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llLDtB00Rnl Zii, leverde een bovenveruacht,ing goede prBstati e cn'maar ev6n de koploperrIrdiJk 2,met ean 6-0 nederlaag naar huisterug te sturen.Als ór dan ueleens uordt gesproken van eengeflatteerde uitslag, dat, ishier beslist niet h;i g"uui.':1s GíiÊRlDiJK niet verschif te;d; -k;;;; 
;;;;rï;"h3;"1*:rnaakt van de noodrem, dan Lras de score ie*er nog-;o;;,uitgevallen. Zorgt teíoer JÊ N met , tn-pupirLen dan tochnoq voor een KrilipIUiNS-FItsTJt? i'Jaar ik'me heb laten Ver-fellen dan zouulDtËuiii{i\'nu de ,"ngii:"1 aanvoeren. tiol_Eende ueek naar RUTïruqLL[, .4rs j;ttï" -oàur 

oo R za gemo*ti rreerd het velrJ opkomen, dan .^í Oit q*àn probleein z j.in
ULDËA{jlrtfj 2 ontving zondagmorgen T. F.5.3. In sen

;:::::-,ï:l:*-rijri, oF r.,e1 de y?dstrijd van de se.nÍsteKdrsEn. ur:fit qêEn der beide elrtallen Lras bij iacni*-*rndoelpunt te maken, i'rer cJie il-0 moËÊn neiue nloegen zekei
l"u":9?l zi jn. Uolcende ueek naer SUilrUi.STtRVtrN.Hooelijk uat neer geluk en dan iÍjkt een kiein suucesieniet uitgesloten. --J '



cLiltsuilni\j 3leverde achter ue1 een knappe $re3-
tatie door in iRlJSui;i; €êfl attijd lastige te-oenstander,
rnet 3-1 te uinnenrzander mBer knan r,Jefk. A'S. Ueekend
naar GURRtDtiK a Áp bezoek. Áls juLlie Caar een gelijk
soel- kunnen bevech!en is dat zeker een knappe prÈstatia'
i.in'r daar in [0RRtDI]K te uinnen is €lt,ijd moeifijk Qeu:aest
cf denken jutlie daar anders over? Ue siene uel'

0LDtts00i'it{ 4 had een vri j r,reekend en moet ?r s'
ueekend naar ILSLtJC om cJaar te proberen 0DI5 3 een paar
nuntjes afhandig te maken. llit moet mogelijk zijn'

0LiltB00Rf\j 1moest bij AKKRUI.'l op bezoek om t'e
ilroberen ook daar, om vOor Oromolie in aanmerking te i.ril-
len kornen, de 2 broodnodiqe Dunten te pakken.Het is zL,aar
BevOchten maar de tuee Ountjes zijn inderdaad binnen.
!ok til DtHULTpn Dt h ielp ilL;Jtg0CRN aen hand j e an ve1100 r
in HA FïL INGIN van RCBUR. iius nu helenraal ,geen qezeur nieer
o\/Êr ;"als die nu maar verliestrr, jullie hebben het nu
zÊlf in de hand,
l"rillen jullie nu echt, gromovar€nr €il dat i,leet ik ue1 ve'
ker, dai is het nu LreI zoi rr zi.jn verschillende jongens
van het eerste, die er alIes voor laten 5taan, om fil
op het veld te verschijnen. Laten l^le nu deze 2,..:edslrij-
rJen, de 2laatsten rjie nog Sespeeld moeten r,:ordenr 8I
voor zorqEn met ztn allen flit CIp het veld te komen'
.lullie zi3n het geuioon aan elkaar vÊrsIicht,Uok tegen-
over jullie grotó schare sunporters hebben julJ-ie uol-
qens rij verplichtingen. zanóaQ in llKKRUi'l Lras er veel
publiek en ik moet t.oegeven er uaren ook enkele ÀkkIUn-
rners bi j. Neem me niet kr.al-i jk 0LiJttscuRl'J 1 r maar nu
jull"ie ór zs goed voor etaan, moest me dit even van het
Iart. lJil dan ook bes]uiten net jul1ie êr s. zondag thuÍ.s
teqen ll5;U*(ureer een laslige klip) alle succÉs enrLraar
juítie de laatst,e ï,Jedstrijden niet over hebben te klegent
een beel j e gel-uk toe te r,rEnsen,

lr.A. 1n mijn verslag(auerzichl) van verleden ueek stand
eèn foutje. Geen schrijffout, fiiear ik Lias er ven
overtuÍ_oc dal Reems-bergum ua3, ual hij hei ?-ce os
bezoek kr.;an. Ik heb gel,JoDn de Ë voor eÉn ii aange-
zien, Jal ik hierop zoueel kritiek kreeg ovÊr cJil

f'gevalletje I'moet voor mij tlel aanleiding zijnt
ie denkeá, dat de vorige oLlerzichten toch allijd
r,iel vri j l*n f outen Lreren. Hel seízoen is bi'ina len
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eÍnde Ên ik zaL clan {naluurj_i;kde t,yoistes, dÍe ziin n.l. qoed
nroberÊn geen fout LJeÊr te maken
de ?tbril" le qebruiken,

a

,let rnedeu,erkin! van
\"r0or rje taaLÍ"nuten)
Ên inrt v*rvoln

i'. , iii jhcl t.

