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Uoor 28 febrr rrás een inn"ulprogramma vastgesteld,
alhoeuel 0ldeboorn 3 're1 msest aantreden r,rat echt geen
oretje uas, dit dan uat
betreft de zL,are hagel en
sneeuubuíen. 0ndanke die handicap uristen za deze uedstrijd thuis tegen Renado 6 om te zelten in ean keurige
4-2 overuinning en dat terr,rijl het klakkie van de
arbiter veel te hard l-iepr €r is brijna Ëen kilartier
te kort ge$peeld en ook al mede dosr het srechte LiÉer
zaL cjaar r,lel niemand tegen geprctesteerrJ hebben.
0ldeboorn 1 maakte vÊn de vrije zondaq gebruik een
oefen uedstrijd te spelen in Ssnkerbroek tegen H"D.ï.
De Boarnst,ers kcnden Ce stand lang in €venLJicht
houden maar een paar mi'nulen voor het einde,iras l-ret
H,D" T. die door Ëen dubi€uzB straf schop de i,rinst,
toch nsQ naar zich toet,rok*
De uitslaq LJas dus Z-1
"
0ok illdeboorn ? oefende
in Damuroude tegen De uál.den 3.
De juiete uitsleg is bij mij niet bekend ueL r.reet, ik
dat ze daar vDcr eovÊr de zLJare buÍen het taelieten
ÊÊn knaLlpe t^redstrijd hebben gespeeld en uaar het uit*

aindelijk

anr

gbat u.iinnand efgesIcten.
étê

-tt

t.-1
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iondag 5 maart Cldebonrn 2 lhuis tegen Hubert Sneek 6.
tiok nu Lieer L,as het tueede belust op uinst,
le beconnen pit,tiq en het LJas al qauur 1-0. Toen
msenden ze zeker dat ze er al lJaren Ên de Snekers
l<ande'r h?t jni.tiatief qvËr nemen met als gevolg dua
1-.1 . ile BoaÍnsters r,.lercí en toen uakker en ze zagen in
rJat er uiel qeu.rerkt, rnoesl urorden om 2 punten te haIen.
r-ist uard dnn uiteinrjelijk eÊn knappe 4*Z overuinning.
[,tidehnorn 3 ',noest neflr Raed Suart F,
Ook zij kuanen nal ê€n kcurige
t-? rveruinning lhuis.
'
ga ro cnoÍ.
l*k íllrjeboBrn 'l moest 8r tegen aan Ën hoe, s rmorgens
kuiart over echt aantreden om met de baot naar
TerschelJ-ing LJaar va aan moesten trBder-, f egen Ê U!J.
!een qÊmakkeLijke opgerf maar ze hebben het geklaard
Ësn l':eurj.ge 3-4 over*ilinnÍnq uas hei rssultaat,
!ir de teruqueq o,a, oB cje boot, zaL dit zeker niet

zi.jn gebieLren,
iegrijpelijk maar hel heeft ock r.rel sen pluspunt.
I l-s j e acht bli j be nt met Êen overu:inning betekent
di i- toch *ck dat ?e êr 3-s- zondag thuis tegen ïhor
echt tegenaan zuilen qaan orn nogmaals het zr:et der
ovarL,inning le pr0gvenr Dan ís Ér ook nog het 4e dat thui.s moest aantreden
tegen SFortclub.S, maar door terreinafkeuring kon dit
treffen geen doorgang vinden.
i.,nspgemerkt

Zondaq ,4 3 maart.
0ldebor:rn 3 thuis in een z.g,a. dervy tegen Bleu Boys 4,
In êen gelijk opgaand treffen met de Nij Beetsters
technisch de betere ploeq moeslen de Boarn'sters met
hard r,lerken het ertenLricht terug halen.
In dat deden ze dan ook. De uiteincjelijke S-Z ovËrr.rinning L,as dan ook zeker verdienC.0Ê Boarnsters
konden het zich pêrmiteren om Z cadeautjes aan de

Beetsters te

Ëunneri.

