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ATSCIilJEID.
Een vereniging is zo actief a1s zijn leden

zijn en a1s Hein Piersrna ons gaat verlaten, is dat een
gevoelige slag voor de club. Niet alleen zija wij een
énthousiast IÍd en onze penningme'e ster hlitr maar bo-
vendien da r.edacteur varr-deze krant tt De Zwatt: liiittenrl
Alleen ingewiiden weten wat het zeggen wil om deze
functie té, vervullcn . De pe-ruringmeester moet met dui-
zenden guldens rekenen en dat moet in ordg, -?:-Jn'- Enke-
l-e wckeá S.1e den rlogy moest hii voor een F.V.B.ContrO-
le naaï Leeuwarden . Het klopte weer, maar je ztet
dat all-es goed 5ijrge houden moet worden .

Vooral als schrijver, redacteur en uitgever
van ons krantje zullen wi;j Hein'missen Iedereen is
iret er over eèns dat He j-:: er een lezenswaardig geheel
van rnaakte. Maar de voorbereiding en het we rk dat er
.aan vast ztt bliift meestal op de achtergrond" Sorys

bL.gon He j:: É avonds om 11 uur er nog aan en dat te It
èxËra voor een bald<er clie 's ochtens vroeg we er pre-
sent moet zijn

Ook Ar:neke. die de stencils tikte alle we-
ken en verder Heín zo vaak aan de club moest afstaan
heeft zidn ge$reldig verdienstelijk gemaakt

Hein en An:reke, we danken jullie voor aL
jul1ie enthouslasme en clubliefde : V'lií weten, ldat
iullie je voor veel vcrenigingen inspannen en dat
óaarom jullie vertrek naar Terhorne een moeiliike te-
slissinf is geweest . MaaI ju11ie verdere leven is het
enige wát telt en wj-j hopen dat iullie e9n gelukkige
tijá tegemoet gaatx en bovendien Terhorne is niet zo
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erg ver weg , De voetbalclub draait door en h"rt
krantje ook . Dictus Benediltus heeft ztch ba-
reid verklaart de redactie op zich te nemen, ter
wijl Wieger de Vbie's de stencj-]s za} typen en af-
drukken. De fnleg - vouvJ en nletploeg en dc vaste
bezorgers blijve n op hrrn post . ïfij hopen ctrr] ver
trourvèn dat Dictus en VJiege r dc Vrie s er in zul--
len slagen het krantje op hetzelfde pcil en met
deze lfde re ge lma.a't te laten verschijnen. Op dc
volgende l-edenvergadering zullen wij een nieutn'
bestuurslid mceten kiezen, rnaar daar hoort U we1
meer van . -

Hein en Anneke het ga jullie en de kinde ren
goed' ven iice I .

In dit nuamer zult U van alles wat vinden :
gastenru6riek, degradai;ie ven on tweede e1fta1,

iuelpe nnieuvrs , zr,vart-wittc. v,ret e nsr,v tardighedcn,
trlining ctc." Hoewel we iI de 6e loofde st,::rden nog nie't
kunncn gev€n, hopen 'we toch, dat de inhoud U niu-t
zal- te leurste 11en .

g_l_a _q_E _9 . 9-E_{ _?_ .

Ots tl,re e,f," elftal he eft z:-jn a11er1:,,rtste
kans op redcling in de 2e klasrqe niet kurr:ren grij-
putrrl. Ililer, 4 - 1 iverd vcrlorcn ven Houtigeh:rgc 1 .
Dat enige spelers rr-iet d'e ware clu5liefd'c he55en,
dat trovendien enigu. spele rs z:.ch wÊer eens niet
konden beheexsen, dít en nog meer, kunt U in het
volgende Yer.slag lezen .

Oldeboorn 2 darriB verzwakt door het niet meespe-
1en r"an enkcle spelers, waarran de wedstrijd óam-
tuur - Heerenveen wel niet vreemd. za1 zLJn, is
dus finaal in de Je klas terecht gekomen ,



'r'iannee r intere sslnte ontmoetingen aIs Sovengenoemd op
het progratnme .;tapn, is het mct enkele spelers hun ver-
antv'ioodclijkbe id tegenover cigen vereniging gedaen
Gelukkig do.t het m:.:lr unkclcn zijn.

