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Voo r
stand

7er:lncendaarmeezouerdatdescheidsrechterzichoê-
nood zaakt ,"9 *àn 0osterstreekspeler uit het veld te

"i""-". 
o"r. Étàtop f elle kritiek, LJaarna de fluití stl be-

;i;;i á"n afkoelinosperiode in te lasten'
Na de herVatftinÁ een heter combinerend 0ldeboorn en de

uitsllagS-0V0or0ldeboornlaataandeveldverhourlingniet
te LJenSen OVef.--trocnien le no"rnsters a1 kamoioensillusies hebhen dan

zullen ze rtit ;:;, zonclag i.n f lsIoo tegen 0' D' 1' 5' moeten

;;;ijt"n in deze zLrare uitt';edstrijd'
Ë;;-ó"iijkspel zou al een prima resultaat zijn.
Ue r.,áchfÁn met sPanninn af!

uat 0ldeboorn 1 bet::eft hier nCI9 de uitslagen en

in 28.
A rn el andi a

Tijnje
Gersloot
01 deboo rn
Tho r

0e stand is nu als volgt:

- Cl .D.U,
- Blue BoYs
- 0.D.f .5.
- 0osterstreek 5-0
- Zandhuizen Q-2

4-l
3-6

2-4
3-4
2-2
L- Z.

4-7
7-A
3-0
/r-n

-L*

0-3
4-o
A Fqel ast

01 deboo r n
0,0. U.
Zandhuizen
lrJnJe
Am e1 andi a
0.D.I.S.
Gersloot
Tho r
0e Uesthoek
0osterstreek
Blue BoYs

0LDEB00RN 2, eÊn ploeg die ook verleden jaar-keuri.g
meedraaide, heeft zich lot nu toe aangediend als midden-

r,;;;;;-;.i: uit 3 r,redstrijden ook 3 punten'
In Lemmer geriin-g"speefd] thuis ven NieuLreschool uat
sneu verlo""n Ën Jok thuis van Udiros met 4 of 5-0 qe-

LJOnnen,
J.L. zondag moesten ze naar Akkrum'
ze hebben daar ongeveer een' uur gestaan van uel voetbal-
len, niet voetballên.
t;;; de scheidsrechtsr klaar stond om voor de aftrap te
f 1uílen r,lerd nàt dooh, ja doo r ulie, alsnog af gelasf,'



0p deze manier laat de organisatie in Akkrum r;el veel te
Lrensen ovÊfr

Het is nrísschien beter om maar vooruil te kijken en uel
naar de r,redstri jd van Brs. zondag thuis tegen F.f ,5 * 2o
0ok verleden jaar eên mseilijke ploeg om van te urinnen.
Ívlaar als het met de blessures urat meevalt moeten de Baarri-
sters toch de punten kunnen pakken'
fllaar onderschat ze niet,

0LD[B0URN 3 heeft uiteindelijtk nog maar l r,.redstrijd ge-
speelo en zonder dat ik er bij ben'ger,reest míjns inziens
uat dorn nret 3-2 verloren,
Als je met ?-A voorstaat maQ zoiets ni'et gebeuren.
0ok j.1" zondaq stsnd 0ldaboorn 3 voor heLzelfde probleerq
als het 2e, ook zíj moeeten spelen in Akkrun en oak zij
konclen na e.en uur urachten onvÊrrichter zaka terug keren
naar CIldeboorn.
A. s. zondag de r;edstri jd 0ldeboorn 3 - Haulerui jk 4, hier
zullen de eerste punten dan voor eigen publiek gepakt moe-
ten uordgn,
Er zaL zeker voor geknokt moetsn uorden, maar dat, maakt
het mooia aan voetbal. Doe je best.

