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ZOHDAG 11 DECEMBER 1988.

Een thuisnedsiriid tegen Àengwirden, wat eindeliik
!{eer eens 2 punties oPleverde-
In zeker niet éán der beste i+edstrijden lukte het dê
Boarnsters Lach om de Aengrrirders met een 2*0 neder-
laag naar huis terug te sLuren-
Dus eindeliik Heer 2 puntJes erbij-

ook 0LDSBOORIí 2 liet zi-ch niet onbetulgd en behaal*
de in en iegen !íolvega een keurige 2-A overwinning,
en draaien lekker nee in de kopgroep "

SLechts ! verllespuntie eeer als de koploper '
AlIe nogeliJkheid ou dus, laat ik het voorloplg tEaar
houden op heel hoog, te èindigen.

ZOHDAC 18 DECEHBER.-

Oldeboorn 1 uoest' 1n de taatste redstriJd voor de
rÍ-nterstoi naar Buitenpost om daar be proberen aan t*
tonen dat ze reer op de goede Heg naren aangeland,
naar helaaE heb pakÈe allenaa} uel anders uiL'
Johannes, oftetel de goalie, heeft een prina vedstrlj"
gespeeld en dus zeker ïoorkoEen dat het geen dubbel-e
ciJfers serden.
Het een dikke 6-1 nederlaag konden de Boarnsters têru,-
keren en dankziJ de *intersÈop hebben ze dan 'nu echÈ
de tljd on hun ronden Èé llkken.

ook oldeboorn 2 bleef enigszins beneden de vertach-
tlngen door thuls tegen F.F.S. 2 niet verder te konen
dan een 2-2 gelliksPel.
Janraer, Eaar qua spel za.E er echt niet neer in en zul-
len llander en z?n nannen Zeker vrede hebben oet dit
gelijke spel.

J
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En hoe ziin nu de versehillende ploegies en elftal-
nen geêindigd.
rjj-tisnatuurlijkindekantinet,elesen'EaaraaBge.
:-qien nie I iedereen in de kantine kont volgen hier de

standen van alte J'.rnioren* en senioren '

srAltil Pan 1 4* ï a* 1 9 88 .

f ÀTglf DÁ{i À "ïunioren. ÍATEnDAG B Junioren.
", , ïtieLpen 1À 5-8
?- - OId*trncrn 1A 5-8
3. i]-id-r" 1& 5-6
ló " ïsp r 63 1$, 6-0

U ATHnPAC S Juni0rsR -

ï " 0l-deboorn 1D 9- ? I
?. ïrnsum 1$ 10-14
-ï " Warga 1D 1CI- 1 1

il " ff"A"ïÍ-c" 1n 10- s
5. S.D"$- lD 9- 4

6 " Akkrum 1s ,? o.- 3

ZAïEllPAC f Pupillen"
ïrnsuro 1 F

i) I de boorn
0ud ehaáke
f'"F.s" 'lF
Akkrum
c-a-v.c.

1- r{-o"K. 81 6*8 13* 7
2" De Blesse B I 6-A 15-1n
3" $ldeboorn B1 6*6 X3-12
4 - Hieriresch. BZ 6-2 ?- 1S

15- ï
1?- 14
14- 15
8- 20

?9*18
29 -?Aj{1-35

-jï" 33
1 1-4?
9-53

3?- 4

37- 7
15-?8
1 s-26
1 0*33
,l 0-33

frA'rESDêG {_.rïpi} }en "

1. Ii'nsuu 1fl In-20
2 , Sch. gr:ut** 1E 1O* 15
3. Àkkrun 1E 1O-l 1

4. Terhonne '! Ê 10- B

5. 0fboorn lE 10- 6

s" G.À"v"c. 1g 10- 0

ZÁ,TEËDáG L ? PuPirlen"
1. fi.Smart F1 10-i9
?. Hildan F1 10-1?
3" S.C.Joure F2 10-10
4. Otboorn Fz 10- I
, . ïÍ'schooL F2 1S- tl
6" Hl Boys ?2 t0- 2

66-14
3l-19
35-27
45-38
2A-32 -
14*81

5
.J-
lr

Ë

t

1 0-20
1r' '!o- 1 6
1F 1CI- I

10- 6

51- 10
66-12
28-?B
29"35
13-51
8-591F

10- 5
10- 5

3miffi rz\-r.ÀIu&1Ët3ry ïs. -tr ï-r'f',# { f,r: F:l :f';l-
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sTÀtsD PEn l ri- l2- 1988.

