr"ttíat ook de nr-et ïÍêsr

lïa de thee -hoopten.ïre op uitbretdlng van d,e 2-0 stand..Mas het klran.er-nÍet y?a; nant ne swËacu biàei ár"roL"oea biaaea 5 mlnuten hadeleá ze de staná-oB e_a-SeËáËAt.oldebo-oTa propeerde hlerna aog rat t;",tg'te ÀoËnïààrdat Lnkte nÍet.
verd,er valt er nog.welnLg te vertel-}en over d.eze wed_strÍ.Jd.. Behalve dát Dourrà B door ae-uáer Ïraïd#; Ë-ilr_nuten van het veldwera afeesturrrd;-ïn.leder geval noeten wd levreden wezen net I purt wanthet had ook ne1 5-Z kunnen líezene
!a!en we-hopen dat we elsloo &e sr zaterdag rn reder ge-val versf"aaltr,

De Fcestconrniesie van 1A.

4KrRUli. - gï,pttssoqs. _ E pup. 4-0.

* 11 **

0n haLf erf moesten rre $eg aaer akknrur te voetbaBen.rn de eerete helft knaraen we na + een hrartier net 1_oachterte staan' Toen noàetà" *" ;uiááaïg.rr, rrat niethelenaat krooter 
'í&''t àèn tiiàj"'áááiii was lret al2-O voor Àkki'un.

It* de pauz,e kregen ïe warme ranJa.IIa de pauue begonnen Ïre weerr. tFá-áhg^ lret een beetJe&eter, maar roóe in het iaatót 1*às;n--irl" u;;.;;;à"ir*rvoor de goa3- van rrcut-jan maar kon-hen-nïet-p"r.t-fi, I

dus ï-"0 voor Ákknm.



ïlak voor het einde van de wedstrijd kreeg Akklrm er Ï1og

I goal biJ,
,t'ij freUbeá dus net 4-'O van Akknuo verloren'

Rlehard SlJzenga.

Jan de Graaf,

- o -0*o -o -o -o -o *o -o -o -o -o -o-o -o ;o -o -o -o -o- o -o'9--o 3o -o ro-o

0.r,piiE99,F.p.p--JR{suq,p.- 3J,. 
' '" 'I'

?,aterd.ag moesten we voetbal,l-en tegen -Irnsum.
,'íe noesteá thuÍs spelen. l:iaar nu de wedstrljd'"
w* gingen het veld-op. 1{1J hadden te aftrap -ïe^glngenAfrËct*wat naar voren, maar zíJ pakten de bal" af 'en ,hun
gingen ïrat naar Yorenr tnaar ge-e-n doelpuat,", :'''r''l i '

7,o óe gingeq lteer naar vox€Ilr Ïiaar jarourergeen doelpunt.
ou ongàveér 

'in de 15e nl_nuu! glr*ee+ allernaal naar voren,
1k ao[ voorzetten maar dat lukte nlet goed dus lk echoot
iegen de,keeper en er la 1-O, later wae het p"'oze.
iie kregen thee, > :

ïn do iweede holft r,raràn ze sterker' Ïk dacht dat het
rqol 1-l zOu worden, maar D.ee' l1*ber sclrOpte,lk_de bal
naar Slegfriet ea f,i3 schoot de ba1 Ln het doel en 2-0-
eeu beie-opluchting voor ons rÍaJrt g.LJ stond.en op de
derde plaate en wJ.j oP de vierde.
Later -scboot fbeun ook nog een doeLpunt 3{^.
ComptLrnentJee voo? fbeun voor zijn 22e goai',

I

Íio

I

-o-o*o-o-o-o -o-o-0-o-o-o-o-o-o-o-o-0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Foar de twadde kear stle bY

0s 't widske klear, dêr kaem

wer in leaÍ lyts jonkje Yn.

