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Zaterdag 13 okt.
Oldeboorn Zm.. stond ogenschiinli jk voor een zware opgaaf, want ze moesten het opnemen tegen de nummer 2
van de rangliist Tzwwnantm 2. Was de eerste helft een
gelijkopgaande strijd, na de pauze hebben de Boarnsters meedogenloos toegeslagen en de uiteindelijke
uitslag spreekt dan ook voor zichzelf. Een 3-77 overwinning. Betekent dit soms dat ze al direct in de
eerste competitie van het terugkerende Zm. kampioensillusies hebben? Het zit er dik in. Het zou tevens
een goeie reclame zijn voor het Zn.
Zondag 74 okt

Oldeboorn3-llarga3.
ïn deze geliikopgaande strijd was het utel Warga die
aI na reeds 5 minuten .d.e leiding nam. De thuisclub
was niet bij machte om de stand gelijk te trekken.
Zelfs een strafschop in de laatste minuten leverde
geen doelpunt op. Een puntendeling was zeker terecht
geweest, maar de líargaster hadden aan die 0-7 genoeg
om beide punten mee naar huis te nemen.
Blauwhuis 2 - Oldeboorn 2.
Hadden we venracht dat een ovenrinning zeker tot de
mogelijkheden behoorde, zê moesten genoegen nemen
met een puntendeling, 2-2. Van de andere kant bekeken
is het ook zo, uit een geliikspel en thuis winnen dan
kom je hoog te staan op de ranglijst.
Oideboornl-FFS1.
Het stugge FFS heeft de thuisclub de stuipen op het
liit geiaagd. Het was een wonderlijke wedstriid en er
viel van aJ les te beleven, vooral voor de trouwe supporters. h een kort overzicht te geven. De eerste
hejft was het initiatief bij het fellere FFg, en de
thuisclub mocht niet mopperen met een 0-A ruststand.
JVa de thee waren het vteer de gasten die het de Boarnster verdediging moeilijk maakten. De thuisclub moest
zich beperken tot enige plaagstootjes. Het was dan
ook FFS dat met een hard schot de leiding nam en zelfs
3

met een doelpunt waar een grote dosis geluk bij aanwezig: was zelfs 0-2 liet aantekenen. Persoonlijk heb
ik altijd gemeend dat alleen bij het kaartspel jokers
waren, maar trainer Jan v.d. Berg heeft ze ook bij
het voetbal. Die werden dan ook ingezet en ziedaar
het begon te lopen, en wat belang:ri jker was' ze scoorden ook noq. Binnen een kwartier 4 doelpunten- FFS
had ook volled.ig zijn kruit verschoten' en za eindigde deze wedstrijd toch nog in een 4-2 overwinning.
Supporters met een zwak hart kunnen zulke wedstrijden maar beter thuis blijven. Kortom het was een wedstrijd van ergernis, sensatie en een ongelooflijke
spanning, maar, en dat was wel het belangrijkste,
de punten bieven in Oldeboorn.
Zaterdag 20 oktober.
Oldeboorn Zm. moest op bezoek bij GAVC 7 uit Grouw.
Op papier moest dit geen probleem opleveren voor de

Boarnsters, maar Grouw gaf uitstekend partij, ondanks
dat ze bijna de gehele wedstrijd met 70 man speelden.
Het ging bij Oldeboorn allemaal wat te grehaast, maar
toch wisten ze vooral in de tweede heLft het initiatief te nemen en de uiteindelijke 2-5 overwinning'
spreekt voor zichzelf. -Ga zo doar en dan een beetje
meet het koppie gebruiken kan zeker geen kwaad.
Zondag 27 oktober.
Oldeboorn 2 moest

r

het thuis opnemen tegen de rode
lantaarndrager, /Vicator 4. Volgens de stand een makkie, maar niets was minder waar. De gasten lieten
zich zeker niet gewilligt naar de slachtbank leiden,
maàr gaven goed tegenstand. De ruststand, 2-1 in het
voordeel van Oldeboorn, wds toch wel terecht. Na de
thee scoorden beide elftallen nog 7 keer, zodat de
eindstand 3-2 werd in het voordeel van Oldeboorn.
Oldeboorn 3 had een vrije zondag en kon eens rustig
nadenken hoe in de nag.resterende wedstrijden eens
een paar punten kunnen worden gepakt.
Oldeboorn 7 moest proberen om in en tegen Buitenpost
op de inges|agen weg door te gaan, dus 2 punten pakken. Buitenpost was het daar kennelijk niet mee eens
en ging verwoed in de aanval. Een goede ploeg' maar
van afmaken hadden ze geen kaas gegeten, mede ook
doordat de Boarnster goalie z'n doel zeer attent verdedigde. De uiteindelijke L-3 overwinningr was niet
om Buitenpost te bedanken, maar volkomen terecht.

Programma

27 okt.

oidáboorn Zn. ontvangt Blauwhuis 7, wat voor de thuismoclub geen problemen 2al brengen. Blauwhuis vervult
Boarnde
nenteêl d.e funktie van hekkesluiter, tentii|
soms dubbele
sters fier de lijst aanvoeren. 9lorden dit
uur'
ciifers? We wachten af. Aanvang 74'00
Zondag 28 okt.
de
oldeb-oorn 7 gaat een vrii weekend tegemoet' waaringeen
ook
dan
is
Er
nodige bles{ures kunnen herstellen.
oe fenvedstri jd vast geste I d'
Oldeboorn Z gaat oí bezoek bij niddenmoter RES 3. Een
oventinning jou knap ziin, maar een puntendeling moet
zeker verwacht worden.
12ldeboorn 3 ontvangt hekkesluiter OSI '78 5 en moet
punten te
toch zeker jn staat worden geacht om beide
gegrote
pakken. Aanvang van dit, voor het derde,
beuren; 70.30 uur.
Zaterdag 3 novHet zm.--elftal mag in Bolsward proberen ook Bolswardia aan hun zegekÁr te binden. Ook hier zien we het
Zm. zonder kleerscheuren door heen komen'
Zondag 4 nov.
Oid.eb-oorn 7 kan bi j Aengwirden proberen z'n jkdoelgebeide
midd.elde wat op te vijze|en.... en natuurli
uur
74.00
wedstrijd
pakken. Aanvang van deze
punten
'in Tjal'leberd.
jke
supporters'
talri
Dit voor onze
Oldeboorn Z speelt om 11.A0 uur thuis tegen Sparta
de mo'5g 2. Dit za-l een zware opgaaf worden tegenDeinumers'
vertoevende
menteel op kop van de rangliist
Een gelijkspe-l behoort zeker tot de mogelijkheden, of
d.eníen de Boarnsters er anders over '
Old.eboorn 3, jul I ie zi in a lweer eens vri i '

lJitsiaqen 2e Rlasse FVB zondag 27 okt'
Euitenpost - O|deboorh 1-3

FFS
- Fochteloo
Gersloot - Westhoek
Aengwirden - Mildam
St. Jacob vrij.
Zandhuizen - Nesurant

