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RIDAKÏE
De clubkrant begint Lieer
aardíg ttte lopenrr. In het begin
hebben L,e uat moeite gehad om
aan kopie te komen. Het is dacht,
ik een duidelijke zaak dat je
zonder kopiê geen krant kunt
maken. Daarom zijn L,e blij met
de kopie. AllêÉn., .............
zijn de meeste leden
het redaetie adres vergeten. rs íïaandagsavonds zie
je GttRT dan ook aIs aen soort inspecteur DERRICK
door het dorp rijden om'hier en daar r.rat kopie ttop te
speurenï f r kan nl. uel urat kopie bi j HANS BRA NDSilA
liggen of.... r..... misschien líqt er ook uel uat bij
LEO of bij een van de typistesr Bn het is ook niet
uitgesloten dat men r.lat kopie bi j de secretaris in de
bus gedaan heeft,?????????? Erg lastig dus.
Niet dat ure te beroerd zijn om te lopen, maar nCIg
maals het is erg lastig. Ik zaL proberen uit te }eggen
uaarom. Als je nu clubblad no :'l eens even voor ja
neemt zul je zien dat na pagina l pagina 2 komt. (lrlu
.

begint iedereen zich achter zijn oor te krabben en
denkt,;rrL[0 zit ueer leuk te suretsen uranl dat is toch
3-ogischff ) Rrima uant dat is ook logisch. iviaar.....,..
je zult zi.en dat aan pagina 1, pagina 1Z vast zit,,
Kijk.....l
en dit is toóva11ig NIËT 1ogísch. Neem je
b.v clubblad no: 2 dan zul je zíen dai aan pagina
pagina 16 zít. Elke ueek kan een krant dus andárs
zÍjn-en dat Ís afhankelijk van de hoeveelheid kopie.
0p êên vel papier staan dus vier paqinats. Heb ik nu
met tekst dan moet ik dus uat gaan ïroÍnmeI pgginaIs
lentr.Zou
ik die 5e pagina za afdrukken dan moet ik
aan het tueederrvelrlbeginnen en blijven er dus 3
blanke paginaf s over en dat kan dus niet. Uillen LJe
dus elke ueek snel een krant uitgeveh, dan is het van
groot belang dáï-ïe ook snel Lrelén hoevael tekst Lre
hebben, Iedereen die kopÏtÍnlevert kan dus de snel
heid van de krant bevorderen door:
1e. De kopie op tijd in te leveren.
Dus voor maandag avond I uur,
2e. Door de kopie op het juíste adres in
te leveeen-.
Dus bij:
GEERT DE URTEs
1

SKOA LL TREED_-17

Lever je de kopie na I u.ur in dan loop je het
risíco dat het verslag êen ursek later iá de krant
komt. Ik hoop dat ik voor iedereen duidelijk ben
geuaest,. Het maken van r.lekelijkse clubkrani, neemt
tijd. Íïaar met een beetje goede ulil van.
log a1 L,a!
iederaen
(vanaf het onbekend of mièt<eáo tarent tot
de iongglq F pupil ) moet het toch haalbaar zijn
om op tijd ean clubkrant uit te geven.
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lïlocht je over een schrijfmachine beschikken dan
kun je en mag je het verslag ook getypt inleveren
Í\'14AR.... t............
t dan noet hgt r"rgl in dg krant
passen.
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0m dan maar te begirrnen bí j
0LDtB00RN Zí4, die thuis aan