0ldeboorn 4 heeft, alhoer.lel uit al 3 uedstrijdenr ZoR*
aa!fr'ffiË-n-TËïis tegen Uarga ztn eerste puntje gepakt,
2-2,
A1s de pechrJui vel niet had t,oegeslágen hadden het er 7ê-
ker 2 geuarden, maar een door de tegenpartij genomen
hoekschop caramboleerde op €en uel zeer vreemde manier het
dcel in.
lvlaar belanErÍJker is, ze hebben leuk gÊspeeld en de eer-
ste punten of Iiever gezegd punt is binnen en zQ spelend
zullen er noq zeker punten volgend. .

A. s. zondag naar 9parta 59 en helaas ik ureet niks van de-
ze ploeq, maar probeer tenminste een punt rnee naar huís
te neman.

Dan toL slot 0LDeB00RN 5.
Resultaat tot nu toe 2 r.redstri jden gespeeld en 0 punten.
In 5t. Anna dik verlore.n ( ja maar bi jna de hele uredstri ir{
met 1C man gespeeld) r-les het commentaar.
0m dit dan aIs een exeuus te aanuaarden geeflt helemaal
gsen problemen.
0ok j.l. zcndag in Blaur,;huis in eBn BVenzeèr doelpunten
rijke uedstrijd uiaer verloran " Deze keer echter eervol,
1:-3, Uil het co,'nrnentaar heb ik beErepen dat er tuee ge-
lijkuaardige ploegen in het veld sionden en dat de Se-
lukkigste nisschien !ïet medeuerking uan de fluitist had
geLJonlen. -5-



Het geeft allemaal niksr 8.s'
om tá laten zien dat 0ldeboorn
mars heeft en Uarga 5 zal dit
uant Oldeboorn 5 oakt zonclag z

Dit L,as Jun ueer het eerste overzicht en

af cJit Lreer rngelmatig te \retzorqen'
|ou dan uillen besluiten mct al.ie elftallen een prettig
Ên succesvol ueekend toe ter"uensen'

zondag thuig da geieqenheÍd
5 r^rel deqeliik r,rat in ztn

aan de Iiive ondervindenr

n. u. P.,- !!!.[g.g.g!-u,. -
Deze oefenuedstrÍjrl tegen een eerste

een getijk opgaaide strÍ,id uorde '
Na kanern aan bei-de zí'den uerd' fladat
soerd Lrag ean inzel lan l;illler mat de

een D.U.P.-sOeler.
Hie:'op .volgríe aen Penaltl',
D.U.P, seoorrJe enkele min'
ri chti nC uerd ,r61'31d6351'

P.5. Ívlocht het aantaL qesPeel
sief <Je behaalde Puntent
elftalten niet kloPPent
tieve Ínforniatie.

de uedstr:ijdenr inclu-
van de verschillende

dan komt dit doo.r fou-

W

klasser FVB zn':

slo keeper gepas-
hanrien gestopt rloo

dia ben"t uerd dnor Jan Nli jdar ',ten later met esn schot dat rrfro

t n eerste 2 punten.
hoop van nu

vrJo r 0ldlboo rn.
penaltyt deze

i noeschoten
i"-n" tueede helft uarnn de beste kansen
Na een handsbal kreeg 0ldeboorn Lreer qen

;;;"; nadat hírj eetst t'rêrdi'gestopt, alsnog
r-{oor Tismen,
Ul álna ,""6 het alsnog 2-2 door een m,isverstand Lussen

[Jick.Honkie en Uan.ler. _L_
I
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EIftel
OLDEBOORI! 1 ZANDHUIZTN 1.- 2-2,

Zondag de 13c sent,ember msest het eerete elftal vên
0ldeboorn aanireden tegen Zandhuizen.
Ue vertrokken omstreeks ÉÉn uut uil het ijoelhof.
0mstreeks 13.30 uur LJaren a1le 13 spelers mel de Uar-
minq-Up bezig. 0m 14.00 uur trapte 0Ideboorn af,
I'la zo t n 30 tnin. goed vaetbal scsorde de thuisploeq 1*0,
Dat bleef zo tot, in de pEUZÊc

