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Zondagmorgen 26 oktober moest 0ldeboorn 4 thuis aantre-
den tegen t{11dam 4.
Ook dit varkent je zau urel even geLJassen uo rdenl fiààr datvieL in vooral de Gierste helft, bitter t,eqen.
Het uas fílildam dat de toon aangaP en Oldóboorn 4 moest
bf i j zi jn rnet de 1-1 stand bi j de rust,
f'laar na de rust hadden de ÍYlildammers de pi jp uit
boo rn 4 ging geuoon doo i.
Ziehier dus ueer het voordeel van 2x in de ueek
(of niet), dan kan tenminste oak in de 2e helft
p resteerd uiorden.
Cn het verdar kort te houdenn O}deboorn 4 ulon met 3-1 ên
gaan dus noq fier aan de leiding.
lílet noq 2 uledstri jden voor de bóeg, 'geen makkÍes, fi,1.
Aengr..rirden 2 thuis en Hserenve€,n uit, resp. 3e en '?_e op
de ranglijst moet, tenminste 3 punten opleveren en de vlac
kan uit voor het.heffstkampioenschap,
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u,oor 9 november is vastgesteld Heerênveen 7 - 0ldeboorn 4'
lïochten de Boarnsters eán gefijk spÊl behalen, dan staan
ze er rooskleÈriq VooT Bn kunnen de voorbereidingen voor
*"n át*ntje bf iáts dergelijks Eetroffen urorden

ilok 0ldeboorn 2 had een thuisuedstrijdr Í1.1' tegen de

koploper Nieuureschoot 4.
In'een goede uedstrijd met in de eBr$te helft een sterk
aandringend 0ldeboorn'
De kontóper moest alle zeilen bijzettan om etgel te voor-
komen. Het Iukle de thuisclub niet 0m het overr,richt in

"Àn 
pàu" doelpunten uit te drukken. Rust dus 0-0.

Csk na de thee een fel aanvallend 0ldeboorn ulat uiteinde-
ii:* reehtstreeks uit een sorner tot gevolg had dat er
ó*i"oo"o gerd. NieuLreschoob zag eindelijk in dat er uit
Êen ander vaatje getapt mosst r,rorden en uas het de thuis-
club die onder-druk uerd 9ezet. ['1aar verder dan a€n ge-
iijlupái tieten de Boarnsiers het niet kqmen en beide
plóegen kregen hier loon naar ulerken'

0ldeboorn 3 had een uituedstrijd en r,rel naar Tijnje 3.
Ook hier konden de Boarnsters qeÊn vuist maken en moest
de eer aan rJe thuisclub -t^lorden gelaten'
fen duidelijke 3-0 nerjerlaag Ên het is bijna eqn onmoge-
iijf.* opguuF om r1ie rode lantaarn nog over te dragen.
,q1Ëoeuel zondagngrgen zeker een redelijke kans aanurezig
is om ein'deli jk de eerste punten te pakken '
Dan komt G.A.il.C.5 op bezoek. Deze plaeg heeft ook nog
nraar 2 punt'en.
Die hebben ze dus van het 3e qepaktr een reden te meer om

er flink tegen.aan te ?aan om revanche te neaen.
LJit moet geuoon lukken.

Dan 0ldeboorn 1, dat voor een zLrare opgaafl stondr n.1.
de uilt.redstrijd naê-.r medékoploper Surhuisterveen.
Ien fllink aanÉa1 suportbrs van' beide kanten uras geluige
uan een spannence ontmnetÍnq
fr uerd van beide kanten voor de pr.rntjes qevochten, maa1.

de verdedigingen konden stand houden'
Soms met-kunsí *n vliegr,rerk, maar dat komt al-leen maar de

spanning ten goede.
lln ""4átrijrj met r,risselende kansen en de uitslag 0-Dt
eÊn stancj,,,áar: zeker 0ldeboorn in deze uituedstrijd t'evre-
cle n mee nochl zi jn.
tla zó doar en h*t lukt dit ja,ar.
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Uorige r,leek tok al een thulsLfedstrij
uoners il. U. U. uit Terschelling.
Hier uerden de Eloarnsters duiáeIijk
te uÍnnen en daarmee uerd tevens de
competitie afgesloten.

PnilGÊAí'41"'.'i,.{ UC0Íï 4.5. Z0Nt)AG 9 N0UtÍviB[Í].-
C1 deboo r n-B uit enpos t.
. uandaag treedt de formatie van van DÍjk aan tegen Bui*tenpost.

d tegen da eilandbe-

uinnaar door met A-n
eerste helft van de

ïn Buitenpost ulerden de gasthÊren met ):-1 verslagen, eenuitslag Lraar qeen tsoarnster van harJ crurven dromeí, óot alomdat enkel e spel ers nog zat,en met de nauieeËn van- degondeltraart.
f en gel i jkspel had misschien de verhourling beter Lreergege-venr maar doerpunten beslissen nu eenmaal de r,ledstrijcí,Buitenpost zar dan ook zeker beLust zijn oÍl revanchel ter_uijl cldeboorn moet uinnen om in de ruóe t; blijven-íetde beide mede-koplopers die evenveel verlÍ*upunf"n neuoenals Sldeboo rn.
Aan spanning zar het dan ook zeker niet ontbreken vanmid-
dag.
Het terrein in Buitenposs,,Jlld vorige r.reek afgekeurcl, zo-dat Surhuisterveen niet heeft gespeóld.
Sparta t!9r dat Beetgum ontvÍng maakte ook geen fout ênL,on met 3-1
0ok sparta speelt vandaag thuis tegen st, Jacob aen lasti-ge tegenstander, maar L,e zien spar[a geen fout maken,
!91r,rijl surhuisterveen uit geen problómen zar rrebbán'metÍïildam. i*

uÍ1 0ldeboorn zf n koppositie handhaven, dan zullen de pun-ten in 0ldeboorn moeten blijven.
Reken er echter urel op dat Buitenpost zich niet zo gemak-kelijk naar de slachtbank zar laten leiden als dat íorigeueek met A.v.v. het geval L,as en ue kunnÊn dan ook aàx*nrnop een spannend voetbalmiddagje met 0ldeboorn ars favo-rÍete ploeg.
Het programma voor vandaag 2e k1. À. iA.U.V. - F.F.S.; '*lispolia - Beetgum; - Sparta rSg
st' Jacob; - trildam - surhuieterveàn en de hierboven
omschreven uredstrijd 0Ideboorn - Buitenpost.

