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KOPY INLEVEREN MAANDAGS VOOR ?A.AOU'Jfl
NVTRZICHT.

q 17 april

r,ras er op sportcomplex 0ldebosrn
oeen com0e t,i tievoe tba.l .
n lleen 0lrJa*hnorn 1 moest als enige uedst,ri jd
rs middags aantreden en dan tegen D.N.V.
Zsnda

De Cldebocrn e1f kende nogal uat blessures
Bn moest met enige invallers de r,redstrijrj

beqinnên. ilndsnks deze !thandic*pot, de inval-lere pasten zích nrina aan, uas hat, een
spel van kat Bn muis.0ldeboorn uas verre
Lreq de betere nl.oeg Ên de uiteindelijke uitslaq 6-0 voor dB Boarnsters Lras zeket niet
geflatteerd. fr r^rerden zeker 3 opgelegde
kansen on zeep qrbraeht, zodat B.N.V. zeker
niet nccht mopperen rnet die C-5,
$insdaq 19 anr'i1"
0lciebanrn 4 kreeg snel de kans om revanche
tenÊmen na de nederlaag bij Spori,club 5

in iïakkinqa.
h*t is njel getrukt" Bijna da hele
eerste helft hadden de SnarnsLere maar 10
neR Bn ';as .Spoelnl r:b da betere ploegr i\lhoe*
r,.re1 het nB de rueb ue1 uat heter liep bii de
Soalnstersr!ïrBesf;en ze Loch genoegÊn neínen mal
een 3-1 neCerleag,
4
l-ieLaas

llldeboorn 3 moest naar Renado 6.
tlak nu ussr uerd er niet verloren, alhoeuel
ue meL l punL geno€gen moesten nerren.
f en getr" i jksael in Êen uituredstri jd is t,och
steeCs goed te noemen.
ianoaq 24 april.
Oldebaorn 1 en 2 uaren vrij,
lldeboorn 3 kreeq F.F.5.3 op bezdrek, De
gasten uleren de betere nlneg maar za nist,en
Fen afuerker an met n-n ruststend Liaren cie
Boarnsters zeker tevredgn, Z*1fs sen aan de
gasten toegekende penalty kon mede Cankszij
Joh.v.d.5luis niet in esn doal-nunt uorden
omqszet.Na d* rust uarFn het loch de Boarnsters
clie ? keer het net,,listen te vincen en zo
r.rerd deze uedstrijr:i dan geeindiqd met een
zLraar bevochten 2-0 cverurinning voor de
tnuíse1ub.

f;ldebonrn 4 moest nàar Sneek r.raar Black Êoys
ootrad als gastheer, fiaar uit betrour,lbsre
i:rsn te hebben verfltrmen uarsn dB Bcarnsf,ers
zeker niet ele minriere en vilora1 na de rust
had 0lcleboorn 4 het meest balbeait maar sen
aFrnaker ontbrak an net veel qeir-.rk uas h*t
8l ack. Boys dat ,.net rnaar I ief st 6-0 de scoÍÊ
naer rich t"cetrnk"
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Zondag 1 mei.

0ldeboorn 1 ontvanqt St.jaccb en kan rekenen
oÊ geduchte teganstand maar toch moet de thuisclub irt staat uorden geacht tenminste 1

nuntje thuis te houden,
7o het proqramma nu aanqeeft zijn het
3e en het 4e vri;.

Ze,

Dinsdan 3 mei moet 0ldeboorn Z naar Laneueerl,
ucnCerli.jk na 3 vrije zondagen en dan m'iA,*reeks uel een uedstri jd, Hopeli j k lukt het
dà 1eÍder Êen goec elital te kuinen'formeren
Or-r'i rJan ? uur aan te kunnen treden.
Zrnnen I rnei mag 0.ldebocrn 1op bezoek bij
kooloner Snarla €n ue zien de Íloarnsters
niet in staa t on Ce karnpi.oensÍllusies van
Snarta te v€rstnren, maar de bal kan ra&r
ro 1l- en .

