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ovcrricht

0LDtBl:lilRN lit speelde thuis een inhaalrtedstrijd €n rlel
tegen buurrnan Akkrum.
fen sterk aanvallend Akkrum in hat begin van de r,.redst,rÍjrÍ
kqn dit niet uitdrukken in een doetpunt.
Daarna nemen de Boarnsters het initiatief ovgr en do-
mineercJen verder de gehele Lradstríjd.
Het eindresultaat Lras dan ook Éen keurige 2-n overuin-
n].ng.

Zalerdag j,1" kuam het lf i r.JBsr
f.eqen 0"N.T,4. In Êen niet al te
0ldeboorn-;ijde r,las heb dus 0.N"ï
deal de "

Ín acti.E Én uel thui.s
best,e uedstri;d uan

. uat de l-akens uit-



Stuk voor stuk uas de tegenparLi j beter en moest lret ZíYl

zich hoofdzakel-ijk beperken tot verdedigen'
Het u,as net of een zekere loomheid zich van de spelers
meester rnaakte en ds uitslag 1-0 voor [J.N.T. Lras zeker
verdiend te noamen.t

0LDEBOSRN 5 ont,ving uoensdag 20 april een elftal uif
Friese Palen.
Hier uerden de punten eerlijk gedeeldr fi.1. 2-2.
Had het 3e met eBn beetje m€sr inzicht, gespeeld dan had
het zeker eén overuinning gstJorden. ,
[r LJas te veel balverlies en dat heeft er dan ook vool
gezorqd dat Friesepalen tach nog 1 puntje mee kon neÍnen
naar huis.

Zondag moesten d6 mannen uan het 3e naar Hauleruijk en
he bberr, dit moet ik eerli jk zeggen, keurig af ger,ierkt,
Een 5-2 overuinnÍng"
Goed ze jongensr ga zo doar t n

Al staat ook het 3e niet z.a hoog qeklasseerdr van de
zondag afdaling staan ze er zeker nog het baste voorr
Dus pak de nog te verdelen punten sn dan staan jull"ie
zeker in de bovenste hel"ft van het, klasseÍnent"

Stel in deze jullie aller ï'ysma niet teleur"

0ok 0LDtB00RN t had eên inhaaluredstrijd.
7a moest donderdaqavond uo.rden aangetreden 1n an tegen
lrJarga op een zeer glad veld,
0orzaak, de gehele uredstrijcl reqen an nog eens reg€!n,
Ook hier kon 0lde.boorn geËn vuist maken en moest lijde-
lijk tsezien dat de zo braodnodige punten in Uarga bl,e-
ven.
Ucor deze nederlaaq zijn tuee oorzaksn te noemen ên uel
deze: de schei.dsrechter had zt n daE nietr maar r,lat be-
lanqríjker uras en r.raL eigenlijk elke r,ledst'rijd hetzeLf-
de is, da afmaker ontbrak.
Dan maar Lrêêr hopen op de volgende r.redstri jd tnuis te-
g€n ïijnje,

Deze uedstrijd êen strijd vaÍl pompen of verzuipen,
draaide helaaF op vBrzuipen ui"t.
fen voorspronq met de rust van 3-1 'Hoe is het mogeli;k, t err,li jl ar uÍteindeLi jk zoveel clil
heJ: spel stond om dan met Êen /t*3 ner.Jerl"aaq hel i,'el ci t tl
mseten verlatsrr"
Ívlear 'l zoê1s al vaker is gezegdn de hal kan sËinÉ raa ï
r*llen"
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De Iaatste strohalm zal zekar mcct,en r,:orden i:angeerepsn
en dat is dan tevens Ce laaiste uedstr.i jd Lian rii.t, sni*
zoÊn, n. J., thuis tegen Êlauuhuis - Ën dan is het, geuofin
afr.rachten urat, cie mede kandidaat-Cegradanten rJr]Ën,
Dus 0ldeboorn I ga na deze snaue naderiaag niat bij de
pakken nEBrzitten Êln de opdracht is qËrirocn uan Blau,rhuis
uinnen en dan is Êr zeker nog €en kansje om 1a klasser
te blij ven.

