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tE laatste veken van het voetLalseizcen werden bt1 ntJ }6'hee.t'st

door twee z.aken, hoe gaat het net Theunes Jelsna en worden ve
kanpioen.
Zorfraq 28 april j.1. werd het le elftal kanpic:en.
Toch on7er97a ie dat dan aet geaengde qevoelern*, vant in je 'tch-
tezinfd spelt stee.ds ree, hoe zc,tt het net Thetnes zijn.
AIs dan het le elftal je verzoekt om nanens hen een b>s bloe.nen
naar Theunes te fuengren, dan neet je dat je niet de enigte bnt
die hieraee rorrtIoopt.
Dit tekent denk ik het nedeleven en blangstel)ingr birnen de
v.v. Olde-.born ver het ziekbd van Theunes.
Theunes, die ik neemakte als aktief voethller in het 4e eit--
tal, bepetkt, aear van god.e wil.
Theutres, die je daar'laast erg vaatleerde vanhleEfe zijn onvervoest-
àate hunetr, zijn rcppen en anekdotes. Kortoa het saaensplen
ging na de vd.strijd bete.r dan tijdens de ved.strijd'
Vorig jaar trad Theurrcs toe tot het bstuur van de v-v. Olde-
furn. Helaas heeft hij de funktie van sectetaris geen inhottd
kunnen geven.
Al snel vetlen vage klachten evnstÍger, en bleek hij kanl<er te
hebbn. Ogreneeslijk, zals later za.t bliiken.
Ik heb hen tis'dens zijn ziekte diverse aalen opgrezocht, zovel
thuis, als in het ziekenluis. Wat nij daanran vooral bijgeble-
ven is, vas zijn realiteitszin en zijn positieve instellirzg.
hk toen hij vist dàt hij niet latgr aeer te leven had. Je kon
alles oryn en blat net hen bspreken, je hctefde green verstop-
Frtje te splen.
Tijdens ons |aatste openhartige gresgek kvaa aan de orde dat
het hea spet dat hij niet neer in st,:at vao iedereen te Man-
ken var de belangstellingf en het nedeleven tiidens zijn ziekte.
Ik heb hen ten bloofd dat ik dat namens hea zou doen-
hk hebbn ve fusprnken vat te dren varuteer hij za-t konen te
overlijden vrcr of tiS'dens aktiviteiten binnên de voetbtlvere-
nigiryr.
Ilet is dan ak Me zijn vens dat het eirde seizaersfeest van
zaterdag a.s. gevoon doorgnat.
Ik zai nij Theunes blijven herirzneten als een plezierige' psi-
tief ingiestelde kraap en vers Tonny en de n:asÈe faailie veel
sted<te toe bij het verver*en van dit verlies.

ie Rijskanp.

l,lanens Theurrcs .Telsna Mank ik hierbij iedereen voor de b-
larzgstellinEl en het nedeleven tijdens zijn ziekte.

Tonnie Riiskaap.
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Zaterdag 20 april aocht het Zn. optrdpn als grastheer van GAVC'

ïn GYtztut een echt niet genakkelijke zege. Maar in deze wdstrijd
varen d.e Gratvsters geen prtij voor ()ideborn. h L14 over-
winning sryeekt v@r zich.
cb het v&trijdritne op peil te hotden hadden de nannen van

Jan en ltander een refenvdstrijd en vel tegren de b'ren uit Nij-
bets, Blue fuys. In een leuke Fttij vetbl bleek dat olde-
furn straks àest nee za| ktnnen draaien in de 7e KLasse FW.
ïn en greliikopaande vdstrijd net Oldeborn het neest aan de
iE|, echter zoruier afnaker, vas het oldeborn dat net een 2-7
ovem,tirutirry kreegf vaar nen recht op had. F.en verdietde overwin-
nirg.
Oldefurn 2 vas wij.
Lltick and Flup<e noesten thuis aantreden tegren Thor 4. Dg'ar
verloren net 7-2, vat hen rwr nraar op de mag Lag, vatrtaar clan

nk dat ze er enthousiast tegernan girgen. &brek aan sensatie
was er zeker niet. fun uan ortze iotErcts. ttdt is z'n tveede naaa
rck alveer, noest een slag yan de grenstechterknuppel incasse-
ren, zo ergr dat hij het veld noest verlaten. llil bii deze Qtick
en Flup<e M.anken vwr de duidelijke uiteenzetting van de
schui.ltanen van hun ploeggetnten. Ilet lijkt vel op een ptzel
m de juiste r1atnen te weten te koaen en ik hoop dat de trctwe
lezers van d.it fuld e.rnee uit de voeten kurnen. Llelaas ben ik
niet zo'n ptzelaar, laat ik ll:6tar eerlijk zijn, ik sr76,p er nogt

niks van, naar dit za| vel aan nijzelf liggren. h nql even op
de vedstriid terug te kanen, het verd uiteirdelijk 2-2, en ik
vezmd dat "fuin |angs de liin" het halve cluhblad er deze
keer nee zal wL|en, ak al nede doordat er in deze vdstrijd
nqnl wat is gebrrd.
Zatezdag 27 agil.
fu vdstrijd 6L 3 - Oldebarn Zn. verd vrijdag 26 agil reeds
gespeld,. Alhaevel het Zn. siechts bschikte over 1'0 splers,
verl. x,k deze vedstrijd tzogr net succes afgesloten. Het verd
uiteirrteiiik een 74 oventinning. Gtgreslagen kanpioen du.s dit
seizoen.
Zordag 28 april.
2ldeborn 2 nest het thuis opne.nen tegen Ig 4. tbk in deze
vtdstrijd bleek veer dat Jelle en zijn mannen totaal van slag
zijn. Kan het zijn dat Jelle zijn nannen tijdelijk vat ver-
waarlcpsd? Zo ja, dan neaen ve je dat niet knalijk- Je hebt
op het qenblik rntwrlijk artdere zorgen aan je hnfd net je

?



