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Zondagmorg€n 24 septembar.
0n 10.39 moEst het 4e aantreden tegen V.V. Aengurlrden 2.
Ook ln deze ontmoetÍng !e het 4e er nlet ln gaslaagd om
de eerste puntJes te pakken.
lJas het ln ds èerste helFt B€n 9e1iJk opgaande strÍJd,
na de thee L,ar6n da gasten toch zeker de beete ploeg en
de zege kuam terecht bfJ da ploeg die er ulteindeliJk
het meagt'a recht op had, het uerd voor dE Boarnstere dan
ook sen 4-1 nederlaag.
Kan alleén naar z6ggen, moed houden 6n dan komen er za-
ker nog reel punten .

0ldeboorn 2 ontvlng Lemmer 5.
0p papÍer altiJd een moaLliJke teganatandar, maar ln het
vsld bleek 0ldeboorn toch duÍdelijk het begte van het
spaL' ta hebben, ulat dan osk resuLteerde in esn duÍdeIij-
ke en zsker verdienda overuinnlngr 4-0.

Er ls mlj gevraagd om asns uat meer over 0ldeboorn 3
te achrljven, ik heb dit dan ook toegezegd.
De reden van dit varzoek uaa natuurlÍJk de goede FrBe*
tatles van het 38.
Flaer halaas er valt niks van dlt elf tal t,e vertellen,
alleen maar nagatlef ên r.rel dlt.
Ze mossten zondag 24 september naar C.A.B. 5.
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Daar hadden za zekar geen zln ln, urant later bleek dat
zB vrlJ uaran. Oaar had ik mtJ al mes varzoend en toen
bLeek dat zB naar Dokkum L,srsn.
ïegen r,relk elftal ze moest'an spelen ls miJ onbEkand, maar
r.rel ueet ik dat ze ook dat elftaL aan hun zegekar hebben
gebonden. r
0ok daar brsêr een ovaruinnlng, n.1. 5-2.
Za draaÍen lekker, maar Ík zou graag zien dat ze uat
duÍde1ljker uerden uat betreft hun te spelan r,redatriJden.
Za moasten ze zondagmorg€n thuis aantreden tegen F.V.C. I
Kom je daar op het veld, dus uÊÊr dat 3e, maar er ig
geen kop te bekennen,
Kan allean maar zeggen, uat moet JE nu met zotn BlFtalt

0ldeboorn 1 tsnelotte, dit r,rat 24 september betref t,
liet uaer asns zlen dat ze er echt zÍn in hadden.
ALlee r,lerd op de aanval gagooid €n r.lat de verdedlging
betreft, êr uard veel te vael risico ganomen, Lraar ds
buitenspeler van de V.U. Aengulrden dánkbaar gabruik van
meakte en de Boarnsters zagen al gauu tegen aan 1-0
achterstand Bartr
Na het optredan van trainer Kóoistra bIeeF het achter
gesloten en de gellJkmaker blaef dan ook nÍet uit,
Ulak voor rust b,as hEt Jan Vlsser dia na 6en keurige
solo de etand op 2-1 bracht.
UíJ suporters uarsn nog,helentaal niet gerust, uant de
2e helf t betekende een .át,raffe Lrind tegen. - 

.:

Zor,lear Br kuam een Boarnster kLrartiertje en het ulerd ult-
eindelíJk eên 5-2 overuinning in, LulnJeb_erd.
HopeltJk heaf t dit het vertrour.ren in algan kunnen uresr
opgeuekt en kunnen ule de toekomst mst dÍt 0ldeboorn 1

uesr met vert.rouuen tegamoet zien. :

Zondag 4 0KT0BER rnoest 0ldeboorn 3 thuls aentreden te-
gen F.U.C, B,
Aangazlen Br van F.V.C,-zljde gsen genoeg deelnemers ura:
rEn mo€st daze r,ledstrlj.d r.lordan uitgesteld.

Oldeboorn ? moest 1n Sneek proberen de punten te pak-
ken van Hubert Sneek.
Het leek Er aanvankelijk ueJ. oFr maar na een rlante
2-B voorsprong r.rard ultelndelfJk tóch nog rnat 5-2 ver-
loren.
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0ok 0ldeboorn 4 heeft niet veel plezier baleefd aan
de ultuedstrijd tegen Turkse Boys ul,t HeerenvÊen.
Ze uerden totaal overrompeld door die snelle Turken Bn
de ulteindelijke uitslag, Ben g-1 nederlaag voor de
Boarns ters zeg_t boekdel en.

