otpEBo0RN IN 5.lANg Tq [gupEN.

Het voortbestaan van 0LDEB00RN Zn is in
esn kritieke fase gekomen.
Door verhuizing, studie an andere oorzaken zijn 6r voor hat volgende voetbalseizoen nog slechts g spelers over-

geblE vsn.

0mdat voor het redelijk funcionerÊn van
ploegr. t,och minÍnaal 1F spelers nodig
"?l
zijn, spreken de problemËn voor zich"
De overgebleven g spelers en hun tralner,/
begeleider doen dan ook e€n DRINGTND beroap op-alle rrclublozetr voetballsrs om
zich als lid op te geven.
Ook spalers dis nu op zondag voetballen
en eventueel r,rel op zaterdag uillen sps_
Ien r.lorden drlnoend varzocht zich spoedig
tê melden.
Een definÍtisvê ovargang van êÊn of meer
spelers van zondag naar zaterdag zal dan,
Latar, met de lelders, onderlinI besproken moeten uorden.
Uanneer te r;einig animo bf ijkt te bestaan
dan zal CLDEB00RN Zívl moeten verduijnen,
uaarbij. opgemerkt dient te uordan áat Áet
opheffen van de zaterdagmiddag-afdeling
voor de betrokkenen srg pijnlijk zal ziSn
Bn dat het later eventueel Lreêr oprichtán
van een Zn afdeling, veel rnoeiliJker is.
Uanneer echter blijkt dat sr vanult de
zondaq-sfdellng enige belangstalling bestaat voor het spelen op zaterdagmiàdag,
dan zal ook in de toeksmet een záterAaÀr
elftal in 0LDEBOUtïN

mogelijk zijn.

0p de jaarlijkse algemane vergaderlng van
de U,U.{JLDEB00RN van afgelopen urijdág is
dan ook beàloten om deza opioep ovór Éet
hele dorp te verspreiden.

Ter informatLe, thuisuedstrÍjden op
zaterdag begínnen altijd sm 2 uur Bn uituledstriJden meestal orn 2 uur.
GeÏnterraseerden uorden dringglg-verzocht
zich ,v6Ér 1 iuni ep te gffi;-Eï:ï
i-leico van Dijk.
Tel, 1 26CI,
f,oris Quarrê.
Rimmert fyzenga"
Tel. 1737.
ïjitta Neuenschuqnder.Tel .1627.
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Na Êren overulnning vorige
ueak in Bakkev€en kuramen ue
de grole ontoà*t<inq tdat j oor.-r"i konden
!ot
irinnEn.
'.,i
f n LrB moesten zoncJag oák .rreer
,iínnen omdat r,.iij ;;k i"
degradati€-gevaar várkÊtsrlr
Dat ue dit moesten uinnen uerd donderdagavond ook bij
Tinus vertetd.onder qeno! u??-Êpn pCIpp*;i;Ir-:I, 'r""i
----

ïinus is pappÍe qeuoioen(nré66n).
fr uas nog'iemand die had geprobeerd om pappie te
urorden ínaar deze heeft latán zien dat zijn'zat<uCIet(
in de uag.zat,
sipke Lrou dubbele begrazing in d* terefoancel urant
ramen beslaEen zo vj.ug {ahárn).