Nu de uredstrijd. ftij hcbben tot aan de rust c=n
heel- even daarna goed en mqedig gestreden om nog te
redden w,rt nog te redde'n vicl. I{ct '\,l/as al spoe dig ,fui-
delijk,dat I{. .inze gehavende ploeg gemakkclijk de 5aaskon. Dit werrl halverwegc de eerste he lft in een -doel*
punt uitgedrukt, toen lilie5ren die cp spil stond jammer-
li jie mistte en de rnidtlenvoor van II.al1scn '/oor Klaas
Gorterkvrrm. Hfj maakte geen fcut 1 - O . Oldebocrn

hc.eft he t hie rn3 nog ivcl gcproSecrd om ge lijk te komcn
m:]ar crrze mj-dvoor D. iiÍagena:tr, die versoheidenc k:rnsen
krccg faalde vandaag volkcmcn
Iiet bleef tot de rust.l- - 0 en na de thee :glngen v,'e

direct wL:e r ten a:nval masr het lukte niet, Bij l{outi-
gehnge v;e l: dic mr-.ktcn spocdig nog 2 dcelpuntcn . Na
dezc stand;vas er votrr ons niet veel Ècr mecr te beha-
lc:rlr ml.rtl toch l-ec'fde de hoop noch even op tóen li,v.d.
i{eidc uit e e n misvcrstand tuêschcn kepur ln trck'er
r,'og t - l van ma,aktc, . Ook deze hoop ging in rook op,

want Iï. ni:.aktc spocdig hc{ laatste d.oelpunt 4 - I .
De i-;edstrijd ging alá de b,ke.nde kaars uit, Laat ons
hopen Gn eï voor zorgcíi dat i,vc.sle chts,éón se izoe n in
3c Jt kl''.s zul-l-cn zijn
Rinus Dam, S joerd en Durk iri:igen:,rl-:,ï burcoeidcn zich net
de leiding en kregen clerhalvc een waerschuv',ring van de
scheidsrer.htr.t. 0oh dit noet volgcnd sei-zoe n nie t v;e e r
gcbeuren . J. gethlehem .

j,''i E L,P E N - N I E U'lï S

Met het mooie tr',leer zrJn cok d.e we lpen uiecr ectief
geword.en. Zaterdagavond 1 Mei werd c,r e en onde.rlinge
wedstrijct gespeeld door de jongsten. De ,dag daarop-
wcrd er thuï-s op twree fronten tegen l'ijnje gespceld.
Het vrerd een volledig succes. Het trnleede elftal won
in een zeer enthousj-ast gespe elde iuedstrijd met 5-O
en het eerste versloeg bun tegenstander,s met 1 - 0
Zaterdag 1l Mei werd er €en th.uis wedstrijd gespeeld

tegen Akkrum. Beide elftallen \ilcnnen met 4 - 0-
De jon,gens hebbe n in deze rvedstrijden vol overgave
gespeeld. en ze zijn het zeker waard., dat U hen ook
eens kornt aanmoedigcn



Yooral van dc
ling nog wel
We laten nu even
I Mei

kant van de ouders laat- de Selangsteleens te \r'ensen over

Je-lgssg-zcl{-e$_E:!_yqelÈ .
ilit Zwart voettral
De witten speelden in de eerstc heft.vecl

1'eten-_De keper van de .witben had niets tc aoen Ànde spelers waren te lkeris 5ij het andere 'doe1 . D;witten hedden veel meer kanÈen, maaï terÈànË puroïà
d.e ke_per pg Uaf of de wibben schoten neast . In detvreede helft waren dc. zv.uarten teltens -óp 

de. helftvan de rvi-tten. Nu had de kcper ".,"-àï Ëittun ookwcl rvr.t te doen zc speelàcn ovàr uo ,o-È*.,*àii'ze 1ij dc kcper. r/rcine schoot Foog op nc.t aà*ï-ar,a3Tr. d- keper stompte hem er uit,'máàr-oaar vlak '
bij hat doel stondèn nog drie " zó zóriá.a'["nóip"r,maer de kepen dulr<te Lrr-op en traptr. oe lài 

-iv;:;t-'
weg..Dc zrvalten kvramen teiug. ze ichoten naar I{enken.die schoot hoog. in lct dóc.i" iu Èoeor-t; ;;*^niets aan doenrwaÀt hi; kon er nierb U;.*,Ud.;; #"_men 'de iryitt en \{e er terug. J:rn-IIendriË Ëchoot t;àa.ndc paar" rrouwe schc.t eén paer kee ' naist, toen"wás
f..t :p ::1 halve min. voor-het eináe--.'bue ire t Ui...f{ - U voor dc zr-;irtcn . piot Rodenburg ( wit)
1 lr{ej- I,{it - ;llr;; "".ti"i 