Buitenpost B-? 1 B-1 5
Í1. V. U. 9-? g-14
F.F.S, B-4 14-19
f'riIdam 9-4 6-21
Beetgum 9-3 7-ZA

0ldeboorn 9-16 25- 6
Sparta 8-14' 2?- 9
Suihr v€Bn 8-1 4 1 8- 7
5t. Jacob 9- 9 1Z-ZO
Uispolia 9- B 1 8-1 ?
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Uoor hat Ueekend 2 navember Uaren Êr voor 0ldeboorn maar

2,.redstrijden uastgesteld,
Indanks d; 4rrare rógenval daags levo ren konden beide ured-

sbrijden evenuel doorgang rrinden'
jd een lastige
níet verrassenilldeboorn 2 moest naar Heerenveen 5' ALti

telónstander maar de Boarnsters liet'en zich
en Ljonnen dan ook met 5-3.
í\.s. zondag user een thuisuedstrijd en dan
CIck deze r,,áOstrijd mag gean problemen geven

t egen
tegen

F.F.5. 2.
hel laag

de thuis-geklasseerde F.F.S' 2

ía verr,lacht,en dan ook een ruime ovêrr.rinninq voor
c1 ub.

0ldeboorn 1 kreeg A.V.V. uit ïerschel1Íng Op bezoek.
Ien ploeg L,aar uraiÁi9 van beksnd Liasr alleen de prestatie
van deze competitie.
óo p;;i*r mocht gezien de prestaties dit'voor de Boarn-
sters niet a1 te veel moeiliikheden oplevBrBn'
lrla een feI Openingsoffensief van de gasten L,as het 01de-
boorn die orde op zakgn kon stellen en de gasten onder
ciruk kon zettan. -
ljaar de a f maker Lras nog steeds niet attent en het bleek
de hele ,*redst ri jd rJat de doelpunten uit de 2e 1í jn gef a-
briceerd moasten ulorden. .

Het, uas uiteindelijk 0ldeboorn die aan het langste eind
trok, l"let een 4-O nederlaag urerden de eilanders naar huis
teruggestuurd.

A.;; zondag Lreer een thuisuedstrijdr n.1' tegen
Buitenpost. Ó"." benaur,ld neL'2-1 gÊLronnen en op papier
mag ooi., deze r,ledstrijd voor de thuisclub niet eI te 9ro-
te problemen brengen, alhoeuel onderschat ze niet.
Tot slot uitslagên :-*;iarc '2e kl.A':
Euitenpost
'.íispoliaSparta | 59
i'li I d am
0l deboo rn

- 5urh. veen' afgel.
- F.F.5. 4-'2
- Beetgum 3-1
- 5t. Jacob n-2
- ,íi.u,v. 4-0
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Van het besÍuur

vAN HIT BEST!UR.-
E6n dezer dagen ontvangt U, a1s U ft al niet

reeds ontvangen hebt, de contributierekening.
Ingesloten vind U een machtiging voor r t auio-
matisch betalen van de contributie.

De penningmeesteres zou rt zeêr op prijs
stellen als U deze in urilt vullen, dat sóheelt
haar fi.1, heel r,lat uerk.

tllocht U hiertoe over r.ril1en gaan, dan houdt
dit in rJat er in oktbber csntributie BVer de
1e helÊtr BÍr i.n april over de Ze helf t van het
seizoen van Ur,l rekening zaL Liorden aflgeschre-
ven.

De machtiging kunt U ingevuld af&everÊn bij
rJe volgende personen i

Voorzitter: H. v.d, J{eide
Ueaze 51

Secretaris: K. Fostma
Ds. Nieuuoldstraat 14

Penn. essB i U. Tysma
P. FolkertsmahernÊ 20

Bij voorbaat onze hartelijke dankj

Het bestuur,



Elftcil
Zondaq 26 oktober t,oqen ure als koploper naar onze

naasle belagers, en mede koploper, uit SurhuistervBen,
Uit zou de tueede echte confrontatie met een zser dege-
lijke tegenstander moeten uorden (nt eerder al 3-3 ge-
lijk gespeeld te hebben tegen Sparta t59 uit DeÍnum),
De ploeg die dan deze middag ook als urinnaar uit de
st,rijd zoLJ komen, kon dan alleen aan de leiding komen,
zoLJaar een toppe r dus.
llit bleek ook r,rel uit de grote publieke belangstelling,
met name ook breer uit 0lclebor:rn ( f antastisch mensen)'
Het publiek heeft zich deze middaq niet behoeven te v€f-
velen, t.lant beide ploegen (*n esn zeer goed fluitende
arbiter) hielden de spànning er tot het eindsignaal in.

Surhuisterveen uerd in de eerste helft 66n keer 96-
vaarlijk, doordat 6Ën van de ualtons onze gabruikelijke
fout tEAÁ per uredstrijd, aldus trainer van Diik) maakte.
Hier t,eg.enover stond een niet te missen kans voor Uillemt
r.lat hij echter uel deed,
Ruststand dus 0-0.

