q

ffiHffif#hHffid
w.w"ffiHdebe@trlàit

h,s

Opgericht lSapril 1923
R

rít
et

edaktiead res:

zl' iaargang nr.

KOPY INLEVEREN MAANDAGS VOOR lB,OOUUR
oooooooooooooooooooooooo00000000000000000000000000000000coooooo
RE

DA

KTTE

TYPTSTES

J de

Roos

J Hoekstra
NIETERS

J Meester
l{. v. Kalsbeek

OPLAGE

z4o stuks.

He! clubbla d van de V.V-0LDEB0ORN wordt
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VÀN HET BESTUUR

Eindelijk daar is hij dan weer, het clubb1ad.
Tot onze spijt moeten wij jullie mededelen dat
Hendrik van de Krieke om persoonlijke redenen
zijn functies bÍj de v.v. Oldeboorn heeft
neergelegd. Mede hierdoor heeft het helaas
enige tijd geduurd voordat dit clubbtad uitkwam.
Voorlopig wordt het drukwerk nu verzorgd bij
de fam. Ri jskamp, lnleaze 7.
E.e.a. betekend dat wij op zoek zijn naar eén of
meerdere personen die bereid zijn de redaktie en
het drukwerk op zich te nemen.
Liefhebbers graag aanmelden bij het bestuur.
In dit clubblad bevindt zich een formulier,
welke wij ingevuld van- iedereen terugverwachten.
Zoals het er nu voorstaat zal er op korte termijn
met de verbouwing van de kleedruimten kunnen
worden gestart.
Om een en ander binnen een redelijke termijn te
realiseien, is de volledige medewerking en inzet
van een ieder gewenst.
I^lij verwachten dan ook dat iedereen zich bereid
verklaart de komende rnaanden een gedeelte van
zijn vrije tijd te investeren in deze verbouwing.
Om een goed i.nzicht te krijgen in de vaardigheden
en beschikbare mankracht doen wij een dringende
oproep aan jullie je beschikbaar te stellen voor
deze verbouwing en omgaand het formulier ingevu)_d
en wel bi j het bestuur in te leveren.
WIJ

REKENEN OP

JULLIE I ! I

1

WAAROM REKENEN WE

OP JULLIE

Het kleedgebouw is eigendom van de Sportstichting'
Wat is nu ons belang tijO ett inspanningen in de
verbouwing hiervan te steken ?
Momenteel betalen wij geen huur voor het isgebruik'
het in
Om dit in de toekomst ook zo te houden'
zorgen
te
voor
er
het belang van de v-v' Oldeboorn dan het daarvoor
kost
dat de veibouwing niet meer
doordeGemeentebeschikbaargesteldebedrag.
Zou het meer moeten gaan kosten, dan zal dat
betekenen dat de v.v. Oldeboorn wel huur moet gaan
betalen.
En dit zal dan weer betekenen dat de contributie
omhoog moet er
Daarom is het van belang dat we met zijn allen
worden
te
hoeft
voor zorgen dat er niet meer uit
gegeven áan het beschikbare bedrag'
óit gerat uiteraard ook voor de ouders van onze

of aanstaande jeugdleden'
DAAROM REKENEN WIJ OP JULLIE ! ! !

