
elubblad
rÍ.u.Oldeboorn
Opgericht l5april 1923

Redaktieadr.es: suet t eb uo r rÊn 33

25 jaargang nr. 17

KOPY INLEVEREN MAANDAGS VOOR 2O.OO UUR

.l"n het begin van het sÈizoen bestond de Jeugdcommissieuit de volgende personen !

H. 0osterbaan - H.lrJ. v. d. Krieke leiders B-Juniorenr
H, Brouuer J. v.d. Lloude Ieiders C-Juniorenr
H. Nieuuland leider D-Pupillen,
J. Poepjes 1eÍder E-Pupillen,
J, van Kalsbeek Voorzitter en Fi. v.d, tÍeulen Jeugd-
sak reta ri s.

0n3e grote sportvriend en mede leider van de 0-puplrren
Lyckle Poepjas moesten r.rlj helaas mis6en, nadat hij voor
de .:envang vnn het seizoen lengevolge van een auto-onge-
luk om het leven kuam.
Een ontzettend groot verlies voor zourel Jeugdkommissie
als de rest van de vereniging.

ïn de loop van het eeizoen kr.lam S. Jager de leiding
van de Erpupillen versterken en J. van Kalebeek urerd mede
Ieider uen de D-pupiIlen.
Dit seizoen gBen i-Junioran en voor de najaarskompetiàÍe
geen F-Pupillen.
íllLe te:rms Lreren aan het begin, r^rat het aantar sperers
betreft, redelijk bezet.
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B-Junioren 4,4 epelers, C-Junioren 14 spelers,
D*Pupillen 13 spelers en E-PupiJ-Ien 15 sFelers'
Later Iiepen deze aantallen uret terug door langdurige
blessurÊs Ên het stoppen van enkele spelers.

In de kerstvakantia. deden B- C- en Dts mee aan o'e tr;i-
di tionel e Tae]-vo etbaLto Brnoo ien.
Verrier uercj Êr tijdens de uinterstop voor de jeugd 2x een
Uideomiddag georganiseerd .
ilp 1B jani-rari uoor de B + f, Junioren.
f en f iIm over de U.K. -voetbal van 197/t.
0p 25 januari voor de il + t Pupillen, een serie tekenflilrns.
Beide áidd"gen urerden fllink bezocht en daarom een groot
eucces,

Na e€n lange uinterstop kon er midden maart een ver-
volq qemaakt uorden met de Kompetitie.
Dooí éniqe keren op een door de ueekse avond te spelen Lras

het m*grÍÍjk om halveruege mei de kompetitie af te slui-
t en.
Een tuaalfti;l jonge spelers uerd bijeen-getrommeld door
e€n bliksemaktie v,rn Seugdcornmissie + Bestuurr zadat ook
aan rje voorjaarskompetiile een F-PupilIen teem mêe kon
do en.

Daor de Jeugcikommissie r^lerd ar 2x een t^redstriJd Penal-
tyschieten georganiseerd.
Oáor SIagèríj d; Jager 6r;-is er voor zouel Sunioren als Pu-
pÍJ.1en eón Uisselbeker beschikbaar gesteld.
bouue Hein ;'kkermen uerci uinnaar bij de PupilIen,
Johan ïysma bii de Junioren.
Aan beiáe'r,.,edsl.riJden uas verder nog een voetbalr,redstrijd
gekoppeld.
óp zaterdagmiddag 1C mei speelCen de Pupillen tegen een
team van F'upillen-rnoeders,
findstend 6-1 voor cje PuPillen.
0p donderdagavond 22 mei de Junioren tegen hun vader$.
Iindstand 2-1 voor de Jeugd.
Beicje keren eEln fantastisch gebeuren uraá'raen jeuqd Ên

ouders ontzetten veel plezier beleefden.

