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Aerz,&
Er rekening nee houdende dat er deze week rÍeer een

clubblad uitkomt, wil ik graag proberen om U weer een
beetje op de hoogbe te brengen van het we1 en rree van
de verri"chtingen van onze elftallen.

On dan Lerug te gaan naar zondag 2\ september-
Op deze dag was voor het 1e elftal een thuisuedstrijd
tegen St. Jacob vastgesteld.
Doordat de arbiter verstek liet gaan werd er besloten
ook aI on het vrij talrijke publiek niet teleur te
stellen, een vriendschappelijke wedstrijd te spelen.
In 2x een half uur yerd de uiteindelijke uitslag 3-3-

Oldeboorn 2 had een vriJe dag en Oldeboorn I wist
zt n eerste punt te pakken in een voor hen te zyare
afdeling -
Het werd in en tegen lkkrun 4 een 1-1 gelijk spel-

Oldeboorn 4 ontving G.A-V.C. 5-
In deze wedstrijd Iieten de oudjes het raar zitben.
Een 4-1 voorsprong werd, jongens hoe is het nogelijk,
ongezet in een 4-5 nederlaag.

Het is aI vaker gezegd, maar hoe staat het net het
trainen?

ZOT{DAG I OKTOBER.-

Oldeboorn I had een thuiswedstrijd tegen Gersloot
die er direct flink tegenaan ging, maar de verdedi-
ging van de Boarnsters Has attent en gaf de aanvallers
dan ook volop werk.
De uitslag, een 6-1 overwinning was dan ook een knap
resultaat, alhoewel er nog wel vermeld moet worden
dat er nonchalant net de gecreeerde kansen werd onge-
sprongen, oftenel dubbele cijfers hadden er zeker
ingezeten.

Oldeboorn 2 had een uitwedstrijd in Leeunarden tegen
Rood-Geel 4-
De uitalag, een 2-2 gelijk spel is zonder neer goed
te noemen.

Oldeboorn 3 ontving tíarga 4 en ook hier konden de
Boarnsbers het niet bolnerken en het waren de tJarga-gters die met de volle winst gingen strijken-
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De wedstrijd Joure 9 - Oldeboorn 4 vas, doordat er
feest in Joure ïas, vooruitgespeetd btaaraan de Boarn-
sters niet zulke prettige herinneringen aan over hiel-
den.

ZONDAG B OKTOBER. -
Eigenlijk een bijzondere zondag' dit rat betreft de

doelpunten door en tegen Oldeboorn gescoord, o-l-
34 stuks-

Om te beginnen, Oldeboorn 'l had een uitwedstri jd-
V.V- Aengwirden Has de ontvangende vereniging-
Ook in deze wedstrijd Haren de Boarnsters heer en
meester en konden dan ook moeiteloos de score opvoeren
tot een B-l overrrinninS.
Een kniesoor die er Oyer valt, maar ook nu reer werden
opgelegde kansen soms janmerlijk genist-
Dit neent echter niet r.eg dat dit sterk verjongde tean
het zeker ver zaL brengen in deze klasse -

Het is een genoegen dit elftal te zien spelen en kan
dan ook de wat afgedwaalde suporters aanbevelen om

eens een keer te komen genieten van het spel van deze
jongens.

Ook Oldeboorn 2 tie! niet met zich sol
de een keurige 5-1 overninning op Hubert
Prina -
Om het positief te houden moest ik dan nu maar stop-
pêtr, maar beloofd is U op de hoogte te brengen van de
verrichtingen van alle elftallen-

Oldeboorn 3 n-I. moest naar lÍarga 4.
zal- er maar niet over uitwijden, maar het uiteindelii-
ke resultaat was een pittige 9-0 nederlaag.
Jammer, Eaar niet getreurd jongens-

Oldeboorn 4 deed er nog een schepje(af) en moest
thuis tegen Joure 9, een nederlaag van 0-1o toestaan.
A de ge maar leut het'. lfat jullie

PROGRAI'IT{A ZONDAG 15 OKTOBER.-

Op papier staat Oldeboorn 1 voor een zfla?e' naar ze-
ker niet onoverkonetijke opgaaf, n.l- uit tegen
S. C. Snallingerland
s-c- snallingerland, Hildan en zeker oldeboorn daarbij'
za]- gezien de behaalde resultaten de kampioen leveren.
vandaar dat de uitslag van deze nedstrijd zeer belang-
rijk is.