0ldeboorn 1-bntving A.V,V. van Terechelling.
Ook hier blaek uasr dat de puntJes niet voor het oprapÊn
liggenl fiáar dat er uel degeliJk voor gar.rerkt mset L,or-
de n.
A.U.V, uas ten opzichte van de Boarnsters veel feLler
en ulerkte sr hard .voor.
0e Boarnster verdedlging had het niet makkelijk en-liet
nog aI eêns een steekJe vallen. fiet de ulteindeltjke uít-
slag, esn 2-2 ge1iJk spel zullen vooral de mannen uit
0ldeboorn zeker tevreden zijn.

ReEt nog de gllg.Iêgg[ 2e kl. A 4 oktobers
Buitanpost 0.N.V. 2-g
5t. Jecob UV Aangulrden 4-0
0ldeboorn A . V. V. 2-2
Sparta 59 Thor 5-0
Bl.ue-Boys - F, F,5. 0-0
Boornbergum Bakhulzen 1 -0

S tand I
1 . Sparta 5-1 0
2, Buitenpost 5- I
3. Boornbergum 5- 6
4. Thor 4- 5
fi. ItIXnàËËu
5. BakhuizEn 5- 5
6. 5t. Jacob 5- 5

29-2
12-9
6-4

12-7

14-8 11. 0.N.U. 5-2
1 1-8 12. V. U.AENGUIRDEN

7. Oldaboorn 5-5 1 3-1 6
8. Blue Boy.s 5-4 4- 7
9. A.V.V. 4-3 6-12

10. F.F.S. 3-Z 2- 6

8-25

5-1 6-1 I
Zondag 11 oktober, ontvangt Oldeboorn 1, dug ueer san

thuÍsrredstrt jd Boornbergum.
peza ploeg leverde J.l. zondag een knappe prestatle door
thule Bakhulzen te kloppen.
Uandaar dan ook dat, ook al gezian het spelbeald tegen
A.V.U. het L,êef een moeÍltjke opgaaf zal uordsn.
Een gellJkspeL Ínoet er Ín ieder gevaL in zltten, maar
Er zaL hard voor geuerkt rnoeten uorden.
Zeker ls ue1 dat ure Ben spannend partijtje voatbal kun-
n9n vBrugchten.



0ldeboorn.2 heef t Lraar een ultuedstrÍ jd en ook u,Ber
een moelllJke opQaaf, n.1r oBBr Read Suart ln de Knijpe.
HopeliJk aen beter resultaat- dan J.1. zondag.
Ua gokken op esn puntenverdeling, ulat ook nodÍg zaL zrjn
uil het 2e B€n beetJe mee bliJven draal€n. Succes.

0ldeboorn SrmoBt zoals het prrogramma aangaeft 3.s.
zondag naar Leaur.larden uaar F.tr.C, I als gasthaer op-
t reed.
l-let Lras de laatstE tiJd met het 3e uel ean beetje ln ds
i,rar, dit dan ulat het programma betref t.
itjiet dat die Jongans daar uat aan kunnen doan, die ziJn
anthouslagt genoeg 6n za zullen 8rB. zondag dan ook zê-
K€r da belde ountjes mee naar huÍs fiêÍn€lno

0ldeboorn 4, het nog enlge puntloza elftal ziet daar
ê r $ r zondagmorgen om 1 0.50 thuls tegen Tu.rkss Boys ook
gBBn verandering ln komen.
In Heerenvesn nat €-1 verloren, dus dtt voorspelt nlat
veel guccE'9.
Da enige opdracht die Henk zrn mannen mea kan gsvsn ls
dan ook, probeer de score za laag nogellJk te houden.
Laat zien r,lat je ulaard bant 4a.

Zondag 1 I oktober.
0ldeboorn 1 moet naar l.hor in Llppenhulzen.

Het moet toch mogaliJk zlJn om hler een kleine ovaruin-
nÍng te boeken, alhoerreJ. Thor beluet 26l ziJn op de
thuísgeleden 4-1 naderlaag Ín de bekerr,redstriJd, om !B-
vanchs tB nemen.
0Idaboorn 1 gfj ztJt geuaarschuud.

0ldeboorn 2 ontvangt 'ian thuls om 11 uur Languresr 3.
Ook van dle ploeg is mij niets bekend, maar met tarreln;
voordeeL voor de Boarnaters zlen Ên hopan ula in ieder
geval dat de punten in 0ldeboornb bliJveflr

Oldeboorn 3 heeFt e€n vrije dag en heeft dua alle tljd
om zich voor ta bereidan"op de eárstvolgende r,redstrijdl

0ldeboorn 4 tenslotta moet oi: bezoek biJ Hearanveen 7.
HopeliJk ls daar dan het eerste succes ueggelegd.
Het is voor dtt elftal mentaal BGrn goede zaak als ar
eindelljk sene een paar puntjee gepakt uordan.
i{osd houden.

tr
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AÊNCUIfiDEN 1 ; OL.PEgP.OFN. 1.-
Zondag 27 september J.1. moesten Lr€ de strijd aanbinden

met de nieur.rtakken 2e klasser Aengulirden.
0p Ben schitterend nieuu aangelegd sportcomplex (alleen
nog r,rel ean beetje kil zo op de ruimte), zou dit voLgens
enkale oudere sportprominenten uit het dorp r,rel aens
6ên van onzB zuaarste tegenstanders kunnen zljn. .