nieuwe wonirql. Naor. er ndar vat w>:,ts van en dan volgetvi seJ-
zoen er veer serietn teqenaan. i-let verd deze keet^ een 3-7 ne-
derlaaq.
Qldefurn 3 noest het in Tervtspl opnenen tegen 'tfisplia 3.
lihar urt btrauubate brcrn te hebbn venTdnen, verd het een utat
srTeue 3-L nderlaag. fk kan over deze vdstri jd kort zijn, er
zal vel een uitgrebreid verslag verschijnen in het cLubblad.
Oldetutn I had de ofrracht nÍnimal 1 ptnt te pkken in Ger-
sLnt. Als dit zou lukken dan vas het kanpioenschap een feit.
Ííet a] de jongrens god. gdaan hebbn dat vel heel veel furn-
ster suppttere naar Gerslo,tt tiàren grekoaen m dit mee te na-
ken. Janner dat er op dit vel zeer onegaal terreintje geen goe-
de vdstrÍ:id vervacht rccht vorden. fu bai naakte soms de neest
onryeliike capriolen en aa.n alles bleek dat de gastheren hier-
nee bter bekerrt h/are.n dan de fuinzsters. fusonddnks girzgen de
furznters er gM. (sons vat te gehaast) tegiernan. & die sury
portets die niet aanvezig ,Jdren niet larg,er in het orgevisse
te laten, het verd uiteirdelijk 1-3 voor Oldefum en daatdnr
verd nen eirdelijk kanpioen in de 2e Klase FIIB. Ik veet dan
ak zel<er dat ik bij deze rÈnerls alIe suppttere jullie van
harte feliciteer net dit uiteirdelijke succes. Ilij eteten vel
bijm zeker dat jullie in de Le Klasse F1/B zullen aedraaien
in de hqste tegriorrcn enfuensen iullie ddn d veel succes
toe. llij vemchten leukere dstrijden te zien volgerd sei-
zoen dan in de 2e Klase ryelisk uas.
Uitslagen rcrdag 28 agil 2e Klase NB.
&titenpt
Nilddn
@tsIot
Aenguirden
I{esthoek

Stard Fr 28 agi I
7. Oldebon
2. hrdhuizen
3. Í{esthoek
4. llildan
5. St. Jacob
6. àtitenpt
7.ffi
B. Gersloot
9. Aenguirden

10. Fochtelo
17- Ilestrant

- httdhuizen 1-3
- 5t. Jacob 2-z
- Oldebozn 1-3
- Fochtela ?
_ FFS 1_1

(incl. de tvee gestaakte ndstri jden) .

19-33 (kanpioen)
J9-27
L8-25
L8-24
18-24
1*22
19-15
18-1L
L8-10
rc-a
L8-3



Dit vas dan het laatste overzicht van dit seizen en ik hnp
d.an d< d,at ik vat btreft het reilen en zeilen van de senio-
ren-elftallen u op de ho,-gte heb kurnen houden'
Tot slot ve2s ik jullie allen een nrcie zoner en een prettigre
vakantie toe.

Aibrt Ni jholt.

AIs reactie op bvenstaard.e. denk ik vei dat een Mankje ze-
ker op z'n plaats js.
ïedere keer vanneer er veer een clrsbblad verscheen vas er rck
veer een ovelzicht van oItze senioren<Iftallen. Tevens vas de
nieuve starrt van orÊ eersÈe elftal aitijd up to date biige-
ver*t.
Albrt, nogaaals, het vas veer grote klasse dit seizoen.
Ik hnp dan d< dat ik d< vo)gerd. seizoen ,reer een beroep op.
je adg doen.

Piet

fuverstaarde zou nisschien d< n.i.v. volgrerrt seizoen veL iets
kunnen zijn v@r orTze jeugd.<lttallen.
l{arzrrcer ienatd, zich grercepen voelt on zo eers in de tvee/drie
veken een kort overzicht te sclzrijven aarryaard.e de hatrc'el en
vardel van het "jorgrcrerrg:eburen" binnen oílze verenigingr, dan
hotrdt de rcdaktie zictt ten zeerste aanbvolen.

Piet.

k leider, trainer en de spelezsgrep van de selectie van Ol-
defurn 1 Mankt. een ieder die er dit seizoen aan heeft bij-
gdragen aa het uiteirdeliike kaapioen'schap te breiken (net
nane orzze zeer trouve (grote) supprtersschare, zovel in thuis-
aJs rn uitvdstrijden varen ju|lie er. DÍt Has v@r orc altijd
een erTorae steun).
lbpliik zijn ak jullie er volgerrt seizen veer bii in de 7e
Klasse F\/E!!!!!
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Iangentaag 4 - Ste.rventean 3

Ja daar zijn we t{eer. Allenaal wCIeg op en Ja dat valt niet
nee, naar de leider \febter heeft een aantal splers vq,rzien
van kaartJes zdat iedereen op tijd aanvezigi kan zijn. Ja zo
kutan zelfs onze Tviet Tgiet op tiid in het fulhof aan tot grote
verhzing van de arrcrere splets en zo kwan het dat we nu ein-
delijk een keer volgens plenning op tijd weg gingen ( daril<zij
de briefjes). fuk fuschuit werl. gevraagd te rijden, aaar dat
gaf een gob)een, niet iedereen heeft het lef oa in zo'n auto
te stappen. Wijvilligers rrdren er od< niet, dtts uas het sprin-
ten naar de atrcere auto's. Ilelaas varen the Dtck, hta h-n en
onze lbpik de dup (mar hij heeft het vel gehaald). Var een
autorcbÍlist van ons bleek het neer pblenen te greven. Hij U-
sl<:ot bij Overtm af te slaan in de vercrd.erstellingr dat vij
tqen Thor noesten spelen (volgerde keer bter het laantje |e-
zen, du,s niet op aterdagavorfr laat). Veel te woeg aarryiekonen
in Iangentaag verd bsloten on order gerct van Irish Coffe en
hrckLer de optellingr te bspteken. fu verd bloten on Ranb
als viselspler te laten opttden dit i.v.n. de hatle vird.
Splere die uandaag afvezig raren zijn: Chickerwster (last van
W, vaarlar hii rngAl gauv rce is) en fuaks die ai 3 veken
bezig is on zijn nestoverschotten veg te verken. De optelling
gaf rngal vat goblenen, naar problenen zÍin er a og:e|ast te
vorden, dus ga en zoek Era'ar een plaatsje. Zo gingen ve de kleec'-
kamets biruzen. De.ar bleek het heel erg dntk te zijn. h voet-
àallers uit Àkla:n mhten de kledkarets net ons delen, àeJaas
apn ve fullie niet in aktie. Itlaar nu zals aitijd het blaryr-
rijkste, de tcgis, die zals altijd verd verloren. Tiiet Tviet
vas tot aanvoerder gefubrfleerd, dit als dank odat hij op
tijd vas gekonen. b tegrenprtij had bsloten on aet 70 mn te
vetbllen, vat ta de vdstrijd vardeliger is in het rcrdjes
gIerren. h vdstrijd vas tryr EÈar rr-t L ninwst oud toen aanvoer-
der T*iet Tbiet een foute tentgopeelhl afstrafte, È1. lfat va-
ren vij in de wolken, het begon spntaan te regenen. Dit was
rieer olTg'elovelre, ordanks de regren bleven ve voethl len en het
girg heerlijk lel*er even til<ken heen en veer even terug splen
en veer rÈar voren. h tegrenprtij dacht d< even dat ze de hl
rptrt korrten splen, naar dit liep niet zo gM at. Mr het
sterverJ< van fuschuit verd fuse Floptra een beetje zenuvach-
tig en spelde tentg r:a.ar de keepr, naar l<reegr de hl vol op
z'n slof en girryt met een schittererde fugbdi over de keepr
heen, 0-2. Harzkt Casse, ga zo dar en je wordt rry eens toy
scrcrder. Hier ttetflen onze verdd.igers een betie pissig van,



