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@vERZïCnT,
Zater&g 2 rnv.

l-bt Zn. trcl |r;t in Lgg.t;rrrrar&n optgngn teryn Rmd kl ,'net in
het achtertrcfd e ge&chte van; "afs oÊ hter gjÊJns ren Ftntje
konên teghalen za-t krË'p ziin". ze kregen het zwaat'te verdt'en,
en nesten zich fun mk fuprken tot ver&digen. Echter ÍEt t'ffi
prima uitvallen wtst men fui& ptnten n& naar huis te nenen. l-bt
oerd uitein&Ii jk 1-2. Krup resultaat'.
Zan&g 3 rpv.
o|fufurn 1 stond voor & zwdre opgaaf qn als rer'te ein&lijk
Bakhuizen te verslaan. De furnsters had&n dan mk niets te
verliezen. On&nks ddt BakfuJizen via *n vri je trap de leiding
nam in & erste helft, was het in de tow& helft Ol&fur-n dat
É togwtjes in han&n nam, en fur tow fraaie fulptnten Bak-
huizen dan mk tret erste re&r|aag naar htis stuur'&. fuk e
supprters had&n aen onverryteliike niddag. Ga za bor, juLIie
haren bis & top in & le Klasse FVB-
O|&furn 2 terd afqelast varrege het slechte oter'
Ol&furn 3 kreg t+brga op bzek, en íÍrest mk nJ weer in en
fulptntri jke tedstrijd net 3-5 & er aan thrga laten'
olêfurn 4, mk thuis splend, en oel tegen Langtrer 4, draai&
niet zals we ge4\rcn waren, maar & uitein&liike 4-2 overwinning
fut zoiets gauw vergeten.
Zaterdag I n.ov.
fbt zn. npest het thuis oprgT,en teryn hekkesluiter Arcan. Deze
pIEg had uit zs ee&trij&n ntl pttnten Htaald. Een overwin-
ning vmr Ol&furn nrest dts oagelijk zijn. Dat & bal raar kan
)a1nn, blek mk varmid&g rrer'. Binren 1O min. stond het reds
O-3 vmr Arwn, en het blek sen omage|ijke opgaaf an &ze
achterstand rng oeg te terken. fbt terd uitein&Iiik een 2-ó re-
&rIaag.
Zon&g 10 rpv.
o|&furn 1 ontving fekkeslui'ter aDIS uit Elslm. Oit nncht d,rs
mk gen problaten opleveren, hetgren mk niet gefutr&. Een 7-l
overwinning. Onfunks let vrij gwÉ leer .4dt'êtn xhter & suppr-
ters zo kand als & ret. RÍist v@r nii & vraag; "ktËttrt dit fur
het oer of trgrs er EEn anêre re&n?"
ol&furn 2 nrct ap bzek bii srerta'59 2, En ze slaag&n erin
anr & kia-wrs €En gelijksel a( te dringen. l#t bgint iets tu-
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tertelopnen'E,lpryn&nrck&tzespdigb]essurevr-lj
ziin, zo&r er zeker rng gtnten kqten'
Olêturn 3 hadÁí A'Án uittglde,triid' lW rpar-Janr-e 9' l-bt

tteis vrij "dr&g" qn aen elfta| op & fun te krijgen' maar ltet

]ukteuitein&tijktach.Janner,maar&slaapplatelingaf_
breken schijnt Wn g@* invled te tebfun op de conditie' lbt

oerd al tt€er eren fuTptntriike uitslag, 5-3 vur Janre'

Al&furn 4 terd afge)ast vatwge let owr'
Progranna.
Ibkalenzolangzanterhandin&tijdvanletjaar&tl-etgren
overfudige luxe is dn vffir let progranma let gezeg& "ij en oe-

furdieren&" t@r te venrelên' Bi j êze dts'
Zaterdag 1ó rPv.
kt Zn. ontvangt Hielpn, en zal zeker blil ztjn met &n wnt'
knvang 14-@ u.
Zonhg 17 rPv-
O\&furn I ontvangt Sprt Wrent utt O|&furkrcp en nret atzk

n-linstaattar&n-geachtEiêFlntenttxlistehan&n.Lateno,e
tevenshopndaterookvmr&supprtersietsmertegenle*
ten valt.
ol&furn 2 rret an 13.OQ u. aantrebn 1n en tegen grrek tbvts 4-

Koplopr in & Res. 2e Xiasw C' t-bt zal dan mk hel nei Ii ik
v,pr&n hier pttnte?n t^Eg te halen' of staat er &n verrassing te

otachten?
olfubmrn 3 zal tet in Akkrum tegen het fu mk ael npeten afleg-
gen en rtet lege han&n hutstaar'ts keren'
tbt4enrethetthuisaprgfiEntegenneè-kandi'daatTharS.o]e-
furn 4, 6 teêtr. 11 p'rnten, ft-'' 6 tedstr' 1O ptnten' Ds bil

winst, wat nageli jk nret zi jn' zitten fu veteranen op rozen'

