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I\T u 1961 hr,s,st voorbij is vril- ik cnige ogenblikken sti.l-strrc,n bij hei $,€l- on
wee var+ onze vo e tba lve renj.g ing.
onze 2 senioren en 2 junior:en e lf trrll-en hebben enthousiast g€vo€tbal-d en
ook onze welpcn irebben zich d&pi.,er geweerd.
De i uniorenconmi 3s i e orgi;ni-see rde voor hot cerst c€n rïelpentournooi en ncrLr
de re&ctiets te oordclen zal qCt niet het l_r,&tste zijn.
Laten wji niei vcrgetcn, dr,t onzc jeugd de cl-,rb van Àorgen is. lus jongens,
voetball-en en nog ecns voel,bérllen.
De senioren vrisselen briljaxte we ostri-jdcn mct vecl minder goede uf ... llír {.1r
de sfeer is uitstekend err uls er verloren wordt blijft men f,och behoorl1jks' \cn..
-ul-. ,l-oe t ochte r nog w&t ge be uren. l-re clf tir l-commissi€ i s kirmlcn nog met tcye+lig spelers, Eiern cen derde el-fti,f kon di.t iaur nog niet geduóht wordon.,
Bui-ten oen trouwe kern supporters is er nog vróinig néL,ngs tól-l-ing voor de
we ds tri j dcn.
0p deze punten kan 0loeboorn een voorbeeld ncrnen er&n klcinere plirt,tsen als
Beets en Ti jn je.
NaÉ,r. mj- jn. menlng groeicn de erctivite i.ten in de club en lijkt het. al-sof hetdieptepunt is gepersseerd.
Írri j rlop€n begin 1963 ons 40 jarig bestasn in voll-e broei te vieren, lerten
wi j' hopen op e cn gunstig :-S6à, wÀt vooral- vrn onszeff a ihr.,ngen zt 1.

C.P. van Hecl, vooTzit ter.

Vr:n de redactie-tafel :

ïfanneer we aan het einde van 1961 trchtorom zien,gcroven we clat lverwat onskreintje bc treft , tevre d.en mogcn zi jn.riet is zcer'iegelmatig verschenen en
e.J'r'e keer dat het uitla,rram vrerd erdire ct cn mct graigte noir gegr"p€rrr. . - .
D!.- het e lke week uit kon komc rr i-s te dank€n aai veischeidenó Iedên die erstuk voor stuk een heel stuk van hun vrije tijd voor hcbben gegcv€n.virijwll1en hen grllen zcer har'tcl-j- jk d.nken;in i:e t byzonoer de aritËerrac t|-piste ,cle bezoxger,de versruggèvcrs en á1len dj-e"rireer hun meàewertíng nóllen
ve rle cnd .
ln de loop vírn volgcnd jrierr hopen we te komen met een omsl-g om heL kra,nt-
Je.llij.geloven dert het blad,trls contact-orgaLn z€ker eran zijn doel beerntwoordt
cnilit een behoefte voorziet,en wc bop€n áe,t dit za za! bl-iJvcn.Iuaárr dat is
ie tswzrt in de cersta pl-aats eran u ligt.,'ie willen daarom ciÀn ook ccn berocp
dgen 9p a1le ledsn om hct krernt je en d&ardoor de cl-ub te stcuÍr€n net erllcs
we.rt zij kunnen;dan zijn we er vàn overtuigd. dr,t het bl-ad een goed jaar-ie-
genoe E ga ei t .
Ook wij wÊnsen ieder een gczegend 1962 to€ cn we hopcn dat het voor onzeclub een succesvol jaerr zal zijn.

E.