in spanning teruijj" de
$narnst.ers uri jui i kunnen snelen en een v€tDe Slartanen leven

rassin! j.s zeker niet uitgesloten.
iiCeholrn ? oq!:vanlt- ieerenveen 5 om 11 uurn
lnk cii t kan Êen sFannend nartijtje voetbal
*,rorr:ienr u&arbij de Bcari.;ie: s rnoqelijk het
terrein vcnrrJeel kunnen ,-.ií tbui tsn nm Êen
klein overuinninqkje te hehalen"
ili debc,rrr 3 nrael in de dsriry legen Blue Soys 4
craberen o[r de qo*Ce usg C*cr te gaan Ên ook
de mannpn uit,\ij
8e*ts aan hun zegakar te

binden.
Cak *l- êens '*ieer *en vrije daS vcoï illdeboorn
sn kan d,-rs mei Ceze. inprjedelinrl dit orjerzicht
iJeeï' afslui f;en"

3'*

4

0]dehoorn 3,
Znnda =q 2à april nroestÊn Lre teqen FFS 3
aantrêdËn, UÊ trarimn aan mst el"f spelers
ÊÊn uissel en S6n maR te 1aat,
in de eerst,e hel f I een siark aanvaLlen
i15".ret niei gs:g*!oed speelde,
Llat ÍllrJenaorn 3 presleerde i,ras ock nÍet
veel soÊos" []nnr a*n ouÊriredinq van Iddy
(irt'or ?cvar ik het mi,j kan herinnËr.$n) kreeg
f rS Êan nena.ï" ty, Deee p*na)-ty uerd ve il"loos
dcar snze monster keeper gestopt, De rust
EinË sL,s in met n-il,
De t.i,.reede hel f t uerd {vteini Kleef stra .otnge-

ruii.rJ vcor felle l/ierda. Deze helft hadden
ue ffS in ds zak. f[5 heeit, urel enkele

kansen gehad rnaar Ênz€ achlerhoede urerkte
zancfer pijn en inoeiie u€Sr
l',iu dan een vaak aanvallend 3e uat resulteerde
in ean aoal uan Ëie1:er iiaekslra die de keeper
kansloos zelte. ffS begon Ëok ileer aan ie
vallen dus mr:esl:en r.iij masr snel ueer scor€n
om zeker te zi.jn van onze overuÍnning.
Daze gaal r.rerd veïzorqd door rlnzÊ qastspÊ1êr
die Èen verrassinQs actie uit,uoerde Ên 2'0
scoorde, HeL Iaa Lste ku.rart.ier Lleed een
tueede qast soelende beer {uatze) ingezeL. Deze heef t oo'k nog een punter op de
goal afgevuurd die op een haar na overginq.

(uet is;arnmar Cat hij nÍet zo snel Íneer
is maar om zijn tactiek kon hij nog urel j.n
het eers te) .
De eindstand L,as 6n blee f 2-0.
een gastsneler.

VersLag 3e el f +"al '
t-rier Ljeer gen verslag van de koplopers'
Dinsdag 1g aor-il noesten Lre aant'reden tegen
RenaUo.- i'it uas een dreqe tegensLander uant
ze hadd?n met 2-CI qeLronnen van llildamt Lraar
r^ri:i met &-1 het schio inginqen.
,,rÊ hadden eËn
r".jnà team L,as ncqat -W-gk!
m8ë' Sipke
t-'eT-'%-?fltal
uíi
sí:r*lers
saar

\1ink, Jelle Uierda F:-t i{eine Kleefslra'
i'le+" uas een pilt,ege uerist,rijC met een toch
iets beter Senado m*t als ster van het veld
óe scheidsrechler'
l\iel dat hii nartijdig'*ilesr maar deze man
liacl zulke vreemde beslissingen, I'laar ja t
toch mo!en LJË ni et mopperen ule hadden ons
in
zeli bijna de das cmgedaan als Sinke niet
een
bijna
kreeg
Hij
qeueest.
LJas
iopvonm
terugspeelbaÍ o* rJe ooren inaar stopte deze
sch i tterend.
l,Jaar'cloor cle eindstand tl-CI bleefr aluaer
aen nunt.
Zsndaa Stobbegat thuis €n zi.e, -alueer ?eLlonnen en een formidabeLe reddinE van Joh'
v.d. 31uis die een oenaitY stoPte.
Cnde::qetekende kon deze r.lecistrijd niet
neesná1en omcJet, tJpze sr:fferd ueer in een
naalcl trante, dus rjat uerd *rraer richtinq
le laj;en halen"
ziekenhuis om hem eruii trruitmand???'
de
voor
Jongens bBdankt
Kees f'.

