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ovERz rcHï

Door het niet verschijnen van hel clubblad afgelopen
ureek zullen er yel enkele eupporters mino'er bi j -de 

r^red-
strijd 0LDtB00RN Zffi - HtERiNVttNSI B0YS geueest zijn,
om dó eenvoudige reden cíat men niet, r.rist- daL zi.j móeiten
gpelen.
Althans, dat i,ra$ uat ik enkele karen hosrde zondagmiddaq.
Ívïisschien heef t de koude'daar ook toe bi jqedrag€r1,... o

Afijn, de jongens van i-'1. van Dijk LJonnen andermaal hun
thuisr.redstrijd, 2-A dÍtmaal.
Galet sp het feit Cat verdere informat.ie sns geheel ont-
breekt, kunnen LrE verder kort van stof zijn ovÊr deze
malch,

0ok B. s. zaterdag is er gË6n r,redstri jd voot hen vastge-
steld, aldus Albert NijhoIt, die onderget,ekende deze keer
vervanqL i.v.mr vBruoed eierzoeken van eersLge.noemde
(tenmínst,e 30....,1 j )



0l-D[800RN t had een vrij ueekencl €n benutte deze rjoor
"de return-cefenuedstrijdÍt tegen de Ilar-rue iungens ritNij-Beets en verloren, evenals de voriqe.
voJ-gens A. t,d. Laan had hier het ze uóter kunnen speren,
man u:eet r^lel Lraa róm. . . .
00Ï5 en L.angueer speelcten uel, en verrassend uas dat0Dï5 met 3-1 het schip inging tegen Boyl.
Langueer hield 0osterstreek op z-8. Doór deze resultatenstaan de zuart, uillen thans op een gedeei.de ze ptaats op2 punten van leider Lanqueer.

Zondag uit, t,egen itispolÍa.
Notmaliter een ovBrLrinning, maar clat is lang niet altijd
!"1 geval, zíe de uitslag 0DIS-Uispolia, 1-il'iach moeten ue daar 2 punten uegharenr{,ri1l.en ue meeblijven draaíen, en ue geloven óck oeí dat ze inderdaaddaar uinnen.

tilDtB0ilRN 2 - r;ederom een klinkende ovenrinning voordit tearn t 2-! bii LangezLraag 2, die ook hooq op de rang-Ii jst staat" i4aar lief st viei doalpunten van L. po"p j"ri,l 
)in een-overigens niet ar t,e beste rledstrijd vernamei"uij.'i{aar-15 punten uit de raat,ste g uedstrijdén is niet misen,z6 doorgaand kunnen za erg hoog einuïf;;,-iij[i-*",

- 
Zondag uit tegen Heerenveen s màg er 'in geen gev"r een

Tiï.slatr begaan uorden;.,en zal ook uót niet óodig-iijn,
1i jkt rne..

CIL0EBCI0RN 3 speelde thuis gelíjk (n*o) tegen Boornber-
grJm 4.
Ól! alle begin moeilijk is bleek ook zondagmorgen:
!i: de aanvaFlg van de uedst,Ti jd uaren er Ínaarr... 7 spe-lersr Bn dal is er precies 6ênt;e te r.;eÍnigl IAfíjn, met kunst- Ên vlieguerk Èuamen er tóch voldoendespelers om de uadstrijd te spelan.
0e zomertijd zal. hÍer ook r.ier mede debet aan zijn ger,reest
rnÍ s sch i en? j

zondag thuis tegen 0ldehortpade 4, en rtat moet geL,onnankunnen uorden heren.
0ok ïhornas vooLstra van 0LUEB00RN 4 kan zoncJag meárover 10 sselars beschikken,

FialF. traalr (t,l ) - zaterríagavond belde er (nog) Íemand aflen dàL LJas ncLr nèt EBn báetje te laat, am noq op stan te
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gaan om een vervÊnger Le zoeken, aidus
verbitterd....
let resultaat r,ras een 1-il nederlaaq bi j

Zondzg '"reeI gÍ!, 05i 5.
f'let tenrninste ( I ) eIf man moet er maar
ulo rden heren I
Aftijd goed voor het moreel.l

STAND 2e Kl

ï. U., enÍgszÍns

Ua rga ze veel .

uger eens qeuonfieri

A:

