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Vcrslag:_ oldeb_oor'n - li-in,is--r.,!-
De door het publick met spanni-ng tegemoct gozicnc vrudstrijd. tcgen Tijnje
is voor ons op een dc-bacle liitgelopen. -lijnje had de aftrap en toog net-
een tcn aenval. Direct in hct begin was hct raak. IJc mid.voor van de tcgen-
partlj was dc nerkcr er van. Daarna ecn steeds sterkcr en v€el bct€r
plaatscnd Ti jnje. L-ti, t ove rvicht mocs1, doclpuntcn opleveren. Deze lírvamcn
ook. T'oen de rust aangebroken was, had t'iJnje onze keoper vler eaal de bal
verbwlJfÊ1d. uit het net doutr halcn.
IT de rust wsrd nog cven gesprokcn over bÉn oÍraottÍng in de ploeg. Áte
glng van aIÉ, rc chtsbui tenpl-as ts naar 1inks, cn Hein vervuldo óc tÀak van
rechtsbuiten. V!! j waren nu we} iets betcr dan voor d€ rust, .oaur, zoals
i-9!e1e wedstriJd voor het doel totaal ongevaarlijk. In el_k'geval, om maariJ do wedstrljd te bl-5Jv€n, Tijnje had door de mfidvoor weei kaná gezí.en

'.-;rz6 ke€per te ps sseren.
I'Iu víerd€n w1J door omzettingcn op links sterker, wat resulteerde in een
goed doclpunt door onzc benjamin Dlctus. Zijn gócdc spcl wcrd dus betoond.
Het was voor hem ook ecn hcle opgaáf ortr een vecl oudeie spcler j.n zo?n
wedstrlJd te vervengen. Volhouden jong. L{j wcdstrijd eindigdo voor ons
dus we1 erg t€leurstell-end .
fk vind dat wij bctcr kunnen voctb&1lcn dan dat wij zondag b.et publÀek
hobben voorgcschoteld. Mlsschlen door een ándere opstclllng ?

x' x'x'x ' ll'x' x R. Bante.01a. :

Vsrslag: .tr'r:iso Iï_ - ol-dclqorn ïI 1-1. :l

oldoboorn ïr hrr'am mct €en invaLler voor Bcrkenbosch ult tcgen Friso II in
Jourc. Maur dlc plaats wcrd uÍtstekend ovargeno&cn door oenc Scbricmcr.
Olcieboorn trapte af en ging ook dirLct in de aanval, cn ná 6 ninuten glng
een lange bal ovcr de backs hoen, waar onze mld.voor'ií.Huisman op kon 10-
_pglr- lcre eg dc, baL te pakkcn, cn hoog verdwccn de bal in ale toulvón; 0-1.
Oldeboorn ging gocd door, wás sterkcr maar toch wou het voor hot áoel
-r'ie t lukken. l'riso zat oók niet stil en onze doclman was rceds gepasseeral,
._..ar Piotcr de Lecuw traptc de bal van de docl1i Jn.
Na rust eerst een lets stcrkcr I'rÍso, En dat levérde na l_b nlnuten door
oen_k1ein foutjc ln cte achterhoeda een doelpunt op; 1-1. -tlr. werd ver,$roe al
om de ovenrinnlng gevochtcn. Eon voorzet van s.Knól knaldc Kees rïlersms
onhoudbaar ln de tor-ruen, lnaar Jelke stond net buitenspel.ïn zo l$ram het elnde ln een gclijk spel; I-1. Dit was-een van de best,ge-
spoclde wedstriJden van b.et twecdÊ elftál en a1s ze zo doorspelen wordf
hct de volgende keer cen overvlnning
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0ldeboorn 1 A.- Il,ecrenvecn 4 A 2 - 0.

Na 3 wekcn stilstand. konocn vre zonciàg wcer voetballen cn wcl tcgcn Hoeren-
veen 4A.Direkt na de aftrap begonnen we met een overwicht d.at resulteerde
in een doelprurt van lfigle S chriclxcr.HcL rcnv€ cn stcl-de hicr enige aanvallen
tcg(jnovcrrmaar succes bleef uit ronoat het spel te kort werd gchoudan on
onze v€rdÊdiglng steetts kon ingrijpen.Aan onze kant ontstonden ook enige t
kansen n:rar die werden he].aas nist bcnut.
Na de thea kregen we ongcvecr hctzelfale spelbeeld te zi€n,He € renveerl pro-
beerde hst steeds naar succes }s^Iam aan tls anilere kant.JÉin Íenlnga scoorde
na verscheidonc; spelers omspecld te hebben.Zo lsram het elnde van ecn nlet
a]. t€ bcst gcspc,cl-de wed.stri. jd.rwacrj.n te veel gepr8at en te weinig govoet-
bald word. H.Akkernan'
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zo vcitrckken vre net gocd.e mocd naar Lippenhuizen.Hc t begon direkt a1 &etlen Ove n,ri ci;.t '1,:r Thor"ln na l_O minutcn-épclen vras hct Oàn zo ver.1 _ 0.
r):ir1,:rrÉr krc5cn wij ooJ: ccn pear ksns jcs,ne,àr dezo werden niet bonut.rn€ens:.rcc3 ccn 1-i.:r d€ voornocdc ïan Thor dc'bsl cn gaf dic zorn leL alat de kce-pcr,hct n:rki jkcn h.ad;e .- O.V1e,k voor (lc pauzc erd het 3 _ 0;áo;r-cr; ---forit je van otlzc doelícrdedigcr.
lrÉr c'-t pLluzc a-r,rÉ.ncn v;i-j cpzciten.l,len paÉrr: geverarlijke kensen voor hct doelv. n. Thor,il:rÉrr e cn r'3g. r plLit konde n 'lve mrrar-nie t xrí;gcn.Dr,r"no 
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worot vcrvol-gd !

