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^ zaterdag I dec' had het 7"n de thuisr^redstri jd tegen0udehaske, .en ook deze ontmoeting r<on-voor nót zm-l"ensucc€s brengen"
uant al met de rust keken ze tegen een hoperoze 4-0 ach-terstand êêflr
Al .uaren de gasten dan uer de bet,ere proeg, onzB jongenshadden de pech 9"t hun keeper totaal van áiag """-*n-àun!i: al de 4 doelpunten niet vrijuit ging.
Jammerr Íïráar na de rust een steik ""riu"Írende thuiscluburat.nog r.rel 2 loelpunten qpteverde, *"á" verdgr rieten degasten het niet komen.

J.1. zaterdag moest het zíï naar Tzum t v?ar hun {reer Benmoeilijke opgaaf te uachten gtond.
l'laar cjoor pech, naar ik msen zoiets als een kettingbotsingin het Doel.hof, r.raarbij nogal gen p""i autors netrá[[enuaren' leek het de Boarnstàrs (misschien uerstunJiói-Ë"t*",
om m3ar aF te bellen, zadal deze r,redstrijrr niet uoJrqinq.

0LDEB00RN 3 on,t'ving 9 december Tijnje s, en dit moestvolgsns ÍI.H. een makkie uorden. -



Nldts LJas eónter mlnos"r tJaar. LJe gasLèn L,aren zeKer
de mindera, maar had 0ldeboorn ds geboden kansen in
eerste hel f t beter ureten te benuttenr uras rJe uitslag
de Boarnsters zeker anders geureest dan de nu geleden

nlt,L
de

voo r
3-2

nederl aao.
7e zíjn áunt nu zo Langzamerhand van medekoplonerl
middenmoter ger,rorden met een 5e plaats 11 punten
10 uredstrijden met 28 voor en 17 tegen.
Ook dit ureekend LJas het 3e vrij sn za kunnen e€ns
nadenken uat Br na de r.llnterstop moet gebeuren om

mede-koploper te urorden.

0L0EB00RN 2 moest 9 december proberen om
Bolsr,rard het doelsaldo u.rt 0p te vi jzelen.
Het r,rerd dus uel een 3-1 overr,rinning, maar
in doetpunten viel toch r,le1 enigszins tegen
Natuurlijkr ssn overuinnÍngr Íflaar LJe hadden
score veru,,cht voor de Boarnstere.

De terreinomstandlgheden lieten de thuisuedstrijd
0ldeboorn 2 - Terhorne niet toe, zodat ook het 2s kan Fro-
flteren van de r,rÍnterstop.
Stand kopgroep op 12-12-19842

1. Akkrum 2 12-22i 2. Nieur,resehoot 4

3. 0ldeboo rn 2 11 -17 .

0LDEB00RN &. De uredstriJden Black Boys 5 - 0ldeboorn 4
(g-lZ) en op 16-12 0ldeboorn /] - 0osterlittens 5r uerden
beide afgelast en kan dit elftal na de r,rinterstop probe-
ren om de rode lantaarn over te dr gen.
De laatste plaats met slechts 3 punten uit 9'uedstriJdeb.
Daar zal urat aan moeten gebeuren na de uinterstop'
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het verschll
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13-222
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0LDIB0BRN 5.0p 9 dec. ktJam Blauuhuis 3 naar
om te tr,-chten de beide te verdelen punten van
sters af te pikken.
fllaar de Eoarnsters d chten er anders ovar en zs
ook dat met 2-1 urerd gÉtJonnen.
Het laatste u penf eit van lÏetro L,as een boogbal
keeper heen r,rat uiteindetijk de beslissing bIeek.
Oaarna nog uel eÊn sterk aandringend Blauuhuisr maar de
uredstrl jd ulerd niet meer uit, handen -gegevEnr alhoeuel sr
soms ichter rasr geschutterd uerdr (bii navraag bleek
dat dit r., rs om de eigen goalli op tsmper"rtuur te houden)
en daar zullen r.re het dan maar óp houden.
J,L. zondag uerd de uitr.redstrl jd tegen Ï rnsum 5 af gelast
zodat ook voor het 5e de urinterstop is aangebroken.

--?--



'r1 met al, vallen de prestaties v,,Í.r dit elftar nog niettegen.
Zie hier en oordeel zelf. Stand S G op 1Z-12_tg4.1. de Ualdtn 4 11-17 i Z. Blauurhuis 3 9*10;. 3. 0ldeboorn 5 B- 9.

Dus na de r,rinterstop er maar L,eer lekker tegenaan enuie r,reet heeft dil s."-log Een redelijke kans órn alsnàgde kampioensvlag te hijsón.
Uij zouden dit. dat ploágje van harte gunnen.
Zo za urat, Henk. Hopelljk geen commeit""r.