Het Bestuur
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IN MEMORTAM'PIETER
BOTTE VAN DER FEER
Drie dagen nadat de K,N.v.B, haar loo-Jarrg bêstaan beleefde, overleed op
I'l_december 1989 een der nannen die rnede de oorzaak is gewêest van de groei
en
het aanzien van de voetbalbond naar haar huidige niveaul
preter Botte van der
Feer, op de leeftijd van 80 jaar.
Clubman in hart en nieren (hij yas circa.íO jaar secretaris van v.v.
Oldeboorn en dê geestelijke vader èn uitvoerder van alle
welke
zijn vereniging ten toon spreidde), was hij ook een groi.eactiviteiten
st.unfitaar voor de
(toen nog) F.v.B. wier doeleinden hij rnet woord en dàad krachtii
steunoe.
Als Piet in de algemene vergadE:ing het woord nam, hetgeen regelmatig het
gevar was, kon men er van overtuigdziln oat deze gnote
optinist slechts in
positieve en opbouyende zin zou spreken.
. Zijn vel€ werkzaamheden voor zijn eigen vereniging en zijn beroep van
café-houder
liêten hem. helaas niet oá gelógenhei<t oi rincties'binnen de F.v.B.
te accepteren, zoals onze opvolgende bàstuien gaarne
zouden hebben gewild.
Wel bekteedde hiJ iarenlang de funktie van consul, in welke ho;dafigheid
hij mede vêrantwoordelijk was vóor het goede verloop <rór comperities.
En als door ons een beroep op hêm ierd gedaan voor inciieniere
ectiviteiten, dan was zulk een beioep nooit ievergeefs.
zo was hij lid van de
jubileumkomissies t€r gelegenheid vàn het 40- en 50-jarig
bêstaan van de
F.v.B..en voerde hij de vele daaraan verbonden werkzaamheden
Bet elan uit.
Piet behoordè tot de drie mannen aan wie dê zeldzane gouden
F.V.B._speld
werd uitgereikt, hetgeen veelzeggend ls voor de grote waaràering velke
van
bondswege voor hem bêstond. rk piijs mij gelukkig zerf degene tË zi;n geweest
die hem in 1962 die hoge onderstheiding hàert nogen opspeiaen.
En dat ook zijn verdere maatschappelijke ve;dienstàn groot zijn geweest,
moge blijken uit het feit det hrj zicÈ ntaàer in de orde vàn oranjè Nàssau
mocht
noemen,

M€t Pieter Eottê van de Feen is, een van de grote mannen yan het Friese
voe t ba I heengegaan .
Hij verliezen in hem een sterke en loyale voetbalbouwer
goede
vriend en zullen hem als zodanig lang in hèrinnering houden. en een
Mr. A. van de Werf

Oud-voorz i t ter

K.N.v,B. Afdeling Friesland
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Het schijnt dat de probl-ernen rond ons elubblad rru definitief zijn
opgelost, en zodoende hier v,'eer eens een elver.zi-cht van de gespeel_
de en nog te spelen wecstrijden. Te beginnen bij zondag 25 febr.
voor oldeboor' 1- vrerd de v:edstrijd in en tegen FFS afgei_ast.
van deze gelegenheid r'rerd gebruik gernaakt voor het spelen van een
cefenr,:edstrijd thuis tegen oosterlittens" rn cieze wedstrijc r,;erd

duidelijk dat de Boarnsters zich zeker zouden kunnen hancl:.aven in
ce l-e Klasse F\,ts. Deze nedstrijd r..'ei:d nl . overtuigend met 3-l geHonnen door Oldeboorn.

cldeboorn 2 .moest,enigszins tegenvallend, een nederlaag incasseren
in de thuiswedstrijd tegen Geel tJit 3. oldeboorn 2 was een groot
gedeelte van de wecistrijd wel in de aanval, maar door drie bluncers in de eerste helft, no.** Geer- ?Jit op een o-3 vcorspirong"
oldeboorn r.'l-st in de tweece helft nog 1- keer tegen te scoren.
ol deboorn 3 mcest op bezoek bij Joure 6, en moest met een 5-2 ne_
derlaag genoegen nemen.
Oldeboorn 4 ontving Jcure 7. Tot de rust koncen de Boarnster rve_
terarentr ce schade nog beperkt houden tot 2 tegentreffers, maar in
cje tr*eece helft slcegen de Jouster.s genadeloos toe. I{e-L vrerd uit_

eindelijk O-7. iiier viei niets aan af te dingen.
zondag 4 naart j.1" heef-ir dè F-!?E mijns inziens vrat voorbarig het
gehele prograrnma afgelasi.
oldeboorn l- maakte van deze gelegerrheid gebruik door een oefenr.red_
strijd te spel-en j-n en tegen F{ijbeets.
rn deze i'"'edstrijd deed d.e t'ind r,"eel afbreuir aan het vertocnde spel .
\foorai na de rust toen oldeboorn de wind mee had, wisten de Boann_
sters niet door te dringen, dit ook door hei taktische spel van
o Blue Boys, dat Ce bal rrer r,ran de goat hield en daar hadden de
c