Als eChte nfsluiting Vir,l'i het seizoen LJaIen er noB toer-
nooión in.l,iarssum (S,5.5. t6B) voor Ëj- en C-Junioren, in
F-raneker voor E-Pupillen Ên voor de 8-iunioran op 31 mei

ÊÊn toernooí van alle Hoa.rnsterhim 8-Junioren in Terhorne.
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Beste Voetballers en Supporters.
Nu ik hÍer tl Gorredijk zíL te schrijven om jurtrieallemaal te bedanken voor de afgelo pen 7 jaar ioetbalpre_zíet, r.ril ik toch nog iets i"an julLie ricÈten, - I

In.9ie-T jaren heb ik alreen in het 1e erftár gespeerdy:ï .ik altijd.met veel plezier heb gedaan.
Tijdens deze jaren heb Ík jamme.r g*íoeg alleen Ben degra-dalie meegemaakt ven de 1e naar dó ze [ráss;-Ê,;.8.--=
t'Jat r.rel een dieptepunt voor .de vereniging Lres, maêr jazulke dingen heb je ook in deze sporti
Ë.en belangrijk punt voor de teamsport is het plazier Bnde ontspanningr.bii 0ldeboorn u:s dit geen pràuree*, -
uant bi j de tr'.iiningen en uedstriJden í;s oit àrii já ,*rte vinden,
En zo hoort het gelukkig ook.uat me ook altilg bij oiiSrt is het publiek u it altijdureer langs de Ii jn sti:at. Hoe slecht ue ook de vo rioeuedslrijd hadden gespeerd. uooral de "cuój*=i-ri;;;; onsnooit Ín de steek. Oit geeft de spelers-tócrr artijJ 

"á""extra steun.
Jammer is ook nog dat Lre dit selzoen nÍet gepromovaerdziJn naar de 1 e klas, de kans zat er in.

fiaar- ja jongens, volgend seizoen beter. ïk brijf jurtieuitslagen volgen.
HierbiJ uril ik hat laten en leder nog vele jaren kljk-en voetbal plezier toeuenaen,

men van der ÍYleer.

-o -o -o -o -o-o_o-o_o_o

*3-



l^1t te nlf.*ïg qo9!:.

loirderua6 li,:isl- ïguó i;ercr een hisro-'ische t;ag voJr heÊ Fïicse Vccib

rlhorr.rel v;rj eren 1an6e reeks van nipte neoerLa$en hacuen Seiecen
bleef iie sf eer CeEcnuankr goeci ln het vierie elf tai.
Qnze reioer die maanc; eniang: ons steedÍ:, me-a-r weer oppr:pte om je
dan toch lnaar weer voor honie:'o percent le geven, kv;anr d.eze

lteer niet mei eeíL trre}.r-talk, v;aat cioor zLch op cie s'i:elerstilar'lrt

te criênteren wi-et hij j ieientvolle speler's in le liJven n.J-.

Jan, fony. en iiarry. iI-re drie een aenwinrt voor een eiftal
rat ,; et€ir.terl v;orci nocr ziekte en bl-essuree. i-eifs onze

leider is sevela <ioor ziekte en cat lvas ook vrei- a.an hetn te
merken.
Op de Leeui,arder eteppe, \'Jaar een gure oos'tenvlinri 'l''aaide werd

clocr het vierCe el-ftai geschieaenle Seschieven.
Het gehele elftal stoncr cp-echerp, i';ant Rood-Geel stond n.1.
maar net boven onÊ, c,us ait rTas onze kans on een overwinning
te behalen.
,ïa enkei rnÍnuten geepeeld te |rebben was de stancs reeir 2-O

in hêt vocrdeel van, jalel, 0ideboorn. Vloej,ence passeÊ,r tech-
nirchc hoogetandjes, fraaie êên-tweetjes en een oog"qtrelende
balbehandeiing zorgcien ervoor' cat onze gestheren reeue bi"j ruÊt
een i-f achtereranc iraocl-en orgelopen,
3en groot aandeel in oeze voorsprong hed onze comin6-rnan Douue

(ciie een Eerieuze kanui.daet gaaL iryorden vocr een piaals in een

hoger elftai), tiie t-ijoens: cie t'edstrijd op aIle nogeiijke ma.nieren

de ballen uit de struiken wlst te haien, zoaaL v;ij niet uÍt ons

ritne raakten.
I{ade,t wij oncier een daverenci appiaue het veld veriieten, kwasl