. Aanvang'11.@ u.
Zaterdag 23 rnv.
t.letZn.reistafnaarFrareker.lbchtenzeeengelijksw]uit
het vuur slelnn dan zott dtt ren knapry pr-estatie zi jn'

Zond.ag 24 rPv.
Vmr Ol&turn 1 & uedstrijd van & tsarfeid' nL' uit tegen

*telandia.Zu]]enoehetnaaropenplnten&Iinghan&n7Flet
zal een knaP resuttaat zi jn'
o]&furn2s4e]t.ein&lijkt,wrerstll.lisenoeltegenH\,82.
ttuili jk un *í u*"pt||ing te daen' H\E tleft pas 4 tedstrii-
bn gespld, en staat m* in tr on&rste regiaren' fuk hier' ren

gtntenfu)ing? Aanvang 10'3O u'
O)&furn J Euat op-fuze* biJ Lanoezwaag 4' Thttis 2 Ptnten ry-
pakt. fuat dat rrrolrer lukken"
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Ol&fuyn 4 ontvangt an II.(X) ct. trFS 4. b""r'g*,tren rnet 4-2,
d.s mk hier zal gen kink tn b kaful kqnen'
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I#edstrifitverslagen senioreÍI.

(Mtettekl-Olfunl.

lb an t& npt flrchten eÊ, drze, kutrsten vÉEr ÉEtÊi vvtoten en
tsl tegen bterstrcek. tbze pleg stand ergete qr&raan net
3 gtnten uit 4 ls&trÍjên. Olbtun lpd er 5 uit 5 btaald,
árc nregten te tcj , an&rs zat&n wij otrs d< in let on&reind
van &ze catptitie bvinên.
lb vartrokken qn 12.45 u. uit Ol*turn. lê an lange zit kt's-
me,n tG, eit&lijk in futerstr*k aan. Itb let. ankleên & ssr-
nirg Lp en let tvals re&lijk srel 2 uur. lbrvolgarv terd let mk
aI vrij stel , en dit tlveis niet & apzet, 14 vrcr O.strek fur
*n {ant in onze ver&digirg. Ovw let alganeen verd er slr,ht
WrcId &r bi& plegen. Dit ktsn tu&t Olfurn íTEEgtng
in let sÊI van O.strek. His ktem gelukkig btnren 5 mtruten
veran&riw in. 9iete l&rretra smr& l-1 en 2 min. Iater ttve,s

l:relt gietze hrgsna die & kepr van O.str*k verschalkte, d.ts
I-2. Hierrp zakte het pil ,,Êer stel tÈèrr ean diqtegtnt tot aar
&rut. r
I\b let &stê fukje-ging bi& plegen ap &zelf& vret terbr.
O.str*lk krry geen karleln nBEr. Ol&furn echter tel , maar bze
terên fur & spitxn vakkundig dn zeap gelnlpn. t\b en half :

u.tr gas1 ld te hebáe,n krcn tet hmgtegtnt van & tot &n te
saaie ttre& leift. Siete V&retra terd fur & k*pr in let
stra{s@g&ied rergehaald' dit lever& een petÈIty op, dte
fur & rxhternid&nvel&r hls U wilt teten wie dit ts dan rre
U maar elrlg kanen kiiken! ! ! !).
lbar 5 min. vpr tijd trve,s let & ged &tterenÉ lbnrtco tt*rma
die op èralerven van & tot &n te onzichtbre sptts Stetze
ErggÊ bp 1 asrent in & erste lElft rrn) & ttle gtnten \.@r
Ol&furn veilig stel&. Dit btekent Ét uE tr'r ap & tle plaats
staan nr,t 7 uit 6. lbt tot & volgen& "k*".

e@w.

$.Ës,#:
5i.". dcïàenilès-,

5$ffi5ffi*#

ffi'"xt Ws:
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Ol&furnZm.-ffi'&

l-#lt oerd *n gaed gpspl& te&trijd. Ie&ren far:r;,tiek er tegen
adn. De erste helft *n uitsteken& fuInan Teun, die zeker 2
fueJptnten vmrktann. Kansen over en Mer. Een danpr lv6,s tet ver-
kerd uitverêdigen, o-1 vmr ffi. Na & tltee en & mmÍe D€.I-

Ionren gingen re er ter tegenaan en al srlel ,i6.s het 1-1 fuor
Atgust. b gasten .,er&n teggÉwld. IVa en ldnge slo van

Jentsje turfu, die gred afsrylê, tËs het l^lieger die hard kon
scoren, 2-1. Dit t1;1s & laatste g€ken niet nret' vmr gekanen.

