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Zaterdag j.1. moest 0ldeboorn
Zn thuis aantreden tegen
Jubbega 2.
In een vrijr,lel geli jkopgaan-
de strijd is het eindelijk
gelukt om ook eens het zoet

der overulnnÍng te proeven, 3-2,
Hooelijk zal dit een stimulans,l zijn en dat 0.N.T, 4 daar
de dupe van zaL uorden.
Ook een ploeg uit de onderste
spel moet zeker mogel.ijk zijn.
Aán juLlie om te zorgen dat ik
uitgedrukt.

0ver cle senioren Zondaq zal
den.

De drie spelende elftallen moesten allen een nederlaag
incasseren.
Cm te beginnen 0L0ÊB00RN 2 moest in Bakkeveen 2 haar
meerdere erkennÊn en kreeg dan ook met 2-O klop.
Jongens qa nu níet bij da pakken neerzitten, nee integen-
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regionen, dus een gelijk
rnij r^rat te voorzlchtig heb

ik het dit r^reekend kort hou-
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deel een t.íkkie meer inzet en dan moel het toch eens
l ukk en,
zondag a.s. SurhuisLerveen 3 uit en die staan op de lang-1ijst, nog beneden ju11ie"
!iier zijn du*.moqelijkhecjen oÍn die reeks nederlagen eens
om +-e zetten in een overulinninq,
Laat je eens ueer van rJe beste kant zien, het trordt echt
I.: iJL.l-JLJ.

lok ilLDtB0cfrÍ'\i 3 moest met een nederlaag genoegËn nemen
en r.re1 3-'2.
ilelenaal niet za slechto uant Langezuraag 3 is mede-kop-
loger.
Voor eevochten is er ureL, nêar een gelijk snel zaL erniel meer in.
,r. s, zondaq naar Cldeholtnade 4.
Die hebben nCIg maar 2 puntjes, dus hier liggen ook voor
.iuli.ie zeker m0qelijkheden.
'JÍj suDorteis iekenen tenninstÊ oÍl 1punt.

ijLDtBUíl'ilil 4 zaq zijn uedstrijd tegen ltar':a afgekeurd,
en inir? rr sr zondaE ook r1 r-ri.t en dan tegen G. n . u.c. 6.;lij Íjs en uerJer dienende proberen óe Grouusters eenruntje af te sno€pen.
i-r kunnen zeker noq r,re1 een pear nuntjes bij het totaal
due €r maar lekker legenaann

cLDiguci,-Í\j t had medelijden mei rijnje en heeft daar Qe_
L,con Z pr-lnten laten '! iggen,
ílit is mijns ziens de ànigst loqÍsche verkraring, uanthet had qeuocn niel GÊaocen, maar hel is nu eenmaar ge-
beurd.
Itiet mÊer kankeran o uer '*,at is geueesr en maar gêr.ioon
vooruil ki jken en dat betekent voor á, sr zoncjaq LrEer een
zbJare opgaaf en evenals de andere j elf Lal len een uitr,.red-strijd en dan naar Ëlauurhuis,
Ien trlceg die leuk gleedraait- en zeker zal r,.ri"IIen u.rinnen
om aansluitinc met de kopqrceD te behcdden, teruijl C1-
deboorn n{r oak moet r,linnen om enigszins aansl uitinc te
houden rnet de mede-degradatie-kandÍdat,en, "

Ir is echt noq iets goecj te maken cm hei r.rertrou*,ren bijjuJ.lie supàrtórs, ali rjÍt al niet uegge-ebt is, te her-stellen ofl te behouden.
Uij-ueten, jullie kunnen voor een verrassing zoreen.
Zu1len Lie het daar dan oo'houden,
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Niet indÍvidueel, maar als p
een gelijk sprl zeker tot de

Laat de mensen, die op jul

loeg Ért tegenaan, dan moet
mogeli jkheden behorein.

lie rekanen niet in de steek.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
M.v

N0.GÍ'1AALS, Hg;r TEN,UE.