Ë<eopr bi i

onze
sdverteerders

ir
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it de oude doos '..r.r",.vên
{f et<st r 5. HuÍsman)

LJ

Koos'

Helaas heeft een aantal mensen clubbi.ad
irr. \Z veel i:e laat ontrvanqÊn. ile oorzaak
L,.rs l-et feito dat, riBze bezorger met Êvenr.ii*r-"rtsstr:arnissen {nne.,dkoop dronken) kanrpte
en zicl ni*t 'nui iËnsrluiÊ durf de te hegeven.
i-xcusss vfloi: rjeze lalr: bezorqing Ën ,ri,l'li jholt
!file bedankt uflor: hei rcndlrr:neen uan de
betreflfende kranijes. iiei'der tnuis ueinig
::si Êefld (*11*sn sËir ira*t ke*:' ",f Ë de bekrt)
Êi .-rli\ *crln nËtsr h*i sEi:::en 1959 - 197J.
,*-)rl ,< hat, vi jf
e narn rJus uÊËr aen rJ e conin*tiiie deel-., nËt als leider J"liiieuul-and.
lia Êen ?-ii nsd*rleag tegen he'i: visrOe moest
mËfl tirui-* tancn Irnsuln aantlsden"
,!nstelli-nq: iaaoie Uagenaar, B. de L eeuu,
K, rreisman Li" Ueonstra ii;ieU* m1" Uander?),
l-i"Eiankensiein, ["Êdeina, J, v.ii.[Jii, iJ,Haekstra, 5,VeenÊria, i:"ïanr,rinËa, 5.Jager.
Ëeserr,re: Larn,.nert-Uisser. ri"de ftcos mogst in
,rli.ensl blijvan, ijet uerd esÍ-i D-5 nederlaag
uaarbl j l-.'Jisser overiEÉns het doel verdediqrle. C, Kleelstra maakt,e ook na!l Ceel ui I
van de selectie" ]'Íiet il nan nsest men een
r,leek I ater naar Ds.Í.nun en verloor daar mBt
1l-0 van Sparla. 5,Ja!or zorqde bij FrÍsia
vorlr rje eerste rjcelnunten (g-Zi nerJatrlêBe.
lle rFVancheu*dstri-id t,egen het vierde urerd
cr:nieur,l verloren, ileze keer i,rerd het 5-0.
Ie n zekere l'i. rJe ilries kuam de pJ-ceg vËrsterken (t). VerrJer r,Jeini.g resultaten lerug
te vinrien,' naar hei seizosn r.lerd vermoedelijk
CIuntlros afqesl0ten.
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[inze A-iunioren uaren ingedeeld bij Blue Boys,
Langezuaan, Akkrum, Read 5uart, Nieuu,eschoot,
LJdiros en l,Jisfrolia, i'len apeeld noq op zondaE.
tJit teqen LanqezLraag mnest rJe spit$ uorden

afaebeten, Ueruoêr:

Brommer.

Fí*

ilostelling: G.Biandern K,Froer:jes, Uieger
Fiuis,pan, J.H,l'dieuuland, J.Greydanus, ívl.:.
v,C" L/e1der,L1íe1ke Dijkstra, ï.v.d*i4eu1en,
U.niijhi:1t (aanvoerder), H.J,liÍeur,,i1and, Joh.
Brouuer, Reservel S,Rodenburg, Leider:
H"5cl'rriemer, íuet epn 3-0 nederlaag moest rnen
hLiisuraarts keren Bn een CIldeboorn-speler