In ccn vorig stukjc Ec'schicdcnis wcr.d gcschrovcn dat dc V.V.Oldcboorn inhct se j-zoen l-925-t 26 tot de F.V.B.toct:.ad.,dit moet zijn 1924-r2b.Juist
tlezer d.agcn kuran nri j dit uit hct archiLf in ha,nden;alào een rr,ctificatiê.
Dus wG starte n nu mct se' Ízocn L925-12,.6.
Ol-dcboorn wcrd ingcdccld in dc tw'cde klasse B.,dlstrict Hccrcnvc€n met de
volgcndc c lfta flun.
I,cmacr 2, tc Lcnner
J. V.V. I tc Jourc
J o uru 2 tu Jo u.rc
Tijnje I tc Tljnjc.
Nadcrhand. wcrc dit gcvrijzigd cn oldcboo::n wi-rd gcplatrtst in dc twccdc klas-
sc A . mc t do vol-gcndc c]-f tell-cni
App€l-scha 1 tc appclscllb,corrcoi jk 3 tc Goredi jkrTi jnjc I te Tijnjc ,
Leonódas 2 tc Noordwoldc(thams O}yphia ) cn BlcÀsc l_ ta Blcssc.
Voor dG aalvang dcr compctitÍe wcrd dculgcnomcn aan ccn ssrisdag tc Joure
op 6 scp t . 1925.o]-cicboorn vcrloor tcgcn ccn Rood-Gcc1 comb.cn wcid dus cii-rcct uitgcschakcld,0p 13 scpt.werd te Ol_dcboor:n gcspccld op ccn sport-
dag dic gczamcnlijk door Hcrcul_cs cn V.V.Oldcboorn werd gcórganisêerd.
OldcbornrViarga \,n J.V.V.bctwi.sttcn clkaar dc e cr. Jitslag-n :
lIarga-J.V.V, O - 2 ; OJ-duboorn - J.V.V. 1 - 0; Olclcboorn - lllarga Z - Z .
Oldeboorn won dus dc ccrstc prijs.
l,{c n begon ook a1 aan er <lspirantcnwc ds tri j ocn op dÍc dag.Hier werd gcspserd
Oldsboorn adsp. -Mul-o schoól Jourc l- - B:Lcidci ven Hcicure s was tóe n-dt-rti jd
dc hcr-r Huns uit Joure,varndaar dcz€ wcdstrijd.

- D 4 okt.girc 9. q6mFetrtic rosrmLt dc wcdstrijd Gorr e di j k5-oldcboorn J-r;i *r) l- nov. O_Ldcbocrn - lppcfschs 1 l- - 2 ; op I nov.Blcssc I - OldcboornZ - ?i op 15 nov.Oldcboóin - Tijnjc 4 - 2 1- op 22 nov.Tijnjc - OJ.d.cboorn4 - 2i ( Oldcboorn mist in dezc wcdstrijct twc- strafscholpèn doop xxiooen-
voor R.v. d.Sluis.
0p 7 fcbr.Oldeboorn - Leonidas 2 s - z ; op 14 fcbr. oldeboorn-Gorrcdijk B2 - 5 ;(scheidsr.echter nict opgckor|cn,Ió:-Aine door H.Biuni[rc-ft,á-siijà"-
montcur bij du firms Monsnc,alhicr) ;-0p 28 fcbr.wcrd. ecn vrienschappclijkc wcd.strrjd door de adsplre,nten gc-
spccld in en tcgcn Akkru-n,uitè1t g 'Z - ?,sustètand O - 6,
0p l-4 maart wcrd door Oldcboorn I t ruiÈ iegcn Àppclscha gcspccldruitslag
3 - 1, srht idsrcchtcr was oc he er R.Lambr,rts ult ï,ccuwaráe nrtoc,náe rti- jd.-
secr,/. compctiticl-cidor dcr I.V.B. Aie afloop dcr wedstrijd écn gezeJ'i-íg
samcnzijn mct ccn spelrcgc 1-lczing door gcnócm<ic fluitls[.vcrlorcn,i.cts gclcerd on h€el laat thuis.
:;r rcst nog :