len en behaal-
Sneek 4:

aL



De Boarnsters zijn zeker in staat een gelijk spel te
behalen, wat prina zou zi-in' maar toch versachten we
een kleine overwinning voor de Boarnsters -

Een talrijke suporter-schare vanuit Oldeboorn zaL hen
zeker stimuleren alles uit de kan te halen en met 2
punten huiswaarts te keren

Oldeboorn 2 ontvangt Renado 2 en zaL het zeker niet
genakkelljk krijgen, maar ze presÈeren knap en er zaL
zeker fel gestreden worden om de kostbare punten
thuis te houden.
Aanvang van deze wedstrijd, helaas niet ideaal, is
12.30 uur-

Oldeboorn 3 ontvangt lrnsum 4 0n 11-O0 uur-
Ook dit zaL weer een zvare opgaaf worden' maar jongens
probeer een punt t,e pakken.

Oldeboorn 4 tenslotte gaat op bezoek bii lrnsum 5 -
(12 uur). De 1O-0 nederlaag zaL hen nog zvaar op de
maag liggen en ze zullen er dan ook alles aan doen
het prestige ïeer sat op te vijzelen.
Aan een voorspelling naag ik ne naar niet.
Laat maar zien wat iullie kunnen.

JEUGDPNOGRAHMA ZATERDAG 14 OKTOBER..

Oldeboorn F1
F.F.S. B
Oldeboorn C

lÍarga D

Oldeboorn E

Oldeboorn
líarga C

Oldeboorn
H-rí-s. E

BOyI B
Oldeboorn
Akkrum D

Oldeboorn
l{arga F

Irnsum F 1

Oldeboorn B

Oudehaske C

Oldeboorn D

Irnsum E

lO.OO uur
1O-00 uur
10-O0 uur
12 -OO uur
1 1.00 uur

1 4. O0 uur
1O-O0 uur
I O. O0 uur
1 O. 30 uur
t1-OO uur

ZATERDAG 21 OKTOBER.-

V.O.G. B 10.00 uur
Oldeboorn e 11-00 uur
Scharnegoutum D 1O-30 uur
Oldeboorn E 1O.OO uur

ZÀTERDAG 28 OKTOBER. -
Oldeboorn
D.ï-P- C

Oldeboorn
Akkrum E

O I deboorn

-7
J

B

D



ZONDAG 22 OKTOBER. -
Oldeboorn 1 ontvangt O.il-V - Deze uedstrijd. kan voor

de Boarnsters geen problemen geven en He zi-en OIde-
boorn net ruine cijfers ninnen.
Aanvang van de redstrijd 2.OA uur.

Oldeboorn 2 gaat op bezoek bii Bakhuizen 2 en ne
gokken in ieder geval op een gelijkspel.
Aanvang 14.30 uur-

Oldeboorn 3 staat al reer voor een zya?e opgaaf,
n.I- uit naar G.A.V.C- 4 en se zien de punten in
Groun blijven-

Oldeboorn 4 ontvangt Akkrun 5 on 10.30 uur en ze
zullen zich zeker niet laten verrassen en re versach-
ten een oyerwinning voor de Boarnster-oudjes-

ZONDÁG 29 OKTOBER.-

Fochteloo
Oldeboorn
Oldeboorn
Oldeboorn

Oldeboorn 1

Blaurhuis 2
Tijnje 3
Udiros 5

Hi 1 dan
Zandhui. zen
Oldeboorn
Small i ngerland
de Ílesthoek
F.F-S.
Fochteloo'
St - Jacob
V.V.Aengwirden
Gersloot
o. il. v.

14-OO uur
12-34 uur
1 1 .00 uur
10.30 uur

Zandhuizen vrr- J
De l{esthoek F-F.S-
Fochteloo Mildan
O.ll. V. St . Jacob
Snallingerland - Oldeboorn
Gersloot V. V. Aengwirden

1-
2
3-
4-

2e klasse À

Mildam de koploper noest tegen F-f.S. genoegen ne-
men met gen gelijkspel. Een volgende veraassing ras
dat Smal'lingerland met 2-O klop kreeg in en tegen Zand-
huizen. Aengwirden Oldeboorn is reeds bekend, 1-8,
terri jl- de l{esthoek met 5-0 uithaalde tegen hekke-
sluiter O-I{.V. Fochteloo - Gersloot eindlgde in 5-4.