Boarnster geen antwoord op. De eindstand werd 2_2.
Vastgestelde wedstrijden voor zondag l_1_ maart.
oldeboorn ontvangt in de topper smarringerrand. Dit zijn
de nummers 1 en 2 uit de competitie, en zij gaan zondag
uitmaken wie er
voorlopig koploper wordt/brijft. Natuurlijk moet ordeboorn
deze
wedstrijd winnen, willen ze volgens jaar in de l-e Krasse
uitkomen- Dit zal echter een zware opgaaf worden.
rk kan u allen aanra_
den zondag a-s- om 14-oo uur aanrdezíg te zijn
om onze jongens aan
te moedigen- smarlingerand xar ook zeker een grote schare
supporters meenemen' en Boarnsters laten wij niet in de minderheid
zijn,
en ik zou dan ook graag willen ze*ge,.; -tot zondagmiddag
om 14.oo
uur op het sportcomplex in Oldeboornn.
oldeboorn 2 gaat op bezoek bij Renado 2 en rnèt de
raatste neder_
laag nog in het geheugen zurlen ze zíd' zeker niet weer
raten ver_
rassen. Zullen we gokken op een puntendeling?
oldeboorn 3 ontvangt zondagmorgen 11.oo uur Langezwaag
4. Zulren
we er naar op rekenen dat dan de eerste puntjes
binnen kornen?
oldeboorn 4 gaat naar GersJ-oot om, net ars ordeboorn
3, te proberen de eerste puntjes te pakken tegen Gersroot z. Deze
wedstrijd
begint om 1O.OO uur.
Programma zaterdag 1O maart

uur
l-4.OO uur
1O.OO uur
1-O.OO uur
I-O.OO

Oldeboorn B _ HDT B
Langezwaag C

Wolvega

D

_ Oldeboorn

Oldeboorn E _

Ol_deboorn

C

D

GAVC E

rl

'

naàrt'
wat voor Oldeboorn L
Voor Oldeboorn L en 2 een inhaalprogramma'
tegen FFS of een thuisweduaarschijnlijk inhoudt een uitwedstrijd
Zondag 18

strijd tegen ldildam' Tij

urachten

af'

bij Renado 6' waar ze zwlLen iroberen
Oldeboorn 3 gaat op bezoek
punten

te

Pakken'

Oldeboorn 4 ontvangt

GAVC

4 en zaT op een geduchte tegenstand

rekenen.

Stand 2e Klasse FVB'
L2-20

1. Oldeboorn
2. l,tildam
3. Snallingerland
4. de Westhoek
5. FFS
6. Zandhuizen
7. Fochteloo
8. Aengwirden
9. St. Jacob

L4-20
LL-18
13-18

L2-L5

L2-t4
L2-9
13-8
13-a

1O. Gersloot

13-6
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11-o
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VE RB OIJWING

KLEEDRI]IMTE

HIERBIJ BEVESTIG IK DAT IK BEREID BEN MEE TE WERKEN AAN
DE VERBOUWING VAN DE KLEEDRUIMTE VAN DE 'V.V. OLDEBOORN*

MIJN VOORKEUR GAAT UIT NAAR ONDERSTAANDE WERKZAAMHEDEN

:

t I HAK- EN BREEKWERK
] METSELEN
] TIMMEREN
] SCHILDERBN
] ELECTRISCH
t ] SANITAIR
t 1 BETEGELEN
t ] MAAKT NIET UIT
S.r.p. aankruisen naar welke werkzaamhedcn de voorkeur uitgaat.

IK

BEN BESCHIKBAAR

t
t
t
t
I
t
t

I
]
I
I
]
I
I

:

MAANDAGAVOND
DINSDAGAVOND
WOENSDAGAVOND
DONDERDAGAVOND
VRIJDAGAVON'D
ZATERDAG OVERDAG
DOOR DE WEEK OVERDAG

--_ è"

S.v.p. aankruisen wanneer eventueel beschikbaar.