0l"deboorn 2 zag zijn Lredstrijd in en tegen Langueer
het 4e hse bestaat hàt eÊn vrÍje
dag had"
Cldeboorn
1 moest thuis tegen ïhor uí Lippenhuizên.
"fnor een felle
ploeq gaf de Boarnsters de gehel.euredstrijd geên kans om in hun spel te komen en

afgekeurd, teruijl

3

aJhoeLleL dB

sï?ortars graag

anders hadden ger,rild,
het L,as Thor gl" met d; pu,itjus
lioest de goarli van Thor het e"ritginQ-"tr:Jken.
ie oàr uit het nat
vissen, de Boarnster doelnan mocht ;it-ïoverigBns
z
schitterende doerpunten) dus 2 ,keer doeri. ,r-z
dus.
Dan nu da uitslagen en stand Ze kl. A.
Euitenpoat
VU,A enqurirden 0_0
St.Jacob
- AVV. '
S-0
Sparta
fFS.
afgel
ÊIeu Eoys
BakhuÍzen af{ei.,
Boornbergum r pNU.
Z-A
0ldebgorn
Thor
1 _z
5

,

tand.

1 Boornbergum
2 Snarta
3 Buitenpost
4 BakhuÍzen
5 ïhor
5 5t. Jacob
7 OLdeboorn
I VU.A enr,lirden
9 qUU

10 Eleu
11 FFs
12 ONU

Boys

6-26
15-24
15-24
15-19
15-19
16-15
1

16-11*
15-10

13- I
14- I
11- 5
lJ-

J

34-1 2
68-1 1
38-22
35-1 B
1

9-20

22-1

4

-36
?4-39
1 8-43
17-31
9-26
31

l U-31

Programma 20 maart

Uat 0ldeboorn
I "l Z aangêati;qeen uedstrijd, dit
doordat een inhaarprogr",iua
u"*ig-"i"ro uat nÍei

dat als nog eBn r^ledstri jd foÀn -,.,orOen in_
illdebcorn 3 heeft ueer sen thuisuedstrijd, nu nm
10.311 uur tegen f FS.
7e hebi:en de goede ii_in te pakken
6 nunt,en uit
"*ïu*,
3 rredstrí jden en Lre zien rr[ ;ï;l met
ï;
daer
\ierandering Ín le brengen, r.rat nÍet
dat
-o"
Bt ueer herd qeuerkt moet r";orden r,,oo,
"*En*"*t
beicj
e
nun t en,
l?k lit; kt hpt ernp dat Sl,jebcsrn 4 aondag zaI
siarlen na de uinterslop Ën uel ,ia
;;;i Sneek met
LJegnsamt
riol re'i. Ut
.4e&:JJ

Fi.*nk *oys 4 als gastheer. ik ben niet instaat om
hieromtrent een vËorspelling te doen. 7a op de gok
af zcu een Éuntenverdeling een knap resuLlaat zijn.
tie uach ten maar aF.
Znndag 27 rnaart.
nemen op de
vsor 0ldeboorn 1de kans 0ÍÍl revance ta0NV'
t'egen
lhuis
*tiáefijka ?-3 nederlaag
Êahen echter niet op een makkie, dan kan het uel
aÊÍïs Brq t,egenvallen1 j'tr' zondaE uit tegen
Ëonrnbeigum moesten 7e ? 9ca1s luestaan'
Uilkijken du3"
4"
t']ldebáorn 2 ontvangf
"2eRenado
gestart
is ural een el f t'a1
goed
het
0;k a1 doordat
vleugels kan geuen rekenen ue r:ok nu l'jËer oP een
kleine overuinning.
voÀr de belanqsteilenden aanvang '1 2 uur'
01dáboorn 3 móet op bezoek bij Renado.6',
rlruismeL4.2ger.ronneÍaendatzullende5t.Ítiicsters
nog niel uerget,en zi jn du: koppie erbi j '
oláeboorn 4 i#rffi
vnp
W.
Verder gËen comrnentaar dán r'lat de uitslag bet'reft
,

maar afulachten.

A,i!ijhoLt.

koopt

bi i

onze
sdverteerders
*

€4ê

!