de

In verdar hebben rdê urat over vcetbal geler:terd, ja
toch of nie tan.
Dan uo rd je r,rakker en je hoort de regen zacht jes
tikken t,afien het zoldairaam, doe je Í"*"r*n aan an
ga je met je duffa kop op naar het sportcompl"ex (op
enkele na).
SurhuistBrvean Lras er ook trouuens sn toen uristen Lre
het ueer(,.ras slacht),
0mdat Horst ?o goed ggspeald had vorige ueek, macht
hij ueer in da punl, (it honr Horst groeien),
Het ueLd r,ras glad en vrij moeilijk bespeelbaar en er
uerd dan ook slecht gespeeld door beide partijen,
Na een kr.rartier spelen r.lerd er lerecht een aaÀual
r/an Surhuisterveen afqevlagd door de vaste grËnsrechter Ínaar de schelds reaqeÊrde hier niet op en
deze kreeg enlge uoorde* naar zijn hoofd geslingerd,
de scheids dacht ík r.iord uitgeschslden Ên de gráns
tnoest het rrtraggatje er bij neÊr leggen. rïet Ëen
nieuue grens Eingen LJe verder Én kort daarna kon iileint
scoren ult een pass van Siemen, Surhuleterveen kuam
achter snel. terug en rconrde uit esn bikkelharde vrije
schop. "Siagar koa dar uol bei, rnar tocht dat Sipke
der r,rol bei koetf , íÍiaar er kon dus geuoÊn niemand biJ.
Het midrJen van het veld Lras j"nmiddale Ben moddeepoel
aan het uorden. DlÈ rlacht ook Í-Jenkie Bals$ê, en L,ou
€vsn €ên varkanlje Lrêssen, hqt varkentje urerd uild en
Henkle slceg op tilt, het varkentje er uit en ?Jipia
is eÊn spruit"
Al snel. na de rust kuaman kre Lresr op vootsprgng door
een noo.ie goal van Sieger{gelukkiq bras de bal Íek}.
Ue dachten dat dit uesr Ben ovenuri.nning r;erd, maar
net voor het eindsignaal raerd de gelijkrnaker er in
qebJ.ubst, ïoch nog *Ën puntje en de volgende keer
pakken LJe natuurli jk tr.rae or:nten, ia toch cf nie tan,
Ue bedanken v"d,t-aan vnar het, ovsrneÍnen v.*n het
vlaggel,je en UiepÍe Zandbergan Ên zrn vrouralein f gl.lcctaran r;e rnst hun jonqe dochter.
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Zondag I mei hebben urB onze taatste r,.redstrijd gespeeld.
Onze bedoeling lras oÍn die ook uinnend af te sluiten

maar dat pakte heraas anders uit. uant scheidsrechter
van Sr,.rieten ( Kneeflel ) had het anders gedacht en gaf
in de Laatste minuut op zi i.Íl klok , teruijt de r,redstrijd 5 minuten gestaakt i,.rás, Eoornberqum een Fenalty, dat ons de das orn deed,
Dosr sen aanqeschoten hands.
ttUan Si eten * f Loot t,oen di rect na de penal Ly dat oor
"
Boornbergum Êen 2-3 overuinning opleverde, maar áf,
terurijL rr,e nCIg r,rel 1CI minut-en te spelen hadden.
in de eersLe helft gÍng de strijd qelijk oF, Uat heen
en L,eer geuoetbal s Lí4ár scms behoorli jke kansen uit
r"oort kuarnen" ÍYlaar Bosrnbergum had soills uat rneer ovÊruicht toen r,ie ook aI qauu acht,er kuamen rnel 0-1,
f''ïaar a1 qauu daarna LJas de gelijkmaker, door sen
foutje van een Boornberqum speler LJaar ondergelekencJe
1-1 van maakte.
Oaarna ging de strÍ;d gelljk op maar soms uaL floutjes
in onze achlerhoede, Ue gingen de rust in met een t-Z
achterstand. [Ja pen bakje thee en uat gepraat gingen
ure het ueld LJsÊr opr cm er ioch nCIg een laatste 45
mirtut,en uan te maken mat knep voetbal. 0at lukte aardig van alL"e beide kanten"
flaar a1 gauïÀ, qing tFvan Suieten!rÍn de fout om op het
publiek in te gaan an floot' dan geïrriteerd de ued.

