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D i t tweede donateursnurmer van de Zwart tiÍitten komt enigs-
zins te laatrmaar d.e redenen zullen U %o langzamerhand we1 6e-
kend zijn.Nog steeds is onze ni-euwe machine er niet maar deze
kan elke dag komen.Tot zo lang zijn we dus afhankel-ijk van de
welwillendheid van derdenrin dit geval de heer A.Langeraap.
In deze maandnurmrers van de Zwart vïitten zult U in het vervolg
enige nieuwe ruSrieken aantreffen zoals een gastenru6riekreen
ruSri-ek Ken Uw spelrElders gelezen en misschien nog wel meer"
In dit numner moet door de, door het onregelmatige vcrschijnen
ontstanerachterstand nog enige copie tot het volgende nunmer
Sewaard Slijvenrn'nar dj-t is Been re den vooï de verslagg€vers en
de andere auteurs om hun copie niet op tijd in te leveren.
V/ij ncmen zoveel mogeh-jk op tr/a3ronder de standenrde toto
en een artikel van de he€r H"Bourryhuis in de gastenruSrlek"
De heer Bour,rrhuis is vocrzitter van de sche idsrechtersvereni-
ging Heerenve€n en omstrekt-=n en heeft voor de meesten van U wel
ie ts van waarde me de te delen"
Ook vuordt er weer e€n greep ui1, de gFschie denis gedaan rnet in
aansl-uitlng hierop de 10 ge Soden \Íoo€ het voetSalspel uit cle
oude tijd.
Het ju51leum van onze bond wordt ook niet vergeten c)rl verder zi
er wee ï dc ,,vekelijl<se opstell ingen en cornnentaren"''iij hopen dat di-'b twe.ede donai-eursnurnmer U een tijdje plezie-
rig ontspan::endc lectuur maB brengcaÍro

x = x = x - ^t - x - x - x = x - - Redactie '
Afgelopem week zijn er 5ij de wedstrijtl Arum * uldeboorn t1i-n-
gen voorgeva1lc.n die op ee n sportvel-d nie t thuis horen.Ook na
afloop he66en en}<e1e Oldeboorn mens€n ztch niet onbetuigd gela-
'oer:.vïij wrllen hie r nie t verder oir ingaaii maar wi-j Seloven de
J;e l;-rolr.kene n dat hie rovcr d-e i'rat.s-be vïoor.':Ën r:cf ir j 6f, ge spro-
iien zr.jn"llet noreel is r,vcl" heel. r'c.r,'gcCaalcl I,i 11';:'t, e€ïste" 

,

5e Jaargang No,B

R"llieuwland.
J.gethlehem
H rPiersmarSpar'strnat 4.
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voor leden en voor donateurs eerrs per



9ij gg,, 9qg! I !Ë3€95T4-E :
Mogen wi j Ui j alie e€r- en hul-debetoon dat tt'le l"re -
Xeii;i<s 6re n[..n aan de grote gportcracks,de kampi--
ou,...i. en-de Èouders Van vrereldrccords, ook e ens niet
ecn woord van r,vaardering wijden aan het grote leger
van degenen die hen dienen?Mij dunkt.dat komt de man

Uóven áu partíjen,de scheidsrechter ten volLe toe.
ffii kan eèn gróot scheidsrechter zLJn 9f ÈËn met bc-
p.iXto capacfteiten,maar hij is toch altijd Èen van
à. eerste dienarcn'van de sport.Nattrurliik, ook hi3
6eleeft zijn vrer-tgde aan e€n wedstri-jd'iïii bliift
jore met dó jongei.+.en zijn conditie bliift oP Peil'
É:_ j"Ooet hct voór zi jn plc.zieI"l[aarr te genove r dat
pf Ë zie r staat le vcnsftroót de ONDA]íK die ls 'nere]ds
ioon is'Hii doet het rnaar zelden goed'Hij is eqn
home ,referée ,of hij ir'i ke,Lnelijk te goede naatjes'
me t de b€ zoeÈe rs'Is dat laatstc'-near mcn' denkt--
tret ge,ràf rdan kan hij na afloop ccn paar vuistsla-
gen [rijgen van vc.rhittc a-sporticvcnrmet modde r wor-
à.r, gu góóiO of me t bi-c rfl-e sse,n worden toege take ld.
Hij iloót net gelatcn*doorstaan datrvlc'gcls bcnedc'r1 d€

twïnti-grdic zI;n zonen zouden kul:lnen zl jn'hem dc meest
obscurà scheldwoordcn in hct gc zicht slingeÏ9n' 

