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Het, Zn uerd t zo ook al L,as voorspeld in Akkrum ontvangen en mocht
en moest dan ook met eÊn 3-1 neder-

laag huisr.laarts keren. Uord er dan
beueerd3 maar ja, ue hadden de
scheidsrechter tegen, mocht dit dan
zo zijn, meestal is dit eigen schuld, zelfs het publiek kan
er aan mee uerkenmet o.a, negatieve opmerkingen. Zs lang
publiek ên spelers er rekening mee houden dat de seheidsrechter inderdaad de baad is dan zaI die partijdigheid van
een scheidsrechter echt ue1 mee vallen.l)ezE r.redstri jd maar
gauLr vergeten en je maar LJeer concantreren op de uedstrijd
van Erso zaterdag thuis tegen T.F.5. fr moeten echt eens
Ben paar puntjes behaald uorden dus er maar met goede moed
tegenaan. Het moet toch ÊÊns een keer lukken.
OLDIBOORN 4 kreeg ook al een Akkrumrner ploeg op bezoek en
uel het 4de. Hier bleek Lreer eens dat routine het van
enthousiasme kan ulinnen. fn sen gemoedelijke r,ledstrijd
uaren het de oude rotten die het íde uegtikten en de score
oDVoerden tot 5-0. Ook êrsr zondag zaL het moeilijk uorden
tegen de, naar ik me heb laten vertellen, koploper, ÍYiaak
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overzicht

er rrat van r:nl het is jullie toch
begonnen 0m de
sport. -0e uitslag, ?i rárgen jutrie alreen
voor
een
verrassing,
horen ue te zijner tijd,,,ój.,
2ty?s_vrij. ïn plaats van tegen de uesterein Lras
vc s rnaàr deze uedstrijd oáu ar q"rp""iJ.
,
zondag komt Akkrum Z ap bezoeË, 0ok in áer'e ;;;;tri jd
ea1 het kopke. er bij moeten uant irkkrum r^rir ;i;;"iij;
niet
\ran de Boarnsters verliezen. Jullie zijn dus gó,r"árl"nuro,
uij ars publiek .rekenen op een leuke ,Ëu"triiË-t"rri:r
jur:.
lie zorgen dat de punten lnuis b1i5""". cLDtE00liN 1 kreeg onder het genot van een heerlijk
najaars_
eonnet je r'iarga op bezoek, Ze deden rrriend en
iersteld
sLaan r,iant na g0 spcr spelen LJas het,0rdeboorn"ij"nO
die
de
ding naÍn. Ar y"q uarge dan misschián á*-i"t"-b"i;;"-iro*g 1eivan afuerken hadden .ze geen
!"?" geqeten. Jammer dat door
een misverstand in de
verdediginq-oÍJÀnoo"n
iJarga de kans
gaF en een handje hielp door óe bal onhoudbaar
í; Àig"r,
doer te schieten. Het is dan na zo I n f out even ,o"iii:r.
maar serukkis 0rdeboorn hield de kop er bij;;;;-;;iàtonden
soms nog reËele kansen Í*aar er ulerd niet mesr gescoord
en
0ldeboorn mag zeker tevreden zijn *"C-J"t
ene
;";ij;:A: u.. zondag naar Zandhuizen en àit is
êÊn van de staart
cl'ubs. Kan 0ldeboorn de opggllde rij; oo*
uu"t
dan moet
het mogerÍjk zijn 1 og mogóri5t z-pintj** tehouden
pakken daar.;
ilLDEB00RN 3 tensrotte moest naar Boornbergum
en moest
lijdelijk toezien dat de Boornbergummers
met
3-1
het
langste eind trokken. A;so zoldaq-komi iauteruijk aan
;;
U"_
zoek en jo'ngens er moeten zo
LreÊr"""n!
á punt1"nózamernuno
jes komen,Ousr €r-r dat, gerd uiteínoeiijk voor a1le elftar_
len, ZET tf{ 0p.
0LDtB0ORN

tegen
!*t
| $.
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tindelijk L,eer een kostbaar puntje. In een min of mser ge1i jk opgaand duel hebben ue e€n puntje veroverd en r,rel 1n
de eerste tuee minuten.
0e bal urerd meteen na de aftrap vlot van man tct man gespeeld
Lraarna ïiemen er de laatste hand aan legde. Dit gaf de burger
moed.
Uarga gaf zich echter niet geï,ronnen'
De Uezóekers kregen enkele kansen vlak voor onze doelmondt