moeeten lleden tegen de s. v.
ÍIUL IER uit Uitmarsum. f en i:r

de eerste helft fn vrij mat
spelend 0LDEB00FN r,rat. dan.ro(
als spoedig resulteerde Ín een 1-0
voorspronq voci.r cje
bezoeker:s. lilaar na de ru.sl een rrpittigtf 0LD[80[Fll,l.
De gelijkmaker ui: een schitterend qenornen vrije trap
LJas dan ook zcer verdiend. Dat jullie he'L nu de laatste nrinuut ui.t iranden mc,esten geven, Lra.s dan ook dooczonde r"/ol-gende LreBk op hezoek bij de 5UIACH, i]ok dit
zal niet makkelijk zíjrr, Een puntje mee naar huis zaL
dan ook een goed resultaat zijn.
0LDIBO0RN 4 kreeg zondeq BLUE B0YS oËr bezoek.
In een eeht LrsJ aantrekkeLijke r.ledstrijd r,iaarin de
Nij Beetsters toeh uel de betere ploeg hadl is het g€lukt 1 puntje thuis te holrden. Een beetje meer qeluk
en 0LDEB00RN had ncE ger,ronnen ook. Dit beocrrdeel ik
dan asn de kansen die juJ-1ie hebben gehad, A.sr zondag komt Gersloot op bezoek. En als jullie met de
zelfde inzefer tegen Ban gaan dan moeten de belda
puntjes ueL in 0LDEBO'I"RN bLijven. Dat het in en tegen
IRNSUÍvl aLtl jd moeiJ.ijk voetballen is dat heeft ook
0LDEB00RN 11 ondervonden. ïn een harde r.iedstrijd rnoêsten dan oize jongens g€noegen nemen met eeÍr 2-O nederIaag. A.s. zandag een vrije dag en dat bet,ekent dus
al vast vgorbereiden op de i^reek daarop.0ok bij julLie zullen de puntjes zeker nog uel komen. 0LDfB00nN
2 heeft zich keurig hersteld van de vorige ueek genederlaerg Bn r.listen ze HARKEI4A in e igen huis
leden
rrklopttte
gevEn, Een keurige prestatÍe. A.5. zondag
thuis tegen TIJí\JE. Zeker niet gemakkeli jk maar ue rEkenen geLroon op tuee purrtjes. Als jullie het qoed aan
pakken zal- het zeker tot de mogeliikheden behoren.
0LDtB00RN l oirtrring zondag fIïLDAÍ\1. fen ploeg
die het nriddenveld oversloeg en met J.ange harde ballen onrust in onze defentie picheerde te stichten.
Ook met vcrrre schoten uit de tueede lijn r4,a.s het oppassen gebl azan, r'iet kunst en vliegr,lerk is het 0LDt:C0RN gelukt tot de rust de scof,'e dubbeL blank te l-ouden, !\a de rust een iets g€vaarlijker CLDEBO0RN.3ij
eBn terugspeelbal reaEeerde JANTJ[ Í'IEESTER dan ook
zser attent. I'Jadat hi j zêer koelbloedig de doelman
-,:t

-

Lras gepasseerd kon hij ook nakkelijk het enÍge doelpunt uit de uedstrijd scoren. A.s. zondag naar de
debutant Sp0RT VERfENT. Dit lijkt mij een zL,are cpgaven maar.... e de bal kan raar rollen. Uanneer jullie êên ptntje mee naar OLDEBOORN riemen zou dit een
knappe prestatie zijn. Ik r.reet dat jullíe daar enders
ov€r denken????????? Laten Lre dus maar afr,rachten.
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VERSLAGEN
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Aargezien er in het vorige cLubblad geen stukje
stend, over de PLACK B0YS tegen de ZUART trIïTtt\l zal
dit dus hier ook in vermeld uorden, fnlischien dat dit
ontbrak vanL,ege . de uitslag. Kopie voor het clubblad
is echter nodig om van het geheel gÉ6n RtCLAfï[ BLAD
te maken. De eerste comnetitie r.redstrijd tegen B,B,
(9een Berenburg of Briqitte Bardot) veitiep-naar mijn
idee vrij $neu. Ien 1-0 voorsprong uerd te niet gedaan
docr Íien nnterechte penalty die al snr;1 \/sroorzaakt