L a ngueer
0 I deboo rn
0ili5
0.D.v,
Bo y1

Amelandia

1 4-24
1 4-22
1 4-22
1 4-2A
I z+- ló

1 t+-16-

ïijnje 15-16
0osterstreek 1 5-1 4

Ui spol ia 1 4- 6

Uesthoek 1 4- 6

0'l'l .Lf . 14- 5

Gersloo t. 14-. 1

-l pl

--3--

g;:,



\{íHmsTRrJ#*

Qe *É*==
* ZoNDAG

RSLASEN

DL Dtt30il RN - u

Len zeer belanqrÍ jke r,redstri jd t àBngezien 0, D. v. iB-latief qelijk stond met onsr
De verliezer viel aÊ in-de strijd om de bovenste plaats,dat, uas de mening van ve1en.
De r-redstri j d, het vertoonde spel, Lras sr ook naalrVeel middenvelrJsrrel, veel balveriies.uit een lpnge haal van achteren schoof uil]enr de ba1goed rjr:o r op ian i"leester die beheerst laak schor:t 

"Dat i,Jas ter:ens cle ruststancJ.
Dat il. $; \J' na rust teri-rg prnbeerde te komen Lras te vBr-uacitten"
uit ËËn vfin onza schaarse uilvallen uÍst uedercrn Jantjete sc0ren, ?-A dus.
?" utrijd r,.rerd daarna steeds grimmiger.
Scheidsrechter 0zinga rno.est hier en daar de genoederenuat susssn,
lie druk sp on6 doel uBrd steeds groter, [ddy uerd hier*van rJe dupe.
Ín een uiterste poging de ba1hij i;r eigen doe_l , Z-1 .
Het eindsignaal kuam voor ons
aen verLossing,

te onderscheppen, scoorde

en de r;ele supparb*rs, als
Ien goecí rosultaal, mede ornrlat onze beide csnÉurrei.]tan

Bsn nunt.je liclen ve11en"

LieriC*r*

\



Elft g,rzArÉRDAG

0LDq_s00RlJ zl/l,--.H0uTISIHr,G[ 2f,]. _

zaterdag 17 maartr fl* vier r,reken eindelijk Lreer eenuredstrijd sn i,re1 tegen Houtigehaga.r. een teàm uit rlekopQroep. - l:"'
Het uraer Lras goed, redelijk veel publiek €ln een langeuÍtvoerige v0orbesoreking.
uolgens coach_yan Diik de meest agressieve opsterring.Heraas moesl Rinus oàm ar. na vijf minuten uitvallen.-Hij urerd uitstekend vervengen dóor Joris *uarrêr-;;;na eniqe r,leken trainÍngsachterstand, ditmaal niát inde basisopstetling stonO.

De eerste uijftien minuten Lraren duidelijk voor dethuisclub en binnen 10 minuten had Lolke " kkerman uit eeí-ívoorzet uan Ri.m1g. f yzen-qa rJe stand op 1-0 gebracht,,Het spel uerd bÍj Ílldeboorn rrbreed" gehouden sn het ov€rrr.richt uerd na ongeueer eÊn half uur rlitgedrukt, in eendoelpunt, van Rimmer [, Z-A.ulak voor de thee bijna een tegentreFfer, maar tuee aan-varlers van de bezoekers, kondón vrij voor Johannes v.K.de bal niet over de lijn-krijg€Dr
Na de rust bleer 0tdóuoorn-áe r^redstrÍjd beheersenalhoeulel er ook anige kansen uoor HoutiIehage L,arÊn.lYlarcel veerman r,rerd in de heuozuaai genámen, en moest var-vangen uorden dóor Henk Uink.

f en kr.rartier voCIl ti jcJ door Lolke Akkarman 3-0n,. . datdacht tenminste iedeieen, maar scheidsrechter van-cár-
?":g kuram op zijn beslissíng terug, omàat de grenu"*"ht*"iets onregelmatigs had gezien"
In dezal f de rninuut F:qiàg Rimmert f . een overt,redíngbinnen de 16-meter 1ijn."
Strafschop
Johannes zat er dicht bij maar loch 1*2,
'rftusL,tíuerd van alle kanIen gerCIepen, rnaar het hielp niet,binnen 5 minuten lag de bar Lrear achler Johann*", ilz.Dit' deed ons denken aan da r,iedstrijd tegen fast*"r,","r,"
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Het vasthouOJn uan een voorsprCInq is voor Zn uiterst
moeilijk.
Dat deza uedstrijd toch
te danken aan Rirnmert, f .
keeper, op 2A meter van
Uerdiend maar hachelijk.

door 0ldeboorn uerd geLJonnen LJag

, die de bal uit een duel met, de
het doel Ín heL net schoof, 3-?,

ï j itte I'Jeuenschurander,

Nagekomen bericht van êÊn
van 0nzÊ correspondenten.