Wy neame him

Da heit en mem binne,
Pieter en Hinke de Vries-van Betkum

Broerke fan, Jelle.$Ymen

8495 HV Aldeboarn, 12 april 1980
Ds. Niewoldstrjitte 7



Kabouter lroeb

W d'* v* 4ó,r.rt^ 9* t*v &tw Ja*:&w*

$Áu '\^t^d3^uÁ *-*i, @il( \- 0 d^f ry<r*lln *t^* l-*rrt€a1

RotL oÏ
De F tis mqesten voor het eerst op woensdagavond. 2 apriS-voetballen.
Deze keer 'ríaren we thule en moesten tegea Grouv.
i,;ie speeld.en deze lred.strlJd. nnet twee zeien tallen.In de eerste helft kv.ramen Dlrk, Cor, Êiebe Hielke,Í]lbbele, Jancko, lyke3-e Kees en Frans in het ve1d.
Ygor_de-pauze r{aren we wel sterker, maar het bl_eef b,ij
één doe3.punt, genaakt dosr }irk.

Na de thee werd.en de eerste vler spelers ver:\rangen
door Roelof , Jan, l'{arten en Feltse,
Toch lnranen d.e d,oeJ-punten en werd. Grouw i"ngepakt.
De elnd,stand. rserd 5-.f, , d.oor goaS-s ve-n Ja,ncko-2.S,
I,ykele Kees 3;c^, Jancko 4-0 en Feitse 5-{.
Grouw was niet z,a sterk maar we hebben toch goed ge*
speeld. .

-13*
Feltee.

{t}{t rtt?r, ".r+.l"r4l4re d;4nr* tt_-.5

d\t, ''{A{ !*e4e .vtí',- íl4/r fut a d"t^J,$
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uit de pen

Iu de paasedltie heb ik lete over het ontstaan van
oportblesÊrures geschrevea, nu volgt daa Lets over het
voorkomen en behandelen etrran.
_ _Ben'goed opgebouwde tralnÍng Ís van groot bel-ang on
blessures te voorkomen omd.at vermoeldheld en gebrek eêa.
teehnÍek maar ook overtra.inÍng, ile grootste oórzakon
rroor eeb bl-escnjute zlJn,
ïïoe zo tn tralnlng er uit moet zlen weten julJ-Íe trat-
ners veel beter d.an ik, firs d.aar w1I Ík nlet op d.oor-
gaall.
Een aniler belangri.Jke zaak om bl-essïrres te voorkomen
ls het |ttapent' van gerr{chteu. Ik weet aiet of het ta-
pen veeJ" toepasaing vladt 1n de voetbslwereld., maar e?
z1fir-?1_verschillende sportenr €B d.an vóoral- iporten die
vanuj-t de Ver, $taten van Àlceiika komen, zoals-baeket-
b*11_ en Í jshocley, rraar tape een normaai kleedkarrsÈ&r-tikel fq..Het loort er gewóon blJ. BiJ eornmÍge clubs tshet zelfs strafbaar ranneer êe epelers zlch otet Lntapen

Maar rat is dat nu I'iatapenr?
Uanneer een epeler l-ast van een gewricht lleeft, b,v.
slappe -en}elband.en of een zwakke menÍscus {n d,e }ro'ie,
kuruo.en lgraarae bewegingea fataal zlJn. Eea tsrie bij*
voorbeeld, waawaa de uenÍscus erg znak is nag niet-te
veeL draaÍen. Doet het dlt l+el-, bÍJvoorbeeld *anneer
de voet blljft etaan (proppea tn hèt vel.d) en het Ii-
chaa^m clraalt snel om, ds,a-kan de meniscus scb.euren.
I-ïet- behnJ.p van tape is het nu mogel_ljk on d.e hrle zóte beplakken dat het bulgen eu strekken ongehi:.rderd.
kunnen plaatevÍnden, naar het d.ra.aÍen wordt erg beperkt,
waardoor de kans op een geocheurd.e uenlscus beduidêndkleiner wordt.

ËEt!ÍAl{ ${mLrAUr

-iít--i;:.