uerd. Ulak voor rust r"rerd het 2-1. Direct na rust
uerd he't, 3-1 en 4-1 . Vervolgens urerd door ons eerl
penalty gernist en ellerd een maal CIp cie paa.!. geschoten. Door de zaak te forceren uerd het uervolgens 6-1
Genoeg nou hier over
De ecrste thuisueCstrijd uerd thr.ris gespeeld.
Dit om verL,arring Le vcorkoment daar AKKRU:{ thuis
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gÊspeeL d had tegen SptlFT V[Rti:'jT in 0LDtB[Ê1.(00p.
Na EenrrgezapÍgerf eerste helft uaarin r,reinig kansen
cnLstondarr uês het uervelqÊns JAN ívl, clie prima prof iteerde v3n een uiterst zuakke terrrgspealbal. JÀtt
passeerrJe dt keeper en lieo vervolgeis'de bal over de
doellijn heen het cl,:el j.n, nit gaf rins veel zelfver-

trour.ren. Je teqerstander kreeg de ruimte em op te
tot aan het straf schnp gebiad dat r;oed schoon
uertJ qeihoucle,n dclor H0NKY en zijn rraaf,jes. Fiet T. LJas
gatrl.esseard meat. urerd zeer goeC vervanqen door H0NK.
De aehtr..i'hoede LJas Eoed geconcentreerd Bn ruimde
steviq op. rlier ontstonden nCIq enkele goede kans:r uit
maar rJaze r,;erden helaas niet benut. Het gevolg uas
dat het spannend bleef tot aan het eindr:ignaal \ran dE
goed leidende scheiCsrechter,0ok dezerrBlack Boytt
ve:dient dus alle Fer deze keer daar er genoeg gekankerd L,orrjt op Ceze f unctionariseen van de F. U. B.
llolgende ureek uit tegen Sp0RT VtRItNT clie nret
3-. van B. B. heef t geLJonnen. Al-s het Lreer en de suFporters nreezitten Cán zíe ik êfirste ncg een punt oi"
trcluuen

.j

meer mBs pikken

uit

0LDEBIRK00P.
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2 (A-2}
Itla ean nederlaag aan de broek ie neaben gekregbn,
moesten L,è zondag j.1. iiaar HARKEIIA. Na eer.st eÊn 1ekker bakkie keffie te hebben gedronken in de kanbine
varl HARtiEfiÊr begonnen ue net de uedstri jd die u:erd gsleid door een fr65 pLUSSERrr. De eerste helft hadderr L,ij
oe urind tegen, uaaldoor' i{Ê RKEf'lA de eerste 30 minuten
de betere ploeg uas, jnear niet, tot scoren kor-.; komen,
Dit uJa$ ook te danken aarr ean goed keeoende UANDIR.
itjaar daarna hraren ,.Jij zeker de betere Írla€g. lvlaar
:ok r,Jij kcnden in de eerste helft niet tot scoren kotïrBnr In de tueeder helf t hadden di j de 'dind mee i,lat
voor ons zeker een grcot voordeeL uJas. De ballen kuaj snêl de leiding namen door
rflen beter aan zodat
',ri
goal
een fraaie
van C00D OLD LYKELI, Na deze opsteke.r
zakte FiARKEÍvlA in erlkaar en lrÊep uat naar grovere
middelen, Uat hun eehter niet erg hielp. Uarit e\/en
HA

