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lOp"rzicht

Zontl.ag 12 apr11.
Orn íO uur- de wetlstrijd 0ldeboorn 4 lrnsun 5.

Twee gelljkwaartlige plóegen, maar het *las weer 01de-
boorn 4 aie ,ie weastiiiA door ínaet naar zích rlst
toe te trekken en het uiteinitel-ijke resul-taat een
knappe 1*t overtrinning was zeker verillend.

Ook Clrleboorn 2 hatl een thulswedstrijd en .:'el tegen
ïr.S.Cr 6.
Hier Éleelc dat nlet a1tiJd alles koek en el lr&s.
f,.S.O. ltAst verreg de beste plOeg en de "BOarnSters
kond.en nlet verhínderen dat Il.S'O. langzaag de score
opbouwde, terwiJl de thuleeLub daar nlete teqenover
kàn stelÍen en áe uiteindellJk O-? nederlaag '.ras nls-
schien lets eefl-qtteerd, naar de ?,eg,e kwam zeker te-
reeht blJ cle'plodg die er bet meest aangpraak op kon
make_n.
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ï{et Je dat naar ?rouw moesí, zag het terrein afge-
keurd, maar wel hariden ze donderdas 9^april een
thuiswertst,rÍ jd en. r'rel tegen Nieator í0'
1ïit harlCen sá dlk verloren' naar hier konden ?'e in een
6ok wel gelijkopgaande striJd de ballans ln evenwleht
lrouden eti zaQen- àe kans hun le punt je van de 2e perio-
d.e in rle wacht te slePen.

Ook 0ldeboorn 1 stond ÏÍeer voor een
nwa?e klus.
l{aar Vege}tnsoor"d, voorheen' Stobbegat,
,J e aud e vol n teruq 'te kri i gen.
Lrok in lene wecstilja ble'ek weer <lat de voor de win-
terstop aanvezige gietis'heid nog ver zoek 1s.
-fn.n de an,1e: e kánt was het toeh tÍeer een knappe prês-
*ttj€ Om fl6nr" rr1êt ï-t te tninnen.
ii"m;.*^ rle orrdp vnrrn helaa.q we'L +p laat tLar *och +erug
qekemnn ni.jn. }aten r,re hopen dat alr;.h'.risterveen dat
Fensmaan"la,q aan de 1iive nal ondervind.en en dat de
*rlarns:ters toch nog vo61^ enige spanning zullen z'O1^gen,
Yoor Conrterrlag 16 april hatl 4e leirllng qen oefenwed-
otri jrl veraal^gd. en ']ÍeL uit teqen Ïrnsltm.:
Van áe wedstri jrl zgl{ }.* mii niets bekend, wel de
rirÍtslag, i-2 voor Oldeboorn.
fewoon een knappe préstatie.
Paasmaa,ndag.

0p deze Cag rnoesten al ,'le 4 senlorenploegen aantre-
3en. :

Zondagmorgen thuis 0lleboorn 3' t-egen een superieur
,ï ouz'e 6 .
a:'-*"ánái de af trap nan de thuiselub onmlrlrlelli jk tle
l-eíd5-ng. ?,e nanèn neer brutaal zelfs een J-0 voor-
r prong. ,

Begrijpelijk beperkten de Boarnsters zie}:" tot verdedi-
;1en en het was voor rie gasten moeiliik er door te ko-
:t:iÊn, lukte het al eensn dan bleek goalie Kees aI hun
ï;tv.etten subltem te Yerwerken. De Jouster.q konden
,toen wat ze wilrien, neer dan twee tegengoals konrlen
fre niet malten, zad,át we qerust krinnen spreken van het
huzalertstuk, van OlCeboorn 3.
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Ook Oldeboorn 2 wist aíeï, hersteld van de laatst
gel-erlen nerlerlaa.g. Ze wonnen in Bakhul7,€Íl set 2'1 van
liet 7e en kupnen-dus weer 2 puntJes aan het totaal
toevoe gen.

oLdeboorn 4 werd ín Joure met d.e nêus op r1e feiten
gedrukt . 7,ê r^rerden maar liefst net een 9-O nederlaag
hulswaarts gêstuurd.
Kwam d.it,nu-ondat l.ïenk verhinderd was on z't7 ploeg op
te peppen.