Aantredend met een tamátiJk uitgedunde selectie (Harm
en Jan NiJdam resp, geblesseerd Bn zLak, Johan had ten-
nlevergl-ichtÍngan, hÍj kuam de 2e helft opdraven en ofi-
zs vaste grensrschter Henk had ook andere verplichtin-
gen)r Lras het dan ook Aengr.rlrden dat in de 1e helft op
voorgprong kuam e .

Dtt urêB gezien het spel op dat moment ook zeker niet ofl-
tarecht, raant ue haddan al enkele maLan aan de noodrem
moeten trekken achterin.
Flet de sterke uind in de rug Lras het echtar 0ldeboorn
dat de zaakjee voor de rust nog even recht zatte d.m.v.
2 doelpunten.

TtJdens de pauze r,lerd er 6Én omzettÍng ln het elf tal
gêplóegd, h.1, Johan r,leid voorstopper op de plaats van
SieUrand (Oie eÊn Ínoeiltjke 1a helft had doorgemaaktt
op Ben voor hem vreemde ÈositÍe) '
Na de pauz6 L,as het gelijk 0ldeboorn dat uit de slof
schoot en na 5 rnlnutsn de stand opvoerde naar 1-4.
Dit uas voor Aangr.tirden dan ook de genadeklap.
7a konden ue da 2e helft redslijk op ons gemak uitspa-
1en.
Jan v.d. Uoude uerd nog geuissel.d i,v,.ilr 88Íl bleesure'
Voor hem viel Gerke zaàr verdienstetíjk in (nog be-
dankt).
Er r.rerd aan belde kanten nog 1 kear gescoorde ulaardoor
de eÍndstand dus 2-5 voor 0ldeboorn usrd.
Door dit regul.taat kon iedaraan uit 0ldeboornr ínclu-
sief onzs grote schare trour.ls supporters, tovreden
hulsuaarts ker€n.

Inmlddels zà1 ook de uitslag van de uedstrijd van Zon-
dag 4 oktober J.1. tegen A. V.V. r.rel bekand zi jnr êFl tk
urlI dan ook besluiten met de mededelingan dat tri j zondag
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11 oktober êrsr de
9cr Boornberqum om

Hopeltjk zijn al
aa nL,Bz L g.

Tot zondag!.

Thulsuredstrijd spelen tegen
1 4.00 uur.
onze trouue supporters dan ook Lre€r

P iEt.

H.H. Elftalleiders.
Gelieve de wedstrijdformulieren

zondagsavonds voor 18.00 uur in te
leverên bi j K. PoÍttma, De. Nieuwold-
straat 1 4.

Bij te late indiening zal de boete
(f.5r--) door de desbetreffende leider
of elftal zeLf moeten worden betaald.

Het Bestuur.
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Zondag 2? septamber.

Na tuee punten uit drie r.redstrijden Lras het het 2e er nu
alles aan gelegÊn om voor elgen publiek nu eindelljk êÊns
te Lrinnen' I
Ívlat Uander op de bank en Ate €tn Gerke als nieur.relingen,
begOnnen LrB VOI goede moed aan de eerste helf tr r*lat aL
eauu resulteerde 1n een doelPunt.
ó" trongetralndetf an kopd 1n het veld staande Ate schoot
van zoín 20 meter op het doelr naar zag zijn inzet haLf
verulerkt ulorden door de kaeper, die de ba! L,eet losliett
L,aarop" lYlarcel attent reageerder 1-0.
Zorn 10 mlnuten later kreeg 0ldeboorn een sadeautja.
Ata viel ín de 16 meter en de gchelds legde hem op de
stlp, L,aarop Ívleint de keaper 98en kans 9af r 2'0.
Het Lrerd zelfs 3-0, door ean schltterend schot van Hen-
drlk, uaarna L,a glngen rustsn'

0e tr,leede helf t uerd begonnen mat g6n zuar€ tegenuindt
uat r6sulteerde in eÊn fel aanvallend Lemmer met oràr
tuee goede aFstandechoten.
Plaar àe verdediging hleld uitetekend etand Bn toen het
vla e€n snelle óouiter 4-0 uerd, (door Gerke) kon zelfs
de grengrechter er nietá maer san doen.
Koriom een uitstekende overul'nnlngr ên lk hoop dat 8r
nog vele zullen volgen.