Stand nu: PROGRAUI.IA 15 OKTOBER
1.
2-
3.
4.
5-
6.
T.
B.
9.

ro.
ll-

T-11
7- 9
4-7
5-7
5-6
6-6
5-5
4-3
6-3
6-3
5-0
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OLDEBOORN 1 . GERSLOOT 1.. 6-r
Na de oefenredst,rijd begen St. Jacob vorige week

door het regblijven van de scheits nochten ïe nu dan
aantreden tegen Gersloot.
Iedereen Has precies op tijd, wat de trainer erg
goed deed -
tíander had nog een kleinigheid voor hem want ZeíL(stra)
Has jarig die dag.
l{e kregen nog een taakomschrijving en ríe nochten los.
Verder is er eigenlijk niet veel te vertellen, uanb ne
waren sterker dan Gersloot.
Ifat sons rat minder ging maar dan ook weer wat beter.
Het yas wel een moole en sportieve wedstrijd, met veel
spektakel en doelpunten, wat onze suporters rel in de
snaak is gevallen denk ik.

Verder rou ik Thonas nog bedanken voor de vedstrijd-
leiding van vorige week.

Dit ras het, tot volgende reek dan zijn rij er ook
Yeer -

Age.
I

I

I

l+i -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oo-o--o-oo-o

MILDAM 1 - OLDEBOONN 1.-
Nadat He vorige week de volIe'winst hadden gegrepen

tegen FFS, nachtte ons op 17 septenber de zva?e taak
on de punten te veroveren op de koploper Hildan.
Om half één waren re even bijeen on de technische be-
spreking van Zijlstra te beluisteren om een uur of
één gingen we op neg naar Hildan.
Die toen aI lang op het veld stonden net hun nieuve
tenurs rat voor ons betekende dat He in de nauwe
blauwe' shirts de 90 ninuten noestten doorbrengen in
een weertje sat zeer aangenaam ras voor de kijkers,
maar oE in te voetballen toch wel erg ïarn Haa-
Nadat we ons wat Harn.hadden genaakt en de spieren wat
opgerekt hadden, kregen re nog tien minuten om sat te
rusten en de laatste correcties aan het schoeisel toe
be brengen
Een paar minuten voor tree.kwan de nan in het zvarbe

{_J



pak ons ophalen voor de 1e 45 min- die overigens zeer
rustig verliep aan beide kanten een aantal kansen die
niet benut uerden, zodat we net een 0-0 stand de rust
ingingen en het bekende bakje thee kregen.

Na een ksartier kram de seheidsrechter ons voor de
tweede keer die middag om te zeggen dat sat hem be-
trof de laatste 45 nin- ook gespeeld mochtten worden-
Deze zou zoals later bleek 10 keer zo spectaculair
worden als de eerste.
tJant na ongeveer 10 nin- scoorde Sietze Bergsna 0-1.
Maar na de aftrap Èerd er door spelers en scheidsrech-
ter fel op de gelijknaker gejaagt en zo kwam er 20
meter van het doel een vrije trap die in eerste in-
stantie te traag werd genomen en zodoende er al lang
een verdediger voo?stond.
Maar d'tt was de bedoeling niet van het eadeautje
volgens de scheidsrechter en liet de vrije trap over-
nemen die nu wel doel trof en we weer bij af waren,
d-w.2. de stand van 1-1 op het scorebord stond.
Haar aangezíen Lre de winst roken gingen we in de aan-
val die een hoekschop opleverde.
Deze werd beheerst ingeschoten, maar de scheidsrech-
ter zag (als enige troqJrens) buitenspel en keurde de
goal af zodat het feest niet doorging, dit leverde
natuurlijk hefbige reacties op bij de spelers als zo
ook bij de in grote getale opgekonen publiek.
Maar de scheidsrechter hield voet bij stuk en her-
vatte het spel net een stuitbal???
Na enige tijd kwam J- Yoolstra nog in de ploeg en
aangezien geen van beide ploegen de redstrijd nog i.n
hun voordeel kon beslissen nerden de punten, hoeuel
onverdienstelijk, verdeelt
t{at natuurlijk zeer onterecht was.