\lUtilAN heef t medegedeeldrdat deze Lr€er nieuule
shirtjes op voorraad heeft.Ze kosten ongevÊer
f 50r- par stuk.
Denkt U er r.le1 aan dat iedereen Í1,i..v. seizoen
1983-1984 in het juiste tenue speelt?
Dit is ZUARTE broek en UIT shirt met beide
DR IE ZUr, g1f strepen.
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lij e - a|-loerrrr,i-f j:;ar riei ín {:a ilEcarnster ir,uip'r tB heh_ben gÊsFeel.d, F:crJ i4 5et !snË*ËÊïl uÊÊr esns i"n de basisÏA S'L:an rre:i de t';-i Ëik,t,S'':
iln dan';crct rnele*il iJÊ*Í'.i* 3nr.,'erilr8qen ir: hel schrijrrenrnet. ean ilgi-i cetrL:iili o -'

jlaar ailÉ, niet outrr cuueseksjaettËssen* DcenJ j;r;et in heL a.,hteriirc f'c de qedicht e dat rrÊ op iie nnderstetrede ven de lrao sieanr ,níJesten ue deze uedsrrijcJ van rie''Jubbj.esttuÍnn*nr rJlr zndoelde u8Ër ri€ trap op ï:Ë t:Êtn8nËn de qele 1eídersrr';i aan le trekken {ïoekcmstnuzin*!rnei oi ;:onder "Conc*rcJi":'r.
iler- Ëen harde zi juÍnd, ciie ríeíi<a cieed besluilen zrn lcu*let uast ie iijrnene qinqe. hrs met vslle moec iis i1ï.sn,:-!hinnen.

!ver het rroeth::i" kan i.k zeq?Ën det het naar niin n*ninrue1 eens mincier is gei.;eest, al nioet sr noq fLink ucrce,..''



ge$pijkerd en ËemÊbselrJ aan het benutlen van de beirJeuieuqels die sorns voor (0"p. rÁ,orstsoort, drie letters).... 1or:en,
AIles caat b{ jna nael spits U, v, K. * omdal r_re dit nueenmaal qer,.rend zijn.
iliear a1s l"illem lot in'rde ochlendstond l-reeft rlrank in rJekont " de binnensted van L eeuu.rarden heef t verkencJo kan jedat beter nalaten.
i/errjer liep het, ler_lk met voor de cjeur van Jubbega de mÊGS*te kensen, die heraas niet a1lemaal uierden benui.i{aar dan j.n t de 30e minuut voor rust uorrjt iik lii:nianin het strafscFopgebieri van Jubbega:a,ngetíkt. an belandmet een koninklijke zueefduik rusien de snriele;-r en de
Lio rÍÍ'l gn.

F,enalty dus......... j j
Ui1le,n aarzelt of hi j het zaL dcen r.. ó,.. doet het li:ch jschi ÊL. ,... en door de r.rind mee ornhooqqetrokken sver cJelal.
l''?ar vijf minuten later meer succe$ r/cor ilik die u.rraak
Lrou neÍren en nrachtiE lanqs de defensie van.;-ubbec;a
zr,riert sn inschiet, 1-0._

uan de 2e helft, heb ik dcor het u.rater in nrn aoen \i?-,ride douche, alleen de vloer gezi.en, rneer er r,.rerd mij uer*teld deL in mijn douchende kuartiertje rjrie gaa_1s,i5"qemaakt.
fn ueI de eerste doorttJujubesgatt, de t!.reece rJclcr c!í.rzFpas geknipte linkerspits L. "kkernan die uit rJe "tei:ruÍ.lr_.ir,fantastisch rnoet hebben ingeschoten en de ciercle riccr ceT.lJ.Ko-shirts dragende speÍers.
Toen nog 2-2 dus.
i\iaar na onceueer 35 minuten sr:elen kuam er noË een Esr*steklas 3-4 tussen Dik Én Rimmert, die tensloite deerJLiaar hi j uoor betaald uiorcjt ...... Scocrenl J

Ionclusie: tt[lndanks d"-_gebruikelÍ jke uitslac] LjËer eBns
Epr,lonnenJ,! tl

f, Êanqma,
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Elftcil
ZONDAG

"..13T u dat 0rdeboorn l afgeropen zondag alr.leer uerloor?
dat-dit tegen n*[i]=ruiter ïijnje r,ras en uel met

dat rnen hier nooit iets van merkt in de plaatse-lijke hareca?

rjat dit heel ="01"" is met ons crubbrad, uanrhieronder vindt g hun verslaqi J
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2e [LfïÍiL, 14 n0vember.