0ldeboorn 4 V,V. Aengwird.en

%ond,ag 27 september speel-d.en we onze Je vred'strijdt
nad.at we eerder al tegen ir;iil-dan en lrnsurn had.den

verlo rêÍI r
Tegenstand.er was d.ê V.V. AengWird,en en uit d.9 Voorsf-:'
gaÊnd.e seizoenen wisten wê dat d.it een ongeveer
geli jlnuaar"'dige pl-oeg lÁrae o
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Dit bLeek ook uit d.e ee::ste heLft: ttvee aanva.ll-end.e
ploegen met voor de beidei goale veel ka^nsen d.oeh

,geen ri.o el-punt en.
DÍt vernn*árd.e toen ond.ergetekende z:rdn een basket
baller rva.and e en rrel in het straf schopgebied. d.us een

It ra,f schop.
:)aze',t*rerd: goed. benutr stand,0 - 1.
$a dit doel-pr.rnt een f el. aanvallend.0ldeboorn €fl x& 

,.,

ongeveer 10 m:inuten ]crivarnen ï're ureÊr oÈ gotijke hoogte
tr4. epn mooi doelpr:nt v.r.n Keeg.
$ada.t .l de Jong nog'even d.e stervend":e z\ni&art opvCIerct,e

",'{as d.e ee'rdte heLft redeliiic gelJik3ogaa"ne-1,_T*,;,&e, ,,

nrst was het Aeng,urir.den:d1g de,rryedstrijd naar zich
to e*rok. :

Het voo::deeI van de vriJ hal:de wind. wercl goed. benut
en n.} spoediq was hct 1 - 2.
!.ri:at vre ook p:robeerd.en, d-e gelijkrnaker lcuram niet en

Aengrird.en s3-aagd.e eraeLfs nog in om d.e stand tot
1 - 3 op te voe't-en. 

.

Aan d.eze stand. veranderde verd.er niets, d.us verloren
we onze 3e wed.strijd op, .ri"j. :. .,:: 

:

Vol-gend.e week uj.t tegen Turkse Sporh.en nischlen
dat we d.an onze eerste punt(en) pakken.

Therin J.
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[urkse Sporb - O]-d.eboorn 4

zo,n&a.g 4 cJctober - dierendag - bezochten we Turkse

sport uj.t Heererlveen om d.aar onze 4e wedstrijd te
spelen.
!ïe hoorden dat deze ploeg rnet mÊ.ar Liefst 7 - 0'ran

{engwirilen had gewonnenr d.us we zagen het d.onlter in
omda,i wij van die ploeg verLoren hadden.

tl meteen na. d.e aftrap bleek het d.at hetr ondanks

het f:ra,n,j-e weerr een.pittige rni-ddag zgu word'en'

Turkse sporh bLeek een snelle en *echnische Bloeg
te zijn en ond.anks hard.nekkíg verded.igen van onze

kant wae het na een lcrnrartiert je voetbal-}en iLan toch

ra.ak: 1 - O voor d.e thuisclub.
Ook kregen wij we1 eehs een kans naar behafe 10

goecle ve3-dspeLers beschikte Turkse Sporb ook over een

prÍ.ma keeper en we slaagcle er niet in om op geliike
hoogte 

'te 
komen'

Voor d.e nrst l.iiep ile thulsclub nog uit naar 3 - O'

Na de rust betzelfde spelbeeld.: een steeds uaar weer

aanvalLend. Turkse sport en een stug verdedigend

Oldeboom met zo llu en d-axr een aa,nva]-'

Tijdens een %orn AanvaL wercl Kees in het strafschop-
gebied neergel-egd. en een Benalty volgcLe'

Deze wercl goed, benut cloor K1aas, stand' 6 1' (Ue

thuiselub 'hacL oncler-bussen ook J rnaal gescoord)

Dq sportief s!êlend.e gastheren bl-even d.oorgaan tot

g-



het laats*e fLuitsirgnaal eïr

nog *e vergroten tot I
Aanstaand,e zondag de return,Í
en spektakel wil- zíett, konrt
Tot zond.ag.

ze wisten de voorspron.g

d.us rvie veel- d.oelpunten
ki jken.

Theruris J,

-oeo-o-o,o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o_o_oío_o_o_o_o_o-o_

UIT DE 0UDt 0005.r.r.......r.r................VAN K00S.(tetstl s. Huleman).
Het ls zondagmiddag 4 okt. êr'r.....Írlet naar het voEt-

balLen.
0orzaak: De stoelgang moet r^lat te vaak en onveruachtplaatevínden. Derhalva een mooie gelagenheÍd om mat dttschrijvan te beginoBor,

Het tueede mocht het in 1968-t69 ueer ln de Rêe. Zeklassa proberen en dat ging opperbeet.o"rl33il:::l'31" 
Ë;ï:?; s, Kolrum z, Akkrum 3,