De scheÍdsrechter fucht hier an&rs over En liet lang fursp-
Ien, zodat & gasten rrcg 2-2 kon&n flèken. De grensrechter vlag-
&, maar fu schei&rmhter kon fet ap 20 ntr. a{stand futer zien.
Dat ras & erste funpr. tb ttre& funpr tty€.s & kan& fuicle,
& &r& &t se qn ktert over vier & kantire nrcten verlaten.
Dit had futer in owrleg kunren gfurren. Trch janner &t wii
als zn. wat bii & vereniging hangen. l"bt & opning is nij ter
ore gekaren ddt & kampien Ol&furn Zn. niet *n gerwnd is.

FREP: htie wil lei&r/grererechter oor&n bij ol&turn zn-

U. & Jong.

Rad tuI - 0l&turn Zn.

t#t zm. had ê nreilijke uitteHtrijd var & tug, n|. fud
ful uit Leeutarên. Zij ston&n vlak bij atg aP ê ranglijst'
Dts er nÉst gelpnren tprên! lÉ t'st lwn en rer rij&n in
Lewer&n want anze chauFfutr ta51s & teg kwiit. l'È taren erst
bij e hockeyvel&n. De fiEiftg=n keken al raar, tent te had&n
gren sticks bii orre, Even furgereèn rpar & wlgentb vel&n
àn jauel & Mrel vel&n. lb en bakie ko#ie snkle&n in
& bx. kngezien onze splers aardig op leftijd zijnr en mk
niet nwr zo Fit a|s vreger. vlogen & rol len rekverfund en en-
kelfunên fur & bx. lÉ & tarming up let veld ap. Een prach-
tig wld cmgE\En fur futen. En ten & te&triid. Rod fu] b-
gon faratiek aan te vallen, ínaar net lhrry in & spits trok het
zn. ak naar varern. Een geli)kopgaan& tedstriid in & erste
helílt. Vlak vmr rust kreg fud fuI ëoee grote kan*n. Een aan-
val over rechts net een geê vmrzet terd fur & spits gred in-
gekopt, íïEàr onze, fuIman Teun plukte & bai ami uit & hek.
kl"t* Teun. fuarra aanvai over links, vwrzet, & bal tnrdt
gwd ingechoten Te+tn t4Ëls al verslagen, naar Hin zijl red& ons

/3



fur en katachtige sprong te maken en & opspringenê .ful uit
& t@k te tikt<ei1Át zi1' grote teen!) k&nkt Nin' Rtst!

hb en lekker batkie tlw te t*AUn gedronken en ê tactiek rng

furgetwten ziinÀ t'G't?'r aan & tve& helft' bgonren' lht'r'y
terd vervangen fuor Yentie' lb kregen nt wat ner ruinte van de

teg*retan&r an te vetbarlen. u ètriia ging geriik op- rhlve
.^Egen ê trrefu helft terd Rirntert vervangen fur ons talent
Peter_Jan.Entengefu.r&letvarEfurn.Eenlwgefu]inonze
ver&diging zar dr Tjeerd (onze laatste man) opgeruint tor&n.
Tieerd zan & bal tegachieten, maar raakte & spits aan ziin
on&rkant van zijn riretaa|sctren. Èvolg: en dikke enkel, stran-
plend verlaat íie'a fet veld' lÍert 10 man ver&r ds! Rmd ful
rmk futn karts. Wleger ging laatste rt.,;.n splen en fud fuI trok
nassaal *", ,orrni *Jt Lo' niet storen' In É blessureti jd
vielen & fulptnten. Atgttst kreg ruinte op !i.nks' passer&

ziin tegenst"nÁr-àn p"JC op de vriistaan& Dick' die ging al-
lren dmr en scarê 

'O-1. Kort daarop terd & bal fur Nin lwg
reg g*erkt uit & ver&diging van Rmd kI her;n' Atgsst als
een gek achter & ba| aan, en kon voor furn & winren& treffer
scoren O-2. Dat fud @1 rng tegen scar& kon & pret niet
drukken bii het zn. De 2 4tnten Per&n mEagÊrlaten tre,ar OL&furn
lwr Nijholt. Bii lfuke tàAtrl' tet tag tat zitten rapraten over

ê oe&tri jd en "lr'r*, 
wruitrykeken tuar & vo|genê te&triid'

Jongare gà zo fur !

Een t'sPler".

ffiffi "'ff***************,**ffi 
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ïYedstrijdverslagen jeugd.

Al&tur-n Cl - T@ 'é3 CI

th nesten vanfuag 2 rpv. vretbal len tegen top. Top trapte af.
b erste lelft vretfuI&n te o€-l gaed. lhar toch krcnen te tet
O-2 achter. lW & Fuze kqan Jan er in vmr krt. lbar & tte&
helft t/v€s rel slxhter fun & erste. Tap naakte rng 6 gwls
d-rs oe verloren net N. \blgen& keer futer.

hlietse.

