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te. onpas uorden (mis) dragen: Geuoon overdaó, uebk-ends,

:i

schaatsr.ledstrijden, etc. Bic. . .
Het zal aan ieder duidelÍjk zijn dat deza alleen dáár
gg{raqe? kunnen uiorden Lraarvooi ziJ gegeven zijn.
ti jdens(bi j) Oe voetbalurgdelrijden] iráininq€n et(:,.
Alleen daaivoor ffi'dïen
uooi-a11een uorden gedragent t t I
rekenen op Ur,l aller begrip hiervoor.
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Leek het er óáanvankelijk op dat het forneren van een 2e
zm-ploeg tot de nogelljk behoorde, thans echter moesten
''sij concluderen dat dit tot de onrnogelijkheden
behoorde
helaas, Er bleken rÍog maar 7 a I spelers beschikbaar te
aijn en dat zíjn er veeJ. te wei-nig ulteraard,
Een en ander heeft nu tot ver:velende konsulcwentie dat
Jan van Veen nu lcet teveel spelers vool 1 poeg zil. Hier*
voor dient nu een oplossing worden gezocht. ,gnkele spelers
(J,.tsethlehem, Iíi.Hofstxa en'yí.Yeenenklaas) Ii:rrnnen woráen
overqeheveld. naar d.e zond.ag-afd.eleng, waarvoor irunid.dels
*ispensatie is gevraagd. iie overige zm-spelers zullen zich
in rleze sportief moeten opstellen tegenover hun collegars
om met Jan van Veen tot een red.elijke, sportieve en menselrjlce oplossi.ng te konen in deze.
rCIor het bed.anken als lei-der van Old.eboorn 5 door ï'i.$ieester
zijn vre in de zorgwekkend.e unieke situatie aangeland. dat
nir geen enkel (zondag) ef-ftal neer een leider heefi...r.,
-rít is een r,eer" pijnfijke zaak en een ieder van ons za].
arn steentje bij moeten dragen on uit deze hopeloze situatie Te geraken.
:]e heer Noord.enbos heeft zion !Íegens gezond"heids red.enen
moeien terug trekken als penningmeestsr van de v.v. Oldeboorno Hij zaL ín d.eze word.en opgevolg door de h.eer T.v.d.
i,reulen, thans ook al bestÈursLid.
Yoor laatstgenoemde moet dus ook weer een opvoLger konen.
Al ruet al kcmen re tot de volgead.e vakature-lljst:

4 leid.ers (resp. 1e,

2e r- 1e en 4e elftal; le en 4e minrLer
urgent ) .
EventueeL al-Leen'naar grensrechters!
.
1 bestuurslid (algemeen).

ïn een tijd van grote werkloosheid d.us maar een
probleenpje????
rniichtingen hierover: te]-.531-

d,e

klein

heer J.J.Tieirgelaar"
Ji.{, secr.
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ove ru

icht

llad ik ve l eden j aar met de lo en
vaste overzichtschri jvern J"tïi jnheer, afgesproken om dat jaar
de overzichten te zullen sehrijven in het, Êlubblad', dit je.,ar
zou JAPPII het LJ€er overnEmen.
l'laar zoals U allen ueet is hi.l

secretaris van onze verneigÍnc
en heeft hij mij ( beqrijnelijk )
verzochl om dit nog een jaar
doo r te cio en.
Doordat ik dit dan op mij heb genomen(ne1aas, de uit*
slagen deze ueek)zult U het dit jaar dan ueer met nijn
dom gelul moeten doen.
Doordat rnijn vrouLr en ik e€n lang r^leek-end LrÊg Lraren
Eeureest hoorde ik zondagavond zoiets,; van 6-0 en 5-1
en ?keer 3-1 verloren. Niet zulke bemoedigenda uitslagen, maar d.at betekent niet dat men nu maar bij de
pakken moet gaan neetzitten. IntegendeeJ", ji.lllie zi jr
met ztn allen stevig met de neus op de feiten gedrukt
en rteten nu dat ook in het voetbal geen eadear-rtjes
uorden BÉgeven. Nlee menserL er moet voo r qeknokt r,ior,dei,.
Hierover ben ík niet bezorgd ugnt de punten konen zeker. Uil hel dan ten opzichte van de nederlagen van
het afgelopen ureekend hier bij 1aten.
Volgend r.ieekend met volle rnoed ar tegenaen uant Lri l
r,rillen punten zien.
0LDEB00Rt\i Zn ontvangt s. v,È1ULïtR(??), ja uest ik
Lraar die vandaan koman. Hope}íjk draaien ju1lie in de
Zde klas lekker mee, maar dat betekent r,iel zaterda4
tenrninste 1 puntje pakken,
I\'iaar ik uít betrour.rbare bron heb vernomen heeft het:
?de 7-ffi zich door te r..reiníg balanEstellingÍ tErug msilten
lrekkken. Jammer, maar daar is nu oenmaal niets aan
te doen,
0LDtBtinnN l sntvanqt ê.ser zondag irlILDAfii en gezinn
de 6-1 nederlaag van h.l..zondag uord er dan nu uei
íe+-s van jullie veruracht.Uillen jul1Íe deze competitie echt meedraai.en rJan zullen beide punten thuis
moeten blijven. Hopelijk zullen net a1s verleden jaar
vele B0ARNSTtR suppsrters jullie aanmËedigen.
ilLDtBil0Rl,J 2, varleden ueek ook a! een nerierlaag, moet'
j.n HARKtf'14 proberen ztn ritme terug te vindan.Qua
3

