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tict het natte u,eer van rJe afgelspÊn LrskÊn Lras hei
steeds ueer afluachtten of de aangekcndiqde voelbal*
uedstrijden uel door konden qa?n,
Als dat dan niet docrqing kuam Cat docr de slechte
toesland vfin hel velí.1,

Um het veld Èe s$aren i.rordt er alleen bij uedstrijden
Íp qÊsCIeelrJ" Voor lrainin Ên sDalen h1:irbsn urp 2 oe-
fenterreinen. i\u knnii irel de laalste i,r*ken sleeíjs uFer
vcor dat de jeugd, ja ock de eratere, met €ên L:al near
het voetbalvel.C t,yekken cm daar eeb beilelje te trappeno
Steeds ue€r k-lachtBrr ven dpnenen die rJe velden Co*r de
ueek Lreer in crCe maken o#i er in hei ueekend op t* kun-
ngn SBAi-en.
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lm +-e kunnen voetballen heeft ;rien niet alleen eÊn
snj.rt, broek, kousen, scho€n€n en een bal nodig, maar
moet nËn ook qezond zijn.
um dat le ueten te komen kunnen u;e niet in de soieqel<ijkenn naar mseten r,J€ voor konlrole naar esn arts.'iinx Lroor vcelb:.:11ers !s ar een keurings-arts LJaar mÊn
*ens ín de $nqBVaer.S jaar neer toe moet.
';e t<ost,en díe daarvcor betaald moeten uorden meeten
de speJ.ers zelF betalen,
i':i".r is Êr voor de ,jeugd -een goedkopere mogerijkheid van
lzs,trn'í nn\gg!..ilitrt

r-,'at kan door de schoolarts. Ue laatste maal dal op de
scirnLen de schoalarls is geueest heeft hij tJ of uukinri €en scortqerijke kaert meeoegeven aló hierbij af-qecrukt. ',1s L deze kaart uul kincJ mÊegeeftr ofi af teqeven aan rie elltalleirier, dan zorgt daze r.rel dat dekaart tlij de secretaris knnl.
uu.; kind is dan medisch toegelalen om te voetballen en
dan ook verzekerd.

let verzoek oín deza xaarten heeft a1 eerrJer in hel
vcefbalkrantje gestaan en u begrijpt, dat Ljij hier niet
nee kunnen coorgaan. uij mogÊn loch r^rel DÊ eni;s lrlede-
r,rsrkinc rekenen, els het gaat cm de gezondheÍd van uirlt, : - rr.{Íil1.

uij vraoen LJ cJan cak o,Ttr zoals gezegci de kaart, ef ts
!ïr'en, of bii de leider of bij cje jeugdseËrelaris,
:ijïï5 ltu.r rirÊ.
íïrocnt een ander bestuurstid dj.chter bij uronenr neË cat
o,.:k, als LJe de kaart naer onlvanoan.
uoor dit inleveren geven Lrij U noq t,oL Z? april. 1gg1 daqelegenheid' Daarne qeven uij LJL, tino o-fï6Fffuïïlq
bÍ.j de K.t'i, \1.8,, Lraarna LJ een oproeil krÍiEt" le êen Ae
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keurinq verbonden. kost*n, ongËvÊer f 25r--, moet u zelfbij de keurLng belalen.
3e U.U. Cldeboorn kan niet.het risicoonqekeurd tq laten voetballen"
Ue hopen dat U hiarvsor Uu best uillsneL inogelijk iedereen goedgeker,rrd kan

lopen iemand

doen, zodat zo
voetballen.
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Dt ondtrgetekcnde veÍktaart dat..
góoren ...4.f..*...t.1."...Ld.....
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ln hst kadar vrn het echoolgenoeskundig onderzoek la
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g ;31"1"::lrtiJïï1'ffi:ï.scvonden dle het sewen.r maken deernamo san normÊÍe spo*^
b' wordên rporton waarbtJ een harde krsrne bar wordt gebrurkt ootradon..c, wordt zwernsport ontrÊdsn
d. wordon da volgtnde sporton ontrad€n
e. worden Êlío rportgn ontradên behalve
' Doorhalsn wat ntot van toêpasslng tá.
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ovcrzicht

tiij gebrek aan stof eÊn urij
xort overzicht deze uÊek.
Drie .van de vijf elftallen n0as-
ten dit ueekend voetball"en an
totaal bleven er ook 3 uinstpun*
ten aan ever.--E-rIIIIIr

0n te beginnen het 7ll Lras vrÍj en
is ook volgend ureekend vri j,

[Ên ding heb je voor, leider Janl verliezen kan Auó ook
niet, Ínaar voor de conditie, die in de uedstrijd t,egen
Jubbega a1 niet optimaal uas, 1s het echt niet bevorder-
lijk. Zou je jongens dan ook aan urillen raden, slá voor-
lnnio dan geen training over.

