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t',Leqte:gelqjgt'

ons dap])ere'tweede heef t- zondsc l.+..oen huzarenstukJe geleverd, er is eenpunt veroverd! I !n.... v.,1.2.s., die-ook nog naar r punt heeft moéten wij nog
2.keer.ont"noetenr. dus wie weet..... aLs wil hier 4-punten uit zouden nárenlmisschien....., irisschien.ï...
r/,ri j mogen. trots zi jn op ons t eede, dat het opbrengt o& iedere wedstri jdenthous:-ast te voetballen.
verlede! 

- 
jatrr zi jn wii n'e,ar liefst 2a spelers kvrri jt geraakt, zodat wi j onsderde el-fta1 terug moesten trekken, en van het kaÀpióen gewórd.en tweeáetean vras practisch niebs. meer- overgebleven. voor onie veieniging is dit

_r.i tcraerd een gevre f d.:ge lclap geweesL, en er werd. over gepraal nóe wi; ae'-.:;;rb.vreer tot volle bloei zouden'moeten krijgen.Dlt iaar heb'Den wij.menselijker wijze ge'spróËen het beLangrijkste doel vor-bracht. Ons €erst€ is practisch zeker- in de 4e.kl-as gebleíenl De trai_ning,
de invce ri-ng vêin het s topperspi 1-systeem en het enthóusieste voetballen vàá
onze speleIs zijn belangrijke facioren hiertoe.'.,_r.; is. voor de club belangrijk hierop weer verder te bouwen. Wê moeten nu
lroltêren zo snel nogc.lijk te trachten weet spelers voor een derde erftal tekri.jgel , en -net veel enthousiasmo moet dat in ons d.orp toch nogeLiJk zijn.rrii-j hopen op Uw a11er nredgwerking, voetbalt goed., kom-t op de tiaining, ènïI con&teurs geeÍt van_uw berangstelring blijk, eá kont iir grote getalé
na3r' cni mooi-e voet,balterreln. Het eerste héeft nog sl-echtà thuiéwe ds tri J den
c.n ltet. t".Ïe e Cc héeft ook Uw steun nodlg.. : - - Voorzit te r.



-.lc L t,e vÍind tegen stsl'tte Ofdeboorn vol gocde moe d in d'e wedstri jd tug.l,,-
Jerg,m. dcr.6um gu=ii*rá 

-áoói 
au zeer dicÉte uind ]cttam aI direct gevaarrrJK

op net ccet van oràèËËà""-ái. lnro" hun-sóhoten gingen naast of voorlangs
', do3l en ars ze sl eens op doel *ot"i,-*o- a6óËan P?llto op zijn hoede'

X."'Ëài:.iJ""àrnïrriár, ,rn oidcboorn warón echter ook niet van Eevaar ont-
blooi;. Bij.een aanval over l-inks fr-a $ aË- áóuI-to" van Bergr.rm geluÉ dat 

-de,bal
tegen de paal tn,am.'Ë""g; *Às "" bl_cef voor de rust stecds in de aanval

maar vcrdcr oo. ou, ;;iï;;"Éi-doelpurit'kwsmén de gasten niet.
L rust ging ol_deboorn ai"uèt ten _aánvaI---lraor- iroe ór ook gevochten werd oI'

kqída-nie; "un 
oo.r!i,nï iitI-à"r"--oÀ-lrneu-oó]tterhoe6e van-Bersgm het wel

kon klarer-" Het Leêk er ous veol op aal"ae wedstrijd zonder doelptxtten zou

ËíiiAiáán. *IuI torar-á"hler anders ult dan we ve'rvacht^hadden.
Ticn mi:lutcn voor'nái-'èi"aè L*am er toch nog een_ treffer' iemner voor

ordeboorn aan d-e "ËiË"Ë"iiË"r.ïiiil ió-ri' wtut"otd"loorn in'de aanval klvam deze

áà"i- uputn"nde iledstri j d.