3e klasse g Senioren.
1. Renado 4
2- t,.s.c. 6
3. S. C - ioure .!l

4. oldeboorn 2
5. Frleslahd 3
6. F.C" Wolvega
7. Turkse Sport
8. Read Swart
9. F'.F.S- 2

10" H.Z.S. 5
1 l. Langaeer 3

4e klasse O-

1 " Àkkrus 3
2. Balchuizen 4
3 ' Harga ll
4. oldeboorn 3
5. Hicabor I
6- c-À.v-c. 4

4e klasse S.

1. Renado 6
2. Àkkrun 4
3. S.C. Joure S

4. oldeboorn 4
5. Read Srart 5
6. Turkse Sport

Bijgererkt,e stand
2e klasse A-

10-14 23- S

ro-r4 2?-17
10-13 aE.-18
10-1 3 ?*-25
1r-13 *?-20
'!0* r a 'à5*?_5

10- 9 r6-aCI
'r0- 7 19-20
10- 6 18*29
9* 5 13-21

10- lr 1 6-32

10-19 51-12
10- 1tr 43-e t
10-13 36-18
10- 7 20-42
10- 5 16-lt 1

r0- 2 I 3-45

1O-r6 39-19
ro-13 36-17
10-r2 28-r9
10- 1 0 ?2-26
10- 5 16-34
10- 4 15-q1

12-22 39- 1 1

11-17 ttz-15
10-15 39- 6
1?^ 1tt 25- 1T
12-14 16-16
1 1-12 1 9-28
12-10 20-32
1 1- 9 2A-26
10- 4 11-28
12- 4 14-4?
9- 1 4*24

5
Hrv.l

HIY.2
nu

1. Anelandia
2 - Bakhuizen
3. C.Á.V.C.
4. St. Jacob
5. Buitenposb
6. St,. Annapar.
7. Oldeboorn
8. S.V-Thor
9. A.lI.Y.

10. V.Y. Aengrirden
11" F.F.S.

-3



ffil dan besluiten net
ons clubblad heel

en een

toe te rrensen.

Verder íens
succesvolle 2e
toe.

alle Lezer van

GEZELLÏGE KENSTDACE}I

YOORSPCIEDI& 1989

ik alle acLieve leden een
helft van de comPetitie

sï._ JÀcqg_- 0l,Dsq093t{ - -
Ita een reek rust gingen re op bezoek bii

Met drie verdedlgers op de bank begonnen *e
zear zvare klus' A1 gàutí sLonden se met 1-O

t{a dat sngelukkige nonent 'das het' O}deboorn
spel maakLe -
Haratruimekansenaanbeidezijdenrashetrrederon
een goal. Yoor de tegenslander ' 2'A Het zou niet z'o

tang neer duren- 'frlak Yoor de rust kopte kat (tt- Oos*

terbaan) nooi in het hoekJe (aeer zeLdzaam voor deze

jodgen]" 2-1 -
ila een }ekker bak.ie thee begonnen ne met frisse

moed aan de 2e helfb"

Sí. Jacob
aan een
achter.
dat het

//.""v
/ .'/ .rn



lfa zorn 20 nin. spelen knam er een wissel, de onderge-
tekende ging op de plaats spelen voor Gerke.
l{a trat drukken op de goal van de tegenstander lrou de
bal het net niet in en als riJ het niet doen dan da*t
St. Jacob het vel.
lla een eorner kopten z,e de bal het goal in, 3-1.
lía dat noment gÍngen lÍe aanvallender spelen.
Johan kríarn in de plaats van Je1le, uat overigens relníg
resultaat opleverde, ondat re met 4-tvoor onze broek
kregen.
Janner I

le hopen dat het volgende reek bij St,.Anne beter
gaat.

'Frank Harnerdan-

-o-o-o-o-o-o*o-o-o-o-o-o-o-o-o-c-o-o-o-o-o-0-o-o*o-o-

2e elfta1 0Ldeboors nit dlep da1 op weg nsí!.r d.e t*p I

Na een goede start nan de coupettt:.se de eerste ? redetriJd.en
rerden gfrronnen, sloeg mLssclïien n.êrv. een stukje Ín dit
bladrrraarln.stond I Oldeboortr 2 op weg naÍrr 5*1 kampíoenschap?

het bekende rr Sontekoe effecttr toer Eet 2e belandiie in een

dlep il*1 en de epelera koad.en de noiirratíe nlet meer opbrengen

on vedstrijden nasr hul hand. te zetten, Laat etsa'n te r*irurêa.