ploeg kunnen jullie dit jaar zeker meedoen. Uij verch t en no q veel van j u11i e,
DLDIBO0RN 3, moet bij ïRNSUIï op bezoek en ook dit zar
niet gemaktelijk zijn, 1 puntje mee naar huis zou ui:
ura

sen goed resultaat zijn.

,l

4r tensl.otte ontvangt haar oude riuaal BLuE
BnY5. Dit kan ean spannenede stri jd r,rorden met 0LDEBc0RN
a1s thuisclubr iets meÊr favoriet. ue zullen r,lel zien.
Dan na dit eerste overzicht zou ik jul1ie allen een
soortief en prettig voetbalseizoen rB1-f 82 toe uillen
0LDtB00tinl
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0nder uiterst z'r,are omstandiqheden, het LJas namelijk
bierueer-in plaats van Lr*er óm te ioetbarlen, *o"ni"n
Lle ngq 6Én keer oef enen voor d*
?"nránq- van áe coinpetitie.
Een iets compret,er voetballend uILLEfïsd0BD
t;;h-.
loestaa* dat Liij in de eerste helft, met 1-0moest
de
leidino
namBn. lJeze qoal LíaB voor rekeing van ATI D. na qo"rt doorzetten. Langzanrarrrand kregen r*rij neer vat op-nÀi
spel '{!n dit uitte zich
in de tr,reeíJe helf l.
0nze interimceach .f [LKE'.roorar
T. paste enkele kunstgrepen t,oe
hij urijzigde n,.L" cJe opsterling en diL leverde al snel
sBn drietal cloeLpunten opr,laarvan 6ên op naam van
L ïtl([L-[ p. kua;n Ên tr-ee vóor rekenínq ,"n
ondergeteken-

4

de. ladcende; l-auerde ca r***ade herf't eu;n tegenbeeld vcrl
de aarste helfl op.'Jant eigenJ-i;k uas daze 4-Q vfiDus!lrOnQ gezien de uele i(êlnsen n{:? g*f.1atteer"d" inlaar.iílcit
zich, nag niet geLrcrnnËn an ilnq"yel onze tgeenstanders
dat het uear -te mooi uas an de ri^il voorspronq er! ria;-;t
verslapte de concentraiie van cns en de scheiderechter*
Hiendoor uist'ilïLLiHSll0RD 'luee keer te scoran sn uolgefls onze coach annex grensrB;hter;ebeurde dit beide
keren varuit de buitensFelpasilíe. [Jeze 4-Z stand Lras
t,evens eindstand.
u.7.
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3 - I{AULIRUÏJK
Uoor de uedstrijd, r-Je eerste ven dit se5.zoan, urerd ons
verteld dai Lre qeen leider hadrJen, evenals boxgencat,
het t,ueede.
iJu Jas dan maar zonder leider. Dit, ging ín cíe eersta
helft uel redelíjk.
HAULTRUIJK kuam met 1-0 voor maar BR0tR U0DLSTRA
zorgde, door midriel van een snelie uitbraak, voor 1-1.
Door goed keepen van JOHANNES gingen uÉ met deze stand
de rust ín.
l'la de thee Lt€rd het steeds beter zichtbaar dat trainen
voor het derde geen hobby is en met een scheÍdsrechter
uraarvan je steeds moet raden aan urelke kant hij nu LJeer
de vrije schop gaat geven, zakte het peil duidelijk,
zodat het al gauLr 1-2 usrd.
Toen nog een penalty tegan, maar laats+,e man JAN KALSBt[K maakte de nemet, door gelijktijdig m?B te 1open,
I
zo in de LJar dat de man naast schoot.
r,rat gêFlngel ulerd het 1-s sn nam HAULERUIJi^i vEx\: nog.tuee
diend
puntjes mse naar huis,
ilLDTBOIRí\