0LDEBCI0RN 1 ontving 9 december Boyl, een proeg die ste-yig op de 3e plaats gemetseld L,as.
Dus er l-<on gerekànd r,rorden op 

- 
Êel spannende r.redstri jd eneen moeilijk te voorspellen uitsLag.rn het begin ?e! gelijkopgaande stiiSo en het Lras 0lde-boorn dat de leiding Àam. 

-
Daarna nam Boyr het heft in handen an de Boarnsters Lra*ren geheel van slag, gesn bal kulam mesr aan, mÊn rommerdemaar u t aan, mede door de Felheid van de gásten, iono*"dat ze onsportief ulerdgn.
Een kuartier voor het einde zag 0ldeboorn dan ook teoeneen 3-1 achterstand aan en begón (te raat ""nt;;i;;;" inhun spel te komen,
Toen bleek dat^die verdedÍging helemaar niet zo goed u,aaars het leek. Boyl urerd votleáig dolgedraaid en íerdedig*da rger panlekerig uÍt €n er kuámen Ëansen, L,.arvan nogeentje r.rerd benut.
De tljd lras echter nog te kort om aen qelijk spel uit hetvuyl te slepen, zodat Boyr verdiend balue óunten pakte,Dlt ureekend moest 0ldeboorn naar Tijnje en gezien destand en de z laatste uedstrljden, zoioËn de goarnsters
kansloos L,ezBn,
0ndanks deze gegevens L,,ilrBn ar nog
gaan met de hoop dat Oldeboorn voo
zorgsn, met in het achterhoofd de
derlêagr
0rdeboorn begon onbevangen en fris Tijnje onder druk tezetLen en er kuramen zoLJaar enkele mooíe'kansen, om eenvoorsprong te neÍnen.
lvlaar.het qÍlg arlemaal r.rat te gehaast en bij.een uÍtval
i?? de scheidsrechter bij het àfstopp6n van een aanvaller[rK oenK ers enige) reden om de bal op de stip te leggen,ulat betekende 1-0 voor Tiinie.

uel suporters meege-
r eËn verrassing kon
dikke thuis geleden na-
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Een pluim op de hoed van de Boarnsters dat ze ondanks deze
togenslag goed doorgingen en Tijnje goed onder druk zetten
en als beloning de gelijkmaker scoordÊn.
Na de thee LJêÉr dat ouderr,jetee felle doorzetten En ean kau-
rig doelpuht, uat om voor mij onbekende reden urerd afqe-
keurd. [ïaar de Boarnsters gingen ondanks deze 2e tegenslag
goed door en hun moeite urerd beloond, rlant Tijnje uerd
met e€,n keurige 3-1 overuinning van het veld geveegd.
Nou niÊt zeurenl Íiaar uat jammer van die laatste 2 nader-
legen,

A.s" zondag hoeft 9eÊn problEmen te brengen.
Dit r,lat betreft de i.nhaaluedstrijd 0ldeboorn - Tjonger
Bo ys.
Ga €r b,ear z0 lekker tegenaan en hsud beide pllnten thuis.

0ck voor de andere el.ft,allen geld zeker nog de mooelijk-
heid voor het ini.assen van eÊn inhaai.r.ledstriid.

#4i'u
Uitslaqen

9 dec.

1 6 d€c.

STAND 17-1

an stand ?e klas B:

Zandh ui z en
5. U. Thor
Tjonger Boys
0o sterst reek
0Ldeboo rn
0.DrUr
de Uesthoek
Gersloot -
ïijnj6 -
BoyL

2-t84:
0. D. U.

'Boyl
Tijnje
0osterstreek
Gersloot
Cldebaorn
Zandhuizen
S. U, Thnr
tie Uesthoek
Uispolia
Tjonger Ëoys

- *4-*

UispoLia 6-0
de Uesthoek 0-0
Gersloot 0-1
Tíjnje 3-1
Boyl 2-3
5. V. Thor 4-A
Tjonger Boys afgel,
0osterstreek afgel,
0ldeboorn 1 -3
Tandhuizen 4-1

1 2-71
13-19
13-18
13-16
12-13
1 3-13
13-12
14-12
12- 7
ll- f,
11- 2



Het sneeuurt in ons k
de slee scheur ik door
0nze ír3Xo snelheid is
race-ossen goed aan de
Ívlaar dat valt tegen, i
ual op de out,e grljze
viespeuk, met zijn hal
Dat noamen juIlÍe nu S

zIJn zuarttrerkers, ik
tijd om gedichten te s
krant j e.
ToevalIig las lk giste
zellig bij de open haa
r.rat anders dan in de b
en ulat l as . Ík daar :
De heer Nijholt had he
laat ik de Sint vragen
Nu Nijholt, hoe kon je
Spanje - Ívlalta nog nie
maar) u"rqeten.

