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in het vervolg maar oÍn dekomen. '

Tóen ik verleden uBek bij rJerecjar:1:ie mijnr fiou ja,,át
tK dan overzicht ioem, inle_verde, kreeg ik daar [e h;_ren dat ze eigenlijk vanplan Llaren om ons ólubkrantSbveertien dagen uit te laten

Dat ik het daar niet m;e eens uras zr.rllen de lezersurel kunnen begrl jpen.
Toen dan enhter Èet raatste crubrbrad b.i -i rri j coor debus kuam, kon ik echte:.'u'er heqriíl clpbrenEÍJn vaor hetargursnt vsn de heren redacteuris,'Je kon qren blad opslaan, hat L,as practisch (gr"chteaclverteerdprs neÉm ne ni.et'k;;iijkir""II""u niks arsdie rotadvertenties.
NatuurlÍ jk zi j;r ze cJe advtrrteercJers cJank!-raa:, maardat betekent vo!r ons nict het cluLrbi..,.ui j r^rilJ-en nieuurs v;f Fr f,nze uereniging, -o. 

". v3r,l hetbestuur, krit1"Í Ís r,rer*rrrn, arrre[er-áá i;, minder gÊ]..ulenst, ecrk uedstrijdversragen en dan van arre nrft,ar-1€n.
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liijns inziens is hier e€n laek Lr€ggalogd vool'ean-
uoerCersr leiders Ënz.
Dit is lo6h niet ze moeiliik en 1aat, ierJ,'te ;eek esn
vcrslag je-schri jv;n. Liat mi j uel heel . erg iu opqler,'a1-
tefir "i-neb nooit uan esn grobe verhuizing gehoordt
uaar is dÍe kabsuLerkliek gelleven.
ilncíanks veel kritiek steecs, ucrden d,eze s'Luk jes v|:}o ':-
a1 cloir de cuCere kai:outers erg gemistr ook een zekare
tl.Z. uÊ; horen hem níat mÊer.
Toch nog geen :crgeil hocP ik. '

Laten ue riret el_kaar de schcuders ar cnder zettent
clan kai: het zeker Êen leuk blaci blÍ. jven'
Le;er uLr bijdraEes in en laten r're hopen dat de redac-
tie onder 4e coPie uordt. bedolven'
$laan L,e can het clubtlad oÍt en mat ;3 nu Ên dan êan
advertentie-pagina dat is eci,c uel leuk'

1k hcop dat dit schri j "en ean beet je eÊn sti'nrt-rlans
is gaueest sÍn dit clubblad uekelijks uit te laten ï.:o-
nren] Zeke:: ook zou net 1e';k zijn órn €ens r,rat, van
lange de li;n te horefl. Suporters ksn cpll
lriu |1r:rop ik maar lat de redacf ie dit schri; ven opneerntt
het, bet.ekenr v6Ër hen uel veei ní:Êr Lterk.
ilaar ik ueet t z3 doen het graa4r

Dan nu het

vafl a"qaloPen uegk.
i.jr.r "pijt het ri,e ue1-, ï{\1ar'ik
heb za het idee dat het ueze
ueek niet, zs Ërg cPti;nistiech
zai zijn.
Dit dan ge zien het tctaa-l vari

de uitslaE€n trê11 dÍt ue€K€no'
i; Aàn *"á" t.e h.egii-rnen rnet het. rotte Lreer, kort se-
;;*;;;rl, -koud vsór net pubtier en dan die 3ctreqen €r
nog bij.

Nu cje uitslag Lan het \Yt, schrik niet ze krijqen
Jaar bi j de I,iíjlanders en :lan nog rrel sp ean ;rat r+pek-
qlad ueid rnaar liefst met 12-t v:or ce broeik'
fruur ik uit betrouurbare bran heb vstrl6rÍien is di't den
noí.. r,rel Ce toekotnstige kamp:ioen' I'Ju dat nag dan ook
uel ' J---

ovGrrlcht



Dit belekenl riu i:iet
qa6n zitten. Ii( heb z*
lie alqehrel directeirr
zijn.,,ren Cz llpa:n,r: ?cn
JrJJ.rte zeRer ncE r,ee dr
de dupe van ulord?n.

