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KOPY INLEVEREN MAANDAGS VOOR 2O.OO UUR

Ouerzíchr
f****************** .,

fr,la een uel zeer lange r"rinterstoF begon dan met cie Paas-
dagen de competitie ureer mcndjesmaal te dr.".aien.
Al met a1 r.rordt het r,lel een erg verlate competiLie en zaI
het straks uiel uitdraaien op avonduedstrijden.

0LDEB00RN 1 moest voor hun L,eer eerste uedstrijd direct
thuis aantreden, tegen medekoploper Tijnje,
Uas er misschien gereken.d op een mooie spannende r,led-
stri jd, niets u;s minder \^,aarr als .excuus zou aan te voe-
ren zijn, de harde urind duars over het veld, de uitslaq
0-0 geeft, ook al aan dat, er voor het publiek niet veel
viel te genieten en beide te,'im5 konden r,re1 vrede hebben
met die 0-.!.
Uoor Cldeboorn betekent het dat, de schade beoerkl is ge-
bleven. ...

0LDEB00RN 2 moest thuis aantreden tegen Bakhuizen 3r en
st.,rte met een keurige, zeker verdÍende 3-1 overLrinning.
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0LDEBCORN 3 kon ook Lreer aantreden en uel uit tegen
Uldeholtnade 4.
7e leverden dear.lHopende vo0r B.s,
te kunnen i,lËrken.

knap uerk en uonnen verdiend met 4-2"
zondag ueer een volledig programma af

puntje thuis

s .1 .

En het ur.rs een volledig programma, zondagmorgen moest
0LDEB00RN /i thuis aantreden tegen 0Sï 5.
Dit betekende tuee gelijkuaardige ploeEen, die Lrc.t dui-
dej.ijk zichtbaar uês echt voor hun pleziar stonden t,e
spelen, geen der beide ploegen Lrás bij machte een doelnunt
te scoren zodat het 5 minuten voor hel einde nog steeds
0-0 stond.
Helaas door Êen ongelukkige botsing moest ï.U. voor obser-
vatie naar het ziekenhuis met vermoedelijk een beenbreuk,
Jammer, maar zoiets is alt,ijd mogelijk.
Hooelijk valt het, nog iets mee, maar in ieder geval be-
terschao toegeuenst.
De beide aanvoerders hebben dan ook Ín oveileg met de
echeidsrechters beslolen het maar voor gezien te houden,q.5, zondag ueer een thuisuedstrijd en ue1 thuis tegen
Blar:uhuis /).
Ook dib zeï een zLrare CIpgaaf uorcien om 6ên
te houden. Doe je bestl

ZonCag i:n aprí1 de return tegen Elauuhui
0n tiet nieuue v'eLd zondagmorgen de,;edsirijd 0LDtB00Rl\ Z-

LIr,ríÍËa 5.
Tuiee cioeqen die voo r rje overi;inning hebben gcvcchten,
Lr..rar bij 0.1-deboorn uiteindelijk aan hel langste eind
frok en met esn 2-1 overuinning deze uedstrijd afsloot,
fieat no! te veririelden dat, een ts junior, ioh" ïysnra de ze-
ge veij.*g stelde door het ?e doelnunt te scoren.

A,$. zondag Lrser een thuisl,i€dstrijd, n.1. oÍD 1il.30
aantieden tegen Akkrum 3 met als arbiter T.J. Kneefe].
0eze r.redstXijd hoeft geen problemen te gEVsn en Lrp zien
dan ook beide punten in 0ldeboorn blijven.

[]onderda e 17 eo ril F-. F. S. 2 - 0L iltË0C RN ?,
Aenvang 18,30 uutr Uoor '2O april st.iat dan nog op het nro-
qramma UDI R05 4 - 0Lt[B00FlN ?, Aantreden 1[] uur.



0LDtg03Rl,J 3 stond voor een
qen Hauleruijk 4.
Íïaar ook deze hindernis uerd
pakte beide punten mee door
o verr,rinning fuit het vuur te
Een prima orest,.itie.

ueziq te zijn.
Ditzei-fCe geicl ook voor
len en ik honp dáh in di
i;i j zen en medeuerking te
moiele verPiichting heef

zuare opgaaf, il"1, uit te-

keurig genomen en het 3e
een krappe maar keurige 1-0
slepen.

A.5. zondag vrijr maar voor 2O april iJeer een zLiare op-
gaaf en ueÊr uit, n.l. tegen 0lyohia 6.
Ónr vancjaar een puntje mee te pikken ZOu zeker eÊn knappÊ
prestatie zijn.

