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overzlcht

Het inhaalprograÍnma óp zaterdag 2 april is ueinig
succasvol ger.reest. 0m te beginnen met hat Zn rJat tegen
l"leerenvaen$e Boys moeet proberen ztn vorm t,erug te
vinden maar aÊn 3*1 nedarlaag iJaB het resultaat. Uaran
dan in het veld de Eoarnsters niet de rnindere, het V6r*
schil uas dat de Boys r"rel ean afuerker hadden teruiJl
hat ZtYl had. vargeten zorn rnan mee te n€rnen. Uolgend ureek*
end geen uedstrijd voor jullie dus nog maar rustig
r.rachten op da eerstvolgends mcaelijkheid onr {.Jeer BÊns Ben
paar puntjes te bemachtlgen,



iildeboorn 2 had aak eÊn inhaaluedstrijd en rncest, iielaas
osk in ïrnsun 2 haar rneerdere erkennen uant het uaran dabezoekers dir'met belde puntjes ginqen strijkenrl-?,
Paasrnaandag op bezoek. bij Tijnje Z an LreÊr ean àederlaag3-1. Als ik goed ben lngelicht uas dit voor de Boarn-sters de r.redstrijd van de gemist, kansen, voor mij ishet meer net als bij het lfr, da afmaker schlt,teróe doorzijn afuezlgheid. Er zal nu zo langzamerhand uit een
ander vaatje gatapt moetBn L,orden uat bet,ekent dat ê,s.
zondag thuis van Êenado 2 rnoet r,lorden qaLronnËn ook a}Ís dat dan toevallig cje koplopsr. zau áit L,eêr €en nÊ-
derlaag uorden ziet het sr niet ztr rooskleuri,g ult voorsns tureede. fr zíl lsch nCIq urel eÊn beetje t<ueliteitin het zde.0ls dit dan nu eindelijk eens uorde benut
dan kan degradatie misschien nog r,rórden uoorkornen. ui j
verL,ach tan ê. sr 'zondag dan ook een optimare inret.
tildeboorn 1 moest afgelopen zaterdaq nêar surhuisterveen.
0rrer het verslag van 

-daze uedstri jd-zaJ. Ík niet uii,.ri jdenzle elders,in ons ctubblad, maar er uerrj een kostbaarpunt'je meegenomgn-near 0ldeboorn. paasmaandag eindelijk
uBEr eens thuis' 0e uedstrljd fl,1. tegen Lantezuaaq. Ín
aen meer spannenede dan f raaie r,ledstri jd is het het l stegalukt de beirja puntjes thuis te hor.:den door een keurige1'0 sverL,inning. Hopenlijk zal het CItdsboorn Ín de konen-
de uedstrijden lukken het degradatla gevaar aF te uerenn
7e zijn er seriêus Ínêe bezig qezien het resultaat van
de laatste dria r.redstrÍ jden o,1. S punten.
Helaas vÊrzaÍnelen ook de concurenten punten, maar stseds
ueer het veld op komen om te urÍnnen dan zal hat, zeker
1 ukk en.
Ook á.s, zondag e€n zb;arê opqaaf fi.1, koploper Bakhui-
zsn komt, op bezcek. Natuurlijk hopen ue op tulee punten
maar een qelijk spel zou,€Bn keurig resuLtaat zijn,
tt an jullie oín te zo rgÊn dat hat tr,lee punf jes r.rorclsn,

itla een lange rusl-pauze nag ê.s. zondag ook het 3de ueer
Êens aantreden rcet U,Y.0.6(???) 0ost,áir.rolde, als gasthÊerr
F:robeer een paar puntjes te pakken. Za kunnen et echt noquel bíj.
illdeboorn 4 t,enslotte mr:est tli j il,S.I,5 on bezoek, Cok
niey'noesten de SoarnsLers de eE!t aan de gasL,en laten
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en Lrerd Ínet'1^-U verloren. [iotukkÍg kunnen jullíe vrijuit spelen uant deqracJatie is in áeze klas niet *oguii:Luan de andere kant bekeken gêloor Ík echt niet rjai-juiriovan pJ-ln zijn om hekkesluiter ts r,rorden. Dus nog "rí evenaanpakken. ue rnogeli jkhaid hiertoe is aanr,lezig á, *. zon-dag. thuis tegen [riesland r. Laat zíen uat je-r.raard benrurant er ínoeten nog enige nuntjes cepakt uoràen.
Dus er rílaar met goede rnoed tegen ian het kan r,rel,.