Zondagmiddag thuis cle topper Qldeboor n Surhuister-
veen.
!ías de verwachting dat $urhuisterveen wel" zou winnen
dit ook al door dé inzlnking van de Foarnstersr nipts
bleek minder htaÊr.
tïet was een spannend partiitie voetbal met 0ldeboorn
zeker niet rle mindere Ploeg.iel was het Surh.veen áat wat gelukkig aan de leidlng
kwan. Even Leek het er op dat de Boar'nsters de kop
lieten hangen, maar ze herstelden nte}.-spoedig.
Dat in Ce {weéae helft de gel.iJknaker kwamr w?s -zeker
verdiend. Ultslag na een áantrekkelijk parttitie
voetbal, een uitslag waar belde ploegen vrerle nee
hadden,
àó tiàt leek moest Surhrvê€o nog I punt uit de laatste
wedstriJd halen on de kanpioelsvLag te kunnen hlJsen.
Plaar na telefonlsch contaót bleek sparta '59 thuis
van FFS te hebben verloren, zoàat alsnoE de kaupj.oens-
vlag in toP kon.
Surlruisterveen een gOede jonge ploeg en we ïíensen ze
ilan ook veel succes in de íe klas FVB.

Zond.ag ê. s .
Voor Qldeboorn 1 de laatste wed.strijd en wel thuis

tegen l'{lspolia.
Dft mag g,èr,ien het spelbeeld van i.l. zondag qreen.
probleËeri opreveren en lte zien oldeboorn deze laatste
wedstrÍjd' dan ook vrinnencl afsluiten.

OlCeboornn 2 noet oP
Al-tiJd een zvare oPgaaf
gelijk spel in de wacht
een knappe preetatie.

bezoek bli Nieuweeehoot &.
en z,íen de Boarnsters kans een
te slepen, dPn ie dat zeker
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Qlrteboorn 3 staat ook voor een zwàre klus thuis te-
gen Akk::um 4. flet za,3- z,elr-el" heeL moelLljk worden of
ái"jn ae rnannen van Kees in staat om 2 keer achter
elÉaar te etunten. Na het laatste fluLtstgnaal zu1-
len we het weten.

O'-ldeboorn 4 tensLott:e moet op bezoek blj Aengwir-
den 2.
Ook geen gemakkelijke oPgaaf'
HopeÍijk hebben ae die laatste nederlaag goed ver-
'"rerkt en gaan ze er weer pittlg t6gen aan.
Toeh gokken we op een kleine nederlaag.

Van het bestuur
Il.ll. Elf taLlelders,

ïJei.LÍcht ten overvloede wÍllen rrfj U nognaals nededelen, dat U er rekeniag

,*ee dÍeat te houden, dat afgelaste wedstriJden voor eLfta11ea en

seventalLen,ln de reeksen ln onderllng overleg en aonder tussenkomst van

1.*t bondeburo dlenea te wordeo gespeeld ln de ueek voLgende op de

oorspronkeltJke epeeldag.

'reze regellng te van kracht met Ingang van 28129 naart 1987.
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VOEïBATTOURHOOI

Op 3l nel a.e. wordt er ln Dokkun, voor derde en vÍerde
senloren-elftallen, eea touraool georganlseerd.
De v.v. oldeboorn heeft hlervoor ook een uitnodiglng ontvangen,

, 
Degenen dle hler wel leta voor voeleo kunnen zleh opgevea ln de
kantlne. "

Daarhangteen1ÍJet'waaropUz1chkunt1nechrlJven@

Dlt touruool staat vooral bekend on de gezeLligheÍd, er wordan geen
topprestatlee ver'nacht. ' 

-

zeglrrel
0!DEB00RN ? _- t.S.Cs

Zondag de 12e, 's norgens om tien uur beEon het 4e
a1 te speLen in het fegenachtlge weer tegen Ïrngum.
Half uur l-ater stonden';ij hp het veld on de guiljes
van LSC een lesje te leren. (wat ons dus 1ellJk te-
gen viel).

Na de aftrap had I,SC het spel gelijk in de han4'
wij konden echt geen kant uit net'cle baf..
Na een kwartier voetballen was het dan ook O-3.
Het l-aatste half uur werd het nog niets beter en het
gÍng maar door met de doelpunten, de ruststand werd
daardoor 0-6 voor lSC.

In de rust wérden ',re vrienrlelijk opgepept door on-
z,e leider en dat deed ons %ê.et goedr'want d.e ?-e
helft ging-het ons stukken beter af .
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Er werd gevoetbald rlat de vonken er af vlogen, aL1een
geen doelPunten.
Marcel mist. àË" juweeltje en Hindrik een op d'e paal'
ruaar geen CoelPunten.
Na een misversianO. in rle verriediging- kregen lle nog-
uu"-ioffiS Aoefpunt om ti,:e Orenr-dat hert er helemaal
;;; pechdág ,ràtt-*à*kte, naar nel een: lerrke en vrien-
ááïiirr" o'edstrijd'. :

Age de Botger.