Haar heb positieve is dan ríeer dat He 2 redstrijden
hebben gespeeld en 3 punten hebben.
En a1s U eens een zondagmiddag even op het voetbalveld
wilt kijken bent U natuurl-ijk van harte welkon.

Sietze Akkernan.

-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-
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AENCI{INDEN I - OLDEBOORN 1.-
Na de groot uitgevallen overwinning van vorige reek

tegen Gersloot gingen we vol goede noed naar Tjatle-
berd.
l{eer zonder de geblesseerde Frank líarnerdan, maar weer
met een fitte grensrechter. rn onze gelederen ook reer
sietse Bergsma die zuiniger loopt dan een telijke eend
( t goal op 25 kansen of zo). t{a een voorbespreking in
Hobel Goerres en een goeie warming-up en weer veel
supporters uit Oldeboorn langs de Iijn begonnen se met
99í inzet.
In de eerste minuten kregen we veel kansen die niet
nerden benut. Ile speelden toch beter tegen een erg
simpele ploeg en na een 2-O vooraprong werd het Z-1.
Met de rust stond het 4-1.
Zonder te wisselen werd in de tseede helft de voor-
aprong nrustigr uitgebourd tot 8-1 -
De doelpuntenmakers ríaren vandaag:

Sietse A. lx; Sietse B. 2xi Johan T. 3x en
Kees Spek 2x.

Volgende week een trtopper'r tegen Snallingerland.

DE EERSTE. I'EKET{ VAI{ HET T Tí E E D E.-
Na.een inspannende trainingsweek, waarin drie ksar-

tier fanatiek getraind werd, togen ïij op een woens-
dagavond richting st. Johannesga om daar onze oefen-
campagne te starten tegen Dtf p 3 -
Deze ploeg had er al meer trainingsweken op zítíen
dan wii, zodat we in de rust tegen een 6-3 achterstand
aankeken
Na rust bleek echter dat ze hun kruit hadden verscho-
ten, zodat ríe alsnog langszij konden komen-
De eindstand 6-6 had evengoed 9-9 kunnen zíjn, want
beide ploegen raakten ieder drie keer de 1ab -
De Boarnster goals yerden gescoord door tÍillen (2x),
Binne (2x) Jan N. en Sybrand.
Na deze succesvol-re oefenredstrijd vond onze coach
het nieL nodig om nog meer te oefenen en vaarden we
met een gerusL hart naar Ameland orn Geel tlit 3 tebesbrijden.

-7-
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Met 1O fitte spelers' 1 zieke speler, 1 coach en 1

supporter kwanen wij op Anelan d aan' Na een bus-

".i"j. 
door de duinen arriveerden wii bij het veld

Bij à" bespreking werd duidelijk dat de coach zelf
moest sPelen en zo gebeurde heb'

Geel l{it 3 nan in de eerste helfb een 2-O voor-
spronSenbourrdeditindetweedehelftuittot3-0.
D; weàstrijd leek gelopen' maar in de laatste 15

ninuten wist orrze coach nog driemaal het net te vinden
zodat ne toch nog meb een puntje huiswaarts konden
keren

De volgende wedstrijd die op het programma stond '
was tegen Irnsum 2- De wedstrijd begon op de zondag-
morgen om 10.30 uur na de Boarnster feesten'
Het feestgeroel zat ons nog aardig in de benen' naar
gelukkig paste orrze tegenstander zícln aan ons tenpo
aan.
Zodoende kregen wij in de eerste helft de beste kan-
sen, Daar deze rerden niet benut'
In de tweede helft risten wij Íe1 te scoren en nel
door llillen en Jan lI- In de laatste ninuten kregen we

her- conditioneel nog even noeilijk, maar de einds;ltl(l
bleef 2-A - Zodoende hqlben we nu driepunten ui-t de
eerste tnee wedstriiden, hetgeen een behoorlijk re-
sultaat nag worden genoend in deze klasse '
Om op de goede weg te blijven ' moesten we de veek
erna in sneek tegen LSC 4 nininaal êên puntje halen.