Li

strijd doodr.uaaruit 5 minuten staking kuam.
In de laat,ste minuten opttvan Sr.lielenrtzijn klok konden Lle op 2-2 komen uit mooie ccrner die mooi op het
hoafd van ondergetekende belandde Bn in de uilarste
hoak teracht kuram.
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l'iaar donr r,iat fautjes ir': cje arhterhoede ont*tond Êr
s€n vri je trap die per trvan
_ongelr-rk een hand raakte van
Sr,rieten!ï L,as onverbiddelijk
spelËr$.
ÉÊn van onzs
gÊprotest,ser
vàn $nzË kant,
lJcctr
naatr
stin.
de
en Lieas
jden*
5
minut,en st,ads
1i
opqescnr€ven.
rJerd Jnhanner
geschrevsn
vclzodaf
half
bnek
r^rerd
een
er
oek
kinq
Lr&$r
ds
scheidsrechbar
vocr
rnooie
afsluÍting
een
dit
dat, rasulteerde in ?*3
De penalty usrd qenoÍ?ên en
vocr Soornbergurn L,aarna ïtvan Suietenil{Kn*efel) maar
gauu aFfloot,

scheidsrechter, Ínaar jar de qereLen eulniat, zÍjn,
de
laatsten
len
0ns 3de elftal heeft ar dan tlok een aardig seizcan
vaÍ"! Eemaakt uat ons mlsschien nog 4da of 5ds plaats
Jarnmer zo f n

apl evercl.

ïk r.ril hÍarmae U. U.OLDISOORN Ên het 3de elf tal bedanken voor allps on niet le vargeten onee leiderr rla
hear Tysma en ik L,en,s het Sda elft,aL veel geluk met de
seizcenÉn die nCIS vsor hun llggen raart het komendo

seizsen ga ik bij Zuraagr.resleinde voetballen.
UaarschÍjnli.jk in het 3de of íde elftal zaterdagmiddaq,
U. ii. 0l dehoc rn bedankt,.
l?, ti'el-dsLra.
*
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Haj"f lq"oaalf'zondag l mei moesten ue in de

kj.eecjk;.amer

zijn.
0m tuaalf uur- begon de uredstrijd t,egen Akkrum g.
íindanks hat slectrte r.reer kr.rameÁ Lra in dB l ste half t
n:a ÊBn half uur vneLbellen, door esn qced schcl vr-rn
Jan da Eaenrvo$r te sÈoan rnet 1*il"
nkkrum krerg in da lete hetft aok nog esn goede kans
Ínaar Eelukkig vfior on*, r,rerd dtt, gesn daelpunt,
Àkkrum Lras zouel. i"n ds 'l st.e
2da helf
t bet*r
';;iËt]'""-'t
'rls inin da
en maaktB dan ook rJe geli jkmaker
rle Z;.
ítlaar rjit, mocht niet hinrleren r;ent iirdeboarn kr,iam teruq
en bracht de stanrÍ op 7.*1 donr BÊn goed voet,ballenrJe
Pieter fl*ekstra.
Dit urerd taurens t|a sindstand.
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d*relfda einduj.t,sl.nt hÍi eJezn riedstri.;jCo snnrJEri]$ïnrriÍln
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"
ilndanks h;rrd
uarken \ian keep*l: i"lar eJn iJr.:er {riiet b*huI.p
v3n fin?Ë enípe riast s siuppnrtst*r ) kclnC*n i;* Ê*n r-U
nchtersicnd nÍei verhelp*rro Pia*r r1Ër ?5 mlnut.s:ri te hebben genpàald kon iiout qeli-ik m*kcn rJclcr uÍt ÊGn vrí je
tr-=p k*ih*rd in te schífitsn.
ilB':rust mnasien rrs helaas tnch in t--raan iïet *Fn i-1
*cht*et,end, In cieze rusL uisssl d*n r,ra iinna il er g.sna
vffstr ,",nnÊ v"rJ"lï*luLmn uailrdo*:s rrFs het i.n de t;*esde
È

helft zonder grensrechter moesten doen, hetgeen in de
teiding obk urel te merken uê5 r
Henk Utnk L,as Êchtêr nog lang niet moer r.lant hi j 5Êoorde tr,res maal'i'De eerste door een af standsschot en de
tueede via Êan fraaie solo langs een uitglíjdende
keeper.
ïussen deze doeLpuntan urlst de tegenpartij ook nog
6ên keer te scoran, zodab de eindstandrS-3r een goede
afsplegÊling gaf van de gespeÉlde r,redstrijd.
Do
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B