flleint Holst,ra.
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NA 6ên oefenduel en 3
bekerr,redstri jden begon
dit sej.zoen aflgelopen

zaterdag voo r de ZfYlspelers,
Leek het de uoorgaande r,iedstrÍjden dat de
ZÍï-spelere van plan

in ,de 2da klasse van zich te laten
horen, a.f gelopen zatsrcag hebben Lie gazien en gevoeld dat Lrê het dit seizoen
niat za gemakkelijk krijgen als het voorgaande sej.zoen,
Al direct na de aftrap urerd Êr druk op onze defensie
uiigeoefend.
[6n kr,lartisr hielden zs stand, toen iets verslapping
achierin, ook r.rat rommelig allemaal r €n het urerd 1-0.
De druk ulerd steeds zuaarder en onzB uitvallen L,aren
veel ta sporadisch zodat Êven voor het einde uan de
eerste helft een voorzet- van de tegenpartij meesterlijk ingekopt urerd, ftustsLend 2-A.
In de ruet uerd afgespraken om de stand tenminste op
2-2 fe brengen, dit Lraren r.,Er aan TJITTT verplicht.
TlIl'TE speelde deze keer tegen de club uaarin hÍj zelf
heeft geuoetbald, Sok speelde aen broer van hem met de
tegenpartíj mpe En heit en mem stonden aan de lijn.
Dus Lj kunt begríjpen urelk een druk er op deze jongerr
lagl ! iiij begon r.rii aan deze uedstrijd kan ik U zeqqen maar aan het eind uas hij zÊ rood als de rooie
haan van de Uara, uant in de t,ureede helft r,.rerd de druk
noE zvaarder en roken ds OUDTHASKERS gnals, {Jok ,rij
hshban enige kansen kunnen creËeren naar de afuerkinq
uas niet zelfrierzpkerd.
[]sr een lanq verhaal kont te maken, het uerd 6-0 en
daar {roE€n Lre nog niet, eens o ver inÍf ppsran.
D;".is risze uedstri jd maar gaurJ vergatan en Er Êr sr zaierdaq naar uear fel tegen aan"
i.rir L iret, ZlYl ? betref t, zs is a1*eer ter ziele geqaan noÍ;
vcc rCat zë urat uail zici'i konden laten horen, ftEDIiri :
ïi^ Í"Jf:1.;ïË 5PILL.R.l. íilet, 23 n']an i.s het niet nroEelijk oíï
lu.rs* el"f ta11en levensvatbaarhBid Èe Eevan. llaat voor
ËÉr pioeg zijir er nu ie vaeJ-, z*dat mel enkele spelers
6
tilarBn om

0rrerlBg u0id Qe\ioerd 0n op c'c zln;Ja! is qaail spel_ei--,'"
0ok zijn er enkele bekankjes, Cat ik nc0p 0p ean fiiAi-l
o f i? ta ks:men,
fTiï5 noE eeTr beterschap toe. te 'Jensen besluit:Lk
hiermee ciÍ* rB'l aas.
ian van 6er Veen"
-L1''fJ-tf, r O .
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Zol_ang er vscr hÊt,2de elftal qÊen i-eider
gËvonrien zuLren .uAiiDtR Lr[[i'isïRA en aanucerder KLAAs is
AKKTRÍviA NS de leioing cp zich neinEn , zíJ zorgen
voor rie
opsielling, cntvangst schelcjlrechterbij thuisuecui":.jao"
en prCIberen het vertraktijdstip van uiir,.,edst,rijCen iËn

zsndag r.ran te voren bekend te maken"
van het ?de zullen znveel mogelijk Ëp
?:..ygiqlrí'jden
z0í!DIlGiYlir-.Rqq! gespeeld uorrJ*n,Dit is aan de r']v.g] ,iob"qegeven Bn secretaris J. i,'iijnheer prcbeert alsnoG le te
verstellen in clverlag met de iegenpartij rranneer
f.U.Ë, ÊËn ueCstrijd op niddag freeht vaótgesteld.,cJeDe reden hiarvoor is dat het íste, uunn"ór dit nooiq is,
speJ.ers \ran het Zde kan terugvellen.
?p
Daarnaast kunnen de spelers van het Zde, rs midrjags het