O\&turn Dl - Black fuYs

Zaterdagnorgen tagen uur nresten wii vetballen.
b Black Ebys nanen & aftraP.
htij gingen direkt aanvallen. kt t^Ëts zo 14 vwr & Black fuys.
Ten 24 en ten 34 en tèn ttvers let puze. Ten kregen wij
the. b ttwê l:e.lflt uerd let al 44 en ten ffi en tren ó4.

lhrtin l@ter.

ol&furen fl - tarega fl

an half tien nrcten te op het veld zijn tant te kwanen op de
{oto van onze nietne sptgor ê wibra (n-unan) oet onze nierttlug

shirtjes van kees en diny zetenatÉ (kalsFk) &ne nresten te
vetballen an 11 uur en ten trcten te vetfulen tegen,Ê7ega
en ik sdnpte en ê kepr kr*g han op zijn bten en tren kreg
futke r,eiut ltan en smr& &n-O in & eerste helft'
en & tpefu lelft tzle,s ik kiePr
en let blef &n4 v@r otp

tr

jdtarrrw tatzsra.

,{i,!;t:'!t:;"3iï 
o"_..""r,r*.h 
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O|èturn FI tegen lhrga F1

Nij lebbn tegen A+larga qesreld
en ten lebfun wij ge+onren net 14 en tren heb ik Ítm's gekre-
gen-

Jelner fuinin,

0,F tegen Ol&turn Fl

Nij hebfun tegen &P gespld en ten hebbn wi) verloren net
?4.

Jelner kinin.

(Ten zeker geen nfim's gekregen? Red. )

Ol&furn F2 tegen líolvega Fl

lh lebbn net 74 verloren.
Ik lleb 4 guls fur laten gaan
Ik rras & ttw& lelft kepr
funko lwft mk op goal gestaan
Hi j heft drie Laten gaan.

Rinke fuinin.

Heeft U nog iets te koop, sf bent U in het bezit van
oude foto's betrefÍende v.v. 0ldeboorn, laat het de
redaktie EUsn wetgn.
Ílog een leuke anetdote gelezen? Hsu het niet voor
Uzelf. Laat Een ieder meegenieten, zend het in naar
de redaktie uan het clubblad.

Fiet Tiisma.

D
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AldeboaÍn in nieuwe shirts

Twee pupillen blftallen'ondergàracht op de fon. E)e nmten van de Fl-jongetjes zijn: Nic6 t'eld.
Dennis van Marrun, Jan Nieuwland, Áte de Jong, Jolnnnes Watzemo, teineí tíeineís, Gysbert t d-
Heide en Bauke Paul Kleefstra
Het F2-tum bestaat uit Ban Jay lAeswhovev Ginit &heffer, Ánthony Vink, Lanmen. Hetn
Wa_genoar, Jan Meester, knder Posnrr4 Renco RijskanE, Sinon XotsUef en Egben Meetsma.
Geheel achter ha sponsordao Cees en Diay Kalsfuek

Aldebqrn-Twee 'elftallen' van de pupillen Fl

Ë,XAHxX"",f#ffi fi 
ji:ïtiiHlxi:

D shirf voorjonge en enthorsiaste voetballenles.
I f . Het rs voor het eeÍst dat Modehurs r{uman
Vf í _spgrlsort 9n dachten de eigenaren Cees en Diny- I r{ Kalsbeel het direkt maargoed rc doenI,ftq À. Na de nieuwe kleedakkommodarie en een

- Á) clubgebouw. alweer een positief teken voor de'ls$,. ;ïi#i"ïïl'ïJ*'o;T,h?"ïlËff',ril
5/Oa, wcnst..{a/e 

&l_uo*.



T.k.a. Direktiekeet 2 x I m.
Prijs fl. 125,-- + keetgarantie.
(Elke voetbaldirektie schopt
gelijk keet in deze keet).

Nieuwe kleedakkomodatie
clubgebouw voor V.V. Oldeboorn
Aldeboarn-Na de sleutel van het jongste lid,
Erik ïlesterhoyen yan V.V. Oldeboorn te
hebben gekregen, ontgrendelde wethouder
Nieuwdam van Sportzaken de deur van de
nieuwe kleedakkomodatie. Met deze opening
was het voor iedere bezmker mogeliik om de
kleedruimtes van binnen te bekijken, waarna
men naaÍ de (ook) nieuwe kantine ging om
verder te gaan met de opening.
"Een kantine met een bestuurskamer die zeker
aan vernieuwing toe was". zo zei Ham
Bouwhuis, sekretaris van de KNVB afdeling
Friesland.
Met een Íuimte van meer dan 1007o veÍflroot,
waar een ieder een hapje en een drankje kon
nuttigen.
Vooráfgaand werd een ballonnenwedstrijd
gehouden voor alle t 250 (scho<ll)kinderen van
Aldeboarn.
Niet alleen V.V. Oldeboorn werd in de
bloemetjes gezet. maar ook nog de heer Jolle van
Kalsbeek, ,,Zonder hem was dit niet gereali-
seerd", aldus Hans Bouwhuis van de KNVB.
Van Kalsbeek kreeg een bronzen waarderings-

speld. Ook oud-leden ontbraken niet tijdens dit
feestelijke gebeuren.