Na de pauze ging 0ldeboorn ar ueer fel tegan êêFto
Na een kuartier scosrde ondergetekende 1-1, nadat de
bal die ingeschoten uerd daor Jan Nijdam terug kuam van
de keeper.
Cngeveer tien minuten later gaf Dick, na een dieptepass
de bal. voor, deze kon ingeseoten r^lcrcJen door ondergete-
kende en dus 1-2,
llaar Zandhuizen LJas nog niet Len einde, via een voorzet
op de rechterkant, kuam de bal vocr ons doel Ên Fiet
kreeg deze ongelukkig sp zijn knie en dus Íras de stand
Lrssr gei.ijkl ?-2.
Di t L,as tevens de eindstand.

l'1i chael ,Ro ggendo rf ,

0LIE8 00 RN J ;. 00ST [ . *

Na de LeLeurstellende 2-2 van vorige rJeek, uaar Lrij
eígenlijk de 2 punten uel hadden rverdientr moest de se-
lectie Í-iet ofJ zondag 22/9 proberen de 2 punten thuis te
ho uden.
Na een van beíde kanten al"tastend beqin ulas de eereta
beste kans uoor 0osterstreak, maar onze keeper liet zich
geenzins uerraseen en stopte de bal prima.
In cje + 20e minui.rt uas het Joh. de Jong die met een zie*
dend sËhot uiL een vríje lrap de doelverciediger van 0o*-
t,erstreek kansloos Liet en.ons op een 1-0 v6orsprsnq
bracht" -5-



Na enkele kansen te hebben qemist Lras het Jan Pieester die
2-B liet aantekenen, uat tevens de ruststand uas.

De tueede helft gaf gelijk Lreer eBn overtuigend 01de-
boorn te zign, r^relke meteen in de stand van 3-0 te zíen
L'a3, doordat de prima spelende fllichael Roggendorf ein-
delijk loon naar tlerken kreeg.
In d;20e minuut uerd het spel voor B min. onderbrokent
L,Êgens herhaaldelíjke aanmerkingen op de leiding van de
zíjae Van 0osterstreek, uat resulteerde in het uegsturen
van êên hunner spelers.
Na de spelhervatting van de geduongen rust LJas het 01de-
boorn r.lelke nog tueemaal scoorde middels Jan Nijdamr uit
ean straFschopr BD Jan Íïeester, zodat geheel verdient
beide punten bij de prima thuisspelende club bleven.

Uij bedanken àen ieder die ons luidruchtig en spontaan
habbén aangemoedigdr Êf, rekenen Erop dat zíi ook de
volgende r,reek breer aan de tijn zullen staan.

Uuer rttuaalfdetÍ man.

0e man in het Blauu
langs de zijlijn.

ElfteI
OLDEBOORN 2 - UDI RO5 4,.;

0nze derde competitie-r.redstrijd moesten L,e aantreden
tegen Udiros 4.
0lóeboorn begon met de aftrap Ên in het begin begonnen
LJe di rekt goed'
Na een tijdje kregen ue een corner en die uerd goed 9e-
noÍnÊn en infieXeept door 5. Rinsma, het uas dus 1-0'
lla de af trap van udi ros gingen Lre er L,ser tegen ean en
het duurde dan ook niel lang of het u,as 2-A, dit doel-
punt urerd echter niet door e8n speler uan 0ldeboorn ge-
maakt, maar door een epeler uan Udiros.

-&-



Na dit doelount r,rerd UdÍros Ëen beetje geuaarl.ijker an
het duurcis dan ook een poosje vocrdat 0ldeboorn 3-0 kon
no t Êran,

iïet deze stan,-i qincen us de rust in.
De 2e helft EoesLen ue nel 10 speiers spelen, omrlet
R. Huitema eËn blessure aan zijn rechiervcet had opgnlo-
pen in d* 1e heLft.
ir,la de lrst gingen ue er r,JeBr tegen aan, Udiros LJas nu
een beetie oevaarli jker gsuordenp Íï1àài rlat lettÊ ons ni- ei
om een 4e doelpuni ie naken en het dr-ruriJe dan sak nief-
za lann cf het uas á-0,
lie kregen in cje 2e helft, nnl uel Êsn paaï kansen, maar
rleze uerden niet, allemaal benut, Ínaar: LJ€ kon,'íen tscn
noQ een doelpunt makcn.. zodat de einCstand 5-n uêsr

0. v. d. íïeulen.