Drachten 5, 0,N.8. 3 €n SurhuÍstervBen 3.
voor de aanvang van de competltie r.lerd er geoefend te-gen Irngum 2-,.en Heerenvasn (Af).
Daa-rna ilglngitea logtr met tr,lee ovenlinnÍngen tegen
Kollum (3-t Bn 0-1 )Kolllm had ean prachtiq nieur.r veld, maar de ulasgeLegen-
held uas nog nlet klaar. Er uerd onc varteld Oa[ rre[
Lrasggn trogr evenals voorheen, in het caf6 rnoest QÊbeu-ren. . Halaas, dát bleak'gesloten En bezlreet sn smórlg
mo€st de terugreis ulorden aanvaard,
De derde uedstrijd uas tagen A kkrum, mat a1s opstelllng;
Chr. Lantlngar U. lrluite, D. Llagenaar, S. HuÍsman(zou overigens uêgens blessutee bij het earste niet Ínee-agel6n)r J. Adamee, 5. Uagenaar, A. Jeenlnga jr.,
Ulebran Huisman, ÍYl, Uoolstra, H. Poepjes, R. knoi,
Het r.lerd ean 4-0 zega..
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0aarna rBêds de eerste afgelastlngen Lregens overvloedi-.ge regenval.
0e volgende klus r,rerd ean benaur.lde ?-s overr,llnnlng t6-gen LÊeub,arden. AanvoBrdar D. Llaganaar ulerd om auísi"""redenen ult het vald gestuurd, eíenalá een tegen;iànJ"".Het bEtekellde reeds trát derde-stráróóu"i in onze clubovar dat, seizoen an hat bestuur utt[e zÍJn rni"no"ó"i-vtahet clubbrad. rn Laeutirarden uerden na afioop-à"ióË-tr"_dingetukken vermirst Bn êBn apeler L,as zijn'scnoán"n-
kr.lÍ j t.
u. .Rodenburg uas ook van de partÍJ €n voor de vorgendeuadstriJd stond p. Hoekstra in de-opsteiffng. ;-r-"-rIk treb overlgens eÊn uedstrlJd u"ió"ián en uel die tnSurhuÍsterveen (f-S).
Zodoende uas voor Z? okt. de- gtand aan kop:Drachten ên 0rdeboorn' (s-g), surnui"t""i""n (s-z).Deze laatste ploeg kuam oie áá'ruste tond"g op È".oár. €nmoest met 3-1 het onderspit delven,
Een zekare S. van Zinderen scoorde tuee maal.Leider J. Kraan merkta in het krantje op dat hat tr.leedemeer. dan gsn jaar ongeslagen L,a$ EeËtevan, maar er toch
lqg teveel kansen uErden gemist.
HiJ r,raet dlt vooral aarr eén slechte conditle Í.v.m. dematige tralnlngeopkomst,
.voq" TrJ.persoonrijk uas het tegen surhrvesÍr voorlo-pt9 de laatste r.rEdstii5o in het tieea-r-àá"ààrir;-;;;-eerste heÍn uaer nodig àcheen te hebbenl0varÍgens kuram eerstà elftarspeler J. kalsbeek ook bljhet tr,leede in beeld.

vermoedaltJk r,reer êens ean confllict mst de trainer.

.Er volgde eel range urnter sn pas in aprrr r69 r.reernieur.re over het tueàde in het ctluÉràJ.-'0.N.8. moest er met S-1 aan geloven,
Tegen Leeuularden 6 urerd bij áen z-1 voorsprong gestaaktL,6gens een baenbreuk van ê6n der tagenstanderó. -
Da kampLoanskansen Lraran toen echteí ar verheken.Het is ntet te aehterhalen tegen "iÀ À"t roui i" gegaan,Kraan schoof de oorzaak op de-vela mutaties tussei-;;;-ste an tuaad.e.
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$ok ln de rest van het seizoen geen nleuL,s me€r van het
utirÊetelijk f ronttr t€ vinden en dus stappen r.le ovar naar
hat derdá.

0aze hadden L,5.C. 5, R,8.5. 51 Sneek 5, JOUre 6t
Irnsum 4 en 0ostarlittens

als ttopponentenrr.
foure r,las de aerste tegenetsnder en moest met 3-0 zijn
meerdare Ín 0ldeboorn grkBrÍBn.

0e tlseLectieff beetond uit or8. i
Jappie Uagenaar (keeper) , lï. v. d. Velder _L, _ Uissert
C.'dB Boei, J. ÉEthlehem, F. Tammingar .T. Blaauult
C: Kleef stia , P. Hosketrá, U. Hoekstra (9e. Letr.rat
oÀfortuinliJÍ<e dobbelaar van de laatsta tlJd) t
U. Krist, f; Jelsma, H. KErkstra, T. Kramer an

J. Kramer.
Pas in maart | 69 valt 9r
zsn. Een verslag van de
zelf het eerste doel'Punt
Í.n Sneek r.las :2-2). 'l

L,ecr lets over hat derde te le-
hand van Cor Kleafstra, die
'tagen U.2.5. scoorde (uitslag

Er urerden hal\tBrLJ69e de competltle
spelera overgehevsld naa-r het viJfdet

een stuk of uat
dat toen van de

gràod kuram.
ia"* lJagenaar (later BBn bekend figuur. in de vo6tbafue-

"*iA) sóealde odk no:g sn1'E malen mat het derde ;nBBr

Vá"Já"-i""n uítslagen Ên átander'r van het derde ta vlnden

";-;;" Ë"n volgendá keer verder net de overlge elftal-
1an.