Elftcil
.'...,'

OOSTERT,ÏTTENS : O-tDEBOORN J.-;=--.+ 
--Na een ?,eer lange winterstop moesten Ye.dan-einde-

fiJË *èá"- eens voËtlat1en, 6e eerste vedstriid die
we moesten spelen was tegen Oosterlittens '-rlóór de weàstriJd hadden we al een paar blessures
opgelopen, waardoór Ïï':ns Poepjes op gqal kriam te
s taan.
lïet elftal van Qosterllttens is van onqeveer het- zel-f-
J" nlvo als dat van ons, naai door wat meer geluk
lr""*án ?,íi in {e eerste.nefft al gauw-vgoT te staan.
Toen we,t; rust in gingerr was <le stand 4-1 voor hun'- iïJdens de rust kíegón we éen lekker warm- bakJe
theá"en de nieuwe leiáer "Kees Jelsma" sprak ons weer

'pat mo ed in "nË-gï"SËn-ïáer fret veld op net het idee van dit kunnen
we nog weJ. winnen.
inderáaad, na. een poosie te hebben gespeelclr kregen
we een paar nooie Èansi"". T)eze kansjes werd.en dan ook
wel benut.
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Een kwartler voor het einde was de stand da:rn
Als we dit z,o konden houden was dlt voor ons
irrirà, iiefst hadden we nog. een puntje neer'
Jannei genoqg had Oosterllttens nog lets meer
tie en seoofde nog 2 maal.
Dus rle conclusie ís;. verl-oren net 6'4.
Hopelijk pakken we volqende "reer de 2 punten
ilA ;i; t*'à tegàn ttreatór moeten spelen.

oolc 4-4.
ook

eond i-

weer te-

Jan.

qrpEEoo_${ i -_NlcaToR 10.-
Na een tel-efoniseh gesprek met le1r{er 0. Jelsma,

werd besloten dat ondergetekende zíeh op het Sport
Cornplex van Oldeboorrn zou nelden.
Och ja, het rÍas een door de r,Eeeksp rn'edstrijd en ie
rnoest naar afr.'achten d.at Íedereen kon.
liu deed zíeh het probleem rqel voor, a1s .je ln het
4e speel.t en Je moet dan.ln een 3er'hoe zou het spel-
tenpo zlJn. Ik ha,l natuurlijk nog wel de ervaring
dat we rnàt het 4e óén keer tegen het ïe harlden ge-
speeld (ultslag ben lk vergeten, naar cin<ler de sta-
tistlsie onder U kan U die opvragen biJ lrtlebe rle R! ! )
Dus net voll-e moed zette ik richtlng sportveLil;
daar komende één en al paniek, wat moet die 'rouwe'l
hier. Keeper C. v. Kalsbeek wgs zeet onrustlg, we-
tende dat ik laatste man zov spelen.
Maar hij had één geluk er stonden twee ervaren kee-
pers ('rf . Veenstra en ',,1. ':tatzema) aan de li jn en die
konden hen alsnog lnliehten over de vreemde spel-
bepallngen van deze laatste man.
later bLeek het maar een qeluk, want keeper Kees
zocht 'f tranglanto'r. net een dikke 10-tonner.
'rKopsto:ot'? z'et.,Kees; wat vind Je een hoofd. soms toeh
op een vreemde plaats. SCheldsrechtes .?.d.' laan had
hàt goed geaten- en Kees mocht van 'gàLuk spreken dat
ik ei tussen sprong, anders had zij'n vrouw Dinie een
'f rolstoel" aanzÍen1ng rnoeten treffen. en zi jn kindJe
had gezegd: "Helt, hwat rlnst do raer".

*ï-



ilok voorstopper KLaas Postma deedl van.'ztet. sprekenr : ''
numner 10 vol!"n iàt 'íaar-Ëii 

ook' gaat' al- is het
naar Ce WC. r
Klaas volgde ile raad oPr maar het ggheen dat zLin
scheenbeen hie.r nlet orr""."Ëán.-' j* Klaas, dirigent bl j
het natinee áIàt"iË"Í;;;-b;;;; aft maar numner 10 had