0LDtB00RN 2 moest naar 0,N"8, en heeft uelnig plezler
beleeft aan dat reisje naar Drachtan,
lïet,5-0 aan da broek. NatuurJ.ijk het, is een kampioenskan-
didaat maar toch zoiets als van ttnoest dat ncutr,
Afijn, niks aan te doen, Uolgende ueek lekker vrij Ên za-
doende hebben jullÍe volledig tijd om ergans nog iets te
reo rganisgrÉn.

OLDIBOORN 3 moest naaf 6tRSLOOT 2. Hierover kan ik ksrt
zi jn t z€ deden geLloon uat van hun veruacht r.rerd en uonnen
dan ook met 2-A. Uolgans leider l'lerten had het ulel 6-0
kunnen LrcrzBn, Zíttan jullie ook a1, net aLs het 1e, met,
het, probleem afmaken,
Plaar zolang de Ëcore aan de goede kant blijft is het fiá-
tuurlijk 0k6. Volgende ueek maar 1 uedstrijd van de seni.o-
ten Ên dat zijn jullie en uel thuis tegen RIAD StJART 5
uit cle Kni jpe.
Heb BVen voor jullie nagevraagd maar Uilke de Jong troet-
bait niet mee, dus een overurinning moet mijns inziens
urel mogelijk zljn. iullie hebben nu de smaak t,e pakken en
uat let je om ?o dus geLJoon door te gaan. Jullie mogen
best noq een paar plaatsjes kl"immen op de ranglijst,
uii komen jullie zondagmorqbn om 10.00 uur zeker aafiifioË-
digen.

0LDEBD0Ri{ 4 ua,s dit ueekend vrij en volgend ueekend
zi jn za ueer vri j. 0at za1 urat urorden als ze Liser aan mo€-ten trBden. 0ok rnaer met z t n allen trainen.

Dan tanslette 0LDrB00RN 1n \toor mij de uedstrijd van degemiste kansen. Niet a11en van 0ldeboorn-zijde máar ook
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tsakhuizen k.an er ua*; usrle i\iir*Ër.rsl i';rk CIp ciie qeni*te
kansen van Eakhuizan vaker den anrjersom noeet ogtredeno
m.a3r hij 9q*{ dat rjan cok ílp carrecte uijze.uolgens mij ic die uitslag 1-1 dan oot< r,iát terecht, maárvoor cldeboorn dat promotiekansen iril hsuden, besrist ternin, Plaar dat kan nog meevallery ook jullie mócekanoidatenzullen nog uel punten laten vallen,
Nu kan ik r.lel ÊÊn qroot verhaar houden ovsr de oêfen-uedstri jd 8r s, di.nsciaQ maar dat doe ik niet, r,rant dan ishat clubblad nog niet uit,

\***.'.,,.,*^-*#r

WEDSTRTJD

OIDEBOORI{-3AKI{UIZEN 1 -1 .
============:==== ======

Onder ideale lreersomstand.tgheden speerden zond.ag j.1.
0ld.eboorn en Bakhuizen hun belangrijke eonpetltïeáoei.BelangriJk, omdat beid.e oloegen nog-kans trèunen op de-derd.e plaate welke ook plomotie inËoudt,
De eerste en tweede plaàts zlJn al duldelijk *verkochtn,
aan Bocrnbergun en Warga.
Iviaar behaive beid.e voorrroende cr.ubs zijn er nog neer ka_peTs op de kust vooï deze d,erd.e-pronotíeplaatsï01aeholi-
pade, _Robur, H.D.ï.rl{ilda.n o.à. Èet zal wel tot d.e laatetespeeldag duren eer bekend is rri-e die derd.e plaats vocrzíeh opelst li jkt on$. Spannlng genoeg dus.
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De wedstrljd van zondag kunnen lre ger:st de wed.strijd van
d.e geniste kansen noeiÊenl in de beglnfase van d.eze wed.-
strijd was het Old^ebccrrr welke de lakens ultCeeld.ermaar
h.et benutten van doelri-jpe kansen is nou eenmaal niet
olis sterkste punt. tsijna all-e voorhoedespelers kregen re-
eie kansen on te doel-punten maar de controle voor eên
knel.bloecïi"ge afwerking ontbrak helaas, Ivlaar ook Bakhuizen
wilde -oeslist niet profi.teren van trree opgelegde kansen
welke onue verdedlging zeer guJ- weg gaf r zod.at d.e rrrst
inglng Edt een dubbelblanke stand..