0LDEBOC9N 4, dus dan
i;egen iear 5r,l:lrt ook a1
3.-4,

li'. i.jiifl hij de pakken neer te
nat. iu:e iat ztet zat*rciaq jul-
lok'reI haast ueer tarug zaf
. La.rt, hsm dan maer zi en rJat
eaien Ën laat daar dan TCp Sn

nu de zonda13afdalin;, krn het
niet tot i,.rinst brengen, rí.1,

Helemaal ge-in schande, juIlie
l,ooít h:eter, mesr r0utine (?n er1 uinnen.

teEenstander uas ge-
kan uiteinCelijk maar

!olgcnd i^rsÈl<Ê11d al Lieer vriir oF deze manier is r-ret
Ia"l mor--rilijk um de conditiè een hectje sp peÍ1 te
ho uden.

0LDtÊifuRiï ? die het op mogst nemen -i:e0en B,:o:nbe:-gu,n2, keek met de rust ook al tegen een z-ó achterstard
?rn, teruijl BoornbÊrgLrÍr, ook Àa de rust nca *nn-t;"F-Fer praatste en de mainen van'"rink;;hi huÁ neer,Jerein BoornbeiEUm mcesten etl,;ennen.
9ok vcrlgsnit ueel<end Lieer.een zL,are opgaaf , n.l. dederby tegen Akkrum uit.
iYjoed hcuden eri. doo'gaan. 0m dat te ,yerliezenl dat kun-ner jullie niet maken.

- iL DEB00Rl\ 3 moest cok al tegen Boornbergun:, rnaar rianuÍt, Lelukkig kan ik ian nu eens positief zijn, rJatvarkentje uerc keurig gel,ass'n en hiernEe Las het 3edan eok de eni';ste sánioren-proeg, Jià i t n ,",:"i"i jJin uinst uist om :e zetten.
A 1.- met el 

- 
knap urelk. ? overuj.nnÍngen achter elkaar.Uel moel ik repF?n gu! jultin een sL""nt begin had_den, rnaar gelukkig hat àraait nrr.Da! ju11ie dan nu volgend r^reekend vrij zijn, vo1_

Eens mij teln zeerste r,eijienc.
uel kan ik nnq een diingerrJ beroep op jullie dcan enkom dan B.s. ioncagmiodág Èi: de i"oiu"utrijd 0lcre-boorn-Akkrum. 0oÍ jurlie-steln is-er dringeác biJnodi''3, uanf ze zíjn mon-,€nteel in oen oi=p dar herand.

Het Ís dan ook vorredíg aan 0LDIg0CIFr,i 'r crrr er: meterkaar de schouders ondei te zettan om LJÊer oD iebegane grond tereeht te komen.Fen 5-2 nederlaag op 66n dar oLerzeese gebiedsdsren.



lr zal nu echt uit Ë$rr ender vaatje getapt moeten ïJol*
den om êr.5r zondaq Akkrurn een punt je af handig te tnaken'

l''let is niet aan nii, mear ik denk dat uat dat vaat je
bet.ieft, hd urel letterlijk ên figuurliik bedoeld
ua rdt.
Dus aI l emaal de sc.ho ude r s
dat jul1ie er Lreer borrenoP
Zorq dat jull.ie aanhangets
steecls op jullie. Het moet

UiI dan besluiten met een
uedstri jd Akkrum-llaulenri jk'

Ien van beide kanten slechte
sehien zijn oorzaak ook vond in

er onder Ën ik 'Jeet zeker
kon:en,
blijven, 7e rekenen nsg
kunrren ook.
korte nabeschctlr.ling uan de

i,iecstrljd, uat nis-
het qiadde velrJ,

ma€r foch had Ak-

voortreffelijke
ijk t'rel bÍj de

Goed usetilel uas geL,oon moailijkt
krum het beste van hel sPel'
lit een indirecte vrijË trap voo.r Akkrurn uerrJ de bal
keurig door een Hauleruijk-speler voor de eigen veste
gradepáneerd, i{et uas vaor Jan Nijdam dan ook ê:Í1 koud
kunetje am de epigste Eoal van de uedsf,rijd te scoren'

UítÉli nkers bi j Akkrurn vooral de I inksha.l-f (a{:s die
'taak gei.laa1Lijk sr'ï snel opkuarn.
ilok tie Cselrnan van Akkrum $FcsldÊ e€n
pariij, zsdat de c'.,srtlirrni'nE uitainde.l
best"e ptroeg teracht kuamn
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TTRSCHILLTNi] - OLDiBONRN,- 5*2.