[É\STEffÍ'lAR Zí{i - 0LDfB00Rt\i Zn.-
Zaterdag 11 f ebruari de eerst,e uledstri j d na de uinter-

stop vps.1 het Zn-t'8arno
Geen lanqe toesFraak voor de r,ledstri jd, daar Lrês geen
t,ijd vooro
Dh;. R, Oasr qing ons voor in een lange rondrit door'de
Friese Uotiden.

[aslermar had de aftrap en Lras het eerete ku.rartier sler-
ker, Johannes rnOesL een paar keer gnede reddinQen verrich-
ten. PlarceI mikte de bal net naast het';íjandelijke doel'

I'la een klein half uur r.rerd T jeard binnen da 16 m' 1i jnen
ten ual gebpacht Eí1r.,r. Uink benutte de strafschop 0-1"
0ldebooFn.rllield hel initiatief Ên Tjeerd solleerde naar
.l-Lo

Ulak uoor. oe thee 1-Zn door de 2,6A lange spits van de
ihuÍ sclub',
Thee L'as lekker en Lre standen uÊsr ín het veld'
faslerÍnár viel aan ínaar uas uoaralsnng niet erg geuaarlijk"
Bij een uit,val van illdebcorn uerd l'iarcel net iruiten het
stiafschoggebied ten va1 gebrachtn Êimmert schoot de vrija
lrap dnor de rnuue in het doei, 1-3, met nog €en half uur
te spelen,
fastermar moest komen en deed daL ook. De recht,ersnits
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LrErd binnen de 1G Íir, 1i jnen onderuitgeh aard - straFscÀop,De hoog Ên herd ingeschóter bal urerrj daor Johannes schit,_terend gestopt,.
i-let laatste kuartier breekt, aen.
1o:kschop Iqftermar - afgesraq€n (rrarr) - inqeschotena .2.

Nog 10 minuten - r{arrcel geblesseerd langs cje 1i jnr êv€n-als Tjeercl

I
i

I
I

Laafste vijf minuten.
Cldeboorn drukt,, maar geen succes.
A1 met al erg droeuig, maar uat kan de oor:aak zijn.,.t,

T.[rJ.

ElftaI
uorige r,:eek is verzuimd ïen verslag te schrijven ovÊrde toen Qespeel.de r.redstrijd.

!?t.* strijd moest,to*.n. t"i"n Íïirriam aang€spannen r.rorcien.Liekele p. had opdracht qá*"*g*n hierou*r-[;; ;;"*;;''"
lnder oo papi"". !*. zettei, maar ean r^reek later komt €enieder tot de ont,dekking Ját dÍt niet i" gebeurd,UÍt de herinnering nog-enkele Lrapenfeifen.In cie eerste spéerhérrt r.rero van neioe kanten slordi.gen slosÍn gespeeldr maar na de r,erv*i;;;; uist onderoete*kende uit een pass van L.iekere p. subtiËr-i;"";;;;;:='ïk had hier qraag Êen zeer r.ritq"n"*iJ"-Jmscnrijving vanqegÊven, maar -dat is ÍïrE afgeraden, orndai oun ,r,"**Jniiu-
lij.k yit hoger regionen hsíangstellinq zou ontstaan,Ik heb daarover ml;n tr,lí if ef sí ;' -'

Aanval fasterrnar over rechts - Jorisal uilgevallen - schot,..,. 3-3.
0ldeboorn aangeslagen en in dezelfcleProtest van anze kant voor rrermd-rid
Scheidsrechter vind van niet.

die daar st*at uas

minuut 4-3.
builenspel,



Plil.dam trachtte na cje 1-0 stand ieÈs terug te doen, Bïaêr
kon geen echte vuist maken,
Integendeel zel f s, r^rant door Êen goede êen-tureÉ dsor het
midden, uist ílieintrthoutjerf de stan?J op 2-B te brengen.
Dil rÀras ter"'ens de eindstand.