Vervolg vaa het geen er ia dc
Paashant is gepubliseerd war
EEr msTAÁil, lmOBro!{EI{ Eil BFHAHDETSH
VAIÍ EW SFORTtsISSSI'8E.

o-o-oÉ{,.o-o*o-cl-o-o-oh-o-o- o-cl-c'-O*O-O
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fape 1s due een elastlech goort plakband waarnee tnen
bepaalde bewegingen ln een bepaa3-d gewrieht kan uitslui-
ten, terwijl het gebnrJ.k nornae.J. bliJft

trrlat de behlnd.e]lng van sportblessures betreft, óokter
v,d, llorre schreef aI ln d^e FaaeedÍtie dat het van
groot belang is osr zo snel nogelljk na het ongeluk eoa
arts te bezoekeu,
ïn de aeeste gevallen zal hlJ de pationt d.an naar niJ
verr*Ljzen. Het is belangrlJk dat de behandellng dle lk
toepas, snel- van start gaat.
Liefst blnnen 24 uur. De bohande3-ing is gerÍ.cht op !.ret
tageno'.anr van fixrctieverliesi . I'Ioe m*:td.e? fungtleverl-ies,
hoË sáelLer je weer op het ve1.d staat (en btj Je baas
natuurliJlr), ïerder heeft dikter v,d. Torre, Ln d.e
paasedltie gesteld dat een gebleegeerd lfgbaans$ee1
àtet koud gespoten nag ïorden met b.v. chLoorethylspray.
trie hebben er, Ëamen over gesprokelL en zlJn -tot de cor-
e]-usie gekonen d.at dlt toch wel- erg haril gesteld ls.
lïet 1s inderdaad nlet zonder geYaarr naar blj trraeuzi-ngen
blJvoorbeeld, i"s het toch r*e1 een waard,evol nidde3.,
nits goed gebnrikt, d.$-2. d,an pas spuíten als men ze*
lcer weet dat er geen breuken zijn.
ï{et gevoel trekt. na:nelljk }rêBr- zodat het voor de arts
êán seer noeilijk is een juiste d{agnoee te stelJ.en.
Een ander gevaar ïaJr dlt koud spulten 1s dat de speler
na zor4 behand.eLlng te vee]- van zÍjn geblesseerde Ll-
chaansdeel vraagt ondat hij de pljn nLet neer voeLt.
De I'noodremt' is dan reg en vaak voelt men zlch dan lreer
1n sta*t on b.et vel.d otr) te v3-legen, wat natuurlljk grote
gevolgen kan hebben,
Dus zLe z,ar:,r_ sprey nlet als een wondernld.d,elr waard.oor
je weer door ]nrnt spelen, maar al.s hulpmiddel naar het
genezi.ngsproces.

Ik ben niet za thuis ín de voetball.erlJ r lnaar 1k geloof
d.at het seizoen er bijna opzlt voor iull-le 'Dat hedt natuurliJk 6én voordeel:

len voetbaLblessure loop ie d.an tenminste niet oF"

Herman ErmelkamP'

o-€-o-H'4-0-A-o..o -o -o-o*9'4 -O"O''O {*o-o *o-o-o-o'4 -o-o-a*€{ -o'€-o -(}
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illEuwE 0otrtïEu,ilt6wInvtn Donderdag 3 rpril 1980

Vendaesas€e&K3ke reasaËse

HHsHs@ Ëffi ffindsfuootrn
ELSLOO. Lmge tljd hceft hct er zond*g-

middag in Oldeboorn nrer uitgezien drt ccn
gbhavend Élslsodrer vfi)r €en yorrasslngzou
zorgen. Het ïeÍd uitcindeliih l-l à dnrraee
mccht vooril Oldeboorn dc hrndcn dlcht-
kniipcn. De grstcn wercn deze mldda3
beduldsnd stcrkcr en speclden ctultrêà betcr
en gemoliveerder dan een week ecrder te3cn
Read Swert. : ,