-
Dàsondanks is dc scht.idsre chtc.I e I ie dc're zaterdagt
c.q.zondag $reerrtrouw en me estal 9p89wekt,Iiii doct
ztjn werklnraÍ ce r L:n gÈ\'tetenrm.aakt de fouten dic
ieóer maakt die ec'n t:-rák op z:-cin nee mt, en laat te -
leurgesteld en gelaten oplieuw de smaao over ztch
heen[aan,waarmcà hem dan- loon naar werkel pl€egt be
wordën gegÊven.Voor al die handtastelijkheden die op
het ve ld nie t thuis horend€ m€nsen'hem gevcnrmogcr
dit woordje van wa:-rrde riing, ziin integriteit en I€cht*
schapenhuíd, een kleine coápensatle .zijn.Ze1fs al is
hct iryaar dat €ï ninder Sekwamen zijn,dan moe t nen
toch altljd opnieuw rnet verwondeling vaststellen
dat zove eÍ hoàde.rden, ondanks de bitte re manie I r waarop
d j t-evcntue 1e-ge 6rek :nan bekwaamhe id , hun t'nd e r cle

neus wordt gcd[wd,tovh trouw 6lijvcn en toch het spc'-
l-en v':n wr'dstrijden mogeli jk naken.
En daarom, spe te is van hoog tot laag, supporte rs in_de 

.

breedste zii van het woord,zorgt €Ivoor.da.t de sgheids-
iechtcr zijn taak in olde5oorn mct pê.t,zier ve rvultê
I{et komt dc naam van uv; ver€Biging Leslist ten goede.

H.3ouwhuis.



r, o-r ,\i o.E "u h. r,.l t=nkt h, r*r' 75 jarig be st:an
ttT j--: '--rjê fe i-ti i:a*rl3ij 1*^e'r Èr-r:ion::.til-trs v.,ri1 l,:. V.V"
Gi-.cbtyr-:ïn .e1 e€ns eYen stil"ftolïEn bli jv.n 'st.lan.
-Ln .*e cerr;tJ plaats is rlit dc orE..^nis'atie' ',ie vrocger het
6co.r Sanis.L.crde voqtbal tcr h n'i he.'f 1i ginolnen, e'] lit dcor
pr opagande., op e e n lri j ze die re spe ct afdv'iingt r nalr a1l e

i,rindstraken he eft v€xsperei-d,,11/e lcurrrren haast weI aannemen
dat iedere stad en e1f dorp in ons lanC e cn- voetb-alclub
hee f,tren teve ns lid van de-K;lï.V.B,is.Zo ook uv'i club,
ock op and€r ge5ied staat de K'i'['v'B'steecls voor de cluf s
klaarlC" a.Ui j-de aanleg van terr einen geeft m€n \ivaardevol-
l-e adviezc.n.Vool de aanle.g vaï] ons huidige terrein heeft
de K,N.V.B,ons ook flink gesteund'Eit zaT vele n onder TJ

onSekend zlJrr.
In ve rSand me t Sovenstaande kunt U de ju5ileurn-uitgavc
van de Sportkroniek bestel]en,met artikelen van vele be-
kencl.- spórtlieden.Dlt nummer verschijnt 7 dec.a. s.Briis
.f 0"4oi *Ilet K.ltr,V,B,handboek dat alles over voetbal vertelt sedcrt
lBBO.priJ s I 7 "5O.Een pracht St,Nic ge schcnk.
Ook wórd€n jufileum te geltje s e n Del-fts blauwc Sord je s
iegen ge reduce erde pli jAEn b€ schikbaar ge ste l-d.Zo ook bie r--
glazen en pu11en,A1 deze 'artike ]en zLJn te_ 6c'zichtigen 5ij
ónze secrei;aris ;de heer P.v.d.Fee'rrwaar U ook kunt 6e'stel-
l-en.De Sportkroniek kan echter best-eld worden t.e .m.22
nov.De re st van Ce artike len t.e'n.t dec.ê. s.-

x - x = x = x - x = x : x = x= het besttlur"
D E s P 0 R T - T o r 0' Resultaten tot nu toe. -