',ioL qoedíj moed Ên mst vÊttiouLBn irr de afloop ver-
irokken zondagmorgen 2estie:r'"rcretb:a11ers ên tr.iaalf
$unpcrt+rs naar Terseha3.lii.g,
f,la de rnirroer qoede reÍiultaten van afgal.open ureken
zciJ nu eirrdel-ijk het tij l.Jel €ens kÉxen.
I'la Êen vLot verl.cpen ieÍs uiaren LJe ruim CIl' tijd in
fïidsl.ancJ aan'*'ezig, zodat ve irr ove::leg rnpl Terschal-
lilg erl d= scheidsrecl-ferr reeds een !<urarf,ier eE,rder
koriden bregirrnen dan gepland hias.
'Je moest.en r--!Er tijd telug zijrr om de oue nog t,e l'ralen.'ïn de beginfase van de uredstrijd kregen ue enkele
f raaie kansen, naar onk- ïr,:rscire-.1inE lie t van zi,:h
sprekan.. In t'lui-r vcoeh':eCe zerter enkel e zeer snel1e
jolgens.
F al veruege 'je eerste helflt kuam ïerschellirig 'JÊr-
dient ílp 1-f. Doch onza jorrqens lieteri liat er ,-iet;
h,i.j zibten en u-i.f een rrrije schop Cie tegen de lat
helanri:, ri r daarna tianrjrik r-;oor rJe uoeten kuam,
scocrr!e c!eze i 1-1.
'l=t ':Jaf ons lanqs de kant 'rrteer Éi€n $pfarli;:je h;-rop,

Ne ie rust uas dit er;hter Uautl bekoeld.
DE tueeC* helft Lras nËg mear errkel-e mÍnuten cudo trJer-,
Dlrr!< rrí?'ee:r slin bo:gbaJ-1etje irerr'J ;epaGs.eerd.ïn da looe van d* hr,reede 5elft kreeg hel spel egn r;at
ruLreï' verlocp,
f r uerd soms naar spe.ï ers g=t,raot zonrJer dei; er de
iral in rJe truurt r.,€ïsre Het gei:er:rde steads arhte-r 'J+
ïirg van de:rrheidstechter, zoCat dit niet r,:erd be-
strrft.

5 -- -



Ji: uielEl Hendrik eil Jarr i4o pl-nl'sel.iiiql op rje q:cnd'
ïnen Jarr bij rje:irhr:id'';recht,er ËFu-rtesteerde qinq riere
írifolneren Éi: r1e q:lrensrechtei' van ïersch+J-1-ing en

riie rrarl nat,:Ju:1i jk niets gerzi en.
I: eeds uÊer iua'rón uii in rle ve rc!r'ukki'ng en bi j de
nrl.;eIo uit.v31 \.ra!'l --rng maakte Rinsc een overtrerJ'{'ngt
eii rla tï.'r.',g r:nrder.ggg9\iÍln uaersr:hulr,lingen zond d€zs-'

h r:m ir et vei cj ef ,
]*,"tand uas tnclertusrien lnl 5-1 opgelopBn m3a

kuii-irtier voor l-ret einde kregen ue nog een gtrê
z;rlat ua n"ret deze +:r'affet uan Har"l nCIg op á'2

Ii-; het slotofrenej-ef zal ie ueini; kra'-ht oÍn

:'land noii tr-' l-ietsnderÊn.

fij j te ::rjckansl. Ín ilarlingen sti:r'rJ good olJ litof f e1
i,ri-eráa aJ. **rtler rqet het busje ven de ia. Knal en de
snËI€rs naar huj.s t* brengnnr
i,irr;e darnk hiervot:r'

!i-DriiilIjlt'l 2 : .Bfi0RNBInDUgï_ 2. -
Ien niet 3c j.rrdrukuekkende r,redstrijcl die ue maar

bsler ze snq:} mag.eti jk kunnen tieigeten,,
ï:rh tues ongsvai'r qàfi3k st,erke el.ftallen in tt ue.l.J"
,Ja{: ons vorige *-eek in Bakkerleen net r,rel lelukte,
.li.:kte nu *it,eerJs net niet.
íiosr een t.e za;rt terugspeelballet,je en een buitenspel
qnal'stonden Lre bi j rusl met tulee nu1 achtêr'

f';a de thee kregen ue loc'i ncg kan.sen, maar [Je k:n-
d-n gBen 'vui st; máker'' clflr iets uit het vuur tFJ elepen '
iinoribetgen uie i: nog esn keer door te breken Ên dat
resi:lteeirje in É€n drie nul eindstand'

r Ê€t
fschap
kulam en.

f,eZe

K.AN

tJ *"

l-l ans.