WEDSïRïJD*

ÁKKRUli - O.tDEjBOOiU,t. (1-2\-

Deze L"eek een uitwedstrijd, waarvoor we niet ver aoestenreizen. A1 hoer*el er enkele mensen hraren die de chinees in
Ákkrun moeilijk voorbij konden konren, belanden we toch nog rn,ijsnel op het A]:krw'mer sportconplex. Daar hadden de supporte*s-
hun piaatsen a1 ingenonen konrpleet met toeters en zelfs een
spandoek

lía de a.ftrap rpas het OLDEBOORN die het eerst konjuigen, vanaf de doeliijn uas het TrElÍËN die de bat- voor het cloelkon trekken en greholpen door de keeper en de r,rind belarrde de balin het net. l*0. Voor rust zouden we nog een keer scoren,l'ï'1. door RIiiAE. Net een 2-O voorsprong konden we toen thee gaan
ririnlcen,

Dat ,{KKiu}í het :'let deze achterstand niet een5lfieouen vegeveten' Keer op keer vlcgen d.e ballen bij IXJRK om zijn orell,Ío
maar hij stond zijn nralu:etje. l,laar hal_verwegen de tweed.e helËtfioest irij toch een keer vissen. 2-1 - AKKRuFí 3.àg fi.tt een gelijk
spel wel zittea. I'iaar onze achterhoede deed het pr"ina,
sJïu1cË PAPAmPoLoS had r,reinig moeire net zijn Griekse tegen-stander. ïlak voor het eindsig:raai" r,rerd onze F 16 iJAlir.lÈ zu)
ncg even onderuitrrgeveeg6'op ce rand rran hel strafschop ge-bied ;naar het leverde geen strafsr:hop ap alleen een paar blauue
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plekken voor JÁlli. De vrije trap die we ven dit grapje over hiel-
den r.rerd niet benut. Dus de eindstand verd 2-1 voor OLDEBOORI{.
het rest raíj nog om aLle supporters en vooraL de jeugdige sup-
porters ondg:r leiding van ?AHIG en THËO te bedanken voor hun
aanr^'ezigheiE en de spandoeken. teuk dat jullie er varen.

0LDqB"LiURN Zl'l - GCRRg?ïJK.

Koolope.r G0ltÈtUIJK kuam
op bezoak en dat uas aan
de publieke belangstel-
ling urel te merken.

lYiaat liefst ê6nhonderd-en-tr.ree
toeschouLJers omzoornden het veld.
0nder deze toeschouuers bevond
zich ook BTTTY v. d. Vf f li en insi-
ders beueren dat hierdoor het

spelpeil van da thuiselub uitzonderlijk goed Lras.
iieze uedslrijd begon om tuee uur op het oude veld.
i'1et eerste kurartiep. speelde zich hoofdzakelijk op het
midCenveld af, Kenners noemÊn dit ook r,rel aFtasten.
iie eerste helft vorderde,bn na onqeveer tuint,íg mi-
nuten gaf Rlf'11'1[RT IYSINGÀ een voorzet van rechts en
nrecies op het hoof d van KtË3 v. d. Uf Ltif n die vana f ze-
ker 12 meter schitterend in de hoek kopte. i\,Jog geen
tien minuten later ulas. het UILLil'l VAN KALSÊ[iK die de
t,r,ieede tref Ferrkopoend, voor zíjn rekening nam.
Slechts êÉn afstandsschot stelde G0RRtoïJK hiertegen-
sver.
0p slag van rust slal"omde UILLtfi V,K. door het straf-
schopqàU,íeC en zodoenàe konden ue met 3-0 rusten.
Je uituedstrijd aan het begín van het seizoen urerC
met 5-0 verlorenjl De kans bestond om die cijfers
volledig ueg te Lierken,
ïn de rust moesten ue de qebruikelijke uoorden van
coach JAI'i VhN -ltR Vlti\ missan, omdat hij bezíg lras met
bandracorder de stenrminq op le vangen die ar inde be-
zoekers-klegdkamer heerste.
FilïS 3i\itiGíriii nam Ín de tureede helft de plaats in ven
;1ïí'il';iRT. Ëij de eerste aaval over rechls sprinte IxIï5
naar binnen en schrol keihard vii: ae paal, de bel in



hei iioei., 'f u.,e rd dc bal nCIq net door ïyiri-iri ,.luijiKi-i,,r.
3e-i reri;kl?':? de videocanuen ues dit echter nie_,!. le
;ri. sn,
iiLiIelilfit i:ieef rieel sierker en na Ësn kurariier iirestde scheidsreÈht,er Ben G{.iÊ'tIDI Ji.(*sptLIR noleren alsqevolg Lron €en zuare r:ver.t,reci.n; iegen iÍILL;:ii v.ii.Ii-iil i; lïï[,{ ku.ran naar voren om de {oegekende vri jescho;: te ne$en, Hij zeii Ín het fries Jelisu,aar:
"noel ik hem êr euàn in kn:rlten??i.
il::n zeker 4a meter eratte rJe bal via de r<ruisinc BnCe ruLr van de GtiÊ[DIJK-Kli:Fiti in het rirei S_4.'i)e koek r,ias nop niet op oànt UiLLt;!; U.n. scleerdenÉg ËÊn keBr nFar het vÍjandelijke cioel Bn tiet6-il als eindstancJ aantekónen.
De door.drijfsaf aangedreven toeter van uirlem uisserLras inniddels uitlieput.
i"ig! noe tuee uituiádstrijden tegen RCïTiuALLI eniiRIir:HTsriii gtrys voor de boeg, Í:qt een eventueel kam-Dioenschao binnen handbereik"
[ên punt voor otr G0RRID]J]( Ën tuee punten voor opf.N.r. '

C.I'J.T, sDeelde af gelopen_zaterdag thuis tegen R"ij,F.en bij een 0-1 achterstaid in de-tueedÁ n*rrt u;erd iieuedstrijd gestaakt uegens onqere!eldheden.