4-A

2-0
1-8
2-6

/

Stand 2e Klasse FVB per 2L okt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

de

Westhoek

Oldeboorn
Mi

ldan

Zandhuizen

FFS

Fochteloo
Buitenpost
Gersloot

St. Jacob
Aengwirden
Nesurant

7-12
7-12
6-9
6-8
6-7
7-7
6-6
6-4
4-3
7-2
8-0

30-8
26-8
18-7
14-8
14-8

10-20
7-11
L9-20
11-10
6-24

5-36

Albert Nijhalt.
Oldeboornl-FFSI
Alti jd een lastige teqenstaía., voor Old.eboorn.

De eerste helft was Oldeboorn een beetje zonder bezieling, aan het voetballen. Hierdoor kreeg FFS zlefs
een paar kansen. Verder valt er weinig te vertellen
over de eerst'e 45 minuten. /Va het bekende bakkie thee
gingen we de groene mat weer opzoeken. Daar aangekomen
zagen we dat het publiek grelukkig was gebleven.
Oldeboorn ging precies zo door als in de eerste helft,
dit had tot gevolg dat FFS kon scaren, nà deze goal
Oldeboorn een beetje wakker en ging in de aanval. Dit
trou echter ook niet echt lukken. Door een mislukte
pass, onderschepte FFS de bal en scoorde wederom.
Er verd gewisseld, twee oudjes, voor twee jonkies.
/Va deze tweede goal werd Oldeboorn goed wakker en
speelde de sterren van de hemel, dit resulteerde in
een korte tÍjd tot een 4-2 voorsprong. Dit was tevens de eindstand.
Volgrende week Buitenpost uit, dit is zeker ook geen
gemakkelijke, maar als we zo spelen als het laatste
haif uur tegen FFS, dan gaan we zeker met 2 punten

naar huis.
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-_--- Z+TERDAG 27 OKT.
O15 EO OLDEBOORN

ZN. _ BLAUUHUT9 1 14.OO U. H' BALTJES
111 3106 OLDEBOORN A1 _ N.O.K. A1 10.30 U. GEEN SCHEIDS.
OLDEBOORN 81 VRTJ
452 1075 UARGA DI _ OLDEBAORN Dl ?.OO UUR
El IO.OO U.
521 1205 AKKRUM EI _ OLDEBOORN
_
54O 1255 OLDEBOORN E2 TERHORNE EI ?.3O U.
é10 1427 IRNSUN FI - OLDEBOORN Fl IO-OO U28

OKT.
ALDEBOORN 1 VRIJ
8O9 2O4? RES 3 - OLDEBOORN 2 14.30 U. R. BERGSTRA
a23 13 1LDEBOORN 3 - OSI ',79 5 10.30 UZONDAG

3 NOV.
O15 BO BOLS\IARDTA 4 _ OLDEBOORN ZN. 12.15 U. J.
1113017EBCA1_oLDEBooRNAllo.45U.H.DEvRIEs
OLDEBOORN 81 VRTJ (INHAAL?)
OLDEBOORN Dl VRTJ ( TNHAAL?)
OLDEBOORN El VRIJ (INHAAL?)
OLDEBOORN E2 VRIJ (TNHAAL?)
óto 1425 1LDEBOORN FI - GAVC Fl 10.OO U.
ZATERDAG

ZONDAG

4

NOV.

8O3 2017 AENGilTRDEN 1 _ OLDEBOORN 1 14.OO
BO? 2052 OLDEBOORN 2 - ?PARTA '5? 2 11.OO
OLDEBOORN 3 VRIJ (INHAAL?)

3/11_4/11

KETZER

U. 14. KRIKKE
U. Y. DANTUI"IA

GELDEN VOOR DE DTVERSE ELF_.
TALLEN EEN INHAALPRO,RANNA. UTLLEN DE LEIDERS HIERMEE
REKENING HOUDEN.
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rBuitenpost 1 - Oldeboorn j.
z_ondagmiddag 27 oktober moest het i.e naar Buitenpost.
Een tegenstander die ons nog: bekend. was van z se-izoenen terug. Toen verJoren we daar nI. met 6_1.
dit gegeven in ons hoofd en de waarschuwing
{9t
hr. Veenstra, onze Ieider, d.at Buitenpost een záervan
snelle rechterkant (was het geen Iinkerkant? Red..)
had togen wij naar Buitenpost.
De wedstrija was nog maar amper begonnen toen Jan
visser zich verdraaide. sietse Ber-gsma kwam hem vervangen en deed dit sterk, want hij maakte de openings_
treffer, 0-l dus. De eerste herft was verd.er zeer
slecht, dus daar hoef ik niet zoveel over te schrijven, behalve misschien dat sietse Akkerman het wist
te presteren om voor lege goal vanaf drie meter over
te schieten.
De 2e helft begon Buitenpost ons ond.er druk te zetten,

wat leidde tot vele corners voor Buitenpost. Bij

een
van deze corners gingen er twee spelers neer in ons
zestienmetergebied, nl. een speler van Buitenpost en
anze aanvoerder. De scheidsrechter zag hier
pe-.
nalty in en zo kon Bui-tenpost d,e grelilknakereen
mak'en,
Wii begonnen niet veel beteí te àpelen, maar
1-1,
toch wisten we 1-2 te maken. De groal werd. gemaakt

door de schrjjver van dit verslag. Buitenpást begon
nu nog meer aan te val len, waardoor onze spitsen meer
ruimte kregen. Ti jdens een van onze uitval-len kon
Sietse Bergsma zijn 2e goal maken, 1-3. Dit was te_
vens de eindstand.
svb.