218 kolommen ,nr.2 78
r9B rf G. T 24
2r2il 594
84692

114 G.T .1O
,16 9 .98
260 G.\,14
124 G. T. tl
lro 11 loo

74

Zoals II ztet 6rengt de toto in ons dorp nog een hedrag
op dat de moe ite \uaard is.i'Ia d e re ce nte hoo fdpri j ze n in
!'iritmarsr-rm L1n Ge rke skloo'ster is de animo wL:e r iets toe gc-
nome n.Voor de G.T.(goa1-tips) moet de' animo nog iets gro-
tc.r worden,Hier z:-tt en nooie kanse n in op ecn pri jsje .
En de moellj. jkheid die" men verwae.htÈe,val-t echt we] inc'e"

nr.1 78 formulieren
164'
4 BO- ll

G'r ' t1
798897

10 87
11 100
12 104

G.T 2'

form.252 koL-
" 62 rr

" z9o-
)c2 _1)L

84-
Z'IR --/+v

100
86_

z)i -JLV



' ''; hierl'tris.lJ 1ï Olrzt: 'Je S Cl Ssizó.n L9:6/17
Na.'de pr:onotie kornt 0.1 in de 1t-' klass= clc'r F.V.g'
e n \rrordt inge .clEei,J ne t c1c volgende el-ftallcn i
Akkrum lrgeigufi 2rGorrcdiik 2rlecuwarden 4rRood Geel 2

v1;arga 1 e n T. F. S.1 .
Cldlboorn 2 in de 2e klasse'met Balk ltD.IJ.i).ttD.0.G:1
Heerlnve en jrLemmer 2rRead Svlart I cn V'A.C.2(Hrvegn)'
Deze laatstê wcrcj later terugge trokl<en we gens ophef-
fing.De adspirantc'n vrcrden inge deeld rnet Aklaum 2,
G.A,V.C.2 en Hecrenv€en 1.
Dit seizocn kenmerkte ztch door de ve 1e r€gLrnsrdaar
ons tocnmalige terreinrclt' bleek noemden onzL: tegen-
standers het li-e fst 17 maal we rd afge'keud \Ài€gens I€g€n.
Het was voor de F-V.B.om vuanhopig te.rwo::Cen.Goeci raatf
was duur;daar we g€en ander te :-rein haCoen of konden
kri jgen.vie kre g€n d iarom f i,rter wecr disp_e !satic voor
eentjaar.He't eerste deied het best en ha.llcte direct
maar cven dc 2e plaats.na spannende u;e dstrijclcrr ne t
T.F.S.die kampioen werd.Ook in de beker',vedstrijden
dedcn we"het Uest marr in de 5e ronde (halve finale)
schaku=ide llarlingen 1 ons ui-t met 2 = O.
Het tr,vedde kon nie t op toeren komen €n e indigde oncle r-
aa.n dc r:n61i j ste n vie de gradaticv;e dstri jdu'o tv$u=rl
glauw Roorl 1 )Tc'rl';i.spe1) en G.A.V.C.2 keerde ons
twee,le terug n'r,iu de Jc klas.
De hc.rborL.n arlspiranten Srachten er niet veel van
terecht.Tal v;rn oefenutedstriiden werden er gespeel-d
en de. %wi re trainin6 van Dalhuyzen zorgde in e lk ge-

"val voor cen prima spe'lend e erste e lftal'
Ook" d.it jaar speclden lie nny t{íe uwlantl e n Marten Groen
wÈe r in he t Fries cl-ftal.Ook Dirk Ro,Jen5urg rycelde
me e in de proeft':edstrijdrmaa.r hi j bra.cht he t niet
ve lcler ,laar Groen €en te. z$tar.. concurrent vjgs.
01de6oorn 1 speeLCc in Terhornc urL'íl propagandawed-
stràjd tcgen Akkrurr.TJitslag 1 Jrlikkrurn wint door
hct lot,Op de serie dag i-n Tcrwiispel werdcn \À'L: ver-
slagen doór S..D.O. (Jutbcga)met 2 - I.
Ook het e erste 'Spar-clftal kwam in actie en vuel fue -
ge n cle F,C.E. Uitslag 4 7.
De volge niie v;e dstri jde n we rden dit seizoen ge speeld i