OPMERKINGEN:

NAAM

:

ADRES
TELEFOON

:
:

FORMULIER S.V.P. ZO SPOEDIG MOGELIJK INLEVEREN BIJ HET BESTUUR

'De wereld ging voor ons open'
|ve bewonlertlen llennie Niun+'htnd, Itlurten Groen en lltierse eosler
itt lc joran lertig uitblinkc'u ttt,t hct eerste eftul wn Ohleboorn _
nc! zo hevig ul.t Bcp Bukhtt.t's, l-co IIullc cn Kit'k sntir. IJle luisterdcn ner
role wunpcn nnur IIun llollunicr'.s ooggelaigeversktgen van het Netlerhtnds c'lfiul, nuutr s<'hrecu'rulan zclf' onzc kclcn schor ols het eersre vun
Ohidnorn ,nocrt rkrt,!r&lan t(gct, ..lkkrum, dot ook beste tpelcrs ltud zoals
IIuns Knijp'ttrtt en Ilenkic S<.houtr,"-tru. Die Ákkrunrcrs tpeeltlen ne! uls
Ni,'r:wluul, Grocn cn oostarho.f in hct Fricte elliol cn cr waitl in [i.ieslunJs
I-agt.
'llillan d,tgerthng nugakaor! over x,eilstrijrlen als Oldeboorn _ Akkntnt ut oklt:booru - Illuc IJi.v.s, net uls Rectstct uitbrirtkers de gebrocders
Kilor,l,c. lltur hct ,,retfl trog ntukten x,c itt ,rutr als t,c zel/ioctbuldcn.
Iient letterlijk op een slofu op ean sthoen, rktann ols aspirtint. De x,ereltl
ginp voor .,ns olerr, va rti.ylcn lrccl Lliltlen-!:riesland door, nunr spceklan
ook wcl in vcnltnt/'gcle gcn f l.krt:icn.
Itt de joren ilcrlig tul'dc wcrcll'voor knt orr., zeggcr, jongens van
ticn-tor zo'n dertit:n juur ontstcllc'rtd groot. over die bnitenx,ircli ku je in
da kntnt en hoorle jc ook opwindutlc larhulen thtor ile rudio. Dic
[rorc
wcrtld bagon cigenlijk tl liru't lwiten lc vcrrrouxule t'<tntrcien ,,ou ótrl"b,ou'tt. l.)c ntecste jttngcn.s gítgen hootnit ecn.s ptr.iuur rnar lc tpeeltuitt in
Orunievouil ctr 'tit/uttlntze,' bij./inilie in de ontget,irr6. En dri rttts claur
nutuurlijk nog hct schoolrci.rje, tht! r'oor dc hoogste klnr-scn vun lc lugere
school nrceilul nuar Vlit,lunl uint. ll'e trtetrcn ons nog tc hcrinneren rlít in
dc vicnlc kht:s vun lc lilearc st.ltool drie kintleren de iinger olrttoken, toe,l
'trtetslar t'uttlus l:olkcrrstna vnrcg, íie
er u'el eens in.tle trein hul gezetett.
Ilaizctr pcr trcin luil dt tlorysjtugl in le joren lcrtig nict ,y'nautieks en
ventit lc Drccsta jongctrs h*hlen ook nict ecn
ficts, zefs niet ein oud
kurrttjc. lleit hud aanJie!:t, tyttnt tlie ntoe.tt ittrnters de kost vertlianen.
IIct liilnnntsthup van tlc v.r'. ohlclnorn bctotl de nogelijklrcil ttlen toe
it'ts ,tttt lc otttgeviug te :icn. lltic als u'spintnt n,cnl opu,.rtehl, ,|.ocst hoe
dun ook ovar vcrvr(r l,aschikkcn uls cr in ..IAkru,, !t.n.utttt, irij-Ilccts rtJ'
(nug vcntu) Gorreliik tnot.rt x'orilcn gtspcchl. H/at ecn *,ontlcr tlat otie
jongcns zitlt trt lrct ttiter';tc itt.syunlan om door de el.fialconnrissie te
u'onlcn gckozen. Iin xuí ecn s'tnlritt, uls lut uitt lukte.
l)e nrcc:;ta.iongtn:; lulan ar trhtcr ollcs uutr o,n tc twrle,, opgestell. In
voorjuur t'n ha!'t - iu htt witttc'rtt'izot:tt trus ltcr zeer lnbbclige en ilrussigc
vchl
lon da Ilrak'tlyk ,,,(,r,.ttill ,,i.'í hcs.pcclhuor - vcnl er vriiriet elke avoíd

hof-

geoefenil.