EIftcil
0LqrFnnRNjq :. .qqACHr,FJ,r,l0. - 2-3.

Zonrlag moesten ule onze eerste uedstrijd van
comF et i ti Ê L/ee r sp el en.
Ue hadclen meteen al een rrrij zulare tegenstande
Drachien.
Doch dj-t, 'rieL in het eerst r,lel mËE' uant, toen rrle de riJst
i.n ningcn stonden ue a! met 2-A vc,or.
DeZe vàO rsprOnq harjden L,e tn danken aan een af s+*anr:isSchot.
van Fieter Hoekstra' :

De anclBre goal urerd qemaakt rJoor i4cini', docr orimê voor-
bereir:and urerk van Fieter Fn Kees.

Írja de rrrst LJas het net het omqakeerde, tr:en had Drach-
ten r-íe beste kansen en zi.i konden et ook nog een Daar
benrittcn,
Deze i:eeks \/an kansen k6nden tot stanrl komen, omdat het
midrjenrreld uan 0ldeboorr'r zouat helerÍraal" L'en 'lie1,
HierrJaor kon [-]racht.en dr:ie goale Ínakenn deZe hadden zíi
echter ook' eerlijk verdianf.
Het hadden er oek uel meÊr dan drie voor l-lrachten kunnan
zi in. maar onzÊ. keeper uas in goerle \lorm en kon rroorkomen
dat r:!e st,anrl voot Drachten niet groter uerd.

uolgende r,ieek moeten lra uit telen Akkrrrm. hnoelijk
hebbpn ue tlan r.rat mÊet ceLuk.

-.?*
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4e Elftal

HARLINCEN - OL
-_#'

DEBOBRN 4.-
Na enige ti.jd op uat laatkomers geuacht t.e hebben. v€r-

trokken Ue zonrJagmornen 14 sentember enígszins le Laat
rrit 0Ideboo rn.
Het rrinden van het juiste veld r,ras ook nogal Ben klust
hierdoor stonden ue ongeveer een kuartier I,e laat CIp

h et rrel- d.
De eerste helflf. begr-rnnen r,re met Jan Betlehem en Roelof
Tysma als reserve$, Na onneveer een kgart,ier gespeeld
tà nebben kr,lamen LJe op een uclo rsprong door een doelpunt
van l4arcel Veerman.
Na een handsba!. kregen LrÊ echter een penalty tegen die
niet te pakken LJas Voor onze keeper, zadaí de stand Ueer
qelijk LrêÊo
trta nóg een tegentraffer gingen ue de rust in met een
2-1 aóhterstand. Onze beide reserves kulamen er in voor
Jell-e Uierda en Douue VBnema.

In de tueede helFt bleek dat het rnerendeel van onze
ploeq de zaterdagavond nog in de benên hadr zodat keeper
Henk Uink het nogal druk kreeg.
0it resulteerde in nog tr.iee tegenlrefflers, zodat de
etand 4-1 uerdr
Na een massale aanval van onze zijde r,list ondergetekende
toch nog een goal te maken, zadaL de stand 4-2 urerd.
Dit b,as tevens de eindstand.

HopelÍjk haLen ue volEende uraek eens een puntje binnen.

Jelle Viss€rr

ETCIN GETYPTi VOTTgNUUIRSLAGTN GRAAT Ni[T
BRtDÉR ïYptN DAN 14 CENT ïfvtLTIR.