Dtt was een nooTer 'ToeJatnt dan dat orre hospik' Hans k'azan

en Tinus antt hadd'en glenaakt' nir tleef het niet bis' viJ vi'--

ten het splouuàl.nt=uitutekend dat^ te zetten. Nadat url,"l:_,
kan_qen on zeep ;;;;- q"hàlpn, bslrct llebter on dan lrcl'1r^ v@r'

te doen hoe )e wel nret schoren en zo was het al H 1n d3t na

20 nin. spelen. Att^""' ja u kent hen nrry' had niets te doen

en beslnt het "*""á 
L'*X" en 'rtisXe bek "de Raqrg*de R)QUÊ."

te lezen. Ê't na-Sb ain' vas het ieer binqo' Elkelkanp had z'n

kaart vol en nc,cht schoren 04. Toen biroot de verddiqing on

onze doelnan vat neet bij het spl te btrekken' 11ii kr^eeg 3

tenlgnpe]b]]enendatwasonzjjnnieuutekeT|e'linrdschenen
van de n*,nna tn tá werken. Heiaal riep het L ke.er tout' Ilospik

J. de J. ) deed d'e truccedoe opn' hi's verQtat de bal en Dirl<

(Ie]<ker pils-le ian Kootuuuttt-thlz) schoorde. dit tot veraaak van

het phliek. Rsst.
Mtd.at de wind tras qaan liggren' was het vertrout'rd on Raab in

d.e ptoeg te wenqen,=áit tíí*oglte van spits' |-eider' gritarist'
heistetlirq w"Áï;í. hru *"t in de rttst snel douchen, vant

onze vlaggrenist Ranb ncr;st dtt's splen en l{ebt.er wevd onze

vlaggenist, maar de nst t<reeg nq nn verlengrirg dus hadden ve

a]le tiid q bii de At<knrlers te -kwnen ki jken ttat vrcr ptje
die er van naaíeí q"ruukt ' g".ar 

'{as 
er at I uitgestutrd d*': 

.

de scheid.s en ttaaran??? htveet natwrlijk nienarfr' naar niet
getteurd tocn àn....?? l{a enkele ninuten ktram de tegrenstander

het veld ,{eer op dus korden we eirdelijk weer fugirnen'-
b tweed.e helft- zotfren de ercties hoogr oploryn'. kschuit verd

3 keer binnen 5 nÍn. orde.ntitgehaad ên besloot verhaal Èe àa-

len bij de scheids- hze zei dat hij noest gaan solliciteren
bij de toneetvánigiig. fri het dwrde niet Jargr e7 ja.\a.r tu-
sctzuit veer orrtenti7, -deze reagee.rde snel net een lotr Rick en

íe ieraeaiger bsloo,t @ te daitsen en te zingen. ITelaas mg
descheidshetenfuschuitkonvertrekken,eenfiksedmpr.
fu werd. ix.rslotei on er een schepie bvenop te doen' waatloor

ve onze tegrenst'ander vegrspee6án, vat al gauut succes had. ETkel-

kanp frienelde no. s achter de oïersprnin doelnan- ,Etal"T;Ë verl
een c.trr:i,Lts gug?uan in het m'issen van niet te nissen kansen'

1. Ranb brak dar en girg alleen op de keeper af' helaas hii
viel over de ful.
2.TvietTiiet-]anceetdeEYkelkanpengra.ltverbad'alleenop
de keepr.af , naar fusluit niet ian splH.erf te doen, dtt's

tilrkie terug.
3.Ca]inerogreeftvrcrzetopnaat'TrtietTrtietliqtdehl.inl
Uuu, 66d, neeít de hoek var het uitkiezen' naar besluit de

hl naast te traPPn.
Evenlater zal hij deze fout gtoed' naken' als opnieutr Calirero

l2



de hl op mat geeft, hij bslat de hI in I keer op de slof
te nenen en ja hoor 14. h verddigirg, een betje M6lii6u,
gp@pn net de tegetntarder, àr-slor.t m de hevig: geewtioneerde
splers van Ianrye aag te helpn en ja 24. The Dtck een betje
pissig vond dat hii geen kars had gehad, rpu daar is wel lyat aan
te den, 2-7. Ilat d< de eitdstard vas.

Itugachterd l{ij
fuick arrd Fluf,<e.

Van de v.v. GAVC hefun vij een fuief ontvang,en, a bij vol-
doende deelrnme, in qve zegrio een ieugdscheidmchtercía.ngt:s
op te statten.
h alrsus aI in sanenver*irzgt net de schidrcchtersverenigilTg
vorden gwrganiseerd.
I{illen blargstellerden hiercp reageren, dan graag even bllen
ret GYietje v.d. Velde, te[. 7799, zdat, ve dit door kunnen
geven aan de v.v. GAVC. -

TPERIWI E PWILLEN: 10 I,IEI TE AIKRIIII

TOERIWI E PWILLEN: 25 I,{EI TE LEEUWWEN.

