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KOPY INLEVERËN MAANDAGS VOOR 2O.OO UUÊ

l,ia een niet a1 te bestq zomer, alhoeurel de Eouuvakkers
h.adden dit ia?:. g€Ên kra-ien, is het dan a1 Lreer io"*",dat Ce como€títie LJeer is gaan draaien.

0lcebosrn l met een ten ápzíchte van voriq seizrren ee-heel andere opsteJ.ringr riet zich de kaas niet van n"i-brood eàen en Lron dezs ontrnoetinq rD yaai met s-2.i..1.. zgndag moest in de uitr.redstii3o .tegen nengL,irden degoede 1í jn uorden uastgehouden.
Dit is uiteindelijk gelukt, beslist niet daor het goedesoel" van rie Bsa rns ters, Ínaar meer dcor de onmacht \Jan cetegenstander.
De uiteindelii!* uitslag, t,och noq een 3-0 ovoruinningen een zu,are blessurB uoor de Êoarnster doelverdedigei,betekenl zeker niet dat de toekomrt voor 0lrJeboorn i -

er zo rooskleurig uit,ziel.
i'iogelijk dat een grot.e schare suporters er toe bij kan
dra-oen dat Lre nu toch eindeli j k de plorgr uit,ein*Ë-i-i ji<
l"t vlaqgeschio van de u. u. illdeboorn, ,ieer aens in rre1e kl. krijqen.

0o& Dldeboorn z zatte rr n 1e Lrecstri jd orï in €en over-uinninQ, n,1, tlyis tegen Uolueqa, het r,,erd een royale
5-1 . Geuroon een' knapoe prestatie,
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iin! nf nhl egn hi'i íll r1 ehnnrn 1 , Fn zn hct :í r'h 'l aa* r?n*
;11 vonrloniq ook bi j C.l"deboorn 1, is het keenersnro-

-- -i,1,'. il.denoDrn zal icch iets inost,Ëij doen om Cit nro-
1.í)t\ 0il te lcssen,
lldet,oorn 3 harJ or:k een thuisuedstrijrl en Lrel tegen

'ar:ta sn deden niks cnder bij hun ?oqenaamde nrotere
r,j;Íprsr LJant,rok zij sloten deze ontmseting af met een:.-,Ëlnu,rlrijke i.,redstrijd, r.1n aeht sli-rks.

ilaarrrên uarÊn vnor de SoarnsLers, uear de uJargasters
" legencver knnien steIlen,
:r Êr noo bi.j vernelden dal ije Eoarnsters erq bJ"ij uaren

;,*-,{; hel laalste fluilsiqnaal, r,lant, ze h'drlen echi rje
' j: u''1, ir1 aar de eersle f:r-,nlj;:s zi jn binnen.
,"est best, dat klont niet altijd, uant bij Cldebocrn /)

1;s hel Bcht hcmmeles, ilm te beCjnnenr pF t,iêren maar
';J nann, Cie hei tegon 4kkrum 4 aandurfden.
.Jr-ln€n hoe kan dÍt, dan moest Ër noq 1 geblesseerd het

r'Íilr'r'verlaten, zociai er uiieindelijk maar I man ovBr-
; l-.Ëugn.
lrelËlnt-en LJaren er grnoe! in deze strijri n.l"'i 0 stuks"
*s stui<s !JerCen Êr door i kkrr-in gescnnrd en dacr Ce

-r:arnsiers 4 stuks, Dg -,'ilslag Lras enhter een 9-1 neder-
| 2..q. t1 zuJ- t zich af bragerr h*e kan Ci. t, het klont arel
::-i znet< dit verder zeLf naar uii.

Ti:! s.loi: no! de uitsleqen in de ?e kl.,rr.
/+ s'eoi" liieboar'n - i . V. U. 5-2

11 sepf, Amelandi;a - 3a<huizen ?-1
Ëui ielrlost * ïhor 1-l)
S l. ír nnaoar. - 5 t, jac,":b 1 -',
;.A"V"t. - r.F.s, 6-il
U.'r . ii engr..rÍ rCen-il1-Cebcorn !-3

i E sep i. Cl clei-roo rn - Sui ienpo st. 2*C

i5 senl. Airel.incis - Clcjebaorn 3-1

rndag 1 I seDtember.
':onl de Ëoarns+-er-sift,a}len altijd een moeilijk ueak-, ,.: .-r., dÍt in verband met de eondélvaart,feesten.

J^* +^ L^,-,r ucJii Lrr oedenken dat 0lrjebonrn 1" hneuel een f.hli e-
,strijd, voor -een moeilijxe oÍrQaaf stonC te3en Êuit:n*,.t, iocfr ure l É6n der ciirecte concurenten.



zaten die nar.leeËn^yan de gondelvaart de Boarnsters nogir i'ja b:neno na af1n.:p hadden zE L,ermFed.á;k i,:c,rj in :l*benen, maar ze hebben dit karurei keurig gekiaard, n. l.een ?-a overurinninq, uraarbij diB schit,terende goal van
36han Ty=na zeker nog even qenoerncJ maE LJorcJen.
3en osen cetuige neu,leest, maar deze cv:eruinning zal ophet s1o+,natinee zeker noE uel gevierrJ zijn.
ïerugdenkend aan de 7r3 nsclerlaan vorig jaar teqen dehekkesLuii,er, eBn nrirna prestatie.

0ok 0ldeboorn 2 heeft zích niet. onbetr-rigd celaten en
deed in prÊstatie niks ondsr yoo.i he | 1e eJ-f ta1,llet gelukte hen om in de art,ijci moeiiijke uit,uecstriirj
teqen F"F.5. ? de nuntjes rnee te nensn door een nictelt-3 averutnnipi-r,
fen uoor niJ nier* veruachte uitslag.

De mannÊn van het 3e hadden mi.sschien liever ceh:,d
daL ik voor deza zLrndag nêt 3e rnaar h:;d ouergeuí"c*n.
f'laar tJat is rnoeilijk en vandaar dat ik heL kort zár
houden.
le mo,sten naer Bakhuizen 4, De uit.slao gen g-1 neder-
laao me! verrJer oeen co,ïmentaar.