!,ii j hoordcn cn zagen :

dat.... .. tle standcn vÉin onze eLf tc,llen zo we inig zi jn verandcrd na d€vori-ge pubJ-ik tie , dat we ze d.eze kee r maar-niet ri,-er publiceren,
dat...... dc conpetitie van onze B.Junioren wel wecr tot maurt za\ wo.rd.enstopgczet,

dÉrt...... de trainin€ ban' dezc jongens ner d.e Kerstvacantie weer za1 vroi- '

dcn hc rvu t
dc Jr.m16rsn A de kans om boven&an t€ komen votledig in eigenhand hebben en er dus gevochtcn moet worden, ''

ons. J e ugC_1id 
^ 
Ja c . vira ge na-ar bij de gynnastiek op sctlool ,zo onge_lukkig wers zijn arm te brekcn,wij wensen hcm van iie,iiè Éutói_

schap,

wurineer het zo blijft er vLn voetbaflen nict veer terecht komt,
onze. l-eden zich op het ijs prima hebbcn geweerd en verscheidene vvan hen een of ncer prijsjes hebb€n bexnÉóhtibd

steven vern Zinderen hi.er in old.eboorn onzc naam hooehierd. en uiLeen lijst vsn 94 rijders dc vierde prijs Ín de wachË stáepte, --'

er de l-aatstc kecrrdit was bij toto 60 een record aantal formu-Licren van l_l-O was binnengekoemen met cen record aantaL ko.l ae-
men van 574.,

dat...... onze toto no geregcld boven d.e l-00 formuLioren zit cn er alus een' srijgcndc lijn is,
det...... toto-formul-ict 6f voorzovcr nog &&nwezie beweáird dicnt te wordcn.tot nadcr ordcr cn wannccr dit-niet meci t,snwczi-e is--d.,n 

-t;;- ----'
men bij dc hecr dc Roos cen duplicaat krijgàn,

.. de Ingolse toto d.ezc kcer helemasl geen doorgeng vond,

.. dc sint-nÈol-aas avonci dit jerar nog nicts kon worden .maar in hêtvcrw-olg hopelijk tot dc vt,stc traditics vLn onze vcrcnigingze1 behoren,

...hei eorste ns de Lastste grandioze overwinning tegen Dokkum dewlrterslaap is in gegeran én misschicn straks deze"taciiàt wecrk Íjt is,
ttat...r.. v€l€ van onze leden teleurgesteld waren to€n de Elfstedentochtword afgelastrmaar ciiit er ook een €nkctÍng b1i.j wers.

tlcl tJ.. . . . .

dat......

dat......
dért... . . ..

tlat......-

dat.. ....

dat....
dsit....

dgt....

oxoxoxoxo LÍ

0m mce tc pru ten.

Flcn-huismoedcr uit Ncw ycrscy(Eng. ) hcc; r't hct pr{rn opgcvLt twcemara r-in de week voetbarkunde te gàrrn Ëtuderen.r.re da-ire zei'árt i.,irlÈË- -huwelijken worden vertroeber-d, doorda t de vrouw her-ematrl niet over voet-
lgr pe kan praten en dait her'daarom nodzakelijk t" ai; $b;"k tàn'ip"u-digste op t€ heffen.Voor de cursus,di.e op :-s nóv.j.f.iÀ EÈàeo""un,heb-ben. zich-veertig dames aangemeld.Iró voetbarcoach ian ae lraitserijteclubzar dc lesscn,die a1r-eón ecn theoretisch deel lË", itàil"orzorgen.
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( Verdient dit nisschion hier ook nervolging? ).



Ult onze geschiedenis.

Uit hct jearversl-eg van de I'.V.B.,scizocn Ig1,+/ 2b ontl-cncn wij hct volgcndc
De tweede kl-asse C was de k.Lasse met de hindernlssen en door de t€genwer-
king welke ik van de vereniging S.It.0. tc Heerenveen hcb ondervonden,was
het rdJ nlet ,urogelijk deze klasse uitgespeetd. te krijgenrondanks mccrder
geschrijf.Nae'r we uit bctrouwbÉire bron v€rnernen zaI de veren.S.i\i.0.het vol--
gend selzoen niet weer aan de compctitie declneÍren.De p1&atsgenoten J.V.V.1
en Joure 2 hadden belde kampioesallurcs en slechts met veel moeite wist
Joure 2 cle eerste plbats te beh&lcnrop de voet gcvolgd rioor J.V.V.lrdat w€l
evenveel winstpunten wist 'te behalen,doch doordat de vredstrijd S.M.0.-joure
niet gespeeld kon worden, nie t tegens ta tanoe hct feit dert ondergetekende nog
geproboercl hceft de wedstrijd om te zetten rn Joure -S.À'1.0. ,welke wedstrijd
zeker door Joure was gewonnen, ve rkreeg Jourc 2 een bet€r doelgemidoe1de.
Oldeboorn,ook a1 ecn baby,decd. het heel- sardig en plabtste zich mct 9
punten op de dcrdê plaats.Leru4er 2 brecht er vreinig v€.,n terechtrdoch cioor-
dÊt S.M.0.4 winstpunton in minde r'ing werden g€brscht,v,rist zi j nóg aan de
liratste plarats te. ontkomen,welke nu werd ingenonlcn door S.lvi.0.