- -
Zaterdag:rvond hebben wij. eerl onde::lingcwedstrijd se speerd. zwar:t legen i=:it.-.rio-nubbun reu._ze fijn gevoetlald. . rviulder vras scheidsrechter.voor de rust \','as wit he t meesi,- in-áà-iá".ror, rraerkon geen _doclpuntcn. _kai3 *utr, l,,rant i,i:rfo ïafÈ' O"-ËË_per keerde alres . Ne oé-ireivatting êuout noe gËÀodoelpunter, , tocdat €en onver\ïachtà uiwal van dezwarten de bal bij de rcchtsbuiten ei"àért oosten-fa:n tereoht kv,rrrm, H+i llop èp liep".=n omspc.eldeBonne de \rries en zette de-5aJ. schêrp--vàr", waarde. mee gekornen Henk rijtÀtqà ae Uai-óoui dc kepe.rschopte - zo won zv,'art áu"e-'*ooi.-riêaài"iio, ---rv*

Iienk Di jkstra (zwart )

í
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? i-{-ir- -g - 
g _ __ A_yet __-J)e welpea 2 ,noest,u-l_Ioutballen,tegen. Tijnje wel_pen 2.: !ïij vi:áren nuéf-s*;erke.r ;-il;;') minuten zat heteerste doelpunt, dËrcr iluwe oostèrrr*rr- gezet. soms nancnde tijnjers* d'e unr-roá"*ru kv;rp6r"-.rïor,-rrorder dan ,rc mid_dellijn . Dc.kepe" rrài.oídeboo;;--k".eË; 

_dus weir.tig te doen.Mrirr ptotserins nam ;;;-ilj;;i;t^g!"Ërrr hij scË".r en dc
hï*, 

onrsript. u: r.upËrl--,;Aáï";;; à; Há;io;;; sà;"h"."0
l{r dtr pauze kwam hct 3c do".ï.punt aI gruw.JohnnncsJong tiep uit foet-à" ;"i*.r u"áà";á;-5;, prachrj.,g doelpuntt{e 2 mini.ren 

-ooís'áo: ËËï "io"à;;.;;;r;;r* door Jóhannes d".Jons geschoord. T;;; Ë;;" oe ti j"jËoà oprotten masr olce_.oorn l_iet ze _naet ver [ïà"r- zodat ,{"".-_lijkstra dc lalkreeg en ni.rar kepcr Di"Ë-itàir.-JËàptË'ï'H*t lratstc doel
8"1*ouooËS*iffË*uàor 

Íorr*us sescËoorá 
'. 

r,;e haddcn ous*met

_innc en Durk

l?rd'e-T9"qoo--à rurol- 
"*-ro ;r; ;;;; ;.-sroorsre welpentc:$Ë11 Tr-jnje voet6ariun-. ,,*-u.À;;;; Ëet, goee srclen naeen kr,'nrticr te hólirotr--gà"opooíá'uËiiàït"à, L{urccr- in c:r hc.i;\i"rs 0 _ 1 voor oraóÈoo"fi,'-- u"-:-"i;;;_; na he r Joe lpunt.henstc .ptén van de *;r1;;; van Tí;"j.;.":iàr viTas bir-rnen ]ret.s trafschopgebie o en' Àài-ile::d 

_uó" 
"b-i"álï'ie rJie werd ge_nomendcor Joharmcs,_Brouwc1,, rf,a1r 

.a.. -5aï-jii[-noo"t. Oldc be,:rnrrycrc j-ets zvrrkk-cr, *o,irï.t náa"oJrn'io[ *or c=Gn kflns,-,i,-.,ifa ce cerste he 
'if eirió Ëà","o* cl otr., dan Tijnje *,uui €ndan 'r;i j ureerin aà *i".rir*l jvïaar de ,ónintsrechtcr vloutvoor het eind"e en de stánà ii.ir-ó ]"ï'$oo" o1,1c.6oorn.