0nqeui j zigd belraden ue de tr.reede helf t.
Hierin golfde het spel oP en neer.
tchter ,,,as het onze !rzuarte roekÍr, Jan Uouda, die zijn
schot rechLstreeks deed belanden in de handen van de
keepe r.
Stveen, die duidelijk niet tevreden L,aren met 6ên punt,
zc rgden in de slotf ase v.oor ncg enkele chaotischÊ fioÍIlêÍl-
ten voor het dcet van onsr maar met name onze keeper
(met zijn overigens schitterende colleetie Surf-Brcekjes)
voorkuiam erger.
Zo sloop deze enerverende r,iedstrijd naar het eindsignaal
met een 0-Ll qelijke stand en blijven beiCe ploegen koplo-
pers in de tr,"reede klasse.

SUNHUTSTIRV[[N 1 - OLDIBCICRN 1.-
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Eesluit Ík met het vermeldentrouue publiek ons deze qehele
nen als de afgelopen uekán.

l\1.8. Uillen alle spelers,
1ooflde, vriendin."ni
goed (en duidelijk)
Í.v.m. het gepl"nOá
Centre Ëlarcs.. Qeze datum is: Zg(vrijdag L/mrn"uná"q

dat iR hoop dat onsc0mpetitie zo blijft
zeer
st eu-

LJE

kon-

piet.

incl. echtgenote, ver_. de volgende datum
0p de kalender zettenreÍsje naar

5 - 1987.
),

?eEIrrsI
Le,pmer ,F-- {.lLDtB00RJrt, 4.-

zondaq 1g oktober moesten uie aantreden tegen de Lemmer,een_ altijd zeel lastige tegenstander,Zoals geuoonlÍjk vertío^r.",i ue van.uit het Doelhof.Toen LJe in Lernmer aankuarnen breek'on-" ni*u"* aanuinst
I!t:ïï:.LJoudstrai i""lr"ï"ï s suppo"f À"f 

- 
oo* a1 aanu,ezis

ttia de afltrap Lras het Henk ï,link diedisins -uun -i;;,r;;",n'J;;";.:ï";l:ir::. een rout in de vercre-
*iaar Lemmer liet het hier niet bij-zitten en r,rist a1 qauuueer 0p gelijke hoogte te komen.

i::;!: ï;:"ï"1,?:n,::: gy1 *ooiá ""nval prima arronde, 1_Z
::ïT:.^l:"1!. l::",,:"r anrre," o;.;-;;. ;i;;-;"rF_';;;ï'oJ-,.
li::: :?!^!:i:r1,a1 tÊ scoren, zortat uij-met ÊËn A*?-7- achter-stand gingen rus t,en.

hladat ue eerst vlug eenons snel omkleden, zodat
den beginnen.

genuttigd moesten
aan de r,.reds t ri j C

bakje hadden
ue half elf

-ï'



ilar-Jat onze'Leider zich even kuaad had genaaktr begonnen
LJe vo1 goede noed aan de tueede helft.
Plaar het, eerste kuartier leek het er niet, op dat irii r,rat
aan de standrzouden veranderen, uant het uas Lemmer dat
verreuJeg de meeste kans kreeg om nog verder uit te lopen,
maar door goed koepersuerk van Sipke leide dit niet tot
doelpunten.
lrla dit benauude kr,;art,iertje r.ras het toch 0ldeboo::n dat het
heft in handen nam en door doelpunt'en van oofi. Ate Ên
onze laat,ste man Tinus toch nog 4 maal uisten te scorent
zodat de eindstand 6-4' ín het voordeel van 0ldeboorn uerd.

Hend riik.

,Jpi t!s .-,.lJLLrtBq-0ÊN. 3. -
Zondag moesten rre tegen UDiR0S 4 voetballen'

ïn rje ecrste lrel"ft, een beter spelend 0ldeboorn.
ti1 vrij gauu kregen L,ij van de scheidsrechter een penal-
ty, deze uerd benut door Í'ieint.
Uocr rust scocrde Uick U. nog 3 maal'
Ljdiros scoorde l keer tegen.
Ruststand {+-1 voor [ildebocrn.

De '2a hel f t 'uas zesr slecht.
lïet veal t,e veel overtredingen van onze tegenstanders.
iiaar nog bij een scheidsrechter die blijkbaar zijn dag
niet had,
['iaar 0ldeboorn irielrJ het kopje erbij, en bleef voetbal-
len en daardoor uerd het, "geen Schoppartij.
H. llink zorqd€ noq voor eË'n 5-e treffer..
Uciiros scooide nog 2 maa1, zodat de eindstand 5-3 voor
IldsbÊcrn. ulerd.
2 dik verdiencie punt,jes gingen mee teruq naar 0Ideboorn.

l'1, Rodenburg,

_0-
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T,l-J}lJr - OIDEB0URN 3.-
Nadat'ue vorige r.leek met 9-0 het schip in Llaren gegaan

moesten L,Ê nu aantreden tegen Tijnje.
Deze ploeg die hoger stlat op de ranglÍjst dan ons
(Oat staan trouuens aJ.le ploegen) scoorde slechts 1 maal
voor de rust, een ongekende r,leelde voor ons dus.
[Jaarom begonnen uie met volle moed aan de tr.reede halflt,
fiiadat Johannês tt0scartt v. d. 5luis enkele formidabele
reddingen had verricht sloeg het noodlot toe.
In slechts enkele minuten liep Tijnje uit naar een 3-0
voorspron9.
Bit uaran uel de enige df íe 'rhoogtepuntenÍf in deze. ued-
strijd, alhoer,rel Lrij in deze uedstrijd vaker het vijan-
delijke doel hebben bestookt dan de voorgaande r,redstrij-
den.
t{aar het e.erste punt is nog niet binnen, doch gezien het
spelenthousiasme zaL straks het serste punt r^reldra in
onfr-o:;tl-::ili:d 

maakte onzB linkerspit,s ivleint H bekend
dat hij zijn voetbalschoenen aan de uilgen ging hangen,
hij deponeerde daarna zijn sloffan met een bekeken boogje
in de vuilnis€mmer.
f'jeint bedankt.