Ik pik alleen even h
n.l. de ttschijnheitige
urerk en anders duurt h

X - land 1984
Jingle Bellstraat 8495
Denneboomstadja. -

leine stadje, met mijn 9 ossen vosr
de sttaten.

ook hier 50 kmr r dus moat ik mijn
teugels houden.

k ben een beetja veel ku,rad, en
baardaap van jultÍe uit Spa.n je { Oia
f-naakte meisjes in Banana Split).
interklaas, die steuntrekker met
doe het alleen, daarom heb lk geen
chrljvenr of ovêrzichtjes in jullie

ren bíj aen dikke snaBUlrstormr !e-rd, jullie voetbalkrantje (Oat is
lote kont op het strand in Benidorm)
0verzicht van de 5int.
t te druk met brídgen Bn dacht:
a

dat nou doen, ben je
t (verkeerd om denk ik, maar ja laat
et 5e elftal eruit, (Oaar ben 1krr van) uant dan moet ik LJeer aan het
et .te lang.

Ik cÍteer an ik verklaar (Oe oorlog niet hoor), aldus
Sinterklaas.
Het 5e qnlg_f de loep nem€n: Dat kan noait, de selectie

E'ffiaFnÏËTuTffiEn speler, maar uit 1a.
figsten van de hoqere

Ë'ïErfriJTEïË'n
ql_Lla,llen: Je zou geLoven dat het

Nu Sint i za oud
uit de oertijd zijn.
zijn ze nog niet.
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NÍcator 12 viel teqen: voetbal mag dan tegenuoordig een

-ttffirÏiffitËÏErsport 

ziin, het is als r?verticaalrr
o pgalet.
Si;tl je uras in de L,ar (noe is het mogeltjk) git je
jeugd-li5ar toen had je nog ttkontje-voetbaltt (en
àat $g je r.rel).

De manneq uerden ojrqe.zueept: Het Fryska Greidhynder ls
- ---%'offiompemG;tart.
Al een kam.pioenscha,F toebeda-qhl: Dit heb je val de áêo-

voeïder gsEoorEl--di:à dat kan je niet helpenr maat
ja die nou ook graaq sen koffietafelr 9ÊliJk het
tr.leede voríg iaar.

Sint hoopt jUllle net 2 punten te vÊrql€g; Kijk' als ik
--jou uas -zóu ík op die leefti jd maar niet meedoan,

6n laat ze het zelf maar ultvechten.

7o, dit moest mij even van de borstplaatt uel moet ik
nog BVen zsggen dat de laatste regels goed iJarsn.
Nu hoop ik níet dat je echt kr,l rad r.rordt, als ie dit Leestt
maar daar ben lk toch nlat bang voor. Ue LopEn elkaar
lmmers ieder j.iar mls.
íïisschien schriJf je nog uel Elens L,eer in het krantjet
maar laat dat nu maar Lreer aan de heer Nljholt ovsrr die
heeft uat meer ovêrzicht,

Ívlochten ue elkaar toch tegen komen, dan beloof Ík jou
dat lk jullie volksliedrrZie de pen schrlJft voor Êen
overzichtrr zal zingen.

Hopelijk tot uederschrljven Ên
samen met de Sint alle Passieve
voetballiefhebbers een

Gezellige Uitte
Gelukkig 1 985

--6r-

verder Llens ik
zourel actieve

Kerst en een
to e.

0e Kerstman.



Wedstrí

7e EIftaI zsterdag

en

Oldeboort Zl4 - Stornvogels

I Decenber j.1, zou het dan ,iioeten gebeuren. Na
een 5-tal drarnatisch verlopen wedetrljden zou dan
eindelijk de v-Lam in de pan, de Collegats uit
Achlum hadden slechts een achterstand van 2 punben
dus er was alle reden tot optlmisftê. maar hoe an-
ders rras cie werkeliJkheid. Oldeboorn zocht vanafheL
begin wel de aanval en gaf dit voor het grootsLe
doel van de wedstrij&ook nj"t ult handen.
,{elaas hadd.en we de laatste } weken nlt gescoord
aodat dit het grootste strulkelblok zou zijn. de
wedstri-jd bleef elgenlijk continu j-n evenwicht
terwijl Oldeboorn toch de oeest aanvallende ploeg
r{ás. fot de rust dee}den we de punlJés nog naar
na het vochi kwam hier al gauw veranderi.ng in.
Na een rulrn kwartier scoorde Achlum uit een
penalfy (de zoveelste dit jaarl ). Volgens onze
zessrnan zou 'l goaltje, voor wie dan ook, de
besllsslng brengen. Dat h1J gelijk kreeg bleek
10 niinuten laler toen O-2 op het scoreborcl
prijkle. Dit was tevens de eindstand, AanvalLend
was er dus weer weini'g gepresNeerd terwiil
B. v Dijk nognaals nocht cpdraaiven omdat
menigeen door ziekte was geveld, Langs deze weg
wi1 Ate bedanken voor het vervangen van Siipke
die tijdelijh onze eigenlijk doelnan Jolrannes
vervangt. Hen Ídrene ik langs deze weg beterschap
en spoedíge terugkeer in een dolend Zut.

