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i _. wedstrijdseizoen , 6Lf , 6".
De- zomer is in betre,kkelijke rust vergleden. Er zijn oefen- en serlewedstrij-gden gespeêld en de V.V. iroldeboornti heeft voor het eerst in haar bestaan eeÀ

fwerpentor.rnooi georganiseerd waarvan u hieronder het versl-ag kunt vinden.
tl\aar.wÍi hopen_ z':, . dit nieuwe jaar onze vereniging tot verdóre bloei brengen.

'r]i r-J nopon dat net eersto.el-ftar zich goed kan handàeven in de K.N.V.B., datons tweed.e elÍ'tal, d.at dit jaar: in de reserve ze klas uitkomt hetzelfdé vuuren do orze ttingsvermogoÍr. ten toon zal sproiden als vcrig jaar en dat onze ju-
nioren zich met enthousiasme op hun noóié sport zul_len wèrpen.Ja iunigren, iuflie ziin de .mensen die onze club over enkeie jaren nodigheeft. Probeer met toewijding al-l-e kneepjes van het voetbal-vaÈ onder de-Imiete kriigen en. Yexgeet de botekenis van het woord. elubliefd.e niet. vlri j rekenen
_Qp _ 

jullie, ook wat het rond brengen van ons lcant je betref t.
wl-J nopen op de mêdewerking van iedereen en zul-fen de verrichtingen van onze
spéIers met spanning volgen.

C. P. van Heel voorzitter.

P. r'rrn der Feer( r.( 1) .(ljjterij
r,,t-ui:]JOORN

P. v.ci. !Íoude
C. P. van Heef
R . Iï ier-iwland
J. Re thlehem

S0d.kanl 5

/j 1le coDae y.-9.or.,.D,ipgda.S-q .1.3. o0

C petitle-intleLine 196I-62.

{_a-g-r.;ia qq,. ..!.-o-..- l-r.

Vg j:.N-g. .{e. d ey_e j'_k-.e,rFj

D \t .1 r---
R. iÍiulder
'1'ra iners
Á].fe Áenvoerders.

Oldeb o orn.
Gorredi jk
La ngo zwaag
Thor
He eronve onrljnj o
Akkru.n
Irnsu.o
Ge rsLo o t

2e Elfta1
Fe-s-E-Tt-.4.

Oldeboorn 2
Friso 2
Jubbega 5
Bpkhuizen 2
Gorredijk 2
R.T.S.
Black Boys 5
Renad.o e
De Kooy 3

uu-l qp d_e !0dkq1t Q.

Junioren A.ETilÏT;--
0ldebo orn
fíispolla
Ti jn je
A ldcrum
Langezwca g
Read Swart

ll \j1Íta1
Mffia.
old.ebo orn
c.A.B.
1'y.z .s.
D.Y.D.
BIue Boys
Bergum
'pronri jp- pokku.n
Flinie
?larga

Voorlopig vastgesteld.e wedstri jden eerste elftaL.
sept. Dokkun - Ol-cleboorn
,, oldeboorn - Bergum

okt. D.T.D. - oLdeboorn
,, Ol-d.eboorn - C.A.B.
,, Blue SsYs - 0ldeboorn
,, oldeboor'n - Dronri j p

nov. oldeboorn - !Ï.2.s.
,, ]/iÍarga - old.eboorn.
,, oLd.eboorn - Ti jnje
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C l.íi oboorn 2

Doel- : S.
Achiler' i L.
l,iidden: A.
Voor: l'. ,

I í.i"\Ia ! r. ? ry'-,

de Groo t ;Visser; i). de Lecuw
tr okkema ; K. lÍier sma
lieida; 0. Schricrler

de Boer;
; agena:,r; D. Visser; s. Itnol_;

C.
c.

A kkrum:.:l -.ll . : - r 0.f deboorn :{.

Doel-: D.
Achter: R.
l.[ldden: rr.
VoOt,r,:rr.i-Ie!
Reserve: H.