Ook SLDEBUCÍ:lN 5 moest aantreden en uel uit teqen Uarga?
en ze mcesten helaas met een 3-0 nederleag huisti,-rarts
ke ren. .

!teIemaal niet e19, a de ge maer leut het'
Ook het 5e voor á.s. zondaq een vrij ueekend, maar op

2A anril, dan komt Harlingen 5 op bezoek en r,lie ueet kan
de thuisitub rjan 2 puntjes aan het totaal toevoegen'

Rest mij nog []ldeboorn 1, maar voordat ik daarmee begin
eerst nog iets anders.
in uel dít, de U.U.0lde.boorn heeft op aandringen van de

teOen 5 elitallen in de competitie.
Deze 5 elftallen moeten een leider hebben uet hier in
0lcieboorn een groot probleem is, maar heb is ongelost en

ieCer elftal heeft gelukkig een leider'
ri"-à" 

"orpetitie 
bógint zi5n er r:ok helemaal geen pro-

blemen en iederÊen kámt na óproep aanCraven, maar nearmate
cle csfnDetitie vordert r.rordt d,'L een steeds g19!?.r probleerq
en stean de leiders voor een eigenlijk onmogelijke laak
om ueer een elft,al o0 de been te biengen'
À f f á"n af gelooen r,leekend ai moesten in ieder geval 5

B juníaren eantreden om de verschillencie eiftallen vcl-
ledig Le krijgen.
VancJaer de,t i'; een drÍngend beroep op aIle seninren uil-
Coen, zorg *al l; nescníXbaar benb vooi de vastgestelde
r-,edsirijCi u*q ii*t om iedare kleinigheid af' stel de

iniJ-r, iilt lË1eur, en can noGr ierjere sFel"er ireeft de

mcrele ver,Í:lichting, ook tegenouer zijn medespelerst aan-

de verschillande junicren-eiftel'-
t, geual ook de ouders er oË te
Xii3gan dai ook ï-run zo0n die

t,
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lïiijn qrote uens is d.n cok dat de leiders voor het uit-
sfretán r,tun rjeze cornpetilie g€en enkel probleem meer zui-
len hebben.

Sij voorbaat dank aan al-le.ictieve leden;
ó

Rest mij nog tLDIB00RN 1, die bij Gersloot-uit een pak
vosr i: cje brr:ek kreeg, eÊn L-? nederlaag.
Sammer, maar Gersloot is nu eenmaal thuis een moeili,jk te
bespelen ploen en er zullen daar zeker tneer elftallen
stranden.
tn dan het gelul daar àêi-l de kant "ze kunnen het kamOiaen-
schap r.rel vàrgetenir, niets is minder u êtr de moge.!.ijkhe
den zi jn nog zeker aanurezig, cjus gri jo ze!
Ir is Àoq niks verloren, moed houden en noq serieuzer er
tegen aan, het kan best'
l.tei is nog een zuaar prOqr.mma uat afger^rerkt moet *'Orden-.
maaï in mi3n ogen zijn jullie zeker nog een medekandidaat
voor het, t<àmpioenschap, maar rjan mag er 3o sr zcnciaE uit
bij 0osterstreek 8BËn fout, uorden cenaakl.
ZorE uoot 2 pirntci:, Ën zijn iian LieÊr bii.

ilok dlnderi A i? aoril een i,:edstri;d eii i.rel thuis tegen
0.0.Í.5" 0m ?.3il uui.
Niet ËsmËkkel-ijkr naiJl cfit flaQ geÊn prci:1Bm€n qeven"
ijok vccr znnrjeq i.J anril nogelijkheden beicje punten t,huis
te houden an u,ei tegen Zandhuizen,

Tot, sJ.nt rJe uiisl-aQËn \jan i.-1. zonca! in de 2e klas 8.

::,nelandia
f, ersion r.
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,-jIcenr:crrr /i-,:
Zandhuizen .1*3
C,l.'J. ii*il
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Aldeboarn z,tí!.

Komt der nei in jier-wer senioren fuotbal op
sneon???

It besijoer is troch in pear mj-nsken benatiere
orïr te sjen of der oankomneri<ie kompetysje wer
rnei in srieontemidciei-alveta1 starten wurde kin.
As bestjoer steane wy oer fjouwerkant achter.
Mar..... der moat gen6ch leafhawwerij foar.
wêze, E

De eask dytt ek ferline jier steld is, si1 noch
jirde. 0m in alvetal op te jaan cy ae !'.V.8.
siLie der gen6ch spij-ers wêze moatte.
wy Ïràloe fêst oan in groeF fan mrnimaal 16
rninsken dytt allegearre harren aktyf der foar
)'nsette wo1le.
i';af t n:ej-owaan woi, kilr hirn yn ferbining steiie
mei ir. UO Ster Faan

Swettebuorren
Aloeboarn,

0p de bestjoersgearkon'rste farr t april r86
wurdt oe oefinitieve ynskrluwing foa:: oe
kompetys je fêsïsr;eid.
lius g;raach sa gau mooglik opjaan,

it bestjoer.