r/ e r :, l, :'i g_0.1-lJ.+-oiII --- .Fsre-us'-19.*l

VersIa Nicator 5 - 0ldeboorn 2. (0-o)

afacloren zondag ziin we er in geslaago om ons eelste^puntie binnen te ha-

ïË;;";;":;..liï'iia àítto:'eou n.l.-in een geLi'ik spel 0-0'
Hieruj_r Saat men ,or-"Ëài.ï"n óoncluOeren, -dát "he t- aanva IspeI van de beide

orocger -..eet- te *un 
"Ëi"Ëiu" 

iiËil rrriut"'is echter mino.er waar ' want voor
-beice ricelen ontstonáËn-várk ire"n-eri jke situeties. onze achterhood.e was

ech-er in vor.n, net;i; "itiirÏotèt aé r'"ËËil-ai;-y,-::l t.ijtt oo non-actlef
te:i;:- Cel\reest, ,'n-^"óroJltoclr t'l"roe dt;i;p "l::::k:ld: 

wiize-zi'in doel

schcon te houden. verdeï wil ik nog noemeh, -. .Ade!'ur en L. visser, die ook

h.J]: sieentie hcbben ii;àuát'et", oÀr tot. dii resultaat te komen'

En nu ?,ou i-r dit ook";38"*;n'áó'aónterUireáiWáóÀón Zèggcn,-(er was niemand

van de errLorcom.ni""iË"Ërni'Ë,iel-àq; 4i."átíiÀ'tsi"g íá1 Ó'.de Boer ven de

;iir:" ;; áá á 
"nt"rËóeàá--àÀ"-Ëánzienli 

ike irersterking betekende''
Voor Nicatorvfas er tiËi*áo;""-oói.ïóifroóaë *ei-nig eer té behalen' en hot was

vooral c'-earon, aat na-áe it-l*' olaetoorn sterk in de aanval ktram'



uit een van d:e íisnvar-r-en brak I'okkema door,. kwam arr-een voor de keepex,nxaar werd toen d.o o:i e€n Nicator-spefer gehaákt,_omaàt oit nàg ae eni!e.. ,
nogelijkheid. i,yas om een doerpunt 

*te 
vóoïtornen.'lé Àór."iáÀrËónter paste de

Iog".1g9.r-I9e6l-, toe, -en. r-iet dus doorspefen. .Lre n"er lórtr<Àáo rias ecnter uitbbtiins gcraakt cn dc l:ccper kon di,ardoor de Ual wegvrèrkàn. '

dven la *r,e r v,ro u tse rkenbosch ïoppe n en deed. gil 
"ql,, 

"*go. --r,"u 

"e daarbl j de bal
9p ?+i" brir, z.rdàr-beide eroàën--in-"àilcrrinená;'*ila"ï;;irngnl verdwenon.speefde tocn noodged ongen vcrder zonder bril, zondê"--Àri-è".ntór zlJn È''àigspel- daardcoï v,/erd beïnvloed. Een co'ner "on iinÈs gènoÀà"'áoor gast_speLerA. iieida, {wam hoog i' de doeLnond, vr-r.d rnáe[opi-a3;;-ï;;irËu"oar, weggewerktweer ingcschoten, maor kon nu veel:geharrewar toch vieer door àe Nic;Ë;: ---'
achLerhocdc lrordcn ?eggcv,/crkr.
Zo eindigde deze vredstiijd dus in een cloe lpLrn tenl_oos evene.&ent, vlat zowel despcl-ers arls de boeschou,rrórs uitstekend heeit voldaan.

DÍck Snit.
0-l-dehc,otra l:..l - llcer'enveen 41,. ( 4-Z\

i{::-:g o,il! j1--qe ru trot{ een vreer eens vol}edig Oldeboorn direcr ftlnk tenabuvirr-. !r 1/er'0 ,/ool'af ín de voorhoede best gespeeld en de rest van hetel-f taf stur'idc g,oe 11. i:r.1,rerden dan ook a1 gauw*kair"un gu;"Àopen en na ti.enminuLcn :c'.cot o.rrc rechugpuitcn H..Èt"rnan vanaÍ de vleugel lneens ln. .uner. werd rnetlcn doorgegaan, iranc_voor dc rust rnaakten ;.f<nËi-un A .Jeeninganog.tirecmooiedoefpunben.uitv1oeiendecombinai.i;;.ià-ói-
lla cl l"ust .ilioe ,s ten 1re tegen de, vrind ia tornen. Maar het doel- van Heerenveelq_,,werd a-'t- r.:.'. ^iíE '- ;i ..!cr.,-' crr-r!: i:zct, Drrlp;rtenltrJven-àóËtur--"ii; ;ï;-ËÀ--
'lcn iiein cr.e rncere kant,- Dóor. een pa&r zwakkà monurriárr 