Uordt vervolgd.

-0-o-o-o-o -o-o-o-o-o-o-o-6-o-O-O-O-O?O-O-O-O-O-O-O-O-o-
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Ue moegten zaterdag ?6 september naar Harlln$en om te-

qen de Zeerobben te spelen.
Na enig oponthoud in Oldeboorn Ên Harlingen L,arên L,e '

ter plalcke gekomen Bn zsnder ularming-up gaan veetballen.
Na anig hesn sn LJeBr gespeel an hrat kleine kanajes uoor
ons L,as het, toch Sserobben dia da leiding naÍn na asn
grote fout van ondartekender ÊF moest er dus nog heal
uat gebeuren r,rilde 0i,dabsorn 1A gelljk mak*r1r cmdat on-
za ploeg mÊar vardedigand dan aanvallend is inqest,eld.
De maesten dachten dan ook r,;e gaan met €sn 1-0 acfiter-
stand de rust lno maar er uaa ê6n dla dacht daar and*re
ouËr en die nraakte dus ook10 minuten voor ru*tr na aen
moola solo de galijkmaker (lvlarinus Dam).

Na de rust r,ierd het 6Sn grota uarboal, het Llas mesr
rugby dan voetbalr maar ondanks dat r,laren er aan beíde
kanten tsch nog enige kansen aok Kegs R, alaaqda ar riet
niet in om da bal Í]r ln te kopPen.
Verdar uaron ar nog €an paat lncidenfjes om te vêltneLdan:
Slbele de Rcos uerd ar nog 5 mln, uitgestuurdr orndat hij
met Ben vrlje trap te dÍchtbij stondr en die vrlJa trap
moagt dus overgênomen ulor-dgn.
Toen vrosg SibeJ.e hoever hÍJ dan urag mosst staan Bn
toen kon hiJ vertrekken.
flarinus en nogrEen speler van Zeerobben zlJn €r ook nog
uitgestuurdp 'o'ok rvoor 5 minuten.
Ué Éopen zaierdag tegen Renado te h,innen.

.: -: 
. '... SÍemen Llillem.

0.1,r.P. - 0LDEB00RN.- :.

sn ugj, v'erttek-
ken naar 5t. Nic.l tl?ar uiJ onze eerste ueds'trl jd en
tevens bekerrledstrl j d mosisten spelen.
Aldaar aangekomen hadden Lrs dlrect de
ons nek.Uij lrarsn te laat vond hlJ.
OfftclËI moesten r,le half zevan op het
de scheldsrechtar zei kr.lart ovÊr 7êee
Dus urlj omkleden en rre urar€n nog maar
nog geen bal aangeraakt, ofl hii had al
de 1e 40 minuten.

-15--

scheldsrachter op

veld staanr masr

net op hat velde
gefloten voor



NaeenbeetJeghaotischvoatbalindebeginfasekregen
u,e toch r,,"t me!r-X"n"án dat'na 20 mln. leeulteerde in
6an doelpunt, 

-fngà""Àoten door, Jar'rel Cees Reltsma'
0-1. ó

ftf " Cf " 
goal begon D.U.P' .ulat te proberen'

Hat levarde ""i-p"á"-r.ráin" 
kansJes opr Lraar slemen ove-

;;;";;-r"iárg-roárre mee had, vl"àk voor rusÈ krees
D,U.P. eên goeie kanst mÉar Ben uitstekende redding
voorkr,ram de g"íii*r"r.á", daarna zal de eerste helft erop.

ln de pauza ,.reiden er nog r'lat oppeppende uoorden 9e-
sproken en Er;;;;-ó"ri"""Íd. Roaiof Jelsma uerd erult
;;;;;t;. 