p.s. geeoederijk víndt u niet , -.".1 :1' 
*t"'*'Lamberts'

seizoen L925/ 26.
Het bestuur onLving van gemdentewege het volgcnd.e schrjven naar uanl€iding
van d.e wedstrijd Olateboorn-Aplrelsga :
ya" geme€ntewege verzoeken wij de voGtball-crsrwe lke in Oldeboorn koecn spc-
lè.-rne 

_ 
afloop der wedstr'ijd niet te schrceuweÀ of te zingenrof zich op an-

dere wijze te misdragcn ! Lat w&s tocn.
!e!-Jaarverslag van de tr'.V.8. schre cf het volgende over IgzS/26 :rn de twe€de klassc A was Appclsgei hare tegenstanders er11e de baasren be-zctte met 18 puntcn uit 10 wedstriJden eervol de GcÍste plaats. Om'de
_twggde pratrts werd een spganende strljd geuoed tussen Lehmer rï en BLesse.Beide ploegen brachtên hèt tot ll- pirnienl maar het doergemiddolde van
IJenmer II was Èets beter. 0ok de andere pl_ocge n in deze-afdellng ontliepen
glkgar, niet zoveer, el.9I kan r.ru juist niet.worden gesproken, ait een pioeg
tle zwakstc was. GDrredljk 3 behae,rde 1 puntje meer de.,n-oroebóorn en weidvierde, terwijl- Oldeboorn de vijfde pla-bs Éczette. f i.in.ic. evcntils Bresse
oen nieuwering in de F.s.B. kon het íiet verder brcngei àoÁ oe laatstcpl.aats, nsar zal- hopenlijk een volgend seizoen wef eén eervolfe ptae,[À in-bemen. vrr.g. wln. R. Lanbeits.
SeizoÊn 1926/ 21 .

s.p. c. cier -F.V.B.

Ol-deboorn- vrerd ingedeeld in de 2e.kl.8. distr. jleerenvecn.met de navolgen-de elfta 1len:
. Lcamer II te Lemner.

Joure ïI tc Joure.
ir. vc€fl IfI te Ft.vccn.
Á kieirn I t€ Akkrum.

12 sept. 1926. Oldeboorn I - Akknm I (Z-2,)', Naar_aanleiding van b.g. wedstrijd, kwair het vol"gende ve r.sIag voor in het
iNoord. sportblerd ÍrHe t Groent jef .
Èij een A, aanval slÉ1et de Á. midvoor dt: bal- met de hancl , waerrntr de links-
bui-ten gcool!. De scheidsrechter kon dit onmogeli. jk waÉ,rncmcn, zodrrt hbt
alóel-punt telcle..l0:1)r Dit voorval decd voorat bij het publieÉ onaÉrngo-
nÉ1an aan, terwój1 blijkt di,È de betrokken sp(jlcr geen gieintje sportlvi-telt bezit. Oldeboorn mÉiakt door de linksbuiten gelijk. (1-1i. e. lrrieringa
Uit. een corner weet ner de rust de Á. midvoor te doelpunten (1-2).
Een minuut voor ei-nde wect de linksbinnen (H. oe JonÀ) net óen mlserabol
bchot de perrtijen op gelijke voet te brengèn (z-Z),-
l :. .:i' -i'ii:' v: ' , ;,'cci;t" r,
t":Il 9t - - .'.r''':- 'i- re ''.