T i iTTi iJIUtf,rSIiiUA ir]l-rIR 
"

:r* r*I* Ë *ffi àB t*l *rxr*rxE
OLDEBOORN 1 D - ÍT.fi,IJE 1 D-
ríti hebben zaterdag 2J april legen fi,J$JÊ gevoetbald. ';íe haddenin de eerste helft de aïtrap, líe gingen goed maar we hacldensnel balverlies en d.at koste ons een goal .
De tveede helft" TLNJE iiad de aftrap" l,íaar ook die hadden sneLbalverlieg. Toen kreeg ÍlfriE de bal rnaar e:. k'r.,anen tuee TTJirijE-
spelens ophei:r ai'. l,i,aar tri.j kan net geen;;iclai;nakenn Toetr zijn er
log g goaïs bij geko;:ren, O-4 voor TIJIíJF]" Ën Cat bJ,ee-F zo.
Haar r.re :noeten volgencle veek tegen dï$FOtIA : uit.

afz.. ftmïfi KOOïSTRA,
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vcor het eerst sinds tijden hadden uÍj zaLerdag j.1.
cnze eiqen oloeg aeheel en a1 compleet en daar kuranr
H.[ïu-l-;ili: noq, bij. l,r B begonnen met voIle moed r.lant de
uitr,redstrijd hacJCen LjÊ met 2*1 qÊuionnen. i0i'iKi lrap-
te afl or half elf. Al Eauu bleek dat Lrij beter LJaren
en dit had tot resultaat, dat ;i0í.iKI ons Gp een 1,- rj

vocrsrrone bracht. iïti{liiJil trapte af en ueer krenen
uij de hal en deze keer sloeg i{ii'iíi[rt c]enadeloos toe,
2-J dus. JAhi onze kaeper had ueer Èen qemakkelijke
daq u:nt i-iil\Ê tJii bakte er niet veel van in de voor-
hoede.ltia nog ulal heen en ureer .-qepingel kreeg R0l,iKf
LJaer de bal- en zeLl.e ons op Êen 3-C voorsFrong. i.1
c6ur*J fLuite de scheidsrechter af uoor de rust,
íij*[Aï qing er vrijr,rilliq uít'en HtllK tIZitrA kuram
er in. In de tueede helft speelden uij echter zÊer
slecht door voornamelijk het slechte af het helemaal
niet afeeven van de bal. Uel hedden L,Íj nog enkele
kansen maar die urerden niet benut, dit kr,.rarn groten-
deels doordat het te mooi afgemaakt uilrJe urordenru.rat
dan meest.al niet 1ukt. Het bleef dan ook 3-0 voor UL-
Dt30URN. lria de uedstrijd uas de stemrning niet, za best
en gingen diverse heren rnet kuraaie kopnen naer huis.

iJ . ii LlillH I'j .

I*I*T*T*T*I*ffi *IXT#I+KT
Hf [fr[i',rV[[fri 2 C- ULi]tBiJ0rllri 1C ( t -0 ).
Lre begonnen om half éên. A1 qauu kr,ram de eerste qoal
Coor THtUNT maar jamrner deze urerd afqekeurd door
ije scheidsrechler. í\ia even spelen kuam de eerste
echte ooal door j"lItCHËL, A1 qauLJ kutam de tueede Qoal
door THIUNi.'loen kuarn er een tegenooal van H[[RtNV[[i\i.
írjaar dat Iieten LJe niet ttlgsn.í\I qauLJ kuem er ueer
eÊn goal .van l}iIICH[L. [Joor nCIg even snelen bleef het
vootr de rust 1-3 voor ons.
Ue qing in de tr.leede helft er L,ersr teqenaan, Nê uat
spelen kulam er ueer een goal van THtUI-i. Na uat kansen
van tiï[[i-iIL kuram Êr toch Lrser een qoal en die r"ierd I
gemaakl Coor iiïi:iHiL,
rtLa ue-rt, tegensland van Hi-tRIi\lU[[N uerd het tocir noq
een goel door tÍililHlL, de laatste goa1.

--6-- ITTU v.d.i'.IULIi'J.



I7 -petear

Ulli\iDiiAG i, jz3 A,PiJL,i

lie rnoesten uit teqen LIA.R[4. !m kuart over zes moesten
Lre speLen. De eerste aftra'p LJas voor 'ilAi1Cii en tnen
maakten UA RG.q een goal di.rs uas het Ben ef trap voor
ci-DtB00Rf'J.Toen had iiAíiGA een kans maar FRÀt\s Êing ervoor liggen, dat ujas Ben ge1uk. .