uerd uit het veld eestuurd,
Flel, hastuur sorak zljn bezorgdheid uit ovËr
het toenemenr:l aantal sLrafnelvallen in de
vÊrsninina. Binnen 66n iaar ms*r scharsinqen
dan in a1la vfiornaande jaren van het besi:aan
van rje club, De kasLsn ulerdBn voortaan op de
snelers verhaald. Aan de groep A-jun. kunnen
cnk cle nsmen Y.Ualstra en !J. de Vries nCIq
usrden toeqevoeqdo Íviet J. Fethlehem als ieider
l everde rje tueede uBds tri j d Êail 5*'i o verui nning teren Uispalia 0D,
Dak teeen Thor (toegevoegd?) r.rerd hat 5-1,
Verslacen uerden al1een ingeleverd als er
qeLJonneil uá.so 7a ook de derby teqen A kkrum.
irla eÊn fsll-e oartij trok illdetrr:orn met 0-1
aan het langste eind, Ai<krum i.Jas notabene
konloonr. De?e nositie uerd nLJ overgenomen
cJoor iïead Suart en ook deze ploeg zou een
ueek later thuis eÊn punt tegen i-tldeboorn
versnelen. lJi t teqen ïhor LJeer een dikke
overuinninq en Êen verslaq, evenels v&n de
vol,gende r,rerJstri jrl (f-t zege op Elue Soys),
l'.ia tien uedstri jden 15 punten en die h,at€n
cr:ed uorlr een vieii r p1-aats op de ranqlijsl"
Udi ros nam overiqËns niet deel aan de coinpet.i tie. In maart r^rerd de dread ï^,eBx opgenomBn en nu bleek Read Suart te sterk (0-2)
Voor de Friesland*f,un moest teqen Jubbega
uorrjen qespeeld. DB uitr.redstrijd eindiqde
in 1-1, Van de rest van hel seizoen eeen
?ËeÉvens meer te vinden,
De E- j un, hadden als legenstanclers:
Cnrredijk 2\, Langezuaag, Reaci Sularl,
f'l cerenvaen 3b, en C.A.V.í1 . 2h.
De start uas ov€rtuigend. Akkrum (alsnog

7_

r

d) mces t er met 6-2 aan geJ-oven.
\iorli de rolurn L,as de opstellinq ais vol uL"
D. 'Ja1k. Ê . i\iieui,:enhr-iis, b. nodanbJrg íaanvo eder.) ,
Jch,Veld, 3,de Uries {thans trainer van
R*ad-5uart) , J" ïeunissenr ír, RoCenburgt
H,Brouuer, Í.losterbaan, Henk Dijkslra ( NU
Êen ireruoaci taf eltenn:.sser), 5. Teunissen
laseruel U.i,iatzema. Leider H.R'Nieuuland
i,iu ulerd het s}echts !3-C. Daarop volgde e 8n'
'i-Íl nederlaaq in Langezr,,aaB.
0nder Êen vrout.rel i j ká scheidsrechtr (iet ê
nieuLis uoor de jongens) een 1-3 overuinn ing
in fleer€nven. Het nieuLie jeuqdconrmrssielid i.uàn Kalsbeek funceers'e als leider bij
de uítr,ledstrijd teg*n Read Suarl' Ir LrBr rl
met maar liefts 0-? !elrilnnen. Gorredijk kuram
ar iets qenarJiger af i5-0). Daarna uÊex naa r
i-leerenveen, Ëij aercler genoende r^redstrij d t-las
namelijk Heerenveanse Ëoys (ook later in qedeeld?) de tegenstander' DÊze keer kuan* r'1 Zg
net. eËn 1-?. overr,.rinninq terug" Cok iri Gr oul,l
een benauucJe 1-2 aege, DÊ volqende uedst rij
i.nqeCeel
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LJeer teqen llearenveen, DerffeanstersJ? mo esten
met eBn 14-1 nederlaaq huisulaarts keten' Aan
het eind van het, jaar stond men tueede
{tn-tS) oo de rangliis! achter hel nog
onoeslag€n Lanqezuraaq (t f-20). De compet i tie
r^rerd hervat, met een duicjelijke S-0 leqen Read
5u.rart. ïegen konloner [-angezuiaa! echler ÊËn
eev0eLiqe n-3 nede'rIaaÊr
Daarna uJeer Êg hat re*hte trar:J cioar met
6*0 van iarreCijk Le Liinrren" De leatste uedstrijd r,;err-J aÈn 3-i crveruinning legen
Hrueense Êcye, u;aaidocr vermcedelijk de tt;e*d
riaa ts qehaniJhaaf rJ .L:i-eef ' Uoor de Frissl anrJ
Cu* uerd oF eÍg*n terrein met l-i van
Ëri.e*lanr:i verl.firsi. iYIBL 2*,1 maaklen de
Le*uuarders tnuís het karLisi af.
nat Akkru, lja::Qa,
De [*jun, krecen te meken
n --,
i
I
Sueach Ên I;r".i aineer,
H
i\.
:l
Irnsumo ïlirrjen Ll r . ' t
ila start uras in I rnsurn Ên 1 eve rcie itsn 1 -z

overLrinning op. Daarna thuis tegen Tijnje

met

soelers als 0,Valk, Tj.ioleester, F,v.d.lviêu1en,
T. Qodenbure, 5. RinsmB, 0. Krist, Jan Ít kkerman,
j.Krarner, Joh.ttpl6nkiett de Jong, U.Liijdam,
B.0ostrerbaan, J.U. váfl Heel eBn Riekele