RKEITA

OL

DEBOORN

die goal no: 2 r-;0or ons LaarlLJedstrijd toch uel beslist uas.
HARKIiIA probeercie het daarna nog even maËrr kon niet
tot seoreÊ komerr L,aa:d00r het 2-A voor ons bleef en
de eerste tuee puntjes birtnen LJa:en. Uerder ui1 ík
DnUUf B, nog beCankert voor het meespelcn naÍn$rls
h ,'t tueede.
r{,as her. A-l[ 0.
tr:kendel LJa.ê::door cje

later
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ELUr B0Ys_ (Z-Z\

Zondag ues het, dan uecr zouer.0nze e.erste uedstrijd
en zcals altijd Lras de start voor ons uJÈer erg mcei1:. jk, Al"s ik goed heb gei r-istsrdr harl er no!l niemand
tran ons getraind, De uedstri-jrlerr tegen SLiJ[ BCYS zijrr
alt,ijd ttde15yt"u die nÍemand graag ver'liest'
BLUI-B0YS nam meteen het initiati.er en bleel eigenl.ijl( de l-reIe eerste helf't de i:eter sp{-,1enCe ploeg.

d; l,lij BeeL,sters [.:,uamen echter r,lat gelukkiE aan hun
in ln'të
eerste doelpunt door ee'r groot misverstand
'
hier en
goede
net
inzet
acrht,erhoedFJ, lYiaar dool een
j
Lreperkt
schaJe
de
daar r.'ab schaaÍ'uerk konien ui
i-,ouden. Blj een van onze schaarse uitvallen in de Êê1'ste helft r,las tret HEIiK BRAIjDIR die uil een doel.uiorstr:i i ng sccorCe. ( t -l ), ficg veor rust maakLe BLUE
R0YS 1-2 uit een goece comt-'inatie' In de paL!7e uerden
alle fcrr:ten nog eBns op eBn lijtje gezet en hiern'r
ginEen
ue met volle moed de tueede helft in.
-kregen
nu een beet jê meÈr va''-, op het spel en de
Uii
meáste kansen uaren crok voor on.-,. lïaal als zo vaakkuem er €len doelpunt aan de andere kant. Gelukkig
vool: ons constateerde Onze grensrechter J. UAGtt\:AfiR
buitenspel zodart het 'voorloplg 1-2. bJ.eef .
Halrreruege , de tuleede helfl! !,a3 hat ofize invaller
pItT DF Unlrs die met e€n aFstand schot de doelman
van' Nij Beets ver'raste uaardoor de stand 2-2 uerd'
Het 1aátste kuartier bracht voor beide teams nog
scoringskanssn maar deze ulerdan niet henut. Zo
hieldeí r,le uit onze eerete r,.redstrijd 6ên punlje thuis
JELKI TIGCHELAAR.

-á,-

Iedereen die J[LKE TiGCHtLAAR telefonisch uril be-

reiken (b.v. om hem te bedanken voor zijn leuke en
overzj.cht6lirn verslag) kar dit doen op-zijn nieuure
t,elefoon

nufïtmer.
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Na afgelopen zaterdag een
nederlaag van 5-CI CIUDEHASKt,
nu UITTYIARSUíï op hezo=ko Ue
hegonnen de uedstrijd met een
f 1:'nke teEenuind, In het begin
liep de,l:dstrijd slecht. Het
rrras eigenli jk IIUL itf d j e het.
spel domÍneerde en had zrr nu en dan
gevaarlijke aanvallei, L,it in tegen
rt-ej.ling tot orrs, omdat er van
ry
onzB kant i-n de aerrit,: helf'" qeen errkele rJoelrijpe k:,r rl s
kuam. Zo Lrar3 het eigenli jk ook r-riet vreend ciat tjUL rtn
iot -qcoren k',lenr, Een rrri je schop uerd vJ ak buiten het
st raf schopgehied hard in de muur 3esr;ho .er. De bal
kr.rem daarna bij eeri tegenstander teriruhtr die L'an tuee
rreter hard in kon schieten, zodat, mi j alleeri het F,akijken reslte. Daarna konden LrGt de stand tot dE rust
oF 0-1 houden, uearoVê.r ue niet, hehoef den t.e klaqen.
In de ture,ede hel.ft hadden Lre de uind in rJe irrg, urat
ulel L,as te merken aaF het spel. Van onzÊ k,.rit Kblamen
steeds maErJit,valLen. Dit trouuens ook msrlÊ /dankzíl
sfr,r r,rind nmdat cle bel ,,rê€l verder kon u,orrjen uitgetrapt. 0p een gBgevÊn ogenblik kulan er Lieer F:ÊÍt uitva1 van ívlUL IER. 0p de rarrd van het straf schop gebied
u:erd er tlogr heri ncgal r,lat gedur.rd. Hierdoor ulerd de
haI door eeli Boanster mst de hand gespeel-d. De screidsrechter'kenJe helaas een strafschop toe, maar ciie uerd
niet benut. Kort hierna konden Lre Ce stanrJ gelijk
brengen t,ot1-1. fverr buiten het 16 meter gebied r,lerd
aen vrije trap op een fantastische i^rÍj:ze lenomen door
TE ïívl[f!. De hal Lrelande via de eerste paaL in het doe]-,
Het l-eek er op dat. de stand zo zou blijtrenr ne.ar in