Dii betekent dat het tr.ree.de in zeven uredstri jden 13
punten had behaald,
llet di.t qeS€ven machten L,ij de strijd aanspannen tegen
LangezLJeaq.
Daza nloeg staat iets hoger en heeft namelijk twee pun-
ten íneer. Uij konden dus op gelijke voet komen,
Thuis haddan L,a een puntje verspeeld.
Toen stonden Lre luttele seconden voor tíjd nog met 1-0
v66 r. '

illet deze gÊqevens belàofde het Ben spannende strijd te
r,lordenr €fi dal kulam uÍt.
ïst tr,,ree rnaal toe ruist (alueer) LiekeLe ons op voorsprong
ta brengen, 2-1 rust,stand.

In de pauzs enige raks-LJoorden omdat ÊFr en dat L,as in-
dsrdaad het geval, te líef r.rerd qespeeld,
De aanvang van de tueede speelperiode gaf aenzelFde beerd
uat resul teerrje i n een ?-2 sland.
tïaar LiêÊr Liekele P. r.rist na hevige ruzi'es met de man in
het, zurart'zich spartief te revancheren door nog Zx te
scoren.
Al met al I r,redstri jden r,laaruit 15 punten zi jn gesleepti

Uat uordt het, vervolg .?. sr zondag tegen Heerenveen??

Uist U trnuulens, om nog É€n keer de naam v.an
Liekelp F, te noernen, dat deze zijn bankreke-
ning heeft spengesteld voor een ieder die een
vrijr,rillige bijdrage uil storten?
Dit omdat hij en zijn vrout,r aan een nieuu bed
toe zijn, Ze zijn er narnelijk doorgezakt. GeeF nr.lll
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Elftst
0!qtg00nl'J_ Zrt -_HEgRiruVrINsI B.0y.s ï, -

Nadat tae vorige ueek Houtigehage hadden verslagen met3'? moestan ue vandaag tegen-meaerrekkesluiter Hiveen"u
Bo ys.
Da €erste helft moesten Lre pel tegen de r,lind in r;oetbal*len r,rat niet meevial, doordat geen bal aankuem,
Hrveense Boys dÍe da uind mee had bakte sr ook niet alteveel van,, omdat.de p.loeg elke bal die ze kregen trichting Spar schotBn.

ïn de tueede haLft bleek dat tJi j met de r..ri nd mee erveel zin \n hadden,
[ia BBn padr aanvallen
uerk van Tj, Ypma kon
in schieten,

uerd het eindelijk 1-e door goed
ondergetekende de bal er aindelijk

Na dit doelpunt ulerd Htveense Boys sterker en gevaarlij-ker, doordat bij ons het micidenverd uregviel, *á*r oaorgoed r.lerk van onze achterhod.de kanden t.re de nul acnt,er
vastho uden.
Tien nrinuten voor tijd kcnden u,É de uedstrijd beslissËn,Het begon bij A. flkkerman die de bal met een flraai snhotteeen het houtr-rerk aansbhoot,, uaarna cJe ba1 opnieuudoor ondergatekende urerri ingeschoten, z-a uat *ak debindstand uerd,

iïíj rest al1een het altijd even
bedanken 'die ons vandaaq Liëer erg

positiev-e publiek te
go ed h ebben c;est, suncJ,

H. Ur

--9*-
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3 EIftel
FR I5O - OL DEBiJC RN 3. -

- 
Zondagmorgên om 1 0 uur moesten LrB aantreden tegen Frisouit Appelscha,

Thuis hadden L,e gelijk gespeard, dus er L,as noq een kans-je.
iílaar ïysma h"9 9j" nacht gedroomd niet van mooie vrouLren,maar van voetballen, brij zouden met ?-1 verliezen, dusniet zo I n beste opstekei.
i.iybe zou r^reer, na lange tijd in de lappenmand gezeten tehebben, mÊedoen,
Hans had ean rood 9og, hoe dat kuam uist hij niet, maarr,,rij vermoeden uel iets,