.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0U1

/t,

rtíí

f C.- ( 0-4 )r
Vrijdag 6 mei moesten u,e t,egan Irnsum voÊtba11en,
CIm half zevan gaf v.d.Laan het baginsigflaà1r
Irnsum had de aFtrap en ging er hard teqen aan'
Na ongavÊÊr 5 minuten vial de eersts goaLr doordaf
Siebrand 0" te hard op da keepsr terug speelde"
Tot, de rust bleef het 0-1 \roor Irnsum,

qLp E80o RN
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het pauzBr
fr uerd Ear.rÍsseld. RenÉ K' voor Cees R' en Leo LJ' voor
Jelle T" In de tr,reede helft qÍngen L,e er rnet volle
moed tegenaan. i,.la speelden goed màar tsch vialen sr
nog 3 goale. Jammerr maar r.roensdaq tagen ljearanveen
Toen LJas

beter.

Richard IijzinEa,
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Li NGr Zilq A,S . * -gl,pq,Ëil.ilft$,-i-,pup., (!t:5)s
Danderdaq 5 mei sm half zes'vertrokken ue vanuít filde*

boarn naar Lengezr,laaql.
ïoen LJe aankgemen uras er nog niet 66n van LanqezLláaq
te zien, Ínaar dÍrekt daarna arri. rreerden ze ook al
QAULIT

0m kuart, over zes begonnen LJs te uoet,ballen en al
Eaubr bleek da! Lrij de sterksten L,aren. ilia eerste een

paar vlak naasl hel doel, sÊoarde Siete ons eerste
puntje
en Êvsn l-ater maakte Fieter ar 2-0 uan.
,
Zg gingen uÍl de rust in,
Fladat de andere ploeg op de fsto i,Jas geknmen en Lre al*
lemaal de ranja Êp hadden Eingen LJe rrraÊr verder,
lïet Uim in het doel, l'1aar die had niet veel te doen.
Siete maakle er nog 2 goals ên Harm ldsinga 1.
f n zo lJonnen ue met 5-8.
Theun *uarr6.
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1' 0pening.
2. Ingekornen Btukkent neded.elingen.
J, liotulen AS.genene VergaderÍng 10 Junl 19g2.
4, Jaarverslag 1 gB?-1 gg3
".

Jaarverslag J eugdcom,mlss le
6, FÍnancÍee3. verslag.
,|
Rapport Kasco&mlssie
I'
a

Benoemlng nleurrt kascomm.lÍd aftr.;
9. Segrotlng 1gS1-1984.
10. PAUZE
11r ïoorstel" beetuur Il r êrvr KANTIIIE,

12.

Uitreiking
conmlgsLe.
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d.e Ëooe.

bêkêr van verdienste;. benoenlng nieun

Iid

beoord.elings_

5. statuten-wiJzlging;
o

1

4

1

5.

De nieuwe. statutenl samengesteld. door rïotg
Yelrlnga, liggen vanaf heden ter
innÀsl uil secretariso

Be s tuursverki ez

Íng

:

gf tr.e dend, J .qt J$ileeq( gezondheid.sredenen
)
kandid.aat v.h, bestuur: H.Hartraans
SriefJes met eventuele Gg-nffiid.aten kunnen
gaderlns btj de voorzitter ing*1";;;á-;orden, tot aan d.e verRondvraag.

16. slulting.
Oldeboorn, 4

neÍ 1ggj,

Het bestuur,
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