-8-



5'eEffial
BLAUUH0S 4 - pLDEB00nry_.S.- 4-3,
Ien spannende gelijkopgaande mooie slrijd"

In het eerste kuartier Êen iets sterker Blaur,rh0s, het-
gËËn resulteerde in Êen 1-0 voorspron'q.
Daarna nam 0ldeboorn het initiatief,
Uia U.K. en 5.v,d.iÍ. uerd ggn 7-1 vocrsprong bevochten"
lJa rust he!zelfde beeld,
ÉlauuhQs scoorde eerst, tr,leemaal Ên daarna 0ldeboorn nog
2x,
Het, laatste doelpunt van Bldeboorn ulerd echter afgekeurd
omdat de scheidsrechter vcnd dat hij noq bezig L,as cJe
muur op een aanvaardbare afstand ie plaatsen,
Janri'lern Tonny!

K.A.

*3*
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Uij zoeken vrijr,lilll9ers voor het nieten
van het voetbalkrantje.
Uij denken aan 2 personenr mËBr zijn fia-

;

tuurli jk urelkom.

Dit nieten verqt zo I n tr.lee uurt jes van Ur,r

vrije tiid.
De krant uordt dinsdags gedrukt Én I s L,oens-

dags moet deza ugrden ganiet.
0p het moment doet de fam. Brandsma dit
klusje, maar naast dat zii een zaak bedrij-
ven hebben ze niet altijd voldoende tijd om

dit te verL,ezenlijken.
U kunl U melden bij ÊÊn van de redaktieleden.
Bíj voorbaat dank !

J, v.d. Uoude
U. Visser tel.
A, Blaaur^l ?t

J. Hoekstra rr

801
6?4
549

í4ocht U een verslag van een uedstrijd
iri ÊÉn ofl ander streekblad lezenr lever
dit dan even in bii de redaktier dan
kunnen r,le het allemaal even lezen.
Dank U.

0-0-0- 0-0-0- 0- c-0- 0-0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0-0- 0- 0- 0-0

--10-



vAN DE StUGDC0filfviï55I [. -
Tot anze grote spijt zijn Lrij Êr tot nu toe nÍet in

geslaagd om de jeugdcommissie op volle sterkte te krij-
Qêtl r
Na'diverse verzoeken via orsr ons clubblad is er nog
steeds niet voorzien in de vakatures uelke open staan
bij onze jongste tearns, n,1. D- en t-pupillen.
Uele mensen zijn gevraagd, even zouele afuijzingen volq
den, Omdat er dit seizoen geen A-junioren en ook gÊen
F-pupí11en aan de kompetitie meedoen zou je toch moqen
verulachten dat het, Ëen makkie moest zijn om de rest ven
de teams van 2 jeugdleiders te voorziÊn,
lliks is íiinder L,aar,
Nu het trgrote bestuurrt er in geslaagd is cm, uitgezon-
derd het 2a elftal, overal een leider te plaatsen, kun-
nen '^rij als jeugdcommissie natuurlijk niet lanqer ach-
terblijven,
Nogmaals uillen Lrij rlan onk ur:agen of er misschien toch
nog nlensen, die niet rechtstreeks benaders ziin, zich
heschikbaar r,rillen stellen om een paar uurt ies Der' ueek
voor anze ieuqr-J op te offeren,
Uanneer er 2 leiders oer elftal ziin is er onderling
r:ok hest eens een vrij r,leekend te regelen.
Konkreet: 1 jeunrJleider-leidster die samen met

Hsndruk Ni euulland de 0-puoillen
uil begeleiden.
1 jcundleider-leídster die samen met
Johannes Poepjes de [-puoi1len
uril begeleiden.

-tL-.