Ie elftal ! competitie.
Olclcboorn - Bc:rgurn 2 9.Lr01de'boorn-Gorrcdijk 2 i'|,
,ïarga-01dc6oorn l_-lrT,ecuwarden 4-0ldcboorn 2-O,
OldJbcorn*Lecuwarden 4 5-2rT.F.S.-Oldeboorn f-ot
Rersun 2-Olieboorn 1-lr.rrikkrum-Olcleboqrn 1-1 r-

Goricdijk 2-0Idebooin Z-lrOLdeboorn-T"F,S . 2-1"



a

t

Rood Cc..1 2-Old.boorn I-7 ,C1,le boorn*-id{ tvTt 6-2 t0}de'5oorn-Rooil
Gte 1 2 12-1 ,01'1e boolr]-r nrg3 1-4,
Bu'k,'I, url s-[rijlen :

Akkr:un - Olde boor-n '2-2rOlrleboorn-R1ue Boys 11-l,Frisi-e 1 -OL-
de boo rn 2-1,01dcboorn - DOG 2 7-'orHarlingen-Olieboorn 2-0,
Vrien,Jschappe li jke wedstri jde n :

rj,kkrum - 0ldeboorn 2-2rD.D.D.-Oli€boorn l- 10rG.,"V.C.-01-
rleSoorn 4-1,01C,.boorn - G.,t.V'C. 2-4r0ldeboorn-Akkrum 1-0,
2e elftal : compctitie :

B alk-Old eb ooïn í"-2 rOlde bo or n-Rce d Srruart 1-4, Il' D . 
*-Ol- 

Qeboorn
,-l,Clcleboorn-Hce rerrv€en 2-lrOLdeSoorn-Dog J-lrRê,rd'Swart -
0ldeboorn 1-2'DOG-01;eSoorn 5-1rlïee renve en-Old€boogn 5-O,
L emn er -Old c.6oorn B-1, Old eb oo rn-Balk 5-1, Old e boo rn-r' crun Ê r 2 -0,
01 debo or n-D . IJ.l),0-6 .

1-t e gr aclatl e vue cl str i j d e n:
0lrleboorn-Bl,.ilirir *.e ad 1-4,G,r..V.C.2-O1'deboorn 7? - O.

Vrtr d:nds ch:-rpp c li j k i
01 debo orn-G,.{i.V. C, 2-r, O. l,.V . 0 . -0 ld e boo rn l -7 ri\kkrurn-Ol rleboorn
0-0,
Adspirenten \,ïe cistr i jden , *

CLdeboorn-Àkkrum 2-6rHee renvcÊ n-Oldè5ocrn O-4, G,t'.V. C.-O1de -
boorn 1-Ir.t:.kkrum-Oldeboorn 2-0,Oldebooïn-Ilee rÉnve e n 6-1,
Oldeboorn-G.ri.V.C. O-2 ^_r! _r _,r

1 o se bo de n yo6r-ri? nr 
"n*Ëí$Ïal'gí* 

:+f;gir. ï. - -[e 
s reteri s'

1 Eerbie dig Ulvc. tegenstitnd€rs.B€tracht re chtvaardighe id'en bil-
lijkh.id.

2 lÍeás niet uit Uw humeur na ene nederlaagrnoch ove rnoc.dig
of hoove3.rdig na ene ove rwirrring

1 P,especte er dc 6e slissingen vln de n ar6iter, ook indien giJ
L1c.€rft dat ze onjuist- zljn.Elke schcidsrechter maakt fcruten.

4 Volg de aanwijzingen van Ur,v aanvoerr,ler zoncler me e r op.
Ilet is zLJn plicht leirling te ge.nen aan he t spe 1 van Uw plceg.