DÍt ouE rzicht r,iordt dus al i,reer veel langer dan cjs bs*doeling uaË en qa proberËn sr zo qauLr mogeí;"3t aen *índaan t,a breien, naar niet r"roordat if< de kór.rrii,: prsÍ:tátfevan 0t il[Bf]CIRfri Z nog h.eb gennernd,
In Sakkeveen behaalden ze legen het, ?a daar een. pri-

Ína 4-'2 overu.ri nninq.
Ien voorspe3.ling te Esv€n van hel ze is aj.ti.jrl moeilijkgeueest, r"ranl het, vaj-t, meestal anrJers uit, uràt uiteinrJe-Iijk betekenl dat dit, rrÊBr eer'l niet, verL,achfe overuin*nÍng uas,
Frobeer zo door.te gaan a êr is al deqracratia-g€uaar qÊ-
noBe in de 0ldebcorn gelederen.

Blijfl dan olrer 0LDtËil0iït{ 4.
0ndanks dal de oude paerdjès van stal uerden gehaald,
moesten ze r,reer mpl Ben nederlaag qÊnoÊgen neÍflBniHet uas deze keer uarga 5 cie met áe ueíÍJe punten hui"s*uaarts keerde"
liiaar ik mëen moeten jurtie nog ar veel r,"redst.rÍjd*n spei"
1en dus er i"s nog uel uat mngel.ijk,
Ëlaar er zaL een beet,ie harder aan moet,en uorden getrckken,

ilia veel inlarmatie hpn ik uit,eindelijk in het bazitqekcmen van het r,:edstri,'id*proqrám$a voor volgend ueekend.

l-let zLel Ër als ircj.qt uit:
0LDtBiJi.liïN 1 sBeelf, zt n laaislB uedsLrijd en r,jËer Lhr.rj.s
en dan nu tegen filauuhuis,
D+t ís gelrCICIn de laatst,e stnohalrn, rlus qriJp hs,n.I'lísschien aijn er dan nne::rnqelijkheden,l,s, zondelq r:rn 2 uur,
DLi-r[9CI!:]f?í\i /. antvangt $urhuistBrvËsn 3 en heeít de kans
cfn 2 Dunten te pakí<en* íilaar Er zd]. hard aan qEtrukken
figelen u0rci*nn
Het spektak.*l- Lregini $n 'ïC.30 irutr,

_ *:3* *



0Lil[tsO0RN 3, ook thuis, onivangt Akkrum 3,
0it alles begint, om 12 uur en zal zeker de nodige spán*
ning (een derby uaardig) opleveren.
Toch zíe ik de puntjes in 0ldeboorn blijven.
0LDIB00RN zr tenslotte, oak a1 thuis, moet aantreclen oÍn
10 uur tegen G.A. U,C. 6.
Frobeer toch oÍn dit seizoen niet als hekkesluiter te ein-
digenl dus er moet eindelijk ueer eens geLJonnen uorden,
Hopelljk ueet dan ieder zfn plekkie sn dat ieder ztn
plaats zonder veal gaharrêL/ar in kan nÊflren.
Allemaal een schepje er bovenop en het zaL zeker lukken.

Allen vael succes toegeuenstJ J

Dan is er ter gelegenheid van het 60*jarig bestaan van
de U. V. 0ldeboprn nog êen gekostumeerde voetbaluledstrijd
georganiseerd p váBrvan elders varrnoedeli jk nog r.rel een
rrerslagje zaL staan.
Persoonlijk uil ik dit gebeuren graaq za gauL, megelijk
vergeten.
[r is mij een fota van m-i jzeLf gatoond en moest tot de
conclusie komen, dat, ik niet voor niets in de U.U.T. ben
qgqa an.
Dat het zorn oude kop Lras, had ik echt niet veruacht,
maar zal hier helaas mee moeten leren laven, en zou hier-
mee dan dit, overzicht uillen beËindigen.