%#
*

0verzicht uan de laatste 3 r,redstrijcien van hat ?e,
ile 1e coÍnpstitie uedstri jd na Ce r.rinteretap Lras
Èeqen Garredijk 5 og 6 , misschien aok r,rel 7,
Het uaren uat nudjes maar niet met de kuraLiteit
van ons 2e, uant het Lias al gauu Oldeboorn die een
doelpunt maakte.
0m dÍe tijd uas hel ook dat Iïarcel garaak", werci docr
Ëen tegen- sn een medespeter u.raardoor hij qeuÍsss1d
uerd, maar na Ce ti.jcJ vertelde hij dat irlj het aok
ue1 uit had kunnen spel-en rêrur hel ríias hem te knud*
f,r r.rerd nog uat gescaord ook na de rust toL op hst
iaatst uat uerd gÊrotsooit en nog ean penalty leqen
kregen maar dat gaf onzÊ overuinning nog niet uii
handen 5-?.
De r.leek daarop kreeg onze leider het voorrqekaar
orn EÊn oefenr,redstrijd tegen iJamuroude te spelen.
ïn de hagel sn harde r,:ind maar dat harJden !Je r,.rel
voor onz€ Leider ovÊrr oF Éên nÊ die vcor vertrek
nng uit.zijn
bed moast r,rorden gei-;r-lri"
tllt uerd ook urÊer esn reuke ên Àportiefe bredstri jd
met 2 dselpunten, vo0r elk '1 ,
lok bleer een qoede prestatiÊ van hBt Ze.
Zondag jongst'leden moesten Lre thuis aantreden tegen
íTi

Hubert Sneek 6.

r*

Ue hadden gerekend op veel publiek omdal het 1e
a1 vroeg naar TerscheLling moest, maar dat viel vlee
tegen,
die een
iÉ; van dë ueinige ploegen in 0ldeboorn orn
van dat
beetje knap pre$ieerd^en gÊen m€ns komt
kl-assc voetbal te genielefln
f'laar dat maat<.| uerder CIok nielsuit, uij qenieten
*r xelf dan r;el vsn'
Hubert Sneei{ uas onze Lerlenstander Liaar gêen leuke
herinnràringen aan kÏaefde'
í''iaar dat zou nu anders qaar') , al l-eek het er de 1e

helft niet 2.o veel oFn
beter masr dat, uas niet vnldoende, een
2-2 ruststand"
)e ?e helfl uas het klaar, ',tê liadden de r,redstrijd
l{ompteet in de hand, nng 2 doeli:i:nten erbij en ue
fadCen hel Lrear Eeklaard 4*2"
Jolgenrie u:eek gaan u8 naar Lanqueer, dat moet kunnÉn.
Fros;líjk moeten L]€ dÍe laalkcmer nu niet uan net, bed
te halen.
ïot cje volgende keer, -dan kri.inan kr€ tneËtr maar cjan
ueI varj ÊÊí't ander, aan U de kaur Llander'

Ue LÍarËn

Age Ce Botser.

#g
p
illdeb0orn

3

- illue

Bnys

? opesnvsl gende overLJinningen moest nu uorden
geprnbeerd tsïue Boys aan de zagekar te binden,
.l]adat ondarqel*kenrJe ns een ueek van afluazigheid
ueq€ns eÊn zutare bleeeure aan de sJ-okdarrnr zich
lrad gameld, kr^ram Fieter mÉt de onplazieriqe mede-:
deliÁq dal ik Ín de spÍts moBst spelen, dat bete-'l
kenrje due uele keren voor noppes lopen'
t'ladat van der Laan hei s'uartsignaal had geqevËnr!
irJa

:

.