74 oktober, zwarte dag: voor 't Je.
Aldeboarn IIï - Warga (Frico)

half uur te vroeg(!) was iedereen aanwezig, dus
voor de wedstrijd was het hele team al moe.
een uitgebreide warming-up; sprinten, nou in gary.
lop, nou. . . .lopend naar het veld.-.
Het begin; de tegenpartij was al begonnen, 0-1, door
een doelpunt van Frec Frico (een van de Frico), daar_
werd er gewisseld, Smokey eruit, Beschuit erin.
Een

?ry

Even Later yerd er weer
Erewisseld. Rambo eruit, Web_
ster erin. Rambo
n"a-íL"._tasí
;;; )ï,rn nux.
daor het headbanguÁ. z|*rus
kwam
ook uun-u'itbrinkerdat
vetd en dat yas áe scheÍa".u."í-i.;-,;r:á.
in het
Bud spencer heei
Laan).
neersàir"Ila
(zoars se_
-'o'ií"ï;"^
";;';;;and
omdat
dá
::':Í"iíZf .^uà
1r7il,:11";,#ïZï
veer tol' veel pi."iái,'i|xx,r
Iachen en voetbarlen
j;; ;it'ír;, ïïi " ^', i. aá- i *á'áa.
ÏZ'"",t:
&.ï"":
De rust ryd.s
e t wa t er
1,e
ï ,'"ï7 yïi*;o3 i"l?f"ï
het
"ï::?i:ïï,
veld, was
;,
,u"ítZ)"oq
!9t
ook een ontdekki"o,-'nii"onïa"xl-"-àu.i".iZ
.Wgroa.-aár." Kazan"!^!,i
d.eed
een nal ook
kan koppen. Het g-ing""itznau-t
dat srezeur wan dá
d.oor aI
tágiÀ"í')71er.
"tuííár'íeter
y;";;";en
hlat
meer
:ï,Zi::1t #ïiï.a" íáíá'áí-áiu we kre-s'.n *",aun niet in
EN JA HOOR. DAAR IS IE *EE!,
d.e__tegenstanders wisten
niet wat ze z._agen, ze zeid.el;,ts
rtÉíÉer VLIEGruIG,
NEE' rs HEr zeív s'pacÊsr.#zn'.

il

ii'ïi'

i

j

.

uzi.*h#'rc BArrvAN,,.
die weer eens met
iru.ítige
4" ieÀut-. iáL;;;;ten kwam. maar
er werd weer geen ]<-zns
kere harde weástri sá"'- íoí" ar"x"-v".áL.-r,ras aet een lek_
g|ï oz- ou I goed voor
en weer werd er niks benut'.
De
pels kansen en er werd dan
*r"''u.sÈa_
"áà.n"áaZ niks
ook n"làÀáái
benut,
rotdÁl-';;";'n
,i,?!r!fl",97'1""f
.pena I ty
ïi:Z;:f,:"
I i st nei d e
e_7nà.1 t i e.s áí- o" x.í i u-i ,í
,iirZ i?:ï ."ro|ïí'
sezien die kan schÍeten:, à;
st-àrra'Lr;;r';t\_"r"li,

zo zÍ jn we naa_r ae kaniiná- g"guun.
Henk Vink heett ài -;;';-;;;"rtentie
Volgend,e week

vrij,

^uur-áán

opsrestuurd.

.zijn WfJ er weer.

Hoogachtend,
VTJ.

-\
KopJoper Oldeboorn deed zondag

uoor.ig.n

u..-=nfr*]-

r*3;,rj;:Cr:ïËiïr"ffi:nïj;1ïr#*ï; #f**ïf#tri
*.rt.n uó* á'.;;;;;;,"g.

sterk terug al moesr her hard

'4

Tzummarum

2 - Oldeboorn

Zm'

het
7 vertrokken we naar
plaatd'aa-r t-egen te
hogre noorden, nl' Tzummarum'' i^ beloofde eentreden- Dit
-topper
^^i i itrp r./ \t aandltte bW'
zijn
o1J"'
te
vv
2
want
worden,
te
r Tjeerd
r --^ het
L^3 Friesche
r-^;^olnho landsW
X; een ritie d'oor
1!u^t,^11112:
ons de nooistJ ïluiiut boven-Leeuwarde-"belandden
weg'
kortste
d'-e
volgens ort *áttà;';-;;"t- de plaats va! bestemming'
we dan toch .iÁaájiix op gepiest en de trainer z'n
Nada t we allemaal hadd'e-n
hem had. elke tegenstanspeech naa grehàiaun (volgenzvoeten)
gingen we vol
der ook twee handen en twee
kwamen al snel op een
àá.at moed de wei in en we
duur' toen
0-L voorsprorg'."bit-'*uu echter van korte
herhaalde en de stand na en
zich d.it nog Zur-2u ^uulwerden
we wakker geschud
een kwartier al 2-2 was
bepaald op 2--7'
de ruststand werd' door ons
Janger en gingen'eruit'
niet'
wieger en Rinrnert wirdenvervangers'
Ïn de tweede
Dick en Harry waren hun
scoren' maar
tot
best
zo
helft kwamen we-eerst niet
voor g:edaan
toen een speler van Tzummaium het even had
tot
uu'Oer
(eigen goat) ' gingen *7 ry'"i.onve1!1ot-1:
lieten
en
wei voor gezien
2-11. Toen hieiàe-n we het
de
keer scoren' Toen zeilieeen
we d.e tegenstand'er nog
dat
douchen' Nou
scheidsr..nt"r'áà1 we mochten
en zo wonnen we dus
zeggen,
ten we ons.niet 2 keer
met 3-11
van; Wieger 3x'
De gy<rals-kwamen-+'an de voet(hoofd)
Tieerd en Dauwe
August 2x, ni-,ru"erí, bitk, Meind'ert'
L1' zo moet het
ptus nogt een ;;;;;' aoàtpunt maakt
uit' na u verdus ongteveer í7=oppt' en s-chei ik ermee
moeten'
tetd tá nenneïo:-y-yS-yqn::o" -week naar Grouw
Zaterd.agmiddag kwart voor

Jel Ie.