0ok.0ldebonrn 4 moest de arena in en r.rel t,huis tecen
Renado 6. 1n een bijznnder vriendelijk duer uercJ nei
uileiniJelijk Êen kleine Z-1 riederlaaq.
De st. Nicsters uaren kennelijk erq blíj fiet hun o\.iêr-uinnÍng en hei:ben dit na efloon rijkelijk nevierri in
de kantine,
Lliteindelijk,;oeC L/oor Ce cl_ubkas.
IondaG 25 seoterber.

.lloeboorn 1 s bond voor ne zuerB op: aaf oiï ntr {,nel qnrJ
z r n oniasllgen posi Èie te hendhaven. f-'laar ook Àmel,iridia
uas no,l zoncier verliespunten.
Helaes voor de Snarnslers uas he:t AmelancJia cJie rne L de
FUn+en gi-nt strÍ;ken.
In sen ti.jclsbesf-ek uan orTl sn nabij ce vi.jf ,rinuten kreeen
de Boarns ters dr:ie qoals om de oren.
Dit bef,ekent. echter niel da+- Ëoarn cje mincere proeq uras,Íïiesr ze uaren rriei in staat deze tegensl;n le boven te
kD,'rpn, L'ie1 konden ze noq i keer t.eq€nscarei-l , mêái r rJaar'lleei nei hi j. ile eeiste ner-.ierl_aag dus, maBr ,,_,ert zeet
1i.i-t !eLr,:ln eï is nó! niks verlcrei-. en de m:nnen siáan
na de st-: ccesirnll"r..: si-aït. ueer mel treicJ e benen on cj e lr.olC,



fen 6ehanCícaot Slrieboorn 2 moest thuis aantreden te-
i,: insl,rnri 3.

, bieek aI CaUU ,:a I Cj e Legur,r ?f Ci sIs eefr k].asse bei.er i^JA-

-;:,.r en er ze+- ccrll: de tf-ruisclub dan r,CIk niet mesr in
- te trachten cie scors zD l-aa..r mogel.ijk te hnuclen.
;srsiand ues echl.et 2-0 vocli de Leeu[,Jarders'
rfi ne rJe t,hee bleken de gaslen het beiere van t-ret snel
,: f rebDen en de uiteincei i jk 6-?- nederlaeiq vi€1 niet.*q aan
. Le dini,Ën.

ill"iJiri;olin 3 nntvinq ;.A.1r''C. 4 uit llrouu.t.
cr1. r;erci in deze ;eiijkcpEaanile uedstrij,.il Lií'i1k., be-
li:.t, niet oD Ëen nooisiaand PÊil' slond t Eêrt 2-? qe'
r jk si.:e1" Ien enecje ui i;slag, lJ€nt geen rjer beiCe Daf -

,.iierr kcn iiier mijn inziens aanFpraak rnaken CIf Ce vo11e
1-^!

ïe*t na? DlCebnorn lt, ciai naar Heerenueen rno€st cm
i:ir is t::eCen t,enen Turksssporl 2.
e V i-rederlnQerl Lr€rtj hei tonh uel iljd on eens eeil
.;-rr Dunten le Pakl<en..,*feIj^citeerrj jcnqons i':eL de 4*i o\-iBrt'Jirr ning"
';:: l ir,3q i.e rieitellan eËn kleín inc ident, 1-le Boalnster
,calli (uei een fel ma;rneke is ciat, ttch) trapte teqen
ËÊi-1 t*qenslan'ier inplaats van de bal en kreec e€n te-
È,:h+is slraf, tro1.2 r-ainut,en buit'en de J"i-inen"
.. nos'; je zi:1ke iii annen kleii-i kri,i3eri, het, za1 rj e snc;r't
::1 q,:i--de koinen.

r-ri,iÀ;rl''ii Zil\;;AG 2 lKï',.rË[Ê"-
i"iiÊ?rin oiltvanct 0l debaorn het vorig seizoen gedegra-

r,. Éf r-'io St. &nne. Zeker €8n elf ta1 om rekening m€e te
.., -luden, í'riaar lsch aChten Ue de BOarnst.ers in staat on
,cíde áunt*n lnuis te hnuden. 1-let zcu Ben leuke nppePP€r
,:':.jn oírr die j\nnelanrJische nederl,,,a? te verLierken.

lirJeboorn 2 moet otr 'bezoek bii Turkse Sport ''l .

-,j.i zaL zaker qeen makkie zí-jn en een gelijk snel zou
,,.,ijcïr de nannen van het 2e al een knappe Êreslaiie zijrr,

ink rllrJeboorn 3 kan z j-ch zcndag in À kkrum f;egen het 3e
r.:rar sChrap zetten Én Ondanks dai Zien Ue toch de nunt-
.::r$ in ikkrur-n blijven.

kcnt 8r een vsrrassing uit. de bus. ue r"rachlen af.
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Dldeboorn 4 ontr.ra;rqt oÍn i íj, s0 uur Read sr,ral.t: 5 en nie::
vsruÊchten ue Êen geiiijk ongaande strijC en mocht, heL 4ehet' terreinvoordeei uitbuiten, een kreine overuinninq
voor de thui-qclui:.

ZCNDI.G 9 OKTLiAIR,-

Dit betekent vasr 0lCeboorn l een vrije riaE, terr,.rijl
ClCscu.,rn 2 irij iouru 4 op l,ezaek Eael.i/an ioure is r,ril niets bekend en ue rrachten rJe u-it,slac
naar ruslí0 af.

llrieboorn 3 cnk al ÊÊn uituedstrijd in Leeuuarcjpn leceni'licator 3" Dit zijn neestal vrij technische ploegen enhat zal zeker rriel qsrïrakkeli j k uorden daar,
0ldetroorn 4 heeft ureer een thuisr,.redstrijd í-r.]. tegen

Joure 6.
len Eejijk spelletje, ofl zou er iets meer in zitten.In ieder geval sLjccBS toeqeulesnl.