I)ut

wtts

ylczicrig. Alin<lt'r

d.urgL,,r.r..r,r, r,onrlen

ile

nreeste aspi_

run!ut ilc oJJiciele rroininy.,srtt'tttttl, xunt lun Dft)es! cr ondcr tlc stekeride
hlikkan ut vanijnige oputrkinycn wn la ilutijcls zo bekenle Ánton l)alht.t.tsan kcihlnl wonlcn gcwerkt.7bt in len lrutrc x,enl cr gekopt. ge_
pkt.ilxt, wenlan er hoekschoVpen eil srru/s(hoppcn Se,ro,rrcn. Oo* jc uípirilntc,t tecnleil nitt! gc.rpuild. Dulltrt.l,scn joag zc ovtr lu:t tèld, liet ze
zx'octlc,t c,, zwcla,t. l/erstlrcilorc Ohlcboorn-spclcrs lokcu no lc tekelijkse truinint in da IJottrn, t,ttttt tktutlrcs *,ilrail cr dcstijls niet of uaurtelijks cn t,rcn ,,toes! hat orertolligc !\,aa! t.).'h uJ\potlan.

ls

Ál.r.joupctts htbbtn tc cr nuoit hij stilwstuun, hoc het nogclijk was do!
ectt kleinc vrcniying uls le v.v. ()hlt,lnorn cr in lie zwortc (risisjaren cen
Iruiner uls I)ulhu),.ten o1t nt kon htnttfun. ll,ii tr,uran ntcas!ul alleen nuntr.
btnp voor lcze strottc t,r(cster, lic ullt:s Iot iil dc f rlbttie uitgevoen! v,ildc
zirtt. Á ls.it'ttgtliu link.rlm ll hcbban n,ij la.rt ijd.r zckar cen kwurticr lang vunuf
de zijlijn cut lntl ntoctctt itrrlooian t'oor lc tilli,ttlr !evrclcn tus. lle volgtlen
zijn lrcvelen blinlalings oJ, cn w.lran zonlar rneer gelukkig ols Dulhu)'.teu
ons iin vun zijtt kuriye complitttentcn sclwnk.'foch bcn'ondcrdcn wij onze
lrdincr en nunr tl ht,cl syoulig blark ttrecht. Álle eltiullcn wtn de. v.r,.
()klthoorn nrnlen kuntpiocn. l)ulhu.t,:;ttr glunlcrde, lrct dorp stond op zijn
koy-
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Oldeboorn 3 en 4 hadden in het seizoen 1973 - 1974
be maken met de volgende tegenstanders;
Akkrun 3, lJispolia 2, Blue Boys 3, Iirarga 4, Fries*
Iand 7 , Bergum 4 en l{ica{.or B.
l{a een paar nedenlagen pakLen de fiannen van I eider
K.Jelsma uit tgen Akkrum het eerste puntje (2*2
na een 2-A achterstand)Halverwege de maand okLober kon de eerste overl+inning worden gevierd. Via een doelpunt van Jan de
Jong ( rioor bepaalde omstandighe<ien in het 3e bel-an<i )
werd Bergum met 1-0 verslagen.
De derby tegen het vierde leverde geen doelpunten op De spelersgroep zag er:- in november ongeveer als
volgt uit : J.lfagenaar, l'{.K1-eefst.ra, J"de Jong,
T-l{aaren, K-Poepjes, P-Lijnsveld,
I.Henrninga,
J-Dijkstra,
G.Klopmaker, S.van Zí-nderen, L.Visser,
S. Jager en ï{. de Roos .
B- de Lêeuw fungeerde inniddels las leiderl{a zeven wedstrijden had Oldebcorn zes punLen rrerzaraeld en dat was een beLer resultaat dan in de
voorgaande seizoenenGÀVC 4 i,sas ook nog aan de eompetilie toeger.oegd.
VeeI verslagen k+ramen ,::..' van het 3e niet binnen e11
de gegevens moesLen dan ook grotendeels van cnze
toenmalige redakLeur J-FÍijnheer kor:en , die in
raaarb' 74 een 4-0 overrwinning op I{icator kon r:lelCen Na een knappe 2-U zege in Grouw Legen GAVC , moes{aen een r+eek laLer dezelfde cijfers
het onderspit.
delven Legen Oldeboorn l+.
Per 1 mei haci het Cerde 13 punben uil 16 duel-s
rerzaneld. Verdere gegevens zíin niet terug te
vinden t-Í