De eei.ste helft was LSC de neer aanvallende ploeg'
maar onze achterhoede kon met steun van de keeper de

bal uit het doel houden-
Bij een van onze aanvallen werd Jan N' in het straf-
schopgebied ngevloerdn- Penalty dus, het buitenkansje
rerd door Binne benut en zodoende konden we met een
1-0 voorsProng thee Saan halen'
Jan M- nerd gèwisseld voor Ate O' en zo gingen we de

bweede helft in.
In de eerste fase van de
lijk moeten seoren' naar

tweede helft hadden we feite-
ondanks de goede kansen kre-

gen te de bal er niet in-
ioats zo vaak in een voetbalredstrijd gebeurde dit weI
aan de andere kant, l-1-
Hierna was de beste kans
kant paal vloog de bal er

voor LSC maar via de binnen-
weer uit.
het eindsignaal, en is erl,tet de stand 1- I hadden we

dus al weer een puntje door ons binnen gehaald

t



Volgende week tegen GAVC 2, en ríe zullen er aIles
aan doen om op deze goede Heg te bfijven-

Binne.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oo-oo-oo-o--o-o-

OLDEBOORN 2 HUBERT SNEEK 4..
Zondag B oktober moesten we aantreden tegen H-Sneek

Na de vorige wedstrijd gelijk gespeeld te hebben in
Leeuwarden tegen Rood-Geel noeste* ïe nu spelen tegen
het onderaanstaan H.Sneek- tíaar we in principe geen
noeite nee mochten hebben, maar je weet nooit hoe de
bal rollen kan.

ïn de eerste helft waren re licht in het voordeel,
net als resultaat één goal voor ons, dus 1-0.
Na over en ïeer wat kansen hebben gehad was het rust.

Na in de rust te hebben gewisseld, J- I{ierda en
H. Oosterhof eruit en J. llijdan en D. I{esterhoven erin
wat'-een kleine verbetering opleverde, nant het duurde
niet lang of onze Hock en RoIIer J - Nijdan die na een
lange solo 2-O scoorde.
Even later sas het ook al 3-O na een fout in de verde-
diging tussen de keeper en de laatste man die in eigen
goal schoot.
Later in de wedstrijd werd er tegen-gescoord door
H.Sneek door een foutje in onze verdediging, naar rerd
afgekeurd door de scheidsrechter, maar onze grens-
rechter hield er een andere nening op na en keurde
hem goed, 3- 1 -
Een paar minuten later' maakten Hij door een snel opge-
zetï.e aanval reer een goal, ditmaal was het P-Tysma
die scoorde, 4- 1 .
Even voor tijd werd het nog 5-l en
van de redstrijd en dan gauw onder
de kantine om een koune -

dat Has het eind
de douche en naar

l{. v- Kalsbeek-

-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-
-9 -



UDIROS5.ALDEBOARN4.-
tlespeeldenuittegenNieuwehorne'maardewedstrijd

rerdeenbeetjeuitgesteldwegenshaakjeszoekenonder
de lab van het ene doel -

Eindeliik konden He beginnen, het spel Sing op en neer
maar al heel snel knam er een doelpunt voor Udiros '
een keihard schot voorbii de keeper in de verste on-
derhoek- Enige tiid later stond Harry aan de linker
kantvanhetdoelenza'datdekeeperteveruitzijn
doel stond en een mooi boog-balletje Sing de bal over
de keeper naar de verste hoek in het doel '
Toen stonden de beide partijen gelijk, maar het spel
ging op en neer.
Ío.. kreeg Durk de kans oB de bal voor te zetten,
alweer Harry kopte de bal op de 1at de bal Sing terug
enschoothemgoedharderin'maartoenstondenwe
voor, Iater werd er Pauze Senomen'

Tseede helft
Udlroshaddeaftrap,êlsnelhaddenwedebalneer

afgepakterkwaneenvoorzetenHarryknaldehemer
goéO- itt. Toen ïast het een opluchting, de tsee punten
hadden we binnen. 

.