,r$**tnn
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DSTRIJD

Elftef
IindelÍjk na Êen zeet lange rustperiode t.g.v. tlinter

en sLecntà terreinen koruien Lre gisieren ueal eens rnet de

kcmpetiiie verd€r.
Gerslnot stond 3 Punten achter
dat geeft persrectieven,

ons, rjus dachten uÊr uok

Ds speler Cie voorheen uel Êens
ging stond bii de aanvanq buiten
v nËen dccr SÍebrand CIosterbaant
liet, zien"

illdeboorn st,rrlte i:on;:tvarend Ên creeËrde cok goede
kansen, ma€ir eafi afuerking schortte het.
Het uas dan ook Gerslcct die de score oDende'
0ver het algemeen Líaren zii ook uat fel1er L-'an cie bel-
aLs onze ploeg. .

Toch u;erd etr niet slecht, iespeeld, maar benutle kannen
u.:tÊÍl er niel' "

Nogmaals nam Gerslaot het inÍtiatief Bn scnnrde cDnieurl"
t-tei; liep tegen de Bauze en vBCr onze ploeg 7or'l net goed
zijn cjat L,ij nLr eindelijk eens een doelpunt ginPen nakËn.
0p een mo**á1 dal de keeser van Gersloot euen uit het
doel" ï.r;js kan ik rnet €en baoghalletje en ock n0! Ce u;'ind
meÊ het leer in het doel daen belanden'

f,Ja de thee probeerdÊn uij Ljaer om de,:chterstand in te
halen, íïïaar net. znaL-s ik in de eerste helfl deed, Qinq
Br nu o,tk sÊn boogbai ot-ier l,jander het doel iri.

a1s gnaltjesdief doar-
de lijnen en uerd ver-
cjie Pen leuke oarti;

*A-



Uander had een voorzet veruacht en stond dus als aan de
grond genageld toen hij tegen de zón inkijkend, de bal

Íi**ï:i:i"l; nos rijkelijk kansen, benutren deden Lre ze
niet. Í
Uillem v. K. die in de tr.reede helf t LJas ingevallen scoc rde
noE tueemaal, maar de eerste uercj ,fgekeurd LreqenB buit,en-
spel.
Ook ons slotoffensief haalde niets uit, bje misten de..rf-
urerking.
Gersloot zag zijn onvermoeibaar uerken nognaals beloond,
zodat de eindstand 4-2 LJerd.

Uoor ons is hiermee nog niets verloren, maar het blijft
uel opletten a1s u€ uillen promoveran uit de tueede klas.
Bij de QÊQ,,digden voor promotie heeft Gersloot zich gis-
teren ook duidelijk kandidaat gesteld.

llolEende ureek Costerslreek en die moet, uiLlen L,ij in
de race bli j ven, zonder Íneer L,o rden geuonnÊn.

r,r. g. Jan fli eester.

0LDtB00RN 7 - LIflrrlER 5. -

andaag Lieer e€n elft,aL op
illigheid van Johan ïysma
ensl )
n de scheidsrechter moeslen

V

d u.r

n9
vd

ke

voor
erei
tjo
aa1.

e rke
ueI

1er
esn

ictCe

'lcnr7e,g 6 ao ri I mo est' en
uel tegen de Lemmerr een
DF de rànglijst,
Na ueel moeite kon ialL.e
de been k ri jgen dor: r de b

en i4arcel Veerman (bsi"'nk
tla hel eerste Fluitsign

ue er hard tegen ê6flr
Door veel- inzet Ën heri LJ

minuten vrij tree] kansen,
uarden tct cjoelplnten,
Totciei nnze rnidden;'elcsne

' strijd uerd gÉspeeld dosr
op het, scheenbeen, u t 1e

2eElrtcil
ue orn h al f e1f usÊr
ploeg die boven ons

kregen ue ce eerste 70
niet, verzil"verd konden

Jan v. d. t,;cude uii de r^led*
trap van esn tegenstander
toi eÉn cjiepe vlsesuond,

*+*

aantrriden Ên
slaat ( Z")



Uie uerd gedicht met drie hechtingen.
Doordat iviarcel eerst met het 4e neespelen moe.st, moesten
rJe tot de rust met 10 man verder.
Dit za| darr misschien de oorzaak ger,reest zijn van het
slechte spel van de resterende 25 ninut,en voor rust.