1

-),t

Het 4e deed het iets beter en had per 1 mei 18
Punten uit 16 wedstrijden.
De Feesten hadden blijkbaar een gunstige invloed
op deze mannen, want BIue Boys werd met 1O-2 in de
pan gehakt. D.Reitsma en H.de Jonh werden weer
resp. Ieider en aanvoerder genaakt Yervolgens echter een dikke nederl-aag in tJarga
(9-1).
De derde wedstrijd kon niet worden gespeeld Hegens
een tekort aan spelers en dus een boete en twee
verl iespunten .
In Leeuwarden Has S.Visser weer eens op schot en
seoorde drie doelpunten tegen Nicator, waardoor
Oldeboorn net 2-3 aan het langste eind trok.
Na een reeds gememoreerde 0-0 tegen het derde
moest tlarga er net 3-0 aan geloven en weer werden
alle doelpunten door S.Visser geproduceerdJan de Jong werd bereid gevonoen oeze wedstrijd
te leiden, aangezien er geen scheidsrechter Has

konen opdagen.
Daarna op de fiets (vanwege oliecrisis)
naar NijBeets, waar een keurige 1-4 overwinninh werd behaaldLeider Reitsna zaL zich de terugtocht nog wel weben
te herinneren naar ik neen te weten- Vanwege
het slechte weer noesten de stalen rossen enkele
nalen bij saloons worden vastgemaakt, aldus ver-

slaggeve.r Chr - van Hardeveld.
Per 1 I nov. stond Oldeboorn 4 op de vigrde plaats met
acht punten uit zeven sedstrijdenIn naartrT4 konen we eindelijk een volledige opstelling van het 4e tegen: Chr-van Hardeveld (doel),
A.NijhoIt, H.de Jong, J-Tichelaar, R-Knol (achter),
C.Aalderts, M.Meester, J.VeItnan (midden),
J. Bethlehem, S. Visser, K. tliersma ( voor ) - tíissels
. ttaren D.van Leeuwen en.F-v-d-I{oudeOok behoorde C.de Boer nog tot de spel-ersgroepBij een opsLelling van het derde in deze periode
nog een aanvulling op de eerder genoende namen:
Si . v. d. Meer , K. JeIsma, J. Teunissen, G. de Vries
en D.Brandinga waren inniddels ook van de partij.
In de door het 4e met \-2 gewonnen wedstrijd tegen
het 3e o-1.v. Harm tíagenaar schopte doelman Chris
een uittrap uit de handen corner, zo hard waaide

,n
[l'
'

het die dag
Al-bert Nijholt werd 52 jaar en kreeg van Akke een
paar nieuwe voetbalschoenen op zijn verjaardag,
waardoor hij zijn kontrakt bij de VV Oldeboorn
weI weer moest verlengen.

oldeboorn bracht dat seizoen ook een zaberdagploeg
op de been en mocht starten in de derde klasse,
terwijl
er ook nog een vierde klasse bestondIn het begin dan ook grote nederlagen' maar de
prestaties werden steeds beter en Lenslotte sloot
af met drie winstpunLen'
men de konpetitie
Noordbergum 3 deed het nog sLechter en behaalde
maar twee puntjes.
De overige tegenstanders waren : BerIikun,
Stormvogels, Leeuwarde zm3, Hardegariip 3, CVO 2,
Phileon 2 en SCV 4AIs eerste spelende Ieden staan vermeld: M.Veld,
M.Hofstra, R.Eyzinga, J.Ve1d, T . Jelsma , J -Zij Istra ,
A.Quarré, G.Huisman, G.Bos, J-v .d-Veen, Y-Haringa
en A. FlinkerL.
Zij kregen tenminste een oproep om een pasfoto
in te leveren, hQewel ik niet geloof dat ze allemaal
ook daadwerkelijk hebben gevoetbaldDe nederlagen werden steeds kleiner en zo werd
thuis tegen Noordbergum met slechts 3-4 verloren.
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Een Ieider kon voor het zaLerdagelftal niet worden
gevonden en zodoende nam secretaris S.KnoI d'eze taak