Met de.harde wind schuin over bet veld tcgcn
spcelde Ebloo vooral in dc eeÍste hclft fÍaaí en gocd
yactbal. Er werd door icdcrcen hard gc*erkt, dc
pasecs kwamen gocd aan, men kon clkaar goed
vinden en in verdcdigend opzicht frietd mcn de
zakcn goed ondêr kontrolÊ. Thuisclub Oldcbooro
liep nog *at naar de vorm t€ zo€k€n tocn K€c$
Hulzinga in de lSc minuut yan zekcr 20 rncter.ccn
keihard schot losteop dc Oldcboorn-goal, waardc
lwijfelend ingrijpendc kceper gecn antwoord op
had (&l). Dat was een gocdc opsteter. Brhalrt ccn
paar hoekschoppcn die niets oplevcrdcn kwam dc
thuisclub niet' Elsloo daar en tcpn $cl. Ntigvoor
dc pauze had de acorr opgevoerd kunnen vordcn,
ware het niet dat enkele fraaic kansen onbcnut
werden gelaten. Kecs llulzinga, Albcrt lVorrt en
Lammeri Veen$tra zagcn hun schoten nsl overof
naast gaan,

Na dc pauze viel er niet veet krachtsverschit te
bcpeurcn. Aan beide zijdcn ontstonden socdc
hnïnr maar de verdedigingen $iaren ter pi"atr"
om êén cn ander de kop in te drukken, Metinkelc
pvaarlijke uitvallen en schoten was Elsloo toch
wcl dichtbij cen doelpunt, maar toen Elsloo wat al
t€ gretig de aanvat opzocht cn nict tot scoren kon
komen hervond Oldeboorn zich en stclde orde oo
zakcn Men speelde gemakkelijk cn bij vlagen zeer
sncl. Dc gartcn moesten keÊr of kcer oók eriet tcrug
om hun voonprong te kunnen behoudcn. Eeí
kwartier voor het eind werd het dan toch l-1, toen
dc Oldeboorn-spits cen bal vanaf rcchts toegc-
specld kreeg en in hct I ó meter gebièd esrdcr dc Èa!
kon raken dan de uitgclopen doclman Koopr.

Daarna kwamcn bcide ploegcn nog wel goed
voor de beide doelen, maar de tecpers ptuttcn ae
ballcq goed uit de lucht vooÍdat cèn spcler dc bal
door kon k-onpen nsaÍ.een vrijrtaande spcler. Hct
rpel ging dan ook vlot hecu cn wccr..Zo'n drie
minuten 

, voor tijd mocst het spcl worden
onderbroken, omdat Ëen supporter met hond de
Elsloo grcnsrechter áanviel.- Tocn die dcsbetref-
fende supportcr van hct vctd *u, g"rtuuiá,
hervatte de gocd leidendc schcidsrcChter Schokker
het spet en ,,freevheeldcn' bcidc teams naar het
einde. Yoor Elsloo bctekende dit ecn yerdienste_
lijke puntcnverdeling.

llet dank aan ALEts8Í ilIJItOLT, dle dc
trIEUïÍE OOST$TBtLIlrGrEFttEt evcn bij de
r"cdectíe bnaclrt.

dc redactic.
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9.00
9.00
9.00
9.00

F.W.B,-rlie
Wedstriidprogramma pupillen D

Wedstrijdprogramma pupillen E
ZATERDAG t2 APRIL 1980.

Poule 822
E6lFËà?-swart-Irnsum
265. Tijnje-Langezwaag
266.0ldeboorn-Í jonger BoYa
267. FFS-Akkrun

Wedstriidprogra Íïrnna aaterda g senioren
ZAÍIRDAG T9 APfiIL 1980.

2e klaa C (1O7)
Tijnje zn-TFS zrn
0ldeboorn znr-ODV zn
Rottevslle-Houtigehage znr
HauIerw. Boys-ASC
Harkena zm-Eaatermar
65VV-Criffioen'

EE.Tispolis-0ldeboorn
89. Langezwaag-T ijnje
90 .0udehaske-Akkrun

9.00
9.00
9.00
8.l0

r0.00
1o.00
I0.00
r0.00

10.00
I0.00
10.00
r0.00

t7I.
t72.
373.
174.
t75.
376.