Tjeerd.

uerslg/



OLDSBOORN ZM - OIIDEHASKE

Na de ,:ntgoochelln6 van 'rorige week werden de

mouwtjeq,'ffeer upg*Ëttoopt. . 
Dát die ontgoochellng

à"à..t"*"" bleek wel uit-het feit dat afgelopen
àfnsaag cn donderdag slechts 4 nan de training
bezochten. vorÀens írainer-Speler-Coach H' v Dijk
ls d.j.t de redei dat ZM niet of bijna niet'presteert.
Én lul-verbaalljes alsof bet Zl'1 een klas te hoo6

ó";r"i, zcals uiUna elke reek elders in dit blad
wàrdt genenoreerd, zijn u1t de lucht Segrepen'
ïn de áe klas zaL er gewoon 2 keer per week

tetralnd moeten worden, (ook hj'er geldt: WJ.e

ilà stno"n Past, Trekke Hen Aan) a1s we zover
,ii"-aan vol.gui a* resulteten vanzelf' Dan zal
ooË utidken áat het ZM geuoon in deze klasse
hoort.
ijà"-n" de wedstriJd. Over het eerste kwartier durf
ik nauwliJhs iets te vernelden. Alle goede bedOelingen
werden S"itjk de grond in geboord want de tegen-
partli étroóiae riikeliik net doelpunten o-5'
i*o .Íg"bele catasirofe en het drana was daar'
(en d.it nog vrel tiidens een kleine faniliereilnle)'
lli"t getreurd echiár want een nleuw feit deed

zÍch ioo". Oldeboorn zocht als vanouds de aanval
lnaar.nu werden êr zelf enkele kansjes gecreërd'
Ze werden helaas nlet benut naar 0udehaske
daarentegen scoorde na rulm ]0 nln' O-4' Mgt

eni-g kunÁt en vlieg'rrerk werd met deze etand
ae iust bereikt. Uftrt *en ontluleterlng voor het
publiek Inaar ook vooo de epelers. Voor de

verandering was er een dooàse etilte tijdens het
bakje. Nog een enkel woord van haico en we

betraden Íreer het veld. Eeu leder had het zich
àÀuá rtten doordrin$en want de kater niste zijn
iitwerking niei. Een tete ve}ler ZM maakte zich
io o" Í 5á rotn. meester van de bal' Eên onzer
Àoleerde van irát ene naar het andere doelgebj-ed
án bediende Lolke op llnke. Hlj paasde op maat

naar ondergetehende dle er 1-4 van naakte' Er

klonk einaát:-jk weer eens een l1cht applaus in
oe kleine kuip te 0. Maar dat was nj-st alleet de

ovatie volgde 5 mln. lat'er toen Marcel zich
schitterd vriJnaakte en : 2*4 scoorde'

--8 --



Er v;as nog ruin een half uur te gaan en het ZMprobeerde de Ansclusstrlffer te iorcer"n.
Oudehaoke kwan onder grote d.ruk en za onÀtondener door gevaarlljke cóunters in beide áoeiàetreoenhektische taferelen. Doulve verving Auke halverwegede tweede helft maar ook hij kan iiios u*r-à" standveranderen. De krachten hadáen te veel levergO eneen groot slotoffeneief bleef dan oot. rLít.Na alle negati_efe berichten :cunnen we terugklJkeaop een goede 2e helft waarin karakter en aóoriettings-"verrnogen elndelijk weer eens ten toon werden 6espreld.Dit zal (na een_gr9te trainignsopkonst a.s. week)zeker een vervolg krijgen volgenàe seek in betdorp van de lyntsjesnyérs.

TJeerd.

SPEEIMEEIIIDE
mGftïAt(lfilfftG

ilAliltR
vAilurïosP[ur{

I{IEIN

Als u Abonnee.Lotto
via. onze c.lub speelt,
fllgen wl, extra
rnl(ornsten. En uweet
't: die kunneil wii
best gebnrikentónze
LonozToto-fu n ctionaris
zit klaarom u als
Abonnee-Lottospeler te
noteren.