ï*"iï* lí'--,,á"li' en-dÍe scoorde nlet en itat is een

**ttlgt"ï"3;* publiek, steven v. 2., hlJ ha{r r.rosa}

eommentaar op enkele tierËiir.J"". H*nu P. moest het

??*f,1u"Ël#:1"ïèr"pqq_ +it even te vermetrlen, naar Ja

(let op!). D; àá"-rlit! er-nà"r en de ander doet mee

(niet te """it"J--opoátt"t', 'naar.Yges 
eerllJk steven'

sezlen vanaf het sp-eelvere';íà- i1i, "" o;]t -Íekker git ) '
Éieenli jk \r""Ëáàt-ii de "Ëaitriia, -naar hler kunnen

r{e kort ln ui5", net was-gew99l 1:l:.,.
Voor de rust waren er Ííer enilge mog9l]ikhed'en voor
ons, naar .lo"iË-álr-áo"*t nog-even wennen op 1lnks-
bulten, Pi"tËi"gl-it"Ë in aá- iust o-ok- een beetJe moe'

hi j had het ;;";àr áát-"r-át twee helften op ?,aten'

ook de recrrtËllïiË"ËËi àát-iohannes B. en J. ile s.

waaide voor aó 'rust'-nog we1 eens heen en ÍÍeerr maa?

áàï-rtétstetde z:c}. na nt?t pri.4a' 
-

Johannes..nerkte in eens rlat zLJrL sude buurnan nee

deed en irree^g"tt"ï"f.á"áÉtó" van eqn buurtvolLeyballer
en ycle ontdekte dat zijn'i""i"*"( t t ) re" deedr €D ja
áá" tir je we1 wat'
l{oeten !Íe eigenlijk nog we1 even meld'en dat Hans P'

onae treffer-scoorder.s"páá"á gaande net êen flinke
ovatie langs ;;-íil;'(6oË van íteven, maar d'at ge-
klap ging wa.t tragór, e"ài"Á zljn handen noeillJk om

ce buik [ingen). .:

'+Ias er ook nog een "oqstootJ"" T"1 l{laas P' en zijn
Íro. 1o, ,**" iá""iáï i;a;;;;n-weet dat Klaas b1i het
lár*"rrishof te Leeuwarden werkt
(Naar wi3 .r"*iotà" i" r'1ï áia""r rle beu.l')'
$ïet d it , au;;'-;;iË"á" tráaËáà- v ' d ' laan p'e wedstri Jd

ái "" gi-ngen we-oniler rle douche ' '

Geert K. had er voor gezorga **t,ï",-l"kker koud water
ha'ldenr dus-"ái""-"á ár ga[w ln de kantine'
Daar l-ag het tempo Teer-f;;;g (1r'.11""g even de lndruk
.at bii het "ZË"ïïia;$-aË-w[aÀtr1Jd dè taktiek bepaald
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lrordt voor na de wedstrl jd, in nljn ogen hebben zewel geliJk, je bent anateur en toótr wit je bezweetthuis kornen. )
Er werden dan ook even leuke ouderwetse verhalen opde "stantafcl?f gedeponeerd en het b1ÍJkt naar neer-datgezond sporten ook Leuk lcan zlJn maar toen.. r. r... rtoen noest er een verslag komen. :

Ienand lÍas aan de beurt, het noeht zeLfe geschreven
worden met een roestvri jstal.en pen. Ilaar beáigheden
binnenshuis naakte dlt onmogellJk, (sommige noensen
raken nooit vermoeiêt ! ) eigènlijk was hiei wel begrlpvoor er zijn per slot wel meer sporten die Je zonóerof net'doplng doet.
Ondergetekende kent de situatie wel en ontnam de lastvan deze speler en pakte de pen on het derd.e, de lei-der en seheidsrechter ri.d. L,aan te b.edanken voor d.e
leuke avond en zou zo zeggen;
'rPrettige Paasdagen en eet eerst je ei voordat
Je het gaat gebruiken{.

Ondergetekende is u 'n naam vergeten
na een nlslukte uitloper van onze
keeper.

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

uïT DE OUDE D00S............ r... r.......,. o.VAN KOOS
(lekst: S. Iiuisman)
Men noet nooit tte huid verkopen eer de beer ee-

sehoten j-s. Dit aloude spreekwoord zolt best van toe-passlng kunnen zijn op een gedeelte van onne vaandel-
d ragers , t . rd, het eerste e1f ta1. .

Sommige jon,get jesr'. die zo graag kanpioen r,ril-ilen wor-
den, neenden {.e.nacht voor de wedstri jd i,egen
st. Jae"par. ('z-l nederlaag) pas om víJf uír hun bed
op te rnoeten zoekén.. De, gèschiedenls herhaalt zieh
weer op a}le fronten. 