P.5.: Het shirt, maat Pl, en zijn broekje zullen bij
opbod r,rorden verkocht, zodat, hi j voo r dat geld
een paar lieslaarzen kan kopen en hij voortaan
uat verder de t"addenzes in kan lopenr om al-
daar zijn favorieta hobby nog beter uit te kun-
nen oeflenen.

-o-0 -o -0 -o -o-0 -o -o -o -0 -o -o -0 -o -o -o -o -o -o -0 -0 -o -o -o -0 -o-0 *
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UïT DE 0UDfrD00S ..........""''r'r" " t "")'rt'VAN K00S'
(tet<st r 5, Huisrnan).

Bakkeveen hacj allês nOg geuonnen en zOU ook kampioen
uJo rden )
van deze ploeg !,Jerd in maar f 66 met negen spelers en te
L'einig autots met B-1 verloren. fr moest nog een taxi
gechaíterd Lrorden mÊt als gevCIlg dat zB ve€l te laat be-
gonnen
Ín de vereniging bleek er ueer eens danig langs elkaar
heen te zijn geurerkt, getuige Êen scherp verslag uan Jan
Kramer, l{eárdàre dingen gingen op dat moment fout en Lier-
;;;;;; oÀr. op Ben níet óisuerstaanbare uijze door de re-
rJaktieleden D. Benedictus en U. de Vries (onlanqs overle-
den) aan de kaak gesteld.
l-let zou vooral a"n eenrrsterkBrrman in de vereniging ont-
breken.
i'lisschien over dit probleem later iets meer.
Het Lr,.reede liet het ovarigens qua trainingsopkomst behoor-
lijk afr,reten. Slechts 2 spelers kr,lamen min of meer gers-
q*iO t za blijkt uit een st,aatje van onze toenmalige trai-
fr*r K. de Vries. De opkomst van het eerste uas echter ook
niet om lver naar huis te schrijven.
0verigens Lra$ f,ei trainen destfiOs i1 de herfst- en urinter-
maandán bepaald geen pretje in vergelijking met de huidi-
ge omstandigheden (ook hierover hopen ue in de toekomst
íets uitgebíeider in te gaan)'

Thans qaan ure de result.rtefi van het derde bekijken en in
de volgenOe aflevering de prestaties v<rn 9q.i"'9q.gns Oeile behaalde ? punten uit 13 uedstrijden (de compe-
t,ilie uerrj frer 1 juni Stopgezet' LraArdoor de onbelangrijke
i,iedstrijclen niet Àeer r.rerden gespeeld) en hadden als te-
qenst:inders:

Irnsum ?, Frisia 6, Frisia ?, Eergum 3, Akkrum 3,
ftood G-ee1 6 en lrnsum 3.

Ai-s Ieider fungeerde S. de Vos'
t4en nef ende eeist noq tegen iikkrum A(t)'en dit uierd e€n
1-5 nederlaag. []aarná volgde de eersta competitieueCstr;jcl
tegen irrkkrum 3r r,lelke na een 2-O voorsprong mel 3^li ver-
lo ren ging.

-lf)-



0pstelling : Jappie r,iagenaar ( doet ), c. Alderts, l-.tenk rJe
Jong en de. nieur,lbakken veder yan Rob.bie te uetón
J. Veltman"(achter)r f , Adema Bn A. Nijh.olt (midden),
J. Nieuuland, J. Uatzema, f . l^1uitema, K-. t,iiersma enD. van Leeuulen ( voor),

Later zou het ex-Heerenveen t,alent S. Visser dit elfltal
noq komen versterken en ook de nieuue assistent van De To*renmeter, L. Gorter, kuam er bij.
Eind oktober de eerste zege Ën r,rel net 5-g tegen I rnsum s,tnige urrevel ontstond er door het f eit dat er ryaak dezel f -de spelers reserve uaren (o. a, K, Kremer en A. L/oolstr::
behoorden noq tot de spelersgroep),
Ars een soort uraak kuramen de reserves r;el CIp het terrein,
maar zonder sport,uitrusLing. uÍt citeer ik uit een schri5-
van van aanvoerder Henk " de Jong, uiaarin hij het gevoerde
beleid verdedigt, NJ'á een g-g nederlaag tegen tsergum begínt
vr:n Leeui,len te schreeuulen om Ben andere groepsindelÍng
uat de leeftijd betreft.
ïk Cenk d,:t leeftijd niet veel uitmaakt, r.rant in diverse
veteranenelftallen spelen nog heel knappe voetba:llers
( vecletten ven uereer), [erdei g;rat het' ius om het krachts-
verechil t,ussen de ploegen, hetgeen al1een maar meetb;lar
Ís door de uitslagen. -
De F.V.B..is thans bezig nret nivellering Ín de laqere
kl ass en.
Tegen Rood-Geel 6 schoot men noq een keer uÍt de slof door
met maar Liefst. 7-0 te uinnen
Teqen Frisia raakte keeper Jappie nogal ernstig geblessÊerd,
maa r een gelukkige omst;'indigheíd uas het f eit d,,t er
liefst drie ilrtsen bij de LeeuLrarders meespeelden en er
meteen eerste hulp kon urorden verlÊend,
Thans rest mij nog te vÊrmelden dat ook K, Jelsma en
B. de Leeuu nog bij de spelersgroep ku;rmen.

Inmiddels is de r,reds
gêspeeld en ben ik in
uees t.
Het r,lerd een meer dan
hoop. Tenslotte deelde
veruisseling Surhuiste
fouttt betrof,
Ue zullen deze kleine

t,ri jd ví;n ons eerste tegen Sp rrte
mijn aanhef te pessimistisch ge-

verdienstelijke 3-3 sn dat geeflt
Jan de Jong mij ncg mede dat de

rveen i.p. v, Buitenpost Ëen ïldruk*

fantast maar op zijn uloord geloven.