op zich.
Tot de tegenstanders behoorde ook nog VCV 3 en verder
komen de namen F-Engelsma en S.de Jong in beeldTegea Berlikun voor de verandering weer eens eenzrare
nederlaag ( 10-0).
Eerder dat seizoen Has er net 15-0 van deze ploeg
verloren.
In Leeuwarden tegen VSF 2 (nog een nieuwe tegenstander ) en met J.tJagenaar als vervanger van JohVeld in het doel slechts een 2-1 nederlaag.
Jan v.d. Meer en de fabrieksassistent KnoI versterkÈen dit maal de gelederen.
Uit heL overzicht van S.Knol in het kerstnummer
blijkt dat men meestal over 14 spelers kon beschikken en dat er dus geregeld gerouleerd noest wordenom-elke speler aan zijn trekken te laten komen.
In het voorjaar ook de naam J-v.d-IíaI, die vooral
voor de sfeer een nuttige kracht wasMaarL 'T\ werd in een uitwedstrijd tegen SCV het
eerste punt behaald. Jan v.d.Veen zorgde voor het
0Ideboorn-doelpunt Door doelpunten van J-v.d.Meer en aanvoerder Theo
Jelsna kon in april de eerste overwinning worden

bejubeld: 2-1 tegen Phileon !
Eerder schreef ik dat Noordbergum slechts twee
punten behaalde, maar bij het opmaken van de desbetreffende stand moest de wedstrijd NoordberumOldeboorn nog worden gespeeld Onze jongens verloren met 3-1 en dat betekende
degradatie naar de 4e klasse.

De dames waren ingedeeld bij Heerenveen, GRiffioen,
Tijnje, GAVC, Jubbega, BoyI em Blue BoysDeze volgorde geeft tevens de stand weer per 1 mei
19TU en waarin Oldeboorn tussen GAVC en Jubbega
staat genesteld net 12 punten uit 13 wedstrijdenZonder meer een goed resultaat, aangezien het pas
hun tweede seizoen lras Ook voor de dames moest het, bestuursli-d J-Kraan
als leider optredenz2-

7

Harm tlagenaar verzorgde de training op woensdag_
avond - Tegen de aanstaande kanpioene Heerenveen

i

werd thuis een forse 0-9 nederlaag geleden.
De eerste overwinning kwam tot stand tegen BIue
Boys- Daarna werd ook Jubbega, waarvoor ze volgens
verslaggeefster Tsj-Kerkstra eerst een beetje
angstig rlaren, met 1-O geklopt door een doelpunt
van Sj - Kerkstra-Kraan In de stand per l8 nov. nas Oldeboorn een stevige
niddenmootster met zeven uit zeven.
Bij de wedstrijd Oldeboorn GAVC nisdroeg een
aantar jeugdige toeschou'ers zich nogal achter het
Grouwster doel volgens een artikeltje
van Kraan
in het klubblad Overigens rÍon Oldeboorn deze wedstri_jd, welke
eind naart werd gespeeld, met 1-0 door een benutte
strafschop.
Tegen het sterke Heerenveen werd uit met srechts
2-1 verlorenEen week late r moest ook de numrner twee van de
ranglijsp, Griffioen, ondervinden dat onze dames
een stuk vooruit waren gegaan- Na de 5-O uitneder_
l-aag breven nu de twee punten in ordeboorn- Het werd
'l-0 door een doelpunt van Tsjitske l{artena
De scheidsrechter kwam niet opdagen en zodoende
hanteerde mijn broertje l{ieger de fluit, na ook aI
de wedstrijd van de B-jun- te hebben geíeiO.
De danesploeg bestond dat seizoen, beÀarve de reeds
genoemde namen uit onge.veer de volgende speelsters:
J.Zyanenburg, T-Oosterhof , Japke Jàeninga, Íl .JeIsna_
Jeeninga, F - JeIsna , F -ylatzema, JanskeNièuwland,
M.Hoekstra, J.Venema, y.v.d.Vlugt en J.v.d.Krieke.
Een volgen keer verder met de resultaten van de
jeugd ete.

Hordt vervolgd
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PROGRAMMA JEUGD

V.V. OLDEBOORN.

Zaterdag 1-O maart:
1O-OO uur
Oldeboorn B
14.OO uur
Langezwaag C
LO.OO uur
Wolvega D
I-O.OO uur
Oldeboorn E

Zaterdag

?.y

L7

B

Oldeboorn c
Oldeboorn

D

GAVC E

maart:

11-OO uur

Read Swart

1O.OO

uur
11.OO uur

Oldeboorn

1O.OO

Irnsum D
Oldeboorn

uur

HDT

C

E

B

Oldeboorn

B

Oudehaske

C

Oldeboorn

D

HJSC

E