Ol-deboorn 1 B. - AklTun I
Doel: P. Hoekstra;
Achter: B. de Leeuw; J. irramer;
l,,lidden: !;r, '.lee nstra ; J. Kalsbeek; J. Veld;
Voor: i. ven Zinderen; i,;. í:uite; '.i'ile un Lecmburg; L{.J. KteefsLra; M.8.
FeseÍ"v'e: J. v.d. Bij; Itl-eêf rdr.
lr,a:Lning . I IL

De heer Reekers traint de mensen ven het eerste nu ureer enke]e weken extra; i
vooral- de conditie geeft d.e eerste wedstrijden d.e doorslag. l4aterd.agavond :
was het eerste practisclr compfeet. Itinsdagavond. waren er ÊO. v,Jr j hopen dat I
dit enthousiasmc zo bl-i jÍt.

l,e S por t-to to ,

De toto draait weer cn wlj v,ril-l-en ook dit jaar weer goed meedoen.
Velen zijn reêds als toto-d.eelnemer ingeschreven maar a1s we vergel_1jken bij
oml iggendc dorpBn b. v. Langezwa ag rn'aar wekel-i jks atrie keer zoveeL foruulíeren
vrer'd.en ingeleverd, d.an kunnen wiJ nog l,áng niet tevred.eh. zi jn.l,{asr wat bi j hen
kanrkan bij ons ook.In.Oldêboorn zijn ongetwijfeld rrog:ve1en dle wel wiflen
raeedoenrmaa r errlom de een of andere red.en niet toe komenzlch tê ]-aten in-
schrijvenrde kosten hiervanrslechts l-.50 kunnen geen bezwaar zljn.
Reeds twee maal hebben we een winnaar van neer dan f.1000.- gefiadien ]íêorFqre
keren zi jn er kloinere bed.ragen geworrnen.l"ie zien dus."it Jll-a1 wo1 hjii ,wo-.
hinne ïLaten we af.s to to-fíefhobber$ afsproken ons best te doon om iedef,. ,
te!.mlnste een en als het ![ogelijk is meer &ensen tot enthousiaste deelne!.--rb
te maken.Het opgeven kan geschieden bij J.d.e Roos en 0.VelFran.

Personalia.

!'o ldre Eizinga en Jel-l-e Postma hebben onze club verlaten.Fokke heeft eerï huÍs
in Sloten(voor noodgevaj-len staat h1j voox ons klaar) en JeLle woont nu goj
trouwd en wel in A kkrum en geat datrr voetbaLfen.Onze hartelijke dank vóor de
Eenoten medewerklng en alle goeds vool' de toekomst.
Kees ldiersna en Douwe Visserrbeide oud.-l-e den, hebb€n zicll weer bij ons Iaten
inschri j ven,Hafte1i- j k welkom.
Pieter de Leeuw heeft overschrijving gekregen van Tijnje naelr Oldeboorn.ook
hij is hartel-ijk welkom.
onze hartel-ijke gelukvÍensen voor Hein Piersma en echtgenote met de geboorte '
van hun dochter Gertruale.
Hottle d.e Roos la,rram na een ongeval ln het ziekenhuis terecht.\/ij wensen hem
voorsl,oedigc be tc rs chaP.

Lede4vgrgeqcrlnB.

Door omstandigheden aoet de Jaárrli jkse l-etienvcrgs d.erlng dit ja"ar in sept.
gehouden worden.De stemgerechtigde leden krijgen voordien een agencla toege-
s tuurd.

Inzenden voe tba lvers].aggn.

Evenals verl-edcn jaar rckenen wij weer op ieders nodewerkingrom de verslagen
van de gespeelde wedstrijden tijdig in te leveren.
Evenal-s verleden jaar zul1en de aanvoerders iedere vredstrijd iemand vragen
dit verslag te xxaken.
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y1:^!"*_"gidag 16 juli bar slecht weer; ZO augustus was het daarentegen veelberer.lr l-s dsn ook de gehel-e d.ag sportief om de pri-jzen gestreden.ón. g uury:t:l_g:.":rste juniores rceds. op hct sporlvel-d aÀnwèzig,àro o& haLf negenqe sErLJd op te nemen tcgen Akkrum.lr werq fel- voor een-óLdeboorn_over in_ning gestreden en dle is er tensLotte ook gekonen..iln dan dà weasÈrijd. tegen
Ti jnje.Iammcr vr.,or d.e nederlaag, het verzel van bi jna eán naUuur was weleen punt je.waard geweest. l,,laar-éen tweed.e pfaats iË toch- oák ot een geweld.i-
6c prcsratic.
Nu, de "groten". Zij bggonnen ook goe d door van nkkrr.rm be winnen, .naar kondenhet ondanks hun geestdríft riiet tot een tweede ovonvinning b"engen. I1€i voor..naamste is echber,. dat er sportief en vof vuur oIo ae prijZen geétreden is.U€n woord van lof komt de scheiosre chters ir. l,lul-der eí l. fru:-!er toe , die de_ze wedsbrijden prima geleid hebben. i{et was in óén woord. eán prachtige dag.Hieronder vol-ge.n de re sul-ta ten :
Oldeboorn - Akkrun l-O Gorredijk - Tljnje O_4'jn!e - ot_dcboorn 2-O Àkkrum - - Coiróoijk O:O'ri jnje - Akkru_o 1O-0 corEdi jk - oldebooin 0_óf Ecrste pr.ijs : Tijnje\--, Tïeede prijs : oldeboorn