-1-

de sicL;nj.;"iurcn uas het uBÊ,r hend..l. i_jeza keer ugr.d de
penalty uiel henut en daarrioc: ku.rarn de stancl op
1_?,
zo bleef het gok. Janrnpr. r... r. maar het is nÍet
anders. Ualgende keer i:eter.
Harmen.
.
19 - A r{!Í RUrvi . 28 ( 5,-0 \
Ue begonFÊri m6t qcede mr:ed aan deze uedstlijrl,
J, Pr:apjes speelde de.'ze l.:eer ook Lreer rnee, lYlaar l-j.j
L,as dan ook urel een beetje stijf.
Het eerste doelpr"rnt kuam van lï. F0GGtNDIRF. (een strafschop)
0mdat ds lange kaeper van AKKRUfï zijn grote'hand
QtpF80qËN

uitstak. Rust.)...,..

Fiet tr,reoda doelount kuarn door J. VISSIR toen hij
per cngeluk de bal raakte. Hij stond zsLf versteld
van dat fait. Het derde €n vierda doelpunt kuram
voor rekening van lï, ROGGlNDiRf. Het laatste do=lprtnt kuam ven J. p0EpJfS. Uant die dacht, ik rrag
ook niet achter blij'rsn Én scosrdÊ n€rt Ben slocm
schopje rer:hl op de keeper, f4aar die had mseite oFr
zijn benen te s1uit.el. Ors 5-0,
Sinke Uink.

-Peteor
glIJtRNEGCUTLIÍrt

1[ -

0LL)EB00RN

1E (g-r)

Zaterdag 19 septembcr mca.sten ue tegen scitARNEll0urutvl
voetballen. r,Je moesten om kr,rart ovsr neqgn bij JELKI
zijn' 0Ín ongevÊ,er kuart over tien LrarÊln ue in s[HARNEGBUTi Í,,l en LrÊ rnoesten oÍx 10 uur voetballen. In de
et-rrste hslft hed 5[HARI'!tG0urufvl de aftrap. ue soeelden
uel goad maar konden toch niet verhinderen det hel. 1-0
ulerd. ue probeerdan van alles maal vocr de rr:st r,lerrj

het loq 2-!.

-

g-

In Ce tdeede heLft hadt-ren r,,Jij cie i.ftrap. Ue hrrdder
ar tuee geuissald en hat r.'erd ngt,Een ?-1 . lïaa: ue
L,a}'Ên er no,J niet. In 0p het laatst uerd het 3-1 r.rat
tavans de oeindstarrd

-#*

j

uBÍi

r

Frans Jan Gcerres.