Dit '*as vocrr r/asrrLer eên rêáen on de tt rorde tafel conferantLer
r*eer in het leven te roepen, om d.E"v. êen peptalk de spelers
weer op een lijn te brengen en tevens d.e overige problenên

uit de rereld te h*lpen.
De gevolgen ËiJn bekends het 2e begon weer te traÍ.nen,

het keepersprobleen verd opgaLoet en nad.ien ls er 'rnog'f rliet
rrerloren. ïIit de laatste ! wedetrijden 9 punten €fl,,,...ó..
r+e doen ríêêr ne{d voor het karapioenschapr r*at gelet op de



inzetrar'gelopen zondag d.uidelíjk te merken r*as. Toen we teg*n

het zeer rnoeili-ik beopeelbare stobbegat terug kra,nen van

een CI*2 achtersiand op 2-?. De r.+11 on te vinnen is weer aan*

wezig.

F,r is nog een lange weg te gaan tot het eind. v*n èe conpef.itiet

'L.e "ie:: ïoor'$í b ki jk*n heeft ían ook geen zin. i'/arrnear de

Ína*t en Ce *nnheid. bi.ruren het 2e el"fial- gehasdhaafd bl-iift

krrr,uen vg c.it seiacen aÊer i-r$og eindigen"

Wij rense:: íedereen p::ett'ige fees"i'sl'a$!ên en een eportiaf i989'

-s-o-O-o-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O*O-O-O-O-O-0-O-O-o-O-O- 
O

r À g*;.L_Ï E .- KJg. n L;r P U Z Z E-L:'-

Helk gelegenheidselftal is dit? En rrie is de leider?
?,eí de juiste speler op de juiste plaabs'
onder de inzenders var de juiate opstelling sordt een
boekenbon t.r.v. f 25,-- verloot'

OpIossÍngen inzenden bii de redaktie voor
DrllsDÀc a JAt{uÀRI 1989 -

EVennogdit'vooraf:hetgaatoneehteouderrreLse
opstelling met 2 baks' een spil, 2 halfspelers' een
keeper en een vijfnans voorhoede'

Aan de hand van de hierna volgende nin of meer
krypti"sehe onschriiving 1F heb voor de echíer Boarn
ritàr supporter maar een peuleachilletJe on deze ap-
stelling te maken-



De redaktie ril de namen graag volledig, dus meÈ de
voornaan erbi$j

On het wat genaakkelljker te maken geven ïti alvast
de voorletter van de ueeste spelers.
Deze voornanen beglnnen net de letter J.

Veel succes.

Onder nuailer staat ln het doel de keeper die neest-
aI de spijker op zijn kop slaat en ln
zijn rerk niets net koÍen te aaken
heeft en hiJ is beslist niet op zijn
oondJe gevallen.
De rechtsback neestal met éón, tnee oi-
drie ztagers in één elftal en hij woocr,
naast ziJn zrager, die naast de sekre*
tarls roont
De spil van dit elftal gebrulkt' koeien
anders dan de rechtebuiten en beoefen,'-
het vak van zeker één yan onze vroege-
Pe sponsora
De llnksback ls een broer van de llnki-
blnnen slene andere broer dit seizeie:i
regelnatig paal en 1at r"aakte"
De rechtshalf heeft dezelfde voornaag
a1s de lLnksblnnen en linkabuiten en
aIe hij het nak z6'u'^uitoefenen Haarme+
hij zijn achternaan eer aan zou doen,
dan zou hij regelnatig in de clinch
gelegen hebben ugt collega's van de
penningmeeste.' .

De linkehalf heeft dezelfde ba.as als
één van de tree spelers ln dlt elftal
net dezelfde achternaam
De rechtsbuLten gaatruet dezelfde die-
ren on aIs de spil naar nel op een an-
dere xijze; hiJ ig een broer Yan de
vrour van één van de bestuursleden.
De rechtsbinnen heeft dezelfde achter-
naam als de oudste leider van de B

Junioren en dezelfde voornaan als de
schoonvader Yan de rechtsachter.

7.

*1
r
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9 De nidvoor gaat (biJna) attijd uet de
auto naar het r.erk en speelt neestal
met zijn jongste broer, relke dezelfde
voornaan heeft als tvee andere spelers
van dit tean, trt hetzelfde elftal.

10 De linkebinnen staaÈ zijn uannetJe
tussen de vrouren en nas/is regelma-
tig in het plaatselijk café (tn

. funktie) aan te èreffen.
1 1 De linksbuiten doet beslist de sas de

deur niet uit, zíJn achternaam is ge-
l-ijk aan het beroep Yan de man die
voor de klas staai.

En Lot slot de leideltr, rant rat ls een elftal noch
*raard zonder een Soede leider of leidster?