,J{l€uïTe.
fiÍmscn I



., j-i t R C I S L I rt ij ij,l*
Dat LJas *en veel eehasrde kre*tr ila eÊiooF-l vÍrn hsai:JubiL*umf eest, n -'

i.jet kon zaterdag osk i:Í,jna niet mj.slukken"
[,,e Lreersuerrracht.ing uas uilstekenJ;-;;J,rt a]1e buítsn*spelletjes ongehindercj cinnrcang knndnn vinden,

_*nï*ï'ïIqeírs began hel uoor de jeugd met Ëenelty-
v vkt ra

f?r] usnuuglopnnde beziqheid, uooral d$or cte vele gs_i.i;ike uitsiageír, rnoest 
"-steecJs 

opni*,r"- aanqet,reden L,or*dnn

Keeper Ëol-Í'van FieerenL'een uas nn af)-aop n.iet heln*maal lg'"rraden.
iJr:lgens hBm had hÍj te r,reinig QÊ$tapt.tiit Lras ook da eerste keer *àt "rri,i iil li: de hand harJ.

Patat r,ras loen het tover,*rsord vocr de jeugd,rl vsrr voËr tijd stqnden ze ar" uor- ongàouro voor dedsur te uacirtsn"
De Jeuqdcornmi.esin had het uitsiekenrJ gerr;geiei, zocetiaderaen uolop aan zijn trekken k,,.rar,rn'--Ir uras ínaatr êán dl* zijn hakje met pit"r rir:t uai.rsn,i{iJi liep oardses tegen de da,ir nno r}n cat lsv*rde t;;-nEn en sËn huíI fin Êfl nieur.re pahat,
f,n1.uk'kiq kan hÍ j voor behirndeiÍ.nq van rrn hui.r rli j z r rlr"rarJer t,erp*ht,"

Zoveel lauaai er sersÍ; uas, z-a srir uas het tijdenshet vartnrren rran cie fitm, z*dat rJ* jasser* L,*r,edën rnÀthun $ren evsn Ëp adem kpncmn kfimeno

zuart zffQ hyt" r",an'nat puirJ-ink bi:i ce EÊcCIstuns*rrieut: e t,b a L c,rs rl s t r Í I r3 
"feel rnselte ilas nt. gecarn sp rj* kcl*Lili.Jms {Jin J{r *.r*r:Ím*qe1Íjk v0$r rj* C..iq te kosr;:rn.l]* i{ipkar uras nft de a*rstn hqríí h *Íi1 rir*L "leqqer: uan Êr},-lsi r.ral nadÍ.g, .'*ï de c*irrJi".tj.r \rÈrlr ilD he *tiít:;J-p"r-r{



ts nvonds als sluitstuk L,as de ongeduongen feeetavond
met het, optreden van Theo v.d. Geest en Ritsko van
Uliet, tuae Friese goochel-kunstenaars,

0nze trainef Jan v.d. BerE kon niet lang blijven,
daar zijn vrouhr neÈ dÍe dag jarig Lras.
iïaar hij Lrilde niet zo maar r^reglopenr êfl bood het eersta
ean bal aan, Lraar de resterende r,.redstri jden mee geLronnen
zullen uordsn. Nou dat staatj j

De feestavond duurde nog tot in de kleine uurtjes,
L,aarna aI1en, leden ên donateurs, kunnan terugzien op
een zeer gesLaagda Bn gezellige feestdagJ l

ffisr hr,stuur

--==0O0OO==--

uit naam van de Jeugdcornmissie van de u.vn 0ldeboorn
r,ril ik iedereen dia heeft meegeuerkt aan daze dag,
harteli jk "bedanken,

In t t bÍzsnder r,iil ik._noq Êven bedanken de stamgasten
vanttCaf ê i,loeke de Bruinrt.

Zíj r..rist,sn eÊn bedrag van j 16Sr-- bijeen te sparen,
urat, is besteed voor tt kopen van de medaillas, uelke zi;ir
uitgereikt aan de uinnaars vên tt strafschoppen nem€n,

Bedankt íedareen,

Namens de Jaugdcommissie,

--6 --



ïersJ.ag epelmideieg en uitslagen fina.l"e strafschoppen
op t6 aprll t?85.

a

iinr 10.4ï 
'pencle de voorzÍtter van rv 0rrcebcorn de 

'reerH. fjr.anci srna deze prachtige fees irlag*
;:,r uerd begonnen met het n€Í*en rran stra.fsehoppen van d,e
ll en F pr-rp1l}en' Keeper hÍarbij was Johannes v*n ialsbeek.
De u_itelagen hierven. w&ïen;
3ij de F. pupiLlen; I, S.lol. ïeenstra

2 . bI.l{oppert

t. p. poepJes,

E. pupillen; 1. Fj.v.11,l{oude

2" H.Fritsma

,. C.Srandinga
BiJ de Ar}rc, iunioren en D. pupillen was keeper J.Rolf
van Iïeerenveen aannezig. De uÍts_l.agên v*.rêni

D. pupiLlen; L. ii.Ákkerman

2n J.Schiere
3, H.rr.d"LiêuLen.