Jeugdsecr. G. v.d. Velde.
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Lterby Oldeborn - Spikerb-:or (Akkntn)

Liefhebbrs van het zaalvoetfu) ogelet (crrrk T, Risskanil '

Dtnsd.ag 9 aprit kvaJ]. de vrcrzttter, u dus nijnheer Rijskaap,
tot de ontdekkingt dat er veel te weinig splets -vdren' L}us ging
hij op Fd op een tu laat tijdstip' k nelvsen of splers kva-
nen net thuis van het vermreide verk. Hij stond o'a' voor de

deur van G. van Kalsbek, A. Fa.br en 5. v.d. Meulen, waar hij
2 vliegen in l klap ving, daar stard ,nk D. Kupns. A1 deze

lui varen breid ài"n op te offeren v@r het malvaethl. Íbyf
zeven veytz'ekken in belhof . Een aantal spelers vist echter
niet waar de shirts vatdaan moesten konen. Na enkele ainuten
kvamen Tinus v.d.. M. en Jott. fu. en natuttt'lijk onze sterspler
H,v.d.lleid'e.5.v.d.1.!.gíngsnelinz,nturbanful]iein
Akt<run op te halen. Kvart v&r zeven kwaaen ve de sprthal in
Gyouv binnen, vlaren ze rw aan het volleyhllen, du.s even een

bkkie koffie, naar d.e *ittie was de kiezen rwf ErË.ar net geps-
seerd of daar kvan J- fuouwer @it zijn toch vel noraale r:e.aen

Ni jholt) ) dat ze zich noesten onkleden' DÍt was natwrliik zo
qeUwd en in netine storden ve op het harde rubber. .lla een-p", ninuten de hl te hebfttn rord getrapt @! de scheÍds (pke
'fu*) het fiuitsignaal an {e @rinnen. Spikerbor had de aftrap
en Ha5 de bal gelliX veer todit door het geede spl van OIde-
furn, dit speeld.e de bl fantastisch rotd. spikerbor )aeegt

de smoor best in en met rpme de doelnzn. hze had er alle rden
voar odat A. Faber na een par nirntten al gelijk scarde (ja
Riiskaap dat was de eerste). otze supprter t d. futin (van

tbeke) vas ook heel ergr blij d< al scnrle fullie niet-- kg
lang,duurde de weugdi niet. Rtige Robbie spelde de hI r16,ar

nnTtenae Kees, aie de hl afnaakte 1-7 ( niet getreurd' Riis-
kanp). oldefurn bleef stetker en speelde de h] sted.s nooier
tom, tikje hier, tikje daar en spikerbor verl. er een petje
aisselijk van. bn vissel hier een vissel daar en zo kvam ein-
delijk het siEnaal on van speelhelft te visselen. D-ts even een

sld<je water en er veer teg\ernan. oldeborn natuurlijk de af-
truí en bleef in hibzÍt tot onze stersryler A- Fabr veer
scàtt z-l (dit gaat gd. zo Rijskaap). Spikerbor nuht veer
aftrappen en bláf evên in baltuzit. Ítet, leek vel giisschieten
op de 

-doelnan 
van spikerfur en deze fugon steds neer te

schreeuven, naar ji schreeuwen helpt niet, dn dit verd afgte-
straft door A. Fhber net een schitterende draaibal Lob over de

ty



keepr heen in de haek en veer raak ?7 Giiskaap ,te gaan v@r
uit). ltel de wedstrijd vas dys eigrenliik vel gevonnen en zo
rccht l(mller:6lle Kee*s d< ITog een keer scoren voor het vetmaak
van het wbliek. Dit, was od< de eid.star?d @r.ts Riiskanp, 2 ptnt-
jed. l{eer terug in Oidefurn nerden ve gwi ontvangen door de
heer Voolstra, die het geveldig vorrt dat ve gqttolTnen hadden du.s

tregren ve een biert,je van Vnlstra @it heeft 5. Ífuismn ook
aI een keer gpprqberd, dc aet tesultaat). Mankt' Volstra.
Volgerde keer ziin we er weer. Tot dan-

P,S. Riiskanp is volgende keer vaste resenle, en v@r vlagge-
nist kut ie od< niet neer in aanner*irzgt.
($<erp genoch, sa kin hy vol ver... . .r€d. ??????).

Olde rn 1 - Mildan 1

htertag 30 naart ontvirzg: Qldeborn ziin grcte rivaal I'tildan.
Mildan nest bide ptnten p)*en on rTogt kans te naken op de ti-
tel. h scheidsrechter had z'n fluitje nawtelijks uit z'n aatrd
of het vas l{ar*e die scoorde. Ila deze zeer snelle treffer werd
de tegrenstarder val*er. Het dwtrde overigers tot vlak var de
ns.st dat de geliitwker kvani 1-1. I,let die 7-7 in de r.;r,t wttt
Oldefum niet klagen. I,la een lel<ker b]<kie thee was het ora
veer een gelloegen an aan de tvede heift te bgrinnen. fun b-
ter Oldefurn dan in de eerste helft. doordat er twee aanrzaJ-
ler7de swletÊ ,Êren irryrezet. I,la een kvartier vas het s. Aj<ker

nan die god grebruik makte vdn een fatt in de verdd'igirpt en
tikte hm genat*e|ijk in. Na de aftrap vas het geliSk veer raak.
De invaller S. furgsna naakte het karvei goed af. À{r deze 3-7
voorsryng kuden ve vrijuit gaan voetfullen. llet vas d< de
irritante spits van Oldeborn (rcals de Mildanners 5. furgmz
noenden) die een strafschop versierde. Penaltlapcialist J.
Tijsna schat hen er }6;heez5t in. Na deze 4-I vooreprtngr vetd
de pijn iets verzacht voor de gasten door een afstandschot,
4-2. hze tqrercprt ,{as van korte duur, S. furgoaa scoorde
god. vanuit een counter. b laatste furzzster gel kvan uit een
-schitterende vrije trap van 5. &steràeian (een doelptnt uit het
bekje. l{eik tuekje? Red.). b eirduitslag verd uiteindelijk
6-3. Al net al een beierde wdstrijd wor het PbIi*.

-F. (van) l{arzerdan.
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Oldetutn EI - Mi ldan EI

vii noesten triidag 12 agil .tltr1is voethllen' vii 'iorunn de

t6 en ÍÈnen de a1trap en vi j hadden veel kansen EÈar sc@r
íi niet en nildan makte een gazl '

PATIZE

tm de FtEe makte horst een gal 1-7 daarna makte tje* een
'r"tl; -g*l z-l D.";; naakte Tiitse lqt een geal 3-1

allr;rj" nijholt

Pake Nijholt heeft zo te zien var de toekonst rceds een of
;;iq", ált "oruoicht+ctvi iver"' rled''

Aldeturn - Mi ldan El

?aterlag 20 aprít rcesten ve tegren ltildan voetbl]ïen. Vorige

-""k nàáa"n iii gt*o.on net 3-1' dts's nisschien" " '

Tietsia vas aarríoetd.ster, ze zei ntnt t,ËIar het was kop' Mil-
dam koos voar de Áít upá ve kotden bgrinnen...Aide'furn orrter
à"n ità de bz1. rier* srylde nzar Tiitze, Tjitze veer rTaar

Tiel* en scoren naar! liinut rteer de aftrap' wii kotden de bj
niet lsiigen uníiía* scoorde, dus 1-1' Nt warcn urii aan de

lx9lJltvetraptenafnaarraaktendetr'lveerkvijt,Mi]damveer
in de aanval en'iá-ncrlr hij mt (tuil 2-1' I'lr.r pbetden vi'i
veer tei schoreníÀ'iÁ n*ihii mt! 2-2 al&ts de starrl' l'lq I
ver Nildan 3-2 voor I'lildan.