Í4aar nu de uedstrijd, _Friso Lras rnaar êÉn kàer in de aanval maar die duurde uelanderhaLf uur, L,e kuramen bijna nist cver de niaoeniiSn.Het leek r.lel of hras sr een muur gam.etsdld.
ZeL Ês f'ïeint kuam er níet over, oischoon hí j z t n kuiteogoed in de massage*olie had gezet,
Y," kregen, in de eerste herf t drie goars om de oren, ik zeLf(keeper) kon er niks aan doen, uant ik heb de ballán nooitgezíen.
De tueede helft, Lras al niet veel beter,
Johannes B' had een ander kereltje bij hem gekregen,Die Lras r,rel turee meter, die riep- lettórli jk e" riquurli jkover-hem haen, zulke lange struisvogelpot,èn had díe.FrÍso scoorde nog tueemaal t zodat de aindatand s-ó uerd.
ue zullen rnaar hopen dat het vorgende ueek thuis tegenBcornbergum beter gaat.

Kees Kalsbeak.

--1C--



o:D:u.:0LDtH8oRf.: t !-maart, "-,,'-up zateroaq t{ \r9rcroKKen u€ met it-*"n al vroeg naar
LJijnjeuloude.
Na het drinken van Êen bakje koffie in de kantine maakten
LJ€ 0ns klaar voor de uedstrÍjC.
0ns plceqje Lras redelijk optimistisch, omdaL urÊ de vorige
uedstri jd Itsleshts" maar met, 2 o t i-0 hadcjen uerloren,
0m 10 uur begonnen r,.re íxet cÍe t/eciscri jd.
ïot hal verurege de uledstri jd konden u€: ondanks dat de
Floeq slecht draaide, de stand gelijk houden"
Toen maakte 0.0.U. eÊFl doelpuntn doordat, de bal bij kee*
Fer Sipke dnor de handen slipte.
Uervolgens maakte C.0" U. BBÍ'ï goal dnordat de op f,ohannÊs
v. d. Ual gelijkende aanvoerder vanuil hun acht'erhoede
krj.s kras onze spelsrs op hat, middenveld pásserend de bal
aven afspeelde op de nidvoor die de bal direkt terugtikt'e
uaardoor onzÊ achterhsede u:erd uit,gespeeld en de áartvo€r-
der vrij voor de goal kularn.
Deze tikte beheerst de bal in de rechlerbovenhoekr.2-O.
Toen qing het, betBr met ons.
Ua rrerden fanatieker en lcerden enkele .l"euke aênvallen
uit zcnder resultaat.
Ulak voo r rJB pauze zakten ue ueer in.

l',Ja de pauzB begonnen ue ueer moeizaam. NB een kuartÍer-
t je spelen maakte 0. íJ, U. LJÊsr een goal'
0.D,U. h;:d esn zle van kansen uelke steeds vlak uoor de
Eoal langs qingen.
ilp Êen gegÊven rïomsnt liep Sape V" d, lr;. door de uerdedi-
giírg heenr efl speelde de bal beheerst langs dê uitlopende
keeFerr 3- 1 ,
f nige tÍ jd daarna uerd een {.i, D. V, speler licht'eIi jk onder
de zoden gelopen in het etrafschoFqebiací danr de os dit
ondsrdes!- gespecialisaerde T, de 5' Penally,
Daze uas vosr: dergeÏ.ijke ondernemíngen buiten hel straf'-
achopgebied. noq nieL bestraft.
De penalty r.ierd gestopt, door 5ipke.
0, D. U. r,rist noq eenilaal te Scorefl uaardco r de eínds'Land
oÍt /+-1 kulam.

R. Ueltr-t an,

"-ti_{



uDïRos 1c - bt_DEBooRtl 1c.-
V-at erdaq 24 maart om 10 uur uertrokken LJe naar Nieuure_horne om Udiros te bestrijden.

lYlet de thuisuedstrijd nog in het achterhoofd (0ldeboorn-udiros 1-2) ginqen r,re meI verschirlànde meningen n;;;lrun toe, r.letende daL L,e moesten urinnen oíïr ""niluÍting tehouden met r;de bo venste Z.
ilaar nu de uedstrijd,