TNT QI íIT.-/LU I r

Uitslagen 2e klas mei: slanci:
A.V.V. - Thor 1-2
i'rmele,rndia - [lCeboorn 3-1
Euii:enscst - 5t, iacob f-i
u.V.Àengr,iirden - 5i. irnne 1-3

f . i\melancjia j-6 B- 3
2. Jldeboo r:n 4-5 "t 1- 5
3" Ë.A.U.C. 2-4 1í:l- 2
4. 5i. Jacob 3-4 7* 4
c cr ít--ro -r ur rrtlfi3DêIc 3-3 6- 5
5. Êuileni:ost 3-3 Z- 3
? . :lakhui ee n 2-? 5- 3
E. Thor 3-? 3- 5g. F,r.s. 1-0 0- 6'tt. À,u.u. 3-0 4-11

11. V;u. Aeneui:"den 3-n 3-1i

í-



-Dtnu0RN - A V.U 5-?..

De eerste uedstrijC van dit seizoen.
,-lfizÊ uedslrijd maest om É6n of anCere reden vooruit oe-
*n eel d.
ilnder leiding van de nieuue managBr Drs, Valk zullen ue
r.ii t jaar proberen kanpioen te uorden.
i.rirdat m*t ingang van volqend sEizlrn de f.V"B" n€n andsre
rnzËi heeft bBdachf_, nanrelijk een hooFriklasse, eÊn eerste
fll {?Ën tr,.rearje kl3sse e tà) cn Lle;rninpn naar de honldL;l pare
srnmoveren I Ca nLjmmers 2 Lin 5 promoversn nêjar de eerste
kLrsse"
ili t. br:tekent dal dit jaar a1le punten bplangri jk ziin.

la eerste f'unten zijn a1 binnen, uant A.'J.V. u.rerd met
7^2 vaf s.i ,reen,
Dnoi een ger.iel diq mooi schot ku.ran f, . U. U. op viloorspronC,
iraar ncg uËar rust riaakte Honkie E€1ijk. Toen na de
nauze de zal<en iet,s fel1er aangepakt uerden, kuiamen ue
in korte tijC oÍl Êe 3-1 vootsDrong dsor een mooi scnoi
\-rfln aankcc.n en kersverse paDa Bauke Haspel s en een van
rirnlinq verênCerd schot van Jan v, d. l,;ouci e,
lli::r Ecn cncelukkiqe [ot,sing van zLraqer Sybrand rnel eBn
lscenstanijer meenCe de schaiCsrechter eÊn eenalty te iroe-
r*n gÊvËn, die ook uerd benut,
'r,'"/,V, probearde uii.eraard de qeliikil;ker te fnrderen,arsrr cie kansen kuranËn voDr i;l-deboorn,
li,'ee ven deze kansen ulerden beni-r! dooi: Sybrand an Honkie,
arcdal cle eindstand 5*2 uerd.

Jan [iij.da'n.

t)-ri-n".3-3-3-O-i:l-,f-rl-L1 -O-:r-O-O"-C-C-O-C-t-rr-it-,1 *,3-n-t*i-j-

'*

koopt bi i
snE*

mdverF*erdmrs !
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Aengxiri.íen 1 - Oideboorn L

zondag 4 sept" j.1" was het voor oldeboor:n l- de tueede nedstrijti
am de g:'asmat te betreden en vel tegen onze zuideburen Aengnir-
den" Iíet werd voor oldeboorn de rredstrijd met de neest gerniste
kanserr en voor ïhornas, onze keeper, de wedstrijd rnet de meeste

pecho nl. een beenfraktuur.
Het eerste half uur had ofdeboorn de wedstrijd al moeten beslis-
$en, kansen genoeg om op voorsprong te komen, echter. de spitsen
van Oldeboorn konden niet tot scoren komen.

Aengvi.rden l-iet het er niet bij zitten en prcbeerde van alres om

als thuis spelende ploeg het eerste doelpunt te rnaken, maar een
goed keepende ïhomas hield het doel schoon,

Een ksartier voor rust kreeg Oldeboorn de kane op l_-O d.m.'.r" een

strafschopr maa-tr nok deze kans ver.d om zeep geholpen dosr onder-
getekenrle.

Tijdens de rust rcerd het el"ftal even netjes door de leider ver-
teld waar men mee bezi.g uas ('rheren het is nog geen Gondelvaart,
of zoiets, dus voetba-11en,')"

Na een krartier spelen in de tseede helft lukte het Jan Nijdarn

om tot scoren te konen d.m.v, een fraaie kopbal.
Halverwege de tseede hetft sas het voor Thomas het einde van de

uedstrijd" Na een ongelulqkige botsing moest hij worden afgevoerd
met een beenfraktuur.
Nadat rhomas van het veld ras gedragen, kon de wedstrijd rcrden
hervat met als nieuwe doelman rtde voorzitterrf.
oldeboorn nan het laatste kuartier het heft ín handen en scoorde
nog tweemaal door Harke Flartmans en wederom, jawel, Jan t{i.jdan"

írï*



iJ:r*r onze keepende voorzitter ïÍas het "kat in rt bakkie', , geen

i"';ll uas hen te hoog en alles op de slof, reg erÍnee. Keurig voor*
:;itter en nog bedankt rror de inzet.
verder rensen uij rhomas veel beterschap en hopen op een spoedig
herstel.

Honkie.
i;L-iitSurQ-lii_: ÊUïïti,iF03j.- ?.-A.

[]a neLJ$nnen te hehbpn \lan A.ii.ll, en Asnr?uir.den.. rnàr-
.:i'r i,jÉ de ri er'le uedstrijc l€!€n ËuitËnpc.rsl.