CLirtSijtlRiil it - ii[AD 5UA *T ,ír. -
rq lYlorqeirs ílin '10 u,.rr ïceslq;n LJe ueBr aanlïFrJen,

LJe hadrlen 3 r,redstrij'-Íar-r 'f,Ë) rij ';Êrlorr?nr dus uerd
het -Li.jd daf r.re rrr eÊf eBns r+ionnsn.
Ua'b ook qebeuïfie, maar dal hat z-a ger,akkelÍjk zcu
qaan hrrd nÍemand van ons ueruacht.
,3inrren eBn ku'artier str:riden Lrp atr oil ?*O, s'ncrdai
Ércer V., :,ser treheer.si: eÊn mCIoie disptsFass aÍ'r'ondde
en Fiet i"l, esn go€d scnot uit, de 2e lijn J.osliet, rrFr
de keeËrer :Ê machtig Lras.

fr r;erd !ced genonrbín:erd, de li,nies sl,:ler goed Drl
elkaar aanr Br Lras altijd usl ie,nard aan$frcelt:aarr'.iat
et j.r rje var'i.Ee uretJstrijderr *rÍr1 eens aan nrankeerdB,
Daar sisnC legr:nover cai de tegenr:tend ;to groot niet
LJas en dat ue med; daerd,:or rneer tijd kregen oÍn de
baI i"orri le spelen,
Hia.rdnor moesten er r,rel meer doelpunter val.len.
lit, lebeurde dan ook, Broe:.' \./. schori- cr nrl{j 3 in,
Lr,L'r 1 r.:il een penalty.

De 2e helft beqorr-ren uÊ dr:ur 2 uíssels ir- :,e z*:l-
ten, Hana F, Jie eên hele ti jd niet gespeeld had do': r
qen enkeiblessure En ondergetek=nrje r-irirfF reBp. i', eill:
en Johann*s. Hen..: p. fir,;am uBer r:uderurets op dreef ,LI€t.hij tct u.Í.td:'ul.lking hraci'rt door 2x te sÊoren,
.e'b Laai,ste do;1punt, LJas ÉÊjjfr bear:ty, ui.t, e?: afge-
rreten pas.s vai onze cechtshuíten Do'-l*-e fr, (of J;n,
die tuee zijn nie; rrit ei kaar t.e houden), r.rist
Rinke net een rirr:ge knaf le sc0ren,
Dus tJ-0J Uat Een ueelde. *:it nijr verslag k*n je r.,el
cpriaken rJat de tegenstandar er nief of naur.reli.jks a3n
te ;las k'^.iam, hietda*l had Ate 7?er r.rdini!.; ballu'ri-r te
\rerrJÊrken, lioofCzakelijk ferugspeelrallen"

. s. zanda'; staat 3oo:r,t,sr!um t]p
dit sp"1pe,ii.';etcn te l-iilnrthair6írr

F- F]fl rveruinni;iq in.

I t p rc ? raÍnna al si

ri a.ir z it. eI ',ieÊr

il" 3. H:-ens.":ra.

#
7**#sF**W#t*******



Híer utos ruimte

uoor u$ c0pv,



loniaq il*cst hcl L.E rq n1iïg*ir$ iliïr 'i:l uui eantï*d+i-)
t,eQe n ejs i,:rpi0!tr fisrii i';:;'i.
iip ?Ên tanirlreCelrjL' b*spasihaar',''i:ld, cnCani<s í:'a r**
eailr nn':nhlen ui j af lrag:pe:r. Ue b*garinen met 10 niei),
orldat Ke*s... o. r 3m ciuister:: reri en 2 rirínuten te laat
kr;an {oorzaak...,, )
Het bleek al oauLJ dat Reao *qr;art ÊÊn sierke pfner
had. Door goeC samenspel kuam Read Suart t1:, BRrl + 1Ë
rninuten spel-en op 1-0.
Na + 30 mÍnuten u,erd Cor totaal veirast ci':ar Ben
afsïandschot van + 20 meter, 2-n.
Uij konden cns rifme niet vinden en'dead Suerrt,
Uuitte dít uit door Ín de + 40e' nrinuut al r,rser clocr
aen afstandschot, e€n 3-0 v6orspron'q te neiTrÊn,
,-iet deze stand gingen r,Je de rust j.n.
Kees,,,.. besl"oot ondanks dat hii 2 minuten kirter had
ge1/oetbalt de pijp ír,aar aan Uoolstra te geven (oor*
zaak rugklacl-'ten? )