Lraar L,e ulondergoed voor ueg kuamen.
Toch kuam de gelijkmaker noq vaor de rust. 0nze middenvelder Frobeerde een gericl'it schot afl te stoppenr dat
echter via zijn been tot een onhoudbara lreffer uerd.
Na de thee dus opnieuu een Ëpen st,rijd' f{et uisselende
kansen en een r,.tat zakkend spelpeil kOnden r,.re tiederOm met de
nodigs mazzeL een gelijke eindstand afdu.rÍnq€n.
f-ial verLJege moeSt Honkie de Jong uorden Varvanqen L,eqens een
blessure boven zijn ooqr 0nder de douche kon Honkie ons echter reeds tonen dat de dienstdoende geneesheer er door midCeI van naald en draad ueer een redelijk geheel van had ge-

maakt.
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Afgelopen zqpdag moesten Lre thuis tegen een van de koplopers en uetr tegen Uarga. Dat het ean zuarÊ r.ledstrijd
zau uorden uist iadereen r,rel Ên het !,Jas dan ook een verrassend geval dat r.,ij binnen 15 sec.!it al met 1*0 voor
stonden(tuee van onze spelers hadden de bal maar aanqeraakt
en de andere n€gen stonden er bij en keken er na).0h ja,
sorry Tienen, jij maakte de goal, uant ik r,lil Eeen qelul
achteraf.
LJel ja en toen uas het Uarga dat natuurlijk de aanval
zochL en onze verdediging kreeg het dan ook zL,aar te verduren, Uia onzs schaarse uilvallen deden LJe lets terug en
soms LJas er sok uel eens een redelijke kans. Ti.en minuten
voor rust LJas het Uarga dat terug kuam tot 1-1. 0nze vrije
verdediger kreeg de bal verkeerd oo ztn slof en ja hoor,
goal. fnkele van onze supportere
dachten dat het ondergatekende rr,a$, maar mijn vaste tÏfansrrzagen duidelijk dai hat
zijn kleine broertje !r8$r Zor'dle vlieger ging dus lekker

níet oF.
De tr,.reede

helft Lras eigenlijk ueer hetzelfde spelbeeld.
Het niveau op een klein pitje, enkele kansen voor ons Ên
de meesten voor hun. iílaar het bleefl bij de paal en lat
tot eËm kuartiertje voor tijd onze libero met €enfrklein
scheurtje van bovenllrr van het veld moesL uorden gedragen.
Uerdar veranderde Br niets meerrhet bleef bij 1-1 Ên daar
mochten
niet ontevreden over zijn.Tot de volgende keer.
',Jij

b,ilfried
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Daar het tueede de afgelonen zondag vrij L,as, reek het rne
reden genoeg om eens iets te schríjven r,rat dan deze keer
geen betrekking heeFt op voetbal.
le T.u.-oroqra,*maf s van de laatste tijd zijn zo saai, zodat
het nu de hoogste tijd r.rord om in te grijpènr. nu het nog kan.
nls L,e ?s middags sens iedereen die dat uir áen minuut iend-