12 De leider Yan dtt elftal noet nog ge-
vraagd wonden Eaar bekleed ne1 een
funkt"ie 1n onze verenigingr is 8e-
tround ret de vroegere buurnan van een
ex-bestuurslld welke deel ultnaakt
van dit elftaL. o

Ondat 'doorallerlei suoezen dlverse spelers hebben af-
g*zegd noest de lelder met dit elftal op pad-
'rLrt zoa}s een ieder rel reet kan de coach niet tegetijk
i,:rrachen en meí de grenarechtervlag zwaaien-
laaron is er" nog gezocht naar een grensrechter-
*e onschrijving van deze dertiende flguur is als
vorgt 

zijn aponsor is zijn baas en geluk-
kig heeft hÍ-i geen verstand van
voebballen naar nel van.

Nog.naals de goede dertien nanen ulterlijk
3 januari 1989 lnleveren bii
de redaktie.

o
t)
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Probeer even een stukje te schrijven, werd ook rnij vorige
week gevraagd.

Recien hiervcor was 't uitkornen van een herstkrantje, hetgeen

nu voor u ligt.
Echter, aan schrijven heb ik mê nog niet eerder gewaagd.

Toch doe ik even nijn best. ben dus vcor dit verzoek gezwicht.

Toen ik aan het elnd van het vorig seizoen de kans had ui.t het

bestuur ie stappen, was ik dit ook van pJ-an.

ïnmiddels hen ik niet twee taken kwijtgeraakt, nraar heb ik er

. twee bijgekregen, dus daar kwam nj-et veel van,

Geldzaken heb ik gedeeltelijk overgedragen, Ínaar geld kreeg ik

de poen.

En de bediening in de kantine blijven Yntze en Annie doen.

Regelmatig draaien ook bestuur.sl_eden kantinedj.ensten en we1

ricor de week.

Steeds rneer vi"i.jwilligers hebben zÍch hiervoor aangebcden, daar

hen dit vre] leuk ieek.
Tevens houdt de fam. Blaauw de boxen en kantine schoon en net.
Daarorn vanaf deze plaats een compliment hiervcor.
Als het aan ons 1igt, gaan jullie hier nog J.ang nee door.

GeLukk:g hoef ik dat niet te Coen, v;ant dat gaf me vast niei
veel pret.

En bovendien v.,ordt ik vrijwel ieCere week net smerige cluhienues:
verbli.;d.

Nu, dat schoon te krijgen kost rne ook ncgal wat tijd.

weer.



ATTEIITIE !!!! ATTEIITIE !!!!!!
*=:====3==*=:=== ======== ===:==:===:======= 

*-

Een lekkere kiP in de P&il,

daar hoaden xij xel van'

ZATERDÀg .?,4 DecenL?I verkopen rij deze dieren'
t.t

zodat allen Èradltloneel kergt kunnen vieren'

yoor de jeugd hebben wij oit i'niÈiatief genonen,

nant ook niJ noeten aan wat eNtra geld zíen te kouen'

Zodat nti nat neen voor de ieugd kunnen doen'

dus nensen , KOOP OI{ZE Kf P i 'p'v ' een ka lkaen '

I t jeugdbestuur -

r*Ë3:ffiry :N'Kq"i

.. , ^-.'-l
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GeregelC wordt ik echter met nog een ander probleempje

geconfronteerd,

Bn dat betreft dan -t materÍaa}, waart'cor ik verantwoorde-

1ljk ben.

Langzaam maa.r zeker verdwijnen steeds de balLen, iets dat ik

U weet vast wei dat dat vaker gebeurde,

wel herken.

dus rnen is nog niet
bekeerd.

leiders en leden,

ba11en op.

É,
lfu alies steeds naar duurder worrlt, moet rie club maar Íneer

betal en,

redereen weet, dat ook O"-"f,rb het rriet zo ruirn heeft.

En als jui-lie ailenaal de ballen weer even uit de struiken
halen "

Uiteindelijk zal dan blijken dat de ciub nog meer seiecenen

beleeft.

ldant hoe neer julije dit soort dingen zeLf doen.

Je zuii begri.jpen, dat scrreelt ons veel poen.

Aan het eirrde van dit stukje wil ik jull:-e wensen.

À1 le 1eoen, leitiers, vrijwilligeï's, supporters, donateurs

Roep' het harC opdat

ênzovoort.

ee=n ieder het hcort;
Iijne Kerstdagen .en een

Sportlef 1989 besie fi]enseir'

ïJTH

Kort rnaar krachtig meldt ik nu dan even, heren

Kom na de training even bijelkaar en zoek a1 die

ïk hoop dat het dan beter gaat vanaf heden.

Geioof rne, want Cit kost ons nogeens de kcp.
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UÏT DE OUDE DOOS ....VAN KCIOS.
(Tekst: S. Huisnan).

Indlen dit schrijven nog in 1983 van de persen tott
nogen ïe één ding nlet vergeten, nanefijk U

Gezellige Kersbdagen
en een

Voorspoedíg 1989
toe te rensen.