Ie eerete d.e beste aanval Ín de tweede helft bracht 01-
deboorn cp yoorsprong door een goal van RLnze Valk met
n+c.ewerking van een Bakhtster verdediger, Dachten we toen
n*u Ís h.et genaaki, de gasten zullen wel aangeslagen
zijn, we kwamen berirogen uit. loor een onbegrijpelijke(?)
tenrgval van 0l.Ceboorn was het Bakhuj"zen die steeds meer
hr,rn stempel op de rsed"etrijd dnrkte, Hun" middenvQld heer-
ete volkonen en aanï.a3. na aanval rclde op ons doel af"
Een t7ej wj-ssei aan Bakh0ster zljde (ook Wíllem Visser
raerd ap d.at moment vervaégen door Binne Costerbaan)
braclrt de ornnekeer, of zoals u wilt d.e verwachte gei_ijk-
rrake:', Kon keper Durk Valk in eerste instantle nog red.dlng
brengen, in d.e rebound was ook hij kansloos. Terecht werd.

want nao.j"en konden wij sok weer aan aanval}.en toekonen,
hetgeen ons twee vrije trappen belde op de rand van het
strafschopge-bied opleverde, doeh gesccorti werd er helaas
níet. Zo bleef de stand in deze meer spannende C.an fraaie
wedstrÍJd, welke goed geleid werd door arbiter Elzinga,
dus gelijk. Een resultaat ïíaar beid.e ploegen lrel vrede
aee aullen hebben lijkt .ons.
lJaar ook a1le and.ere ploeger5 uitgezonderd. Robur d"at thuLsnet o*1 van Iï.D.T. verloor gelljkspee}ien verand.e:'d.e ernauwelljks iets op d.e rangliJst. One resten nog ] uit-
t+edstrijd.en en ï thuiswedstrijd, Kunnen we lriei áe vo].l-e
wi"nst uit peuren dan zít er pronotie in lijkt orls"
Ytaar gemakkelijk zal dit niet gaan ondat alÍe betrokkenclubs om verschiliende red,enen cie puntenook hard. nodlg
hebben. We wachten naar af,
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uertrek n9.30 uit het ilii[LHIr met g eigen spel-ers,
o!us 3 geleende. frIiijK HUIïË:iÏÊi, Aï[ u/á LAAi{ sn nÉl;X
BRfitiDtR, dit omdat er sperer.s met onoevallen af ziek-ten te kampen hadden" Zoals :Àt{ I,jïtU,jr*í1N0, gifTSË.
RÍlilIl'lBU,qGr lvlt ïNT HiirSïff4 en BRijlR ui]cLSïRÁ, die e]kezcndag niet kan.,vanLrÊgen zijn betrekking, Én den hetpeval i0HANNi-s 'rKL0tulpiIS1r die Z r;edstrljCen is gsschgrst,
liu terug nËar cJe u.redst,rijd" 1n de E€rste helft, nadatcr:nsl00ï andere shirts had aaneetrokken ging nát ros.Ir r,rerd uat tegen dat ronde stuk reer aaÀqe{rapt, Heihad r,.reinig met voetballen uit te staan.In de tr,reede hel-ft uerd tR0ppïcHt jitiK[,! (srrverri) vêÍ-vangen dnor HtNK BRA[iDfÍï, die in de Ëauze eerst nogaan STË L/Ëfi moest vertel.len hoa de kraan van de douóhaopBn moest, ) r r r? lYraar f i jn op nÊar iiet. veLd voor detrieede helft. fr r;erd iets beter gevoetbard, uít GEni'isekschon die heet gc*d qenomen r,lerd, scoordepï[T HiliK5ïRA met het hoafd, 1-0, fván later knaldeRïi!KI i"lï[i'r5'IRÊ Êr een in maar die uerd afgekeurd. Nanoq Êans 10 minuten spalen kopte RINKT de bal uêsrin hBt net, Ínaar nu goeE dus z-a- Oit .r.r"as de eind-stand, dus onder de douche en dan nCIg eu*n naar a€nbepaalde plaats om urat te drinken en LJaar de ttR0ppICHË
j[,qKt"tr tussen de bedrijven door een bal gehakt nret €Én
ltuk brood opsmakte. Hïl Du[T ÊAN Dt L IJN, uisr u DËiT;".11'???? (Ju..... allÉên '**Fandags en Ooná""0ág"iE, je... JtiHití\,\tS (Nt_Clrn:e S) r;as ook in GL.tSLlAf . hii
harJ de hond bij zich, deze paslË op zijn scheeisát (Ë)Tol besluit, r^rii ik namens het 3s, RI tf\jK.I, ATI en
i"iIi'JK noq bedanken vo$r hel ineedoen en rririirtT ]"lcFsTril\
van herte hetersnhan LJBíisefi,

i.le aanvoeldÊr.