Hans Poepjes had ook nog wat kansen, twee keer net
naast, de verkeerde kant dus de derde ging tegen de
paal, dat ras even Pech hebben'
b. bal werd in de sloot geschoten en wij noesten een
heletijdwachtenopdebal,maardetijdSinSdoor.
Later had Udiros nog een kans ' maar daar bleef het
bij.

1-3 voor ons' alweer twee Puntjes'

-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-

-Jo



1 C OLDEBOONN OUDEHASKE. -
Maandag 4 septenber moesten ríe onze 1 conpetitie-

wedstrijd spelen tegen Oudehagke.
Er saren er een paar ni.et, naar we hadden goede in-
vallers (bedankt).
l{e kwamen in de eerste helft voor te staan door een
zee? goede corner van Siet,e, dat was de stand ook
in de pauze, 1-0

Na de pauze gingen ne er weer volop tegen aan,
heb ging goed na een tijdje was het 2-O-
Siet schoot nog een keer op de paal en pieter
ml-ste een mooie kans en toen kwam Henrico die er
3-0 van naakte en dat was ook de eindstand,
l-O voor ons en de eerste twee punten zijn binnen.

Udo Dijkstra.

-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_

donderdag 7 september OLDEBOORI{ DE SIíEACH--
De aftrap en het ras begonnen.

Na tien ni-nuten werd het 1-O voor ons en
toen hadden we er al zín in, want al gauir
rerd het 2-O -
Toen nas er pauze en daarna werd het 3-0
en 4-0.
l{e konden rel meer doelpunten maken maar die
gingen nis.
Dat was jammer, 4aar er ríaren nog maar

'vijftien minuten te spelen-
Hun kregen ook een paar kansen en tree daar-
van die benutten ze-
De eindstand werd \-2-

Jorn Klonpmaker-

-o-o-o-o-o-o-o:o-o-o-o-o-o-o-o-o-oo-o--o-oo-o-o-oo-o-
J.l_ JJ



Zaterdag 1 6 sePtenber noesten He

thuis voetballen tegen Warga
de eerste helft ging wel goed toen kregen re
een koPje thee dat was lekker '
en toen gingen we het veld Heer in'
narga kreeg een goal en later nog 2

dus dik verloren oldeboorn
rre hebben ons best wel gedaan
volgende keer Proberen we het weer

Tsjerk Akkernan'

-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-

rpsKENHUrzEN - 9LDEBOORN'-

ItetrÍaszat'erdagnorgen.I{egingenuitnaar Idsken-
huizen.
Toen we daar waren kleden we ons om' Toen begonnen ue'

Idskenhu ízen had de aftrap. Idskenhuizen rías de

hele tiid oP onze hetft'
Toen ve orrg.rr.-" één krartier bezi.g raren maakte Ids-
kenhuizer.r een goal' Het ïas dus 1-O' Toen een tiidie
iater floot de scheidsrechter ' het was pauze '

PAUZE

Toenhaddenwijdeaftrap.tfegingenindeaanval.
Iíe schoten vaak ,ir. opeens kreeg ik de bal ik schop-

te de baI ,r"""--Pitt"" boepSes' En Pieter Poepies

maakte een goar. Het ras r-r een tiidie rater schoot

ienano van ldskenhuizen op onze goal'
Udo Dijkstra dook over'de bal'
Debalroldezachtjesdoorhetr'aseengoalhetwas
2-1 -
De scheidsrechter floot af voor het einde ' verloren
met 2-1 -

Broer Voolstra '

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oo--oo-oo-oo-oo-o-oo-oJA- JL^



Voetballen 6-9- 1 989.
tle noesten om 17-15 weg naar Nyland om te voet-

bal len.
lle rÍaren er om ongeveer 6 uur.
Toen gingen ríe omkleden en toen inspelen.
En daarna kwan het fluitje van de scheidsrechter ! !
Toen we begonnen nerkten ïe toch dat He nog een
beetje stijf waren-
tiant we konden ze haast niet tegenhouden-
De eerste helft hadden ze geloof ik 3 doelpunten.

De tweede helft schopten ze niet alleen tegen de
rnaar ook tegen het gras en tegen de tegenstanders -
Overigens hadden ze de tweede helft ook nog 2
doelpunten gescoord.