tw:l$+:.l,1:fli,199*H"í:ï:ri|;ffi--

wwr .";l.riJf;.órum2eenrÍimenederlaagtoe
zaterdagmiddag. weer
werd zaLuruatsutruu4Ë
oldeboorn wer(]
Koplopcr (JldeDoorn
*"ii,J;j.r o. goed ingeslagen weg voort enrvist prima sl(,.,,^-^- Á- r.rnar rric ?y hcr ner wist te treffen.
ii:ï#.ïËËàu*ó o. sótr, Tjeerd Keekstra' Meint Tjoelker en

iïiÏÏ:fif-ïïllffi':"ï'"'i'"',i.''j"órÏi'u'"'-Ï'ïï'ïiïel'*:*;**ll;'ftï,ïï'ï.\ïiïïi
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FrankerB-OldeboornB
Zaterdag vertrokken we naar Franeker
onze trainer ging oox neà. ve haddeÁ irmet lZ jongens.
wul vertrouwen in, want we wonnen thuis oox.ii
í"Eonn"n
om ll
uur, eerst was Franeker beter en naáaÁ-, .*,
Fae-- see de kansen, ma.-r de a,=hternááàuétáïá"l'un mannet je
prima' IvIaar na ong'eveer een kwartier'spelen
Pieter Poepjes er l-0 van. Eevn rateiï'ila" maakte
vanuit de hoek een voorzet geven à, áiu ging pieter p.
ieders verbazing in- Daarna maakte Douwe Heiner tot
er 3-0
P.
4-0
en
ik
maakte
er
met
een
ipiá
i\i "Á":ieter
Toen gingen we thee d.rinken.
boxen waren 2 km.
weg' Dus thee drinken en vlugDe
weer
tàrug. De tweede
helft was de put er een t".i=i" íji.""plït*"
den nog een keer en we qund.en Franeklr- oox., ik scoor_
nog een
doelpunt. Dus werd net V_1.
ïedereen was tevred.en onrà leiders en trainer
ook.

Henrico.
I

Oldeboorn BI -

WÍtS 81

Het Í,/as-zaterdagrmorgen Z0 okt.. Wij moesten om
half
tien in de box àijn en om t0 uur ,;";í;;
we
spelen.
ws ging direct in de aanval. Maar ,Á-Á'i"t"n hun
eerste kansen. Wi j speelden
niet ,"-g"áà. hri j kre_
g:en ook een paar kansen, maa?
niáten ook iedere
keer' w5 g'ing weer in d.e aanvawij
l
ze
maakten een goal
0-r voor ws- rva een kwartiertje il"át--à"
scheid.s_
rechter af voor d.e pauze.
,
lli j begonnen met d,e aftrap.PAUZE
waren het eerste kwar_
tier beter dan WWS. We_ kqegenWegenoeg
misten de hele tijd. En in het /aatÀtekansen,
^àu,was*.
*vartiár
WS weer beter, maar. hun scoorden tweemaal.
De eindstand was 0-3 voor WS.
Broer VooIstra.

Oldeboorn - Warga

jk af -en
Warga nam de aftraP. We pakten de bal geJi goal
het was Albert die een
spee lden
nam
maakte 7-0. Warga

een paar keer heen en weer en maakten een
na3r
bert en Horst namen de aftrap, Horst speelde
jatnner
de bal
schieten
te
probeerde
Albert en Albert
totdat
door
tijdje
een
ging
het
io
was net mis. En
het 7-1 werd.
PAUZE!!!!!
d.e bal ging naar het midden ik
aftrap
wij namen de
speelded,eba]naarHorstenHorstgaf-voore.nTit_
aftrap de bal
sia maakte een goal - Warga nam de de
goal 2-8 .voor
een
maakten
2e
en
nidaen
ging d.oor het
nog te wi-nnen'
om
doen
te
wat
wel
ons
írturga. Er stond
we-speeldedeba]over]inkseengafvooren3-8.
Warga nam de aftrap e4 ;;Oeelde n-a-ar voren maar een
vgleL-Ê?n Y9n
van ons
ons probeerde te schietQ)n maar mis'
De kyper schoot de bal uit en de bal ging naar rechts
Titii-a pakte de bal en een van Warga schopte tegen
'
Titsia haar knie en Titsia moest eruit
De uitgooi was voor hlarga maar wi j pakten de_bal. weer
de
af, we schopten de bal naar voren, Albert schoot
vonaar
bal naar re-chts naar Horst en Horst schoot

renenwijmaakteneengoa]enwehebbennogwatkan_
sen gehad. en warga ook maar dat helpt niet Johannes
floot af.
Tsjerk

Akkerman.

de eerste
Wij hebben uit tegen G'A.V.C. gespeeldde
tweede
helft toen stond.en we met 7-0 achter.
toen en
en
helft toen maakte sander een doelpunt.
maakte
toen
maakte G.A.V.C. weer een doelpunt en
G.A.V.C.weereend'oe]punttoenstondhetT_3voor
G.A.V.C. en toen nog een voor G.A.V.C. en toen stond
het 1-4.
Harm Watzema.
2

Oldeboorn2-Nicator4
.l/a een goede start in de competitie, twee overwinningen ap rii, had oldeboorn een
inzinking en enkele punten laten tiggen. Maarkleine
vorige week te:gen E|auwhuis konden we
I punt íuiswaarts keren.
-gelukkig met
vandaag moest ordeboorn
2 aantred.en tegen Nicator 4,
en grezien de stand op de ranglijst, de Boarnsters
middenmoter en de Leeuwarders onderaan, waren we weI
verplicht om de punten in oldeboorn te houden.

zo gemakkelijk ging dat nu ook weer niet. lVa een
laar
kwartier speren wist olàeboorn binnen
enkele minuten
2 keer te scoren. Maar toen was de fleur
aardig af.
Nog voor de pauze bracht Nicator d.e stÀnder
op
r;de tweede helft raakte Hendrik N. gebtàsseerd2-r.en
zou
vervdngen worden door Jan Meester, maar deze,fas in
geen velden of wegen te bekennen. Hij
moest zo no_
dig' poepen en Ínas naar huis gegaan. Later
hij dat hij het niet op zijn gáweten iiia" verklaarde
hebben dat
wii n3 afloop in de stank zouáen zitten. Toch
aaraigvan _die jong,en. Maar dat betekend.e wel d.at Hendrik
noodgtedwongen door moest spelen. Maar aan alles komt
een eind, ook aan Jan zijn poeperij.
Gelukkig had wirrem van Karsbeek nág
reuke aktie
en bracht de stand op 3-1. Maar Nicátor
"", was
niet
verslagen en scoorde nog 3-2, wat tevens d.e nog
ei'ndstand

was.