Na een donderende speech enhet inbrengen van de u rrn

gelopen invallerr ueer vol goede mned het veld in.
It" ongeveer 20 minuten gespeeld te hebben ooende Ate de
score, r,.rat gezien de kansen, ook tijd uerd'
Ne deze opkikker uierd er i,reer leuk qelroetbald, rnet' kan-
sen aan beide zijden, u t voor ons leidde tot een v0or-
sprCIng tot 2.n dóor de qoecl speldende Johan Tysma,
l'laar ce Lemmer l iei hel hier niet bi j zitten en kuam
terug tat 2-1 , tevens eÍndstand, door de goedheici virn de
t,chterhnede en kaePer.
uerder voor het einclsignaal nog een paar paniekerige
situaties urr,t op de str,nd niets tot invloed had.
Deze 6lpflsl:.:nd brengt ons Lreer een beetje dichter bÍj de
tc{:. Dus volgende L;eek et L,êer harrj tegen aan en prabe-
ren de punten urear te Pakken.

Igbert v.d. Krieke,

EIftc#
01.!rii0! ïf È:?r -4*,:,-!LUEEgil RN 3. -

iln half elf zcuden *il€ tieginnen met de uedstrijc.
ilij usrËn ruirn oF tijcj, nl.*àr.sanqezien de scheidsrechterda .rvnnd êr vn0 r fii:l si:,-rtr i, ,s ger,reest, Lr.rs hi j a L moei_liji< vên heC te krijqen.
ï.i.en i/tiirf aif, c,:n toch begon;rsn.
Íla Ësr"1 ninur..:t of't,ien kreeq linno de baL an sr:eelie henrierug naar de keeper:n Ëen inslel van ll"rJenoLtnade ur:sechter nei. Í*is ie sriej- bi j cn baj- en maekt.e i -1,
Li "l"ak ne dit, dteLpunt ,naakte l-ians 1-1 .
[Je ri-J*t qinnÊn;"Je -i.n ir:et Èen 1*? \-/oorsprong, r,,esr d nk-
-.1 

j lf,-,-.*LL-j i;c1trilD
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Na de thee uerd Braan beide kanten een stuk mlnder ge-
speeld. Net toen het r,r.,t stai zou gaan urorden, maakte
Hans zijn derde doelpunt. De tegenpartij maakte uJ,;t ge-
lukkig 7-3. Het r.rerd toen nog uel spannend, u .nt het
sch.eelde eeo paar rnaal niet veel of het u.:rs geli.jk ge-
uleest.
Ulak voor het eind zag Ton nog kans om er 6Ên in te
schiet,en , 2-4 dus.
Het LrAs een gezellige sportieve uledstrijd, maar zonder
oubliek, Dat stond te kijken op het veld naast ons, uaar
scheidsrechter en spelers elkaar op vakkund.ige uijze ean
het afmatten uaren.

UolEende ueek Hauleruijk en hopen op Lreer 2 puntjes.

lrjo ut.

SeEIfteI
U!, RGA ? , OLDTBOORN 5. -

Ien verslag met rnBÊr dieptepunten als hoogteoi..rnten.
De ellende begon al in 0ldeboo rn u ar fvletio met zi jn
nieuure trurak van de ueËtr êen iekke band had.
ïoen L,e cj ,n eindeli jk op ueg uAren naar Uarga, bleek
K.1aas AkkerÍlans nieL DVer oe hoeveelheid dieselclie le
beschikken, uct volrl'oende uas om de nlaats ven bestemn:inq
te halen. N.B. Hij uoont -nijna on de t,,,nk.

Toen ue eindelijk zouden beginnen, bleek Uarge !Êen
scheids- en gr€nsrechter te hebben,
CInze coach Henkie bleek bereid te zijn om
Cus Oluleer een problegrn'minder.
l"ia 10 minuten gespeeld "le hebben kreqen r.,e

te fluiten,
een ongeluk-

kige tegentreffler.
0nze cjefensie die zo lek als een zeef uas verspeelde de
bal ean Uarga, die hier danig gebruik van maaktÊ om vÍa
de paal en de hak ven ondergetekende het doel in roide.
( len Ja n de Jong-goal cius ) .

*a-
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Het duurde niet lang
rioo r de inzet van rlË

deren hadden.
Deze ionqens sPeelden
menig-seniof van het

Írtaar ia: de jeugd i
I'Ja Êen goed o.Dsszette
í'larines Dam, uas het
maakte.