PAWE
b tveede helft werl er niks grwcoord', 3-2 is dtls de statÈ.

Tietsia Niet;l,i-larrt.

, oldefuten tegren rÁirw

vij hadden de aftrap ve girEren t:Elar vooren tsjitze spe)de de

ba7 rcar horst rr.ar die schoot naast
a" Xiip, schoot tnu, au linker*ant go.ar die orderschepten vii
tjitze girg mar v@ren 

'}aar 
der kvanen drie jowerc op. hen- af

í;j-;Frií. a" bl naar tzorst en haret makt een kool 74 drss

,rti*;, naa de aftrap ze spelden de bl rrË,ar de zii kant en

aiï íp.i,lde de n"lïlux ioor het doel'en er ,{as een iongpn die

lG t8



schcy:tt- op het dcel naar fokl':,s had ea toen flutte ae sch:eas-
reqter.

pzuze
udiros hat de aftrap en ik kvan er d.:n e'n ik pkte de bal en
tren ging ik naar v@ren naar ik raakte de hl ktnrtst ciie jon-
Ere hij schopte over de zijlijn en daar stont ienant w ij en
schopte de hl v@r en hij girg bij nij dnr de voeten en daar
stont e.en jorr]'en en die schopte de bal in de haek en kool L-L
dtn oldebrcren nam de aftrap en ve naar v@ren en qena schoFr
te de hI naar horst hat de bal en schopte de btl naar albrt
en schopte de hi op het drel naar hÍj nras nis
de kippr schopte de btl naar vooren en die kvan bÍj een sre;-
ler en die qingr er aet de ful van door en die schot de hj
naar de korne vlag en die schopte de btl vrcr het daei en Tit-
sija naakte een slydin (????,red.) en toen raakse het en en
het vas een doel
eigren doel 1-2 voor rdirm.

de sclvijver van bvenstaard letter-
kurdig hqstarzdie js àe/aas nÍet b-
kerfr bij de redaktie.

Terhorne al -bmewm ae

Zaterdag nargÊn wsten vii tegren Terhorne we vertrokken oa
half 1.1.. har aangrekmen gingren we net god.e noed het veld op.
Ih 5 ninuten naakte ik het eerste dodp-nt. rVa een gde v@r-
set van Romld scntde Srzrd.er 24. Dean:,a hadden we pauze.
ïn de tvede helft is Jeharurcs er h uit geveest vanweqe een
hI tegren ziin hoafd en een schop tegren ziin bnen. funder
naakte daarna 34, Jeroen 4-O, furder H, Johannes 64 en Re
nald 74 via de voet van een tegrenstarder. llata is er nogr 7x
uit greweest van'rcge een trap op ziin voet. Maar we hebbn lek-
ker aet 74 qevonnen.

Ihttin Mee.ster.
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Oldetrx-,rn Di - lltswlia Dj

rVaclat ve de ee'rsre wd.strisd van deze pl@e{ hadden verloren
net l4 woud.en we nu rêvclrrchè nenen. Ite hadden rje eenste helft
de vitld nee du.s er noesten wel een p:ar -zn. Maar de qroals vou-
den er ntet in. Ma,ar na een verkeenle p:^s.s yan llisplia pikte
achterste nan llietse de hl op en tikte hen naar fuin en het
eer:ste goeie sc--àot van de vslstrijd zat er aeteen jn L4 vnr
Oldefurn

R;st.
Í'/e ne.sten nu tegren de vind, in speLen en dat viel niet nee. [fant
al got-tn ging lltsplia in de aanval maar wÍj hadden een gwie
ke.epr op groaL qelukkiq naar vant arrters hadden we vel e.en stuJ<
of vijf on de aren gelsegen. T?ouvens deze groeie keepr aaakte
veL e.en grote fout vaantit l{isplia L-L scarde had niet gehe-
ven. I{ispJia lveeg neer kansen naar funutten ze niet. fti toen
kregren vij een kansje aaar Ate schet bij de keepr in de han-
den deze trapte neteeà uit naar deze verd oryevàngen door Tho-
ny hij knalde en de hl blarrtde Ín het doel 2-j. dtts. Itisptia
trapte af naar taen fluitte \terdrik af Z-j_ getrcnnen dus onze
derde vinst dit seizoen

llietse Ífuisnan.

OldebornD-TAPD

bnderdag 78,/4 noesten và,vrethllen tegren TOP '63. Iíet reger
de en dat vetblde niet lekker.
Le heift: TAP had de aftrap en bgon vel, en naakten heel snel
0-L (shit). Ten vas het de taak .:dn ons naar het vilde niet enal snel had TOP nq 2 doelptnten, 0-3.

Pauze.
Een fuetje thee en vat warden van de cach an ons bter te ra-
ten voetballen.
2e helft: lrlij hadden de'aftrap en tíe bgonnen nadr TAp speldegod en naakten 04. ze nzakten nqr z doelptnten en het stord04. Toen dachten ve ze nogen geei gats Eteer naken naar Tap
had een goal schot en het stord. 0-z en dat vas nk de eindstard
(jaaner).