tijd ter beschikkinq slellen r,raarmee hij of zij mag doen
uat hÍj of zij uil.
Zouden ue dan niet een ontzettend bont, aFr,lissarendropuindendrsaairverrassend en vooral goedkoop programrna krijgen
uaarmee L,e jaran en jaren vooruit kunnen, Uant voordai-ieoere Nederlander aan de beurt is geueest, moet de economische
crisÍs toch uel eens voorbiJ zijn.
kan er als vorgt uitzien: De heer de Jong
lotl.programma
irnmiteert
Dries van xgt. De heer Tijssen staat, een minuut
op ztn handen. ui11y uisser leest eÀn bladzijde uit het
telef oonboek voor, J. v. d. veen zingt lf L ano zaí ze levenri
voor zijn vrouL,, Koos Hooghoud vraagt een helblond meisje
tussen de ?o €n 23 jaar, geen danstype, voor een vakantie
oF Rottummerplaat. . Ni jdam r.ril alleen maar qezien uorden
ên zíl zijn minuut zr,li.-lqend in beeld.
Pian Druten danst de horlepiep met zijn hond. Gerard van
Laar doet een poging het uereldrecord ttfen gat in de rucht
springen" te verbeteren. Bauke popma klappeit het Friese
volkslied met z t n oren, ï. van Zr,:iaten beklaaot zich over
de laatste ueersvoorspelling van Jan Pellenoár. ld Hazeuinkel Leest de KhivB zijn opstelling van het nederrands
elftal voor.Íïevr. K.Kereveer(ilaOe) !oant Ce muis die zij
in de hopjesvla aantrof. Rennie Fer6ra poogt zoveel iloqelijk spookrijders tB siqnaleren in haar minuut. f,.Doesburg vult zijnttgeen
minuut zendtijd met hat in beeld brengen
van de tekst
storingtt,H"Stokar probeert zoveel
!1
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moqêlijk onzin op oapÍer te krijgen in 60 s'cr f.Nijpels
deelL mee dat z.tn partij r,rerd náiiteld met Haagse Bluf,
4 ennemend dat de ministár
hier ueóriJp"riir. g"Jn
extra voor besehikbaar r,rir stelrei,
";;t
Ë;;t il
ro herhaiingten uan reeds r s avonds uitEezonden
"Ë*rprograÍrma
""nf*""r*n! s.
Ha1
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Dê, trainingen van de f en t
quoilrqn zijn
het gymlokaal Bn r^rel
op dlnsdagmf;;;q;-, voortaan Lieer in
lle tijden zijn als vorÍs."irur.
| -pupr v?Fl A-S uur.
[-pupr váfl E-5 ur".
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ElftsI
!ondag 24 oktober moesten ue naar BoornbarquÍn. 0m 1a uur
aftrap, In de be;gin-pÊDiode u.rerd door ons
aardig gaspeeld maar dat uist B,B.(Boornbergum) snel te
veranderen door het spel steeds meer in handen te flÊÍnpr-lr
Onze achterhoede uist de golf aanvallen redelijk op te
vangen maar zoars altijd moest het eens verkeeid gaan.
Door er ueinig tegenover te stellen gingen ue met Z-B
voor B.B. om thee,
Na de rust r,lerd door 0rdeboorn beter gespeeld maar door esn
aantal dubieuze beslissingen van de sèheidsrechter konen Lre
niet in het sper komen en kuamen zerf met s-0 achter.
Als men verliest mag men graag de scheídsrecht,er de schuld
geven maar uat de man in Jret zr.lart in Bosrnbergum betref t
kun je or: ztn minst zeggen dat hij ueltturatt'eónzijdig
floot.0vertredingen van ons uerden zonder meBr ueátrárt
maar voor de fouten van B,B. r,lerd niet gefloten,
Gelukkig r,rist Jan de g (r ) na eÊn mooie iombinatie onze €er
te redden. Geflatteerd maar r,re1 verdiend r,lon E.B. met 3-1.
hadden L,s de

G.K.
' 0' 0. 0. 0. 0. 0' 0t 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,

##s"$fu;q
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Zouel het derde als het viarde moesten een vriendsehapp"lijke.urads.trijd tegen elkaar spelen op 10 okt. j,1.
Het derde kraeg al gauu een kans die door Harke uerd benut. De nieur.,e speler van het het tr^laede. 1-C.
fven later brear een kans voor llarke z-o, door veel heen en
ueer gatrap, Door eÊn maoie kopbal uan Gerard Visser uerd
het 3-0 voor de ruststand,
In de tr,reede helft r,rerd het víerde beter Bn kreeg dus ook
mooiare kanseno doordat het derde uat rommelde. Èn sipke
kreeg een mooie kans die ook msoi r.lerd benut door een harde
knal 3-1. Het vierde vond dit niet mooi dus er moest ueer
uat aan gedaan r.lorden. fn toen uard cor de Boer nog eens
een bal om de oren qeslingerd 4-1, fvpn later kreefi Douue
sethlehem nog een kans 4-2. Dit lJas de eindst,and. fiopeLijk
nog een een keer zo n r,redstri jd.
?