Na de thee maakte [targa
uan onder chterhoede. Di
str fschon mee door hands
Deze uerd oP nonchalante
kamp, die hem als een tra

h ebben.
lYiaar ia, Lrij
om de oren.

of rJe st',nd uerd qelijk getrokken
uier Juníoren die Lie in onze gele-

een prachtiq nartij voetbal
5e rnaar naar kan kijken.
s te Loekomst ook'

,, anvaL van ian Uisserr Kees
Harry EJrandsme die het karr'rei

uaar

Fleitsma,
^ê

matean 2-1 don r LJeer een fout
rect hierna kregen ure een
binnen de bekende 16 meter.

uijze qenomen door ïonnY Rijs-
inlngsÉalletje de keePer in de

handen schoot.

sing uan de goed leidende ácheidsrechter eens te zijn'
N..l veel geba"eni"al en irritant uregtr''ppen van de bal
verliet ni: uit zichzelf het veld'"-ik-rÀup Ëiet dat je op zorn maniet nog plezier hebt.

in voetbal, Aouruooï *oet je zeker uel Leeuuj rder trekjes

voetbalden vrolijk verder en kregen nsq É6n

jd is om qauur te vergeten en de volgende
Dez e r,redst ri

keer beter.

Uaíze.

- 10-



UÏT Dt 0UDE D0C5.... ?..,........ r............ i.. UAN K00S{Tekst: S. iluisman).
Het is zondagmiddag 6 aprÍl en als het goed is Q.rat deuredstrijd Gersloot-0ldeboorn nu begiÍlÍtBu.

Laten t.re hopen dat ons elftar betei uoor de d..g komt dantagen Tijnje, toen ze meer tegen zichzerf dan t"g"n-oàtegenstander streden.
Na eên doorur.akte nacht met nCIg een klein tukje tijdens
l*! ochtendglorenr.pas opgest,'án en ook er g"iien d;-
lïi:l"udelijt<e beziEheden rnaar niet gÊprobeerd met de''ourre kop" vervoer naar Gersloot te vinden.uel1ícht de vorige avond teveel koFfie (noeuel dat ËË-notsmiddel bijna niet meer te betplen Ís, maar A, Háayesmoet ook leven) gedronken en te ueiniQ...,.. nou ja,
I aat maar,
Thens rnsoi de gelegenheid om een begi.n met dit schrijvente maken, urant morgen slaap je missóhien Lreer een qa[ inde dag met als qevolg tijdnood.
0p dit moment rinkelt de telefoon: Buurvrouu Erna no-dÍqt mii uit om e?! pilsje te komen drinken van'Êge haaru?riaardag van vrijdag i,J, Deze vriendelijke uitÁodi-ging vaoralsnog evÊn afgáslagenr Êr zouden bepaalde per-
sonen jaloers kunnen ulo rden.

*ï l-

De r^relpen speelden in de zomer van 196/t uesr een corn-petilie met Akkrumr G.A, V.f,., Irnsum en Uarga,In aoril" r.rerd serst een onderlinge oeÊenuiecjátri;o ge-soeeld met aan de Éne kant: K. v.d. uelde, I'i. í.0] \i e1de,J.H. Berkenbosch, 0. venema, H.J. Nieuuland, H. de Jong(Honxi??), B. !osterbaan, i. v, d. f,ieulen, J. Brouuer,J.Hn lrlieur,rLand en Hylke Di jkst,ra, tegen:
?. llalko 5 " Rodenburg, y, Ualstra, J; v. d. Heide,
l. Rodenburg, !, cje Jong, B. de Uries, [. Hoekstia,J. v, d. Ívieer, 5. Jager (meister) €n D: 0osterbaan.
Plen zou ook met tuee el"flt'alLen aBn de competitie denlne-
m en.
ile r,;elpen 2 hadden hierin m€€r sucDes dan hun urat oucjere
cn1lega, s.

Tijdens de ledenverg cJering van ?1 aug" 1963 uerdJelle uagenaar in de jun, -comrnissie gekàzen als oovolcer
van de naar Uaddinxvean vertrckken l; Kuipers.
Deze Laatste uerd mel li. Knnl tot ere-r-iri benoemci.Het is niet mogelijk om helemaal kornpr.aet te zijn, maarik noem nog enkele Írerson€n (anderen zijn reeds-eerie:-



vermeld en uaren nog steeds in functie) die zich ver-
dienstelÍjk voDr de vereniging maakten, eoals f. Ademar
J. ue1d, É. i'lulderr G. Knol eÀ J. Ademse (Ctuubladbezor-
ging), A. Vleeshouurer (med. gportkeuring), f"t, J.
Èf"árstr err 0. vei.tman (toto)' 5. Foeojes (dorpskontri-
butie), R; Bantema en A. Jeeninga (training A- en B jun.)
Fam J. Nieuu.rland ( nieten krant je) , J. Uoolstra. ( schil-
derst^rerk doeloaalt jes, getimmeid doo r J. Adamse) *n
Jac. de [íos (versiering opstelling aerste: tJe opstellin-
gen hingen in die tijd-bii J. Bethleham voor het raam).
Het krantje verscheen liefst 37 keer en dit ook in de
zemermaanden, aanqezien er nog geregeld vriendschappelijk
ulerd gespeeld en ook de training geuoon doorging.