,-icor deze derde uedstrijri uaren Êr noq drie daqen faest.
l:r:..,fiei?:.1 g.t:", , 

,

.lÉt enigst,e urat sCIepel blijft is êÊn van je tr,ree polsen,'raar zcndagmiddag 1 uur noesten 1J van diá soeFele.lel-
:.sn zLch meli-Jen op het l"eest,ierrein bij cle Srar,
l,.la hebben eerst ulal gezueef t mel z r n ailenr onl z *ur be-
;nr het grol,e sÊe1,
I l- vri j snel nacat de -soe]Ieider het beginsiqnaai had qe-
lauen f lioperde lytse Tys de ba1 in vijandelijk do,?.1 ,..-r
r'irrt publ"iek schreeuude het uit van biijclschap, voorzover*r no! qel uici uit hun kelen ku.rarn.
íi:L h*t traditionele bakje bleef het 1-0.
i'r de rust ís de ItdoarnsomroDtrertf nog even 1-angs geueesf;.

ile tureede he1Ft, veel ba11en in slr:of,, booir, -tennis-
.;eiir overel en nêrq€ns.-;ch kulam er nog een kans die na goed door strompelen van
,:' -i-Ë ouue roaie benut r,rercJ, Z-0,
, i t L,as Levens de eindstand sn LJE hebben er LJaer tr.iee
-, :-1-cn hi-iy4J.

'iuke rrochl overi.r:ens eerder L,eg van de soelreider en:trtky kreeg oak n0g e€n pluirn.
Sienen,JiLlen bedankt voor het ballen vanriên en Thomas

.,i ') Ha rte Beterschap.

jan vod. iJoi:de,

f:



OL}}NOOFJq ? OP KIM SAAS KTffPrCg.$SCEÀP ?

5-1 dlt $es de senÉrationêle start, van de konpe*itie voor
laet 2ê elftal van Ol-debocr-n tegen Wolvega.

ïn de leheHt een sterk 0ideboorrr, dat 'rria ? doelpunten

',,rpn ;ite het """e1drse:r*richt ict r,li*drukkil6 bra,:ht* Ë*t en;
doeJ-punt van Hcl"regE (een van rÍehtír:g veranáerd schot) deed
hiar niks aanaf.

De 2e helfi .vmarLn Diok 2r en áte nog ''lx scoctd-e had- na + ?0

minuten een p&ar n**álijk* rnors*nÍ;en vor:r Old.elioornn uolvega
lras {esr1 regelnratig d.lchà bÍj een doel,prmt, maer Wander { us
aiJe keeper) stonC steeds op d.e julste pJ.aateo *e l.-1 $as hat
afgel"open, i'ío3.vega verJ"oor alle greep *p de wedetrlJd en het
b'ae dankzi j het tekoet aa.n scherlte b5.J 0}Éebo*mrritat'áe Êtand
op $*1 ts bliJvere stekeao

Een optftolst,

/
í r..eÁr \Á"11", L -

Jc Á oen e-n

fl *^ l í'/'

-,1'*?, tE Lr
9il^ailrtaí

prys # /{,2.
'*'u;-,n''t )Áu1fu-
/. b si':



Í1KËLiivi 4 - [LíttËii0,i,\i 4.-
i"ieerrreis 1C man - teruq met 9 rnan en een protest.anl.:,.riivankelijk leeK het nog r,iel iets te kunnen uoroen.

:*r-, hrr-r tale st;rl rtan ci e "Soarnsters" levercj e esn 1-0
. í-i'l lenl.lr-'lrr OO r
,it feit uas \.,ocr Ê6n i/an de Ll. acnr.Êruaari.sen aanleirlinc

;,-i"i anze gi:en knenel eens te teslen. Isn b*heersie ieru,:,]
:i;:eÊlbal in de uiierste hoek van eicen qoal, deeci iiatze
.'*rbi jsteren rJe 1uch1. instaren, 1-1 .
J:ien cck T. e€n bal moeili jk oniier cilntrcle kreeE
I,,:er n"t eËn zeer vreemr,ie draai (noensran:ef f ektJ
r'q:veni;oek belandrJe, ci *eo dit het,Tol:aa1 van onzp R

en het
in onze
'I npn- - .'':^À /,!,:crt '.tL-tÊLJ.

ltr ;ii<krummFrs heoben achleraf toeaÊqÊvÊn dat,
3i:nocnsiE treffler \lai-t het eeiteel LJssr lia deze
i*r snel- ecir'.Br elkaai daor itiiar g*1.
'tËí'r onze sDrÊkancJe mi"drien'-re1flei da scheirisrecniBr ork',ir'E voof sclri j tli j::ter ui maakte, uerd Ceze rien ook te-
t 5,1 ghf, naar de uasirokxen qestuurd, van LJaaruit nÍ,i ars
,,r liÊcni,eLrr.,e orÉnsrecii{ Ér Lreei: tevoorschijn kue!-,r.';l iei noinÊnl rj;rt uij oni.rJekten cJ.rt hij ook hier niet''.rux s,eiri.guxrr me*r uern nencrnin nni.grr:lnr:i er enic i:umult

It i,-ir,e,-,, uaarr.i Ce uii-,ui' srechter irlotselir.: ;;.r;lr-
i,l .:i:de dat de uLeisir j. jd uas alnalsppn.

.)Dn,-.13;*, ;11 ir ekheir-Í on een stnkje, iltaêir za moel hBt:irs riel er ce vrrlpeniia keer veruacnt ik uer vr:ldoei-:rie
l#el naine en e9.; i-'-;iilt: r'EsiltLqr.L.

Ooh een Li"tl."\f,er. -

dii de
Creun gi-ne



Cldebooïn 4 Qena"do,6.

Zond.a.g 18 se1.r+ember sneolden \Are gtï"ze er,rs*e thuisrareC-
r+'ri j* "iliuíi j:ê^ï{i:.r '}-r',t:ig.,",1,3 ,

i{et de feesten noq in d.e benen begonnen uie d"e tn,ed,strijd"
I{et spel" ging vanaf he* besin rnooï eelijk cïrr an ondrnks
de feesten werd er door ons niet echt sleehi- gesneolcl.
1'Ía,t'v een f out in de .rerd edlsing br.recht Renado orl voor-
sorong: O -'t ,

voor ons ook noq enkele kansen rnn.ar het bieef o - 1 tot
de \)aaze e

lïa de rust hctzelfile i:eeld: een goec aanvallencl OLdebo*:*.r.
en í'en r,a ïit"l en clan a.lnvaliend Reneelo 

"
'iía.s de rieli jkint.l<gv f ereeht gewees*r he+ iegenc"eel gebe,"lï{.ie
en ?,a keken yre.r-eqen egn achi-e:-stand. aqrl van 0 * Z.