. Derde prijs : Gorredi.jk
r . _. Vicrdc prijs :, : kkrum

lVIj.ddBg-progrsmroa:

0ldeb oorn
Akkru"n
G.Á.V.C"

Ák]aum 1-0 G.A.V.C.
G.Á.V.C. 0-l- Gorredi jk
Oldeboorn. 2-0 Aklrum

1, G.A.V.C.
2. Gorredi jk
3. Oldeboorn.
4. Akkrun.

- corredijk 1-0
- Oldeboorn 1-0
- Gorredijk 0-4

0ef cn- pt'oArd.rona :

Het eerst<) efftal heeft in de "vrijc "zo.&ermaanden verscheidene oefenwed.-' 'rÍjden ge specrd..lterË t traden we Àan tegen de F.c..,r.-óààr we mid.den j.n de
lrÉe^k nÍet afle spelers ter beschikkring hèbbenrhebbeb-deze wed.strijden als
í Y.!":y:_q:lr,ljd niet zo he€l veef waaide.i{aar,'al-s ontspanning is Ëet wàr L

)--,Jn.IJaái rna Kwa.men we onvol-ledig uit tegen Ákkrur.Deze-wedstiild werd ver_
Na een rustti-id werd wecr tegen A k-kr u.m gespeeld.Ákkrum had nu a1 zijn nier-rweaanwinstcn opge-steld en ook ól-deboorn wàs Èi;na vol-redig.Het werd óën upun- ,nende wedstrijd waarbij we net aan het tangsËe eina tróËËen.we gelovên-êàË_teï !./el det Akkrum tit jaar in de twcede rras r.v.B.hogJ ogen góoit.
Na Akkrum kwan Blur, bosrs uit Beets.rn een harde wóàÀC"ïja erd"tegen dezopas nsar de l'.N.v.B.gepromoveerde club gelijkgespeeLd.Ilót was een tamelijk

. op el neer gaande-strijd met Oldeboorn in irèt-IaÁtst iets in de meerdertréiOL"'op zichzel-f staand wes de vredstrijd tegen Hoogwoucl uit Noord-Hol-l_and.Dlt was meer een vriends chapsbe zoèk vai d.e nióuwe cful ïan .!ioel WuÍte.Vol--
-gend jaar gaan wi j.. een tegeÀbezoek afreggen.we hopen àat-d.it trad.itie woiat.'Ook het tweede etÍ'tal- traá tegen deze bóàoekers ii het- veLd,meer deàen,Éó"; ,den het niet bofvrerken.
De welpen speelden i.n lijnje 9p. een welpen-tournooi en hoewel ze d.e wedstrijr.ivan de vorige avond ( dorpsa vond )_nog in-de benen naaoánltrelnen ze zich krer-ni-g geweerd..lateï braden ze in ol-deÈoorn nog eens teg.'n de welpen vJn Akkrumaan.rï werd. fe1 voor de overwinning gevochtén narr oËaàt d.e wii:6 afs aeioó -meespeelde,bl-eef het ge l-i j k.
Over hct welpen-tor.rnoo i- in Ol-deboorn krlnt U el-de rs 1n dit nunrtre r lezen.
Itrn oYcr d'e beide faatste oefcnwedstrijden van hct z€er onvolfed.ige eerstein Ti jnje en Bee ts zwi jgen wc _rca ar lièver.

H.

t\
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i{lj hoorden, zagenrhopon en verwechten :

.dat .., .. . na afwozigrreid van een of .ne.e r jaren enkel_e oud-Old.oboornspel_ers te we.ten Kees yfiers&a eà Douwe ViÀser-in-net oudenest zj-jn teruggekèerd ;

dat...... er nog altijd _jongens zijn dÍe hot sr-enteren r_angs dc straatbeter vinden dan. d: tráiÁins op dinsdaga"óná,i"ïE d.at onver_biddelljk op lroet houd.en;

d..t...... de sport-toto dit jaar nog Bttractievet en spannender is ddnvorig jaar en

dat ...... dus ieder 'r-ld. of donateur mee moet doen zod.at de deelname metsprongen vooruitgaat;
dat . . . . . . !9 jarenlange lro',rrre d.ienst de vorgende reden ons dit jaar vet _,,fieten om elders een werkkring. te àoeken or àeí'Ëezin op tebouwen;t.w. pieteï dc Leeuw. Fier Goerre",-ràiïu'r,ostms, Fokkelizinga, Oenc Heida en Jan Érands.ura ;

dat .... .. hct sportterrein er
voren( uniek in het
gestred.en wordt voor

dat ..,...
dÊt ......