Thans q ,en L,e over tot het seÍzoen 1964-t 65.

De diverse oefenuedstrijden'verliepen voor het eerste''
uiterst succesvol en er uerden vel-e nieuue gezichten !e-
test, vaak ook noodgedulongsn ivm met de vakanties.
lngedeeld in de 1e klasse A rnet Stiens, Arumr Blauuhuist
De UaIden, Akkrum, Robur ,"B1ue Boys en I rnsum zou het een
nogel i,risselvallig seizost* uorden.
fvlen 0ing van start met, eBn 2-B overuinning tegen Ï rnsum.
De opstelling Lr.:s als volgt:

H. de Roos (Ooel), Íí1. fíieester, H. Akkernan, J. Jeenin-
ga (achter), U. Schriemer, i. Kalsbeek (midden),
D. Benedictusr 0. Schriener, U. Hoekstra, H, de Uos,
A. Jeeni.nga ( voor).
3. Kelsbeek en U, Hoekslra uaren de debutanten.
Als "groent,jettv:h iB jaar kon Uiepie nog heel aardig
voatballen.
Reserve u, s Uiebren Huisman. Ien maandje of uat later
mocht Koos himsel f ook zi jn opu ,chting maken ( t'Back ïn
Tountt na tuee jaar af gekeurd le zijn qer,:eest).
G. Rodenburq uerd benoemd.tot vaste grensrechter,
0ok de tueeCe *iledst,rijd uero'geuonnen en uel met 1*2 te-
gen Elue Boys.
Een uieek laler sneuvelcje tegen Robur het tulee jaar oude
ongeslagen thuisrecorC.
íYl, ltee.ster had de korfbalr,;edstrijri van de vorige dag ncg
in zijn'hoofd en ving ean hoqe baL vakkunciiq klemrrast.
Helaas in het str ,f schopgeb:.ed en det betekende 0-1.
De einrjstand uerd 2-3, r,.relke in de laetste minuut tot
st and kr,ram.
Hierna een 4-1 afstraffing in 5tÍens, dat, zich uilde rê*
vancher€n voor het feit, cjat 0ldeboorn hen het vorige sei-
zoen van het kamnioenschao had eflgehoudÊn.
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Na een klinkende 5-n zege reisden uJe,rF naar ['jUrmerUlOudet
Thans opgegaan in Damuoude. Dit zou eeh I'ruigel tledstrijd
urorden t udarin De Ualden Êen 2'O voorspronq nam. ,
0. Schriemer ueld neergesl:rgen en onze gasthÊren( I )

ÍnOesten Ínet tien man verder.0lCebor:rn profiteerde van
de numerieke meerderheid en in de slotfase schoot lte
Jeeninga ons via e€n penalty naar een.2-3 overulj.nning.
Het ueikleden etc. vond plaats in caf6 v.d. Ueg, maar eËn
consumptie u,as er niet bii'
De kastelein gaf te vgrstaan dat ue beter Ooor rjezelfde
deur konden vBrtrekken Lr, ar rle oOk dcnr binnen LJaran qe-
knmen en ulel zo snel mogelijk'
Bij Tymen Hi.lisman in Nijbeets uerd alsni:g de r:varurinninq
qevierd.
ó* Cerby tegen Akkrurn (met f'l.8. Kleefstra als debutant)
eindigde in eÊn 1-3 nederlaag, hoer,rel Lia uel kans zagen
het gebit v,n PieÈ Goerres te doen sneuvelen.
Daarna een in alle opzichten beschamend 4-n verlies in
Arum, Lraarbij tuee Cldeboorn-spelers slaags raakten.
Bij het verkleden konden enige onzer spelers de 3|sj;raF
eanuezÍQe biervocrraad niet onbesproken latenr Lraarna
het bsstuur eniqe tijd 1at,er de rekeninq kreeg gsp1.És*n-
.i.earcl 

*

Hei, de
L 1 ^- ^^UAEIÍIEIi

jaartje
i"l-rar

ni at vÊ

"itasia

r'jordt vervolQd,

* tq*

hele plneg CIp het maljÊ geroepen Ên de,"neeste L.r0-
'".rerden uitgeor;,at (nefaas mtsatr tijdelijk' Ë€R

lat.er zou lret Lreer eÊns qoed "raák" ua zen') .
ik rjenk dat ciit epistel lang EenoBq is en 7ïiI U

rder r:srv*len.
ia Fista'r :-fl hei vclgende nummÊr.