On.qeveet" eon kw?.rfier VSo? +i jd r.ryerd eïay,e inzet belOond.:
Ri jskqqrn braeht ne'r- eê,il mooi a.fs'anclssehoi ri.e seannii:q
+eni,gt 1'- Z"
Eigenli jk ha.d ni j hi.er-rnee {vonri hi j zelÍ') een nublieks
urissel ver^d,iend man,l- Êr waren deen wisselspelers,
I{et be4on er or: f e li jken d,r.t ceide r]-oegen he* v,,e} gcec
vonden zo en er ro'erd. niet ri(eej1 rie scoord en z,a -yerlor.en
\',re deze wed"st-r i jd helnas met 1 - Z.
i?est.tlij norr li v.d.. Heide te bedanken voor de L"eÍding,

T, J.

J-4_ -LL.



* 
" *'iiq p il:ro r'+ ? 01d e"oo* tu L

fr;rdtr.,g ?5 sgn+enbe:" 'noestÊn $/e aa.nt:reclen tgqen Turkse
:rltri 2 ui+ I{ee*envssír"
i:'í'ncg d-e 2 ned.erla.gen u1{: het vorig seizoen in ons
';+''r.ia4rifcl {tn.q*r:. -t:at l:"1'í,+t -'i,ï1. t,i-io } br-,".i,:,*;i{:li !.-rz a+
* -..'i i,a.r rj Á.

'i l:igt t,,oleede v"n T.S. niet he+ nivo hed vrrn het eersj:e
:i:ifu a-i sne]-; he* li,,ra's Olcteboorn dat het i':eeicL l"an c1e

,i:f ri "iii i:eïar,.l-de.
'' kreqen veel ka.nsen, irfi,Rr er i"'el:d. erg slordi"g ne+ o.eze
{'.:a,sje.e on;gesnron{en z*d,** het l:ange tljd 0 - il -nl_eef 

,

..*h,,qrerd. het voor Ce rrlst nog 0 - 1 ,J.oor- een d-oelnurrt
r.r'i Jan ;l ,
,: ,:ie n;sf he+zel,fde sJelbeeJ-d,: eÊn gged. aanvallend.
: ric"booïï. err eÊn mo el%4n.n vÊï.d ecliqenae thui splo-eg,
l. Íjnoedi.{ werd. }:.et Z - O nq. í}en d.oelpunt van Kees v.ri.V.
:i'l.ryr:r1,pse d"e +rn:eecie helft kreeg cle thuisnloeg een in*
',recte vri je +r'an in i-ret st:a.f schoïqebierl nq een ovel-
'*,Jrnq ciie qoed" werd benut {ae vri je trRn *us) en s-t'ond

{-4A

5: {oË,ïÍ)ederen liepen noo,g on en na.dn,t C,e s!1ts vF.ït T"S.
.r,e keener natrr,-cte {oie clat o! zLJn bcn:rt vreeï'd.eecl)

l:r"ci het ti jd dat er vtq.* yerkoehnq kl"rarn.
,,'id"e s-l:elers mochten d.e wed.s+rd jd. vocr 2 ininuten ',ranaf

ls:ant bekijken.
-,:' clit gecl"ae wa,ï'en de ,qasten toch eel:L l:eet je veyv,'arcl
,.ikbaqrurant trom::t schoteyï ze ir: ei4en rloei,

Jf1lL*



To en Ha:^ry er no.q 1 - 4 van
lr;as de weds+ri jci. beslis* en
nunten binnen.

naakte nA een
zo haa.ld.en wn

,'nooi do elnunt
onze eerste

íTt ?I r tjo

P.S. \',te ;lebheb nfqesnroken da+ weItq, l 'Lr . ,-'<.-' .'. v. t I ,. ,;n , ,, ,, , .

v;o ensda.g va.n 20. 00

Uit de oudg dci:s ....,...., r r vËfl Koog.
(tet<st:S.HuÍsrnan)

i-Jet- tLreede c'eed det seiz,:en ook voorr.refreli;k rrrsgsn nÍstg het. kenoinerischaí,a oD pen ha:rr nà.ilir n-1,ï. f -l-iink. i)e inceli*q uàs aJs vcl;i: 5tie,,5 ?nikk::r-rn 2, 'i ki<rum 3, iï.,(.V, Z, Irn$l:n i, C.i,."U.C, ir-Leer-Juerden /], De eerst,e uecJsirj.icl r,ras inui$ i.ecen
IrnsL:rn en het r,rerlieo no?al ino,:íza^rr. Uits J,,7 í_1.liolr de lueede uedtrijs ío"st er in Grouu, r,.rcrien aan-netreCen. i-iÍerv€n eesn LitsJ:q te vincjenr i,rëtr ue_l rjennst.pllinn: .f, ,L,antinna (Onet ), S,t-,r_1isnan, R.Da:r,
,5.:rtnerie .r (achter)r,,.J.,Qodnnburg, ;1, Je"ninqi (;;dden),i:.Hoekstra, l"-:. Kl-eef stra, UÍebren Huis6an, j.q.lamse, ' '
l,(nol (vorr). liisselssáLer LiËs ir,Vor:l-stra, 

-Tegr"-À"t
cer.RUtineerde ikkrurn 3 blaugn Lle oD n-*fi stekenr'mede
r:Jonrdat- ..]elle Ílost,qa het cloel vaÍ rje !;:sten verdecliilcie.L'iok in Lee:rr,rerjdpn slechis een qelÍj"spel (r_ij:-É;;; -
eFn kiei;re inlarrrirlie: tn het *omó.t cf al Ceza laa tste
ieae] nenrcÊjpnnd unrdt, ( nel is inrnicJdBrs ? 5L",ni);i;r.*"Jan lil ees'ler plctselina €en rJ s ,J+ui
ile ki:ari lies z-í'ttn e. I kl-aa.r Ên kur, :, *n bez rqd u;.t;:dEn.