dat een leider te beroerd is on bericht, tegeven als een ujedst.rijd niet doorgaal
d:t ik zondag om half tian orj het r-reldslond
ciai ik nu telefoon aanschaf, dan krijE ikmisschien toch n0q bericht,,
dat, mijn buurman r,rel beri.cht gekreqen heddat het oefenduel niet doorgiir;
dat deze buurrnan een leider heeft die r"reet
i-"ro e h et hoo rt.
dat het 2e e1fta1 eÊn voor$tcpper znekt
dat U zich niervoor kan melcJen bíj de lei_ding vari het betreFfende elftal "

aat ik The Australian Uanderer veel $uccesuens

\.1'dF, It 4
str4a/\.hy



daf de oplossin! van de puzzel €ï als
volql ;-litaiel

doorn r oosje
r af I rao

stri jk ij zer
LieÊg s cheal
kilo i'n et er
snct a êp

dat felIe iltter Êen Lijdje niet kan voettrallen
vanLrege een t!kapotte kniert
dal hij dit helemaal niet erg vind, met de
huidiqe toeslandr
dat hij misschien r.re1 op korFbal gaat
dat ik hem beterschag Lrens

GWffiGG,G,GGG,GGS,S,CC
i
È

ZiJT,IDX G SUFHUiSïTRUTTN 3 - CLI]IBIORíÏ 2.1 Í
ianvanq 10 uur?

Uertrek 9 uurr

U" Veenstra

ï. riodenburg n. Rijskamp :, v.d, Laan
H, Ha rt,man 5. Rinsma A . K rcon
i') , ilasterho f H " Uink J. Uouda S. ïheunissen

Reserve: rri" Zandberrr.

cm eueri terug te knnen op de laaiste r,redst,rijd vafi ZoÍ.]-
daq J.l. I r,.ri1 ik dit zËQËen I

ir is r,lel 1,'oor geknokt, maar qeen doelpunt€n.
iaar r,de hele 2e helf t zich af sseelde oF de helft vên cle
tegenpartij, hoe kan óaL??
Uolqens Ei.j i,s'het, crcbi rem, t€ laat afspelen, met Íït€-
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kaarn uant jullie maken het te moeilijk om de bal het,
doal in te lopen an dat gaat niet,
Dus zondag Q$an ue er tegen áan, L,e moeten 2 punten ha-
1en.
ï,ie hebben er een heel goede soeler bÍj gekregen, die een
heel goede indruk achter liet.
Dus jcnqens, doe B.s, zondeE je besl, dan zijn de r:untsn
\-rBCt ons.

!DIRC5',l[ - iJLDigCIilRt'i 1C.-
Zl ï['tl]ír G 13 NC Vf nEtn gingen r,re met veel moed het veld

oF.
t"e moesten tegen Udiros 1C.
Udiras ginq ook rnef, veel moed het veld oF.
ilai bJ.eek ure1., naar eÊn kirartier Lias het Z-fi, vlak voor
de rust uas het 3-0,

7de Helft.
ile tueede helFt begonnen \.Je uat veler te urorrJenr maer
niet vel genoeg.
Udiros maakie het 0n 4-8,
Toen 5-0.
Ulak voor rust maakl Udiros het af, 6-CI"de findstand"

--9-- 'i "



Zoterdag 7fl/1.A"
ilLDtB00Rl( 1c - 5FllfrT uidiËi\iT 1f,,-

i,le n$est.en Zat.erd:q Dm 1,! uur tegen Sport Uereent.
voetL, alLen"
,,;.e vertrakken met 1l mëÍ'"i om 9.1 5.
Daar aaneekornen en ons te hebbsn verkleed, begon de
uedstri;d"
Srnrt Uereent had de aftran. -

lia een iijdje qevcetbald te hebben scoorde Theo u.d. ;t,
nadal hij al1een door de achterhoede uras gebraken en
daarna de bal lenqs de keeper in de rechterhoek ven de
ecial l"iet ro11.en, 1-0
laarne kuain Spcrl Vereent op en Êcoorde, 1'1.
Íjnort, Uereent sccorde nCIg een keer en euen l-at,er uas het
rr-.lsi , 1 ^2,

ln het, beqin van de Ze-hetft gíng het niet 2a goerl mel
onsr
lJoor een iets le zachte terugspeelbal van Johan T og
anze inuallende keeper Kees R. r kreeg de aanvoerder van
Êport Uereent de bal en scosrde jammar Qeno€Q;1-3.

Daarna scoorde Spcrt Vereent nog tr,lee keer, zodal de
stand i-5 usrd.
ivlaer legen het einde van de 2e helFt uaren uij loch
slerker.
Daardool scocrde Jan U. uit aen Fass van ïhes v.d. U",
daa rdoo r uierd h et, dus 5-?,
Dat bieek ook de eindsland te zijn.