2.9-3-t t6.

0L gEP90 frN-:-jrcTT,t liA!L,t ' -
Na een tijd rust in de voetbalcompetitie konden L'e

L,eer de ?:e r,;edstrijd van dit jaar spelen'
Het Lies reqenachtÍ9 ueer, t""i dat t'ieerhield ons er niet
van oÍn in de I À rreÍ rt ,Je voá rsprCIng te, vergroten tot 4-c

onctant<s het vrij ronmelige 5pe1'
tên uan die 4-;;"i; uárO-behaald door ean penalty die
ori*" benut ueic door Johan T'

De 2e helft verlieo naar mijn mening, een stuk beter'
maar ondanks dat kregen ute doàr een echterhoedefout
toch eên tegengoal.
De rest van ae-Lredstrijd verliep verder rustig en er

urerd niet meer gescoo3ld'
De stand bleef 4'1.
Uoldaan gingen Lre n""t die bitter koude douches'

Ueer 2 Punten erbij.

U-J. Y.

c Íunioren
JIJNJ[, 1C -,il1D[.00rJRli 1.1.,.

lJe k;-.men in de bcx en ja hoor ue mochten bieer voet,bel-
len ev€n intrainen Bn r,lÊ fiaeslen op het veld V€r$ch!.jnen
IecJereèn u.i s ii-r Topvorm zoals !e'"íocnlijk'
Ue hadden tagen de uinC in maar d. ar maekten ure ons niei
druk oftr en ja hoor d;iar viel het st rtschot'
Tijnje meteen in de granvai masr de achterhoede zat, pot-
di;ht ( zc hcucen isngen'si.

* lc.{ 
*



Tijnje schoat u,,t op de 1al, u.t r,,it je ock mel tu,ree 1in-
kervoet,en Ën ja hoor Ordeboorn kreeg aËn kans over lirks
en ja daar ging Fla,tini of urel Janks Vocistra Ên lrij dnnt
daar een lceier,
l{au ja loeief trat Lr s Íneer knikkeren.
iïaar d ar ku m Super iÍan ofr,rel de keeper uan Tijnje en díe
duikl aver dB bal, Ja d;,.:t heb je als ja denkt dat je vlie-
qen kan en oaal in,
Het, hele publiek juiclien. hè Hel

í'jet, LJas 0.iurJ oe\Jze.
Pauze en

Ue gingen in de 2e helft, van de
[en helebee] geknoei en d ar gin
an daar schoot [eltje hem €r in
tussen ons je had er een goal in
Sarry beste lezers dit Lr. $ priv6
Tijnje komt er..chter cii':t ze hun
haciden, even uisÊÊ1en..

bakje
u.r ind.
C en Lre

\ JanKo
laten
dus ?-

tu.r ee

I eut.

0p naar
Vaolstra
t iggen )

-0,
linkerben

de goal
e ven

en onder

[n Tijnje maakte ook een gcal"
Dus de stand'2-1 voor 0ldeboorn,
7t bleef het, ['.ren na praten en toen onder de douche
en de,ichterhoede beCankt,
Dus iienk v. d. I'ieulen Frans Gcerres en Sibbele de Roos,
In de andere spelers. In exf;ra bedankt de keeper van
Cl debao rn van de C t s.
Liist l"J dat'r^re hem bij 0ranje L,eg hebben?
Dus hij heet Hans van Breukelen. iliou dag beste Iezers.

teltje v. d. Uoude.
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Zaterdag29maartmoest€ÍrLJetegen0udehaskevoetbttllen.
Het r"ge.,áe uel naar de uedstrijd ging toch door'
Ue moesten zonder DirkJan en Uiàtse en Johannes doen, dus

Ue u,,lêll fi€t 9 ínan 'Later kr,lamen LJe in 0udehaske Aan'
ue gingen ons omkleden en' daarna gingen ue het veld oF.
0udán"áXe had de aftrep maar de aftrap uercj al gÊuu

oncierschept.
Later Lrás de eerste helft afgelopen en het t^rês 0-2 voor
CuCehaske,

- Pauze
De tr,.reecla helft moesten Lre beter voeLballen'
Ui: hadden de aftrapr maar dat hielp niels
uait cíe ba,l uerd al gaut'r !reÊr onderschePt'
Ue konden €r ncg uel eens daorbreken, maar dat hielp
niets. ,ludehaská uas sterker en uon met 4-il'