-t.6*=-



Tk schijn dus in het beqin ven cJit stuk lets teveel te
.. i't: !ËZíiqL" rr.ill; )t t 1,,,.) f.,"r-1r-tij nËi. i,C;i', íii:i.-:i' ill,i-g1ii;JIeFl

'i. r het, eeval er volgenn seiz':sn gebre;l{ aan kory mocht
..i'in. i-'r:r decenber h.ad het, tueedo zÊ\ien punten uit zes

,.: r:! s.i:::i;i--ten. Jaan rJe Jcn! (terl;c uan eer reie naar
,'irriq:i) en S,iJatzema behoorcíen i"nmiddels e\/€neens
.)i de scel-Êr^sqroeii" i"'1ier Leqenover si':i'iC hei vertrek

,.i ír l,i * rrU isitrl; n.
i,r- t'),.1 .ril .,]q.1.:. ,1"i.:,I-rl-"r I

r.irËns van Ce narij en scoorde oi'rs rioelnunl.
íj'r npienur:cl stri jd leqen ttet rvierrje urercl ?er, 1n-1

.,i:!Lr i'rlirril . J,"iicnirlaarf brak, naar -ik ïËet te 1-r gfínne-
-i'r.rrr r:Je ucóre van hst tu-reede oiren rjnor Êen eieei', doel-
-.':-t, ïÊre-, i''cf("U. aen 4-? ze!Ëp u??rbi.; r;.?cden'irurn

.,?n net iteid uerd,!€zoncii:n. Liii teqen I'l;i(,\i. eÊ;r i-3
,r;iriiJirnin! en noq drie nuntcn acht,er op kCIp1ílLler
,riFns. ïeoen Akkrurr 2'"lerd een reeds na tien nii-ruten
-'-i:rlonÊn D*7 achiersland omcebcgen in 3-2 ui.nst.
anri* Ljrioenaar ijeerl het als inval-1er-rJceJ"man eoed.

tet vnllenrJe slachl6ffer'"lerd l;.1\,!/*i, i4-1 ) " irnsr.ri'n
iofls1- in ej-cen huis cok de schctvaardigheid \/an onze
\-'o?:rhnede onclervini:Jen" i.jeer ule::d het 1-4. Sland aan
irnD on i:Jai nonent: hot-uit.Eespeelr.le LeeuLrarCen (iz+-'l;),
:-lcebccrn {tr-te), Stiens (11-i6). uit tegan Stíens
;rosst er dus rsr.,Jcnnen uorden cm ke.npinenskandiCeai: le
i: i r r.ren.

.,r Ê reisden met eÊn !:us vo1 supoorters (rroor het'r-ueer-l e
rí.ri: ,;nicurn), maer kuanen net leae handen terug. iret
:,i:nrnde Cie daq en iri de e€rsle he1ft, r-radden ue de
r,inr.i nEe. :jil voorCeel r,.rerd echtsr niet uitoenuit.
-lr da t,r,reeds helFL via il ,i'.no1 erersl noq \/err.assend
-:;rn Ce leiCinc, ilaiJt daarna r-rist Sti*ns tr,ree keer ons
'ie t ie r"rinden. Tficjnnnde bieeF hpt bi j een Cerde pl_arls
\./r,: i" Cldqhoorn in deze konnetitie,
:'Ël; !asBil ui.s er ncq +,qqen ï.f ,5.2 qeoeff anC nret A-a
r.l,s rËsul.taat. iia het seizoen nsq eens vrienr:lschnnne3-ijk
j.rr en ieoen Jubhega, irit r.rerd op een keihard uelcl (ner
i,r,is aen êcnte Znmerr\ Êen 3-2 nederla;:n. l,l9eens sÊn
.'ei:z-*ikl enkel- kon schrÍiver dezes ne rleze Lredstrijrl
rn Ëpn ile:-vroene zomervak:-.ntia. qenie Lsn.
.ra r-,i-.,1 -:enCrl keer uerCer net dr: nueri.c e1fll--a11en.

i,iordf. Uerv':19d,

-aq *



pLDFÊq0RN 1q - Til.P '6J_ 1A.-
Na LJeer een lange etop mochten LJe LJaer Êen r,iedsrri j d

soelen en uel oF zaLerdag 1Íl september on 2 uur teaeÀ
Top t 63.
lvlaar uB rnaesten eerst natuurlijk de onstelLinct even ho-
rÊn van onze nieuuie coach de Heer 14. ï" Jelsmar geassis-
taerrJ door zijn vrienciin.
Hierna rnoesten Lre dan rnaar even Êen balletje LrapFen an
on t,"ree uur k1-cn!< hÊt startschat (f l-t.r j" L jel 

"ïn het bagÍn ginE het, redelijk, maar Lre mcest,en onze
draai nag een beetje vinden, dil uou de 1e helft niet
erg lukken.
i{aar ue kanden het achtBrin oD cje nul hcuden, di t gebeur*
rJe in de voorhoede ook, dus dat kon noc beter.
De eerste 45 minuten Lieran voorbij en ginqen dus cm een
kopj e thee.
fen kleine aanurijzing van de doach uas voldoende om ons
ueer te motiveren vosr de val"gendc 45 minuten.
14. ielsnra ï,ras nog niet klaar toen ce schaidsrechter bin-
nenkuram Ên ons mee naar het veld uÊu hebben,

De 7e helf t begon sn -ue kuramen €8n paaï keer gned
uÊ8, maar dÍl uas te danken aan de rnan onder de lat.
Toch zouden Lrs de volle urinst pakken door epn schit+*eren*
de actie van J. \/snlstra, die cJe bal hierna voor he1:
doel bracht en J. Uitteveen beh€êrst inlikte, "|-0,
Na nog eén paar domme foutjes achterín kuramen r,le qeze-
gend LJeg. Uant L,e hebben ock 5 minuten met 10 man ge-
sDÊeld, maar het, kuam geiukkiq allemaa] op ztn pootjes
t,arech L. Ue hadden dus nog de volle uinst.

ivlaar on dinsdaq 13 septenber mcestÊn ue Lrser teger-r
helzelfde eIftal. Dus hier vclgt het verslaq van de
re tu rn.