K. v.d.

Velde-

Mocht de FVB besluite.n om het wedstrijdprogramma op
zondag 28 oktober i.v.m. d,e weersomstand,igheden af

te gelassen, dan speelt ord,eboorn 2 die dag om 10.o0
uur in Nieuwehorne een oefenwed,strijd tegen Udiros 3.
Íledstr. flecr.
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###### # ###

############

#

Er zijn niet genoeg vaste chauffeurs voor de uitwedstrijden van onze Al en 87 junioren'
ookmoeternogeenleiderkomenvoordeBljunioren.
Wie biedt zich aan?
De F-pupiJlen kriigen er een tweede team bij voor het
nieuwe seizoen (voorjaar 1991) '
Ook hiervoor moeten er leiders komen'
Graas

be.1"

l"rt iy.

Y."^.

Vïïiz

tzi.

rtlANT. WIE DE JEU6D HEEFT: HEEFT DE

itttlt

TOEKOMST!!!!!!!!!!!

### ## # # # # # # ###
## # # # # +### ###### # # # # # # #*# # # # # # # # * # # # ####

Het bestuur wil grraag d'e volgende personen bedanken
voord'ed,iversewerkzaamhedenwe]kezijvoordec]ub
hebben verricht.
Dit betreft de heer J. vàn Kalsbeek die ervoor gezorgd
heeft dat het tegeJpad rondom onze kantine er weer
verzorgd uitziet,

en

d.eheerC.Je]smad'iedegrastenkleedkamerheeftvoor_
zien van een frisse laag verf'

,y

Beideherennogmaalshartelijkbedankthiervoor.

'í# Wss€ÊieaÊ'
Met pijn en moeite bereikte Oldeboorn de volgende bekerronde. Onder leiding van scheidsrechter
Regling uit lJlst won de witzwarte brigade van trainer Jan v.d. Berg in een slecht gespeelde
ontmoeting nipt met l -? van zaterdag 3e klasser Blauwhuis, door doelpunten van Kees v.d. Velde en
Piet Tysma. 1{et is niet hun verdienste, maar onze zwakte, luidde na afloop het Boarnster
commentaar.
2e klasser Oldeboorn dat vorig seizoen tweemaal de vloer aanveegde met FC Fochteloo (8-2 en 5-0
winst) kreeg op het terrein'Klein Begin'ditmaal heel wat te stellen met haar tegenstander, dat zich
danig bleek hebben versterkt t.o.v. vorigjaar. Oldeboorn dat overwegend wel een veldoverwicht had,
eindstand overeen een stand die reeds bij de
maar enkele malen het houtwerk trof kwam nu een
'
pauze al was bereikt. Johan Tijsma scoorde voor de'Boarnsters de enige treffer..

l-l

,figTTI#

frilTfrfrF'

HÏERBTJ ZOU TK ALLE JEUGD-ELFTAL LETDERS
zoEKEN OM MIJ rEDEltE ZATERDAG VOOR

VER_

'{TLLEN

16.00 WR DE UÏT-

SLAG VAN DE DTE DAG GESPEELDE IiED5TRTJD DOOR TE BELLEN.

DIT OP VERZOER VAN DE LOKALE OMROP. WELKE HIERVAN
DAN MEDEDELTNG MAAKT ÏN HUN PROGRAMMA OP RADIO
d
'BOARNSTERSTTM'

.

TK HOOP DAT JULLTE HTERAAN MEE TíILLEN

'{ERKEN.

PTET TÏJ5MA, WESTR, SECR.
TEL. L807.

,TfrËITE

frfrIfrTF'
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2. AFGEL^STINGEN EN I{AT U ECHT MOET ïETEN
tat u.NIÈT noet doen is ha.bo;A;buftl6;fren
mer de vraaq of het proEramna al!
ilËi-l;te
bestuursleden vani
Aê
verenigingen, jeugdleiders, ouders, spelers, schèidsrechters, konsuls e.a. ncd
bellen naar het bondsburo met dezê vraag. Dêze telefonade zet zich voort op,.{
vrijdag tot het sluitên van het kantoor van de F.V.B.. Het resultaat van het i
bellen door velen uwer ls dat bijna gedurende 2 middagen de telefoonlijn
bezet
is en dat eén employé van het buro niet aan zijn normale werk toekomt, hetgest
ook voor uw wordt verricht.
Realiseer u hierbij dat het door het buro als zeer storend wordt ervaren vele
tientallen
malen te worden gestoord met êên vraag die beslist overbodig is en
veelal ook nog wordt gêsteld op een tijdstip
of
dat er nog geen beslissing'is
wordt genomen.
Beste sportvrienden, wij doen nu echt een dringend beroep op u en overige leden
binnen uw verenigrng het buro niet rDecr te bellen met de vraag inzake gehele
afgelastingen. U gient uw informatie te betrekken via de aangegevên kànalên,
waarbij nisschien uw geduld wel even op de proef wordt gestêld. l{ij rekenen
erop dat een iêder nota neemt van het bovenstaande, waarbij wij ook de
vêrenigingsbesturên verzoêken hierover iets in hun klubblad te wi' I Ien vermelden. Alleen dan is het mogelijk dat de normale werkzaamheden op het bondsburo ook donderdags en vrijdags doorgang kunnen vinden.
K.N.V.B. AFDEI-.ING FRIESI,ANT)
vindt plaats op éèn van. onderstaande tijdstippen.
aígelastlng ven h€t zaterdag- ên zondagaóateurvoetbal
^lgoh€l€
me€r autonatisch dat de afdelingen van de K.N.V.B. er eveneens
betêkent niet
!! Dit wordt anders dan in vo<irgaande jaren apart vermeld door de
uitllggên
m€dia (zi.e afgelastingenbeleid
van dê. K.N.V.B. ).
1. bericlitgeving bij ALGEHELE AFGELASTING (zaterdag en zondag)
Indien wij ertoe besluiten het gehele wêdstrijdprogramma voor zaterdag en
zondag af te gelasten, dan zullen wij dit op vrijdag voor L0.OO uur mededelen aan:
a) OMROP FRYSLAN, dte dit bericht zal uitzenden in haar uitzending van vrijdag tussen 12.30-13.00 uur en 17.0O-18.O0 uur
b) FRIESCH DAGBLAD en LEEUIIARDER COURANT, die het bericht zullen opnemen in
haar êdities van vrijdag.
c) KNVB te Zeist, die er voor zal zorgen, dat het bericht wordt opgenomen in
de telefonische inlormatie VOETBAI-I,IJN, hetwêlk te bereil(en is onder
AFGELAST'NGENBELEID VAN DE

De bekendmaking van dê efgelasting

nummer 06-91122333.