-Hi j r.rerd várvangen door S ' de Roos'
Na + 10 mln. [;;; à" scFiátdsrechter vragen of L'e nog

kr,rafien voetballen.
Nou ja, f r. r"Ëii"'d"t ue 6án kraartier rust hadden, snfin"'

Toch maar naar hEt veld.
Daar moest nei toch gebeuren. van onze kant L,ag het zeer
ïr"irË-Ïi" h;a oáó,il-u"n de 2a helf r) .voetbaI.
lvlaar 0.U.p. Oà"nt=friEr andera ov€r' die ularen op zogk

;;;; ;; 9e1i3[mater, Hat L'as zotn beetja 6ánrichtingg-
verkeer maar het bLeef O-1 '
Totdat sr een "órná" 

r.lerd .,e''egevsn dle niet ulerd lnge-
kopt met het h;;i;r t""" rngálrxt. r'rerd met Ben hand'
Het proteete"án-r,iárp nlets-de scheldsrechter bEsliste
dat de stand í-l user Na dlt doelpunt r'rerd het ruetlgert
;;;"-;"àipunteniacht meer, man tiet hat op Ben verlen-
ging aankomen.
De B0 min. ,"i"n erop. Er moest 2 x 1 kr.lartler gespeeLd

uord'n, maar "àogàtiln 
de t ichts-omgtandigheden kon er

ní.et máer gevoetbald tlorden'
Ous er moeáten penaltieE genomBn t'lorden'
ó:u.È: nam de eerste, dl? zat 1-o'
Cees R. de Eersta voor oàs, die-zat ook,1-1'
slemen pakte 

-áá-ir""de 
vqn D.U.P. ên schoot zelf de

2e voot ons t.io 
- i=2'

D.U.P. raak 2-2
R. K. mlste 2-2
O.frf.P. raak 3-2
F.G. miste 3-2
D,U,P. raak 4-2
l: i: miste 4'2 Ultgeschakeld'

- 7l;



Vorlg jaar finale en
Pech, naat Lra gaan Br
of niet. Ik dacht het

dit Jaar met de 1e ronda eruit.
dÍt Jaar met goede moed tegenaan,
ugl.

SÍetze A kkerman.

-o-o-o-ocQeQrs-g-o-o-oro-o-o-o-o-0-o-o-o-o_o-o_o_o_o_o_

Zaterdag'12 september.
gLpqB09RN, - Up{Ro!..-

ÍYlat aen stormachtlge
intrainen.

ulind gingen b/e ons eÊrst even

0m t l[J uur begonnen ue. 0ldeboorn had de aftrap.
ÍIaai Lrat kondsÀ da tegenotandars goed spelen, za-,,,aren
talkens bij ons achterÍn. Íïaar ze kregen toch maar 1

doelpunt ln da eerete helft,
Dtt kuam door het goede keepr.rark van onz€ keeper ArJen.
En ook usl door de verdedlging achterin, omdat ue de
tegenstanderg nlet veel lssns gaven om te schieten.
llet de stand 0-1 glngan r.rs de rust ln.

PAUZE.
l{a de pauze speelden L,€ de eerste 10 min. met 10

spelers (t<letna verglssÍng) r daardoor kragen ze nog €6n
doelpunt. iohannes PoapJes uErd onder ds douche uegge-
roepan orn !16€r mae' te spelan, VerdEr ging het ueer hat-
zalfdE als ln de 1e hel.f t,
Er kulamen niet m6er doelpunten. fn onze votrhosde kon
het nlet voorslkaar krlJg6n on nog een doelpunt te maken.

Oua de elndstand uas O-2.
E I NDE.

tjletse Hulsman!

- 4 {-F
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HETG EN OLDEBOORN.
ïn de eerste hel.ft ging het ardig goat.
daqmar stond op klep.
bráer en ik deden de aftrap. LrB glngen in de aanval
hroer daedr een Faas op mij ik ging meL de bal naar
vorên ik deed €sn paas op broer broer ueer naar mij
€n hat ulas ean doel.
de 8Êrst,e helft uas afgeloPen"
in de eerste L,as het 2-2.
toen kuam de tr^leede helf t heeg had da af trap
broer pakte de bal. maar heeg pakte de bal LJeer af.
heeg ging in de aanval heiko L,as de verdedegert
Ën eBn goBie verdedPQBrr
halko tiapte de bal L,eq maar heag scordê.
de tr,leede helft tlas 4-4,
toen kuamen de plnalties.
ik nam da'eersta Ên hii zat toan "kuram s,tsvan die zat
uo k.
en toen kuam broer €n dle zat ook." : 

"en toen kuam r,rillem an die zat niet. l

en toen kuam hak an die 2st'66ft. : :

en ue hebben gelachen.

Dour.re hein'

TOIRNOOI IN NÏJ BEETS.-

Ue hadden een toerncoi Ín NiJ Beets.
Ue moesten da eêrsta ue..jstri j d voetballen
En díe verloren LJB jammergenoBg' : ' 

.

met 4-O en toen kregen L,e ranJa' '
En Lra keken even bij de.bekers
Ue uouden de earste prijs r,lel ulinnen,
rnaar Ja als dat Lukt. Us moegten al gauL, b,ser
voetballen Bn die varloren Lre ook aI. L.lpar
met 3-2 met tuee mooie goals van
Dour,re Hgin. En dat Lras ook al. uleer de
laatsta uedstrljd ue r.rerden Iaatst ue
kreqen Ben bet<eit j e sn aen f aant j e.
[n toen gÍngen L,Ê naar huis,

É 1ó- 
Dasmar'
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Conpetitie-uredstriJden: lO en 1 1 Oktober.

klasse
jun. 11,
jrrn, 215
,rjp. 466

Fup. 9OB

pup. 6to

Boa

817

843

840

W. $]f ..

ó121

31 50
1127

1 150

1 429

Renado 2

Akkrunn

0ldeboorn
G. A. V. C.