Cnze gndacht.en oaan uit naar spelers van ê6n van onze
seni oi*r'-elf tallen, ouders 1/en de desbetrelf ende jeugd-
apelers of rnisschien êÊn van rle voornatige zat"crdagmíd-
daË-selectie die op de laatste algemene lednnrternaderinr
z.o vol vurrróuaren or/er.het rroortbestaan van een Z.[v] .-
team en nu helaas buitenspel zijn komen te staan.
lok mensen die op Éên of andere manier de trcetbalsport
een uarnn hart t,oedraqen zijn van harte uelkom.

lvtocht t.l interesse hebben neent ll dan kontakt op met
eerder genoemd.e ieugdleidersr voorzitter van de
jeugdcommissie J. van Kalsbeek of .ieugdsecretaris
lÍl . v. d, ívl eulen.
Bedenkt tJ cjaarhii dat het voorthestaan !/an de U.L'.01de-
boorn mede. afhangt van de opvang en Vorming \'1an onze
ier;gd,

Íï. V. d. fieulent
jeundeecretarls, tel. 1632,

a
UGDO\IERZICl{T

De B-junioren moester uoor
strijd naar ÍïakkiÍ'tgar alulaar
mo est ulo rden.
Gehanrricapt cioor blessUres en een clubreísje uerd dit
eên 3-1 nederlaag, nadat zp mel 0-1 vsor hadden gestaan,
A f i jn Lr.ree punten uit tuee uedstri jdenr efl vnlgende ueek
vrij, dan kunnen deze jongens ouer turee ueken frís aan
de áak j.n en tegen Kootstertille 28. Succesi

* ï1-*

hun tueede competitier.led-
Sportclub 1Ë bPd'utonren



De D-
leden m

(csvc).
kijken
Deze is
ook jul
(uus).
A anvang

De C-iunioren leden helaasl €Efl duidelijke nederlaag.
ïn €en rÉÊnrichtinnsverkeer't,edstrijd r.rerd het 1-0
voo r B akkeveen ''lC '0ndergetekende Ljas getuige van de 2e helft'r udarin blee[''
dat 0íUeboorR t"u**i ontzag had voor BÊn paarrrgrot€rêfr
spelers van de tegenstander.
Echter niet getreurd, dinsdags allemaal ursBr Lekker
t raÍ nen onder 1ei dÍ ng van Dh r. u. 8la aur,r, dan kom en de
punten er geqarandeerd,
Votgende r,làeÈ reizen de jongens van B rcuLier en v. d,
LJouáe af naar Frieschepalen, aluraar R.U' F. 2C beduongen
zaL uorden.
HÍer halen juIIÍe met 1OO/, inzet 2 punten vandaan.
Ja toch? Niet dan!?

van deze match is 10'30 uurr

Het op ÉÉn na jongst,e team van de U. U. r de E-pupi.Ilent
hi.eld de eer voor de r,rereniging toah nog hoogr door met
A-2 t,^ r.rínnen in en tegen 0udehaske.
lrlet deze kêurige overuinning van de mannsn van Johannes
"5torr-firtsmrt Poepjes op zak nroet het ook kunnen Dm volgenCe
r,reek cÍe punten fiee terug te nemen uit Ï rnsum 'tchter ÊÉn dj_ng ie ueel belangrijker: Het plezier ís be-
langri jker dan de prestat j.e. :

Dit laatste komt later trel, .

0ok julli e L,€ns Ík succÊsr
Dit uas dan voor het eerst een ovprzicht uit mijn pen.

1k uens nogmaals alle alftallen veel succeB vol.genrJe
ueek ( *n nái,uur1i jk de gehele compet,itie)
Verder beclank ik mi jn i nlormani-en dí' mi j de nodige gÊge-
vend Inaspgs]flÍ.- van de uedstrí jden uaarl'an i k niet 9o-
tuine LJa$ r'

To '. de vol. -,ende ueek.

F,i et.

*n-

PÈpiIIen, onder leiding van Hendrik Nieuulandt
et NEGIN man eeri 5-0 nederlaag in 8n tegen Grouut
Híervan is mij verder niet veel bekend, daarom

Lre dan ook maar gauLr naar de volgende uedstrijd.
3e sr zaterdag in ttDe Kuip" in 0ldebsorn u,3ar

lie 2 punfen qaan pakken Bn r,lel van Uirdunt



Jrurp0 \/-ERZJC l-iT - zAJ t3qAG.