- 
ií áè"veroedigingl-relen c:. snel. achter elkaar tvr'e e doelpunten .(g_at;--- --- --

Hierlla ,"rer11 he t eve n. spannend. ltaar onZe verdèdigíng nief O nu vêrd.er goodstand en tocn J,Jecninga de bal uit een voorzet ïneËns-tuiirara insóno8i, *"lvde ',veds'rÍj, jd belrilst" (4-2 )

D. Benedictus.
ril-g,r-q-il.-- - 

-o-r-*|bl]-q 
g. tF_..-( -_o:C

Du ;,edstr:;.jC tcgtn rijnje leverde ons een ver.dienoe O_I over^/inning op, maar
{,':-19lll?: ;litl.1":l..de7e zege moete n veehren.. op rret-sieàrri'lespee:-hare vetdr'jsc'. -L !,c -'1Jn;J Olrer: een. beter.e tra.ptechn.iek. -1'och llaren we veèl_ vaker 1nde aanïr-r. n3ar onze voorhoede_stoptè het speJ- aè;;ài-;; 

"tnoot evenalsvo:'i-ge -'.'3.1k tcgen Hee renveen 58. wêer sl_echi.Na dc rust ]eek het eerst de _goede kant op-té gaan, .ma ar weer gingen enigepraphti-ge r:ansen ïerloren.Bij"ènkele uitvárren"vÀn'ri]"jà wisten we met
lll'i,-!l-]ul:^ors doc-'r schoon të nouacr-,wÀarna, enker-e minutcn voor het einde
i!tï,ïiËï-:',.1 f,',,o.,ttnrr 

nct ccn nbrd schot dc ovcn inning tot ecn feit pj:l,t

SJleuwe Hulsmen .



Zaterdagar'o4c.hsbben22dee]-nemersdewisselbekerverschut.Ineengenoeg.
lijke sfecr vr:rdcn ,. iooi-io' =treepjes véilóna,cn de spannine steeg met

hct ..orocrcn vJn cic ,ïá"C,ír" der ièer h;a-";;i' ïa1rij-fe priisies-gezorgtl
en niemanc gins $et ï;Ë;"i;á";-naàr huis.Je1le Vrfagenáar en NlJhoIt ein-
digdun gotijk mct O+-pintèn cn moestcn eón extra bórnmetie iassen,l:tÏ?:k
rÍ; ih.\t t rrí.r r vcc' .r"nïsvèiïoon won,Zo k3eeg Onze trouwe donateur d'e wIS-

ïËlii:i;r'ï;t";;; ;;;ï-r:-ónàa" slazen,rel1e ll1ageruaar werd tweede en

A l-be r-.'u Ve-l-d lrct e,f punten derdelDeze avorrd begint' zo Iangzame rhand een

traditic .i,e ï; cr.:r..tViJ 
-"1, 

*rÀ.frt ón votgena. jaai aIIen clie onze club een

rlu:nt l.rrt tocdragen o-o deze kaartavond'

Jaarliikse Schutjaswodst .

Ziekte .