lste zien voetballen.
zíjn zij die afsetopen zondag tesen
?:_.'ql:!e_!F!!ersvoetbalderrp
SURHUïsïERVttí\
uáêrni3 noE een enkelÊ rJÉf,schuiving mogelijk j.s.
Het spreakL vanzelf dat a,l1en ar aan mse moeten r-lerken
cm hei; bovengencemde heren niet lastig te makenr uàarbij ieder voor zich Br nCIg voor rnoet zo ngen dat hi j 0p
D0NDERDAGA U0Nll van 7 .ZA - 9.30 uur op . de traÍníng aanuazig is,
Uanneer rnen voor een bdpaalde r,redstrijd af moet zeggen
dit iniijds doen bij U. Veenstra. Tel,: 5g1,
Nog Êen laatste. punt is dat enkere ex-zde elftal speJ"ers
nog trainingspakken in hun bezit habban.[Jeze moeten v$
.spoedig moqelijk ingeleverd uorden, zodat cie !tnieuLrenrr
ook verkleed op het val.d kunnen verschijnen.
T, v. d.lviaulen.
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sspt. is JAN v.d.PiEfíï zijn klcnpen in
de box [Vt:tEeraakt, iemand heeft cle verkóerde i<icrpÀn
(zueedse) meegenomen. Dia klompen die zijn blijven
s{.aan zijn Jan ie klein"
De F ts speelden deze avond eÊn bekeniedstrÍ jld en de
7Y' + reet trainCen,
Uït HttFT Zï???? lïuilen bij J.u.d.UÊen.
l,loansdagaVond 1b

-o -o*o-o -o-G -c -0 -o -0 -c -o-o -lf -o -o *0 -o -o:E -o -0 -o -o -o-o -o
UITSLAGTN

Lat.

s.en.

Jun.

ll .

Pup,

D,

19/20 seoternber.
OUDEi-IA

'oL

5K.I

nraoo nN 1[

NLDEBOORN 1D

Pup,E,

SCHA RNTË

Pup.

G.A.U.C"

F, ,

Zondaq sBrle 1e

O UTJJIVI

- OLDTBIJORN IIq.
. AK.KNUH ,1C.
. TiJí\JE.
r 0LDtB00RN 18,
- OLDEEOORN 1Ë.

(o-o).
(a-r ).
(z-s) .

(s-r).
(t

-r

).

klas(ggt).

BLACK BOYS

-

AKKRTJÍï

-5p, uf RIEi\lï.

GEEL UÏT

-

ÊAKHUIZEN

H.D.TI

.

-

i{ILDAíVI

OLDIBOORN,

.

o-+)

,

( r-r )

LANGIZUAAG.

(

ROBUR.

(o-s),

HAULIRïoÍIJK.

(o-+)"

OLDTËI]DRN 3

G.A.U.f,.5

BLDtB00fthl 4.

2

(z-z)

TERSCHELLING.

.
-

OLDIBBORf\l

(o-r),

SURHUÏSTERVEt[J.
iIA

LJL T

RU

Ï

Ji( 4.

"

(t-s).
(t-g).
(nFc.).

_

-lijn j e ,:i.'l . ?-6 .
ï/e noesten oBB,50 in oe box wezen en 9.00
voetballËn.À1 rra eeí! pear min. spelen wao
het al 0-1"]íiet iarrg daa.rna werd irei 0-2,
0-"í.lln tcen schoot iehan Sourna rie bal- door
d.e lucht in het doeLrl-5. Iaar achterarrn
vrer,i het 1-4.$+ een kv,ruLrtj-er ::ust s"roricien
i1,,e a1v','eer op het veld,i{ei werd 1-5r err
o"a.arna ni,akte ik( la.iiine) er* 2-5 van.ira,
ongeveer. 1O rnin. verd.er spel-en rverd iiet 2-6.
L-iat was 'rck cie eindstand,
01d.ei-',oorn

ct 1

ïauilne ?i5;circl-etar.

ffrsmMrF
W)t
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1i+.C0

Atus-EilC

Stornvóge1e' 64-Uaterpoort BoYs
Ti jnJe zo-Scbarnegoutun

94,
55,

a

14.jc

Nijtand-T0Pr6)

t2.

a

1rr.0C

de Sreach z[-0udeha6ke

7J.