De f-puoj"llen moesten in
clrrb van dezel f de DêáÍIt r
Hier: uercJ een 1-1 eeli'ikspel behaald.
nit Ljas voloenS de leider een i:erechte stan'1.
Volgende t""L maakt Tijnie zijn opurachting op hct
Sportpark in 0ldeboorn, aanvanq 10'30 utll:

De D-pupilten rekenden ,iakkundig af met U.U.5. uit
'Jirdum, dnor thuis terer:ht nret 2-A te r.rinnen.
Volgende ureek pakken jrLllie, rnet dezelfde inzett
Uarqa (in Liarna),
A anvang 1 0. il0 urJrr

In Friesche Palen uerrl het plaatsalijke 2f, elftal van
R.U.F. oPgerold dcror de mannen \ran Jan v.d. t'Joude en
Rikus B rouuer.
Ui.t lretrouubare bron ulerd vernDmen daL de uitslag
0-6, zeker ni-et gefl.atteerd Lrssr
Voloende ueek zi'in iulLie gastheer van THnR 1C.
Dit tiorden ueer 2 punten, of niet dan?
Aantrann 10.00 uur.
0ldeboorn 1B uas vr:iir êfi konclen zodóends lekker uÍtpit-
ten. Dit zaI ook uel nofig zÍjn qeuleestr !,ant volgende
ueck uracht iullie de uituedstri jd tegen Kootstertille,;
2H. aluraar orn 9.15 rlur aannetreden dient te urorden.
Succes in r,it vrrf ege duel.

N.B, op.12 oktobei' r,racht Joure 1B in spanni.nn op de
komst van 0ldeboorn 18" aluraar jultie de derde
rondÊ l1an rJe beker gaan halen.

Dit Lras het dan Lreer voor deze L,eÉlk.
Iedereen succes toeeeLrenst en tot de volgende ueÊk.

21-9-r85,
Irnsum aantreden legen de

Piet.

*lLl-



Zaterdag moesten LJe naar Grouu toe te voetballen.
Sommioen rJachten dat u,e hJonnËnr êfi sommioen dat LJs vBx-
lorenr '

lJe staoten het veld op. Even later begnn de urerlstriid.'
de an'tere ploeo nam de aftilap, ai ze kulamen uel uat
dicht bij onze goal in de brturt'.
Even latár' school sp i:66n op onze goal r maar e€n goeie
reddinq van Hans oaf ons Lrser moed.
Nu kr,lamen uii in ílpstandr uB speelden tot vlak voor hun
doel en toen Dakte Éên van de teOenpartij de bal 

'FnHun kuamen uieer dicht bii onze qoalr êf, he! uas qoal'
ik en Siete namen de aftrap, Siete schopte naar mij'
ik ging urat naar voren sn sehopte terug naat Arjen.
tven làtcr uras het pauze en het stond 1-0'
lJe stapten voor de 2e keer het veld op'
Ik en Siete namen ueer de aftrapr dus het zelfde liedje,
u; t r"*en bij-hun goal en LrÊ verknoeiden het door met

zt n driaën Oá Uat t,e r"rillen pakken'
De anderen r"u[["n-J"ur gebruik ven en maakten een gnal'
nadat ze natuurlijk naar onze goal speelclen'

H et lla s dus 2-4.
Ze maakten nog-ee; goal-, 3-0, !og-Éên oi1'
rrrÀo êê.5-0' én toeÁ Lras het affgalooen'
ilËtnïX;";-;loràera en mer veer ánoep naar nuis. "

JelIe Henk.

Zaterdag moesten u'e voetballen tegen U'U'S'
Eerste íO minuLen stond 0-0'
t4;;; Arjen had goal gamaakt, sto!d-1-0 en

À;j;" nËo nog. een goel gernaakt' 2-a'
2e helft.