uêrd de bal aan het rsllen gebracht op eÊn zL,aar
vel d.
Naarmate de urestrijd varderde kreeg 0ldeboorn
qrip op rre$ spel Ên Lrerden de *unráIt *n oak g€_meËr
vaarlijker.
Dat nou nBt, *"1 verdediger. Jorisp trl€t een subti*l
lobje het serste dnelpuit scoorrre, beàek*ndo dus
niet dat de voorhoede onmachtiq u;*;-;;*r dat be*
tekende des te meer dat ulj u*i n;;i<i.aii'5k *corends

eenheiC zij n,
f i jn 1-,3 dus. De tl jd daarna i:1eek ill.ceboorn
rie
sterkere pj.ceg te zijn en ue ginqen
d;;
aok
rnet
€Én 3*D vgnrsprCInq rustsn,
In de ílaue*,;erd Keas vÊrvanqen
l,jalzÊ"
le t'un*de hBrft zou srechts een door
rormaJiteit
eiin
qeueeste Liare het niBt dat onzê keepere e*Í);;;;
1*eltijd eevsrderd
níst mÊer in staai:
:1.tl
blijkt te zijn Dm snel teF€rsoon,
reaqeren op lanqe afl*
st,andschCIten, dai beteker-,rJÍi rirls ni ;;g;r**r. 1c min,.
nog m*ar BÊrn *1-? vssrspr0ng.
[elukkig kuam toen de rsutine Ên de scherpte van de
vcorhoede i,jaEr om de hri'ek kijken
na sÊn
i,rlo*Íende cnrnbinatie urBrd de bal- Ên
vana f recnts vsfirgebracnt an aÊgerond A-?_ dus.
l\og l.rF,rs de koek niet oFr r*rant Ua tze die na €en
discussie mÊt z tn, tegenÁtander Ëx onk no,l echter
5y?* dat, er gevoetbaíd mtre$t, ucrden ecoarde g,Z.
Di t rras tevens de aindsiand,
Tenslotte uil Ík cJe volqende mEnsefl bedanken;
Van Cer Laan voor het fiuiteno Jan de Jong uoor
het Í"íjrre kalkuerk"
f,ohafines, yge, Iddie, Jari.s, Uiebe,
Jen, Kees, J*11e, UaizË Ên iahannui Kees, Fieter"
rijie
namenspel. Én de enorme.vechtlust en riatui.rrlijk
";;;-het
u"o,
À

ds subtÍele voorzetten díe nij in sdaai-stelden miin
pnsilie oo de tnpscordersr-{jsï
rnst ínaar ii;iut:,"'-""
doeipunten te vËrst,erken.
i'iÍ| cank is groct.
Klaas.

7
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UïT D[ OUDI DOCS...."')"'
(Tet<st: 5. Huisman)'
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de rës' 2e klasse Íngedeeld
Het Lueederelftal uas -in
3 t Kol1un 2
iri j F risia a, íkkrum 3t Surhuis4terve€n
0peinde' 3'
Harkema
?nnaar Surhuist'ervBen
LeÊuLrardsn St-io'tigehage
0n r i-sept. ginq het' 1nà en moest
gereisd.
r,:ordgn
a-^^.r -Jr' I
JeBninqa
à;;teírinq: f,hr. Lantinga- - J'A^' Adamse'
uagenaar 5'
S: Huisman
D, l,;agenaarr
HuisïJiebren
Schriemer'
p.

l'ioekstra,0'
3, l(nol ,
Kno1.
R.
man r
Kramer'
Reserves: m. Uoolstra en T'onqetukkiga
2'1 nederlaaq'
,ret uei:ij een ÀnvBrdiende en
het !:ueede:
bii
óntichlán H' Akkerr-ràr1r
:sn ueek late;;;;-;;l-átcere
R' t]am Ën
H. Foep:"u, il] [leelstra'
i risii *o*st. 'át 3-Z het' ondel:rtit
9:i:ïn'
\c'-u/'
iaarna eÉn forse zBge tegen skKrum
aangeleqnheid'
sFannende
i.outï;";;;?
itit t,egen
2x Én
'"ío
"*n
Knol
R'
scoorde
ïn da laalste "ijr minut'en
l;l Ceber:rn i4,0n net 3-3'
misversi;anr:li:r:r:j ieze uedsr-rijC uarÊn vccrai noËaI r'las
.i.,- -,