onze leic.er n:et rode osen 1n de box, rnet een trillende lip
prees hij ons om het vertoonde spel en er twi.nkelcie reeos een
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traan in zijn ogen. zelfs onze grenr:rechter lïes zo cnder delnciruk van het vertooncie s;,e1 oat hij niet neer ln staat iil_as
orn de v1a6 bEhoorlljk te hanteren. liadat onze coneumptiebonnenop tïaren betraden we weer de steppen .
Het publieic glng er nog eens goed voor zlttenr ,.ent oit nss,.t vreieen s.chltterende tu,eede herft worien. lÍadat iedereen zijn poeitiehaci ingenoÍílen incrusi.ef cnze reserve die 1n een van de weinlgebosjes stonc opgesterd en <iaar wecercm een gei,,eidige tvreedehelft speelCe,
De Leeuv;arciere begonnen furteus aan te valle* nae? ock de vef_de<iiging stonc zljn mannetJe en loste zonder yrel noeite ie
probienen op.
En toen wlj langzamerhand weer het spei onder controle haiidenkregen lre nog vele hanscn, il'at reeuiteercie 

'n 
no' driedoelpunten van onz. . zljder Maar ooh Rood_Geel scoorde

nog eenr.aar en een vao onze Êpelers hac ook nog behoefte
om een coelpunt [e maken en tikte a la van Basten tie balachter onze elgen tioelaan Henk di-e kan5100s i,,as op ciitprachtlge schot.
Maar niet get,reurd de eerste overwlnning wa6 een felt
en net een 6-J overwlnninS glngen $e ri.chting douches,nadat we ehlrts hadcren gev,,i*eselci net onze iegen-etandere
en het publiek haacen bedankt. De cha,rnËagnefiessen koncen
wcrrden g;eopend. t'oen de drukbezochte persconferenÈie iiesafgelopen konden v;e eincieJ-l;k in arie rusi d.e rieostrijdnog een€ beetrlreken onder het genot ven een glaa-.je ?IrÏa een bewogen toeepraak van onze ieider, die te kennengaf aan hel ei-nd.€ van dlt seizoen te ve:-trekken en vo,-gensin^r.'ioers lelder za\ rtorden van cie y;ielerploeg van Batavusvertrokl<en ïje .ffeer :,ichliag 0ldeboorn.
ïot slot willen rve Jan, Tony en Harry nog becranken voorhun inzet in cieze wedsiriJd. -S_
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Met grote blijdschap geven wii
kennis van de geboorte van
onze dochter en zusje

Karin Jikke

Wij noemen haar KARIN.

M. Rodenburg
H. 'Rodenburg'Sinnema
Ronald Gabe

tó mei 198ó,
Sparstrjitte .+,
S495 JV Oldeboorn.
Íiidel[k: Ziekenhuis, Hceíenvccn.
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UIT DE 0uD[ t]tlcs....'......... rrr'..o...........uqN K00sTekst: 5. Huisman).
Het is rroeili jk bescheiden te bli j ven, vooral ars rjie in het f'iedium belaagd uordt rjoor;eugoige hánul"r."-ningenjagers Bn dat alLeen door "so áu índ"zu" ";;- 

-
stukje in dlt orgaan te schrijven.
D? gprichting ven sen fanclub- zar uel niet lang meer opzich laten uachten, 2 ---
cerhar ve de pen maar uJeer ter hand genomen, hoer,ler da
Tged miJ. na donderdag J.t. (ir. scrrrí5F dit"pp-;;t;.Jlg26 aoril) uel in de ácËoenen cre. klËmpjes br.s gezakt.E"l loggl gehavend eerste elft;rr. verlooi o" uelánlrijkeuedstrÍjd tegen 0.0.V. met Z-1.

0p zich is dat glen schande, Ínaar u .arom uerd Êr t.,:c-tisch zo onbenulliq gespaeld?
De voorzitter meende n€ afloop op te moeten merken clat
Lre doo r de scheldsreehter ttbestoLentt Lraren en Lr,. t hetafkeuren van een 0ldeboorn-doeLpunt betreft, náo hij-níet ongelijk,
lulaar zulke dingen gebeuren bij voetbal en in de 2e kras-se F.v.B. heb Je nu eenmaar geen topscheidsrechters áÀy?1 partijdiqe clubgrensrechters, die zich in deze afde-linq vaak n9g kunnen uitleven ( iÁ een u.:t hogere klr.rsàezouden ze bij aen scheidsrachter spoedig dooí de manàvallen en alleen maar hun eÍgen crub toi nadeel u"r"n).Het is echter u?e+ te gemat<kóli3k om de nederluug Àp
bovengenoemde af te uenteren, màn bient de oorzaár.-[i:zichzelfl te zoeken.
De gecreËerde kansen ontstonden arleen maar door de,ql aanuezige inzet v..n onzB sperers, mêar beslist niet,via vloeientJe combinat.ies en het velá scheen veel Le
b reed te LJezen.
fÍaar Ja, ue Lj,iqen ons niet oF het gebied u n denische leiding en draaien de klok maar Lrear êens