Hopelijk kunnen ona eerste en bseede elftal de sbtjgen-
de fijn van zondag 1 1 decenber het volgend Jaar "oort-zet ten
Volgens leider lí. Veenstra doet het treede zetfs nog
volop nee in de striJd oB proeotie.
líab het seizoen 1970-r7t bef,reft laten ne de nog te
vernelden feitjes &aar achLerrege en gaan 197 l-t 7Z
onder de loep nenen "

Het Heer naar de K-t{,V.8. geprosoveerde eerste had
dat seizoen de volgende tegenstantiers:

H.D.T., Tolbert, Bakkeveen, Gorredljk,
Buitenpost, Blue Boys, HaruE, Oerterp,
S.V-l.l.H. en Hauterwijk.

Een enkele keer moest dus over de grens rorden gespeeld "
De eerste oefennedstrijd vond op 15 aug. plaats in
Houtigehage en leverde êen verdienstelijke 0-1 over-
rinning op.
Twee dagen.later uoest C.À.V.C. in Grouy ook het onder-
spit delven door een in de laatste ninuut benutte
sbrafsehop van doelman H-fi- Hieusland.
Daarna volgde, als beloning voor de behaalde proootie,
een reísJe naar Enter en r*erd er ook nog tegen de
plaatseliJke vereniging gespeeld.

f{
,

-.í



De technigeh superleure ïukers risten net noeite een
4-2 overrlnning te behalen
Broertje tlleger (toen pas 17 iaar) schakelde alg Yoor-
stopper de leÈere topscorer van HeracLes en heÈ gehele
betaald voebbal, ene Hans Polko, bljna volledig uit.
overÍ.gens stond err dte dag neer op het progranma en
het serd een reuze gezelllge dag-
lIa drle dagen feest moesL nog even tegen Harga sorden
aangetreden voor een oefenredgtrtJd en sonder boven
wonder nlet eens verloren (1-1)-

De eerste conpetitlesedstriJd ras ult tegen Tolbert
ren leyerde een letnat onnodlge 1-O nederlaag op'
Daarna een knap hergtel tegen K. Àkkernans en zljn
tnasanten.
GorredlJk ging net 2-" ten onder-
'lÍervolgens rerd aartsrlvaal Blue Boys ( lnnlddels ook
in }ager regionen verkerend) bii het kanaal net 0-2 ver-
slagen. Thuis tegen Oerterp rerd het 1-1 en nog een
gedichtJe gan Jac. de Vos in het krantJe, hetgeen zlJn
laatste zou ziJn. HIJ kran dezelfde veek nog plotse-
ling te overllJden. Despelere van het eengte behoef-
den niet neer bang te tëzen een veralag te rnoeten
schriJven, ïant dat dsed tralner l{- Delgrosso sel'
Ats leider fungeerde A.G.Blankenberg.
Tijdelijk nan T. Àdanse de gedlchten voor z5'jn reke-
ntng, naar hii nilde zlch hier niet aan vaetbin den'
Na een 2-O neáerlaag tn HaulerriJlt rolgde een 4-1
overrinning tegen hekkeslulter S-V.lt.H.
H. Àkkernan noest de ploeg $eer eens konpleteren en
vist zeLfs te scoren.Daarna verscheen in het club-
blad een artikel van ce hand van Delgrosso onder de
kop: DRïE 1n één en êên utt DRIE.
l,Íarum bezorgde ons eên l-0 nederlaag, tegen Buitenpost
een noeizane o-0 (een rBdsbrlJd naarin Koos ziJn ren*
tree mocht ,naken vantreget een bedrljfsongeval van
r. Blaaus)! en tenslotte net vele invallens eên 2-0
nederlaag in Bakkeveen.

De A-Junioren lagen Heer eens dyars en weigerden als
lnvaIler c.q. nisselspeler t,e fungeren. op een specia-
1e bi jeenkonst nerden de za}(en tens.Iotte uitgepraat.
Thuls tegen H.D.T. toonde oldeboorn karakter door een
o-2 achterstand on te buiÊen ln een 4-2 overrinnlng.