opqelosl'
^:'ï:'os roerd echter in gr:ede harmonie
Harksrna
!een verslaot
Legen
r,vg:, Ësn lhuÍ,"*Julrijd
nederlaag
c-1
ir,' "?;
nier het'uerrJ ;;1;"i averuinnin!
en uel met n-2'
eÊn
uesr
!i*J-luin
ïi.j
ik kan over d*nóurl'.mu,ar
de
i'raarna Ljas LeeuLrarden aangeEevens vinden'
geen narJere
,*,r*o*lrijfl
regenvaJ
ondai'iks'zuare
;;;;ri;tËiu**n
ilaif nnvenb*r'IItC
**l 5-i.l r$aí!edtD':?d" '
eÊft knaFpe 1-/r legen
iiprvol,1;ens Ílp-;n;'iuiaàere i'Ínidett
ste nC:
t
ra"i c i-ii + bet,ekendÊ pËt ti:i 1* fffibE de volEende
I -,
i i"'-5aAa
')tvcei 'revai'ËC
HarKena -"r-r-t:- ieiditrqi {in-t:)glrlj?F cje
Akkrum
1r-'r;)
'
.J*o: f risj,a Ën illdei:*i:rn. irJio*
reldÊ nok ncq tír 'c*'
. ,
t(ry;al
, r ne!
ir f qt,'
-^r qeen ilfst'et'iirrt'Ët
sfren;i*
*ï1
l-;:nris
iia eËn
da ira'd'ueet opEÈncmei*r'
,l**i.o"nt.; "*i* na'l-r *tu*iiT'-\7!
slenhlofier'
r;eirj rnsf; 4-I ne I
r,,.:lium1-*!+-;
;*n hFt, vierrJa" 3, Viss*r, niktÊ oti< ir';-ie. !Di'l .LLl=; t t:
-:*i
4 *rn Ocell':nlir'
\]rdi'Ë1"' zj
rY ' i-r.;rridÊ

íit7*+

fii':1er I'eidinr

:,.i.j l'€af I darr-nok; 'laii
'ïLaind. Varvnl;ens eeË urrlle

van tïus Abe'i c€-

C*3 in en t'e';*n L€eu';arderrt

Daarna aen zuaar bevocht,e ?-S in A kkrum.
De keeper van de A.-jufl.e G.Erander Ínoest het doel
verdedigen eR deed dat knap,
Voor de reqt van het seizosn geen geqevens meer te
v

i nden.

Hark-0peinde uprd vermoedelijk kampioen, met
0ldebonrn op e6n tueede of derde plaats.
De Floeg dla heel dicht bij een kampioanschap kulam
llas 0ldeboorn 3.
Ze L,aren ingedeeld bij Gersloot 2, {Jdiros 3,
Nieur,reschoot 4, Read Sr,lart 3, Renado 5 an Langr,reer 2o
0o 21' sept, ging men van start en LJel uit tegen
L angue er.
0pst,eiling: S.Dijkstra (ass.deskundiq*), H.Kerkstra
ioo en ton boar), ï.Kramer (reunie bezoeker),
l-i.iJagenaar (bouurspecial ist), U"Rodenburq {Oe helf t
van hel A-ïeam), Íï.Uoolstra (cnmpagnon van A.liaê!8s;\1
iÍi, Y" v.d, UeLde itrouu bezoeker van de Folkertsmaherne), H. de Roos flandverhuizer), 5. van Zinderen
(chauf Feu r/danser ) , J. B ethlehem (pol i ticus) n
T. Ëlaauu (scheidsrechter) .
Hel uerd een 3-5 cvarulnning,
Na ook de tr.reerie uedstrijd te hebben gêuonnÊn {teQen
r.rie ie niet Le achterhalen) uerd fread Suart met
B-Z aan de zegekar gebonden.
tsij Udirps r"rerd een kosLbaar guntje verspeeld,
ïeq:en kaplop€r Ëenado €en uerdienstelijke 1-1 t
ondanks het feit dat Ër nagal- r^ral spelere aan het

tr.leede inOesten r,lorden afqesf,aan,
Thr.:ie tegen Nieuueschact e€n nip i:e 2-1 ,
0ok rJa inafinen uitt?Stobber;atrt konden het. in illdehnarri
niet nolucrken en verlsren E\ieneens met 2-1.