Jan \li lkens.
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Eargrwtrden - Oldeiwrn dl

I{e qingen on half negrcn vegr bij school ve rc,esten rnar Eangnit-
den. Ik zat bij entin in de auto {pugnet bst nerk) He wdren
net z'n achten
l. Í{ietse 2 Je}ger 3 Andreas 4 Ate 5 fuwin 6 ft^ik 7 Halnar en
I Rienk.
'rlietse vas achterste aan. Als grevonlijk stord ik ve.er op keep
nou als g,ewoc,nliik niet ik had ai 2 vdstrÍjden niet nee ge-
speld al le 2 teqen thor niet rra'ar ve hadden ze aI le twe.e ge-
vonnen. Ihar nu tentg op Oldebann Earguirden. Ife fu.gornen net
Ilietse als achterste nan. Het ging eerst vel god. na,ar toen had
Earrywirden de bI en scoorde (odtarfr.àe.ar) L4 var Eztryvirden.
Zo bleef het de eerste heift. Ate kreeq ak een pe,ar kansjes naar
die gingren er niet in. Pauze. Hendrik hield even een korte preek
toen gingen ve veer naar btiten. lfu had ik tegen de zon in.
hrzgvizden had de hl de verdd.igirqr kon hen niet tegen handen
en ba veer een gal. Taen dachten ve ve wten er iets aan den
na,zr dat */às van kotte duz' vant E'ztguirden nzakte veer een gml
3-O dat vas tevens de eirdstard ve gingien ons douchen en ten
tnar huis (in de srryr pugeet)

' Rienk v.d. Velde.

Top '63 - Oldeborn.

eerste helft
wijdag 12 agil reten ve tegren Top 63 al snel vas het L-O
het duurde langr voor dat het 24 verd we lrcgen rw vel vat
kansen naar niet veel

Pauze
twede helft
er kvaaen geen doe)pnten bij naar vel
shirt zat order het bloed tand door de
bie.ef 2-O

een grote blesstre het
l ip na,zr de eindstard

Andreas de ber-
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Oidebtc,rn El - frr^achtster' &tvs Bo

LE eerste helft bqon. Het fugon allenaal een ireetle zvak, oaLlr
ineens ) iep Pteter Ate weg en Henrico pade op hea. ht tc,en
gteierde hij hen erin. harna spe)den ve vetder net qoede ncd
en Í{e dachten dat ve ze wel korden hebbn aaar J !!! !!!!! !! ! ! ! ! ! !
Drachten scwrde, daanta tryr vat heen en veer gepingrel en ten
f|rct de scheid.srechter. op ne,e.r een lekker bak thee.

Tvede helft.
lle bgronnen weer net een frisse nan (Jorn) en dat vas te nerken,
want na 5 nin. na de aftrap scrcrden ve alveer. Janner laa.a:.
fu^achten storrt ook niet stil en zij scnrden mk, starfi 2-2.
Maar doar een blud.er van ons scrcrde Drachten nogr een keer.
We bleven het ptobren, ne,ar tevergeefs want de scheid.srechter
flat af . Ten na,ar naar de danche, vaar He net een ntetertde
ntg order ging:en en vàn de schrik veer bij kvanen. fri nu veer
allenaal trainen Jongerls en op naar de volgerf,e vdstrijd.

It{ario fuard.inga.

Oldeborn 1 - Blue fuW 1

fu een vrij veeketd nuttig te bsteden (nal nuttigt.. . ) en on
een paar oude stijve spieren trachten een beetje ]e (of nqr
stijver) te kriigen, verd ons daagn voor zzterdag 20 april
verzocht oa 18.75 u. aanwezig'te zijn op "sprtcaaplex 01de-
botr1". h technische staf }e.staarrde uit hrry Ífughes (con-
pleet net pet en Larzqe reg:enias, echter @dq rolfluit) en
&org Kessler (vwr deze vdstriid spciaal op klonpn) had
nl. bsloten on een oefenvdstrijd in te gelasten en nrel te-
gpn onze mterbtren uit Nijbeets. h 18.45 u. gaf scheids-
rechter llolterhoff uit fulgtn het bg:insignaal vw deze streek-
derby. Oldefurn ging de eerste helft goed uit de startblokken
(vaarschijnlijk adat enkele splers de grehele dag op "een
drwg'ie" hadden neten zitten, en zdoerde hoopten dat de ved-
stri jd hietdar snel ler za.t zi jn afgelopn, hetgeen echter niet
het geval is). Nijbets verd d.n.v. goed canbinatiespl terug
gdrongen op eigen helft. khter zo.zls vel vaker het geval is
in de sfrcrt, sloegr Nijbeets vlak voor de rust toch rqr tre.
fu werd derhalve een n-rststard fureikt van 0-L. fn de nst werd
ons een bakkie thee geserveerd net le bijgeleverde suikerklont-
jes, echter de bijbhorerde |epeltjes ontbraken helaas (verder

2y
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heeft de scht-ijver de-e,s grcen enkej cmment,ear op bzrkeeptet-
ad interin van deze avotd). b t'ust verd vetder bnut on een
oude tat uit het vat te toveten, nI. "&,llie", die even tras ge-
leerd, van het tved.e. bze spler bleek in d.e tueede helft íq
over de ndige voetbalkvaliteiten te bschikken, getuigTe de tirce
bslisserd.e doelptnten dÍe hij aanteketde, en ciie tevens vrcr de
oventinning zorglden. verdentds er in de twede helft rryr de"ptbJieksvissel" v&r aanvoerder Jan Nijdaa die we,td ver-tangen
drcr "Ronario de fuuza Faria" oftevel \renrico veezazn, d.ie i'n
debtut nocht naken Ín de hofdmcht van oldefuin, en d.it zeer
verdierzstelijk deed (wat wil je d< net zo'n vorgteiÍjk lichaaa,
ddar Jddg je iedere tegerstarder de stuipn nee op het lijt).h een lang vethaal niet larger, r4rdr korter, te naken, de eirrt-
stard. werd dus uiteirdelijk 2-i var oldeborn. AI net al een
nuttige oefenvdstrijd. &anza was het vmr de neeste splers
de hqste tijd on de gigantisch uitgdrryde kelen te bvoch-
tigen in de kantine en daau-ta in de plaatselÍjke herfurg of el-
ders. kn greslaagde avord (nacht) dus.

Piet.

Oldeboorn-koploper in de 2e klasse moet nog eventjes het kampioenschap uistellen. De withemden
die in vegelingrcord zondagmidgag opbezoek wará konden deze panii ó.i..nl< u*oprong nËi
ya1y9n1 \eïndigen, doordat de partij in de l3e minuut werd gesàakivanwege een bee nbreuk van
{g.rrsaoel^tnan. De goals die werden gescoord kwamen óp naam van Íohan Tijsma, Sietse
Akkerman (2) en een e.d.tje.
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LItt de oude dc,ts van... . . . .À'r:,rs.
(Tekst: 5. iluisnan) .