2. mochten wij onze beslissing
geving als vol.gt:
VR I JDAG

Omrop Fryslen

Radio Nieuwsdienst
tel . informat ie voetbal I i jn
NOS Teletekst
NCRV vrijdagsport
ZATERD^G

Onrop Fryslán
Radio Niêuwsdienst
te.l. informatie Voetbal I ijn
NOS Teletekst
ZONDAG

Omrop Fryslán

Radio Nieuwsdienst
tel. inforÍnatie Voetbal I i jn
NOS te Ieteks t

eerst op vrijdagniddag nemen dan is de bericht-.

-

tussen 17.00-18.0o
r8.00
na I8.0O
vanaf 17.0O

- tussên l2 .3O-l 3 . OO en l8 . OO-l 9 . OO
- 08.OO; 13.oO; l8.OO
- na, 08.0o ; na 13,0O i na I8.O0
- na O8.OO : na 13.0O ; na 18.O0
-

tussen Io.30-ll .00

08.oo

tussen
tussen

Og

08

.0O-14

.0o-I4

. O0
. Oo

In NOODSITUATIES ls het nogelijk bij afgelasting op T.ondag te bellen.
tussen 08.30 uur en 09.30 uur, telefoon O58-I26361

Zondags

Berichtgêving ovêr afgelastingen via de RADIO NIEUWSDIENST
De radio nieuwsdienst (ANP) is alleen in de gelegenhei<t om berichtgevingen over
afgelastingen te vermêlden in de zogenaamde lange uitzendingen. Dit houdt in
dat berichten over afgelastingen gemeld zul len worden:
vri jdag I B. OO uur via rad io 5
zaterdag 08.oO uur via radio I
zaterdag l3.oo lrur via radio l./5
zaterdag l8.oo uur via radio 5
zondag 08.o0 uur via radio I
Op telêtekst pagina 603 worden afgelastingen vermeld vanaf vrijdag t7.0o uur

È{
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VOETBALSCHOENEN MAAT

39,/40.

MERK: ADTDAS GTJ)N
UDCI

DÏJKSTRA BRITTENBURG

11

OLDEBOORN

w_s@u
L

?AAR

QLrls*

TEL. 1.528.
aP

azETBALS)HzENEN MAAT

yt/yz

PRTJS: ZS.--

F.

L

.1

VAN WARMERDAM POPF,ENTíLIIZEN

PAAR VOETBALSCHOENE}T
],TAAT
PAAR I/OETBALj-CHOENEN

TEL. ].30g,

goP TE KOOP TE
EgtE

MAAT Q7

w.

VEENSTRA P_

VOETBALSCHOENEN TIÀAT

31 (

VALLEN KLETN )

MERK: ADIDAS

ALS NIEUTN

_ SLECHTS

ENKELE IqALEN GEBRUIKT

PRïJS: F. 20,-TE EEVRAGEN BTJ

C.

BETT{LEHHq
Q€. NTEUWOLDSTR.

ALD.saoapn

17

TEL. 192L NA ra.oo u.

MEDEDELINGEN KOMPETITIE
BEKERPROGRAMMA

UITSLAGEN
FREONSK I PSEEKER

U

1{EDSTR I JD

F.l

Niiland

.4
F.5
F.6
F,7
F.8
F.9

Bakhui

-

-

F.2 s.s.s.'68
F.3 Dokkum zen
F

x

Jubbeía zm
Bliia
De Ielden zm
Zandhuizên
HielDen

F.LO ouwe SvI

F.Il
F.I2
F.13
F. l4
F.ls
F .16

Blaurhuis

V.O.G.

Beetgum

Phi leon

De sueach

zm

LetnÍoer zn

F.r? A.s.c.
F.I8 E.B.C.
F.19 Arum
F.20 O.D.v.

zrn

F.21 l{.w.s.
F,22 Rood Geel
F.23 V.I.O.D.
F

zm

.2.1 DroE€ha4

F.25 T.O.P.'63
F .26 Aengrirden
F.27 St.Jacob
F.28 wisPolia
F.29 MakkuÍn
F.30 0.N.V'
F .3.1.

SC Franeker

F.32 Gorred|ik
F.33 Tijnje zt!
F.34 Blue BoYs
F.35 Suayoude
F.i3O MarlgE
F.37 G.ti.v.v.
F.

zn
2m

38 St . AtUeP-alo!-hj-9-ë

F.39 De xesthoek
F.40 Eastermar

F..lt Oosterstrêek
F.42 T.F.S. zm.

I TSLAG

.r-o

Tzummarun

0-3

s.c.s.

5- Akkrum zlo
3-4
- s.D.S.
- FC Fochteloo ( teruggetrokntË'_ ,
- Suameer
O-7
- BuitenDost zon
,t-l
- T. F. S, zon
- N.O.K.
- St.Annaparochie zon
- Oldeboorn zon
- Balk
- Foarot
- Sc Berlikum
- FC Birdaard
- Woudsend
- Friese BoYs
- Heog
- Black Bovs
- surhuistervêen
- Blue BoYs zon
- Mul ier
- RoPta EoYs
- SC Boornber8un zon
- Y.v.c.
- SC Boornberqun zm '.
--Ternaard
- H.J.S.C.
- Oosterlittens
- Friso zD
- osI'78
- Mi ldam
- Gers Ioot
- .listrum
- 5i6iili6gets',o+
- Tzun
- o.D.V- Zon
- SC Twijzel
- Sport Vereent
- F.F.s'
- V en V'68
- Rottevalle

3

.