ïha** he*f i "{:olumbo'ï (di t voor insiders) tuee vel
noutvrij qeiinieerd scirrrjl'napier aan uieerskantei"r
volgekalk sn qaa t sEn unJ.geniie keer verder iTret oe
reeultalen van het derCe etc"
Uord i: varvolgd,

q

Zoals LJe reeds eerder hebben vermeld, (zie krantje
r-rrr 9) is er ean grote vertraqing onts taan in rJe
automatiserÍ"no- uan de contribu t,ie-inning via de

F.V.B" .
Uij hadden de hoop dat derraanloapprsblBm€nft in
flebruari zouden zijn oogelcst.
l-telaas heeft tnt ap heden nsg niaffand een sccept*írn onfvanQen voor de ncntributie van de 1e helft
\,'Rn het sei zoen.
:",nclat. da betalingen nu uei Êrq dreigen uit te lopen
rsli!:en r,rij naslrl-en om dj.t jaar cie conlributie
v*flr het hel"e seizfien Ín 6É;-- keer te qaan inn8n.
iilj hrpen dat U hierrroo:'begrip kunt nnbrangen Ên
?{r np**djq rogetijk na ontvengst van LJu
lrs;t uÊïschuldigde bedrag zult uiLlen cvermaken
"c*"pt-girn
:n ;n?e reksnint.
i,ii j hïi jv*rr het zeBr vervelend vindan" dat het zo
i * uitgelr.nan en vertr*uL,Ên €rop, dat volgend seizoen
al i"es Lj€Ër geat zoals U het van ons geuend bent,
lus, dat ii dan Ín cktaber de accÊpt-girc ontvangt
irccrr de 1e helf t van hgt seizoen Ên in epril êên
uosr #.{3 2s hel- Fu,
i.iit*reard is dit alles niet van taepassing voor de
la,ien r'i* automat,isch hun csntributie betalen" deze
inn*n qeuoon door zoals gaLJoonlijk.
De Panningnreest€res,

[*j,.:nr *Í-r lej.dere bedenkt voor de kaart
en ae bioemen.

U. Huisnan.

í!óp.

Zabsrdaq 19 maarl 19S8, D-pupillen.

rn - Ua rga
Ue rnnesten thuis am half e1f legen Uarqa,
ïn de eerste helft ging het niet zo best mst *ns
en het regende aok flo!r
Ue gingan met eem 1-0 achterstand de rust inn
0.l deboo

rust

ïn de tr,reede helft uiaà net nsg erger mel onsr urart
de Uargassters gingon steeds in de aan\.Íal an de
een naar de andere goal ging erin,
De spelers uan ons vonder Br niets meer aan en za
verlorBn Lls Ínet 11-0.
ÀanvoerrlBr van die daq uas Udo Dijkslre.

1 1

.
ó- iIILilAíÏ.
0n half slf heqcnnÊR uË,
l-'li1ciem had de aft.rap,
ïn de Earstp minuut had íÍlildanr a1 een qoaJ..
il d* vierde ni.nuul l,.ad Í{ildam al, Lreer €en eoal.
irja de eêrs La half t l-rad frlildam ?Ês qnals.
rilst
ïuaedc hclf I ging on$ beteraï', Nner.i narJ i,li l_rjarn
#,aer ê6n qoa 1 .
llus de alndstand r,:erci il-?.
Broer lÍanlslra,
CILDE:BOI]ilI,J

Zat*rrlag 12 maart mosstan uB lhuis voetballen
legen f,erslsnl.
Orn 10 uur moesten uê in de box zi jn.
Hal f . 1 '1 beEnn de uedstri j r1.
De eerste helft iierlonpt goeC.
Gerard SchiÊra Llas ke*per"
in de eerite hel-f t, uras i -D voor

De stand

Gereloot.

a

pauT*

Lla tr,ieede helft strnd Gerard !Jeer op Keep.
De lr,reede heifi verlncpt ook goed,
2-n uoor Gersloot i'n Ce iueede he1ft.
Iindstand 3-0 vo0r Ë.ers]oot"
,,i+
$

1Z

tephan Zuiderduin

SPILíVIIDDAG.