In het seizoen 1964- r 6S L,.ïrsn de 0 _ junioren ingedeeldbij Langezwaag, Êkkruml Blue Boys, TiJnje 
"n- i"n_

sum.
Een r.lel heel kle.i.ne cornpetitie dus.
voor de eerste uledstrijd tegen Akkrum u.íren de volgendespelers opgeroepen;

tech-
terug.



B. de LeeuL,r J. v.d. Biir U' Rodenburg, Uiebe
Veenstfar [Íi.8. Kleefstra, J. v.d. Heider J. Veldt

!; !ï"5:t:;;. t' de iloos' u' de vries' rr' Lruite

Het ulerd Êen 5-0 naderl ',.a8I met o verigens H. R. Nieuu-
land als keeper, die clÊarvoor met 1B ook al zeven goals
,rchter de oren hacJ gekregen en er uierd met tien man 9e-

;ï-;:l'"**r het nodise met deze jonsens te stellen
(;.;.-"*n bedroevend slechte tr;',iniÁgsopkomst) en pas
in de laatste r.redstrijd uerd het enigste puntje be-
haa1d,
Ín- 1Z uedstrijden (Uispolia uerc' ook nog ingedeald) uris-
ten ze slechts 5 doelpunten te febriceren en kregen er
bijna ?0 t,egen.
Deie cijfers zêggen dus eigenlijk gênoeg.

Uispolia en Reacj 5u':rt.
De nieur,re leider uas D. Feitsma aIs
R. i'iulder. Dsze laatste uerd in het
dit uegBns vertrek vPn C. Veltman.
Jan l,iieui,rlano verzorECe cie tr ining
Het paste de jongetjes op een gegeve
om op zaterd gmídd ,q te tr.:inen ( ik
ren dat ze de vocrkeur aan'cafet,rria
gaven, het'rgrotere ulerktr 3ou later
óe uroensdagavond uerd aIs trainings '

De B- junio ren kuamen aanmerkeli jk beter voo r de d''Q.
De spelers voor de eerste uedstrijd t,;:ren:

H.'R. Nie.uuland, Íul.Y. v.d. Velder A. Jeeninga,
C. Kleefstra, 5. Uatzema, H. Uaqenaar, T. Kramert
0. Uenem;, J. Jelsm-ar p. de \lries, Jan de Jong
en Pi . J. v. d. Uelde,

Deze urerd in 'kkrum nog nnet 7-O verloren.
tJe overiqe tegenstanders iJïren:
T.H.0.R;r irnsum, Gorredijkr Tijnje, Langezuaagt

opvolger v?n
bestuur geko zent

LJeêr eens.
n rnoment niet meer
meen me te herinne-

"De Fryske FI?ggê'l
nog ueI volgen) *n
vond uitgekozen.

0pkomst: 1 sPelerl
Toch uercJen cJe resultaten steeds beter en na 10 r,red-

strljden hadden 7e 7 nuntjes.
De cómpetitie uerd .fgesloten met tuee overuinningen,
0p 29 mei 1965 kuam er ook nog een Z?-elftal in actie
tegen Blue Boys, dÍt ter'gelegenheid v:rn het 35-jarig
bestaan van deze I:ratste vereniging.
Uitslag 2-A voor B.B. (uint het, altijdl l).

-B-



De uelpen 1 en 2 speelden op 30 augustus 1964 te
illdeboorn beiden tegen irkkrum.
Het ging om Éen beschikbaar gestelde lauurerkrans.
Het eerste verloor met 3-4, het tr,;eede uon met Z-A en
Ênne Dijkstr'r (later 1e elftalsDeler bij Akkrum) mochtals i:ianvoerCer de prijs 1n ontvangst nemen.
In september uerd rijnje maar even met ?-z verslagen ener cjiende zich een nieuue goalgetter ,,êfir n,l. de hui-dige ::snvoerder van het eerste (Honkie de Jong dus).ïn Tijnje urerd het slechts 0-0..
De traditionele uredstrijd r,lit tegen zwarl eindigde Ín2-1 voor zuart.
De uelpenafdeling breidde zich steecs meer uit en voor
het seizoen 1965-t66 beschikte 0ldeboorn over liefst
,5C spelertjes in de leeftijd van 7-1A jaar.
ïrainers Lr.-ren Dn Benedictus en R. ltlulàer, (t" urintersin het lokaal en in de zoÍner op hat veld).