NÉri,r aanlcidÍ.ng ve,n b. g. lveostri jd, cn ve l'$lag kwarn het vofge ndc ingczonden
s tuk iri he t ItGro cnt j eir .

iiat ik hoorde cn zag:
Het gebeurde bij ccn Co&p,

De club uit het pl-aatg j€ dat we x zull-cn nocnen,
der vcr. Y. tt i/-rr s The Bi-g Mstch''

.Razepd vee l- be].erngste ll-ing bestond cr voor, nict hct minst van de Y k&nt.
Toen dc Y supporters, hun misschien ietwat lakse rival-cn door kreten, mis-
scbien luidkecls trÉrchtte aun te mocdigen, ste,pte de plaetselijke waardige?
dienaer van de Iíel1ige licrmandad zelfbewust op hen toe, en connandeer.de,
stiL of ju].lie worden vÉrn het terrein verwijdcrd. lirat tred dear naar in
wcrking ? Plattelands politieverordening, jc r'einste boerenbcdrog of club-
chtruvinisme van de ergste soort ?
Tn dit plasrtsje dat vre x zul-Icn blijven noemen, schijnen ze er toch rare
opva.ttingen oB na te houden.
In die zcl-fdc wedstrijd gebcurde het dat qe Y midvoor de ba1 mct oo krernd
spcelde, w&arnÉi Qe Y linksbuiten scoorde. Le scheid$rechter ziet nj_ets, en
kent het docl-punt gewoon toe ! Ál-les hcel gernoon niet wÉiar?
i\,IiJn ge&chtc coll-egÉr door be do€lde vredstri jd versléjende, schri jf t echter,
dat uit de handeling van de y noidvoor" blijkt, delt bedoelde spcler geen '

"greintje sport ivi te it sgevoc l-" bezÍt.
ïk ge dhur ].cs ncmcn in " spórtivi te i Esgcvocl't .

n'"'t,,. 
was in d.e grijzc ouohcj-d. 0""""nrr.r""""::.".":'::rr"" na dit '--'

loLen jnog wel eens grijnzen.
Doch LaÍt o4s vooropstellen, dat er toendcrtijd door zulke artikclcn be-
]angstelling werd gelcueckt in de ruimste zin des woords.
9ldeboorn-Akkrr.un of smgekeerd. was de wedsrijd van het seizoen. ,,itrt zegt, \I
'ran bijna 800 man publiek in die d@e n. tc tegenwoordige penningmeestér
zou zich we 1 in de handen wri jven ondÊinks fi.e n nu in de K.N.V.B. -spee lt.
0ok ecn aanlciding voor het 0ldeboorn pubrick om wecr eens wakker- te worden

ue dstri J d.
hid bezoek van het elftal-

Se cre taris I I
De club zou dit ten gocde komen.

Pers11-ActÍe.

gaan.
Degenen die met vol1e spae,rkaarten
ons clubblad. vereel-d,
Zorg. dus dat je meedoet €n probeer
kaarten het persil-kampioenscha p te
doe 1.

llen dezer degen hebt U in lw brievcnbus het 1aa tste nieuws van Persil
gekregen.Dit vras weer een nieuwe spaarkutrt,w&arop behblve de grati.s prij-
zen nu ook andere artike l-en tegen slcr"k gercduceerde prijzen verlei j g-
baar zi jn.Het is cus zarrk ons nu weer terdege inte spannen om zo veel mo-gelijk ennertjes op te halen
Gaarne zouden wij zien dst onze junioren zich hiervoor verdienstelijk zorr--
den wi]len esken.De bezor, ing ve1r1 het krentje is er niet meerrdus w&nnoerje je verdiensteli jk wj-l-t msken voor d.G voetba,l-cl-ub, dein ligt hier de k&ns.
dr zijn in een hcle tijd geen enmertje opgeh&aldgn de r,vas is wef, door ge-

bij oe heer P.v.d.!'eer komen,worden in
met zo veel- mogelijk voJ-le spaar'-.
behalen.Het gaat voor een hceJ. goed

P. vcn .{-,. ..C. - r j"eef
OLi-. , J_" ve,hJV
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