0e elftallen die tegen elkaar voetballen met hst ga-
cost,urneerd voetbal zL3n als volgt saman gesteld: ) -

1 ste el ftal " :

Jnhannes v,d.51uís,
Honkie de Jong.
Jan v,do Berg.
Jan líl eester.
Rimmert Iizinga.
n Lbert l{i jholt.
Hans Foepjes.
A te v. d. Laan,
Anne Haeyas.
A nno Bargsma.
Fieter da fieer.

Zde elftal. :

Cor de Boer.
Lykle Poepjes.
Harrn 0asterbaan"
Fiet Tysma,
J"pple Uagenaar.
Haico v.0ijk.' Staven v. Zlnderen.
0ouue v.d.LááÍlr
Geert da Vries,
Joris QuarrÉ.
Thomas Voolstra,
Anne u,d.ltlBulen,

Scheidsrecht.er : J, v. Uesn.
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FRUGRAfiIïii

t s lvlo rgens 10.45

16 ap111 1983

JARIG JUBiLËIJfi

T] E B O O R N.-

Aanvang speldag voor de jeugd
fTl .lrr vr J, de Boer (keeper

1e divisie HeerenvBen)
U. UBenstra (keeper

1e elftaL 0ldeboorn)

Prij sultreiking
Trak!atie bij Hotel Goerres

5pe1mi ddag

Spannende F11m

Gekostumeerd Uoetbal

BTGIN r[[5TA U0ND,
ÍïrrÍTrr vr 2 bekende A rtÍesten
uit het noorden.

t tD[ËtIN var-

il

Feestdag

t' b. v. 60

V,V. O L

I s tl vonds

12,00

1 2.30

13.00

1 5,00

19,00

21,oCI

fYluziek voor óeza avond uordt verzr:rgd
door de

T U C R G R [ [ N S"

in het volgenda Klubblad krijgt u Êen nadere omschrljving
uan díverse spelletjes en deeLnÊmers,

8ij de spellet,jes voor de J[UCD r,rardt
uacht"
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Eïftc#
ZONDAG SurhuisterveÊn - 0ldeboorn

0p de zat,erdag voor Fasen reisden ue af naar surhuister-
veÊnn [Jm daar met, aen beelje geJ.uk àbn of tuse pr"rnt,jee
LJeg te slepen. Ir u.rerd ons gezeqd crm in de eerst,e 2A
minuten rustig aan le doen $ín de stnrmaanvallen van
SurhuisterveÊn af t,a slaann
l'{et omgekeerde echter gebeurde, n.1". een aanvallend
0ldeboorft Ínaar toch zc nu Ên rJan ÊÍ?n qevaarlijk coun-
terende tegenslender? 

.Het LJas dan ank SurhuistervÊsn dÍe na {}ngeveer 2C mín,
spelen de ntand op 1-0 hrash{:.
nij c,1t doelpunt raakte jammerqenoeg Ljandar qoblesseerrJ
zodat een bezoek aan de plaatselijk* dokt,er gebracht
rno es t r.lo rden.
ïn de hoop om toch uander Lrser terug in het rjoel te krij-qen en om Lreer dggl te gaan zoaJ"s hÍj dit, zelf urilrJen
naín Lykle de moeilijke taak op zich on in de gnal te gaanslaan Ên cldeboorn ginq dus zalang mer tien mán vercler
sp el en.
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Nadat de uedst ri j d iresr uas hervat, uerd na CInqeveer 5 min,
een overtreding begaan in hel strafschooqebied r.lelke de
scheidsrechter bestrafte met een strafschop tegen Clde-
boo rn,
Dankzij de pgima schijnbeueging€n en toch ook nog in de
goede hoek te duiken redde Lykle ons van esn grotere ach-
terstand r,rant de bal ging grandioos naast het doeL.
Kort daarna kregen brij een vrije trap te nemen, r.relke
Tymen in eerste instantÍe met zijn achterr,rerk opving om
daarna de bal in een halve draai in te schieten, zadat
de stand Lr€rer geli jk Lrás r
Kort voor de rust kuam Uander terug van zijn bezoek aan
.de dokter, uelke hem had doorveruezen naar het zieken-
huis, zodat Binne in de ploeg kuam en de uitstekend
keepende Lukle in de goal bIeefl.
Na rust Lras het Ben voortdurend aanvallend Surhuister-
veen en zo nu en dan een qevaarlijk counterend 0lde-
boorn. fchter Lykle LJas niet van plan een balrte laten
door gaan en 0ldeboorn uelke nu toch bang Lras om dit
puntje ook nog te verliezen kuram ook niet tot êen doel-
punt,
Derhalve bleef de stand dan ook 1-1.
Uaarmede uÊ achteraf bekeken niet ontevreden uaren,
Dank zegqen ue aan de supporters uelke gekomen LJaren
om ons te steunen Bn verder een pLuim voor Lykle die
zo moedig Lras om de plaats van Uander in te nemen en
deze prima heeft vervult.