".-'lI

n
j*

'rr il,ft

\

Lb

Ítlu za re tr:ch o r,"rgehaald hebben om leider van het
r:.ueede te r..rorden en ze me de eerste r,rtrdstrij'J niet
l,elsur gesteld hebben met de 2-A overuri:rning op

ui1 ik de spelers dit z€ggÊn: ItBlijf zo
voetballen Car' korqpn er- nog ueal punten in i'rFs bezit. Het zíL er in met dit. elf taltI.
Itlu nog even dit , -A . s. drrnCerrJag hoien a1le
spelers die r,'ocr hat tueede gekoze'n zL3r, op de tnaj.níng {:e zijn, Uer.Jer moeten er ook noq spelars vi}n
andere elflallerr zijn die in het bezit van een
i:rainirrgspak z-íjn. Uillan die za goed zijn om die
pakknn LJaÊr in te levr:t'en bi j:
E. Uinkr
HARKEfviA,

Jsn l\i.euuol.ds,lr. 2.

RÊdaktie: Sporïloto. Oen HaaE
Í€1. (070)29 65 00
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F.U.B.rltieuws
weosrnfdprogramma zaterdag senioren
zÁ?EmAc 5 oKToBER 1q81
2e klas D (006)
de Sveach zn-0ldeboorn an
ro.

a

t2.

tr.

14.oo

0rrdeha6ke-Ni Jland
IOPr 6J-Aluar

1+.n

$BC-Storuvogels'64

14.oo

14.'o

l{aterpoort Boye-TiJnja zn
Schalnegêutun-a. v. l.{uliex

t4.
,5.

1[. ]o

1l+.oo

E. Verra
I, Leostra
G. de Jong
F. van Klaarbergan
S.lt. van DiJk
.I. Tiekstra

Wedstriidprogramma junioren A
UATERD^G

ta

t

oKroBEn 1981

Groep 4 (to?)
OLdeboorn 1A-6.v. Oe::têrp
RtÍF 1A-IÍaulêrw.Boys 14
glulerriJk 1A-Dr.Ëoye !Á
Bakkevêên 1À-I{DT 1Á

229.

2to.
2t1.

232'

11rO0

1A

1

1.o0

11 .OO'

1l+.oo

A.H. ten Boon
Y. de Jong
L. de Jólg
J. Sietzena

Wedstriidprogramma junioren B
ZATERDAG

)

1

OKSoBER

i981

po.i' ia ii,ast

Tj. v.d.

Ol,dêboorn 1B-Cldeholtpade'iB

351.

))+.

155.

i56-

Akkrua 28-Íerhorae 19
hrt.óoys +É-liu .J ourê +.b

11.OO

FC 1Ío1ve6a ]B-Heereuveen JB

'1

9.oc
1.OC

H.

Zee

Bourclxan

G. I'laris

.I. v.d. }lest

iunioren C
H*$:tlli*nrg$ramma
(i13)
Groen

421.
4zz_.

42t.

a

424.

4zr-

7

GorediJk 2C-Leagezraag

10.oo

1C

Dr,Boya ZC-FC llolvega )C
Irnsuo 10-grv.Boye 5C
s.r. Olyphia 10-Akkruu 1C
Sp.Vereeat 1C-Oldeboorn 1C

1'1.15
1

1.00

10.ro
I 4.09

Wedstrijdprogramma pupillen D
zA?gRprc 1 oKroBER
l2Ë1

..
"

Poule 490
715.tJlS-frneue
T16.Blue BoyF-riJsje
71?.líarea-FFS

O 7r8.otaàroorn-Terhorne

9.OO

9.oo
'lo.o0
9.OO

Wedstriidprogramma pupíllen E
zÁgunprc 1
OKrOÊER 1191

Poule 520
792.Oudehaske-B1ack 3oy6
79J.FfS-Akkruro

1 7!4.frnsun-Oldebooru

10.oo

9.oo
10.

OO

T95.tlaterloort Boyo-scharnêgoutuln 9.00

- 1,0-

A-

Buwa1da

Th.G. Strrop

rw

Wedstrijdprogramma pupillen F
lg'1re

. iiií.

6l]

rud

ffï'*iffïi*l;t*"

6.t0
6.t0

o

t-t;;il-i
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