2.00
2.00
7..40
2.00
2.00
2.tc

8. Broersma
H. de Roos

D. Roffel
I'1.5j. de Jong
n. duff
B, Bosne

flt:]tftffrt:]tf frt:frni:]ff t:]fl Ll r_r fl t:] fr fl tf t:] tfr:r[ff]t:] r_f n fl tf Lf tf Ll ff
Naam:

Adres:

PraaÍsj



ffip!;ii,fp,fgsraÍnma i un ioren A

560.
561.

Poule 4 (2ll)
De Swe€ch-Dr.8oys 5A
E lsloo-0 ldeboorn

12.00
10.00

r{. 8ok
.l.J.N. Pool

Schaidsrechèer

L. l(ootstra
A. Agena
R.R. v.d. lleide
J. Bruinenbero

H. Botryíínan

E. <le Jong
H. de Vogt
C, Wedman

X. de Yries
J.C. Steinfort
S, Sekkean
J. Hoakstra
R. Dijkstra

_-t-rtnU
E,l,l. Hurn
J. de Jong
J. Oijkstra
ll. Groothoff
H.L. Noordhof
J. van Dekken

ll. Sron

J. Laanetra

ií.J. Pupsl
H. ten Hoeve
R , C, Boerna --- -..-.

ïlVedstrijdprogramma junioren B
zATrRpAc le AfRIL te@.

Wedstriidprogramma junioren C
zAïsjoAc I9-APRTL-J900.

l{íedstriidprogramma zondag $enioren
Z0l'loAG ?0 4IRIL ]980,

le kr€ (50L)
Bakhuizen-TVV
0 ldeholtpade-l0T
5p . Veeteant-DTD
tlalLur*.0ldeàaorn
Elaloo-Sparta
Rcbur-Reed .Swert

Rgs. 2e ktas O (510)
Harkesp l-TfS l
ONF Z-Eakkeveen 2
Drachtan 5-floutigehage 3
0ldeboorn Z-ïijnje 2
Surhuigterveen !-R.Bergunr 3
oNB l-[vc 5

& .lSlas H (526)
Akkrun J-Oldeboorn l
Irnsurd  -t{icator 1l
Frlsia ll-051 l
llarketna 4-Ílerterp )
4e klas I (527)
Eakkeveen  -Surhuistetys€n 5
oNB 6-Tjonge. Eoys 4
Blue Boys l-GorrêÍJijk 4
Oldabooen 4-l{olveqa 4

587.
588.
589.
t90.

crogp 7 (lll)
Sp. Vereent-Langezwa€g
Heergnveen 28-0ldeboorn
Akkrun-Hrv,Boys 28
Read Swart-0lyphia

TiJd

t,l,
I1.00
ll.o0
2.00

662,
663.
664.
66t,
666.

Groeo 7 (4ll)
RËËíffiffiecz"aas
Tijnje-l{olveqa Z€
Heeronvsen 2f,-Hrv.Boys ZC. 0ldaboorn-Udiros
Joura lC-Oe Swesch

11.00
12.00
r0.00
11.00
12.00

764.
765.
766.
767.
7óS.
769,

814.
815.
sl6.
817".
BI8.
819.

886.
887.
888.
889.

B9t],
891.
892.
891.

2.30
2.00
2.00
2,00
I. ro
2-tB

10.0r1
10.00
11 .00
10.o0
10.08
i0.00

12,00
1I.00
9.00

10,00

10.00
10.00
11.00
r2.00

XÍit.pfTIïIE F-PuPILl.tN d.d. t{DEilSDAc t6 APRIL t9_80.

IFOSJR_IJP Álle rcdstrijden AANVAÍ'{:
Poule 9lg

lisPolia 2-0ldeboor
tlilf /8oarnb. Z-tí ièFolia
Tijnje-GAVC )

scl€m 5PF-!LDATÁ

Prograrna I - yoensdag

ruÉffi(reedeqesPesrc)
::ograme 4 - zaterdag 26 aprilrrggrafitE S _ zaterdag I mei
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