Akkrun

aarTvanS

13.n
11,00
10. o0

il.15
10,00

14.00
10.00
11 .00
l0.Jo

wedstriJd
-0l deboorrn

-0ldeboorn'
-V. V. Aengwirden

-OldebPornr
-0ldebooru

lo

)a

Za

4e.

2008 0ldeboorn
2089 Read Swart 4

74 F.V.C. I
64 Cldeboorn

-SC Boornbergun

-0ldeboorn
-0ldeboorn
-Turkse Sport

Heerenveen

-0ldeboorn
*Langweer J

-Oldeboorn

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CompetÍtie-wedstrijden 17 en lB Oktober,

klaese !V.nr.
A jun. 115 31 23

B jun. 215 3151
D pup. 466 1127

E pup. 508 1lra
F pup. 6lO 14?9

S. Dr5. 2

0ldeboorn
TijnJe
0ldeboorn
0ldeboorn

S. V. Thor
0ldeboorn

Ifeerenve en 7

wedstrlj d

-0ldeboorn
-frnsun
-0Ldeboorn
-Terhorne
-ïrnsun

1a

)à

Je.
I1a.

802 2CIA7

81,? 2088
s4l
840 6,

aanvang

1 0.45
10.00
11 ,00
11 ,OO

lc.c0

14.00
11.00

12,00

h7t-
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6EAC'{TE FAiIS/ERE55EN,

IIIIJ ALs VERSNI6IN6 EN NIET IN DE EERSTE PLAATS I( ALs BESTUUR
WORDEN ZO LA}IGZAÀTERHAN9 I{IEL EENS ÏURENLUURS VAII DE AFBREKE-
NDE (RlTlErcN. wMR0,tt ÀlOETEN t{tJ ONZE LAATSTE AIAATREGEL, pE
,,VARIABELE 

SPELERSTIJDEN', WEERO/T TOELICHTEN? 6a1o DMR 6MN
WE. HOE AIOEILIJI( 15 HET NIEÏ ZATERDAGSAVONDS O''{ 2O.OO UUR OP
VISITE TE ZIJN 8IJ (ENNI55ÉNKRIN6EN EN LOOPT DIr ilEER EN ,}IEER UIï
NAAR 23.00 UUR OÀT VAN LATER NIET 

'E 
SPREKEN? VINTD U Í{ET VREEÀlD

DAT BIJ PIV. À-STSLSRS ÉÊN À-VCgSrE ONÍsTONDEN ÏÊ6EN OE WAÏ
OUPERWETS MNDOENDE 2O.OO AANVANGSïIJD? WIJ NIET. ONs VOORSTEL
OÀ{ ÏOT ÉEN VERSPREIDE BEGINSIGNAAL rE KOATEN VONP IN ONZE SELE(-
ÍIE OAN OO( ZEKER DE NOPIGE WEÊEVIr, EN BIJKLANK. LET. WEL OE
VE0ËTïE DIE 0,lt 21.00 uuR AAN pE WEDSTRUD vANGTfiOEt UÉLDEGE-
LIJ( ï0r 10.45 uuR NABLlJvEltl. EEN RE|(EN50,t1À{ETJE LEERÏ u OA}t 00K
DAT TWEE /ï{IDDENVELDERS A oRtEDtEoMzl.3o uuR WTLLEN BEG|NNEN
TQf 23.T5 UIJR OP 

'{ET 
HOOFDVELO DIENE}I TE BLIJVE}.I.EN WEL VOET-

BALLENOÍ TWEEDE NIEï AANZIENLIJrc VOOR9EEL OE S?QIJDING DER
VERKEER EN STAPIOIIBINNEN(O,IISTENI I{IAAR },IU VA(BREFD GEZETEN (A}I
W0RDEN O,ilgAT ANPEREN T0EscHOuwERs EEN ANDERE BEGTNTTJD pRE-
VEREREN. HEÍ À{E5 SNIJD OUs MN TT{EE IONÏEN (A,18ï I{EFT EN HEÏ
LEÀTÀ{ET} INPLAATS VAN OP UTIÍ IGEL TryAÏ gÉTREFT HET OP ïIJD MNW-
EZIG ZIJN. *20- H0oGAct{ÍENpl

DÉ VOORZITTER