&g€voetba.]--!-

T)^ ., .,r' ,,.4r1"' - 
pinks term.aa ndag on Henelvaartsdag' bestaat de

"á 
ï.Ëilrr'ul;à;t;ijá;" ie spéten'vlij vcrzoeken d'e spelers

Àáeel-iik rekening mee te houden '

lroge li j khe ld
hier zo veel

0:-s
rlri i
het

jí}LalIj-d. Eenk lgËink ligt momentecl .in het ziekcnhuÍs te Heerenveen'
i',rÀ'r r.-rt u:rt l'an kortc duur zal zrJn en hi j weer spoedig hier op

+;iá"r;í-,";té.niJ"án-van harte bctcischap,Henk'
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Uit Onze Ges chie denis,

Na do grote klap in Kni-jpe, moest men niet denken dat O.V.C. verslèr€en
was, alloen mer i.rr geslagen ! l,{e n ging dapper door. Het bestuur van áeF.V.B. had contact gezocht met 0.V.C., en zo gebeurde het dat in het sei-
zoen 19-25/ 26 .tot de F.v.B. werd toegetreden. Íer verduideling diene hetvolgcnde.
De tr'.v.8. was toen no8 niet ecn bond zobls we die thtins kenn€n. practisch
hccft thans ie der dorp zijn voet.balclub, hetgeen toen niet het gcvaL was.
{1,{,o,-uvrarocn, Sncck, Bol_iward, Joure, .Lcnmt,T, Noordwold,_, .,o1vJga , Gorre-dlJ}( cn ijr& chtun war\-n Lc cl-ubs 6cvustigd. 0f dcboorn lovan' da"r móoí tu.Esente liggen. Het vervocr was toen niet eenvouclig, daa: om crd Fricsland ver-deeld in districten. Ireze waren: district Leeuvle,rden, Sjneek en Heerenv€en.0.v.c. werd ingedeeld in district Hecrenvc€n. Tevcns'moest dc naam o.v.c,wordcn vcrandcrd, daur rccds cLn cl-ub 0.v.c. bij de r,.v.b. was gercgisircsru.Dc nasno wcrd tocri V.V. Ol_dcboorn.
De clubkleuren warcn toen zwarLe brock en shiït gel-ijk aan het tegonwoordigedus wcl een_dopker geval. lvic n spcclde ze klas r''.í.8. "e en l_e,gere klas bestondtocn n1et. De navolgende cl-f tal-1en wcrden bij oldeboor"n irieëdee ld:

s. M.0.
J.V.V.
L.V.V. II
Joure II (

te ÉieLïenvcen"
te J_ou1'c
te Lenner.
te Joure

llus ln-hot gchele se.izoen &cht wcdstrijden. I Dus meer vrije zondagen dancompetitic-voetbal. Leze werden dan bcrlrrt voor vriends cherfrpc li jke"vie ds tri j -den t€gon nieuwe clubjes in de buurt. Doordat_ in Akkrua gèèn ciul was, wei-den de Heren R. v.d. Jl-uis cn JÉic. de vries uit .qkki,.llr-rïà-van oLdeboorn.verschillcnde l-eden bedankten weer al-s Iid., vcrschillende on pr:incipië1c:redcnen. .andere n tradcn toe , n.1. Jric. Kroás, ,q. vlecshouwèr,':r.,v. Èe ticne,L. Sprictsma en J. t(rr Hai]x.
GeLukkig was &en bi-j dc ],.v.L. vrij soepel, al-s mcn eens €cn tckort aanspelers had wcrd uitstcl vcrrcend. i-re t ait-in d.e uurste jaren nodig wasnoge brijken uit het feit dat men sl-cchts dc bcschikking"had over ëen 15 of16 ta l- le den.
Á1s ecrste officiël-e.r.Y.B.-wedstri jd stai,! genotccrd, s.nd.0. (Hecrcnveen)-
OldÊboorn. L{c t al-s uitslag 1-l-. Dit vras :riet verwachti zod,at, dà entrce goed
ge-locmd mocht worden. l,4c t wisselend succes werd verdoi gestredên. vern 'L.V.V. If \i\re rd uit e! thuis gcwonnen. Joure II werd kamlioen, J.V.V. 2e cnOldeboorn op dc 5e,pJ.aats, Hct el-ftal dat in deze compeiitie'speerde, kwaa.mecst arl-s voJ-gt uit:
Doel-: li.H. de Víith;

! 
'chler: M.S. .'icringa; H.J. dc Jong;