_
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Dat Ee 4og weL kunnen voetballen bewees d,e oefenved-
iï"rjà ïeáen rret twee klassen hoger spelende ïrnsum
,reó""eens; Dat werd op d'onci'erdagávond 16 apri] 99?
2-t- ovárwinning roiddels drie d.oelpunten van "Bo11ie'r.
gverigens wts Ëeintje 'tde vos'r Knol nogal $lPilceerd
over ill5n vorige sehrliven' na?r,vo1Tens. miJn be*
scheidei menin[ nag de waarheid (al heeft deze soms
een schel geluid) wel gesehreven Í'{orden.

Ma"ar dan nu de oude doos:
De A Jun. hadden in het seizoen 1956-167 sleehts

vl jf tegenstanders te bekampen en ag!.!íaren; Akkrum,
Bl'ie Bols, Read Swart, Ï'rtasum en Ti jnje ?4,.
lle B Juir. hadd.en een grotere cornpetltie en varen 1n-
Áedeeld bii GoryediiË, Ti jnj-e ,' -Langezttalgr Read
swart, AkËnrm, BLue loys, tlispilia en Ïrnsuin'
Nadat de eersté vedst'riid al- werd afgelast openden
d.e A Jun. 1nêt een 3-O overwinnlng tegen Read Sr'rart.
A1le rlOelpunten kwamen van rle voet van S. WatZêh&.
De andere spelers waren orà. H.R. Nieuwlanilt
H. i'Iagenaar, A. Jeeninga, H. PoepJes r t'I. lduitet
H.ï. v.d. VeLde, D. á,kkermanr P. Hoekstrà1
T. Kramer en línksbuiten'J. de Jong.
Deze speelde dus toen :-oq ver ult d,e buurt van het
eigen doel-.
ook I). de vries en o. Kleefstra behoorden nog tot de
selectie .en clat alles onder de bezielende leidlng van
Jel-1e ï"Íagenaar.
W. de noós en ld. de Vries waren later ook van de Par-
tij en toen fungeerde D. Reitsma a1s l-elder.
Ná"zes we(lstrijóen had nen acht punten vergaaTdr het-
geen een ilerde plaats ï'etekende"
Ïn maart t67 kwánen ze nog in actie tegen d'e oudies
:ran het derde. Dit duel elndigCe in 1-í.
De returnnateh ï.Íerd door 1A net t-2 gewonnen.
t; ón*pátit1e werd net'een tweede pláats (tO-t:) afge-
sloten.
Akkrun kwam met vier punten voorsprong a1s kampioen
oit a" bus. Er zou ooír nog een vriend.schappeliike
wedstri:jd tegen Robur et Velocltas uit Apel-doorn ïtor*
á;;- gàáieef-a, waarvoer_ tg contaeten door ï{. R. Nleuw-
land*v1à zijí 1n dat elftal- spe.Lende neef waren ge-
legd, Maar áeze gasten belden-op lret laatste.monent
iroË af , terrvijl J. Bethlehen 1n zi jn caf etarla reeds
alÍes gereed had voor een passende ontvangst.
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De B Jun. begonnen met een zware nerlerlaag tegen
Sorrerii jk, rnaai speelden de tweede wedstrlJd 1-í -te-qen Bl"uó Íloys. Vóor d.e d.erde weds,triJd bestond de
opste]ling r+it l,l.J. v.d. llel-der K. Poepjest
s: JaEerr- l.,tr. Huisnan, H.J. Nleuwland, {.H-', Nleuw-
lanrl ,' H. nijkstra, i. v.d. Meer, [. v.d. Meulen,
( als stormraà ) , ï,. FoepJ es, en A. Ni-euwenhule -
Als reserves fungeerden S. Rodenburg, Joh. Brourrer
ên G. Brander.
Bij de traditionele vedstrijd Zwart 1,'í1t kwamen ook
nog spelers als S, le Jong, A. ltulder, J. $rqyda-
nuó, -?. l'lulder, D. Valkr K. v.d. ïe1de en Y.
WaLstra in actie.
0p 13 nov. had men zeveo punten uit zeven wedstrijden
en dat was goed voor een derde plaats.
De einilstand is niet te achterhaleni

Onze t^Ielpen werden ingeschreven voor de FrieslanC-
cup.
De eerste tegeastander was Oosterlittens.
Uit werd net ?--1 verloren en thuis net 1-0 €lewonnen t
iraarna een besllssingsqedstrijd in frnsun nodig was.
Deze elndigde na verlenging in 0*0r aod"at er qeloot
noest worden. 0Ldeboorn '*erd de geLukktge en moest in
de volgende ronde aantreden tegen Ireeuwarder Zwaluwen.
Uit werd eervol noet 1-O verloren en het resultaat
van rle thlriswedstrijd kan ik niet aehter komen.
Yernoeclellik is het ultschakeling geworden.