-1-JU



Het had Lange tijd gehaperd aan de acoremachine, ràr"
daL deze ïeer op gang k*an noesl ook Tolberb onder-
vinden. 0.1.v. scheidsrechter pruin ult Sneek (bi3
elke nedstrijd vergezeld van zijn knappe dochter enna afloop tevens een goede krant van Hotel Goerres)
haalde Oldeboorn met 5-0 uit-
S- l{alzema ont,popNe zich a1e een rÍare goalt,jesdief.
Pruin Leidde een reek later ook de wedstrijd in en te-gen Gorredijk. Ondanks het feit dat He met de rug Le-
Een de muur stonden, rerd de redstrijd voor de rust
i.n tien minuten beslist.
Toen scoorden J. Kalsbeek, $. t{atzena en J- de Jong
voor Oldeboorn en Gorredijk kon hl_er slechts éán
doelpunt tegenover stelten en was zo vrÍenderijk eenpenalty te missen. Ex-betaaldvoetballer Tj- Knist(visboer) meende zijn teLeurstelllng sons ap sclanijver
dezes af te uoeten reageren, Koos rÍst gelukkig het
hoofd koetr te houden, hoewel na afloop bj- j v.d. Zeeniet oeer.
ïn ïrngun rerd de overrinning ts avcnds nog eenstrlichtjeen gevierd en konden He èevens de reeultaten
van 81ue Boys" Akkrun en lrnsum vernenen-

lfa traalf redstrljdin hadden ile tn 'aalf punlen ver'-
gaard.
In 1971 ook nog thuis tegen Blue Boys en kwamen nietverder dan 0-0. volgens Delgroseo had otdeboorn cok
nog geluk, daar een zekene S. Huisman net naast e!.gendoel kopte (traO zeker nlet in de gaten daL die kopbal
( nbekekenr was ) .
Ook de uitredstrljd tegen Oerterp kon ondankg het
srechte ïêep nog doorgang vinden en eindigde in eÊnbloedeloze 0-0.
l{a veertien nedstrLjden reeds zesLien punten, hebgeen
een vijfde plaats in de rangschíkkÍng betekende.
Hierop volgde een kort'naar hevig wintertje, saarin
ïe toch nog enige o9efennedstrijden konden afrerken.
ïn.Ionre (net o.a. E- Basna Ín de gelederen) een 3-CIneder].aag en bi j Read snart op een vroêge zondagnorgen
0-0 of zoiets.
!{a deze redstrijd meL zoxai de gehele ploeg naar
lleerenveen on de tpompebleddenn aan te moedÍgen.
Het betrof een bekerredstri,Jd tegen $parta en deze
Bing heiaas net 0-'l verloren.

*11



Pas in aaart kon Íeer voor de konpetitie rorden Àan8e-
lreden en koploper HaulerriJk trok nogal vorstel ljk net,
0-1 aan het langste eind
Intussen behoorden ook H.J. en J.H. NieuHland tot de
selectie en nochten thuJ.s begen Bakkeveen (uttsla6; 0-o)
invallen,
Een Heek eerder hadden we Bui.tenpost noet 2-5 afgedroogd

Terder reinlg gegevens terug te vinden en voorlopiS
houden ve het ntaar ïeer ?.a -

Een volgende keer de resultaten van de overige
eIftallen.

HEEFT DE ToEïBAT,JEUGD Ït{ oLDEBoonrÍ EEt't ToEK0HST:

l{adat het bestuur vorig seizoen had besloten oa de
eerslvolgende jaren de ieugcl de voorkeur te geven bo-
ven de senioren, bleek dit in eerste instantie een
verstandige zeL.
llelaas nu,: He halverxege het seizoen zijn bfiikb dat
de 4 sen" elftallen met hangen en ríurgen een conpleet
elftal .bijelkaar kunnen krijgen-
Dtt kont vooral door de vroeg.tiidige afzeggingen en
blessures.
Dib betekent dat vele À iun. reeds bii de sen. hebben
gespeeld.

11*lL
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Zo langzanerhand bekrulpt ons het gevoel, "laar zíJn
ïe nu nee bezign.
Kijken ne naar de jeugd, dan bliikt er toch progreseie
in te zit,ten, n.1. het aan?a1 Jeugdleden neent toe,
maar ze norden zo langzamerhahd re1 in de kou gezet.
De grootste problemen doen zich voor bii de uitned-
stri jden .

Se ouders van deze jongens {en neisjes) hebben
raarschijnlijk geen ftraur benul voor rab Yoor proble-
nen de leÍders sbeeds ïreer konen te staan.
Itei rijden op zaterdagnorgen 1s en btijfL een groot
probleen, zodat dikwijls een beroep noet rorden ge*
daan op steeds dezeLf,de mensen"
Daarom verzoeken HiJ de ouders van deze junioren om
hier eens eYen blj slll te staan.
De vreugde die deze jonge spelertjes beleven aan de
wedstrijden kun je ze toch niet ontneuenr oB de door*
eenvoudige reden dat er geen chauffeur is voor een
ui Luedstri jd .

Ook rorden de ouders benaderd on zaterdagniddag
(ttJCens de rinter) -een tiidie te aesisteren in het
gymlokaal blj de trainingen.
t{ederon hetzelfde liedje, geen tijd en heb naar 2
dagen per reek vrli en die zijn voor het gezin-

Ous. dan draait rederon het beatuur er voor oF r
janner dat het zo moet gaan.
Ën rat is nu 1 à 2 uurtjes op een zaterdagniddag
deze jeugdleden bezig te houden.