Uordt vervolgd.

-ll-
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0LDEB00RN 1A - H.J.5.C. 1i',.-
fr Lras Bens een zaterdag (frm, goed begin) dat de

mannen Harry H. en Henk V, tegen het leer moesten trappen.
[n uel tegen de broeders van Dominee Bakker uit Hommerts.
'Je zagen letterlijk en figuurlijk tegen deze'rkereltjestt
OD.tbÀ stuk of tig ueken terug Lraren L,e daar met een 1Z-z
nederlaag huieuaarts gekeerd, maar uat bleek:
Ze hadden uit vieruedstrijden evenveel punten dan onsgehaald (nee ik n0em geen-getaI).
Dus t^la begonnen toch nog met goede moed aan de strijd.
De ie helft ging goedr uB creeËrden zelfs ook nog kánsen,zelfs nog een schot op de paal,
Piaar u.rat deed Hommerts (goeie vraag)? Hommerts scoorde
2 zeer 1ullige goals, zodat ue met een Z-O achterstand
gingen rusten,

Na de rust LJas er ger,lisseld:
Dettkillerttvoor Henkie lïug enttBen meter ?-Upttvoor
Ykema [,'l . J.
Na €en kuartier r,rerd onzettkillertf bijna onder de zoclen
getrapt in het strafschopgebied, dus ótrafschop.
0nze nieuure ontdekking op het middenveld mocht hem nÊmen
en sccorde 1-2.
Na deza aansluitingstreffer (j", zo noemt men dat) gingen
Lre driftig op jacht naar de gelijkmaker.
Soms r,.rat te drif tig, uant na zo I n 20 minuten liep Jan U.
prclmpt tegen zo t n lang elnd van Hommerts aan ên viel r.rat
raar 0p ztn pols: Afvoebenllt.
[n toen moest er LJÊer eeri andere spÊr e , . ( en toen hield
mtn psn op).
Nu u.reet ik het vervolg
i4aar na: een paar goeie
Hommerts 3-1 en net voo
op 4-1.
Dit resultaat heeft Hommerts te dankan aan de geestelijke
bijst,and van dominee Bakker.
(Zoiets rnoeten r,ri j ook hebben; Uakatures aanmelden bi j
H. Hartmans, Cs, Nieuuloldstr,l 1 ) .

*lr) *

van mijn vorige zÍn niet meer,
kansen op de gelijkmaker sccorde
r tijd bepaalden ze de eindstand



Tot slot uil ik nog
gebroken pols bleek
beterschap LJensen.

even zeggen dat Jan Uisser een
te hebben en r.rij hem van harte

J.T,

0,1 d glggre J*-:-lce€g3gg3€J*:

0p zate'rd. ag 11 oktober moesten we om 11 .1, tegen Langewraag voet-
ba1len. llet de hoop nu ueer êêns te winnenl omdat líe ze uit aL
neL ?-5 hadden versl-a,gen. Wij hadden de aftrap en probeerden direct
drr& uit te oefenen, vat na ongeveer een ln*artier resulteerde in
een voorsprong, Harry schoof de bal rnooi langs de keeper, 1-0.
Maar de gaeten naakten er jarrnergenoeg rroor de rust nog 1-1 van.
Eb rnoest de tweede helft dus weL wat gebeuren om de twee punten
binnen te haIen. Na een tijdje was het onze nieuwe splts Cees R.
die op aangeven van ondergetekende inkopter 2-1. De tegenstanders
bakten er niets meer van waardoor vij meer kansen lcegen' Ult een
hoekschop naakte ,, $arate " F.ené ex 1-1 van met natuurliJk een
karatesprong. Ilven Ïatër maakte Ceeg er nog d-1 van en de tvce
punten waren biraren. Volgende week noeten líe tegen II.S.J.C. €ÍI
door deze winst denken rle hun ook nog te lsrnnen pakken.

Jan 1I.

-13-
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,OL.prprr0llN - JI JNJE. -
Ue moesten om 1tJ uur voet,ballen tegen Ti jnje, oppassenuant in Tijnje hadden ue met 7-Z verloren.

l'let begin L,as duidelijk voor ons.
LJe kr,ramen voor door 5 iet ze A. die met rechts de keeper
en met links inschoot 1-0, êvÊn later kr.ram Janko yf i j
om in te schieten maar hij Lras niet greti.gr;hij schoóflnpzij naar Sietze A en die schoot keihard: in, 2-A,
ïijnje vond dit niet leuk dus zij ook Ê€n goal Z-1.i'iaar deze stond niet lang op het scorB bord uant sietzeA. maakte nog egn goal doordat hij keihard schoot, hijz?t, 3-i. Even later schoot Janko minstens zo hardz màardie kleine keeper Lras zeer goed op dreef, hij hielà hem.
Nu het 3-.1 stond dachten ur€ de puntjes zijn binnen.
[:-uïaar Jan (de scheids) g"f noq even ean penalty door eenschouderduu. Hij zaL, S-2. - '
T:rr ik dacht toch echt dat een schouderduu mocht, maar
Jdr
vlak voor tijd naÍn Sieize A, een corner er LJaren nietr,'eel voori.n. f'laar er uias iemand bereid om te huip"n-r"n
Jijnje. uant hii stopte de barr níet goed, hij r<,.,àm uoo,Lute H. zrn voelen hij schoot in. -
In het iJas 4-2..

De tueede herft uas een eitje of kat inrt bakje,
De achterhoede hield stand en voorín urerd er noó fescoord
iool teltsjeeen hele mooie qoal van links Ín de-rËchterkruising, É6n voor de top. 5-van Gullít.
[ia enige ti jd spelen kuam sietze ;\. op rle rechter kantopzetten. Hij deed net of hij een pass zou geven, datdacht cje keeper ooke Íïrí:rar hij dr;aicle de baí met de bui-tenkant in lret doel , 6-?_.
Janko U. uerd al jalcers omdat hij zelf uel_ aens uouschieten op de goal.
Hi j deed cjat in een hal ve draai o ver cle keeper heen, eenschitterende goal , 7 -2. llat uas de eindstand .