0n de Ledenverg.rderÍng vi:n 14 septembet 1g64 r.rerd voorhet eerst, de beker vi:n verdienste uitgereikt, ter gele-
genheid van het 4c-jarig-Jubileum beschikbaar gestelo
door F. en K. Nieur,lland uit Canada.
D' Benedictus kuam voor een jaar in het bezit vi,n deze
bokaal.
H. Nieuurla.nd bood een med,,,il1ekast.ïan, gemaakt door
broer Siemen.Opk Henk de Jong kr,,am met een beker vcor
een uedstriJd van 0ud-Leden.
Deze uerd tijdens de feesten van 1965 voor de eerste
keer gespeeld.
Uetrbekerentt nog even verder
troostprijs de beker ook nog
de schutjasmatador,
0nze vereniging leverde'ueer eens tuee scheidsrechters,
t. r,J. 5. Knol en H. Fiersm r., (deze sLaagde met het hoog-
ste aantal punten ven aIle deelnemers).
De reden J. Kalsbeekr 0. Benedictus en J, Bethlehenr ver-
tegenuroordigden 0ldeboorn op de soerregeluedstrijden om
de 0oeke Stoker-Ëeker. In de voorronden moest met gering
verschil de eer aan Akkrum r,lorden gelaten, u,iarbij
Oictus overigens de meeste punten van allemaal uiát te
b eh al ën.

-9-
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Z

lstuat bedroef d gi:,an LJe thans dit schri j ven inle-
v€trgn.
Bedroefd, omdat r,le na de nederlaag in Tijnje ge-
doemd zi jn volgend seizoen uleer in de''?-e klasse
F. U.B. tË spelen,'
lïaar ja, het leven gaat door en dat geldt ook voor
de 0ude Doos,

Uordt vervolgd,

Íum$mwen
CIL 0i800 frN - D. U. p. -

Ze"terdag 1C meÍ moesten ue thuis voetballen tegen
[].u.p.
Toen ue begonnen hadrJen zi j al gauLr Ben goal n 0-1 .
tJij hacjden veel kansen die niet benut urerdÊn.
[n zo gingen ue tie rust in.

De tureede helft hadden zij,de aftrap.
Uijf minut,en later scoorde Arjen.
Dat deed hí j ncg t,uree maai, 3-1 .
fven later ging ik oo de. keeper af, ÍJe keener hield
hem tegen en liet hem ueer los, ik zou schoppen maar
r1e keeper hield mij bij mijn been v'ast.
l-iat Li,"s dus een penal ty,
Hans nam hem de de keeÍ:er hield hem en liet heni ueer
]oe en Hans scoorde, 4-tr,
Dat uras de eindstanr:.

Lute Hoekstra.
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Het gaat goed met de economie I

ALLEEN

De bananenhandelaar is de pi-
sang en de tabakshandelaar de
sigaar, de bakker verdient geen
droog .brood en de herenmode
is de das omgedaan;

De lampenwinkeliers zien de
toekomst donker in en de'
scheepvaart is de wind uit de
zeilen genomen.

Menig timmerman heeft het
bijltje erbij neergetegd, tenvijt
de kousenfabrieken ergeen gat
meer in zien.
De horlogemakers zouden de
tiid graag terug willen zetten en
de confectie-índustrie rnoet er
maar een mouw aan zien te pas_
sen; de tuinder heeft men knol-
len voor citroenen verkocht.

De binnenschippers zijn aan la-
ger wal geraakt en de chauf_
feurs zijn de macht over het
stuur kwijt omdat dewegen aan
belasting zijn bezweken;
de wielrenners weten niet meer

'13 -

rond te komen en de badmees_
ters kunnen het hoofd niet meer
boven water houden.