De strijd om rte Henk t1e "ïong-beker t'erd rloor de
oud-spelers van Bulten OLd"eboorn met 11-t geÏtonnen.
D. Benedlctus stuurde regeLnatig een biidrage voor
het clubblatl ult Anerlka.
De Toto toonde een schrikbarende achteruitgang' tot-
dat A. Nljdam en D. va4 Althuis z,e hli 4e mensen qln-
gen opiralen,
Bovendien nam bakker S. de Jong versehillende forrnu-
lieren van nensen buiten het dorp lnee.
0- Schriemer bezorg<l.e de Toto's bii het bontlsbureau
en kwam hierdoor ln het bezit van tie beker .tran ver-
d ienste.
Zover heeft ?eservebode en latere opvolger Koos het
nooit kunrren sehoppen.
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Durk ,a.eitsma.en echtgenote verzorgden de admlnistra-
bie.
ïn het krantJerverscheen een neer leerzame spelregel-
rubriek vanr de hand van een zekere Jeem.
lJit was J. Ml jnheer, die rtestiJds na een auto-ongeLuk
aan huis geklulsterd was.

Een volgende keer verder net het seizoen i967-,68.

Wordt vervol.gd.

C tl'g-ts00Rti-H0M'1 IR TS
Iiet weer deze dag was Ídeaal dus geen reden tot kLagen.
ile hadden weer de bekende rthuisfluiterr dus da.t r,ras
enigszins in ons voordeeL.
De eer$te helft was wrij rommelig en er werden veel
overtredlngen gênaakt r"naa.r gescoord werd er niet.
Toch r.raren er enkeLe prachtige kansen díe helaas
genist r^rerden.
Ïn de tweede helft Isayn er meer lijn ln. dp vedstrljd.
Wij leidden duidelijk oe rvedstriJd *"ai.tbeh zagren we
no€: geen kans om te scorenren toen kuran de.gouden
wissel oftewel Gerke v.K. en die.scoorde alvlot
onue eexste goal.
De tweede goal staat op paam van Cees R. die nog
wat goed te maken had.
en nu was het alleen nog maar een larestÍe van tijd-
rekken maar de beloning rla.arvoor was helaa.s een
tegengoalr
Toch konden wij deze 2-1 voorstand vasthouden tot
het eindsigna.al.
ínOanks enkele onenigheden was het toch weL een
ges!.aagle wedstri jd.

w. j.y. .. d
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zaterdag í í april moesten wii on ? uur voetballen

tegen de bovengenoende club.
TeíwiJL wij pnó aankleedden maakte onze venrangende
lelËei de ópstelling bekend met als wissels: ? en
Sietse A. Daarna glngen we ons intrainen.r lnaal er
?ras nog geen spooi ván de tegenst?nders te bekennen,
Toen kón-1ater-de wedstrljd net 20 ninuten vertraging
ein<le1ijk beginnen.
Na wat ánkelé kansen aan belde zijden te hebben gehad
viel- het eerste doeLpunt voor Langeawaag d'oor een
foutje wan de aehterhoeder 1-0
Nadai wij afgetrapt hadd.en kreeg René een kans maar
trapte dá nal hará over. Na ongeveer_ een ha1f uur_
ges-peej-rl te hebben sêoOrde Ce thuiselub door een frie-
áelgoaltje, 2-0.
Wa iog wát-kansen van beide zijden floot de sehelds*
rechtér af voor de 1e helft. ..'

Pauze.
In de pauze glng René er uit en kr*am '? hem vervan-

sen.
iadat !Íij hadden afgetrapt voor d.e tweed'e helft gín-
gen we !i de aanval.en na ongeveer 15 minuten scoorde
ï en bracht de stand op Z-1, na voorbereidenit werk
van Jan V.
Oàarna weril itrilfried V. vervangen ri.oor Sletse A. en
gingen we !.reer th rie aanval en een mooie pasq v?n Jan
i. Ëtuitt" de ba1 over de keeper en scoortle ? zi;lt
tweede doelpunt en bracht de stancl weer op geliike
hoogte, ?.-2.
Daaína- trapte de thuisclub af en traehtten weer op
voorsprong te komenr maar dat feestJe_ging n{et_door.
Met nóg eËnkwartier te spelen_ volgde de genadeslag
rróo" Láng,ezvaag d.oordat Jan ï' aan de reehterkant van
het zestlen-neïer-gebied de bal met rte buitenkant
schoen de bal in hét doel rrerkte, stand ?-3.
Na ongeveer 10 voor het eincle seoorde Harry een goal-
nàar ïerd'af.gekeurd wegens leunen, daarbii ging Haffy
verhaal halen bii d.e seheidsreehter.
Na nog wat te hebben gevoetbald floot
reehtór af en giingen met ? Punien ln
den naar huls.
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lla een lange winterstop aehter de rug te hebben