Hiêlpenurls
2'2
2 - 2 Ouue SYI wns
I-2
o-2
I- 5
2-1
2-1
Loudsendwns
l-I
O-oA.S.c'sns
3-2
l- 5
4-I
O-Ol{.W.S.Yns
4-l
I-o
3-l
'2 - o
o-5
'3-5
l-4
4- I
gestaal(t
( I-3 )
l- 0
4-?
o-3
2-c.l-0
.3 - 2
3-3O.D.v.wns
2-o
L- 2
a-o
l- 4
l-3

EEïB[[G!:
FT!III.TT.SFTEIA&XST
(IIEFST I,
?r

iltiln ïIiltr,
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Prom otie- / De gradatiere gelin g
Seizoen 1990-1 991, F.V.B.

Zater dagv oetbal senioren
le klassen A t/m C (00f Vm 003)

Zondagvoetbal senioren
Hoofdklas (801)

De kampioenen promoveren naar de 4e klasse
, De kampioen, de nummer 2 alsmede de winnaar
van K.N.V.B. Tussen de kampioenen wordt een
van de na-kompetitie tussen de 3 periodewedstrijdenreeks (halve kompetitie) gespeeld
om het Algeheel Kampioenschap van Friesland kampioenen promoveren naar de 4e klasse van
Zaterdagvoetbal. Deze kampioen vertegenwoor- de K.N.V.B. De regling: kampioen vertegendigt de K.N.V.B. Afdeling Frieslaná in het woordigt de K.N.V.B. Afdeling Friesland in het
toernooi om het Kampioe-nschap van Neder- toernooi om het kampioenschap van Nederland.
land. Zaterdagvoetbal. Voorts speelt deze De kampioen speelt één wedstrijd op neutraal
terrein tegen de zaterdagkampioen om het
kampioen op neutraal terrein één wedstrijd
tegen

Algeheel Kampioenschap van de K.N.V.B.
Kaàpión- Afdeling Friesland.
De nummer laatst degraschap van de K.N.V.B. Afdeling Friesland. De
nummers'2 en 3 promoveren naar de in het deert naar de le klasse.
dezondagskampioen om het Algeheel

i

J.

seizoen 1991,/1992 nieuw te formeren Hoofdklasse. De nummers 4 spelen een wedstrijden
reeks (halve kompetitie) waarvan de nummérs I

2 promoveren naar de in het seizoen
l99l/1992 nieuw te formeren Hoofdklas. De

en

t

le klasse (802)
De kampioen promoveert naar de hoofdklasse.
De nummer laatst degradeert naar de 2e klasse.

nummers laatst degraderen naar de 2e klassè. De 2e klasse (803)
nummers voorlaatst spelen een wedstrijden reeks
De kamproen promoveert naar de le klasse. Er
(halve kompetitie) waarvan de nummers laatst
zal
geen degradatie naar de
klasse
degradeert naar de 2e klasse.
plaatsvinden.

3e

I

2e klassen A

t/Íir C (004 t/m 00ó)

De kampioenen promoveren naar de le klasse.

De nummers 8

t/m

Res. Hoofdklas (804)
De kampioen, alsmede de nummers 2 en

3

12 degraderen naar de 3e
promoveren naar de reserve 3e klasse van de
K.N.V.B. De nummers laatst en voorlaatst
3e klassen A t/mH (013 t/m 020)
degraderen naar de reserve le klasse.
De kampioenen promoveren naar de 2e klasse of Res. le klassers (805
t/m 806)
naar de res. 2e klasse.
De kampioenen, alsmede de winnaar van één
De overige
de 3e klasse uitkomende beslissingswedstrijd tussen de nummers 2
klasse.

in

standaardelftallen worden

in hèt

seizoen pÍomoveren naar de Res. Hoofdklasse. De
de nummers laatst, alsmede de verliezer van één

l99l/1992 in de 3e klasse ingedeeld, terwijl

overige

elftallen

in deze klasse uitkomende reseivein het seizoen lggl/lgg2 *-O*

beslissingswedstrijd tussen de nummers voorlaatst degraderen naar de Res. 2e klasse.

ingedeeld in de nieuw te noemen res. 3e klasse.
Res. 2e klasser (807 t/m 8f0)
seizoen geen
verplichte degradarie plaats naar de in het De kampioenen promoveren naar de Res. le
seizoen 1991,/1992 nieuw te noemen res. 4e klasse.
nummers taatst en voorlaatst
klasse.
degraderen naar de 3e klasse.

Er vindt aan het eind van het

De

3e klasse (811

t/m 8f8)

De kampioenen promoveÍen naar de 2e klasse of
naar de Res. 2e klasse. De nummen laatst
degraderen naar de,le klasse (reeksen).

lJit de oude doos van..
(Tekst: S. Huisman) .

-Koos.

Het, vierde elftal gihg dat seizoen niet aI te best
heruit de startblokken, maar zou zich gaandeweg
ver1975
0kt.
74
van
stellen. Pas in het clubblad
NiiA.
van
(
hand
de
van
scheen het eerste verslag
5'
frnsum
tegen
holt). Het betrof d'e thuiswedstriid
nog
achterstand
7-3
waarin men na een aanvankeliike
kans zag op geliike hoogte te komen' J' Berga' A'
v.d.. Aeílen án een Irnsum-verdediger tekenden voor
de oldeboorn-doelpunten. Er was voor deze westriidhet
een officiele scheidsrechter aangewezen, wat bij
vierde zeld.en gebeurde, maar deze kwam niet opdagen.