C. junioren; l-. Jan VÍsser
2. S.0osterbaan

). T.íioggendc:rff
n. Junioren; l. I,Í.Rogqend,orff

2 , {J.v.d,}[eu] en

1. .I .Vísser
À, JunÍoren; 1. Joh, l,oepjcs

2. I?.Veenlnga

3. {i,v,rï.*}ieu].en"



$cheid.srechter hierbiJ r+as de Ileer D. v.d.Laan.
-0e priJzen rerden uit6'ereikt d.oor J.Rolf ,
Ond.er dankzeggtng &an een ieder, d.ie deze morgen heeft doen
el"agen n verraeldd.e cle líeer it. Dan dat de kinderen onr 12.10
bij Hotel Goerree roerden venvacht vooï patat en d.rinken.
lit smaakte led.er zonel groot ais kleln bizonder goed.
0m 1].00 rrerd er met d.e spelletjes begonnên, relke d.eze

morgen door tea,n leld.êrs en leideters ïsren kLaar geue*,
.Jpel f . iial gooien op pop.
l3pel 2. PuzzeLen,

SpeL J. iluiz. :

Spei. d. Iiorfbal + pop aankledenn
$pel 5, Yldeo spe)"..

3pe1 6. lJekere'op dienbJ.ad stapeLen.
ïeder kind. kreeg I ninuut speeltÍjd.
0e rsl.nnaar Í.s geworden de groep van ïde stnne$a met een
groeps gealdd.elde van t6.] punten,
Deae ploeg ls hlerbij uitgeroepen tot sportploeg van het
jaar 198]- De regt van de plaatsenverdeling ln het groeps-
klassenent ziet er als volgt uit;
2, De groep van ,lerend de Leeuw net 55.0 punten.
i. Tse gtoÊp van Rimnrert 'feeninga met ){.) punten
4, De groep van Joh" Foepjee met !1.6 punten
5. }e groep vÊ,n à. vink net 51,2 punten.
6. De groeB van l;..yeld.man met )0.6 punten.
FereoonLijk'verd (]erke van i{al,sbeek eerste, met l{0 punten"
tneede verd i,eo Jan ;íeiden&ar met 1l,g puntonrderde lycle irees
PoepJee met llJ punten en vierd.e werd d, ;lourira met 11Ë pun.hen.

--8 *-



l*a. afJ-nop van deee *pel ni,ddag werrl er noA een film gedr*aid-n
en kre*q een ierier nog een glaasJe frís met een vaemtJe.
A1 rnet al r.ra1 het een aeer gesl-aagde middag, en wiil"en wÍ"J
een ieder heel hartetijk beclanken voor tJ-e med"ewerking.

Oobi en Jikke

*-q* -

,,De Twart Witten

&*ss$i -ytp



(,

WEDSïRTJF

EIftcil
UONDAG

UARGA 1 - OLNTBOBRN 1.-

Donderdag 21 april. j,1. ging de reis naar Uarga, vaar
L,e moesten proberen de plaatsalijke selactie 2 puntjes
aflhandiq te maken.
fr stond v6or baide eLftallen nog uel het een sn ander
cp het spel, zodat er een l-eukettpotrf veruacht kon uot-
den.
Dit is het dan ook uel geL,ordenr aI bleven de 2 punties'
in het uateriEe Uarga,'

De openlngsfase Lras duidelijk voor Uargar dat de bal
uat verzorgder |iet rondgaan, [ên en ander had t'ot ge-'volq dat Lja na : 2A minuten teqen een 2-0 achterstand
'a 

a nk ek en,
Toen LJ€ na daze 2e goal inesns beseften dat het geen
qecostumeerde uedstrijd hetrof, maar een competitie-ued-
strijd, kregen rre meêr grÊBp op het spelr frêt a1s 9evalq
enkele reële kansen voor het doel van de uítblÍnkende
uargaster doelman