Goed, genoeg kriSiek geleverd, ïê hopen dat di"b
allemaal in de toekonst beLer zaL rorden, ï€ spreken
dan ook de hoop uit dat het Jeugdptran L.z.t - zijn
vruehtan zal afrerpen.

Prebtige Kersbdagen
en eên

Gelukklg Nieu*jaar.

-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-



OI,DEBOORil 1A - D.Ií.P. 14.-
l$a de afgelaebe nedstrijd op 3 dec", die re te6en

Akknum zouden spelen, mochten He 10 dec. ïeer de groe-
ne naÈ op on onze teg:nstanders DWP te bestrijden-
Deze pLoeg had het lef gehad ons tree net een neder-
laag naar huis te sturen' Dit zou hun geen dende keer
lukken. Dit moesten xe dan naar even *aarnaken.
We hadden nsg een lichtpunt!, l{arinus Dan ksan ons
Heer versterken na een lange afrezigheid.
lÈa sat problenen set de scheidsnechter, die iets ?er-
keerd had begrepen, kon de redstrijd om iets over tree
begínnen.
l{e lraren nog naar net begonnen of het ras Sietze A.
die scoorde, l-0. lla 5 nin. spelen na dLÈ nomenÈ, nerd
Jeroen ll. tegen/in de blubber gedrukt.
Hiervoor rerd een penalty gegeven.
Deze serd aonder enige noeite ingeschoten door Cees n.

reiding hadden geno$en. 
zodat re neí 2-a de

Toen de peuters van nïP onàzettend begonnen te zeuren
omdab ze bang ïaren dat deze redstriJd en hun kanpioen-
schap Yenloren zou gaan.

I'la een bakje bhee konden se de nedstrijd hervatten
zonder l{arinus die gerisseld rerd en Eeltie v.d- líoude
een helfb moeht neespelen.
lfa de hervatting hadden He Yoor de rind, dit rerd na
1O mln. uttgebuib door Sietze À" die scoorde' doordat
Sienen lLllern ver uiischoot, f.it betekende 3-0.
l{a nog 20 nin. scoorde Sl"etze A opnleuï op aangeven
van Jeroen Ií.
Het werd in het veld steeds grÍnmlger, er rerden zelfs
slaande beregingen en doodschoppen gepleegd-

*1q



Sdaar dat deertle $ïls nie r , lrï&fih 6Ís hadden de punten inhet zakje tbroekzakje wel te verataan).
4-O zou de uiteÍndelijtce r:iLslag ni*t zijn er kranr
nog een bij dÍe serd ge*coord door .gok naa!" eensl
5*i.) dus, 2 punten erbi j dLt geef I het volgende bee lr!:
9 wedstnijd, 11 punte*, eZ voor 16 iegen
en *aarschijnlijk een 2e plaats-

0LDEB00RII 1A - ïOP ''_63 1À. _

HadaN ne rrorige Eeek teg;en oHp met 4-l hadden verlc-
ren eías het nu w€er tijd dat ïda ireeï'€êns de *we* pun-
ten noesten veroveren, dib !íaa nogeLi jk on:dat ne devorige 2 wedsLrl jden tegen TOp hadd*n geenonrlen"
EíndeliJk konden we Hear eens óp een n*rmaal tijdstip
de reds?rijd konden speLen, nanelijk cn 2 r:ur.
Toen xe ei"ndelijk konden begirrnen oÍït 3 uur-
rn het begin werd er nati-g gevoet,batd veer $r, nsen endus ook veel nissers"
Tctdat de spits toch na veel kansen eindnlíjk scc*rde1-0- Hierna gebeurde er niet veel íneer dus gi.ngen wede rust in ret een 1-O voorspr*ng.
Na een technisehe bespreken ên een bakje Nheesireng fluitende scheidsrecht,er even Iang* oÍÊgen dat hiJ sel Ëêer Hou beginnen.
l[ou ja, dat noest naar en gingen vo1 goede mo

kwa:n Ce
Le zeg*

ed hetveld Heer in.
Deze moed sakte al ïreer snel lleg *qant het spel liepniet en TOP kon zelfs kansen krijgen die sons ter-
naunernood verijderd kcnden worden dccr de achterhoedeen Si.enen.
Haar ze hlelden de nul yel vast, d.m.v- een pass opJeroen die eên schÍtterenqie goatr maakte van de zijkant2-a en hler zou het ook bij blijven dus hebben ïe Heêr2 puntjes binnen