Veldstra. De leidinq uras in handen van Harm
Liaeenear. Het uerd een forse 2-6 nederlaag.
Bi j 0.i\|.8. €Êr! knao herstel (Z-S).
Daaroe volqde een zLJara 7-1 nederlaag in Uarga.
CIok thuis teEen 5uameer konden ze het niet,
boluBrken en verl-oren met 2-3, De gang uas
err-iit en ook 0.N.8. haalde via 0-3 tuee
,

oi;nten uit 0ldeboorn. I'laar a....e r €Ët-l ueek
l"ater kuram Da 5r^reach op bezcek. Uitslag,
houdt u vast, 15-0 voor de ttSoarnstÊrs.
ïhuis teqen Uaroa uerd ÊBn knaFpe 2-? behaalr:j,
1n Suameer urerd ev€n revanchË genamen voor de
thuis qel"eden nederlaag efi r.re3 met dezei f cie
ciif ers ( Z-g dus). rYlet a1f puntenuii elf
uredstri rden Lierd het jaar uitgeluid, hetneen
een middenmcotnositie betekende.
Hoe het verder ging'kunt U lezen in eÊn
vol-oende

aflevering.

LJord vervolEcl.
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A,*iuni0rÊn.
Cldebnnrn 1q - Schernegoutuín.
i\'la Ben qaz*l1ig avondje Fingers moesten ue
z'i:ardaq om 9,.1 5 uur { t s morgens vroÊE) ueÊï
r,ar:Lreden Bm onzÊ 3e uledsirijd in deze
?e xlBine comoetÍtie le spelen, tegen de tol'
tJen trre nog snverslagen nloeg uit $charnË8Êut'en.
ln: 1il Lluï i:1i.es de scheidsrechter voal: de
eerste 3 kuarlier, Het uard eÊn soannende
'*ersie heL Í"t uaarin-beide nloegen even sterk
LiarËnn Asn beide karit,en vielen er enkelB
ka.:':sel LJaarL/an tPÊn enk*1e benul uerdu znriat
rGf bi"i ÊÊn rustsierrrJ van D-0 i:ieef .
::e tÊ. -elft (r.ra,trin L,ij a1tíjd taeslaar-r)
hl- eeí' Êrik tot d* l-ea t..: be minuut spanne;rC '
ivlaer c,1r kamnicnir te *-*rdBn heb le 8an l*il
r-riel qËnfieQ dus si.:cr:icje ílees Fl*itrma r*Ên
kuartier vDsr h*t eír:de aer flraai ric*lnónt"
l*.ze siand konrJen LrÊ vasf,hcr:den tol het
ejrds "rên de'ueCslrijd zcdat uij i',ederoni
rje !:elare nloeC LrÊfÈi-r .
Ur:lnends ueek mceten l*J* i r-r deze spannende
cctor-retitie {*,raarÍn i;e llok n3Ë meerJreaien
ir-. cle t.cpr i,-ui. 5 Br.:rrten uit 3 u;edsbrijdn)
--:?,?ï rJ* Lsm'mer rm Lemne:: te verslaen.
:,11 ,

*1c *

E Petesr
- ïlli.l0illlI
ZaterrJaq 16 april- mnesten L,e tegen
ïerhorne spelen,
0m 10 uur rnÊesten 'dE i.n de box zi jn.
0m hai f ei f began de L;edstri jd.
hadden ds aftrair,
".ij
ln de eerste helft hsd Terhorne in €Ên
traar nninuten e€n poa1.. ilvBn Later uiele;-r
er no? 3 goa-l-s.
rust
lls tr.reede hel f t ginE hel niet veel beter"
Terh0rnÊ maakte nog 3 goaJ.s"
Dils de einrJstand uas J-7 "uil,
0LDi8C,:lRNt

Je-1-ger Hcekstra.
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