gehad werd er beken,l gemaa.kt waerbij we lngedeelt wa-
ren, bij de sterksten of bij de zwalckeren.
Toen we hoorden dat;we tegen,.Langezwaag moesten voet-
ballen wisten r+e het direkt.t-Is lraren bij de sterksten ineedeeLt omtlat Langezwaag
kampioen was geworden. Dus we daehten dit gaat noolt
goed. llant vorig Jaar hebben we Z-Q en 4-l verloren,

l,ïaar nu geên gezeur, voethallen want daar gaat het
tonh omr
LanÍ,ezwa.ag .'1nB tl j-:pkt ln tle aanval dit durrrrle zern
5 minuten. noen wAs het genoeg, we herirlen ei iler:ce1
'./Ên. In Caaron qi,'gen wê nnaar 4ens Jn de aanrra.! .
T angezwaag raakte in paniek en trapte de bal rrit hetvel,l.. 9et: hoeksehop dÍe er sleeht werd Eenomen,
aoa1s wel vaker sebeurd. , ;
ï'1aa.r deze keer kràÍD dè-ba"l per ongeruk biJ ons kanonSietze de Jong, dle schoot àn het=was een rtoelpunt,
1-o.
!íe bleven stevig doorrïnrkken zodat het ?e doelpuntnlet u,itb].eef . Deze kwam onEeveer ao tot stand:.lr werd een foutje qemàakt áoaàt-ae ta:. r.'1J ql_àtze
Ákkeruan, die bijna voor het eerst in z.n voetbal-carriëre (nou ja) af ga.! aan Janeo lroo.lstra en diapingelde rle ?e e? zo in, Z-O d,us. :

Toen we met 2-o voor ,ctonden kwam langezwaag opzetten.ïrre ha'lden geluk dat onue keeper Lyekele ,Kees i; bloed-
vorrn vras, nodat het ?-O bleef . -

Er werd ook nog een doelpunt afgekeurd, die naar miJninziens zatr ma.ar werd afgekeurrt wegens buitenepel.
Oaarna kregen we sen kr*artiertje rust.

Vervotrgens _weld er qewisselrl , Jan v,d. Vlugt kwaner in voor z'n broer of broertje Piet.
Daarna krsam Jan van dsr rtoude.
Voetballen jongens'r riep die . Langezïraag $as zeker
opqepept r*ant ze waren.feller en vuiler.in de tiende minuut maakte onze keeper een klein fout-je, 2-1 . Dat lras dan ook het enigste foutJe wat hij
fuaeft gemaakt. '"'
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)us 2-1 dit werd weL gevaarLijk voor ons want ï,ange-
zvaag qing natuurl-ijk op aoek naar de qelljknaker'
Die vonden ze ook, naari gelukkig 2 minuten van te vo-
fen, 2-2 dus.
Na d.eze goalrwer:d êr zeer hard gesneeld als werd met
de grond gelfjk semaakt, aodat het kleinste mannetJe
van Ï,angezwaag noet Ce qrootste monrl jankend van het
ve1,l afgedragen noest worrlen. Na dit incident werd
het rle scheids lets teveel, en fLoot af .
2-2 dat'is een mooie stand tegen rle koploper, maar er
had meer ingezeten, maar ja nlet zeuten, 1 punt
'rbest ggnoeh tt.

De Opschepper.

D pupíllen
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D PUPIII,EN. - Zat'erdag 4 aPri1. -
zaterdag moesten we voetbalLen tegen Aengwlrden.

i.fe begonnán om half elf , we kregen ggn paar kansen.
ïk kráeg een mooi vootzet van Harm Ïdslnga en- 1k
seoorde 1-O voor ons nog 1n rle zelfde ninuut kreeg
óI weer een kans ik scoorde 2-0.'
5 ninuten later schoot Johannee Poepjes op de 1at
iX dacht die gaat erin, maar hÍj lwam voor: mijn- vge-
ien en ik schóot raak, het was i-O dat tras een hat-
trlck van mli.
Toen gingen we Pauzeren.