- t5-



Cr st,onden urel 2A
een goal gemaakt.
loiaar er stond Ë6n
later r.,as er harme
3-0. ó

Jan v,d. Ulugt
Volqende ueek uegr dan moeten ue naar Uarga,

t-Pupillei*'.
0ilr-rE'.lA.9KE : 0!DtBf n.RlÏ. - A-2.

Tat.erdag 1L september moeslen ue om ha1

0udehaske.
0m 10.15 uul begonnen ue te voetballen'
Fief êr-Áte maaXie door een ooede \joo tzeL
'.et eerste doelPunt.
Dagnrar maakte de tueede.
Na de aauz" *o"Àt pi.cter (t<eeper) ook mee voetballen
en gt-g ik (uuo) Ín de goa1.
ue hebben toen g"*n doeipr_rntefl meer qemaakt Bn oude-
haske ook niet.
Ue hebben dus meL 2*0 geLJCInnen.

Udo Dijkstra'

21 september f -Fup Í.11en.

l-f en ri co o

buitenspel €n Jan Peter hat

buitenspel en 5 minut,en en
en Jelle-Henk had een goal

ook

gemaakt

f t,i en naar

van Henrico

Zalerrjai moesten ui j tegen l rnsum r-tit'
Llp hadden al 4 punten uit 2 u.dslri.jden, dus L,e uÍlden
bfj ïrnsu- cok uel ÊÊn punt,ie halen'
i"-Oá eerste halfl uas If'su.n sterker. maar onzÉ keeper
pi*t*" P. keepte good en hiel, de stanrl tor de thee op

0 -0.
Na de thee kr.lam Irnsum goed opzatten en scoorde 1-0'
f',ren rlaarra r,rerd ik neeigehaald en kreQen uii 8en vri'-ie
f rap.
sietÍ.i nam .ern - een hard schot ,.ran uel 20m, 9oa)-l ! l.:.
l rns-i;m prlbeBrde hat nog r.re1 maar Pi-etertond sr tel-
kens ueer.

'- l6-
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zaLerdeq 1

ilL DTD OC RhI

sp eel ti j {:
B-Junioren,
5.C. J[UR[
speellijd:

oktober
- T.0,P. 68, aanvanq 1A,3A

2x 45 min.

zaterdag 1Z oktober
1B - 0LDtB00RÍ\i 18, aanvanq 17x 3C min.

,
1 UU T.

1.00 uur.

NIEUT'UE REKORDS

De heer H.Huig wist binnen één uur 48 keer over
zijn nek te gaan, wat een verbetering was van 3
kotspartijen. Het lukte de man uit Brakenveld het
rekord te verbeteren, nadat hij zijn vrouween uur
had aangekeken.

Nadat hij een klap op zijn neus had gehad, wist
Frank E Stein (Transsylvaniê) als eersre 3 Iiter
bloed uit zijn neus te zuigen.

* l9-
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$si., uet. fai,
wan gat ËÍ'ïia 'ri seiiot.
heil, hup, !rtp.
kr:tn, g$.{ i-e np iiulr ligofsJ.
lHèt JáàÈl At'5 ibs,tstë ihÊÍi,
hakken 'rre Íe in de poi,
an Fifk staa.i i:i h*t ilóei,
rcitnt die hËêft eea groir tirus.

Bam, bant, bam,
b., Seel dir bal eên liengst.
Knal; knai; kiiàl,
n*aÍ v''orsti rnei riie knifukrr.
Hei sradi*n ait vCIlo
.maar *Í ínteresseert or-i.Ê toch geen reet,
We worden kamglioen,
wnnt hri gaat oni orn her geld.

Baf. baf, baf. #
íÀ'e rraken die lui korid;
leÍ, tei; iel;
w'at_denken die gnm*n $ou,
lVb bliiwn ia balbedt
Èn slaari ee alleh een k'untÍ$i'trthese..
rirt al doen ze nog eb raàË;
\{i€ trápp€n ze toch wel ir: Iier veld.
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