Liilfred
Ueltmen.

-0 -a -o -0 -rl -(} -t] -0 -0 *il *.J *n -fJ *o -(J -Ë -cl - o -o -o -0 -ci - |f -o -o -0 -0 "o
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_ tindelíjk is hat dan Lreer zover.Sinterklaae en de zuarte Fieten ri5n ureer in ons randen aanqezien uij kabouters nogal vëer contact hebbenmel de Heiliee Sseculaas kop, heeft de "Uriei pi;;í"onuvia-de "port-Piet" r;t.;; ureten, dat zij Bn cre ,,schij,rn-
heiligett ons oo een bezaek zulien verhËug*n,
! kunt begrijoel dat uÍj razend zenuuacntiq uercJen.
!:* r.reten noq y?i van rvgrig jaar, toun *oesten ue van"díe zak van sinterkl"ui,i-vóetbá11en teqen die uerkcolde
Span jaarcienr €ft ene r . H. rfloest voor schi3tsrechter sper.en.Nlu ja hij uls natuurlijk omgekacht d;;" ÍÀoor-a"-Iin,:
r..raait door de bomen en taËaktï án het uerrJ dan ook eenhele compleLe veldsl.ag.
fn r,.rat diertspruite piet" betreFt, die had de groÊnekaart verdiendr -hí j viel onze trainer rt,ran achteren aan,r,f,a zêet ieder zt n habby maar dit riep de spruit-gaten(i l iuit.
De scheidsrechter stond er met ztn neushoorn bovenoo,maat hij lloot niei eens.
Ue maken nu een ttplan de champagn€il om deze pieten eensflink af te straflFenr Lr€ zíjn'níet ,tbenauut,r-;i;*r"-Iu
gnze schoen opzBtten en dat er den niets in zi.í, J.""-lachen LJg dan oÍit, Ha Ha Ha.

Lie hebben onze ouders Loch ook nog achter de hand enals die er niet bij zijnl dan zijn Sint en de pieten
lekker nergÊns.

ue ueten noq niet hoeveel er komen, maar het grote feestís op DïfiSDÊG SC hLtUif''lgle in het gy*-tokaaI.
ïot ziens.

de Hooldkebouter,

--4t 1--



l/f Riri I EL I i'iG I ti .

Graag r,ri11#r L,e van ieclereen medeuerkinq cm ver-
nielingen aan -glggggllggL 'ran de v. u.ilLtJiElll?N te
v$orkoi'len.
ie schade aan qebouu of materiaal moet r:it de
contribuLie urorden betaalcJ.
ue zi j n daar nie'u voor verzekerd vanLJege de hnge

ookpreÍï,ie, en dat noet, in aen dorp als het onze
niet, nodig zijn.
ïoch valt het ons steeds u,eer tegen
ondanks noq r..'ordt vernield.
7a is er dit seizoen *en stuk af',roerpijp lran de
dakgoot verdurenenrÊBn bank in-qnge_ kleedboxen uit
de áurr gerukt en verbogenngatFTn de c1eur Eefrapt(ook van onze eigen box) en Ís de kap ven de
buitenlar-np isnr- 73r- E1'J) verduÊnen"
"Jercier is aan de achterzijde van de boxen een ruit
gebrcken Lraarvan de dacier zich rliet heeft gemeld.
iiaar vermoedeli jk is dit buiteí-F, voetbaÍf i jden'r
e eb eurd.
i|aat da u. v, draail uel voor de schade cF.
Zo zíiin sr r^reL rneer zaken die vernield of
beschadigd urorden, zoals het Àf'Díiitli IIi\] vnn de
douchkoppen en het ( ur-rile ba11en) voetballen in
r:ie b0xen,
LtLJtiri,laten ue zuiniger omgaan met de si:ul_len van
de v. v.
iiet kost onnodig contributie geld en onnodig
ergÊrnis van de vrijuill-ioers die alLes LJeer
moelFin herslellen.
l,raa! LriIlen Lre dat de ouders cieze boodschap aok
aan de jeugd íneegeven..

!{[T EISTiJUH.
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1. Tegenzin
2, Uogel (meervoud)

3. tiber
4. Egaal
5. Stofsoort
6, Rivier in l'iederland
7. . Baan

8. L ichaamsdeel
9. Communicatiemiddel.

--==O0 0O0==--

oplost, vindt U een
de vertikale balk.*

Als U deze puzzel juist
naam van een doelam in
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