- -9--



7e EIftaI zondag

0Lqrgo0tiNJ..-
rrZoals U aan het
heeft het eersta

7a begint het verelag van het'ie elftal zondag van de

r.iedstríjd tegen Zandhuízen.
Onder deze regels heeft de redactie van het clubkrantje
;;;qeten om nËt verslag van de uedstrijd ts plaatsEni
zodát het nlet duidelijk is Lraarom het 1 e heeft verloren'
U"à"s"r'ijnlijk betreft dit eên redactioneel" grapjar omdat
hat uersLtg áiet tijdig uerd ingeleverd

7a zal er ln het krantje van + 1 maand geleden over de
r^radstrtJd tegen ïH0R uráarschiinliJk urel gestaan. hebben;

ft2oals-U aan heL onderstaande verslag kunt
zíen, heeft het eerste elftal dus 9Êuonnenrr.

0vsr deze uedstrijd kan tk kort zijn'
Ue ulonnan mat 3-1, door, geloof Íkr 3 doelpunten van
Uillemr.dle et persoonlijk ook voor zorgde dat 2 daelpun-
ten uaÁ ons r.rerdan afgekeurd, door hinderfijk buitenspel
te g,ran st;,ian.
Hieina volgden overr,rinningen op Tjonger Boys en 0oster-
streek, LJaarvan uitgebreid verslag uerd gedaan'
Terugkómand op dÊ r.ledstrijd taqen Zandhuizenl r,lelke
U r.reÍ duidetijk zaï zijn, verloren uerd'
0oordat de aangeLJazen scheidsrachter niet LJ.is komen
g€nr moest er een andar6 opgetrommeld uordenn zodat
r,redstrijd een halfuur later begon.
De opgeiromrnelde scheidsrechten h.:d ts morgens ook aI sen
uedstiijO gefloten, zodat hii in de tr,leede helft behan-
deld moást uorden vanurêge krampverschijnselen.

De eeiste helFt Eaf eÉn oppermachtlg 0ldeboorn te zlent
gat resulteerde in eÊn paar Zeer gOede kansen. 0m de span-
ning in de r,ledstrl jd te houdenr uBrden. dezen nlet banut.
De íaatste man van Zandhuizen vond echter dat 0ldeboorn
de betere plneg LJas en deed r;at uÍj uralgerden, namelijk
ean doelpunt voor 0ldebsorn te maken'

ondËrstaande verslag kunt zient
eL f tal dus verlo rentt '

zeals

o pda-
de

--1 n--



uit een voorzet van de rechterkant kopte hrj de bal ànoel-
hard in eigen doel.
Íret asn 1-0 voorsprong de rust in, dat b,as uoor ons voldoen-
de.
De.^oudgedienden onder ons hadden gBLraarschuud moeten zi jn I2 jaar geladen meenden Lre in de ze helft sok een makkie
te hebben, toen gingen Lre de boot ln met 5-1.
lcver zouden L,1j het nu natuurlijk niet laten komen.
0a 2e helft begon voorspoedig voor Z ndhuizen, dat uia hun
spits aen ?-1 voorsprong namr
Daarna ulerd er van alles geprobeerd om toch de gelijkmaker
te forceren.
l-iet uerd echter €,en rommelig geheel,
men er niet meer.
Doof, het inzetten van aen extra aanvalrer (nte) voor een
verdediger (gqUert) probeerden L,e het verlies nog af te
uenden, maar het mocht niet baten.
Gezien de r,redstrijd Ben onterechte nederlaag, maar als je
de kansen niet benut rain je geen r,radstriJd.

_ Zondag dB 9e decenber moesten L,e Aantreden tegen Boyl.
0nze tralnar, Klaas Dragstra, uas gaan scouten ín grazilië.,
zodat de technische etaf uat uitgebreid moest ulorden,
HLervoor had men de heren P. Tysma (trainer/coach van het
zeer succesvolle B junioren team) en H. van Dijk (tralnerl
coach van het mindep succesvolle'.'Zlvl team) ultqànodiqd.
Beiden ging.en hier graag 0p ln. - |
Consequentle iJas dat P. Tysma, als speler van het 1e, ba-ter bekend als Socrates, deze tJedstrÍjd niet kon meespe-
1en.
Dit Liae echter opgevangen door Johannes poepjes ult
Dultsland te laten overkoman, zodat Lre toch met 1 1 man
konden baginnenr aangevuld met 2 reserves van het ze el-f-tal,
Het Lias schitterend uÊer, het veld Iag er prima bij, dus
b'eloofda het ËBn mooi middagje te u;orden.
In het begin r,rerd Ër door beide ploegen aardig gespeeld,
Het eersta doelpunt kurarn via een 1-z-t je aan ónze zi jde,
gescoord door Uillern.
Het ueer ule'rd slechter, en de spelers van 0ldeboorn pas-
ten zich hlar moeiteloos bij aan.