Ronal-d v, Uarnerdam,

-O -O -fi -C -C -0 -Ë -f) -O -O -O -O -O -O'O-O -O -O -Cl -0 -Cl -O -O -c -O-o -0 -D
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HËT VER\ÍOËR VAI.I SPELËRS MET PARïICULIËRË AUïCI'S ËI,J IH
' ffiLLfiKTIEVË OI.6EVALLËN- ËN 1{.A. *VËRZËKHRIr\ffi

í)tt rrr.r'vr'flt', rrrr:l rÍr'rl;r;rt.iriril \/í,t.1)íl, l{lí.t} tlritl":o'ti, i:; ltclilllr}t,tjk rrrt'r, I.rir,rc 'nrerrirJ}*{l Ítil crItli.ikt trr:cl rni:ivel't;lirttrl t-rt l)t':;l ;lrrr urrr,!' rJc rlr.t<kirrr; t,irrr rlr- ri:;ikli,:; rJ.rlr rJr: krl l.kl irrrr:

il;, rl;ti (:l' (:{rtl {}fl(Jrlvilllt:rrirtz.i t.t.r:nck:rrritl'zckr:r'irrri r;r::;lrrtcrr rolrrtJt., tja rrrl'tli'nl,l lli.ert_ne is niei_Íií|rrw(l/it;, tlaitl' rJe kttllc:kt jtll'rt trt'r'rckoriÍrí) v,ril,:r1 r{J ví}n kr;rclrt. i:i qrq 11r.r.r rlr:zr:lf-ilr: <lt:i<kirir;
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woItjt- qr:ledon. lloeraej rle orrr;cva.l .I crr*uerrckori.rrq r,in kr3,.:lrt. i:;, l<;iir 6:r sr:flrrJe r]6t_sjLagn zj,jn,die rriel. oiltJer cje rJt:[<kiÍ](l Lron rle ongr::vailerr*rrer.rr;l<cri.rrq r,rli, ll. rJc;rr: i_r, 5r:,rc* 1ar:t__ i)erqejijke
;j":Ï;":"'rnen 

echl-trr worrJen aíq,:inr,rriie.l rl np clc r,,::rPi rchie :rlns;g;r,ill:e.1 ; jkfieirJs*verzek,,rr.inq varl
ïen overvlonde sLe.lJcrl r^rij rioqnr?lls duirJr:]r.jk, di:1. ei'tJarr r,;;l,'ai.rc rriost. zr.jn v;r* sr._,6uiij vi.ln d*besLtrttr<jt':r'' Iie+:íL hii qeen i;cl-ru]tl , clan br:s;i,à;,it. r:r ock qei.ln ;].;lr.i1;írrflkt,,l r.lkt.rericj, Dr: eiqein;rai/besLrrtrt'der vitn cle aut.o, clir: br.;r,;clrikba*r ri.rorriL qr:st_erlrJ vcror l-rr:t. vr:rvr;er.,ier spclers, .lor:pL clusgeen e:nkeI Iisiko vr).r rJe irrztlLrlrtr*-rr imr_rl_ rlit znrrdt:rirrq v;rrr .r:irLi;t,.,rt.r,_rr rrrr l;lc:erí- r,n airrlv{1r.-want.en in rechl,e Iirrir:)
voor de errtrrltuele scharJe aan irei- vot-'rt.uiq Ioopt. h.iij wel /e1f,he:{. rjsil<o, ir.relien Êr rjeilÍrverzeker:ing alanwezitS -is Leg.:n "wagenscir;rtJc". uerhr,iol op, <Je k,ll I rki.ir:r;e 

'er.zekerirrg varr cezi:$chadL'is niet. moqeijjk, r+uerrir,:.r't'Jir,-, lrei. eligen rjsjko en riarr rje r,.verrLueje,,no-ciainr/bcrrus,,_kortjrlq, welke na schade tre.l.orcri zo* zr.lr {ugourr. fr:n ber.oep op {:I; l,J./,,"-u*rr*keri*q }s in deeer'$te pJaat's niet nogeli jk, umdat- eerr <lerqóii1r.n verrzelcerirrq rrinmer r1e sc6atJe clekt., uÍellieveroorzaakl wordl dor"rr hei' qehruik van nrotorvoàrtuiclen. In ai: twe*:cle;rlaats ka,1 f-rier nÍeLqesproken wordr:n van eeÍ) on'ectrlaraL.iqe daarJ vau rje vel.enigl*q"

ï:*_:i:tt.ur've*, 
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