In de tr,:eede helft hadden r,rij een kans en da keeoer
ging er voor liggenr En hi j had hem niet klem,r,tA RïNiis
maakten een goal toen i,j&s het, 1-1 , Let,er uas rJe ued-strijd afgelopen en Lre Lraren blij met lt-r, toenn
iie moesten douchen en later LJaren uÉi in tiLDtBt0Rl'.,t,

FRAIiK.r* r*r * r*r tr *r *r* r*r #ffi
U, U. 5 . s - UL DIBUU ilN e.

Lii j inoesten 8,30 naar UIËDUIvi.
ïr:en L,e in de auto zaten kon TIJfviEtt het voetbalveld
nÍet vinden. i/iaar later vonden LJe het veld urel,
ie eerste helft Ginq het qoed, uand tï4ftïNIS schoorde
0-1 , ïoen had H ILËQA i,iiJ de bal. Hi j schopte tegen de 1at
en toen ginq hij {ru€rr
Leter had iIILEÍiilNt de bal, schcord A-2"
Toen uas de eerst,e heLft voorbij.
tie tr.raede helft EinE het niet zo goed uand U.U.S.
schoorde 1-2.
fn ze bleef het oci<.

:iuL[ ;i;ir.



0LuIB0t]ÍiN 3 - ÏRNSUI'ii 3.
@prir vertrokken ure half tien naar
Itïí'JSUi'1. il"'dr"ht"n dit uordt êen zLrare uedstrijd. I'iaar
het duurde niet Iang of Tï-l0tÍA5 V0tlLSTriil scoorde'l-0.
iius rJat ïrras aI een goed begín. fen kuartiertie 1a-
ter kuamen ue met 2-n voor le staan door een doel-
nunt van PItï[Ft H0f KSïRA.
In de eerste halft uerd daarna ook niet meer 9e-
scoord,l'ja de thee qing Ai',jN0 eruit en kuarn UItEt de
iiijUS erin. IRNSUiT' uas eerst êen beet.ie betar zodat
nLrn ook een doelpunt maaktenr die voor J0H. v.d'5LUIS
onhoudbaar uJas.
ilus Lre moesten nu oppessen dat ÏfrNSUl'i niet meer doel-
llníen kreeg.
jtraar even tater kuram de iliitjS aan de bal en ging alleen
,-ro de keeper af maar verspeelde de ba.l helaas.
ij te r .toch kregen ru,e no! Êen kans en die uerd dan ook
noeci benut door UIfB[.
,,ius de overuinning uas t,och van 0LutD00ilN,Lindstand
1-*1 in het voordeel uarï 0Li-l[tsii'.irtí'j.

I I IliK.

ffi *.t*I* n # ffi - ffi à** ffi "Fs ffi S t* I* t
slanden op 27-4

ham 1-5: Buitenpost zm-Stard-v l-0. Eerste kla93e
{zo. ) : Ak}rrura-Oldebcarn 1-?: Robur-Oldehtlipa-
de 3- l; Bu itenpost-Bootnbergi,i!m l-!; lVarga-MÍl-
dam 1-0: HD?-Sparta 0-0; tsakhuizen-Terschelling

Boornberg. 2A.33 HDT 20-18
Warga 20-31 Aki<rum 20-1?
Oldeboorn 20-23 }llildam !0-i?
Ctidehoitp. 20.22 Terschell. 20-17
Robur 2Q-21 Sparla 20-i4
Bakhuizen 2A-20 Buitenp. 2A-í

Sport Veri.ent uit Oldeberi(oop is gepramoveerd
naar de eerste klasse,
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íjldebr:orn 7.,1i, mfier. even-
ijes koploper in hun afde-
lingr stelde zeker Lreer
niet teleur om Rattevalle z
2 puntjes afhandig te rnaken.
iret is voor ilottevalle z
den ook geen schande om met
4-1 van de koolooer te vÊï-

1Íezsn. tlensBn, urat is dit heerlijk om te schrijven.
\lolqend ueekend Dr.Boys nog even pakken er.l ..,.. o

0ideboorn heeft een kampioen. uil ten aDzichte vên Zlv,
besluÍten met rÍjongens onderschat ze nÍetn uant iederean
uÍl vF?n de koploper uinnentt,
Houd het koppi€ €r bij en jutlie zijn Kampíoen.
Als ik dan die competiti.e van jullie za dan nac eens
n;,q? is het echt loan naar. uerken.
it;aat ue uachten rustig 3F.

iilDtB0CRi"l 2 moest naar Surhuisterve€n op bezoek ên
presteerde het om met een 1-C overu;inning hulsueert,s
te keren een knappe prestatie. Uolgens t^ieekend Slan-
f ries-l'Dpelscha thuis. Lias het daar een nederlaag, hier
thuis qeloof ik zeker dát jutlie er op eebrand zijn
revanche te nemên. lJit houden ue rjus eeuoon als afce*
sF rok en.