SGeeft U te=n vol1cn gedurende den hcelen wedstrijd.
6 Ve rwccht 6e tere re sultaten van Uw spe 1, alleen cloor me e r oc-

feni-ngrm€€r opoff eringen en ecn 5eter inzicht.
7 Ste I àr e en eèr in moe :-li jl<he ,Cen te ove rr,vinnen.'vloppe r nooit.
B Draag ertoe bij iic stenrning onder TJw pfoe ggenoten te onder-

Lroude n.Kl",a6 clu s nooit .
9 ';Jeest stipt in Uvl afspraken,
l.0,Sportman te zLJn is e cro €reílram.Tc,on dus ook buite n het voÈ-

balvelcl. zelfbehee rsing. .l'ruro L9ZZ
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Olde bOO:rn - ;',1-,1<fUm. Te g.ri /i.IliOr Stcrr Vr;€ We e I tvuct pgnt-
ïEs vrjiTi-Êzen,ntaar de ze ke'eI vion dc sterkste .i-Iet wil-de
bi j ons nie t en bi-i ri" vr€l.Dc Nuedstriid vras nog gce n 7
minuten oud of het was re'eds o-l-Da::rna ginge n vi€ de
goal van Akk1um ond€I druk zetten maal de- gelijknaker
iliiOu niet komen.Vcrclcr dan enkeie hoekschoppen kwa*
men we nietiUlt een daarvan koptc Oene rakelings over,
/;.ontworstelde zrc\ aan de druk bn'k'taru he cI goiclkoop
aan de tweedc goal toen ecn foutieve terugspeelbal vool
de vo€ten van de midvt-ror kwani die b€he ers'b inschoot.
Na rust voerde 'Á.de voorsprong op tot 1'O en sp€e lden
v;i j e cn v€ rlor en wed stri jC " To ch l<v';amen we nog e cn ke er
terug door onze r€chtsbuiten die de eer rddd'e.Dat !v€

met áen invaller spr.elden u;as Seen excuus.&i.B.KlEefstra
die rL,€ds een we dstrijd ge spe eld hadrwas een $oedc ,
vervange r' 

* x - Í - 'L = x-' Á= /''Jecninga
Otdcboorri t - Thor t. vve hcbbÉn zondagniddag roet

stuurO.Uet begon v€ È1be lov€nd -voor onze gastem-Door
een boogbal ovLar anze ui*ge lopen keepcr he en maakten
zLj hun eerste doelpunt.Kramer maakte uit een doel-
worÈteling de. ge.lijkniaker €n we kwamen zelfs voor te
staan door e€n schot van J"itiie u.wland,dat in l.iatste
instantie door ri.Nijholt van richting v;erd veranderd"
De ruststanC werd 2-2door e e goal van de gasten-iv1et
goede'mo€d b€gonn€n we aaniide tviee de he lft,en met suc-
óe s.Door t',ve e doelpunt€n van lJi jholt e n van le e uwen,
\\i€rd de eindstand op 4 - 2 6ePaald.
i'det de wil om te winne nrbeïelkt men meer
wanneer men met andere bedoelÍngeri in het

De rest van de vg4e-leg9!.-5qq!1119.tf'volgende w€ek"

Tijnje 18 10

succes, dan
veld komt.

IrnsumlA 9 -18glue B. 9 L7
Akknrm 9 - 14
L'zwaag 9 - 12
Wispolia 9
Tijnje 9 4
0r6oorn 9 0

Zte hier dc- s!anden{, ta'rr volgt late r.

Le zwaag 10 -
f'/i spolia 10
Thor 10
0iboorn 10
Irnsum 10 -
Re ad Svuart. 10 -

van de junioren c'lftallenrConrnen-

",lkkrunt
Gr di jh

I0-
IO-

20
1B
T9
L,
11
"lA
l_ \J

7
4
z



GljF.dIICITi,RI :

HiÉ.ronder volgen d.e 
'le 

de n die in scptern6er el- oktose r hun
verjaardag viàrden, cf dlt".in..novemb.I nog zu11en doen'
Zi j"v,;órOei all e n van harte gef yf icite crdren wj-_j wensen
i'reá nog vele . 

jaren in gezondhe id, zo mogelijk als 'lid van
onze ver€niging. --

Hj-er z;;n ,à r "lt. de Roos rM'Klee fstrarE.HoekstrsrT.v" d'
Meu1e n, j ,rtutsbe ek, G.Itodenburg, S, Rod enburg, J' .Nieuwl?*p r -

A . J e eninga, F. 
" 

1\[u ld e I r D . R eit smá, Vi/' Wu i-te rP . Rgd enbu# I r tr' D i j k-
strarr,Válk,J,v. d.Bii,S,JagerrI-,. en K'FoepjcFtJ.Ï isser,
J.v. d"Heicle,H.AkkermanrP.de Vrie s en S.van Zinderen.