qit jaar. nog beter voor lj.gt d.an
Noord€n ) en heti dlts raard-is dst

eervo ll-e resulte ten;
ooit te-
er op

dat '..... het bezorgen.van cle krantjes hopelijk ilit jaar iets vlotbergaat clan vorig jaeir;

dat ""'. er 91! joa" iets meer. copie van anderen dan d.e aangewezen wed-
s Lrl j dversl_aggevers Ui; Oe redactie Uinnenkont;--

dat ...... de volgende juniores en wer-ilen i,,augustus hun verjaardag heb-bcn gevicrd,t.w.: fds Hern,iàga, lïigló Sci:iiólr"r,-Síor"n Ë"oi,Ieikc zand.strêi,en Do r-ure Ákkcinén; ïan trartc gciótlcr-reerd ;
dat ;..... gnz-e- keeper i{ottíe d.e Roos na een ongevar in het ziekenhuis. in Heerenveen i.s terechtgekomenl we Ëopon aát-ltet iets .neevalten trij spoedig genezen wèer in ólaetooin terue-iÀÀrt ;

dat . . . . . . degene" di: :.1*I: gqggroepcn word.en voor dc sporrkeuring,etl-e
ne dewerking zuflen vèrlenen ;

or nog 1/erscheidene {Iegs-gn zijn 1n Oldeboorn dle nog niet dona-
l:y1-"1 ondersteunend lid zi;n,iets wat ei"góniíjr-nïuï-"àor-roe

dus ieder een of meer donaterFs gsat aánwerven ;

196l-1.962 een succesvol,boeiendrgoed.,met xxooi weer gezegend enbovenal sportief voetbaiseizoen'áa1 rirordeni
ar

_)
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Oldeboo

!,iedstni jden voor zondag 1? sept.a.s.

Doe 1
"A chter
Iv{i dden
Voo r

rn - Bergum . Aanvang 2 uur.
.i 

" dc Vrícs
i,1i.l,{ee s te r en Jac.i{agenaar
J.Uagenaar,B.Streml.er en J.Adamse
i\i.HuÍsman, J.Bethlehemrll. Picrs.ma,Á.Cssteleln en A.Jenlnga.

Grensrechter: J.í-uipers Reserve : D.Benedigtus.

Black Boys 5 - Oldu.boorn 2 Asnvang 12.10 uur.
Doel : S. de Grooc
Á cllÈe r: L.Visser en il"Berkcnbosch
i lden: A. tr'okkena ,li.'iYiersma cn S.lfagenaar
Voor : l'.ljcidL r0.Schricmcr,P" dc Lecuvr,C. dc Bocr cn S.lnof .J ;crv.- : .,\.K..rl-rbcck. Vcrtr-ek f f .L5 uit Doolhof .

-opstellugen voor d.e j unóoren-we ds tÍi j d€n íraren niet op tijd blnnen.
. Vcrslagcn .

L,,.-:um-O l- dc b oorn. 2 - 2.
Zondag zijn vie ïreex m€t het yoetbal--seizoen begónnen.VeeL val-t ni-et van deecrste -r''ecistni jd te ve :'tef }en.rwant het wa,s geen vredBtrijd net mooi spel.rr werd aan beicie kenten slecht gespeeld.lvel namen *e,nà nog geen b irinuten
spel,en ce ieiding,toen tril. iiui s.0'1a n goed op een pass dooi net iiàaen doorliepen aile€i vooï de keepcï behcerst inschoot.IviaÁr de vre ugd.e was van korte " i
duu-i'."A1 gauw vies Ïre t l-l door e(,n dcr binnensp€fers van Dokkum.Dokkum kwamtelkens terug en door l-age bál-len over de bacÈs heen werden ze telkens ge-vaarlijkc::.nen kwertler voor de rust was het een der buitenspelers d.1e ór2-l- van- r,]qaktc , dus keken we nu tegcn een a chterstand aan.Na àe thee gingeerst Éil-l-es trager naar' later beter.Vr'e werd.en steeds sterker maar ko;de; hetrl I nie t vinden.Totdet ca.ZO mj-rruten voot het einde,J.\lagenaar een vri je
.b l:al, \/\regc n: hands cp ie rand ./an het s tra fs chopgeUl_e á kreóg te ncmen.ri sci-oot de bal gocd 1'oor het doef en A.Jcninga kon net àen kopbal- gelj_jk
ir.r--<cn.Daxrn.i i.t ELe Dolckun on. doel nog even ondei drukrmaar dc vciaealging-hicfc s l:rni,-\l--Lee n moest doclman de vrics nog een kcei goed in actÍe Èonàn
om cr c.n lr.r r<l schot schÓt van dc rechtsbuiten prima uit te stonxpen.ilitslagdus2-2,
Oldeboorn-z - jubboga 3 Z-5.
iiet.pas gedeg::adeerdc Oldeboorn z was in.zijn nieuwc o.ngeving nog nletthuid en voïfcor van Jubbega. Á1 na 25 minuten zagcn we begcn een Z-0 ach-terstand aan,naar spelendcrwijs kvramcn we er bctei in.En zó kon uit eencorner van s.Kno' de finkshaff cor de Boer inschicten,l-2.Na de pauze