De bierbrouwers moeten uit
een ander vaatje tappen en voor
de bioscopen valt het doek......

De kwekers zitten op zwart
zaad, de schoorsteenvegers
kunnen wel op het clak gaan
zitten. De mijnbouw heedzijn
eigen graf gegraven en....Rijn_
mond gaat de pijp uit.

De N.S. is het spoor bijster, de
luchtvaartmaatschappijen vlia.
gen de lucht in en dat terwijl
de metselaars in de put zitten
en de caÍé-houder het zat is.

Dp kapper zit met zijn handen
in het haar, de boer is uit het
veld geslagen en de helderzien-
de schemert het voordeogen...
ZOU HET HELPEN ALS DE
l'.l'. OLftEBc'(}RH
IN ZAG
DAï ER éÈËiir'dcHóï'iliËà
IN ZIT?????

*[[Ê[*
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ELTTAL ÏNDEL ING. -

-,

A-JUNI0REN,{ Seizoen 1996-187 (tt-tat).
1. Harry Brandsma
2, LJilfried Ueltman
3, Jan Uisoer
4, Ceas freitsma
5. Sybrand 0osterbaan
6. Rinze Jan da Vegt
?. Jelle Teunissen
8. Uout-Jan Ykema
9. Johan Tysma

10. lYiarinus Dem
11, Siemen-Uillem Smink

12. Leo Jan Ueidenaar
13. Douue fizema
14. Henk v. d. l\euIen
1 5. Frans Goerres
16, Frenk t,Jarmerdam
17. Ren6 Kooistra

LEIDERS I
H. v.d, Krieke
H, Hartman.

9:J!I@.-
1. 5. Êkkerman
2. L.K. Poepjes
3. R. Jelsma
4, 5. de tisos
5. J. Uoolstra
6. E, QuarrÊ
?. H, v..d. Krieke
8. C. Brandinga

1986-'8? (rr-ta1).
9. E. v.d. Uoude

10. 5.K. de Jong
- 11. J. v,d. Vlugt

12. P. V.d. Vlugt
13. J,F. Vr Steinvoorn
14. U, Huisman
'ï 5. A, Veenstra
16. L. Hoekstra

L[IDIRSI
H, Í"lieuuland
J. v. Kalsbeek

LËIDER5:
H. J. Brouuer
J. v. d. Uoude

u-puir iLLtN. - Seizoen' 198-6-t87 [Z-tal).
1. D.J, Tamminga
2. S. Twaaqstra
3. J. Poepjes
4. J.H. Hafstra
5. R. Uarmerdlm
6. B. de Jong
7. H. Irjsinga
8, S. Veenstra
9, U. Dijkstra
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q:PUri if LtN-. - Seizoen
1. H. Veerman
2. i"i. Bre.ndinqa
3. U, Jager
4, p. Foepjes
5. il.í1. Kalsbeek
6, D. Veeneklaas
7. i-i. de Uries
f. ii. Akkerrnans
9. D.li. ,ikkerman

1 986- r 87 ( z-tat ).

LtIiliÍ{5:
Johannes Poepj es
SÍetzo Jager

LIIDIR5:
Jan Nijdanr
Einne 0osterbaan

Uacature voor het geven
van training aan deze
jonqens,

F-FUPILL!,N.- Seizoen 1936-t87
1. Thcny Bakker
2. ,trjen v.d. BÍj
3. iiarten de Haan
4.Sietze de Jong
5. UilIem Proc6e
6. iïienk v. d. Vel-de
'l . Broer Uoolstra
B. Hendrik v. d. l,i'a1
9.5tephan Zuiderduin

1rl, ïimo Zuiderduin
11. 5ietza Zwaaqstra

I l. t!IeI,Se nUlSman

i"JDgave nieuule lsden v0cr
f'], v. da',.itieulen
Ujitterinqsuei 6B
Telefoon 1632,
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? EIfteI -
Ue Konden Geen Pas-qende Jite,l Vinden. --Ti;E"iuóo" sorry).
_,??lO"rdag 22 mei urerd er door Slagerij Johan de:( s1) aEer ( sorrv lezers, het duurt 'iissónien uri:t lang,maar Lie uorden steeds rastiggevalren) een pENilLïyB0KÀíL
beschikbaar qesteld voor de gelukkigste penqeLaar uit
de B- of C junioren,
uatze u. had zich beschikbaar gesteld als ftschietschi Jf tt

Na eên uur van alleen Ínaar schoten ven 11 meter (r.raar-
soms door de spelers en publiek hartelijk om urerd ge-
lachen) kulam er een verr;:ssendB tr,leestri3O tussen á" zPgngelsoecialisten vaq de Bf s (zie voriqé crubbrad).
tÊn- van de turee ( i", hïe ís heÈ mogelÍ jË, ;;;;-;i;áá"".
tinde hoofdstuk Penaltvschieten.