'

piet Rodenburgl bleek echter bereid de leiding op
zich te nemen.
nog onrn de stand per 74 dec. bengelde het vierde
70 weduit
punten
4
deraan d.e ranglijst met slechts
werd
Boys
BIue
bii
jden.
Via een 74 oventinning
stri
rode
de
nieuwe
het
iaar
van
in de eerste wed.striid
lantaarn aan de Beetsters overgedragen- Grensrechter
A. Veid zou na d,eze t*dstrijd als de nieuwe lei'der
aangezien D. Reitsma in november wegaan
-g"n" fungeren,
veyá andere aXtiviteiten voor deze funktie had
bedankt. JVa 76 wedstrijden was het punt'entotaal reeds
vriendschappelijtot 77.opgevoerd.. rn april werd een
(2-6
winst) en kreeg
gtespeeld
ke westrijd in Nijbeets
het feit
vanwege
àangeboden
H. Akkerman een vaantje
oldeboorn
v.v.
de
voor
wedstriid
dat hij zijn laatste
voor
grote
risico
te
het
speelde. Hein stopte vanwege
zijn bedrijf.
JVaIn d.e eind.stand. tenslotte een 6e plaats (21-19).
jn;
zi
komen
tegen
nog
verder
men d.ie we d,at seizoen
Chr. van Hard.eveld, q. Visser, Jan Diikstra, Kees
(Wiersma?) en M. Meester.

oldehoorn zm. was in de derde Klasse H ingedeeld bii
ONT 3, RWF 2, Dr. Boys 6, T?5, Gorredijk, Hark' Boys
4, ZVB 2, ASC en ft Fean 2. Men zou een uiterst onbeleven. Het regende forse nederp'lezierig
'Iagen me| seizoen
aJs ujtschieter een 15-0 uitslag in Goryedi

+

30

jk.

Jappie IÍagenaar was aanvankelijk nog leider, later
(vanaf 27 jan. ) nam J. Kraan de honneurs waar. fn
de tweede heift van de competitÍe werd.en de ned.erlagen overÍgens steeds kleiner. rn maart werd, d.e d.egradatie een feit na een eervol L-2 verlies tegen
rt
Fean. fnmiddeJs slaagrde men erin ook nog een pintje
te behalen. Tegen kampioen Gorred.i jk werd in de
fase van de competitie slechts met 3-2 verloren. sTotspelers waren dat seizoen o.a. J. v.d.. Meer, R. Elsinga,
J. v.d. íiaI, Joh. VeId. J- v.d- Veen, M. Hoftsra.í

J.

Quarce.

A-jun. bestond uit de volgende spelers.. T.
Rodenburg, W. Zandberg, B. van Heel, F. Bies, H.
Bruinsma, A. Mulder, D. Numan, p. Altena, R. Veid,stra, li. Visser, B. HaspeIs, J.J. v.d.. Hoek en p. d.e
Meer. Jan Kalsbeek was de leider. De tegenstand.ers
waren ït Fean, Kootstertille, Eastermai, ODV, RWF,
Drogeham, GSVVen Haulerwijkse Bays. Voor de beker
trof men hoofdkla.s.ser Drachtster Bays aIs tegrenstander. Beide wedstri jden moesten i.v.m. ans veTd uit
yorden gespeeld en het werden nederlagren van resp.
5-0 en 2-0. Een oef enwedstri jd tegen -tldiros werd. met
2-0 gewonnen, ondanks.het feit dat men met 70 man
De g:roep

speelde. Reeds bij ae eerste competitiewedstrijd. kamp_
te men met te weinig spelers en het werd in Drágehai
dan ook een 2-0 nederlaag. fn een volg:end.e opstélling
verscheen het unieke talent D. venema in bee-Id en u"í
week later tevens K. Akkerman. De resultaten ,taren
voorlopiq niet om over ndar huis te schrijven. Eind.
nov- begin dec. echter zowaar z maal een L-o overwinning (de slachtoffers waren Kootstertiile en Eastermar) en dat betekende na 9 wedstrijden 4 punten. Bij
de uitgenodigde spelers voor het Kerst-zaalvoetbaltoernooi weer een nieuw gezicht, nl. Jan Mijnheer.
/va 73 wedstrijden stond men nog steed.s op 4 punten.
De verdere resultaten zijn niet meet te achterhalen.
Noodgedwongen speeJde men dat seizoen met een erg
jong team, waarvan verschillende spelers nog geráchtigd Í{aren om in de B-jun. uit te kamen. Dil niela
tevens in dat ook bij de andere jeugdteams spelers
moesten worden opgeschoven. Aan het eind, van het se-r33

zoen werd nog vriendschappeliik tegen de B-iun. gespeeld met aJs uitslag 2-2. Op een toernooi in Beetsterzwaag kwam men reeds in aktie met het elftal voor
d,e volgende competitie en ze g|repen maar net naast de

eerste priis.

Voor de B-iun. kwamen uit; H.J. v.d- Krieke, ,l- van
Kaisbeek, A. Oosterhof, Joh. van Kalsbeek, P- Tijsma'
U. de Vries, Ph. Di jkstra, J. Diikstra' A. Haayes, R.
Mijnheer, E. Reitsma, H. Oosterbaan' H. Stoker, P.
Heida en H.W. v.d. I(rieke. Trainers/leiders: S- Teunissen en B. de Vries. Zii moesten het opnemen tegen
de Sveach, Gorcedijk, T?.or, Akkrum, HDT, Blue Boys,
ONF en Tijnje (later teruggetrokken). Voor de baker
werd men reeds in de eerste ronde uitgeschakeld. De

competitie ging teleurstellend van start middels een
onventacht,e 3-6 nederlaag tegen BIue Boys. /Va 9 wedstriiden had men I punten verzameld, met als grote
uitschiet,er een 9-O ovenrinning op Thor- Met dezelfde cijfers eras een tussentiidse oefenwedstrijd tegen
Sparta verloren gegaan. Bij het zaalvoetbal bracht
men het tot de finale, waarin Gorrediik zich met 3-0
'de sterkste toonde. In de eindstand' werd tenslotte

vierde plaats bereikt (14-14). Vriendschappeliik speelde men nog tegen 7C en dat leverde een
2-O oventinning op. Tenslot,te nam men nog deel aan
een t,oernooi in giarga en aochten ze na afloop een bekertje voor de vierde plaats, alsmede de sport,iviteitsbeker mee naar huis nemen.
Hier laten we het voorlopig maar weer bij en gi'aan ons
thans opmaken voor de wedstriid Oldeboorn - FFS' waarin we hopelijk weer twee punten rijker zullen worden-

-'.ieen goede
'-,

Abrdt vervolgd.

gETgfrfrEE frETIEAifrI
redaktie vraagt voor de volgende 4 adressen
bezorger van ons clubblad:
Wjittering:swei 65
van Stniniawei 3
Boarnsterdyk 65 (Akkrurn)
Heechfinne 23 (Akkrun)
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