--11--
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Het rasultaat uras dan ook dat Boyl via tuee doerpuntenterecht met een .Z-1 voorsprong dá rust inóinó. --FYrrve

l1_r"!,op?eugende uroo rden van ds techniectie Íeiding, gin-gen uij vol goede moed de Ze helft in.
Helaas, het eerste harfuur kr,ramen L,ij er níet aan te pês.Het middenveld had aen vrije middag genomen t zodatde ach-terhoade genoodzaakt bras alre ballàn naar voren te rammenof het middenveld uas genoodzaakt een vríje mÍddat i; R€-mên, ondaÈ de achterhoede alle ballen naar uoren ramde.
De r,laarheld zal r,rel in het midden liggen.Fait is uel dat ue hierdoor geen grÊep op de r^redstrijd
konden krijgen en dat Boyl Br g-1-van maakte. v

uit e€n van de eerste aanvarren in de tr,leede helft (+ 1sminuten voor tijdJ:) llet Binne zien dat hij in een'[eekveel geleerd heeft t
!"! hii in Zandhuizen naliet, deed hij hier zeer beheerst3-2 dus, logÍsch hà.
Uoor Klaas Postma echter niet.
Na dlt doelpunt meende hiJ te moeten opmerken z z-2, ha-len u,e toch nog Éen punt jè binnen.
Voort,aan beter opletten Klaas.
In het laatste kr.rarti. er moest toen nog even de geli jkmakergeforceerd uorden, uat dus niet lukte.
De jgctrt op punten urerd natuurlijk veel te laat ingezet,en dit za1. moeten verandersn orn volgende ueek tegeí Tl5Á5eniet Lr€êr een nederlaag op te Lopen]
cr moet uat gebauren, an dit heeft onze sponsob goed be-
g repen
Uat is het geval?
Na de uedstrijd kuram ik in het spelershome, de kantine, devedette tegen.
Hii soeeft nog.L,at voor zijn plezier in een lager elftar,ze vertelde hij, maar ha4 nu een nieuue functlè êangsnomên.0nze $p6nsor, de heer procee van de Noodslachting, Ëeert
hem gevraagd om gedurende 4 ueken het 1e elftal Ë; uotg*nen te bestuderenr ofi daarna ui? een gedetailreerd rafport,u?l ts geven u-:t voor versterkingBn átc. er op karte'ter-
Tijn noeten komenr oíïl r,leer bij d; top te behoren,[en eerste concrusie van de vódette i*, om za spoedig mo-gelijk en r,re1 voor de r,iedstrijd tegen ii3n5e, .:àn i[Ërate contracteren om het gevaar sies uilkeËa-in te oammen.uerder uilde hij zich niet over de uedstrijd oF de toàxomst
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van het serste uitlatanl ínaar hlj zal zsker Bsn lijvig
rapport samenstellen.

Volgende ueËk, als U dit Ieestr afgelopen zondag, de zue-
re uitr.ledstrijd tegen Tijnje en om ons geschonden image
LrÊer r.lat op te vijzelen zaL er gevochten moeten uorden voor
de overuinning,
0ver hoe het afgelopen is, zul-t U hopelijk in dit krantje
1ezen.

Zico.

--==OO0OO==--

Geachte lezers van het voetbalkrantje.
Vanmiddag hoorde ik dat U door miJn schul-d vorige

r.reek geen voetbalkrantje kreeg.
Ik ging €r vanuit dat hat krantje 1x pêr tuee ueken
ult uerd gebracht, maar door de hoeveelheid kopie
L,as hst plan om vorlge r,leek ook sen krantje uit te
brengen.Het uachten LJas op het verslag van het 'le,
Dit L,as al klaar, maar ik dacht: Het inleveren
kan nog ual evÊ,n uachten.
ívlijn. €rxcus€s.

7íca.
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2e ElÍtal
,rÍ331313Í3:

REs5 - OLDIBOORN2.-
Nadat L,e haast een uur moesten urachten, begonnen Lr€ om

12.45 uur aan onzê t^redstrijd.
Res begon leuk te voetballen, LJaar L,ij
!1er geen grip op konden krijgen.
ÍIaar na t 20 mÍnuten r.ras het H. Nieur.lland die de st.nd
na goed doorzetten op 0-1 bracht.
Na uat kansen gemist te hebben kuram RtS na esn verkeerde
buitenspelval op 1-1,
Na die tiJd Lras het alleen nog Ínaar Oldeboorn uat de klok
bloeg, urat nog Glens tuee doelpuntan oplaverde.
De makers L,aren Ate 0. de Lyckle P.
Stand 1-3, dat uras ook de ruststand.