-*1 CI_-



S:l l"l -
diB

O Y{tf -
UÊ rd

uat, er dnor ilns niet Lleid ÊíssconríJ, kr;am mÊrJë clonel<e1e curi a'Jz.Ê b,u*lissÍlgen vaí'ï 1?hsi rrurtc schaag,;,cils o.3- esn geheide straf schcp cnthÍeid, nada t, 'de'
ijverige Honkíe cjonr z nan-in tret;{;;irci*opqebíed
ílsErqsmaai.dr

1n de tueede herft hebben Lre getracht het ffiÊegcreÍedeÊoarnsl"." -lepinen (noq bedenkt *]aor jurlÍe ruirii*"iaÀesnuezrgnei.d) enkere keren te 1àten juichen, dtt hebbenzs helaas maaF êÉn keer kunnen doen.
De alnduitslag uas dBrharve z*1 vcor uarga, zodat Lrade 2 resterende uecstrljden (tÀui"-;;;.; ïijnje ËnËlauuhuis) zullên. moeteË f"obu"un nár_-ferste Klasser_schap ueilig te etellan.

Í:,iet.

.f'l-

44eà i i É*
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OLDTBOORN * ïTJNJf.*

lvlet trlllende handen schrijf ik dit bloemstukje.
ik zat op de bank, dus i"k dacht stank voor dank,
De ba1 1s rondn dat bleak L,eL uiL de aindstand.
Ik zat lekker in het zonnetje en zag de beste spelar
(alhoer.rel desalniettemin ap de uerkËardB plaats
staande) O" score r:pentrekken, 1-0.r.lras liet er eent je á6n vllegen (poup jes), Z*tJ,
fn daar bleef het bij dachten uij"
[v]aar v*n dat. pr:epje kreeg de tege;-rstander ar lr_icht
vaftr 2-1,
fílaar tsen ont,dekte Jan ïok ïok het goeíe hnk, 3*1 ,

0p ja pCIeflll
itu3T.

lJij staan el raeds $p het ueldn
Ceesteli,jk uaren uij echter ËrQen$ andÊr6.
imisschien r,rel bi j onze glezen bier b j- j"...,
/-oCoende kon ïi jnje de- stand op 3-Z brengen.
Daor ons gedachteloos spel werd een penalty
zsdat ïijnje de stand op 3-3 bracht.
De mr:ed zakte de supporters in de schcenen,
spelerF Lraarschi jnli jk, uant r t uerd al taur.i
7o hebben i.re door onzs eigen stomme |otschul.

u I t? t- 0 R i fljJ

\

uÊro0rzaakt,

avena-ls de
3*à.

ri

Íïaar dcar dezn uitst
de bIínde lotto t"b.v.
HÍer k*nt ïJ uekelijks
de bruin.

aS u0n onderqet,skende { it< cus)
de j*ugd van U" U, 0ldebnarn.

scrten in kas nrr 48 bij {ir:ek*

fioer l.la rms
Ên zi jn urienden ui L [Judn
Ëckela &n rt merika j j

-o *0 *o -0 -0 -{] *(] ,o -o {0 -o *o -c} *o _0 _B _0 *0 -0 *0 -0 _{l *0 *o *0 _c -0 -

*_i 2_*



ffiïftffiï
ZATERDAG

17-4-1983,

0LDE,B00RN ZÍI j. rKÍRlJÍvl ZiI,-

_ íIaandagavond half zeven in da box,
0m zevÊn uur begon de uedstnijd, ue mocht,en nat,uurrijkniet breer verliezen.
Na veal kansen verloren zien ta qaáne dan'lijk aen goal voor het sterkera ólAeÉoárn,
Een keihard echot van Rimmert, hoog boven
maar toch onder de Lat,, d-us 0-1.
L.ater Tlemen, Éen hard schot en ueer qoal , A-2"uerder r,reet ik niet maer tB vBrtelren, uant het Ís alzo lang geleden.

tsch *inde-

de keeper,

J, v"K.