-lL-



r ir tJGF7i,l.:ii\G - CLDtBt,0lhl, -
De vorige keer hadden ue met' 4-1 v€rloren, dit yas

niet altijd za netjes Ên dat kuain doord'it de scheids
alles vooi Lang ezuàag en niets voor ons, dat komh' een
keer tol uiting en de eerste die daar r,rat, van zeí uas
S. de R. die nár: gelijk een uaarschur,ling aan de broek.
ïn r1e 10e minuut moesi er door Lang ezwaaq e'n vri je
trap genomen uorden deza fataal urorden voor de hele ploeg
en zeker rJramatiech voor 3.F. v.5. maar ja iedereen maakt
f outen eVen 1-0 even later r,.rerd het Z-tl door een mooi.e
Dasseetb.lal .
ïn de ie helft kuramen uij er niet meer aan te Fasr maar
Lang ezuaeg ook niet dus het bleef 2-O.

--==oo00o==--

0LDtB0Dílf\ 1c IRNSUI'i--28.-

tle begonnen om 10 uur, Teqen Irnsum hadden ue vorige
keer met S-0 gáronn"n. óu" ,j* dachten : "kat in t t bak j e".
lviaar dat viel-anders uit, binnen 5 minuten stonden Lre

met 1 -0 achter.
fria een tijdje scoorde
passeerbal van rechts
Korte tiid later r,lerd

Sietze KIaas gelijk door een slimme
in t t linkse hoek je 'l-1'
er in de vooerhoede baLverlies ge-

- 15* De Penner.

leden.
ó" ïrnsumer laatste man gaf een pass op Êen voorhoede
speler die gemakkeliik Lyckele met een snoeihard schot paq-
s ee rde,
i,laar toen de beide Sietzlts de aftrap naÍnen dacht Sietze
H., 

-r."r laat het mii êens alleen probaren, hi j ging drie
man voorbíj en schoot.
i":u Àoo"] de solo r,rerd beloont, de keeper mocht voor
;; iz* keer vissen. Vlak na die goal kuram Sietze K op aan

;; iinX*rkant. Hij schooL voor np 5ietzel,, die kopte net
over het doel'
hru rle rust r""*n uB ietsjes beter, Eeltje maakte daar ge-
bruik van Bn schoot een mooie boogbal over de onzekere
keeper heen, 3'2.
p"àï toen ait gebeurt \,ras liet iedereen het hoofd hangen
(;;;"iu* Sibet;) r..rant dit Lras toch ejen kat in I t bak je.
rlaar Sibele LJoÍ het spannend houden an maaÍde 6ên van

I rnsum in het straf s"i-,opqebiecl neer en U raad het alr het
,"" ÊÊn penalty, 3-3 en daar bleef het bij



í-'
Zaterdag om 10 uur moesten LJe voetballen.
iven snel omkleden Ën loen het veld op.
De aftrap.
De tegenstanders braken gelijk al door, maar het lukteons de bal LJeer r*lat naar voren te ulerken,
Uat later kuam er Êen Êoutje in de verdediging.
Ien schot, en het Lras 1-0 voor onze tegensianáers,
Verder in de uedstrijd maakten za nog 2 goals.
Dus gingen ue met 3-0 de rust in,

PA IJZ[.

In de tr,leede helft ging het a1 heel r,.rat bater.
Siete gaf eên voorzet op Udo, en Udo scoorde, 3-,1 ,
Da tegenstanders braken echter LrBer door.'
En onze keaper (Oirt< Jan) die in de 2e hel f t al heel
urat gehouden had, hield hem dit keer niet tegen, maar
onze achterste man schopte de bal net voor dè lijn
UêQ r
Uia een voorzet van onz€ keeper maakte Siete nog e€n
go aI , 3-'2.
Dit Lras de eindst,and.

D PUPTLLIN.
0LDiB0CilN - t\iïgUr.r[5CH00T. -

Taterdag 18 oktober moesten Lje
i'ia t eên kuartier maakte Ronald
l'1 .: een pcosje maakte ook'Nieu'*,es

Jelle-Henk Hofstra.

om half 11 thuis spelen,
de eerste goal.
choot een goal ,1-1 dus,

iJJ. UZE

l''1et geluk rolde de bal in het doel, doordat ik struikeldeover de keeper.
[n het duurde ook niet
go al.

lang mear en S iet,e maakte de derrJe

Nieuueschcot kreeg geen kansen meEr €n ce eindst.ind rJas3-i voor ons.

Harn,Idsinga.

-16*
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0!gj;,8CI.0-RN 1E -- g3gu.u 1t,-
Taterdaq 25 oktober om half 11

vo etbal I en.
b/e h:='dden het de hele uedstrijcJ
ïn de eÊrste helft, kr,lamen tle met
te st;an.
i'laar ule zetten door.

ïn de tr,leede helft kuamen ure met tuee nul achter te
st.'.ian. Dat uas i,Jeer zo?n geluksgoal voor Grouu'
[n Liij kregen echt geen be1 j.n de netten.
En de eindstand r,ras turee tegen nul geuorden voor Grouu.
Dit uas onzÉ eerste r.redslrijri die Lre verloren hadden,
Ííiaar toch sLaan uij nog boven aan.
Grouu heeft er 12 punten en Uarga ook.
tïaar ui j hebben er 14 punten.

. Uiebe Jager.