=-{= X= 7i=í=X.:X= X= X= X =

TOPSCORERS-LIJST. 
,

De topscoretrs van Qe diverse elftallen treft U hicronder aan.
};iocht* cr aan de ee n of andere' 1ii st ie ts"mankL'ren, dan kont'
dit d oordat wi j van alle v,tc'dstri jden ge e n ve rsl-ag her,Sen

finne n gckregen,Dus Voor kle'ine onlaarheclen onze excuSes.

Ee rstr-.:Ocne Schrieme r !rDictus Bcneclictus cn wijSren Huis-
man ie der 4rAte Jec.ninga 2 en Siemen Knol- 1'

Ttteedt :Di-rk ',ïage naal 2rsiemen-KnolrBouke Stremle r en Kee s
viie rsnia i-c der Ï.

Derde :Dirk ïËg;;;; 1',t:-brrt llijholt,Dick t*. L..-owen
ioder 2 en Klaas Kramer 1.

A.Jun.:Jelle' van dcr lleíde 2 en Jan Krarner 1.
g. jut . ;HL.nk Beiike ma 4, ,,?ie tse. de Vrie srTeake Kranrer rSipke- ij,jatzema en A'Jeeninga ieder 1.

op-of aanm€rkingen worde.n gaarne ingewacht op sparstr"4"

- Y-Y- Y- Y= X=X- X-X-X=X=

Toegetne. den als niL,uwe leden S.venema €n I-I.Poep je s"
3c.iàe zijn van harte iÀe lkom en we hopen hen nog vele
jaren in onze vereniging actief bezig te zien.

Y - X - Y - ï = X = X = N= Y-- X = X =1!ll-rr

TJ!-LtJ
cur
sne

Êh

c

-ti

t/I

nm
S-aaner

oeienb e r s vo o r d e

in Leu.u'uvarde
jn

fh
su
1



OPSTELT-,INGEN.
Oldebóorn 2,,-:-B-]lls Boys 2.Aanvang 2 uur"

Doe 1 : K. Gorte r
Achter : S.Huisman S'.liVagenaar
Midden : M.Meester B. Streml-er R.Knol
Voor : C.de Boer I'Visser K.riíielsma !ï.Hoekstra
Reserve: D.\ïagenaar. , 

---7-TTpcthl"ehemVerslaggever : .J..3ethlehem
Oldenoorn 4 - Gersloot t- Aanvang l0 uur.
Doel- .i H.v'd.Heide
Achter : J.Veltman E'Kalsbeek
Midden ; E.Adema K.Alderts P.Otter
Voor : P.Goerr effilffiïEó-ft n. tiagenaar J. vtatz€na
Reserve: K,Kramer / Divao Leeuwen
V erslaggever : A.Ni jholt
O]Èetoorn 1A i lrnsum la. .Aánvang 12 uur.
Doel : Jao.trïagenaar
Achter ; J'v.d.Bij ird.Rodenburg
Mirlden i g.A. Leeuw M'Klee-fg ra S.Venema
Voor t H"Poepjes !i"iuït-tild"Heide J'Kramer
Reserve: J,Velá en ,,ï"de Roos ,/ P'Hoekstra
Verslaggever : ll "liuite
Thor fB - Oldeboorn l.B"Aan.',rang 11- uur.Vertrek 10.11

DoeL : H,R,Nieuwland
/rchter : M,Y.v.d"Velde ,J.de Jong
Midden : C,Kle efstra T.,Kramer S".\i/atzema
Voor : lJ. de Vrie s A;Jeeninga H"Sekkema P.de Vries
Reserve: D./rkkerman. / S.Jage r
Verslaggever : J" cle Jong
STANDEN 2

Thor 2
LIdiro s
R, Svlgrt
Gersl. I
G'diik
Terh.l-
0 ! Soornn-na7I oj otJ'-.1
Ti:or 3
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