De eerste 10 minut,en Lraren geheer voor udiros, geholpendoor een sterke r^rind, Fiaar na eÊn kuartier uráaíae onzemachine ueer op volle toeren en het L,as Ren6 K, oie-goeodoor liep sn se ba1 goed doorschoof naar Jan V. die ti**voor het intikken had, en dal ook feilllsos deed (o-t).fven later uas het ueer Renê die na hael uat ceoinoel'vocr de goal de bal over de keeper Isbte. (O-á),
lat bleef het tot de rust.(Uissel Sybrand voor JohaÁ, en Henk \/oor Leo),[]e t'ueede helft uas eigenrijk precies als de eerste,0e eersle 10 minut,en uaràn ueer voor een toch ,;tj-rtà"r.Udiros.
lviaar het uas Kees R. die na 1g minuten de besrissendetreffer aantekende (o-s), na goed voorbereid;Àd ;;;; vanJelle T. rret nog l rnlnuut te ápelen maakte Frank u, ernog .0-4_ van, gehorpen door de keeper die de bal door zijnhanden liet gaan. Ëindstand dus n-A,

HÍer volgt nog even de voorropige stand in onze groeF.
GsptVT

1. NieuureschooL ZC 12 21 4g - 14
2, 5" V. Dlyphia
3. 0ldeboorn

11

11
4-t

1')

tr
11

tt

fi
4n

19

to

Li

13
14,t

1íl

73-19
35 - 1n

21

?a

lt

tt

54
4/t

4

li
4
Í

lt"
qua

Á

7,
8.
o

Sport Vereend
Udiros
De Blesse
l{ i 1 dann

F ,C , Uol *r'ega

HeBrenveense Boys
l-angezLJaag

JI

ll

?8

34
.1 ,t,

1nIU

T.R.
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il!Dt$0qRN ,-_?.U.p.-: l- Ír

zatardag 24 rnaatL moestsn ue thui.s ilm 1 1 uur usËtball entegen D"U,P,, de koploper,
N: de aflrap ging D.U.p. fel in de aa.nvalo
ue konden niks andBrs doen dan verdedigen en als ure de_ha1
ÊÊns aan de andere kant hadden dE:,. mislukte het ujÊ1,Dat qinq êen heLe poos doo r tcrdat D. u, p. scoo rrje mBt eendraaibat o\/er Jancn ( Oie keeper r.ras) heen.f'lel dia sland gingen Lre de bcx iri,
lJa aen lekker bakje t,hee gingen r,re het verd ïJasr in, uoorde 7e h el Í't.

Het begon haast net ze ars de 1e he.rft, ;rrleen kreqen
LJi j r,lat m€er kansen n '
i/iger na een paar mooie kansen van Ieltje (*ie voor dezieken-uas ingevelren) kuam eindelijk á* treffer van
Qrrf co I\}/ ÈUq. l.

Io"l gooiden Lle aIles naar achteren,
Ir is niks meer doorgekomen dus nnet die stand gÍngen uBde box in,
Ui j uar€n dik tevreden, maar de D.hJ.p, -êts LJaren eÊn beet_je veel boo$.

5 i b1e.

H-Petenr
Àklrru:n-0ld.eboorn Z-4 t7-J ! 84

fn de *erete heiit hadd.en r*e tegen de vind in.
i'fe moesien goed verdedigen, want a_ls we dat niet tj.ecendan harl ikkrr,rn e:1" g"*nalcf:eliJk door rekonen en d.an ha.drien
tre gÍe:ichien ve::i*fÊï: ,Íï&aï we áashten in ,ie eË?gte i:,elf tgoed v'eiÊ*di6;*n *n de tueede heif t coals maken,ma*.r ekkrr:m
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gÍng er ook goed tegen aan.t{letge stond in het etraf*
áchápgebied en naakte daar hens dus een pynaultie en die aat.
Sn dà volgende coal naakte Àkkrum vloi na die tijd 

'omdatde verdedigeing opdat moment niet zo goed was. dustoen
heeft Àkkrum'dÍe kans nlet laten gsan.'{erder zijn er 6een
ccals meer gqernaakt'

Rust

De tweede helft zouden ve er goed tegen Sanrterr.'nlnste dat
ttAg ons plan en dat d.eden we dan ook, De eerste cOal werd
gemaakt d,oor JeltsJe en de tne,,.de ook. ïie d.achten ue spelen
toch gel"tJk maaï dat rras niet zo trant Arjen naakte cle

derde coal en d.e vierde ook - en zo gÍngen we lteer vroltJk
naal huÍ9.