VooI: D. Zviergerman; J&c. de Vri€s;ii.v,d. Si_uis;Jan ter
RGserve: if. Picrsma; Jan !iicrsma; Joh.pÍersma; A. t,íeringa
Daarr het seizoen vrij spocdig tcn cinde was, werd nog een seriedag gchouden.J.V.V..wondeeersLeprijsen'OIdebooIndetweêde;i
Iul _trg"gu_-crf tar specl-de _dio ctag tegen het pas opgerichte Grorrw, ( thans
G.A. V.U. ) beË Èweede won deze wcdstri. jd cn kreeg ook een.&ed.ai11e.
U zril-t d.enken watir kornt nu dat tvÍeede elf terl zo-vlug vend.Aan. ltl€lnu, O.V.C.
{r bqltgnd ook. nog, dus welden divcrse spel-e rs van àeze, cl_ub gel€ená on zo-docndc Kwam ook ofdeboorn 11 in het v€l_d. Nu oldeboorn in ae F.v.e. Ëp(;cLdewerd het bestaan van o,V.c. rr wef zwaar op dc proef gesteld. rn cerste in-stantie gcl-ukte dit log we1r. vooral in- de zomerma-nden bl_<; ven zá aciier,--doch.trls de competitie weer'begon was het nict a1 tc best. Gclukkig vooi, aj-tcl-ubie wars, dat er in de omtrek meer cl-ubs verschenen. lle kur:nen hler noe-men:.Grouw, \rieuwcblug, rTes, Tijnje. 00k dezen waren niet áangosLoten, duswedstrijden speclden ze wel. rn dit verband nag ik dan wel- opËerken oÁtoldcboorn En 0.v.c. rr ve(J l- pionierswerk en própaganda hcbbei gemaakt voo:rde voetbalsport in deze omgevlng. lliaar zijn nu [eón voetbafcluËs neer gÀ_vestigd. 1n deze gngevlng. lkk_ru"o, Grouw, Írnsunrl l'ia rga , r,erhorne , Nijbeëts,Tiinig, T€rwlspel-, Gcrsroot, .Langezwaag, en ga zo maàr'door. Aríen Ëebben'hun c1ub. Dat was in L9Z3/24/ 25 nog nièt het geva1.

opgehêven )
opgeheven )
the ns Le nurer )
opgehe ven )

Haar; L. v. d.Heide I

trfordt vervolgd: Se cretaris.



goal_ !i:!

dc Vos.

Í, !,ry bin4j boppe Ja_n ! ! Í

Bv fuotbalsport is ncn hwat máns
As mên hurd rinne kin.
tja t koe rncn Sneintomiddei wer
Oan vi/ibron I{ulsmern s jcnr
:/,'-, hgwwc V{c r. ca b1' 0s hawn
fn fikse wrot tersploè ch.
Dyt t harren fantt bigji.n oan?t ein
Iv{e i alle krêftcn joech.

IË wic in gocdc "Íairc" striid
Icn f&ktor scic ny tsjin
Omdat dy smoargc hurdÉ wyll
ft ',spuf" ontw_richts je kin.
Dy wyn hert fotle 6fbrcuk dicn
Dc ballen saciden oerIt vric krt kt as rukkcn nci dl' s Loarn
De spi.Iers ck oerstj0r.
As men aI róp: Bal oer de grbrur !
sjit net sa yn'e loft I

lrJ, n ha t dCr hic I g j in war f oerr dicn
5cls nct in inkcld skoft.
i t iL in nenrit noch foar it cin
Noch riic dr, stên icn - i.en
Doe seiin clk: D;. liibren &an
Hát wer in w0nder dicn.

I\rckt as doc bl. dc Tynjc thÍs
Di,e tr hjir dit kunstslik oer
De 'ibacksri foarby,.... ln skot,....en
Ja puntsjes binnt soms dj0r.

Jqc.

EUWELIJK.

ïn tle maand aprll is
gestapt.
!Íi j wênsen het jonge
de huwelijkse staat
lid zaf rrormên.

ons redaktielid J. BethLehem in het

paer veel geluk v:or dc tnsk6Ínr1 ,,geen beletsel voor d.e aktivlteit van

huwelijksbooiJ e

hopen dát
het redaktie-

P. r3l dor Feer
àiBff.i8Hïï