In de {weede helft kwam Siete van het goal af en
twan Bauke op goal, Siete seoorrie 4-0 voor ons en
Aengwird,en kieèg ook een paar keer rle kans en scoof-
de óok één keer. Dus het was 4-1 voor oDS.
i{e hebben' onàe eerste wedstrl jd gewonnen.

Udo Dijkstra.

-o -o-o-o-o-o -o -o-o-oóo-o-o -o-o-o-o-o-o -o *o-o-o-o- o-o
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ftead. Zrart ---- Olileboorn 5-0

aaterdtag 11 aBril moesten re tegen Bead iluart voetballen.

Het yaren allenaal gfote Jon5ens.Dlrk Jan stond op g:oal.

te redstrlfl kon baglnnen.uet ras heet kouclren het regende

óók""o beetJe.&EID zlÍ^n.r had cle aftrap en wlJ'harldlen de

kant 6;ekozen.
&--

riead 'Àvart E=t nan ile aftrap heel snelren er volllde
dlrect een goal voor BEID EIJAR'f1193 1-0.
zo ging hett n&a,r cloorrtotdat tle rust kïa.Ín.

het rag t-o "oo"_:yJili:_
ne de pauzê nag hetl nog koudet gerotden.Iaal ue kregen

nu vaker d.e ba1 lncler kontrol"e.wekregen nu neer kanzen.

{zoniler succes)
n€&d nrart kreeg ook Éeneeu lnEar benutte er 2 van.
uet rerd d,ua !--g voor f$À.ti ailarr

-Sm'l:E-IEU!ÍS'JEI-

Zaterdag l8 apriL
moesten we tniris spelell tegen $erelooï. '

Fl joerd was onue keeper, en hoefde <leze dag niet veel
te doen.
'rlij begonnen net tle aftrap en schoten gelijk al naar
vQren.
Harm waag,de"een sehotr niaar sehoot naast.
Onze, 1sqfnstanders naaktèn een k]ein aanval]etJe
maar die sleegen we ze weer af.
Siete, inniddóIs opzij van de goal, schoot een draal-
end schot naar de goal en het was raak, 1-O,
Harm maakte in <le le helft ook nog een goal, via een
pass van Ronald., ?-O dus, en na gingen ve de rust in.

PAUZE.
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In de 2e irelft gi:ig het noq beter met ons, we seho-
ten er nog ? in, waaronder Í goal van Johannes, 4-0.
De 5e goal mankte 1k (.feff e-Henk), 5-O rlus.
De tegenstan<lers maakten nog een kLein aanvalletJe,
maar onze kéeper hield hen tegen (nlet de aanval maar
de bal)j .

t'Je naakten nog 1 goalr €n de elndstand was rius 6-0
voor Oldeboorn.

Jelle-Henk Hofstra.

EPetear
1-1,OIDEBOORN 3ROUW.-

0m 10 uur moesten we in de box zijn' maar Douwe Hein
was te laat en Helco Akkernans noest anCere voetbal-
sehoenen.
Toen begon cle wedstrlJd.
In de eérste helft maákte Henrieo een goal
ïn de pauze glngen we naar de box en hebben vÍe thee
gedronken.'- ïr, de tweede helft maakte Arno van erouw eqn goal.
toen Àpeel4e Henrico aehter met de bal, speelde de
bal naar voren en hebben we nog een paar keer gepro-
beerd om een doelPunt te mal<en.
llaar het wild.e niet meer lukken.

. 
Ïvïarlo.

,:,
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TIJ$ïJE teÁerl OIDEBOORN.-

0p zaterdagaorgen on 10 uur moesten we 1n de box
zi jn.
foen moesten we voetballen. -

là-i" rrerfi stond Pieter Foepjes op keep'
'.|ij gingen eerst in de aanval'
"lJscoorden!! 1-0.
iiàná;i;; maakte de soal. Daama gtngen we weer in de

aanval maar we seooiden niet janmer!
tít ras 'de 1e helft het bleef í-O voor ons'

Toen ha,lden lre Peuze.
Iïa ,C.e pa.uze haláen we d e 2e helf t '

Toen ting Douwe Hei.n oP kieP. 
.

Vá*"ofàáis Oe aftrap ván TlJnJe , niet sescoord'
')aarna'ginEen ?Í1i weer in de aanval'
Er werdón riog neien goals gemaalrt d-o9r ons'
En Tiinie had gêen goals meer gemaaxt'
)e eiáaàtana tás dus-8-0 voor Oldeboorn'
Toen gingen we-*ei z'n allen onder een kekkere frlsse
douche.

Douwe 9ein.
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