Oud-doelverdediger Hein Knol en Roel, Jan en
Henny Nieuwland waren van de partij. ,,Wy
nimme giin femoegen mei de lste klasse FVB,
wy wolle nei de KNVB, eardat wy de piip
ótgean", zei Henny Nieuwland tot de spelers van
het eerste elftal van Oldeboorn. Voorzitter
Rijskamp zei dat Nieuwland maar eens mee
moest gaan in de kleedboxen als leider.
Meer jeugdherinneringen worden opgehaald.
Vroeger mo€sten we op de fiets'naar Lemmer,
Noordwolde enz.. Wij gingen dan's morgens om
9 uur al weg om's middags 2 uur te spelen.
"De terugÍeis duurde wel eens 'iets' langer",
aldus Nieuwland. "Vooral als we hadden
gewonnen. Een paaÍ keer is met acht
Nieuwland's in één elftal gespeeld (5 broers en 3
boers). Bijna een elftal Nieuwland".
Al met al een gezellige namiddag van zaterdag jl.
rn de nieuwe kantine (clubgebouw) van V.V
Oldebcorn.
Ook van deze kant sukses toegewenst want...
sukses is het resultaat van willen en doen.

IPÊF+PÊFi Pnp+



Het iongste lirl van l'.1'. Oldt'hoorn Erik l4lesterhoven, biedl de sleulelaan, aanwethouder Nieuwdam,

die op zijn beurt de deur rnrgrendelt.

23

Eyentuele wiizigingen/ffirrErties in de route-bezorging
yan het cluhblad uerzoek ik een ieder z.S.Jn. door te
gEuen aan de redaktie.

Piet, Tel .1807



SËr'fihntrËëhàelt fiipt
de volle winst

Na twee achtereenvolgende weken de volle winst te hebben beheeld (in een uit-
wedslrijd wel te verstaan) wachtte St.-Anna nog steeds op de eerste thuisover-
winning, want het haalde uit twee thuiswedstriJden slechts één schlemiel punt'

te. Als offer voor dit streven moest het goed in de eerste klasse debuterende

Oldeboorn fungercn, die na vier wedstriJden gelijke tred hield met de thuis-
club en belden konden zich derhalvè subtoppers noemen. Ne twee keer 45 mi-
nuten bleek dat St.-Anna wederom de volle speeltijd nodig had om de volle
winst te pakken, nadat Ritske Reitsma net voor tijd de eindstqnd op 4-3

brecht.

Er was zondag toch nog flink wat publiek
oFgekomen ondanks de regen die gaande-
weg de wedstrijd steeds meer met bakken
uit de lucht kwam vallen. Een taak voor
beide ploegen om de toeschouwers te ver-
rhaken, zodat men de regen niet voor
nict$ had getrotseerd.
Trainer Fokke de Vries startte met dezelf-
de 

-lf 
spelers die we de laatste tij? van

hem'gewend zijn: M. Dijkstra; J. de
Jong, G. Keyzer, .d. Schipperr.M. Stene-
kes,; R. de Vries, E. Schipper, B. van
tr(ooten; R. Reitsma, A. Feenstra en M.
Huizinga.
Het begin was wat zo vaak in het voetbal
gebeurt: het aftasten van de tegenstander
en wat daarbij opviel was dat Oldeboorn
een betere tegenstander bleek te zijn dan
de twee voorafgaande tegenstanders.
In de eerste 20 minuten waren er geen
kansen die het predikaat groot konden
verdragen, maar de eerste grote kans, in
de 2le minuut, was wel gelijk raak: na
onoplettendheid van de St.-Annóuurt-
stcr verdediginf kon een Oldeboorn-
spcler via het centrum ongehinderd door-
lopen tot aan keeper Marten Dijkstra die
doorgàans goed is in een één tegen één si-
tuatie, doch deze keer kansloos werd ge-
latèn.

Net als vorige week liep St.-Anna dus
woer vroeg tegen een achterstand aan.
Het was nu aan St.-Anna om de jacht op
de gelijkmaker te openen. Làng behoefde
St.-Anna niet tegen een achterstand aan
te kijken, want vier minuten na de ópe-
ningstreffer scoorde Anne Feenstra, na
een blunder van de keeper, alert l-l'
Nog geen minuut later ging rechtsback
Jacob de Jong goed mee naaÍ voren, liep
zijn collega back eruit en zette de bal
voor. De bal bleek er bijna zo in te draai-
en doch ging net voorlangs.
St.-Anna bleef hierna ook een licht over-
.wicht behouden, zonder dat er echter gro-
te kansen te notercn vielen. Trouwens,
ook het spel bleck naar een bedenkelijk
nivo terug te zakken en er viel tot aan de
rust niet veel meer te beleven.
In de tweede helft viel St.-Anna gelukkig
niet terug naar het niveau van de laatste
20 minuten van de eerste helft en daarmee
kwamen ook de kansen. St.-Anna kreeg
de meeste kansen, maar ook Oldeboorn
bleef gevaarlijk en dat er zoveel kansen
ontstonden voor beide teams kwam niet
in de laatste plaats doordat beide verdedi-
gingen niet op scherP stonden.
Zo kon het voorkomen dat er plots twe€
spelers van Oldeboorn zo vrij als een vo-