ffi #H*ffi {Fffi # ffi *t+ ffi #ffi # n *il{+n*il
Het Llas LiBBr zaterdag en {JÊ hooFten nu eind*Ií;k esns2 punten binnen te halenr Lr€ Einqen dan osr( ";;;ï;;i-tilqÍtvol qoede moed *n Á*i d; bËste vncruÍlzichten hetvold aí:,

Ie 1e helf t, viel b.t!tgr t.eqan, ï,rs probeerden het, spel teneken naar u. v' J. hialri de"'deir gnl,u *icÀt" De aanr./ar.ren
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jiepen op niets uit, tut-ciat upuue €€n unieke krns :i:irË!en deze ook benutle, meara...., dg scheidsrechter
meende builenspal t,e constataren zpdat hel feest, i,rietdoarglng" Het spel r,lilde maar niet vrotten, znrJat;;teqenstandef zoLraar nog Ëen kans kreeq rnaar aak zíjuii.dsn de score nog niàt openen, '
ilet. !:leef tot de rust cJan aok 0-0.ïijdens dit kuartiertje kreqen rire noq r,rat technischeaanui.izingen van t,rainer-coaÉh H, v. Dijk.zoals ock ln de eerste 3 kuarlier uerd €r LJeer van rr-
l,?u aangedaan oÍn de scÊre ta oBenBÍ:.ilit gebeurde pas pen kuart,ier na rust maar dan r..re1 dcarce tegenstanders, de aanvoerder gooida het, ball*tj*--langs het muurtje in de uiterste hoek zsdat ook oiu*keeper er niet bij kon. ue zagen nu tegen een Ê*ormeachterst.and aan en dÍt zou nog srgsr {.rorrJen toen dEscheiderechter Ben penalty toekenàs aan V.V,Ioiiaar Harmen s,tnnd Lreer a1s vanouds te keepen Én hieldds baL dan ook keurig ilit het net. ilit gaf ons ugËr Êeni<ick en het tempo uerd verhoogd.
Het resultaat bleek ar na 2 mÍnuten toen 6ên veir onz€tegenst,andersr fla een snel ganorflÊn vrije trao, van LJeË_noed ín eigen gcal traple"
De hel brak nu pas goed ros Ên de o'ruk op net, Ir,rsken-huiz*r Eoal'uerd mei de minu;-lt groter, l,*a esn msoiesolo-arLie van debutant Jan v. d. L,lar r^rerd hi j vru[ 

-
vcror dp gnal neergelegd,

lle bal kuram Liear op de stáp *n Henk haci er dan sckqeBn enkele mneite mee orn cjit i<trusje op te knapF*;; 
'

Lre kuarnen hierdeor op esÍ1 1_Z u"o"ip"olg ;n ;i[';;;uoor ons êên unieke situetie, r.rant het,iaa pËs de ?ekeer in de coapetitia dat L,Ë strl vosrsprcnq stsnden"i'let spel LJas intussen iers berar tsi,Jsrden en de ach*terhoede híe1d d* zaak can sak qoáa ii"r-rt, het a:nval ur*r ging onverrninderd vnort, hiárdoo" k'u*un ue dcorcncjerqetel<snde noq Ë0 Êen 1*3 vil,rrsnrÉn! cJrnr êÊn lro*vg fout :"/;irn de keeper van U. U, ï .iie i,aatste ninutBn uistei'') ue n$Ë vsi" te maken en zabehaelden LJe \/cnï de eerste kee i,", de cfimpetitie;Je
'"'oLle r*.rÍnst,

irierbi j uil ik Jan v. d, Lial becanken voflr hst uit*st.ekenrJ inr.raLlen voor Jan B" Ên ilerard \J sn Jan v.d*
"ioude van harfe beterschan tce LJBns€r)È

ffi9 ï * Ynaa,



n*fi .r,i.f,, ?8 - ULii[BlirÊïi'J i i]"-
Hoeuel ue moegtsn'"-oEtbai-l"en in f,rouur, kuamen |"Je met

11 msn 0p veld,
Ja en u uÍ*t r,ieL Roelof tysma is vafi club Êr afgegaan
en J Akkerman had ean verstcple of terr,rijl verstopping
in de neus, [Jus ue mce$ten Ë8n paer spelers gebruiken"
tlat harJcJen uJe gedaan en de spelers uarBn f'ilnze Grote
vríendÍf í'licheaI Rngqendnrf en osk Henk fi?ema.
Goed Lie LJaren in Glouu om sen uur cf 20 vsor 11