--1 3-_



3 Elftcil
Fskke.JsJto- Otcl*fu'.;rqr. t-r

?*q
LJe' lct-rrt re;;'r cï\r a ]*-' L.L{ cc{t . f*n P-c':r{' \c;rq

êr\s ho,ciden de teestslgr\r.rihc1 *\tn ilet. hc.{.i,
u:*L ens yv\i$ítriÊrr he.(U c5*rc\pe,-t

I tr ds eett\-e !''dk T\ he{,.-*x:\ ,r}rcÉrE t}*"kk*-
u?€11 kff"\ Lcxlr de"dsit\1r.*rrLe,r t- l-1hl""i
\,r:cr5 c)\-\'l-€i .-r<.rEc\ W\ niet qezenL<,r\"-*.4 p"-i -

beetc\e e( n\ r,--r.i; \qtr Le t"rc.k-err.-{cer. ti{rcq-t

Ë,-r.' *t.1 L.\:*-c\e €en \rg,i€ L,tr,rvrc,cr &
k*cp* \^xÁr <r:k- og r\e lu,rtotsl p\ccL5.

ï\cr, t\€ tri*:L te, cktn[.e:n Lhee \>*"c.t'r'r',telr r-.*Ê:

crcrr-r dE. \c*t.ec!e. !.e{t , L&, h*.\.L,, cle' :ircr-k
c,\ <rc-tc[1 te p.lake.r k:e',t {c"Ír r.:.cl L.*r:.r,lÉ

9€.l )Írrc.rc,(e \..**t." [qlrLrLtg. LjC' u''q:c]rter-, cicrX

1r..rrLC{r kurx\err r,^:e u+G\ q€L{Lt,kc:n.

\{te.r-,"t rrc<1 s.ccx-,rc\e A Cc-.:,LLrLp! LÍ €rr

à *r..\. l-r*..n r x , D€' *{'eqrcf\E r*---Íá <-ortlplcc.*

\)t*:" \qlr.lt€ns er? \'tÉ.c,t dÉ .".À.\et'rc\e 1:i-Éi{

t ,*lnin1\ 1. 1.

pe
--1 4--



$ryËffintr

LrSULIRU,,{JK 4_ -,!LpEB00RN 3.-
Teruijl isdereen nng lekker op bed laq

trokken,;ij t 9,00 nêar Haulerr,rijk dÍe boplaatst LJas.
0aar aangekomen dronken us eerst koffie

tg.
0m 10 uur begnnnÉn uÊ.
ítla + êÊn kuartier spelen r,lerd er 0-1 geecoo
v. dl Íïeer door een Fraaie- kopbal.
i{aar de vreugde r,las van karte duur, uran't, +
{Jas het al 1-1.

be pittan, ver-
vsn sns B€-

uat gned smaak-

rd door Pieter

1inin. later
Ueer 1S min. latBr uerd ër ean beet je veel gekn,:eit, in
de achterhoede van Haulerr.rijk, uant een terr_rgspeetbal
op da kesper ging Ben beetje te hong rdaar de keeper een
beetje vsr vooF zrn doel stsnd vlcng de bal cver hem
heen Ên belande mooÍ in de goal, dus 1-?, maar Lr€er LJas
de vreugde van karte duur, nmdat l;e ndg een beet,je na
stonden te dromen van het voriqe daelpr:nt, L,as het +Át1 à 2 minutan later alueer 2*2, Ên zo qíngen Lj€ de Fu*i
.in'

[r kuam een uissel, ondergetekende ginq Br uíl (st,and
n.l, m6Ê)r te riromen van de vorige avcnd dan uan het,
voetbaLten) en August Spoelstra kuam er in.
ïoen ik LJeer terug kuam oF het voetbalveld stond het
reeds 2-3" Oit doelpunl Lras geprCIduceerd door p, llaek-
strar .

0nqev€er een kuartier later urerd hst 7-lt door ÊÊn tak-
tische goal vnn |tie j.nt i'lof sira n i. r r^rerci nog *ens ger,ris-
sel d.