Amsterdamse lnglcn: het
Olymplsch SÍarllon blilÍ!,
de supplícrs slopen de

Sladlon-buurÍ2y



gel voor het doel van St.-Anna stonden
en op de bal wachtten, maar selukkie
voor St.-Anna was Oldeboorn-niet ií
staat om de bal tot aan die spelers te bren_
gen.

Verder gaf ook de l-2 in de 5e minuut te
denken: het komt te vaak voor dat St.-
Anna zich in de beginfase laat verrassen
door een tegengoal. Zo ook nu tegen Ol-
deboorn, maar het schudde de thuisclub
wel wakker.
In de 55e minuut kreeg Marcel Huizingá
een 'bevlieging', maar zagz,n schot tegèn
de paal afketsen. Niet lang daarna was
het Robert de Vries die net overkopte. De
gelijkmaker hing (naast de .buien) in de
lucht en ziedaar! Na een voorzet van Rits-
ke kopte Anne in de 60e minuut de gelijk-.
maker in. Ha werd een woelig half uurtje'
met de grootste kansen voor St.-Anna.
Als beloning daarvoor kreeg St.-Anna
een verdiende goal: Ritske stuurde z'n te-
genstander het bos in, draaide naar de
goal en liet de keeper de bal uit het net
vNsen.

hand te houden om zo de Voorsprong vast
te houden. Oldeboorn wenste hier echter
niet aan mee te werken en voelde zich al-
lesbehalve verslagen. JVlet een verdediger
(Eelco Braaksma) voor Robert probeerde
St.-Anna orde op zaken te stellen, maar

'toch wisten de gasten in de 40e minuut
3-3 te scoren, nadat de verdediging niet
voluit gi1rg.
De wedstrijd leek op een gelijkspel af te
stevenen, doch in de 42e minuut snelde
Ritske naar voren, kapte een speler uit en
haalde uit: 4-3. Niet lang daarna verstap-
te Ritske zich en moest worden vervangen
door Siebe van Loon. Na een kleine 'ver-
lenging' floot de goede scheidsrechter F.
de Vries voor de laatste maal die dag, zo-
dat St.-Anna wederom, doch nipt, de

r winst behaalde.

St.-Anna probeerde hierna het spel in de $s

.ooY;-ov OIDEBOORN - Na zes wedstriiden
aQ-_&í op rii gewonnen te hebben, dooórak

-,8-.5.t Oldeboorn de ongeslrgen status van
lao- dc Bakhuisters. Terecht, want Bak-

,i:."-" huizm wist nict tc imponeren tegan
."t3- Oldóoorn. De thuisclub kwam na< Àt- een 0-l achtcmtand uiteindeliik op

*"{{.t" 
ecn 2'1 zese teÍecht'

*,1:"ff '"':#l*#:ï3'ï'"ffi i:;
,#loà"po- na een half uur een voorsprong Jap-S"-:." Ë'f'ï*ïïii:"ïï:ï:*F-1

.ou:;*$- #Ï"1Y"ï;i::';ffiïï:ï.'':lllll:
-.st)od*ro- sen te forceren. Toch kregen de gas-

o8^s-]3* ten niet echt vat op het spel. ol'
t+-ud..,S deboorn bleef gevaarlijk en drukte

è" *os 3:- dat in het laatste kwanier in doel-

bsxÈÁS punten uic S. Oosterban en S. Berg-

$ iffi{ïïïï}sï':"i:";.;n"':nl;
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JËUG DZi\ AL V OËT B À I, T OË R ï{ 0OI.

MFT
mm FHE5LHnU T$EHnB$ g1-gz.

KOI{HISSIE I,ÍID FRIESLAND TOERNOOI :

Joop de Boer Akkrun 05665-1853
Sietee Eelsingh Akkrun 05665-1830
Jelle l{.ierda Oldeboorn
S inon v . d . l'Íeu len Warga 0S 105-2652
Sake Lanting S.D.S. 05159-2345
Reinder v.d. Schaaf 0'littens 05123-1BBz
Grietj e Keizer frnsun 05660-20?6
Sije B. Dijkstra Irnsuu 05660-L7O?x****x***xx*******x*xx*

Sporthal Utingeradeelhal Akkrun 05665-2120

Sporthal De Twine Grouw 0SBO2-3138

Sportha.l De Greidhoeke Oosterend OSISg-tg?z

***x**x*****x***x*xx***
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0.20
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AKT.RUI4 7 DECEíïEER

AKKRUI"I I E
SDS lE
AKKRUI'! I E
5tl5 1E
AK!/.RUP! 1E
SDS 1E
IRNSUTI I E
WARGA I E
IRNSUT1 1E
ï^JA.RGA 1E
IRNSUT1 I E
WA.RGA I E
AKKRt,'t1 2E
OLDEBOORN IE
AKKRUT,I 2E
OLDEBOORN IE
OOSTERL. IE
AKKRUI4 2E
OOSTERL. IE
AKKPUI'! I C
SDS IC
AT.KRUT,I I C
SDS IC
OLDEBCORN IC
AT.KRUII I C
WARGA IC
OOSTERL. lC
O(]STERL. 1C

IRNSUT4 ORCAI.I ISAïI E .