0e ueCstrijd begon om 11 uuf,r De rotjerpieo van
scheidsrechter beqon. Ja het verbaasd mP tocht
de scheídsrecht,er van ook áan verLedBn keer.
ilus Selroon denken osk een Iike] ' lÏaar goed' Ue kuamen
goad door Grouu heen uant de eerste qoal LJas voor 0l-
de-besrn in 5 à 6 seconden, Uan ftimrner.
en LJB moesten dus rr,eer op nÍeur,i storten. Ja een paar
minuten spÊlen u,Ëer goal 2-A voor onze supBtmêflflËfir
illdeboorn,
fn toen n6q BÊn derde goal voor romke, met zijn ger.rel-
dige knpje. Hij kopte gÊb,one Ín" Toen klsnk Êr een rot-
jerpien van de scheidsrechter. Het Lra's thee-tiid"

Flaar Êvan later gingEn Lreer het vÊld Dp €n LrË star-
ten de moter ueer á"n. Uldebaorn had Lreêr êÊn gemaakt,
Dat uras lYilcheal Roggendorf' Dus 4-0 taen. Had eÊn jon-
gsn nummer 4 de bal, zodat onzÊ geueldige potenbrekBrs
Johannas Poenjes hem neer s1oeg,
Scheidsrechter zBÍ niks maar uat uí1 je, hii ke*k naer
bo ven. I'iaar bo ven is niks t,e zien Numrner 4 stond Lreer
op en q;! f Johannes u;eer een schop terug dus 4 aan de
kant, 5 minuten. Ja ik iJeer esn goal maken jongen en dat
gebeurrje de stand u,as 5-0 en Grour,l maakte ar ook 2,
Flaar f;ldeboarn bleef voor" fn L,e kregen er nog dfis Br
bi j van Rimmer an iYiirh*al.

Verder ueet ik niks $eer te verLellen an de autots
van lf een Ën v" d * Kr!eke, bedanl<t vso r het meeri jden en
*ok de e L ac *rige T ysnë !-1o

Àfz. J, lkkermari+
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ers fiIdH vÁÍ{ sg vnv* oÍ,FESCIoR!{ ï$ HG[ï. 
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fitNPË0 ilLDIBil0ni\.* 6-S.
l,.l[e Einq€n kr.rart votrr l uit 0tdebosrn r,JeE on t* vcet*

ballBn in Sint Nicolaasga. t'tá veel zoeken en vrsgen
vonden ue hel voetbalueld en zschtan LJa de hoxen oF.
Toen ure ons Ëmqekleed hadden gingen urÉ naar buit en om
een balletje te lrappen" Dai duurde niet ?.o lang uani
de scheicisrechter uilde de kaarten zien,
Toen hij daar mee klaar lras hield hij een heel verhaal
dat ua eerli jk rnoestan vsetbalJ.en (doen ue alti jd),
Het mondje dicht behalve dan de aanvoerders ên de man
met het flr-ritje in zijn handje,

Hierna qÍngen Lie het veld Êp met valle moed. De ssx*
sts 10 mínuten qing bestp maar door een foutje in de
achterhcede r,.rerd hat 1-0 \rogr RËNADCI, Áu_cuet,inus qing
€r u.it Bn l-ienk Uink kr*lam er in.
1C minuNen vcor rusL kreeg Gerard een klap in het, csg
van Ben speler van Renado. Haico spaedde Br heen en
haalde [erard er uit en ging rnet hem naar de dokter"
Cnrlengelekende kuan er Ín.0e baL ging nog l keer in de
tor-luen tosn de scheids rechter vloot voo r rust "

l,l a ds'"hee cingen r.ie met r,.rat mead LJeer het veld op"
lia sen cDrnÊr van Renade die zat kuamen Lrij in aanval
maar ue kuamen niat'verrJer dan de middellijn urant- 1

van Renadn anderscheple de bal en ging er van door an
dal LJas hang*n,5-S"
HÍerna uerd [Jouue apgeschrs\ian L]aqens een grcte rnsnf,!.
ilenado maaki-e er nog 6-0 van, ciit uras leL/ens de eind-
stanC" fria de uedetrijd kuram t-lerard net €Ën hechtíng
ir:uÊn het ooQ L:eer lachend ap het velC,
Jai: van de Unude uJensÊn t-e veel bet ere chap toe 8n
Gerard netuurlijk ssk"