CLD[Ên0,1i\ 3 kon in Gorredijk tegen het ae niet Voor*
komen daï Dorredíjk 4 tegen hen met een I-n ove;ruin-
nÍng kampioen uerd van hun aflde1inq, iir:or Cldebrcorn 3
helemaal oeen schande. .i.. s. zand*g ihuis te;en ,.iispo-
lia 3.
2 ueken achter elka.ar vBrliezen daf kan nu eennr,aL niet,
dus Br blijft voor juilie alleen rnaar uinnen ovÊr.
iJÍt moer- nc:g kunnen ook.

lLDiHCijiiii 4 oing goed. genulst naar Ilsloo oirt i]dis '3

even 2 sunijes afhendiq tB lraken, iiit Lras echter uel
een te,=renve1ler, uant met 4-3 (:"ft,ijd een mooie score)
uerd deze keer aan het k*rlste eind qelrokken,
i',ijn inziens een tegenv;"l1er: rn;:rar i;at, r.ril je, ju11i.e
starn toch voor jullie plezíer te voetballen. tJaren
de veruacht,inesn eerst',.rel hcog geso;rnneÍ'l , een karn-
niaenschen z-it er lr:ch niel n'rEer in.
iius niet lreuren ofii een neÍ:Jerlaaq. ii.s, zondlq n?ar
:eetsterz,\,ia?Ë on te nrobsren riaar tsnnrinste l ountje
rieQ te ha1en. Lr is ook noe zoiels als Ben stancJs-
r,i erDl icht,inc;" I f ul'chten m?ar.
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Cl- ltB0C ql',1 t had totapl de kansen in eiqen hand on dit
jaar le sroÍnoveren near de K.l\i. V.8. maar i:?obur had
het lef ory daar een st,okje voor ie steken.
len 2-1 nederlaag, uat helemaal niet betekent ciat
ju11ie kansloos zijn.
Èo*r het is ue1 zot andere ploegen zullen punten Íflo€-
ten laten vallen r^ri11en jul1ie noq ean kans makenl r,iat
dan tevens inhoud oÍn Brsr zondag maar even van Suiten-
nosi (0" laatste uedstrijd) le u;innenr Btr dan maar af-
uachten urat jullie medekandidaten doen.
tên cÍng vraag ik me afl LJaát0ÍTr moesten ju1lie eerst
net 2-I achterstaan, voordat julli.ei het lef hadden offi

Ër eens êcht teqenaan le Eaan'
Het, uas qezien de tueede helft zekÊr mogelijk geueest
mÊ:ar je moet er nu eenmaal uat gsluk bii hebben.

lat uens. ik ju1lie de laatste uedstrijd zeker Loe.

*-1 J*-
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riLDrSEiiRu - R08uR \ - 2'.

Iindelijk Lias het dan afqelopen zondag ueer zover
dat 0ldebosrn de promotieksnsen in eiqen hanrJ had"
Tr-lee achtereenvolgende overuinningen L,aren volcjoerr-
de om de K.ít. V,B. te bereiken.
f iaar ach de spelers dachten er anders o ver en Í'naeklen
er een natte vert,cning -\/an,
Uoora1 ,in de eerste helft 1eek het er veel 03 of er
he1 einaal geen profilotiekansen uarsn,,ie stevige toespraak van l.iieger in da rusi zorerJe
voor een opleving in de tueede halft, maar na nun
tueede goal reeds Ín de beqinperiode zeq het er vocrons reeds donker uit.
Toch uerti ook ditmaal te leat da eindscurl inqezet
en konden LJe het, niet verder brenqen dan een leqenroal,lje gemoederen van sommige spelers reakten halveir*q"
de tr.reede helf t danig verhitr uát píet een rode kaa rtkostte. Hij r,rerd dooi de aenvoerder van tobur onderuii.gehaard, hetgeen de rnan in kr,iestie een klinkende o$ r-vijg opleverde van t-'iet, fn dal vond de nafig leidsndescheidsrechter te veel en stuurcle hem hel "eÍu uil.íJverleg tussen onze qrËnsrechter en de scheidsrechter
resulteerde in het ook naar de kleedksner zenden uande annvoerder van fiobur. ilok ne aflnoo LJa.s nen bij
Robur noq slecht, te soreken over de scheidsrechtei die
ns,J veel rn0est aanhoren,
iiunovond uas er een oefenueds+"rijrJ tussen ïerhorne anIideboorn die hee]- r,rat ?unstiger uoor ons verliep.Hier lieten ze zien uat-afre1ópon à*-ai. zonáió-;; uii-siaq hed moeten zijn. Cnze-'Dronotiek=nuàn-iï;;;"-i:--
andermans hand*nn 
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De stemming L.ras zoals EeLioonlijk cnpBrbest, vooral
nrk door da geslaegCe uedsirijd van vorige Lreek.
lJe uaren a1 +r.rroeg in Roltevelle zodat ue oF ons genak
hel nieuue sportcomplex kcnden bekijken.
;:..aar om 4.110 uur ginclen L,e dan van, start met e€n
kr*le, stevige r,;ind.

Je eersta helft uJeren er vele kansen, maar deze,olpf-
den niet benul. fr uerd tenslotte Êen oenalty vÊroor-
zzzKL. Gerrit iltter benutte deze kans nret een schot in
de rechter bovenhoek en de keeper lag in de anrJere.

i\Ja de thee-pauze hetzelfde beeld,rrle tegenpartij't speelde vooral op de buitenspelval-
Ljaar u€ dan ook reqelmatÍg intraplen.
TrtrJat de voorhoedespelers bij een vanuit de achter*
hoede naar voren geplaatst,e bal zich terug trakken en
Rinrmert vanaf het middenveld oprukte en deze uitval
keuríg afrande in een doelpunt.
Jaarna benutte onze spits, U. Kalsbeek nog turee kansen,
ija achterhoedespelers hadden de aanvallen vanttdê te-
gËnpartijrt zoals altijd prima in de hand.
ïoch uerden L,e aan het dinO van de r,iedstri jd door een
nrachtig schot vanaf het middenveld nog enigszins
verrast en urerd de stand op 1-4 gebracht.

iie kansen voor Êen kampioenschap is nu behoorlijk
croot qeuorden,
Corredijk heeft namelijk dezelfde middag van C.N.T. ge-
Lil:) fin en .
il, ir,l.ï. heef t nu tuiee verliespunten en Gorredi jk ÉÊn
uerl i esr:unt meer dan 0rls r

Aenkomende zaLerdag moet, het dan in DRACHTIl',i gebeu-
ren en hopeLi jk komen r,re met uinst en als KAI'tp ïUiN
rerug in 0ldeboorn.
T e nslotte uillen ure ii. ilam en 5. íiinsma bedanken dat
zs Íee uiiden Qaan als reservss.