Rienk.
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Ir moest rs morgens hee] vroeg afgereisd uorden naar Houtigehage. Uij moesten daar proberen met de slaaFresten nCIg inde oqen om ons eerste puntje binnen te ha1en. Helaas zelfs
de t'voorbesprekingtrmocht niet baten. Na de aftrap ging
het meleen al nis en na vi j f mínut,en voetbal stonden LJê a1
met'1-0 achter na een klunger goal. Andere zijn er ook niet
gemaakt in de hele uedstrijU díe toch a1 heel r,rat, goals te1de. Ivlet de rust stondan uJB ook al met 3-0 achter en in die
eerste hel,ft hebben ue toch een kansen gehad, die zo het
liet aanzien geen mens kon missen. lïaar toch, êÊn van ons
Dresteerde het orn ovsr te trappen teruijl hÍj al bijna ín
de qoal stondt aLs je hem-dit hed gevraagd om dít tijdens
de training te doen rras het hern niet geluktl J [Iaar ja,
het geluk zat ons niet mse.In de tueede helFt, mocht onze
spíts toch tuee maal. scoren. Daar tegenover staat dat
Houtigehage nog 4 maal scoorde en Lrij ze met 7-Z.vetlor6nr
Ue zullen het het volgend ueekend toch maar ueer proberen
orn tenminste Ëên puntje te pakken.
Berend de
-

L

eÊuLr.
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C Iunioren
ue moesten zaterdag
oktober voetbarlen tegen LangezLraag.
ue rraren om half tí"n23iÀ'i"-box
,;-;;esten om tión uur
spelen' LangezLraag had de aftrap,en,á*viáten
direct aan maar
Lie hierden ze tesén -. zo
n"i'een
ót:l
ii:o:e
oàÀ"-ror-r,ri
j
aanrrierBn. ïeo hád de oai-eÀ schopte
nÀ,i naar i;Jan, Jan maak_
te daar sebruik van
à!""tï-;""1 dus her L,as 1-0.
Ueer narn L anqez!.raaq de
"n-iit!:;;
af
trap.
maar
ui j Ë""g*n de bal L/eer te
pakken en deden een aanval.
r.r*"ó
J" bar toegespeeld en
.Theo
maakte een mooie goal z-a.-xo"f-0";;;;
m'aatte
Sybrand aen
qoal en even daarÀa nog àán dus 4-0.
io"n
rr,as
het
rust.
de rust konden ue.ggel-goal
*Á làng"rr""g ook niet.Na
ffaar het duurde niót ra,ig-ofmaken
tvuraÀJ
r,reer een qoar
dus 5-0' Kort daarna ietie--loná"-"""
="tte
-À:0.
I
en
ttrr
dat Lras cde raatuat
Àà'Ji
ste dus de eÍndstand u""
Leo-Jan Ueidenaar.
Ue qinqen qoed van
en na een paar minuten dacht Jan:
Er moet ê6; in, 1_0st.art
or".
Toen gingan hun er tegàÁ aan,
r^ri j konden het nog
net
verheLpen dat er gescoord uerd,íïaar
doo"
IJnq"rLraag, Íïaar daar_
na L,as de eerste herft, helemaar-i"-n"t'iooroeer
van ons.
za kon svbrang_1" y"t pineuren-z-a;;k";.
vlak
daarna
maak_
te Teo 3-0. Toen ging fr"t=ro erq goed dat
sr
een
Daar
ootl náu" uo""n tdu'gi"q.". zo maakte van
sybrancr
Íiol"nlerhoede

Ir moest geuriss"to*llllen. L.eo moest er ultí
en tÍi1f ried er
in' De tuóede.helfa ninq . zo qoeoi-Lung"rLraag
uerd beter
en kreeg daaldoo" v""1 Ëu***n,
"i*t maar toch kon sybrand
voor
5-CI zorqen' ïoen Lras her hereáaai;"Ë;;;d
met
ár.,".
["nq*_
zrrraaq LJaS veel beter en lsverde moóÍe
[*nu*n vo'r hen 0p
maar er uerd niat een benut.
Tstdat:or,"n
-uas
een kans kreeg
€n die benutte 6-0. [n dai
de eÍndstand,
*--11---
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van'het probleem over de opstellinq,
= Keeper.
= Rechtsback.
= Spil.
= Linksback,
= Rechtshalf.
= Linkshalf.
= Rechtsbuiten,
= Rechtsbinnen.
= idvoor.
l'íl
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Jansen

K
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