Ilet eerste elftal had. dus een stapJe terugr aoeten dren en kreeq
in het seizoen 1977-'78 i.n de eerste ÀJasse FIIB net de volgrerrte
tegrènstanders te naken: um, hkhuizen, fukkeveen, flDT, 5t. Ja-
cob, Read. Svart-, Oldeholtpde, Langneer, Sprt Vereent, de l{al-
den en Ifarga. fun selectie van liefst L9 splers konen ve in het
e.erste nunner van "de Zwart I'litten" uit de btrefferde iaargrang
tegien. Zi j dierrten zich aan de trainillg:en o' I.v. H. van Di jk en
B. de Wies te orderverpen. Alvor'ens de koaptitie van start
gritryr verd.en er net visseletd succes refenvedstrijden gespeld
tegen lfubrt Sheek 2, V. en V., Minnertsga" GAVC, Robr-1t en Stiens
2. TLssen de Mrijven door verd var de tveede naal aan het
trernmi in Mnten deelgenmen, waarbij de oqst een oventin-
ningr en drie nederlagen Mrwgr. fu heten tn:rners bsloten het
in de koaretitie te vagen aet de volgrerd.e optellirgr: A. v.d.
I-aan (doel), P. Rdenb-rgl G. Otter, l+t- lfuisman, S' Ítuisnan
(achter), K. Al*eraans, R. VaIk, B. Mterbzan (aidden) H- Nieuw-
latrd' H(onkÍe) de Jorgl J. de Jorg (voor). Ilelaas Í.nren P- Re
derzbzg:, H. de JorV en R. Valk nqr voor neerdere vdstrijden ge=
schorst en trcrden B. tíoekstfa, L- Peopjes en S. Rinsua als voor-
lopige vervangers aalxgewezen. Als nisselspelers hield nen N.
VooLstra, T. Rodenbïgr en T. v.d. I6eulen achter de hard. Iiat
zouden de resultaten danÍg tegrenvallen! h aanpssingrsmaeilijk-
heden aan het Fllbvaetbl bleken rceilijker dan vervacht en
achtereenvolgers Spri Vereent, hJ*eveen, Read Svaït,, Oldeholt-
pde en l{atga zargden en/oor dat Oldeborn m vijf vdstrijden
nog geen erzkel pnt had veten te bhalen. lb de net O-1 verlo-
ren thuisvedstrijd tegen hJ<keveen korrten @k H. NieuwLarrt en
S. ifuisnan een schorsirgt tegrenoet zien, vat vrcr nij na tvin-
tig jaar voetbllen een nieune gevaartarding was. Tevens iltoes'
ten ve het een tijdje zorrter varstopper G. Otter stellen, die
in de lhire een lelijke blessuu.e ofliep (een posje later zou
hij door een brenfietsongeval veer var larq:e tijd uit de r.cru-
latie raken). lh de aldaar geleden ?4 nederlaag l<reeg Jelke
Tigchelaar nqr slechts vier "aartstekerÉ" op visite. Ïn l{argra
verscheen P. Tijsm als invaller birurcn de lijnen en makte
aldu.s zijn' debtut, in de loop van het seizen grevolgd door lí.
Visser en B. Ííaspls. Een klein stccesje verd vel gefukt in
de eerste bekerrorde en wel in Garijp tegen V en V. h tved.e
rvde verd bereikt na een zen)Hsloperrte serie strafschoppn.
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B. Hc,ekstn:, dte ztjn fu1g.-t JójantJ n|Eelitk ha-l tJitgest-eld, b-
nutte de naar tk neen neqerde r !) pnalty en vetvoi.gerts faalde
een V en V--spler. Het eerste konpetitieqJnr verri tegren Dm fu-
haal,l. naar echt'bltj kard.en vre ntet zijn net de 3-3 esrdstarfr.
Een half uur voor het eirde stotd. het nI. nq 34 itt oITs vc,or-
deel. Een veek later kon vw het eerst dat sei=c'en op volle
sterkte vorden aang'etrden en Ianqveer vas de te-orenstader' Het
verd. slechts 1-1, hoewel de kat'sen op een over",'tinning vol'cp aan-
weziq varen. Ïn bnkerbreek kwaa de ee.rste ovetwinnirry tot starrl.
Aartsrivaai IDT werd aet L-2 verslagen en na aflcop dikke Wet'
b rreugd.e vas echter van korte duur, want in het hagre noorden
strafte bï. Jacob een aantal prsoonlijke verdedigingsfouten
genadeloos af (4-2). Te &tidelijk kwaa tot uitingr dat de meeste
veneaigers niet op hun dcelnan durfden of wilden veztrvuwen.
l,[r een 54 afgarg in fukhuizen was het de fuurt ao.n "gto<-d old"
H. de Rcr;ls on het doel te verdd.igren. (bk hij kon een 3-2 ne-
derlaag: in Oldeholtpde niet verhirderen. Ilet eezste doelptnt
ontstord. door een afschuwelijke blurder van bvengetekerd.e.
Op 1-B d.ec. werd het iaar afgesloten net een nerkvaatdige ned'-
itriia tegen lfatgra. l,la een 14 achterstard. (net o.a een fraai
eigen delpnt van Í{. Ifuisnan) vist Oldeborn toch nqr op qe-
liike hqrte te konen. Tijdens de (karte) vinterstop werd op
8 jan. '78 een oefenwdstrijd gsespeld tegen Drachten 2 en ver-
dienstelijk net 14 gewrnen. TVee veken |ater kvan nde-degra-
datiekardidaat de \talden op bezek en niet onfortuinlijk vist
Oldefurn door een 2-L zege de ptnten thuis te hottden. H. de
Rm had ínniddels overschrijvittg n6,ar *hatnegotttun geftteg1en

en í1. Veerstra verd weer eetste keus. In de aaatfr febtwari verd
er vanvege d.e vintetse onstard.ighden niet voor de konptitie
gespeld. Itlel vorfren er efenwdstrijden plaats teqen het tntee-
de (2-L virzst slechts) en Blue hp, vaàruan net 2-3 vetd gre-
wonnen. Ilun trainer IJ. de Jang, kvan bij die ge[egrenlteid mk
rngt even ofiraven. fugrin naart liet oldebom eirdelijk vee! 