Th, lïornkema.

.ffifu-p.tÓ*=íil-ir_
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Koop nÍ het'Friese Voetbalboek'
vooï de halve prijs

en steun uw club*

ER ZIJN }IOG i'i-i3Gia
FOXKE},I TË YEi}.KRIJG.|]};
BIJ OI{ZE ïOORZITIU-C
il . 3,tqiliDsJ"Ll . 

r!;it

rL. zsrLrCI pER sruK,
r.lnARy,$r rt. l0.co
TMJ GOEDI VÀi{ O}íZE
.r'E,l-EÏf IGÏJïG5 K4,S KO},ïT.

U KI$? ZE PER TELEFOS}i
BSSTELLEi{ DAi.í WOï}E$
ZE BIJ U T}IUÏS BËXORË}.

?EL: 430.

D[ pilAil.,"
ryoellral Ín Íricrlamd
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t-rorreclijk Kon kampioen uoÍ:dÊn doordal ze narJ iraer

SÊn verliesDUni hadden " Ze urarÊn dus í'avoriet ti jdens
deza LJedstrijd, maar mochten ze r,rinnenr €il dus kam-
niaen uordpn, dan zouden ze ons ook aan de faestvreug-
de laten dtaLnBrï! BFlr

'rian hÊlrJe L,ij jim vrijrf uerd er door hun geonperd,
,iij zijn als kenners bekend rnet de drinkerstermen, cius
ue uisten dat dit, gratisdrinken zou inhouden van eniqe/
vele consumptíes. Jan Ítjieuuland had Cit zeker al vsr-
mned, uant hij maakte uitgerekend in deza uredstrijd zljn
ïentree.

i\a Berst qekeken te hebben of iedereen r,rel uakker
Lras itret uras tenslotte zondaEmorgen vroeg) r.rerd begon-
nen met de uerlstrijd. een in dè eerste helft toch ue1
sterker Gcrredijk maakte een buitenspeldoelpunt, die
door de scheirJsrechter (een trouu GorredÍjk suDporter
net een lLuitje tussen zijn kunstqebit geklemd) uerd
coedqekeurd. [ok LJij hadden kansen, Lraarvan de beste
'..rel ean kopnal op de kruising door ite u. d.L r LJêsr
Het bleef tot de rust echter 1-t"

In de tueede helft eÊn nog steBds gevaerlijk Gorre-
cJijk. l'la een kuartier r,ierd er Êen pass áan hun buiten-
sLrel staande spits gegeven, dach bereikt,e hem niet
r:Jcr:rCat onze aanvoerder l-1 ans il . de bel met de hand ren-
raakLe, Lie scheidsrecht,er gaf Ëorredijk eBn vrije trap
oD r:je rand van ons st.rafschopqebied, en deze --err:1 dcor
hun harcl ingeschoten, 2-C dus.

fen kuartier voor Lijd ocnieuur eBn buitenspelqoaJ" vnoríJorredijk díe uederoin door hun fluitende suppilrter
l,erd goedgekeurd.

l':z de uedstrijd overhandigde deze scheidsrechter
blaenen aen hun e?nvcerder, uaerna ze beiden op r:j e
schruders uerden qenomen en door het publiek uerden
inegejuiqd. Uo]oans de'laatste gerucht en zou de
scheidsrechter zijn voorQedragen voor het erel_idnaal-
scnril r.,rÊrBns beulezen diensten, Ik denk dat hij Êen
coeide kans maakt.

ilet !r.ltis drinken ne aFlor:p in hun kantine ging
niet door, Dit bleek Êen lactisch trucje Le zijn gÊ-
ueest, uitqedacht donr hun leider,Hij had zeker uÊn
cnze renulatie gehoord en (terecht?) gehoonl dal uiij
0ns dan minder zouden inspannen.

Ielukkiq hadden de meesten vEn ons hun qeldbuidel bij
zich, zotJat'"rij in é6n van de Boarnster gelegenheden
tnch nog even konden nazítten.