De uredstri jd begon om zeven uur r s avonds, Lre zouden
flink qahandicapt zijn, uani l{. Darn uas niet aanulezign
daarom hadden ,4,s 5, de Jonq van de S I s mÊÊqsnornen om
elf man bijelkaar te krÍjgen.
L-re uedstrijd beqon orn 7 uur, Fiet leek of ïop veel be*
ler of L,i j veel sl-echter ua ren geïJorden, L,ant in de
eerste fase van de uedstrijri uord er beter Bespeetd dcor
TOp. 7e $Doorden dan ock nog aên gaal van 25 met,er ef -slanrl, Ínaar dai dcret er niet toÊ.

1r-



íïaar [rB stonden uel met 1-0 achter.':rl,irr q*beurCe er i,'einigr',rent rJe unnrhnede kon neBn
"iist rnakene BêÍ') Êaar kansjes asar verder niets opl-Jin-

:: snCs.
i1 de rusL, nou ja rust, ? minuten of zo iets, hadden
,"rÊ eigenlijk niet veel t,e zeggen. Lre hadden allernaal uel
ir"'; tje gaten dat L,Ë beler moesten snelen, uant uiat er in
Ía eerste helft qebeurde uas niet van een hoog niveau,

11 a de rrerkor--ln neuze ncEst hel qebeuren, iBa'Jr i*t reals
Ei'niet erg oFr lotdat er eËn tactische r,.risseI i.n hel
irelC uerd gedaan: J, UittËveen in de spits en S, Akker-
ran op recht,svoor, deze r*rÍssel_ had noQ geen minuuf
,-:eduurd en het uas a1 1-1 , deze treflf er uerd qemaakt
dnor -J,'Jitteveen, zodai r,le nCIg'l kuartier hado'en om de
iLJÊe nunt"Ên te pakken,
r"ji I zou gebeuren, uant S, de Jonq gtsf een oaFs langs de
i i.*in cD naameenooin deze zou vlak voor het straf scÀnp-
tebiecl nepr uorCen cehaald, cfus een vrije tran.:liÊrríDor hebben LJe Êen sFeciaList en Lrei J. Theuni$sen
die deze bal oo een rnooie hoogte eou voortrappen en €r
Êen kooqoal uerd gescoord deor S. AkkerÍnan,
'' lit r.Jas onoeveer 10 min. vocr ti jd.
i/i aar het zou noq eraer J.iarden vocr ïDp, u.iant Ër uerd nog
ïsn ciaelpunt gescoord, dit betekende 1-3 en 2 nuntenn
;r uerri overiqBns nok nog een doelpurrl ven j. ïreunissen
: i'nekeurd,il;:ar dat, deed er alle.naal niet znveel mÊËr toe, ce lr,iee
.-rr":nten ueran binnen en dat is nu het breianerijkste.

- -==0O COO==--

eol ,qNh+ /
a

/", f/orls/ro d.rlo^tl t'oar Ae/
*#Ál J L.en g..n van A"l &-+"/l'o.

/ ' ,t z

'o * enren Ho"* Co'/rrAaan ree-/ ÊT?t6'

.1.* /u* vaar e/e overnê,.'ï rroon olezt rau/e,

-7ó-
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D.U,p. lÊ - 0LD[9nCIRI\,i 14.-
Deze'*',edstrijd moest, versneeld r,rorden op L,oensdag ?1

sep temb er.
De aanvaníJ zou kr,lart, ovÊr 6 zijn, teruijl L,ij daar om
6 uur LJaren, dit Lras dus haastrlerk.
Ue uaren net op tijd, llaar hat zou niet nakkalijk unrden
uant ivl, Dam, f . Quarré en 5. de Roos LJarsn verhindert,
zodat 5. de Jong en f. v.d, Uoude als plaalsvervenqÊrs
urerden gevraagd. Het fluitje qing voor de eersta 45 rni-
nutenr u8 stnnden al vrij snel met 1-n achter door sen
verschrikkelijk afstandsschot.
Dii maakte de sfeer nieL beter Ín he+" valri. Iedere€n
schreeuLlde en had op- en aeilmerkinqen otr elkaar.
Dit zou nog uel Êen or:osje duren. Totdat ar op sËn rJoor-
zet L,an Siemen Uillem 1-1 r,rerd gescoort dcor 5. Ë, kker'man
Dit Qaf Ljeer een klBin beetje haoF" Na onqEV€Êr eÊn half
iJur scelen'*rerd er sen speler van ons neergemaaid,
Hiervoor uerd niet gefloten teruíjl iederEÊn dacht, dat
het *en vrÍje trap z>u u.rordenr sFeslde i,iJ.P. dnor en
níenand lelte oFr behalve 5íenen Liill-em die de baL as
t,ijd uregtrapte maar ns het balc*ntact de man raakte, een
slraf schor: dus (ctie cnberecht uas).
ileze i,iard niet genist en het uas 2-i. ftia nog eEil 1t nÍn"
t.e hebben qesoeeld uas het, ruist, dL:s nret ?-1 achterslanrJ
de rust in.

iia een. ?Êer kclLe peu?Ê (5 min, ) kuam de scheirjsrech-
ter ons roep€n voor da tueede helf+..
Lrit zou niet veel beter voetbal opleveren, ik uil dan
ook korl zijn.
D"U.p. scoorde noq 3-1 , taen r,lerd Ër een penally cemist
van onze kant.
Daarna maakte de thuiscluh er nog 4-1 van, In de eind-
sland uerd besl-isi daor Cn Reitsma op 4-2, onze eerste
nedel]aaQ.
íïaar niet. getreurd, er komen mËer r,iedstrijden,
Tevens uou ik de Ë I s 5o de .-rong en f . Vn d. Uoude euen
bedanken voor het, meednen.

rJa Repo;: te r.