-o -o -o -0 -o -0 -o -o -o -o -o -o -o -o -o -a-o -o -o -o -o -o -c, -o -o -o -o -o &

OLDTBOORN - AKKFiUi{. -
ïn het eerste kurart

met de Akkrumers uant
tlpar l-1enrico, fieter
doelpunten gemaakt.
Dus de Akkrumers haddan niets in te brengen.

Pla rio ,

-F-

moesten LrÊ tegen Grouu

moeilijk geh;rd,
66n tegen nul achter

8.- [].

ier hadden Lre uat moej.lijkheden
eï uerd get,ekkeld.

Ête en Dcuure Hein hebben I



\r/eotrei,1 gp@crQ+ntlvn B Pou6HÊ€Ê yl6

/l 1uo.
I )1 ËÍOÉ.t Z t 151 )

J54 il.J.s.{:, -DÉ ILESSE 11 '110ll5 ollrE8ooftrí -o-l-P. ll.r5 ]óE t{lEiae{Í A.u.
vRlJ -LA'í6€31'ÀAE

C 1uru.
J5t 6ROÉP r Í55!,

51e XLns rS9

11ïttrï:ï::"" ,ïiiiï;:; iï,ïi
rr9$ 0l-DÊEOOiX

D_ P"P.
4tá It-Ês 4!ó

549 rntr6ÊZíáA6 -Ililgttt ? !o.o0 Irr?':i.v,riloft -ot.Dllroofx lo.ort
t5o ïrffiJE -€Efl9LOOÍ 10.00 rlt r Íj.n.v.rj. 2 -NrÍ.uuÊscíoor 3 !?.ou5tt oLD€EOORX -g,V.Ítloll t0'00 Itr{ ttJL0An -v,u, AÉxiigtfltt€il tu.lJ

f - ruo'

Weoarrz5{r: gieoorznwr4 A g uou€ng€P t|S{

80? ?E KLlcSsÉ A (àÍl?)

,'t233 cffSOoatl 3 * (í.fl.vc g tO.3O uuí? .

?086 A. V. v. -l, . Í . s. r 4.00 {0? Pêá55€x R . i,
zíJO? rÍSP{rLli -tEËtGUll r{,O0 4{2 RoFF€L 0.
t00t riPáRÍA'59 -9Í.fitc00 14.80 ?4 gÉt6 vrf D€n S.
?BU9 rtLoÁr,t -SUnduIsÍÊRvEEt{ t4.00 I lc{TÍIeil H.
?010 0ll,È900Ril -gul lÊriPost r4,0ÍJ It

ó1 / lt l(LÊ55Ê É rEt í)
20/lt rÉíríÈn 5 -ltËEÊ€ilvE€t{ 5 10,10
2'17t 8Ár(HíllzEil'! -tílêuL,EscHouT 4 la,t0
?u8tl L,$.1:. ó -tl0l*os 6 to.3tt
zn,il olili8ootar{,? -F,F.Ë. 2 to.to ,69 illÊu9EttHovEN J.J,
l'-llí2 r{ÊÍ{Á,rJ r -Ê{A0 SUART I I t_rto
?urí:r 6r,HÍrr.0rJl( 5 -rtltHoÊrir: . 10.80 444 R00(s P.

,{41 \} Kt.ágsli Á ti4l,

t269 V."), Atltut"tRtltil 2 -lio,tRt0tJt( ? r0.otl
/7ln !;P0r{rut-rrg 4 -fttl.oan I tz.il,J
z77r lrf[R!.nvfÊil , -ol.ot.g0onil ( 1ÍJ.t]Íl

* l0*



Machtig slot-offensief met

vijf doelprnten yoor Heerenyeen

A;ax, hoog gcklommen, tuimelde nog uit de top

-
Een uur lang waren de rood witten ruperieur

\-
Maar Yan 1-5 werd het ó-51

'tlEm raar lopen ln voctbrl. Ilecfenvccn cn AJdx wcten cr vrn nà
tc pratcn, evrneh ilc twtatlgduttnd tocschouwcrr {le gctultc wercn
l'in de emotlonele strl;iil ttr*rcn ilcrc beklc kenglocncn op hct SpoÉ'
perk, ccn fcl voGtbrlgevccht n.t ecá ilcrmetc opwlnilcnil rtot' iht er
rra lrren nog ovc? zel worden ;clprohen. Vanwege dc cxcptloncla elt'
Ícrs - 6--5 voor llccrcnvecn -, raaar meer no!: oin hat rpclvcrloop.

op ee! gtgàvcn momcnt ln dc trvecde hclft rtonil AJrx nci 5-l
voor cn hct slrcl ven dc Amslêrdernse rood-rittcn was rulnr Gcn trur

, leng op allc onilcrrlclcn ro volhomen supcrlcur tewcest een dc prcr'
tetlcs ven de thulsclub, det dlc score dc verhouding ln Scen cnkcl op''
zieÈt geweld aan deed. AJrx, mct haar ptachtit slultcnd valilspelr zrt
op fluu'eel, llecrtnveèn was rrn de kaart. Nicmend irt rr no! errn

vlcugJe hoop in voor dr Noordellihen lïlaer wal ltn 't ïluf vetrnile:
rcnl Toen Hccrcnvê?n inliep tot 3-5, de Seert verrillt wlrd ovcr hct
pomprblëililen-clttal - dat nrerkrvaardlgerwiira ln {ilc zovccl*r) Íc-
qljzlgde Íormctle tot een btlcr gehecl !n mccr vecbtlust tsern -, li
toan sleeptcn de spclets hct publlak mcc ln ctn 3rcnrcloos cnthourlar'

, me. llct schuehtcr lngcactle tegcnoÍlcnsicf gro.ldc onalcr luldG ltn-
rnoedlglngtn uit lot ecn wlrc storm-lenvel' wtlkc Alrx oP clScn rlcl'
lingen teruÍittohg. Hecrlnycca bomb*rdccril? een één gtttk ioot, lntl,
y?rraslsend, onbarmhrttig. 't Wcrd 6-5! Yoor dic krlnltc pr*tatic
EingcÍ itc rpttcn ne eÍloop op ilc achouilcrr.