sen spelmiddag
de jeugdcommissie
je'Ë{.
orqaniseren voor de
'leíe spelrniddag is vàar de ï rí, en U pupilIen Ên
I iunioren'
technische
ïijdene deze spelmiddag rrorden ean aantal
statinns.
vaárrligheden qet,est !ij verschillende
0p elk-etatioi kan je punt,en halen en deze'ucrden

In rnei uilr

bljelkaaropSete}d€nveruerktCIpeÉndiillona"'
naI uardl in de uileindelijke beoordeJ-ing meeqe*
leld cje trainings*cPkcmst'
af tp
ur"Á*ti:t niet óp de t,raining bent eondgr
genoleerii
dit
uordt
meldanr"of zonder geldÍge reden
o! je diPloma.
1 lechnische
fi3á".," de training r.rordt elke keergetest
op de
r'rordt
vaárOigheid geoefend die ook
sp elmiddaq
benl mís je de
óIu-r"nn"ó"' je niet op de trainingnatuurlijk
ook
uàt
training vooi dat onderdeelr
jamrner is.
ïf. rou de jeugl Oan ook raillen aanraden, kom zo vaak
mogetijk trainen.
Nadare informatie volgt noq.
wlet vriendelijk groeten
Gerard KeÍzer.
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'De wereld ging voor ons open'
Hennie Nieu*'lond, l{arten Groen en Vl/ietse Oosterjoren dertig uithtíften va\ he, eer.te eftal van Oldeboarn '
net zo hevig als Èep Bakhu_t,s, Leo Il alle en ÁicÊ Smir. We luisterdcn met
4o<!e *ongen naar Han Hollander's ooggetuigeverslagen wn ht! Ntder.
-lonls elrtal, milar sthreeuli.lpn rclf onte kelen schor als he! ce6ta vdn
Oltleboort moest aantreden tegcn Àkkrum, dat ook heste spelers hod eoals
We bewonderdet