OLDEBOORN
IRNSUM 2E
SDS 5E

- ÉLBESCORN
IRNSUt{ 2E
SDS 5E

- OLDEBOORN ?E
- SDS 5E
- OOSTERL. 2E
- AKKRUI4 5E
- AKKRUM 5E
- OOSTERL. ?E
- AKT.RUTI 5E

IRNSUM 5E
- OOSTERL. ?E

SDS ?E
IRNSUF1 5E

- SDS 2E
SDS 28,
IRNSUT,I IC

- ï,JARGA lC
- WARGA IC

IRNSUI,I I C
- AKKRUI'{ 2C

sos lc
IRNSUII I C

- AKK.RU},1 2C
- OLDEBOORI.I 1C

2E
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r 5.40
14.00
14. ?0
r4.40
r5.00
15.20
1 5.40
1 6.00
r 6.20
16.40
1 7.00 ai



5 .00
5 .20
5 .40
4.00
4.?O
4.40
5.00
5.20
5 .40
6.0r1

(]ROUI/ 7 DECE|"IBER

3,20 AKKRUI1 2F5.40 SDS 2F
4. OO AKKRUI1 2F4.20 OOSTERL . 2F4.40 OLDEBOORN 2F
5.OO AKKRUM 2F
5.20 OOSTERL. 2F
5.40 iRNSUt4 2F
6. OO ,qKKRUM ?F6.:O OOSTERL. 2F

AKKRUT4 ORGANISAÏIE

. OOSTERL. 2F
- OLDEBOORI.I 2F

IRNSUI1 2F
SDS 2F
iRNSUM 2F
SDS 2F

- OLDEBOORN 2F
SDS 2F

- OLDEBOORN 2F
IR'.ISUIl 2F

RICHTLIJNEN SPORTHATGEBRUIKERS :

1. De speelvloer mag uitsluitend net sport-
schoenen betreden worden.

2. Het is verboden -onr in andere ruiqten dan
de speelhal te voetballen.

3. Roken is uitsluitend toegestaan in de daar-
voor aangewezen ruinten.

4. Het neenenen van Élazen en flesjes buitende kantine is verboden.
5. Laat, geen geld of geldswaardige spullenachter in de kleedruinten.
6. AIle schade aan de sporthallen en/of kleed-ruinten toegebracht kan op de betrokkenverenigingen,rerhaald worden.
7. De organiserende vereniging is verantnoorde-fijt voor orde en netheid tijdens de toer-

nooidagen.
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Kruiswoordraadsel

I 'r' 7 J 10 l1 12

l_l lt It lo r7 lo

19 20 21 2) !'l

It,

30 1t, tl t2 ,)

J4 )5 ib )i l8 t9

lo rl t2 \)
\\ \5 rb t7 to r9

I
"]

() ;1 ,) ){

I it) ,7 t9 )(l

)l t) )b

r8 ;o 71 i2 7)

4 I t)

HoR.: I ingespannen kljken; 5 plaats
in Afrika; 9 Europeaan; 13 tande-
loos zoogdier; 14 olm; 16 regi.ster-
lijst; l7 zoogdier; l8 deel v.d. mast; 19
van blijvende waarde; 22 draadbe-
richt; 25 seconde: 2? moerasvogel:
28 flauw keelgelui{e; 30 droog; 32
schudkorf; 3,1 vmcht; 36 Europees
land; 38 dwaling; 40 water in Fties-
land; 4l Thrks gerecht; 42 Fïanse
schr{ver; 43 zangnoo! 44 schrijtko-
sten; 46 mist; 48 tuchtroede; 50
doortochtgeld; 52 harde loop; 54
gmad ln de judosport 56 ha^arkn-rl;
58 kielwater; 6l kaliunnitra^at; 65
lemand die a,almoes vraagt; 68 in
loco; 69 opwa,arts; ?0 Noorre god; ?2
voonnalige Spa^anse koningin; 73
vanaf; 74 bontqjaal; ?5 stcrrebloem;
?6 eel{k.