ffi*ffi*a*ffi*ffi#ffi#
Gerneiis ilÊerrnei,

ffis+ffi*+*ffi#ffi#
Ull$ï[nLI]ïtNS -1d - lLDtEuilíïfiJ 1d"-
{rij zíjn zaterdaÊ ffp /r april near noster}j.flens qs*
Liaegt.
lirS kuamen er kr,rart vnsr g aái'l .
UsurJ Jan Ên ie:"1e en iiarry LJarÊn de eersts hnlft,
niel aan het vaeiball"en.
zij LJargn de reservÊs.
In Faar ml.nuten begon de uedstrÍjd.
esn pítat minuten later had ocsterlittsns Êan gcaI,

_/í@



::ergfn hair"; CÊ,-.ji-,,-, l;i :. i ít:--tri:.,in cie laatsle rnin,".:ui al,,reÊr eËn gnaJ" vosr hun.
ËauzF,

l:-- uoetballcrs qaar'l naar de kreedkemer om thee te drin-11Ëitr

J*han eing Ër uit arr renê *n c0Jel1e, Uoud-jan gingen er in.ilen paar minuten hadden,,rij een
L a ter eÊn ho ekschop ïhcrnas, f i 

"ci.*s er in het laatst het einde2*? is de sland
ue hebben te elecht qespeelt,,

l-iarry Brandsma,

nLt[BilCR[: t - Jirnsem f,-
lJij moest,en voetballen tegen Jirnsem"

iJe moesten 8. 30 Ín de box en 9, B0 uur vaetballen"
tn Lis moesten de eerst helft tegen de r.lind in.
i/laar er st,ond haast geÊn r,lind,
ïn rJe eerste helft ging het niet zo goed.
1.,'and na Fpn ooosje stond Jirnsem a} met il-1 voori
Later in de eersta helft glnq het, uat betar,
Toen vloot Tijmen af"
Lla lr,reede helf t ging het. nog 'oeter, uaniJ íliaunis{t) red" }
skaorda 1-1" In z.o bleef het 0ok*

Sibie Jan dp ilocs,

r gÍngÊn sr uit, Harry,
qoal van Jan.
draaide de bal er pre-

,t

L

É

Fn 5o l-{aef t i.emand vàn de I
de voeltral-brnel<" Sible
br*ekj e thuieqeir,ïn*n,
Uo zijn brcekje stond
f;ij.qIY- -

nupillen onk sen venk*er*
.lan is,'Tret een te klain

0p de a*hterzak de ler,lsrs

ilil*m#n*ffi # ffi #ffi #ffi #ffi **#r#ffi

o7 -peteor
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i\,ja €en inËoiê vsorjaarsdae .bs.rrak iegen her eind vari
de middaq de lucht en loen om h;rrf zsven de u;edctrijci
b*gnn von{, onze gïensrechter hei nodig orn ztn reqanpak aan te trëkken. iii j Lras nu na a llaop vast n"tt,erdan net publÍek dat aok deze avond ueeï voor de nodig*sfeer znrgde,
In deqene diÊ neer deze'redstrijcÍ zijn karnen kijken
hebben Êr vast Eeen spijt van gehad. In een Êrg iraog
t'empo is sr t,r"ree maar drie kurartiar gespeerd *á *reien
Lre een mooie *-edstri jd le zien, uoor'mi j een van debeste uiedslrijden van dir seizoen totne!tou,
Lioor rust uaren de kansen onqeveEr qelijk over de beirjaelFtallen verdeeld, met r,reinig echt -qsváarIi jke rncrnent*nïn de pauze bleek dat aIs in hetzalfàe tenrpo de lueedehelf t zou ,o*.d?l_ gespeeld, het e€n konditÍe slag zcuLrcrden. uËrschiLlende spelers hadcJen het al "o*íti5i*en uij vreesden het ergste, Ílaar gelukkig Lras het ieei.*end a7. urat langer rSeleden en deed dat, zijn Ínvlsedniet Íneer gelcjen,
Na za rcnd een kurartier spelen in de tr,reede hel f t sloe,:dan toch het noodlot t.oe, Beheerst r,rerd de bal lancsde qoedkeepende Durk ingeschoten,
Lre hadden het niet verdiend en zo dachten de spel.ers
ar_ gCIk o ver, Ên er i,lerd all es op all es gezet om degelijkmaker te kunnen scoren. Het uas uiteindelijk
Jan iYl. die Êen vÊr uilgelopen keeper kon omspelei
En met een boogballetje scoorde,
Het uerd Êen LrarE uitÈuttingselag en het ElnQ met
$ommigen steeds moeizamer, ldaar verluíd L,as er ook ienandmet sen dubbele handicap i hi j zab bi jna kapot sn ila,Jlast van bruine bonen d;ie opkuamen om Êven lanas deneilsvleugels rnes te kijken,
iniaar buit,en cJeze induvicluele íïrseilijkhed*n bleefl heisoel qoed en r,-rerd nog getracht cn nógnaals te $Ê*rsil.llen bleBf dacrgaan net jeEen Ëp rJe bel uat, nog resul_*teerde in een kclgstn':rl vBi-r -l"ykie sp de paai_ nà *.]en
r,'oo r?Êt t'oo maat," vAn Ht:ncJr:k. jriaitt cji,t alies machtniet batgn sn zoals zËvp.lk Lias h5t gciuk opk nu ues: n*rde lecienparti j " f en ong*Iuk<i"flË leri:Ëst,BelcaI van
i,t il1enr kuam vorlr de voeler: vr:r'r Ëen I rnsumër, die rJebaI 0vÊr ilurk in net net uerkt,q:.
Nu rorgde irnsum er uel vr]{}ï'dat rjsze stand in de laatsteminutpn niel ineËr ui'1, irandE:n r,'l*::cj !;eqeuano,Xl rnel aL kunn*n uÊ lerL.rczien ilp án-maaÍá oefen\.jecJstrijdgaer: geleíd r:nor Y-, lze ÊÍËarJiij, i-jans