hol

*

in

de

Ilans Knijpsrra en Í[enkie Schouwstro. Die Àkkrumers speelden aet ats
l)osterhof in het Friese clftal en er *,erd in Fricslands
Lage Midden dagcnlang nagekaart owr wedstrijden ols Oldeboorn - Akkrum en Oldeboprn * Blue Bays, atet alt B&tttcr uitblinkers de gebroeders
Knobbe. Maar hil nreest nog raakten we in wtur als we zell roetbalden,
Ecrst letterlijk op een slol en oo een schoen, daarna als aspiranl. De wereld
tangi voor ons often, we reisden heel M idden-Fricsland door, moar speehlen
ook wel in verderdf teleten plaëítfi.
I n de jaren áertig was 'de wereld' ,oar - Iao! ont zeggen jongens von
rieà tol zoh d?ilien jaur - ontstelle4d Eroot, Over lie buittnx'ereld las je in
de krant en hoorde je ook opwindende verhalen door de radio. Die grote
wertld begon eigenlijk al dírect buiten de vertrouwde contilien van Oldebooril. D{ Neesrc jongens gingen hooguit eens per jaar naar de speeltuin in
Arcuje*oud en 'iltfunhunn'hij lamilic in dc o'agevint. En da4 a'at .lasr
natuurlilk nog het schoolreisje, dat voor de hoogste klassen von de lagere
srhooi neeslill naor I/lielcnd ging. ïl/e tnenen ons nog te herinnerendat in
de viertle klss van ,k lagerc schnol lrie kinderen de yinger opstuken, toen
rrreester Pauhts llttkertsna wqiÍ+ wie er wel eent in:le trein had gezeten.
Reizen per trein deel de lorltsjeugd in de juren dertig ni<t o{ nauwelijks en
ventit de nÍeeste Jon4errs huddtn ook niet een .íiets, zrtft nict een oud
kdrrttje tleil hatl etn liets- *ont dis Moest itrrtrrcrs de ko-ít vetdicnen,
llu lilnnutsrh'tp yan de v.r,. Oldebo<trn boo,! de mogelijkheid af en toe
iets van de untgeving te zitn. Wie ols aspirunt *'erd opgcsteld, naest hae
dan ook over vervoer beschikken als er in Ákknnt, !rnstm, Nij"Beets of
lxog venler) Gorrt&jk ntoest *,orden gespeeiti. ly"a! een voncier dot alle
jcngens zich tot het uitprste inspdttden om door de elJialtonrnissie te
*ord(n tekoztn. En x,at een veulriet. als dat niet lukte.
De neestejangens deden rr erhtet alle.s con on re worCen oVgesteld. ln
voorjmt eil hultt - in het v,interseizoett wds het uer hohbtlige en tirassige
vell uan <!c Braksd.tk nteestnl niet bespeelhaor * u,erd er vril*,el elke avun,J
grce/en<t. Dat wus pltzierig. lltn<ler adngenaan vonden de nrc€ste espi.
riníen tle olJiciël* traininy.tatond, want dan nloes! er onlcr <le stekjnde
hliÍ;ken en vnijnige opnzerAingen var de destlds zo bekrnde Ántan Qal.
hu.ysen keihard wcrden 6eu'erkí. Tot in dtn treilre v'€íd * gekopt- geplnatst" werden er hoekschoppen erÍ stralÍcho1pen genonrcn. Ack de aspir$tuen F,erde\ nict gespacrd. fJclilu.r,.ser jaeg te ovil het vcld, liet ze
t.wccsen c4 zweten. l'ersrheidenc Gldeboaru-speÍtrs drLken na ds *'ekclryl:se trdni*g in de &torn, vtaní douch* v,a{en ?t destijrls niet of nauv,e.
iijks tt nen nroest hct overiollige zweÈr !a(h afspoelen.
Ál.i.ionXenr hehben ve er uootí bij stilgeslaan, hoe het nogelijk wat dat
een kieine veí?,!iging ais de v.y" Oldehoorn er in die iwarte trisisjarcn Èen
truiner nls Dslhl]'sen tp na kttn horden llij waren u*stoí alleen nza,zr.
bany wor deze strcnte ,ncestff, die alles tot in de pr{ettie uitytvorrd *il<ie
tien. Á !s jtug<)íg !inhshalj hebben wil destij,ls ztker een kwrtír lanX +ana{
de ri;ii1n eea buJ noeten iilto{ien ,oor ile írairi* tevt*den *,as. ííte .nig<len
ziin l:eyekn blinfulrxgs eJr +fi iqnreil zond:r ntxtr gelukkig als ïJathu1sut
enr één vltn :ijn \tnge tírrttÍ)ltneilten sthonk. Toch btwonder'len wij anac
trainer *t naar al hee{ spaedig bleck reretht. Àllt *lftall,'n vun dt, v.v.
íjklrboarn weÍden *an7iÊÊn. Dulhursen glunde:de, het dcrp stond xp tijn
N ieuwland, Groen en

írlr.

Yoetbalyereniging,,OLDËBOSffi

Opgariehl

t5 april

t9?3

$,Ierletri j d* progranna I s"

25 nà.art
F-Fup,

CIlrleboorn

-frngum

18,0O uu:

-Oldeboorn

18.00 ui.l;'

31 naart
F-pup.

? arrll
i ". jun.

fl-jun.
D-

i:up.
ïJ-pup.

Z,at,erdag

Z

-Oldeboorn 14.00 uur

ï-,an6veer
Ol-deboorn
ï,angezwaag

*Oldeboorn 11.15 uu:.

Cldeboorn

-V. V. Aengwirden I O. ]O uur

apr1l is voor

-Scharnegouten 10.C0 uur

ZOI{1.'AGï0E?BAL

fnhaal,/Beker

aan{r. 16.co uur

-1{*

ffi

"

a
i,ia:rr,dag 4 a.priJ.
'l

e.

Oldeboorn

-i/.lf . AengwirCen ï l+.0O uur

2e .

T,emrner 5

?r:

Mllrtam 3
Oldeboorn

-Oldeboorn
-Oldeboorn

lp€

"

-De i{esthoek

}

lO.5O uur
12.0O uur
lO.3O uur

""*

inïi;'f dinsdag 1? april 1988 kunnen achterstalll6e korpetitÍevr*il*tr"i jden midweeks worden vastgesteld.
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