De 2e helft Iiep uoor ons vee-i neterr er' l-errJ gced
gecombÍneerd e:. Êr' L,as Jjen 1AS{, inzet vai'l j.eCereen'
ïEac 5i^,art ging hierdoor paniek.erig rvoatballen.
iJij prof!.t,EerÍJeit daar gced van, fan cr:.rtll'l€i 'Jan lechtr:
virn Henk Brander r"lerd door Steven.e... ar::ilter de
doellijn geuerkl:., 3-1 .
Dei vlam sloeg in de panr Lian'i + 1C minriter 

" 
ater or{tF

het. urrrer'Steven die gebrui.k maákte van zijn brec,B
Lrorst(;en) tn e€n 'uri je t.rap varr He*k ilr'an,Jer i:chtÊr
de doeli.ijn liep, 3-2.
l\'1et rïog:15 min,:ten spelen krlar"n Read 5r,:all tegen de
veldverhouding in op zeet gelukkige uijs rlsncrq op
,i-2. l'laar iJe lipt,en ons n:iet onbmoedÍ'gen. ir kuarnen
iog enkele kansen urer ar'|s, Ien r;r.i-je trap van l']*nk
r.,rerd maar net dosr de rloeltnan van de lijn geiraeld.
ln a-3n Eoeie 1-2 kr:;irbínatie t.usr:en i,r1rr Ên TibbE, r. e,
resuLteerde bijna in een gaal, illaer ï:Lbb':i,,... vond
Je ke;. per nog op zi jn Lreq.
Ien prachtige kopbal van ir.ees,. a .. uit aËn {:orr]ar
ging Ínaat rakeLÍ.nEs naaflt.
[]aar + 5 minuten vcor t,iirJ rLerrJ aeir fc'ut,ievs t.":rug-
np*ulËal u"n de Read Sr-rait achtqrhse,Je rjoor l.,JÍm aii-,-'
ter de doel"man geui,*rklr 4-2,
wlet man en macht uerd i n Ce restei:ende minuter, iloq
Êeprobserd om de g,:lijkmake:: ie Ëcorenó



r;lalr het, iui<te
hel einde floot
zien CIp eeÍ-l 'Jilo

A1s ue zr-,dag
teqen Àkkrrrg zo
e íj r s t e ,,l tl l v e r d i

nir:t pn tasn de scheidereclrter voËr.r
, knnden'de onJarrics de ncderlaag lerug
ral goerl gespeelde 2e hclft.
B no,,renbgr dan niei esn fit.t,e Kees
vletballen dan pal.lken r,Je dan onzfi

ende I punt je.:,

Uim uenekl.aas.

''iIli Afrif 7-fri * nLD[[lCRit Zi-,1 ( coeo??ozeec??i ?ettc ccc,],)\
L.-",.ata:,

Ooh híer

n ír5 ruímte

uoor uur capa.

.nD



Heulenwi jkse boys 'l .A- Ëideboorn .{R

Zatendag {7 oktober jI. om 11 uur moesten wij aan-
treden tËgeq de l'{eulerwijkse boys. i.Je gingen er meteÊn

-tfel tegen aàn want wê lt,a.en gebrand am in ieder geva.L
't puntje binnen te halen.
Oic lukte in de êÊrste helft vri j goed. [Jij hadden een
aantal gnede kansen die heleag niet benut werden.
Saan tegen over stend natuurlijk het aantal kansen
ven de Éoys, die, voor een gnoot deel te danken êÊn
t:nzE vosrtreFFeli jk keepende Egbert v/a (rj.eke, niet
benut werden.
l.ia de rust ging het het eerst€t gedeelte van de tweede
helFt nog wel aardig goed, Totdat níe doon een onge-
lukige en onnodige geal op een 1-O achterstand aan
moe€t€n kijken. Ër was nog ongeveer een kwertier te
spelen en onze aanvoerder Jsn Kroes wilde alles of
niets spelen, Flij ging daarom mee in de aanval. Beer-
door vielen er grete gêten achterin. Oit had tot resul
taet dat Egbeqt binnen tien minuten er nog twee om
z'n oren r.Ë*eËf,r$t{lbleeF ook cte eindstand zodat vre
met 3-O verlo!-€fi En zoncJer Funten naan huis moeËten,

H. Numan

Irnsum 1C Oldeboorn 1C

;'ie moesten om 11 uur o:r het veld i_n Irns,.lx staan,
Ïn tie eerste i:elf,t speelden irê tei:ren d.e .,rrind inn
he-,, liep niet lekker eike keer weró i.r,: ba,I dcor
de tegenstand e:- on,i ersche"nt .