lJist U dat... a.. r.. r...... r r...... r. r... r r i ó. t r. r, r..,

Iec en llarian 1 april getrcuvd zíjn,
,, Dat het Cus gêfu lrapril-ncp'r vas,

r r a He iedereen uillen bedarrken voor de leuke- presentjes, kaarten en bioemen

t, Iedereen die onze I't:.s'.rw-borrel_rr hee-ft ge;nist
ÍÉar mcet lrachten tot het trpoppenslokje"

), tJe on drie uur getrouud zijn en dat het drie
i.tt,t.r' later a1 in ons clubblad stond.

,, OLPEBOOR$ 1 op <iinsdag avond een oefenr,redstrijd
tegen lfSíSÊH SPEELDS en dat het verslagje daarvan

- drie uur later in ons clubblad stonC.

?? fiïEiEf.MSSER ctínsdag avond zijn auto op de darï
.,roor het hek van het sportveld parkeerde en dat
dat drie uut daarna ook in ons clubblad stonC,

t, OLDEBOORII 1 zondag morgen om 11 ur.lr tegen
OLDEBOORII 2 speelr, (Oe.tea vedstrijd).

,, OI,DEBOORN 4 zondag norgs: on 10 uur tegen AKKBiJI"Í
speelt. (0efentoredstrí jd) .

,, Dat de redaktie over deze vedstri jd niet ',ril
i.eirweiden . (tfnft2???22)

,, Er verder geen oefenvedstrijden bij de redaktie
bekend zijn.

,, He nt,g steeds puzelstukjes te kort konen voor
de GALA ïliEE poster.

,, ht deze puzelstukjes in de kantiene ingeleverd
jcunnen worden".

,, Dat een voile poster de clubkas FI, 350100 op-.
levert. .

,, He RïlfU$ DAFÍ wilien bedar:ken voor het oplralen
van r1e TOï10*mTf0 .fornmlieren.

, , ríe l:open dat er deze r+eek eeti ver1,/anger is die
zijn t,vijkt' over wi1 irernen,

,, Dat het rneespelen in Ce TOTC en L0TTO onze c}",lb*
kas aaxdig ttgpekttr.

,, Ar bij de F pr.apri"ifen ielia^nd in het doei staat
di.e p:'obeert zi,in r,radsï na te 4*.,:rr.

s r ]j*n rl.,:rt a). aafci-,;,i i;e1;i.r:.,: 'r,:: r,r.;_r:jr:i:n..
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Boornb. 17-28 Mildam t?-15l.Varga 16-2? HDT t5-t.l
Oldeh.p. 1?-19 Akkrum 16-13
Oldeboorn 18-19 Sparta i?-)j
Bakhuizen 17-18 Tèschell. lÍi-10
Robur L7-17 Buitenp. l?-i
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o i 11en
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Hg A YTS
liie rJus
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de spectaculaÍre uedstrijd lussen de I pu-
en de F pupÍllen op dinsdag 7 aoril j.l,
de goed IeL/íjdende scheidsrechter Àtifil

een paar voetbalschoenen gevonden in de br:x.
Êen paar voetbalschoBnen mist kan ze LJear
bij; í,lii'JI HàAYi5r ANI]Rit\CASTR. 3B 0LDICCuiltj.
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Nuttige winst
Boornbergum