-
eern zijn ware qezicht zien en klopte ÍIDT overtuigfertd net 3-4.
It. ÍIuisnzn tiep tegren een ofticiele tnàrschur+ingt aLan' Het vas
rryr steÉd/s onzeker hreveel club (een of tvee) er naesten de-
grad.eren, vant dat vas afharikelijk van de ontvikkelingren in de
ïi.rd" Klasse KMB. Hierin stord tli I lensoard. ortderaan en aangle-

zien dit geen ÍTiese club was, zou bij eventuele degradatie uan

die pleg-een plaatsie overblijven in de ee.rste Klass,e I1B.
Ap Z apiil verd. in funv6e in eik geval voldoerde afstarf,. ge-
ior"n"van de Ítalden. I,ta 

"en 
aanvankeliike 0-3 vootsprnng venl
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het tenslotte ncgr een funauwde 2--l overwJnnlnq. Twee ri,sqen ia-
ter nc,esten lle veer aan de hk vnr de voigetde bkerweristt t jd.
VCR uit Rirnunaereest funqee.rde a/s te.genstardet^ en danr net 14
te winten fureikte Oldetx:ozn de de.tde rude. In het verdeve
verloop van de koaptitie vevd het ptntentotaa] nogt bhnrltsk
vergraot. Uit de laatste vier wdstri jden verden zes psnten b-
h.:a.id en varal een B-Z over-winning op 5t. Jacob Joogr er niet
om. Op 20 aprii werd er rck ncgr een late revanche op Akknrn gfe-
nonen, dat in een uz-ierdschappliik duel net 44 werd vetslagen.
DÍe jorgren van Nijdaa, tharp al veer vele jaren Oldeborn--spler,
was er defut a.rn cÍat ik de fukerwdstrijd teEren hste.rgo op n'n
btik kon schrijven. Lb nannen uit k trokken overig:ens net 0-2
aan àet targste eind. Op Henelvaartdag nrerd net een gele.gen=
heidseiftal aan een toernooi en ÍÍolvega deel genanen. Hiezvoor
wdren ve op het laatste nonent nogr uitgendigd, nadat een an-
dere vereniging verhirderd bleek te zijn. h avord tevozen vas
er nq' teg:en de A-jun. gespeeld, dat o. l.v. P. Ti jsna vakkun-
digr de buitensplval hanteerde en het eerste slechts drie del-
ptnten toestorzd. fun Oldefuorn 3,/fu.-conbirntie aoest het net
B-2 afleggen en tenslotte verd er nqt tegren bachtster bSa 2/3
gespeld net als re.s-u/ÊaaÈ een 5-7 nderlaag. Drachtster Btys
was de nieuwe club van B. de Wies, die net het bstuur geen
( f i nanc i e I e ) overeerzstena i ng antrent kantraktver I engi ngr had
kutnen bereiken. h heer H. de fuer uit 5t. Nicolaasgia vetd als
nieuwe trainer aangetrokken.
Een volgènde keer verd.er net d.e overige senioren--elftallen.

lfordt ve.rvolgtd.
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DATA OII ilVMT TE I*3TEEEN IN UÍ{ AGENDA:

Zate.rdag 71 nei.
Feest e I i jke se i zoerna fs I u i t i ng v - v - O I deborn.
's avonds o.a. furbE)e en live auziek op het
sprtterzein.

brderdag 9 nei (Íf,.aelvaart).
Otdefurn Zn. toernmi ffi'68 te I'[aresun.

brderdag 9 nei (lhnelvaart).
Oideboorn DL toernooi te Akknn-

Wijdag 70 nei.
Oldetun E ternni te Akkrun.

hterdag 25 aei.
Oldefurn E toernai te I-eeuvarden.

Zaterdag I jwi.
Oldeborn F/E/D ptpillen ternooi v.v- Aengwitden te
Tjal leberd.

Zotdag 78 auqtsttts.
Oldefurn 2 efenvdst1ijd te Mildan.
Mi ldan 2 - Oideboorn 2 L0. 00 ur.

Zordag 25 augustrl's.
Oldeborn 2 toen:ooi v.v. Iíaterpott fup te Slteek.
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Oldeboorn zmkamPioen
Atdeboarn-Afgelopen zaterdag werd Oldeboorn
zm kampioen van de 3e klasse FVB. Dit na een

eoed seipeelde wedstrijd tegen sc Berlikum 2'

b. s.óte werd in de 44e minuut geopend door
Wieser de Boer na een venvoestende vrije trap'

Na d"e rust een gevaarlijk Berlikurt maar keeper

Teun van vliei hield Oldeboorn in de race' En

toen kwam het talrijke publiek aan hun trekken'

l)nor nrima oosezette aanvallen scoorden

u.ttt.t"énuotg.nt bout". de Boer (2-0)' Tjeerd

Keektra (3-ó en 44) en 5-0 werd wederom

""nn"tet 
eàa door Wieger de Boer. het doelpunt

uun'ft.t jaar (een lob à la Cruyff)' N1 deze

.i"Otàn.í konden de spelers van de 'Super'

ófJ.Uootn met als tÍaineÍ Uilke de Jong in de

Uf*rn* worden gezet. Promotie naar de 2e

klasse FVB was een feit'

oo de foto van links naar rechs: Harry Brandsma. Jelle oner, Dick westerhoveq Rimmert Eyzenga'

ï,ïË|rtïnli, íiiàï,*i, È;:;ï:;;ï;'z*;'ï;;frï;,k'* reter Ypna reun van wiet Henk v'd

Krieke. 
'et' 
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voorste ii van links naar rechrs: (.lilke de Jong (traíner) Bouke Haspels, Douwe de Boen Tifiel

Neuensciwander, eue^,iàiiï'uïiiari-fiiifi'j' 
'-'" 

I

Kampioen oldeboorn dat graag ongeschonden-de eindstreep wil gaan halen, liet ook van het

Ér.Jr.."0. Tzummarum zïiiiignËa. Na een 3-0 russtandïonnàn de witzwarten de eenzijdig

;;r-Ë;iá;;"il;t*s, "fsri;l;;d";;i'bo-ooói 
e*ls van 1-eerj! Keekstra (2), wieeer de. Bger'

Douwe de Boer, August Faber, Dick Westerhoven en RimmËrt Eyzenga die tevens de honderdste

kompetitiedoelpunt liet aantekenen'
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Ff,IETELÍJKE 6EÍZOËNSAFSIUÍTÍNG
v.v. o[DEBooRN

ZATIRDAG 11 I{f,I VANAf'2O.OO U.

OP I{f,T EPORTTIRREÍN.

BARBf,9U[ f,N Í,M, yffiZÍf8 VAN ORIffiST

sPaïRX
TOEGANGSKAARTEN AD. 1O,-- VERKRIJGBAAR
IN DE KANTINE EN BIJ WENDY TIJSMA.

vooR DEZE 10,-- KIINT U ONBEPERKT BARBEQUEN.

DRÁNKJ ES ZIJN VOOR EIGEN REKE]VING.
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