tind qoed, eI goed, Ëieter.
--1 4-- "
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Van onze kant qe€n alte beste uedstrijd, hoe,*,e1 hetvoor Ce rust nCIg niel za slecht, l_eek,i{et de harda uind in rJe 
"rq beqonnen-ui3 na de artrapmeteen in de aaniysl, meríe door cjie r,*"J* uind kon deachterhoede cJe ba1 meteen in de "=nu=i-;r-";;"1'Jri-resulteerde na een kr,rartier spelen in een dserountven siemen v. maar uerd Lreqens buitenspeï;;;-;l"ucr_r*afgekeurd

rloor uat onbenullig bal varlies in de echterhoede kor.i-den de casten 1-il àcoren.ili rekt CaaroD nnaakie Siemen \./. toch ueer geli jk nata ed doo r zetuLen, 1--1 ,ïeaen hel rustsiqn:a1 kregen LrÊ een strafschop toegc*uazen uegÊns hands \/an ean der teEenstanders, deze 
-r,,e 

lddoor Henk B, benut, 1_2.f,ezien r,e kan-cen hadr,en ue met 3 à 4 daernunten veï-schil moelen qean rusten.
In de tuleede hel f t ku.ramen ue meteen onder cÍrur< tesia"n net de harde r,.rind teqen kon de *"nterhoecje moei*

lijto de ba1len k,rijt,
ln il* je dan 

""n Àidvoor hebr rooen die arreen íïraardenkt hoe kom ik het eerst en h;l-i;";;i oncler de dnu*
3h", rian kun je hel helemaal ueI u"rqËi"".za uerd hel a1 gauu z-z door Êen schot recht rro cor cieÊ' af maar helais hei Lras te hardn.dÀ g.sten naakt*ndaarna .nog 3'z door nier goed ueg'r^,erkJn van de ach-terhoede,
10 min. voor het einrJe uerd uerjerom een sirafschop qe*cevÊn' meer nu tegen ons, deze moest tuee keer r"lcJ,gBnoilen om de stand nÍl 4-Z te brenqen. - -In de slctnrinr-iten rnaakte 5inku nóq '.rer 4-J, maer hetLras te laat voor ons cm nog aÊn Duntje binnen te halen_

Kees t-re

--1 5-_
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Lie moesten voetballen leqen Ïïnsum'
.ia Irnsum staat op de eersUe:plaats. ilus uordt reuee
betanqri jke juedstri j d.
Uoordat er a?getrapt kon uorden, moesten de Grens-
rechter ven pÍaats veruisselen. ïoen dat nedaan ua$
viot de Êotjerpiep.af , tildeboorn had de eftrap en dat
qinq meteen naar het doel- van Irnsum'
ria uat qetraF €n qedraai van limmer kuam hfj vrij uoor
eÊn schàt en die hing meteen in de touuren, 0-1 dus.
;--teze voorsDfcnq uerd neteen afgetrapl ÊEn tegen qoeJ
!.ran ï rnsum, Itia uat heen an L, e€r getrap uas het ishannes
iiie \r0crr 0ldeboorn scoorde 1-2"
l--;J-r"iebno rn had het voorCeel dat za een harde uoei in de
rr.i!i harirJenr Êr zo scoorde Juhannes 1-3 voor 0l-deboorn.

Za gingen de beide teams de ilcx in en en kon er luior-
r.jen qei.ireal hoe hel in de 2e helft moest.
ii: r= *1 enije te r-,qrvangen door Henk fizen'r a gingen r.rÍ3 de
rrnei.l-ijke 2e helft in, L;anl Írnmers Irnsurn had noU vocr
de uind,
iraa r ï rnsurn deed uat hi j kan rnear kon de sLend niet
\-rer?niJeren en ClrJeboorn-avenrnin en zouel de eincjsland
1*3 vfior l;ldebonrn.
i.lus []]debnorn staat ljik op de lr,reede plaals en r..re holen
Dn de eersta claats t.e kanen. Uerder euen de Rijders
ii*n :"i"reester Ëi-l 'r" Uissaf 8n G"i\eester ev*n Bedankt
Ên lni: eÊn valeende kesr.
Jongens *.ndere r,etJstrijd er goed tegen 8ê[lr Bye Bye'

ceflr. Auke en Jentje
Àkkerman.

***********+**********x*******

LID UIJI| V.Êff Dg V.Y. OLDEBOCIRI{ rS EA$..

******************r({(******** **
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I Rl,JSUl"i 1 Ë - iil rtdlU Ri\i 1S. -
l'ta vertrek bij J. Eelhlehem en aan gekonren in Irnsum

omgekleed, hef veld op en voetballen,
f erst voor.cie uind, t'ia een paer mÍnuten kregen Lrê a1
een voorsprong door een schot van Joh. poepjes O-1.lÍaar een fel spelend Irnsum kreeg dirakt dairna een
kans een qoal te maken en benut,te deze, 1-1 .
l{a gen t,ijdie.leuk gevoetbal-d te hebben kraeg ftimmert
l/eninga eÊn kans om netteen lopje ever de keéper,tte
scoren 1-2, Ien ti.idje later, na leuke cornbinatie,
loh. Poepjes de kans voor de tLieede keer te sccr€n,1-3. Net voor de rust kregen ï,re nog een klein kans je
maar deze te benutteh lukte ni_et.

HUsT
I'Ja rJe rusl moesten Lre t,egen de uindp dus de ballen

laag houden en verdedigend spelen.
Irnsum kreeg nÍet meer de kans te scoren en daarcm
bleefl het bi j een '!-3 r,;inst, Dus de tuee ounten mpe
naa r Llldeboo rn,

Igbert v. d. Krieke.