--==OOOoO==--

pLpEBoO,{il 1À: nrE}.PFt{ rg
líe moesten 26 nov " Heerr

de derde keer.
oit' zouden rê kunnen xinnen oo' onze stijgende liJnrrast te houden tegen Hielpen tenminste.
t{ant de eerste redstrijd verloren ne met 5-1, de tnee-de speelden we gelijk net 2-Z- Di.t, zau de kans zi jnon die tijn doorzebten en konden ne DÍÍp sfschrikken.on 2'ur stonden ve net erf nan in het verd dte neest-

-t F-
-3J

tegen hlelpen spelen rroor



al ïel aanríezig trlin, lnaar rfe hadden zelfs een wissel
dit {{as de laatst,e i{ rEedstri jden niet vocrgekomen.
He begonnen vol goede n*ed meL de eerste helfL'
De eerste 5 nln. wàren:roor $ns dit gaf ons direkf
ook de voorsprDnB dcor een afsiandscot van Jelle T.
{25 ur, ) dus net nas {-O dat spreekt voor zi'ch'
fie*Cu" {gebeurde etr xeinig noenengtraardigs dat er goed
voetbal nerd gespeeld noet toch even gezegd'
tÍat ik nog bijna zov vergel,en en Hou dat het ni"eL 8e-
beurd Has, was dat Hielpen neí vóor rusb scoorde,
1-l dus-

In de rust gaf de lngevallerr coach (trainer) een
speech !Íeg ríat je noest doen "
nit is schljnbaar een goede nethode sant het spe1 in
de 2e hel_fb rdas veel beter dan írr de eerste helft-
Sr aerd goed gespeeld' dit resulteerde al snel in
een doelpunb dat serd gescoord door Janco '
Ha ncg een kwartiertJe sco<lrde sietae A. een doeÏpunt
en bracht, de stand op 3-1. l{a seer een kxartiert je
rusa {Uat in de sloot) raren we enlgszins uit de wed*
strijd en kregen geliJk een on de oren' dit brachí
de etand op 3-2, zodaf. er een spannend sbaattje xab
IaLer een staart bleek te zlin, *ant de scheidsrech-
ter Iiet onÈzettend i.rng doorspelen.
l'laar voordaí hii affloot gebeurde er nog het een en
ander.
Hielpen ging natuurlijk aanvallen zodaí ne met een
csunter de spanning uit de xedetrijd haalden ondat Cees
R. de stand op 4*2 bracht.
Di.t ilas de totale afslachting nog niet vooP de koplo-
pêP, rant Jeroen ll scoorde nog 5-?'
Dit doelpunt rerd ooor voorbereld door Jelle T. d.q..v.
een hoekschop. l{iet lang na dtt doelpunt was het ge-
beurd.
En als ik goed heb onthouden dan hebbên ïe nu I xed-
etrijden gespeeld en 9 punten en een doelsaldo van +2

de vllegende zeer
reporten van

druk
14.

-7í-

hebbende



oLDEBOORH r- ilTEUHESCHOO?-_

Zaterdag ?T nov- moestën He on 11 uup voor de 3e keertegen l{Íeuweschoot suel n-He hadden de z vooriaande keren ar van hun geÈ*cnnendus se dacht,en dit :-utnt nt: sak *rel $eer i het lukbe oclc ;qïn de 1e het f t síalaên !íe veeï be*er en k*sam Hieuxe_schoot en niet aan te pas.l{a een sat roa'er situàtie voo* heà gcal v.an ruíeuse-sehoot naakt cor ztn eerste doelpuntl He br-even vee-1 b.:*ter en na een t,ijdje gaf iíietse u*, go*iu pass op Ccr.die st.ormde op de x**p"" af en gaf lrio"i c* 16n ].Íjndie bal- me een poeier...ram over de keeper heen, 2_0,Dit 
',as echt een ïtereldgoal- r0 nln. taier gaf onrrer-get,ekende een pas$ op Cor hij rende,*u, op de keeper?f ' schoot de bal onierkant r-at in, alneer eên beau';...llat cor gegeten had risten ríe nÍet, maar rrij ïfas intopvorn -

De 2e helft ïas iets nrnder dan de eergte, Êaar eraï.gaf het re stonden met 3:O voor. l{a een te za*hbe te*rugspeelbal van lfieureschoot zeí ik aant je re1, 4*G-He vonden het_een beetje sneu voór ll. f scgbot <ius gav* ,hun- ook een pleziert je, ,f - i.ze kregen.nog een-paar vrlje trappen naar erke keerals ze zouden schiàten t<rai Hans aet rat Chineesschreeunende roorden inlopen zodat 7,e ulsgeholen.
;:ï:t 

kreeg .i.k nog een kans die ik dan ook benui:te,
Dit ïas ook de elndstand-
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