bij 0ldeboorn
Under druk van te moeten wínnen hebben
Oldeboorn en Boornbergum een vreernde
en soms_ te onbesuisde wedstrijd gespeeld.
Llet besle.rlttï hei spel wils over de gehele
wedstrijd geilomen toch wel voor Boornber-
gum. De eerste;10 min. was het alïasten van
elkaar. Het/smalle vgld was er de ocirzaak
van dat de gehele rvedstrijd te veel tijd rr.'erd
verknoeicí mlt uitvallen. In de l4e min. had
Bmrnbergum . de score kunnen ope nen.
maar de ha{ verdween in handen yan de
goalie na een schot van Binsma. Een mig..
later was het wel raak. Haitsma haalde dc
bal geralïirieerd langzaam uchïerover. over
een uitlopende keper heen. De bal stuiterde
richting dodl" Durk Siilenran gleed de bal in
de iou*en 0-1, In de l8e min. een splijtende
pass van van Poetcrcn.
De Oldeboorn goalie rreif'eldc mct uilko-
men. wàarop Durk Slagman rcn kans
kreeg. maa.r hg schaot over. ln de lOe min.
kwam Oldeboorn op l-l middels eed o\'€r-
treding tegen goalie l\{inktma. De lrhiter
nam het appèl van de Bor:rnhergum srcnr-
rechter niet or'9r en keurde het rioelpunt
goed" In dc lOe ndn. *'erd Binsniir sehaakt,
De toegekende ttral'schop $erd door Lou,is
Slagman lèilloos ingeschotrn l-2. Na de
thee deed Oldr'boorn rerwoede pogingcn
orn de lchterstdnd Ê'cS te terken. rn,rar rlc
solied opererende achterhoede van 8o<,.rn-
bergum gaigeen krimp Bournberguín nlm
geleidetSk dc ;iunr,al \Á.eer ter hand. Wat in
de ó-5e min. resulteerde in een trest schot
van Tamme Siagman die centímeter$ nilast
ging. Drie rnin. later $us h€i Soolsnra die
aan de z5h3n ern lange spurt inzettc. Zijn
goede vr:creet ri'rrd docr niemand begre-

fen, Boornbergum kreeg kansen grrioeg
teten een schutterende Oldeboorn detensie.

maar doelpunten k$amen er niet. Ol,,1c-
boorn daartegenover zat ook niet stil mriar
hun schoten gingen over of ier niiasr. Vllk
voor afloop werd het Oldeboorn nog e\'et1
met de neus op de feiten gedrukt midrjels
een lepe lage voorzet die hallliggend via de
keper en de lal werd l-3 ingekopt. Al mer rrl

een verdiende overwinning voor de Boorn-
bergumers die nu samen mst Worga de
dienst uitmaken in deze competitie, De
stand bovenaan is nu:

HDT verloor onnodis
van Bakhuizen

DONXIRBROEK. HDT lon hei zondrg.
middrg op ,,Ontr[k'nlet bolwcrlen lcgcn *el-
huircn. Er wm rcinig *rrchtsverechil, mur dr bc-
roekers hrddcn arn één doelpunl gcnocg om de
volle winst mce terug l€ nemcn nerr Gmstadrnd.
Hoerel de thuisclub mct nrme in de slotfrrc nog
hevig randrong, hrvrm dc gclijtmrkeÍ nict mecr
lot stend.

Ook in dc opcningsíase liep her behoorlijk bij dc
groenzwarten. Er kwamen enkele kansjes, maar de
thuisclub-schutters zochtcn het doel op de
verkeerde plaats, Na ruim een half uur spelen
kwam Bakhuizen vrij verrasend en fortuinlijk aan
de leiding, Chris Koopstra produceerde een
mislukte terugspeelbal. waaruit een aanvaller
de bel bemachtigde en ÍIenk Betren kansloos iiet
{0-l ).

Na de thet zakre het spelpeil enigszins. Er waren
nogal wat foutieve pa$ses cn dat leidde ertoe, dat
het middenveid hoofdzakelijk plaats van handeling
was. Niettemin kreeg de thuisclub cen goedc kans
dc stand in evenwicht te brengen. Vrouwe ibrtuna
lict dc gastbercn echter even in de stee&. want het
schot van Wietse Drenth kuam via de onderkant
van de lat weer buiten de palen. ln de slotfsse
gooide H DT eÍ nog een schepje botenop, maar de
toch wel verdiende gclijkmaker kwam nie t meer Íót
stand.
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