Oldeboorn zo-o.v. llulie:'
5ê k1aÊ I t0t'5)
FdT;Ive.E; i* j-:i;:.5e zn
Jubbêga zn i-llrv.AoYs

1t8.

1

l+. OC

1

4.00

H.Sj, de Jong
À. Kooistra
R. l(aoije
G.U.9raaksma

t{. Ce Rocs
L. Uoiters

1a.t+5

2

'1

7

l+.cg

't Fean'iÈ tr-DldeboJ;n zÍi 2

191,

Wedstriidprogramma iunioren A
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srr_E!-!l_:-q7)
oldeboorn iA-RlrF 1&
ODV 1A-I{au}êr.dijk 1A
Dr,tsoys JA-Bei{keveea

a
??9.

234.

s.v. Qerterp

2r1.

1Á-P*T

Í 1 ..rlo

lí

1?,

1A

t0

14.i-^rc

.{. Overwi jk
j.H, Vcgelzang
!{.i. Dijksterhuie

tledstriidprograÍnma iunioren B
zÀrERf,Ac 26 SEFTEilER 1291
a

Foulc 12 (2?6j

152.
3r5.
tr54.
'55.

6Eiêjoo-56Ëï

l-:krun

?B

dc 8lssae ZB-lirr.Soyo rB
SC Jc:r" 4B-FC Holl'egá iB

Oldcboiepade 1B-lleÊren"€ÈÍt

1c.}o

3B

11.J4
i-1.oc
1i.OO

N.J. fiebiue
Íí. de Vries
H, lÍiêgnar

lJlledstriidprogramma junioren G
zAïEElAs P6 SSPTEHBEq 1981
Groen ? {1r3)

Oo*edljk 2C-Dr.3cyo 2C
folrega ]C-ïrnsun '1C
llrv.Eoys ,C-s.v. OLyphi-a
li:krun 1C-$p.Vereent 1C

-\21 .

FC

422.

I

+l

t"

tZb.

Langez*aag lC-Cldebocrn

'i 1

.c0

1

.ó0

1C

1C

.1

1(]-co

Wedstriidprogramma puPillen D
zÁïEEDÁo

a6 gxPtEltsm
Poul.c

193.1

45o-

9.00

716.YlS-8lue Boys

|

10.oc

f1 f 'SiJnJe -Harga

7t8.ÍPs-Oldeboor'
7

19.

9.OC

ïrnsun-ferhorne

Wedstriidprogramma PuPillen

E

zArERpÀc aí.sÉPrs{aER 1981

Poule 920

t

?9'l .Oud.cbE.ske-ÍFS
?92. Akkruo'Irns r:u

9.cc

79l.01deboorn-l{aterpcort
?94.Btack Bogs-icharne

Boys

goLlt *a

10.00

i{ej. À. l,enos
l'{ej. T. Jager
i. l4inkes
B. Schaap

Wedstrijdprogramma zondag senioren
zogpÁc 27 sEgfË#EqrR
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14.OO

Terschellj. ng-Akkrur

Laageawaag-GeeI
Robur-Bakhui zên

líit

i

l+, OC

1

4.

1

i.CO

'i4.Ja

!ia,rlervi jl<-liDt

OLdeboora-Mi1dm
les. 2e U.as D {BiC)

Jurhur6terveen i_s.v. lzíso

Hq.rkeug 0. J-oldeboorn
Íijn.jc- ê-OtrV l

2

íJQ

10.00

1c.00

2

lC.OC

Bakkeveen Z-Drachten t'

'io.Q0

4kkrum z-Rh.Bêrgun

-i0.Qc\

Êàor.nberguE

2-Gorredijk ]
_t

s.v. Oêrterp

5_Boorrbergum 4.
t,angez!/aag J_ieaC Srart
5

lrnsulI +-o1deilo.-n
5e

lilas A (E'{11

1

(Jrrteboorn 4-tslue Doys
tead ,Svilt o-Jubbega 8 ]
Ai<kru$ J-iegezwaaA tl
Gereloot Z^Sp.fereánt 4

r4.OC

E. 1..d. Lrs
E.F. sto'nbe
À" Bcuver
rf. de Íird
À. rr. illeert
J.ts.J. Schokkêr
4.,1

.

I'1êet6&a

E,M. líorn

B. v. Dijk
.ielke Rooks
$. $cheer
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