H. J. Akkernans.

SPELERS:
M. de Haan, J. Anthonijs, D. Akkernan,
B- VooIstra, G. Sé:iere, S. Zuiderduin
E- Zonneveld, J. Hoekstra, J. Ííilke,
A. de Boer, R. v.d. Velde, H. Akkernans,
E. Hienstra.

-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-

SCARNEGOUTUM - OLDEBOORN.-
'le helft ríii noesten om elf uur in Scharneggutun

Iíezen.
I{e waren een beetje te laat want de brug stond
open boen we er ríaren gingen rre voetballen.
Scharnegoutum ging in de aanval nadat wij hadden
afgetrapt -
het ging heel snel en wham hij zat en dus achter
zoging het door tot 3-0 en dan nu om een kopje
thee pauze

-ls



2e helft
Even Iater na de aftrap gingen wii in de aanval
Tony kwan heel nooi uit maar hii scoorde niet
dus nog sbeeds 3-0
Toen hun naar voren kwanen scoorde scharnegoutun
en 4-0 daarna gingen ze Heer in de aanval een schot
heel mooi hoog en ksam net niet achter de streep
maar de scheidsrechter zeí dat hii zaí en het was

nieb zo.
toen zíi broer ziio vader ook dat hii niet zat
wij maakten er 4-O van dus de eindstand 5-O
SHIT;........ volgende keer beter'

Andreas de Boer v'd'
D pupillen-

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oo-o

zaterdag 30 sept. moesten we weer voetballen tegen
de Joure.
Het zou wel een zvare wedstrijd kunnen vorden want
ze hadden met 2O-1 van Akkrun Sewonnen'
Joure had de aftrap ze gingen door en maakten een
goal 1-0.
Maar toen was het onze beurt naar dat lukte niet zo
goed.
Het rtas al Saun 3-O voor de Joure.
Maar we lieten de moed niet zakken naar de snelle
achterstand. Maar het wou niet zo goed '
Heel jammer was dat de ruststand 5-O (sas voor de
Joure ) -
nillen zeí: wie aan het eind van de wedstrijd niet
moe is moet 10 rondjes on het veld lopen (doen we

dus niet ) .

-7Lr -



De Tweede Helft.
Wij hadden de aftrap. D. Hein nam de bal rueenaar schoot net naast. a" Joure n"J ..r, corner hetschot kwam voor het doel ik. zou- hen weg schoppen

ïl;ïrïtd_Í:", eersr resen nijn knie ir,-r,"r doer

3l-;: had de Joure weer een paar goals een stuk
De eindstand was O_. . .

3;,':l':l:.:;::.";:,iï;_;:" wer een mooie (kopsroor)
En nu nog even de ,p"f."u,Andreas, Stephan, nient, Jelger, Thony,

iïif;",'r;li:;'""u:;tj"ï;i","=Ë:;;;, nrrin,

Jan Iíilkens.

-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_

oLDgBOOnr _ c.A.V.c._

Tietsia Nieunland -E pup.

-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_

-7ï-

Krart over negen vertrokken wij.Tien uur'moesten we 
"o"iulrlen.ïii hadden de aftrapEerst maakte C.A.V.è- een goal.Daarna naakte ïietse ;Èrr--"fo" ons, t-l dus.

pauze
Ïoen knanen zíj ueer in de aanvar en maakten een goar1-2 daarna seoorde líietse een goal bij eenkorner in één keer Z_Z-trven Iater kwanen zíj Heer in de aanval en maaktenweer een goal Z_3 en dat $as de eindstand dus-



OLDEBOORN FI - TTARGA Fl.- 4-0.

ik stond de eerste keer oP nklepn
naar ik had.niks te doen weet je wie de
nkoolsr heeft genaakt'
eerste helft hàns en sander' in de tree
helft ik en theo. de wedstrijd was heel
spannend. je kunt wel nerken dat we een

nieuwe "tréénerr hebben'

Jeroen -

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oo-o-oo-o-o-

Zaterdag 16 sePtenber
speelden we tegen Akkrun
Akkrun had de aftraP
al gaun stond het O-2
toen ras het rust ' na rust begonnen we weer

vol goede noed maar er rtas Seen
houdén aan- het rerd 0-7'

-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-
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