I t<wamrs-n lre dool' c "!ísgenaall or) 2-2.r,[abr àoor een sne ],1-o áanval_ over rec]rtseïr oen .nj-srerstand ín de achterhoede,kon dc middenvoor lO minuten voor heteirde_de winnenae goal voor Jubbega naken.iln het was verdiend want ze wareninderdaod teLs s tcrker 
"



Akkrun lA.-Oldeboorn 1A. 6 -0.

3:ïd:g^l:b!gn^yiq -onze 
eerste competÍrie-wedsrrijd scspeetd tegen Akkrru.

J1e-r- Degon at goed want er vr'as geen s che iosre chtei.mà eên half uur tehebben gewacht heeft naar een van Á klrrum gefloten.Direkt ner de aftrap glngen de Akkru&crs tén aanvar en na even goear sper_en.vÉln hen schoten zc raak.llerr poosja fater was het wêel raak en zo was hetdus al 2-0.Ev.:n leek het to!n daL we sterkor waren,Àáar-iËt- ouurde nietlang of Á kkrr-rrn n€m he L oíf ensief weer in handerr ""' oe ,uËi ging in máteen 4 - 0 e,chteï.stand voor ons.
i\a de thee en net dc u/ino in cie rug begonnen we aan de tweede helft.I{aar hoewc er voor vochtcn,wc. kondcr- rcun doolpunt kri jgen.!ïol Éran de anderc kant.En zo verl-oren wi j t,rst C - O.
Zondag a.s.krijgen vr€ Á kkrLu op bezoek en ik hoop dat het dan net anders-om zal zi jn.

'ri.Schriemar.
Oldeboon I e.- akkrun _l- B: O - z.
Eï' werd e.'n zeer matige wedstrijd. g€speeld togcn Akkrr.rm.Na een kwartierspclen schoot ]v(.B.Kleefstra in è1gón àoel.Zo éi"e dá ,uáï-in mer een I - ovoorsprong voor Ákkrum.ook na d.e rust kv,ram er geen verbetering.ïen mome ntlater schoot Th.Leemburg_ inrher-aas was dat ruiienËper.Íóàài*irot ui"aolceeg Akkr'm. nog e€n ctoelpunt.Zo is deze wedstrijdtg"ái"áiga met een p - o
s tand voor Á kkrr:m.

:

M.B.K1eeÍstra.
Van d,e red.actie.

Alhoewel het in de bedoeling rag voor het begin van het nieuwe seizoene*en krantje -uit _te geven,is-ons-dat niet gefókt.u ontvangt dus dezc week het krantje ven iorigo woek met a1s vervorg hetníeuws van deze week.

Álgemenc 1o deaverge d.erins. ' I-.-:-ue urgemene -Lc denvu rga_dering zal gehoude* worclen op maand.ag 25 scpt.a.s.on haïf acht in café-Van oei I'eerl
De K.l'Í.v.s. heeft mceged.eeld dat in verband met het niet d.oorgaen vandeióterl-and wedstrijd. lied.erland-oost-Duitsland,op I oÈtotàr-a. s. een vol__reolg pr'oËranmb zar worden afgewerkt.0p l- oktob€r word.en nu gespeeld d.ewed.stri jden die rve rerr vastgesield op B oktobe, un ró 

""""oièj""".BÍj het ter perse Saan van dit nufi.,'ne r is bokend gelvordcn dat de .|jcrste Kamerhet ontwarp Sport-toto heeí-t goe dgekcurd.lli t .rrooifopig"- ori*orp is eerstgcldig tot 3l- deccmber 1964,