Hans v.d.iirieke

Oldeboorrr .Ê - i{ieuweschoot !i

?4 naart 1984 rqoesten we tegen'i'iieuveschoot voetballen'
iiieuneschoot etond op de tveede pïaate. ldii stonden op
de derde, dus noesten wij het wel winn€n. 

"'Ie 
hadden

de eerste hetft tegen de vind in.!e eerste helft 6ing
het goed. i'Íe gingen de rust in met 0-0.
De tweede helft ryas de vÍssel bij tiiruveschoot'
0ldeboorn had ook een r*issel. Jopannes ging er uit en
Lute kvarn rE er in'We epeelden wel goed-reYen later
ekoorde',;ieuvegchoot een doelpunt-
De eindstand nas 0-1 voor -iieuveschoot'

Arjen Pier.
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Croep 617
Ul s. v, Íhorl

+ 3ï bï::;:ïix'
04 Raar! Srari:
05 trii sool r a
06 5C Jorrre 1r

07 Iijn.le. 08 Nieuweschoct ?

VOORJAARSREEKS F-PUPIL{-ÊI,I SEIZOËH i98J.I98q,
===========:=5=======
r'RrrpAc r0 r.rAARï ies4 - H;Ëri;ffi1====-=====55

lrsjs_é_U
0l-08 sv Ihor-Àiieuoeschoot 2

* 3í:31 hil3iÍïff3;l'jtjï" o
0a-05 Read Surart-t{ispclia

I8 .0C
18 ,00
18.00
i8.00

ï

^ 
vRi-iOAG 6 APRIL 1984 _ hEDï|RIJD0AG 2.

Groep 6t7
0,'-0.L lijn;e-sv Ïhor Ig.00
'i9-92 5C Jcure 4-Langezwaag 18.0005-tï) tdispolia-0ldeboarn t8,00
08-0lr-liieuweschooi ?-Read Sqgrt: iÀ:0à

junioren A
IATIRDAC tl M4ARI 1?gó.

2e k.r.as 0 { t07 )

. mljE-tj;E:t jf Boorrïbersum
* 07-09 DrachL.B<:ys )A-0ldóboorn' O1-OZ Heêrerrv,Boye 2Á-de S*eaiir

04-0J Akkrum-Hauleru. Bors

junÍoren C
r4-LE_E9jg__Ll_u4u__19!_á-.

.te klas C (1t.4)
.. I0-08 Udrrcs-s.v. 0lyphia

t 9f-09 Rt<jeboorl-Heerenv.Boys .t[' 06-01 Langezwaag-Àir3uweschcoL ZC
05-02 Ffu ldao-Sport VerÉent
Ut-Ai FC I'loIvÊrJB lC-de Ëlesse

pupíllen D
ZArEp945 ll |IAARI 1984.

-

Klas irl0

10,00 A. Hoor;steen
14.l0 D. Í)u.rpmans
10, -10 P.H. Danhurs
14,Otl H"!.d, Veqt.

Ir.td SchcrdsrechLêr
I2,lltl 5,4. {a-isflla
11.00 H" t'iieupland
If.,D0 .t. fieyer
11.08 t. Rrrzénbers
If.00 f.J. \/oolst;a

O tV.

+
08-07 V. V, I. -De I Fstrahuizen
B9-06 Langreer*F.F, S.
01-05 Oudehaske-0 ldeboorn
AZ-A4 de llesthoek-Akkruín
0l*10 E.A.C.-D.rí.P.

pupillen E
iAJIRDAC ]1 ndAsi r?q1.

Klae i;09
Ea"ïï-ïi-,;" I e - tt r erl*eschost ;
09-86 FC idolveqa Z-F.F.S,
0 I*05 Oudehaske-Qeact StvarÈ-
02-tl4 D,ri, P. -Aktrunr
0l-10 0lrleboorn-$t icure l

9. ia
r0.00
9,00

' 10, 00
10.00

*

ti,m
t.I 

^ c0
rfi.00

9. n0
l{-1. 00

--'i 5__
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f

zondag seniorên
ZÍ}NDAG i APRIL ].?84.