U i 5P0L IA 1 ti tiL il[800 Rf,i 1 [J. -
Uij moesten zalerdag 2 neí tegen ï'iispolia voetballen"

tJij hadden de aftrap en gingen direkt in de aanual"
lYiaar aI gauu Lraren LJij de bal kr.rijt, In al gauLi uas
Uispolia de baI ook a1 ureer kuijt. Toen kuamen t^,ij vlek
voor rje qoal maar de bal uerd afgepakt door UÍsoolia
en de inan die de bal nakte schopie urat onqelukkiq de ba
naar de keeper.
[raar de keeper kon er net niet bij en det zeg Thec
V. d, tial en die schopt,e hei'n ar in 0-1.
Za bleef .het in de 1e helft,
De 2e hel-ft ging slukken slechter en za uerd het 1-1.
Toen ginqen uJii ï,reer. ïÊo v. d. UaI uorstelde door tot
cJe qolr ioen náakte hij een voorzet op mij (lees dus)
za uerd het 1*2., even ieter scoorde '.iispoli a 2'2 en 7.8

hleef het.

afz, Cees Reilsm.r,

--17 --
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fiu de competilie ucor de I pui:il"1en is rfqelonËn
uillen Lrij iedereen bedanken die voor het vetuoer
hebben gpzorgd bij uit,redstrirjden.
\/:or rie pucillen is het seizoen nog niel helemaal
afgelopen r.rant ze hebben noq 2 tournooj.en te
voetballen it .1. 23 r,:ei ín *i a.rqa en

3il nei in ïeruist:el
Hierdoor trainen de punÍ11en qeuoon door tot het
laatste tournooi.
Uoor vertrektijden v?n deze tournooien kan men
te ureten komen door tijdig in het bakje le:kijken.

de l.eiders: JTLLI i]ïTiR
T YPI I f.j v. d. i'lI i 3

#:##:

0FoBrt,tnrp
Loffo{foto
05ó63 *268
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Wedstrijdprogramma pupillen F

PoutE 614

ry ir4. SUNJÊ -rOLDgBOOElf 6,00 uur.
Wedstrijdprogramma zaterdag senÍoren

Gorradijk zm 2-Roltevalle 2

.iubbege zn ?-Hrv,5cys 4
BakkeveÉn zn-0Nï 4
Ai{F }-Akkrum zrn

Dr"8oys 9-0ldebcorn zinË

2. flC
2 .otJ

2.00

10. l0
11.00

2 .00
11 .00

i ijcj
2.,:fr
7.OA
? llu
2 .0c
2.tt]

tc,00
2.UC

lU. UUrr lo'90
aan

10. 0c
lu. lJii

iu.0t
I3. L',ro

A.H, ten Ëoon
A. ilverwijk
A. Adema
À.S. Hêlf frich-de Vries
B. Bck

A. AqeÍna
H.B. dê VrÍes
N.J. I'lebiue
E, v,d, Bosch

H, ltiegnan
P. ionker
J. v.d, iiest

A. Ce Vri.es
B. Srander
J. de Vries (J)
i{,5lcínphef
J. llinkes

Sche r dsrechtet

il.0crter
J. ïsÊger
!'1. Vrsser
R. 0osterkarp
J. Lrsma
5, Soersma

ielke Rooks tB)
0, Eekl{eÍa
E, 0r155gl;ss
ll, (lijnstfa
i, Laánslra

!i, tabriek
.l . lios i 't/ i
ll. Bron
.J, r.u. ,itJsL

-- 20--

Wedstrijdprogramma iunioren A
ZAïERDAG 9 MEi ]9.8I.,.

212.

fr zia.

CrÍrgp 4 (IU7)
Hrv.Boys ZA-Oudega l,l

Heeg-YVC
0ldeboorn-i'folvega zcr

VV I -NOK

Wedstriidprogramma junioren B
ZAïIRDAG 9 I.IËI 198i

746.

S xa'
7.Ofr

10. l0
10. lÍ!

Pogle_z-l-?2rL
ilrv.Roys )B-Langweer
Nieuweschoct ?B-GAVC ZB
ileerenveen lB-0ideboorn

Groen; (J1r)
Gorredi.ik 2C-Heerenveen 2C

0ldeboorri-l{civeqa }C
Lanqezwáaq-Hrv.8oye 1[
tlA.VC-uudehaske
OWP-Jouis JC

llUedstriidprogramma iunioren C
ZÁïERDAG ? I'ITI 198I.

ï(

*

*

419 "

t421.
422,
t?1.

9.14
11.00
1i .00
ll.c0

*

*

Wedstrijdprogramma zondag senioren
1lpÁc r0 r.ni_lrj-8.1 .

.le klae (BCl) 2 x rr5

ói19.

614.

661.
667.
66J.
6(,4.
665.

i 4r.
/4b.
i4i.
jtrq.

764.
7b'',

Ílobur-Akkrurn
Bui tenpost-0 ldeboorn
i1àrqá-0 ldeholtpade
HDï-Boornbergun
llakhu i zên-t'!í Idam
ïerscheliing-Sparta
Íles.' 2a irLn- -n- i stnl
Eskkeveen 2-01JB l
Eoornbergun 2-C0f' l
Harkefia )-Ti.lnje ?
Cldeboorn 2-5tanfries 2
ii5 J*Surhursterveeír i
1re klas i !.$ZE'J

f,q11-4:1;11g[-i
GciJloot 2-Lenqezv:aaq .3

Gorredi.;k 4-Ircsun,4
0ldebocro J-iÍrspcltê J

ie i.1es i: ('nili
SporLilub 1-CDl3 l
U\Li ?-i.{eerenr.nen 5
ile 5riearh -.-ítlcJeboorn d