Nu de uecjstrijd van de evond tussen "die oude sokkenrt
en cje trjonge bengel.stt.
0e oude sokken hadden maar elF men (ze kregên onzaschietschijf zelfs noq als el.fde man cadeau), teruijl
de jonge bengels met 23 man LrÍiren.
0e jonge bengels kuramen de eerste herft met het ttuereld-
teamtt op de proppen, de ourJe sokken urerden Fina'al ven
de/hun sokken qevoetbald en moesten €,en Z-A achterstand
i nca sserÊn.

Na de rust r,rerd de o.pvulling van de jonga bengels inhet veld qestuurd, dus het. puÉriek venracËtte *Í niet ,l
veel bi j zonders Íneêr e

Kees Je1sma redde de 'reertt nog een beetje om er ?--1 ven
te maken, hier bleef het bij en de conclusie is dus,
dat de oude sokken hun rrvoetbalcarrièretf uel kunnen V€r-geten Ên laat hat rnaar aan de jeugd ovsr, de jeugd heeft
de toekomst.

_ t6_

0p herhallng da pengelspecialisten
en een vroegere UL0 studenle,

(voor de 2e máai, cíank).



t. llISiA 82 - 0LDtBili-;ii[l 81.-
0p zaLerciag 24 neí uerden uij voor een toÉrnooi de ueÍ

in_gestuurdren u;el in iÍlarssume bJi:àr cJe plaatselijke club5.S.5. dit orqaniseerrJe.
ik verDraatte me toen er over het schrijven van verslag-j?" r,re1d gepraat ("niet zo moeilijk dusÍ ur,$ zoln ver-slagje) ik het bokje.

De uedstrijden duurden Z x
Aangezien Lrij in eËn normale
minuten van de l-e helft onze

1C .mÍnuten.
uecistri jd in de ,laatste 10
uinst pakken, rnoest dr:t r,l.,teerder.

Het verliep anders.
I n de eerste helf t uiTrên
Er u;erden een paar goeie
geen goals.
I'Ja het uisselen v?n hel f t ging het uat minder, zeg maargerust een stuk minder.
Uit een corner v.:r'l Frisia kopte een vri jst :sn6Js mrr 1-0
lí1 .
f r urerden verr.lo ede pogiBgen
ondergetekende schoot voor
Dit u:s Íflàot goed ook, ur,i.nt,

!rij duÍde1i;k de betere.
kansen gecreëerd, rnaar helaas

gedaan om gelijk te komen en
open goal via de paal naast.
het zou een eigen goal ge-

ureest zijn.
Het bleef zoal s het LJ.;se
den dus uel uinnen.

uB moesten de volgende uledstrij-

Jelle TeunissÊn.
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PRACHTSITR BOYS - BOARN.-
0p het moment zitten Lre bezraeet in de kantine.0nder het genot van cie singr e ,ze t<uaÀ binnen zónderkloprpenrt v. dr Di jk, beginnón urÍ j r*[thet begin van deuedst ri j d.

Lie hadden net verroren met 0-1 en gingen nu r,rinnen,lviaar na een minuutje ofl tig kreg"n-""-à"n niei iÀeác,-r-culQerde sublieme iref f er.,.....-tegen.
Toen stonden ue dus reeds met 1_0 á"r,ie".Nu moesten ue dus intussen ook maar eens êen goar maken.Uat dus niet eccuut gebeurde re€ds.rntussen L,as er ook éen ver.dr.ri"Àriing praatsgevonden.
9,tlltrij ',re zeer vermoeid r;rakten, '
(Dit r,ras het gever bij de Jongen-die naast mij zítreedd, tevens onzB aanvoerd€r, ook natuurrÍjk de oinoe-taar L,is zeer vermoeld na zotí tangà ;;;;;iiini. u4rre