H.v.d.Krieke.

-o-o -o-o -o -{l -o -o -o -o -o -0 -o -o -o -o-o -o -o -0-o -o -o -0 -o -o-o -o

&



0Ldeloorn 1 - LanqezLreae 1.

-0-0-0-0-0-c-0-0-0-0-0-0-0-0_0-0_CI-0_0

1-0.

Het páas-rreeÊ-end bracht drie kostbare punten op. Je zoukunnen zeggen dat de gouden haas sir Lreekend in 0ldeboorngelegerd Lres.
Paasmaandag meesten L/e thuis het vetd in tegen Langezuaag"tie begonnen met de r.rind tegen en met een keËper *eÍ eeningelapte uit zijn lood geichoten pink.
De eerste helft l"it niet veÈr goeds zLen, Dê gasten kre-gen geên enkele kans.en Lykle kopte 6ên keer [oed in,De tr.reede helft met de r^rind in de rug begon 0ÍoeuoorÁmeteen aan ta vallen.
Dit resulteerde in een paar goede afstandsschoten dieechter geen doelpunten opleverden.
Harveruege de tueede hetft had Langezuaag egn doeltrap.
Deze uerd te lgug ingeschotan. Net -buiten het straf sci.rop-gebied ving L.P. de bal opromspeelde turee sperers enscoorde beheeret 1-0. fen mooi doelpunt. Langezuraag moestnu wel aanvarlen om nog êÉn punt mee te kriió*n, zá kre-gen arleen nog kansen doer ur€qgevertjes van de Boarnsters.
f nige terugspeelbalren bracht -áe oveir^rinníng nog in f e-aar. ra1 met al aen slechte uredstrijd die of kaiaktei eninzet is geu,onnen. lret dezelfde inzËt en geluk kunneÀ uanog vele ounten pakken. Het spel dat ure tóqen Prildamhadden moet er toch ook nog zijn en daè Íe veel *ooi""voor het publi?k, Hierbij uil it< Sipke uink nog bedint"nd?t hij, aanuezig Lras voor het geval det u. ueeristra zouui t riall en a

/
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0Lq!;?q0nN,2 - IRrï5-utvl 2r

Ruststand 1 -0. tindstand 1 -2.

0o ?6n ongeuoon tijdstip n.l.zat€rdagmiddag moesten uijaantreden tegen het hooggeplaatste frnsur*,
l'1et eel gel i jkopgaande slri jd uerd na 20 rninuten spelen
?gn vrije trap doorgekopt door Jan de Jong, one€ spitscte bedacht zich qeen moment en nam heÍn in-êËn keer opde schoen, de kaeper uas kansloós 1-0,
l/oor de thee urist Irnsum alsnog langszij te 'komen
doardat de goed leidende scheidsrecht,er t,en onrechte
Êen hoekschoo gaf uaaruiut gescoord uerd,
De tueerje helft uas voor de gastan ínaar sipkerpaaL enlat stonden een tegendaetpunt in de uÊq.
lineu Ltas dan ook det 1 rninuut vsor her einde"ïrnsum
alsnog de eindst,and nn . 1-2 bepaálrJe,

f'leint, y. rJ.lJerf ,
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il:rï:lr:etreuzet en.gezoek vonden rirê eindelijk het voeÈ_
fn dus kondan L,e na een half uurtje beginnan.0e uedstrijd.
Ue stárten heel goed en daarom kuam na ean tijdje aIhet eerste doelprlnt door-Àij.
En toen begonnen ue pas rekÈer te voetbarren en na eenpaar misschogrpren van oáze parti j r<'in, 

-lo"n 
het tr.reedadoelpunt.

Pa uz e,
Toen in de tueede r-rerf i k"***n er zev€n doelpunten,fílaar ia, ík zaL er uel bi.i-zet,ten uie 

"ffu doelpunt.engezet hebban Ín de hele uËC*trijrl.Hilbrand - S.
Leo

IK
- ?,

[n 
'k 

bedank de jongens van cie i]f s omda L za za sportiefuêrËn om net ons fiee te voetballsn.

UÍlco Vink.
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