*lq -



Foto I brcngl hertnneringan boven acn dq
ttrd ln ên ns dllÊatste oorlog, watrln wê
mst voel ambÍtla voeibalwodctr{den om
hat ke,mpioonsohep van Ncdcriand tu
Hoorenveen bezoohten. Btj een van dle
golegouhodon ma8kt6 tk dtó opnrms. tfet

Onvorgetoltfte rpothcosc
'Ne de peulc lwln AJct nor tcor Àrn
bod. Mtchelr prolltcerde goed vrn bet
rovêolstc sweklc moncnt ln de Hccren.ven-rchtarboedc cn werkte ecn vlàno
komblnettc primc a,l (l:6.)
En toen lwol dc Hserciveán-gtonqr een.,..
?wee mlnuten ni l-6 stond Abo È;!Ë
klarr gon foutJe van tnva[cr-doefman ói
pT y?r€ storm_loop voor de ÀJex-vacte.
Scholdsr€chtcr NiJB, dtc voortráfíeulk sn
nieÈ Eohoolmeoatoraohtlg leldt. deát zonodlgladorlfiko vormrn*lnsêr ;ít - -- --
Spel Vrn der HrÉ werkt-Abc Lcngtrs
latw*t- bardh*o$!5 togon ao g"oad: Et"Ei
eeb_opl Htnny Jonkmia 1*-f.)In de 38o mlnuut wtat Joirkáan oen duolyleL ycÍ,r dt goll dsordE bsl achloro*ai
te balcn. preclea nasr do toostonoade
lhkobuitsn Gorn Hofstrr. Dlo kopt
Íellloor to (t6).

wrg in do grotè tiJd van Abe Lonstta,
voletrekt onvsrgeltjkbaar niet de voet.
b&lsfoêr vsn nu lu het Friese HaegJe.
Zeker ls. det do foto niet la ssáe.
lUdone de'wondarwedstrijd', "waarblj
Heoranvoon yanaf e6n kwÀrtkr na dá

ten wordsn $gazogd.
Om nog even de eíeervanon do buzonder-
heden over dio íentectlschc rodáirtjd van
Hssranvcen lcgon Alcx op ? mol tóSO oo

peuze_eea vriJwol zoker eehÍjnond€ dlkk€
nodarlrsg omzetts in gen overwinnlns.
Het publtok lrar nê afloop butbn sieË-
zolí. Hccl wat tocechourrois kondsn 'het
wèndsr van llosrsnvuoa'àp a* à"mani
nlot gocd-verwprkou. Men-sloeg volale-
gon oabokonden op dc sohoudàr en au
nog,.la,uo-veel jaron, lrordt op ds tribune
van S.C. Hscrenveen sn ooli biJ *ndere
golegonheden nog vaek goproatbver die
Iportotrijd en in mlnderc mato ovor een
eerdere wedctrljd, waorin 'Be euick'uit
Grorringen ln Hserenveen klop krecg. Doin Oronlngen rl beotoldo dtàer's imen
rokonde-ltrrt Op eon OvÊr.wÍnningl- BO€g-

VJer mlautan voor bst sindo basluit
Mor.tcn Brandsma een zeldsaem mools
loarblpatlo met Àbe ea Jen Ploogh met
oen voltrsffer via het houtrerk (&.f1.
Ufrt mon tooa rsg, tert alla beachriivin-
gea. Deneeade, sÉrlngpBdo on juichinde
mgnrotr, dlo op alle mogelljke mrnieron
bun bltJdechrp wul6n uiton. TiontèlloD
Eupporlonr ronnon ne Nua'lartete fluit-.lga.rl bct veld op on nonon ds Hmron-
vén-lpolors op de eoboudor.. NoE noolt
cardor hed meu roiots goalen.., ao! nooit
€€adcr had mon zo ln rpaurlng gozeton.
Moa w-u or wrrÍn en Èoud tegeÍt1U van
gerordca.
Strad tn de landoltJke kemploongkompo-
titie nr ds wedgtrljd vaa 7 mol 1050.
BleuwWlt4 I I Í 11-ó Epunten
I4mburgta{ I r I 1B-0 Spunten
Itrroruvccnó 2 I I 18-tS boustcn
Meurtts í 2 I S l&,l{ 6 -puntau

4Jcr{ S 0 S 0-8 tpunt€n
Engohedeee Boye ,l I O g 6-10 a
punten.

llans de Jong
..--:- .:--- - ..- .

Hssranvcen icgon AJcx op op
te rcrpen hleroader àon frlgment uit oei
knatenveralog van daeqg áaarnr.knatenveralog van daÊgl

Itlnua Mlohela
In bet_eUtel v*n AJax zaten epelorr, dic in
bot Nedcrlonde olftal macdiaatdon: 8,1-
uur- Mlchele, Cor'vln dor Hart, Joop
StofÍolsn en DrËgor.
CltaÊti 'Mlohola, ln wiene ruaher atasde
veol vaart zet, drong mot do brl ern ziJn
vo€t in êen Íllte tot diep ia de Hecronvceir-
stolll4gen. ontweek op hat juisto mománt
bapk Jen Lcnstracn gafmateeu eohotvan
dtchtbfJ Hecrenvcen.kcopof * hot
nakiJken: 1-4

D-r! Ajsr bcpeald geen ofÍ-dey hrd,
rlthsa6 godurcndó rcsllg mlnutoLvan do
w_cdrtrltd bUJkt uit het volgende oltaat.
'Ulct da Ajarleden lia0en rlen behoordo
tot hot bostc utt deac kemploenekompe-
tttlê. RuÈttg maar cnel en gbod pla*tsoïd
bounrde mcn isn lea verzbrgd voldapel.