ooor het gegit en. gejammsr.v,jn oe.ín órot"-g;iáie oeqe-komen supporters kiegen i^,Í j Lreer iÀ"pi"àtie.Jat^rel, toen kreeg t'raíinuE q:0."t, di;-;;eelde naar Jelre,die tÍkte hem. naár- Frank, dte héá "r"tià door schoot naarcornelis die hem. biJna k;rjtraakter-À""i ni: hersteldezich.en gaf ":l OreËdtep"is op U.J. ykema en die tiktef"r terug op Siemen-U,(uaar zÍjn ue eigenrijk mee bezig, uordt hÍer inmidderdopgemerkt door een van de jongaróÁ onoÀ" onu zoars deC-Junior F.. Goerres en sÍeIse-I.r<r<ermàni.
Lre L,aren b+j Siemen-i,J. dÍe de bat u", íitschopte naaronze_H"Tl (H, Brandsma). Har deed zoals geuroonlijk eenongelooffijlg lgeier op de goal Aia op-Oó lat k;;; ;;?i.l Jan u. tOs lyrse Louu) áie-nÀr-tá; Ëar-;;"t-;;"I"uir_f ries v.:.n [Íoer ( Oe ouLre rát ) 

\ --
ue.beginnen nu aan een nieur.r pepier die Henk v.d. K. uitzijn dossier pakt. '

ue L,.rr€o bij uir en uil ulou urel en gaf aen hakje op siep0' en die deed. een boogje ov'r da ;óhterhoede en Johan ve
9::!:: deed ook een ooàsoarretje ";;;-;; uirsekàm;; -Keeper.
En toen stonden Lre reeds dus toch r^rer indrukuekkend nietveruecht op 1-1.
\Jsu uiis lettarlijk de vlam in de pêílr(uout-J"l zegt hïerni5 o"t ni3 ar turee kratten van datgele spul naar binnen-heeFt géuerkt, uat ook uel in hetveld u"is te zien).

? lB-



Deze st,'nd ui,.s Levens CIok reeds
ï rouuens €r komt stiakt nílg êên
nog ÉÉnmaal de uei in, tegen r,rie
Jan Í'leester kornt voorbij en zegt
moet,en uoetballen.
Tot sirakS. Í

de eindstand.
verslag urnt ule mo eten n
ook'aluegr.
.dat uê tegen S. S. 5.

,)

.)

De B Junioren
Garfunkel
CIast
van lloer
el Pingel
van Basten
Lo uu
Sparretj e
Ll a rmo es

iJe C Junioren Solle
5i etsk e

zaaIs,
(s.u,S
lo n \
t ..,1 . Lt r /
(u. ';. )(c.R.)
( J.l. )(J.v.)
(u. J. Y

(F.u.)
\1.'-:./
(5,,^,,)

Dank U.

-19-
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0e Opperkabouter.

Uerslag afgelopen seizoen.
Na de drukke afgelopen r,reken ureer een verslag ven onzgheren kabouters.

0mdát middenin de competitie onzs kabouters pas in actiekuamen, hebben de herÊn maar B€rn beperkt aanlal r^redsirij_den kunnen spelen.
Fl:! verloop van deze,edstrijden rs bemoedigend, maardit kon jammergenoeg no9 nie[ in ,reasirijdpínteÁ ,À"i"nomgez et.

Omdat het seizoan ten einde is kunnen ook de heren ka-boutars van hun uelverdlende rust genleten,
/-e u.rorden bed':nkt voor de steeds ,óár-f 

"ote opkomst oo detr;rinin9, Lraar de heren senioren. n6g 
"án-punt"ï;;;;)-l"nkunnen zuigen.

In het eerste ofl tuleede krantJe van heÈ nieuue seizoenkunnen de kabouters rezen L,ànneer de trainint-;;;;;;;-titieuedstrijden uorden hervat.
Dan ook zullen ze kennismaken met de 2 nieuue upperkabou-ters, ualke hun dan zullen begeJ.elOen,

Een laatste mededeling.voor de kabouters of ze hun ge-boortedatum op een brieiSa r.rillen schrijven en dtt metnaam erop bij fi. v.d. Íïeulen door de Ërievenbus ,iri"ndeponeren.
Het adres is UJitterlngsurei 69.