VERT.: I hondensoort: 2 nachtvogel;
3 vordering;4 vggelverb[jÍ; 6 woon-
schip; 7 boksterm: 8 zangstem; I
vochtig warrn; 10 zoek; 1l tijdreke-
ning; 12 wasem; 15 wsndelhoofd; 17
afdeling; 20 zangstuk; 21 oude stof-
fenmaah 23 bijw.; 24 eigenaardig; 26
rond voomerp:28 gil; 29 vlinder; 30
&rg. havm$rats; 3l de zeilen klei-
ner makers Sl hardvochtlg; 33 sooÉ
scha^atse$ 3{ *hel; 35 verkeerd: 36
herders3p4 dl tËeÍksart; 38 grieze.
fig; 39 ops@ tl! doelpunt; 47 hei-
demeertJg {9 Átxrhams vrouw; 5l
rekentng; 53 ongtarne; 55 godin van
de netuurkrachÈ; ó6 rtvier ln Ru.s-
1rn4 5? Chlnees tn Indië; 58 pers.
vn?.; 59 verlegenheld; 60 pl. ln Alge.
rlle; 62 zangstêm; 03 standvastig; 64
snel; 05 lnnig verzoek; 66 zouteloos;
67 wees gegroet; ?1 mnl. heillge.
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H.H. HANDELAREN,

HEÏ ÀTOET U ZIJN MET HETSEÏREK AAN ONZE sPELERS. NIET ALLEEN

6AAN DE SHIRÍs sÏUK, A,\AAR OOK GEESÏEtIJK RAKEN ZIJ IN HUN sLOP.

WAAR 6AAN WE HEEN ALs OEEEQSTEOEBESTE BOERENLUL UIÏ EDMON-

ÏON ONRUST KOMÏ ZAAIEN? VQOEGEQTONGEN WIJ TREES AïEÏ HAAR CA-

NADEES EN DAAR BLEEF HEÏ BIJ, MAAR TEGENWOORDIG KOM'I'JOHN OUICK

AND HIs PAL* MAAR UIÏ CANADA OVER OM I{IER EEN HEEL ÍEAÀT TE AAN.

SCHAFFEN OMDAT ZIJ OOIT EENS BLAASVOEÏBALDENI EN MAAR ZWAAI-

EN /UEr DIE CANADESE MAR(ENI AEEFT U NOU UW ZlN, ONS HELE TEAM WIL

NAAR EDMONTON OÀTDAT ZE DMR FL. IOOO;-- PERMAAND(UNNENVERDIE-

NEN, HEÏ VIJFVOUDIGE VAN AIEQ? EINDELIJK HADDEN WE DERÏIEN MAN

PUBLIEK EN HADDEN WE HET PUNÏ BEREIKÏ DAÏ WE MEER ÏOESCHOUWERS

HADDEN DAN SPELERS EN NU DITI NU WE OA{ DE PMR LAA65ÏE PLMTSEN

VECHTEN. EDA{ONÍON CONDORS, HOE VERZIN JEZOIETS ÏROUWENs. OM-

DAÏ WIJ IN HET PLMTSJE 60 AI-{EAD OE GO AHEAD EA6LE5 HEBBEN?

VERBEELD JE DAT WIJ IN CANMA ALLE E5Kh!10'5 OPKOPEN? DAÏ ZOU

ÍOCH HETZELFOE ZIJN? WAAR ZIJN DE A,TENSELIJKE WMRDEN IN HET

LEVEN? DAAROÀl DOEN WIJ EEN LAAÏsÍE BEQOE? OP KONING OLAF VAN

CANADA. LAAÏ ONZE SPELEQS MET RUsÏ, WIJ DOEN HEÏ AL JARENÍ

*JAN 
RAP EN z,N MAAT ,E V@SZITÍER
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8. INPELg..., I?T2 REA-H€-ZflGN E.D.
G. V.D. tvELIE. I7W,JE|-GDZH@N
P. TTJS"A 1&7 IETETR. SEr.. /RETNKTIE A-IBil-IIO

JELEOffiI1I.R:
G. V.D. WLTE. IM SEffiETtrEESF
JTT]. NEI&;. WTRZTTTER
J. UTEHA

I(HTITTIECfIfTIS9.TE:
fm,n<E NHmH.....,.......... IW
ëiltIE gAtL . té74
Jlv\Ét€ RareR. .... tm

c
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Selectie tlldehsorn I seizoen lgEl='F4.

Staand u.l.n.r. l. flieuwland, L de Vries, ll. Heekers
{trainer!, lTi. ÍTleester, E. 0tter, l. Hdamse, f,P. uan
Heel {voorzitter}, I. tllagenaar, J. leeninga" U. Jelleffia,
tll. Schriemer, H. de Ves sn P. y.d. FeEr
Zittend v.l.n.r. B. Feitsma, H. leeninga, 0. Eenedirtu=,
H. Piersma. H. Hkkerman en lar. llJaqcilaar.
íFoto ingeznnden dosr H. flkkerman|

HI]FIE VISLEEíII]E TLUBELHT] ffiLEVEHEN UITEHLUffi
mnHnEHË 25 n0vimEER vacn zg.Í!a ilufi.