.- 0 - fl - t * O - Q,- tr - a - C - 3 * il - n * fl * 0 - l] * C * O * O * (l ". n * D * I * :l - n - D - 0 - u - O - lr
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; rlb
iaterdaq moesten,.rij de eerste uecJstri;C uan de.ifirtetitíe sÍ:e:'en teqen ni0uu,:\le oni.:eveer 2 min, naal<te Sielg een qca1, rnaar
ao? qaen minur:t li:ter scoorde Grcur,r óok dus .l-i,irlear €en ftàar riin. l.;,te'maak:.e pintBr A. ei?*1 van met een moaie kopbal.rlaar Êeen mirruul ri:iter maakte crouur er cnk LlÊer 1rLis 7--2.
iilaat iriet,er F. maakte erdeet: 3-Z ven, maar Grouulsccnide nok uaer dus ue oinqen mst.3-i aan de the*,irra rust hebLren ue er nog S Ie*aar.i;r;;; hebbennet 8-3 qeLronnen.
ia l- uas sen qoed beg_in,

Heir rí co.

* A "- D - n - o * 0 - O - C- O - it - 3 *0 - 0 -{] - 0 * C - O * C - r-) _ C -U - O _ O _ O * n * 0 _, _ O _ í.,)

DR0uu - 0LDts00Rl,t. - 3-9,
In de eerste helft speelrJen Lre 3-3.l:e dnelp:unten zijn gemaakt door siete en pieter.

i'rs rie pauze Lras onze ploeg sterker, uant na 5 mi-:rutsn maakte Henrica het 4e doelpunt.
flaarna ging Ík naar voren om sen doelpunt te
'r:skÊn, Siete riep los an miste.
"',aar uÊ u0nnen toch met g-3,

fla
. rl - íl - o - c) * 0 - fi - o - o - r - o - : - o - I - I - it - c - íl - :t *
, rS?.
+- tF'y'r dinsdag ZB/9 sneelden Lrij thuis

tenen.ouCeh;ske
iret Lias een leuke uedstrijrj.
uj-..' irtonnen met 5-il,

trio.
'j-o*0 -l-.r -n*3- D-:l-?

Fokka l-rooijer,

-lt-



qlgq.9-q!3U -:*IE$l.! tï. -
Ue begonnen ,ylel sterke ee rste hel1.t.

Ue sneelden ruat ovei eil gaal 1-il Ên loen
nog aen 2-A en nng een 3-0
pn het fluitje glnq vor:r de nauz.e, stand 3-0,

FauzÊ.
tueede he-l.ft ook r,Jeer LJaren LJe qoeC
Ue maaklen EBn acaj- en toan krÉeg Irns,:nr
de aftran vo$r de 4e keer en Irnsurn brak
danr Êi-'r zë naakten nel gÊen qoal
eri i"rê uonnan ioch mei 6]Í1 . - Llalmar \,ltnekl aas*

o * o - L-r- c - o - o- c - ii - (', - c- c - (i - il- o- r - e - o - c - c - o* o - o - o- c- rJ- c _ o- cr -
tLlrÊn[ïlJ F 1 - IRt\iStiri í 1.

uiri ncesten maanr'aq 19 september tegen
irnsurn
in de eerste helft slonr-jen Lie 6én nu1.
fi'ï;rêr in de tueede helft stonden us éán êón.
na3r in de laatste rninuten had irnsurn
noq 2 goals
t,nen had ol,iebnnrn uerl"oten inet drie êËn.
Ên horsl naakie 66n mncie goal,

A lbert Ni ihol l.

- c - 0 * o - il - 0 - 0 - 0 - o - 3 - il - c - o - 0 - o -'"i - Íl - c - lt - ÍJ .- cJ - r.i - n - o - L1 - u * o - n - n

r,Ë-.5. - 0L!,[ENilail''j.-
Het voetbÍlveld r.;as €rq nat.

meer u€ hebben toch geuoetbald.
íïet de spelers ilienk, Sander, ïirnot
Fokko, HjaIrnar, Uietse, Horst, AIbert
Germeise.
ïJiet,se maakte in de 1e hel í't, 2 goals.
fn in de 2e helft 1 goal.
f;: t13r::t nllr 3S^ i, -rl,
In f.Í:.5. maakte 0 Qoals.

Rienk v. d. Vel"Ce.
-Àfr*-L 5 -



1.
,,,1rilg',.reak I s*pt. hebben uÊ qeuoethaid
,,ie hebben mel 5-0 gsiJonnen!
la doelpunren zijn genaakt doar tjerk
de ruststand Lias 2-A
r"ienk uierd boos nrnrjat hij ds bal nooit
KrÊeq
een doelpunt LJas maoi in de hoek van het
doal,

Tino zuiderduin.

0 " n -C -O -O -O -C - O -0 -O - 3 -O -rf, -O -O - O -'j - rU - j -O - 0 - C -O -{t - O -O *.O -O

-.\il0ilqti - Ri,1DZUtI RT. - 3-',7 "
Llinsdaq 13 sentei:ib:er moesben

, c..rtb,:11en tegen reedzuart.
in de eerste helft maakt,en zij
?n urj.j 0.

FÊUZE

In de tr^ieede heli'+, stonrJ ik oo keeo.--jerk naakte -1 qoels en de anrJere plneq
rJQ 2 en de ui t"sl*q LJas 3'7 voclr
. eadz*-art. ïietsia.

r.1 -O - 0 - 0 - C -n -O - 0 -0 - C-O - O -0 - C -O - D - O * Í)- C - 0* C - Í: * O - ! - O - n - C - C

f',iLi'_ifoi - 0Lí;f8ilil'iN. _

LJe vertrokkEn om kuart
í--ll" iiebno::n,
1"re zat,en bjj ZuÍderduin
',Je q:.ngen lekkar hard
ie hebben mij getekkeld en de sDheicsrecfrl-er
,':aJ niet eËns gef lo! en dat vond ik Eeaeen Ts jerk
.je 1e he.l f t hac, i',iiLCam 2 qo-=.Ls cezÊt en na-re rust'h.rrJ Tietsia not eén gor,í gezet
"il dan heeÊ1. net 7-1 eer,ro;rnen en cjet, vonCen
,i-i niet zo lei.rktlt

Lie

5 goal s

o'jBÍ' 5 uit

in de auto

Ts;ierk en ii ynke
ilkke:rnani -20 -