Over de tueede helft valt niet zoveel te vertellen, el-
leen dat het nlet zo goed m€er f.iep,
Er uerden veel goede kansen gemist.
fiaar het L,as toch 2 punten en daar gaat het oítrr

A TE.

-o -o-o -o -o -o -o -o -o -o -0 -o-o-o -o -o -o _o -o-o_0 _o _0 _o _o-o -o _o -

TE KOOP:

Voetbalshirt van V. V. 0ldeboorn +

Paar voetbalsokken.

Jan de Graaf,
Te1. 1605.

-- 1 5--
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3e EHtol

-O-0 -o-O -O -O -O -O -O -O -0 -O -O -O -O -O -O -O-O -0-0 -O -o -O-o -O -O _o_

de stand nog

0t0E.B00RN 3 - TIJNJE 3,-
Afqelopen zondag moesten L,e aantreden tegen.Tljnje S,

Lraar Lre Ín de ultr.redstrljd met esn gelljk àpe} gónàegen
moesten nemen.
fn met de nederlaag vah vorige ueek tegen Akkrum nogvers in het geheugen t,,:ren LJB stellig van plan daze keertuee punten te pakken.
0nze voo rstoppsr Pleter de ryreer L,as deze keer a f r.rezig €,nr.lerd v€DVrnQ€n door Anno Bergsma.
0nder leiding van Knafer L,arên Lre de eerste helft ietssterker dan TiJnje, maar -uas het tech de tegenpartij dierje score opende nadat lyleint Hof stra voor opán doel Ëe balvoorlangs kon tovergn.
HatyerL,age de eerste heLft kon uouter de vrles cJe st.ndgelijk trekken €rn gingen ue met een 1-1 stand de rust in.Nadat Lra een bakje thee harjden genuttigd en de 3arigeJohan Fokkema yas ger^risseld voor ian de áo"r, t"qËn-rË
Ben zelfde beeld, maar de kansen uerden urederom Áiet be-nut.
ïljnje daarentegen scoorde nog tLreemaal.
Piaar ln de laatste minuten koÀ fleÍnt Hofstr
op 2-3 brengen.
Dat Lrar€n tuee.nederlagen achter elkaar en zijn L,e op derr"inqlijst aardig naar beneden geduÍkeld.

volgende ueek r,,rÍj En voor de uinterstop nog een inhaal-uedstliidr gaan L,e er in het nieur,le jaar ureer met nieuuemsed tegenaan.

-O -O -O -O -o -O -0 -O -o -O-o-0 -O -O -o -o-o -O
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BÀKIÍS\IEFII - OLDF,BOOBF 10..

zrtcrd,eg I d.ce. j.1. oecetcn nc tcacn Bal:lecvecn voetbail.an.
tlc uooetcn cor half ticn vertrekken Ën aF hrïf clf voctbrllsn.
Ërer Ca apclcra *trcn ellsor*l al rrklcr,
È?r,er áÉn van .nrc ohanffcuru lag nog tc slepcn
Dcce rcrd. sncl ïtklcer guerlrt deor Erouwcr ên dng klndcn xrc
vartrckkcn.
lÍa bo8rnncn pct 6rcdc nrc{ ca trt d.c p$;rzÊ krcgrn brÍd.c procgan
rel rrt kenacu aaar hat blàcf O-O.
Hct rrs kcud.rter.r nr ilc rífitc tbcc gÍngun ïG ríscr cp6cralrit
hat vcld rp.
Ly*Lc-Kcee cn Jaa rrohtcn rieh dbuchcn sn Hcak cn Rrsllf rrrscn
nrrr hm lnrt vc1d.
Sct blccf nrg rcl cvcn rldclfjk Crra pt:r balvonÍct dr 2c
halft ra^e hct 6rbcur0.
Br.kkwc*racrtrdc ic ccrstc Aeal ca trcn k:rscn dc trcodc cu
dcrtlc er 11 grur eohtc!.rla, lrndcr dgt rij ietc tenrg: krntlcn
d.a&.
Dua rendca rc rct cca 3{ aarlcrlreg nur huís gcetuund.
Jenar, Drrr Gr kroan gtlukklg n.g lËcr rcdatrlJêea; uie-
schiea lrunnar rc drn nrf crn pur pr,rntoa belm.

E6n rna elc rÍsqel,q.