* 15 ninuten voor het einde kreeg irnsu:r een
rcnmelig goaltJe.
In d.e 2de hetfi :'in::eír ,",re er Aoeii te'lenas.ïl'n

"rrte kreeËen een na.e.r 'lcansen maar i:ie ver.dcn niet benut,
,.'e speJ-den. zowr?.t een kï/íart j,er ie lar:g toch Ï:leef het 1-0
ïenslo'ute f-loot rie scheitsrechter af

T'lio-nas !ïoggendorf
'1 1
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DONKERBROf,K. Door. een do*lpnnt
ven Rudle Dragstra won HDT met 0-l van
Oldeboorn. De winnende trefïer viel vlak
voor rust. In de tweqde helft streed thuiíclub
Oldeboorn fel voor de gelijkrnaker, rnf,sr
HDT hield de poort gesloten, Yoor keeper
Henk Betten liep de wedstrijd niet zo goed *f.
Nr rust raakte hij bij. een poging $il ssí!
d*org*broken rsnvlllcr hst scoren tp b*let-
tsn, dusdaníg geble*teerd asn zh borst, dat hij
naar het ziekenhuis in Drschten Íno€st
wcrden gebrrcht. Voor alle zekerheid verbleef
Setten dsar áên oacht. Vermcedelijk nr*g dc
HDT-keeper eeir wcek of res niet voetbailen.
Henk Douna n&m z'n plea{s onder de let in en
deed dnt bekr+saft.

In de. aanvaagsfase had tr{DT het beste vanhst
*pel. Men kreeg enkde gaede kansen, dic echtcr
niet verzilverd rrerden. Zo ging een wije trap van

Wiebe Pienter nft I'oorlangs cn micte Jan Ve*c.ctra
rakelings een r/ooízet o Henk Veeilsfta, Ookeen
misgreep van dc Sldeboora,kceprr biecf tondef
gerolgen. fle bal stuiterde voortangs het doel, Ds
thuisclub stclde er Één goedc kans teg*nowr. Na ...

eea fout in de HDl-achterhoede w.rscfie€n sÊo
aanvaller alleen voor ÍIenk Bstten. ln schat ging
juisi oveï. Yfi{ rninuten voor Íasi namen dc
.glslefl eeft vsrdieêd* voorsprong. 1#irn Takrnan
trok dc'bal vanaf de rechterkaat v.oar. Rudie
Dragsira arfive*rde nci iets eerder bij het doel dan
een Oldeboorn-verdediger cn tikte het Jeder Íusoen
de palen, 0-1. Dat de -rust met'die klcine
!óorsprong gehaald werd. had HDT aan keener
Betten te dánken. Hij werkte een vrije tráp van Van
der Meer over zijn doel.

Oldeboorn. had in de tweede helft het elfralrJanig
orngegooid ea men harl een wissel toegepast.
Aanvsl op aanval rolrle op hct HDT-doel afdcetr
een speler doorbrak gooide Betten zich voordien$
voeteÍ..- Door de botsing raakte de I{I}ï-er
dusdairig $eblesseerd dat hij per brancard van het
veld moest. Douna kreeg vervolgens de zwgÍe laak

'op z'n schouders om de nul vast te houden. Rudie
Drágotra lrecg namens H.DT een goede kans, maar
zijn inzet werd weggeschopt. llenk Veenstra
schoot de terugkerende ba! opnieuw in. Nu was dc
Oldeboó,rn-kcepeÍ paraar. Llouna kreeg het 6én
keer echt morilijk. Hrj redde uitstekend. t{Dl'i
hield tst aan het laatsre fïuitsignaal van sêhcids-
rechter Sinnighe het hoofd koel en zo bleefher bii'
een toch verdiende 0-l o-verwinning.
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