-*i 5.**



Í. Ka.Lsbeek ging Ër uit en biq Jan da s,,sr kuam €r in,iïa ïgn poos.1* qespeelr: r.e hebbsn kvarn sr r,Jëer ÊBn kansen die hnei" je n.:Í.et, êcrn Ëieter rJe rÍeer ovar te 1atan.Deze sccJorde h*heeï'st. dus ,l-5.
!:l_p:lliB iater- kre*g pieter L,e€r de bal oÍn*speeldedrte fian Ven faulerurijk, maar strandde tosn sp tugust5. die niet urist of hij nBu naar tinke of naar,*Ëniumcest dá's bleef hij staan dr:s Êr uerrj aen beetji ;;:-bruld rnaar augusL bleef st-.aan uaar hij stond Ën riaar
Iti: stevig gebouud is kon Fieter dus óor. niel c1ourhem hÊen.
1c minuten later flost cre ecneÍusrechter voor hetlaat,st, dus ksnden '"ri 

j tevreden terug;i;" op zxl+5 mÍr.1,en mel 2 punt,jes ferugk*ren naár 0ldóboorn"

Jo F-.

t

#&-
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ZaterdagmorgÉn 10.00 uur.
LANGTZUAAG 1C * 0LD[Bi]0ftr'l 1C,-

Iindstand l]*4.

Ue vertrokken zalerdaqmorqen om !,15 uurr
Daar aanqekomen haddan,,,ij de eer ons in BÊn 7e klas
zuijnenstal om te klecJen.
0aarna tregonnen LJê aan de r,randelvi.erdaagse van de ÍtboxrÍ

naar het voetbal uBlcl.
Iven lai,er begon de uredstrijd.
Itla urat te hebben gevoetbald maakte Kees fin zijn le goal,
Die goal bLeek in de '!e helf t de enige.
Na cie reis van de box naar het voetbalveld voor da 7a
keer gemaakt te hebben, .begonnen 

r*lB met volle moed aan
de 2e hetft. (U" hadden inmiddels Jelle T, en RenÊ K,
qeuisseld voor Jan V. en fïichard [.. )
Na (alueer) uat, ta hebben gevoÊtbald maakte Kees zijn 2e
goal. (Het L,as dus nu 2-A voor ans).

Onze 3e goal bJaB ta danken aan Jan Ur r dia een Í:enal-
ty benutte door de bal rustig langs rJe keaper te Flaat-
sen,

0e &e goal uerd gescoord dosr niemand anders darn
Kees R.
[en speler van nnza zijde b]-underde noq euentjee rjnor de
bal vlak voor de goai. tegen de keeper te plaatsen, vêr*
volgens schoot een 2e epaler tian qns cje bal" net naast.
"Ue kregen, len onNÉchte, ook noq ÊÊn penalty legent
doordat ïhomas R. de ba1 voor de vaet,jes van êen razend*
snelle Kabouter ueghaalde, ,)aardocr dia vielr maar de
penai"ty uerd niet benut,

De eindstanrj uerci dus 4-0 voor ons'

-*17 _-
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'/rijdag 1! april.
fiind.elijk moesten ue voetballen. i{u tegen ,Iíjnje,
liet irerd gel-ukkig niet afgelastrdat ues nel mooi voot
ons allenaaf. Toen begon de eerste helftrd.at ging goed.
De keeper ïan flJnje schopte een bal in eigen cloeL.

Het r+as l- - o. roen klran de tneede helft. rïa eên hoekscirop
van $iete naa? miJ sehopte ik tle bal er schnin ín Z * O *
Dat ging goed. Siete kvam toen weer naar voren en schopte
van ver in het dcelp 1 - A" it)en poosje later vloot de

eche i^dsre chte r.

RonaLd Haraerda"n F puplllén.

fhorï-0ihdeboornF A-z

Yrijdag 22 aprír om kr*art over vijf stonden ne klaar on te
vertrekken naar l.,ippenhuíz,en, i.wart voor zeg r+aren we op het
voetbalveld, naar aenge?,ien nog enkeie spelers van Lippenhuizen
drie nlnuten voor zes ïJas arriveerden nas het over zessen voor
ve los konden gaan. ïiet nog oen goeie bespreking van ïante Ji.kke
gingen we vol goede noed het vel<l J.n. r

Toen ve loe varen scoorde tk viJf rninuten voor tijd in de eerste helft,
iiet wae 1 - 0, Iionald keepte goed en dat bLeef-ao.
I{a de pauue stond. Fieter Ate in rle goal,
)!n opeens kreeg siete de bal voor de .roeten en Êooorde z * e ,
En zo bleef de stand, $a.ar He efg: vo()r g:evochten hebben,

Pieter PoepJes.
--1 B__
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l.e tlas !801t ? x +:
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