-o-0 -0 -o -o _0 _o _o _0 _0 _o _0_0 -o -o _o -o _0 -o _o _0 _o _o -o_0 _0 _o ;0 *

fiLDTBOORN. UDÏRO5

ua moesten om h rLf 10 ín de box zijn en 10 uur voet,-ba11en.
Het begon al ,-ardig en Lre vielen goed aan, maar udirosmaakte ean goal.
Jan zei dat de baL voor het goal al uit Lias geueest enhet uerd B€n corner, hij zat niet, en daarna gingen L,ijmet de ba1 Êr vandoor,

-- | | --



Het Lias
net 0ver
íYlaar dat
goal"
Leo uerd gebl esuurd

hands van Udiros sn Leo nam hem en d€ bêr g:'ng
de handen vld keeper, dua 1-0 voor oDSr
liet Udiros niet op zich zitten en maakte e€rn

en ging €r uit.

verkeerd broekje meegenomen?
I BraksdiJk 5 af beLl

Rust
Leo kuam er niet meer in en teltje van de Uoude viel in
( uedankt eeltjet t I )
Ue vielen nogal goed --;êÍ'lr Ínaar Udiros ook.
Zíj hadden veel kaneen en Frank haalde een klein ukkie
onder uit (plop) *n nog een paar keer
het ukkle begon kuaad te r.rorden en begon Frank ook onder
uit te halen en vast te pakken.
Íïaar de scheids zeí er uat van.
het publiek zei niet vast houden hraarop het ukkie anturoor-
der dat deed ik niet Íilêtrr
En het eÍnde Lras

1 - 1 (plop).

P.5. Heeft iamand een
Breng hem dan bij
05663 - 1244.

x, 0.

OE UEPETTE
Hallo, hler LJeÊr r,;at nieuus van mi j.

Heb onlangs een tret contract getekená bíj 0rdebsorn 2.ïn dit contract stond ovsrigens r.rel d,í ik 1x in de ueek
moet trainen.
lius rei s ik nu el"ke ueek op en nÉrer,
Hiervoor krÍjg ik geen reiskostenvergoeding.
i4aar ja, ik moest ook uat toegeven, r,.rant thuiszitten ter-uijl andeien voetbalden bleek ook niets voor mij te zijn.
Na 3 uedstrijden te hebben gespeeld kreeg ik ar een bii-
blessu!e.
3 r^leken rust moest ik ngmgn van meneer Strikuerda.
Net nadat ik dit contract had getekent kuam sportcrub
Gieten met een leuk contract.
Dit heb ik afgeslagen vanLrege het feit, dat dit r,rel eenheel eind f ietsen uês r j

--18--



Heb lnmiddels de training hervat, en heb alr,leer eËrn helft
mBeg espeel d;
Ben dus ook niet met de Heer Oragstra naai BraziliË.
(Ueet de trainer ovarigens nlet dat alle beste Braziliaan-
ae voetballers al in italië en in 0ldeboorn zitten, zoals
Zíco en Socrates).
Daar kon ik niet heen vanL,ege de drukte op de zaak,
ïk als mede-eigenaar kon dus niet ze maar eventjes naar
Brazilië gaan.
UeI jammer, urant daar loopt mooi spul rond,
ÍYlaar ja, ik als tritkop je daar tussen al die bruinkop jes,
dat staat ook niet.

HierbiJ moet ik het laten, uant mi jn kof f Íe r,ro rdt koud;

de Uedatte.

-o -o -o -o -o -o -o-o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -0 -o -o -o -0 -

, Trainingsopkoínst van 1B Juniorat'lr
I . BiJger.rerkt tot 5-12-1984.
I antal trainingen 16x. -

J. Uisser 1 5
J. Teunissen 1 5
J. Tysma 1 5
H, Brandsma 15
C, Reitsma 1 5
S. Smink 1 5,
S. 0osterbaan 1 3

TopscorerÊ:
J. de Graaf 19

. J. Tysma 12
H. I randsÍna I
J. Visser 6
C. Reitsma 4
S.0osterbaan 4
T, Poepjes 2
R. Kooistra 7
U. Ueldman 1

{I. Dam 11- J. de Graaf 11
R. Kooistra 1 0

4 0--

U. J. Ykema 1 3
ï, Poepjes 1 3
lri. ueldman 12
R.J. de Vegt 12
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ZATtRDAG. 22 DECE{ï.BER ga.rn r,re met de

í.IPPEN ttde streek optt

ge,n Ë*Uíàrc\m
L)

II

fen ieder dÍe zich heeft
om mee te helpen, urordt

ZTTIRDI,GIïORGIN OÍï HALF 1CTiNt verulacht.
De kof f íe is dan k1aar, zodat tr,€ naeen vroeg-bakkia aan de slag kunnen.
0e, route die je loopt hoor je daarUeI.

Tot ziens, Johannes.
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