ze tias I (Étli
l2-l I líJrspal ia-0ldeboorn
lfl-01 Gersloot-s.v, 0,0. I.5.
tt9-02 ïrjn;e-0.D,V.
08-01 Boyl-0osLerstreek
07-04 0.N.V. -do ïJeslhoek
06-05 Langwer-Anelandia

le klas D (816)
ïA':68-ËiËnvEËtr 5-0ldeboorn 2

07-tl9 0.0.V, 3-Jubbega 6
B6-01 Larrgezwaaq l-Hrldan 2

05-02 Eakker,een 3- Bergum 4

04-81 s.v, 0ertêrp 4-s.v. Íhor 2

4e kles J (828)
Tl.:d'8---ift.,Í,?:blo/Oosterwolde 6

07-09 AXkrurn J-Bakkeveen 4

06-01 Haulerwi;k 4-SC Boorcbergr"m 4

05-02 s,v. Friso 5-s.v. 0lYPhia 6
04-01 Bldeboorn ]-0ldeholtpade á

5e kl.as C (81])

11.3C J.8. EyFta

11. i0 S.C. 0singa
1/r.otl D, Eokma
l.l, ]0 A. Drjk$trs
14.00 l.i'.d. Bosch
14.3,j B.F. Slobbe

I 2.15 53, de Vr res (G)

10.00 f'l' Dekker
10,00 J. rie Groot
10.00 F. de Haan
1?.00 J. Hursrel

- Í i.ií,
10.00
10.00
r0.00
t7,JA
r0.00

10.00
10. c0
r0.00
9,00

11,10

l ]E:Ee'ï:ff3:oldebocrn 4
07-09 Ookkun 4-Irynoálderr 6
06-0I i'larga 4-Stiens A

05-02 Frrsia ll-Beelgutn 1
04-01 Áobur 9-5t.Anna 4

ODIS verrast
door lVispolia

EISLOO. Op een koud en wlnderig ,,Elzen'
hrgcn' lict ODÍS zondrgmiddet t.gÉn het in de
ondtrstc rcgioncn ycrkercndc r,Vispolia duidelijk
ccn punl liggcn. Gczien de krnsrn hrd hí een
duldcltftc orerwinning moetcn xorden. mrar het
ontbrtk dc orrnicbrigrdc ook dcze middag un ecn
rfmrksr. Zodocndc rysd er geruri met l}{ on
cindlgdc dc nict op hoog pcil strandc rv.dstrijd i$
gcn l-l puntcntcrdcling. Kees Hulzinga schooÍ
roor ODIS Ífih.

De thuisclub stante zonder de geschorstc.
spelers -Iwelkemeljer 

en Veensma en met Koetsicr
en Gerard Vy'orst in de basis. Een groot
veldoverwicht van ODIS leverde legio kanscn op,,
maar het vieier stond niet op scherp. Bovendfun
ctond trVispolia massaal te verdedigen. Niei of
nau*eliiks kwam*n de bezoekers over de middel-
lijn om hËt ODIS vcrdedigend moeilijk te maken.

lilat de thuisclub ook probeerde, er kwam geen

verandering in Qe beginitand. Een rfzweqkÈnde
vootz'et van Gerard Worst ketste af op dc laf ae
Wispolia{oelrnan keerde afstandsschot€n rnan
Albert Worst en Cornelis Dijksrra.

ODIS stêrttc de tweede helfr ijzersterk. Met
knap spcl wcrd Wispolia onder druk gezet en al in
dè derde mihuut had dat resuttaat. Een vrije schop
ian Albert Worsl veroorzaakte i n de d oelmond een
rommelig€ situatie. Kees Hulzinga werkte het leèr
tegen de touwcn: l-0. Hoewel ODIS daarna her
bctere van het spel hield. kwam Wispolia meer uit
de verdediging en moesÍ de thuisclub alle zeilen
bijzetten o$ de opdringendc bezoekers'het scoren
te'beletten. Dit gcbeurde. nier resoluut genoeg,
zodat Wispolia in de viifiiende minuut kon scoren.
Ë€n voorzet van Íechts werd door ODIS niet

. onderschepi cn de linkerspits kon de bal
gemakkeli,ik alhter doelman Koops plaarsen; l-1.

Ook daarna bleef ODIS een ove'rwicht houdcn.,
maar Ínen mgert attent bliiven voor de gevaarliike
Wiepolia"counters. Doelpunten bleven cchter uit.i
Uitgerpmken scoringskanscn werden aan beide;
zijden nie1.mÊcr genot€Êrd; Bii ODIS werd Wimt
Tolboom halvenrege de tweede.helft in het ,rrÉldi

gebracht voor Anne Rooks.
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