21 naart * 
Lconiders - Ol-dcborn E-1;

28 rr,/cart oldeboorn - Blcssc -l - 0.
Hiermcdo was dc competitic afgclopcn.
ob 13.nci wcrd nog ècn scriedàg gilrouocr,.

d"boornZ/adsp"comb.-G.V.C.(Grouw ) A - 0 .
Cld.cboorn I - Dc Kooi 2 2 - I
OLdcboorn - J.V.V. 1-2
J.V.V.l -DcKooiA0-0,
Eerstc prijs, J.V.V.. flrecde prijs Oldcboorn.
18 juni was cr ccn scríedag te Ákkrum:
oldeboorn - A kkrr-rm 0 - lL.
Oldeboorn - Bcleum L - l- .Oldeboorn vuint doc,r lotcn.
0l-deboorn l- bcclndÍgde dc compctitic op dÉ voorlaatstc plaats.
Appclscha.wcrd ker.epiocn cn Tijnjc sLond op de laatstc plaerts.
Re .sulta tcn vern Oldeboor.n :

10 gcspccld;3 gewonnen;1 gelijk;6 vcrfor€n; dus 7 pr-urtcn;18 goals voor ero
29 tugun.

S c crc taris r
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ol-deboorn LB - GorredJk Aanvang 9.45 uur.
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Bij de

d&t. . . .,
dat.. . . .

dert.....

dat. ., ..

dat.....

dat.....

S. v.Zinderen
Br de Lee r.ryi en I{.B.Kleefstr.a
J.v. d.Bi j, J.KÉ lsbeek,en ll.Veonstre
J.Kramer,ltTd66ift, Th. Leenburg,M. J.KIeef s tra en f,i.Wuite
J.Ve1d.

eide Junioren wedstriJden is oe heer R.if,rlder scheidsrechter.
x.x.x.x.x.x.x.x

vr i.]_J, gd_elgl g-€Sn j
dat......op d.e topscorersl-ijst van het eerste eindelljk weer een doel-punt te vermelden is en wel genaakt door Iiictus,
dat......bij het tweeoe .l,:iebren op de liJst verschenen is met een doel--

Pmt,
dat......bij l*q Jan Jeninga er op verschenen is met een goal en dat

Wigle Sohriemer opgeklommen is tot drie, .

dat......in l*.de ooe lpuntenma ke rs van Oldeboorn bLiJken te zitieniz!i
meakten tot --nu toe IZ goals, dan vol-gt het tweedc nxet IO rhét 

-

eerste met 6 en tcnslotte de B. junioren met b doelpunteí,
dtrt......er.iets gemompe 1d wordt over een eventuele St.Nicolaasavond,zijn er misschiqn voorstel_len of ideeën,oen zijn ze van harÉe

welkom,

dat......sport en sport twee zi jn;i.n e1k geval zijn er sporten ali.e.elkáerniet zo hoef erg goed verdregen;misschien is de-speeltijai er
ook wel iets debet aan,

dat... .,,U ze:-:f macr moot uitvissen welke deze twee sporten zijn,
dÉrt......9opt dulstere oorzaken d.eze week geen to to-verslag ( zoa 1s be-loofd ) is b innengekomen, z odu t we ma&r weer zeggen misschien

d.g vol_gend€ keer,

dat......in november dc vol6encle juniores jarig waren of worden: Je.l1evan d.er Bij,Hein Akkermern ensreven vtrn Zinderen ,gefeliciteerd.on maar goed groeien,

dat.,.. ..er drie patar voe tba,.l_s choenen te koop worden aangebooen;ze ziJn
nog in prime staart :n zijn voor jongens tussen t+ en tZ jaurj

.deze voetbalschoenen te bevragen zijn bij Jc1ke Bethlehem,
.de Snekcr s che i. dsrechtervereniging 40 jaur heeft bestaun en tergcfc6cnheid dabr\'Ën ccn forun heeft gchoudcn w&br o.a.de vraugwerd gesteldrhoe rcen stond tegenover vrotmelijke sche idsre chtérs,
.mcn het hierovcr niet ccns kon worden en dc meningen verdecldwaren, - :d
.hct volgcns onze bcschciden menlng wel een probast middcl wl*s^ 4tcgcn'st:alc u/cdstriidcn cn rccalcítrante spèl_ers, 

Ë|| Ê
.Douwe Visser d.ie wij vre or even in ons midden haddenrwcer isrrr overtrokken en wol naar Kollum, ' X 5 C-
. cr vol-gcns hct Klavcrbfad wcI vcct nieuwc olclcboornstu"" "j-.Hi 

g
bijgekomen,maar-wij betwijfelen of het wel al-lemaaf voetbaliffi ry1of " donateurs zull-en norden, a- @'

dat het echter een vaststaand feit is dat wlJ
leden kunnen gebruiken.

o
nog wel enige ( ectieve ) rt

H.