;Ë*l"ffi3i"*.?"; :"b 
-ï"'el*rryànt 

de 
-andeïrË 

nÍo;*'Ààá-ilËt ooro

Jchannes Bllou-,il.ier
ïrEtPEl{ I

-+_

Zaterdag hebben we tegen Akkrun l_ gespee 1,J. Hetwas mooi en yg p.gonnen de wed*strijd vol moe.d. Ár_gau\iu malrkte on?e 
_ rint<sÈ'ir::ren een aoe rpuËt en in hr.t laatstvan de eerste helrt ;à;Èï;:0.-"i;;;;i"ir"s aen docr_punt.Na de rusr maarte-à"rï;;;;tÀr,i"ïá"""Ëuil d.oelpun{r eà algauv/ maakte onze midvoor-Ààg u*r, Aoefpunt. Zo bleef hettot her einde en wij Èáooà"'auÀ--rJï-i"ï'o ge\ronnen .Kees van der \relde



\iielpen Oldeboorn 2 - Akl<rum 2.

Zaterdagmi ddag moesten wij voetblll-én tegen -

Akkrum. De vredstrijd 6egon om 3 uur. \';ii de den goe d.

ons best.In cle eerste 10 rÁ.inuten scoordc Piet Ro-
denburg het eerste doelpunt . Toen kn'am Aklerum op -
zetten. Maar het lukte tocb niet om 5ij onze keper
Durk Valk door t'e komen. Een 5 min. later kvvam het -

?e doelpunt dic werd gczet door onze mj-dvoor llonkie
de Jong. Sven later zéUte Honkie nog een doelpunt.
Toen kfiarnen de aklcrummers \rieer opzetten. Toen palte
Pieter Etba d.e bal. En toen ging de bal naar voren
en daar ging Hor:kie roet de ïral . En
een goa1. En dus werd het 4 - 0 voor
werd or-rk de eindstand .

het werd
ons . En dat

Jaa Hr Berkenboscb

IST U DAT ..
J. Bethlehem met twee voetbalbroekjes uit Hou-
tigehagc is gekomen
1 È weér eens 6e'spec'1d heeftrsa&r in Akkrun
ztjn meerderc moes6 erkennen ,

de ze jongcEs nog niet zt Jn uitgc'spee lc
Stiens kampioen in dc le klasse is gev;orden
\ïarga .rolgend jaar \{eer j-n de Ie klasse speelt
In onze g:rsteuubriek ecn artj-kel- van ons oud
lj-d }ln:.rten Groên tegamoet kan to'rorden ge zien

t
(

.... Oldeboorn e en nieuwe goalgetter ri jk i-+

..,. Det alit Johannes de Jong isr die in. twee vuei-
pen wedstriiden 6. doelpunten inaakte

.... de'B junioren zcer slesht de training bezoeken
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kr,eg u*ht*rUldcSuorn arnhing rr.'," 
''i""g vocr dc bov.:nst,:

p:-ri ;;;;;.,s;:i 3:;Ë";;: oE ó'Ë"á''.'5., "Ë;ïi.il5ï"Ï;"' 3iËl-
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r- c tst c' zc= g: p ;,+ 
. "ï"1 

i5. J3"r!ïËl'ïrn: : "t'u r-. à ii"is.l"., . o
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?;'-! ;ia;í: irl :mcr írarrdcrcj en hcr ]";.;;à'"firii *ïr"ililr.j ;l;J.sp";íj;

ff:ï:i:ïÈ.'"'Íïï;.flíl;'5::iil il5.1.ui'"p buitc'spcr1,,n-die ditn aie ts ande_rs dced 
r:cÍrr z'tg hi'i"31'rr o"aolgoiekcnd.

5 :ï'i í;:á, ï' h lï $; Ï l.li:. n 
:{ íà ii;f *r. ""ii;k 

"f si: 
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Nirinc.r Ë"rroerào B"Ëár*r;ctánoe een *spcler van olde_
l;ÏË3 "5;t,,J:Idcr 

o.ïsiàïo',,_to o,,t,àsÀË,, ; nooit i,crdmcnt. vroc* o"" 
chuwing* g'JEcven. --ii;"i;' een groo b ccmpli_

{ff ; .; sr*ft ï ii ii: áí]ï $}jËii:-;; Íi:: i**; ;; 
;* 

I i:"stecds weer uun go*"ugur-ào* te mogen *ï,ïï*Xi;iuàïiui'*r,



De cluts verkleed'den zicb vr-oeger 9! dl^!otuo':
;;"i-4" .rór*ó" a* Roos' -9u 

l{otel Goerres '" ;' !

Het e"""r'iËàd;"ig^dit ááet" dat -een èlfta:.
uit Leuo*ore.áïi;h- zurt {iq!uliik,l:,f:"du van'

[Ë;;à;íè vo"f,t--áàt men dccr een druk op een

gumrni-5attetie"i. "ï; -+:^ii-At 
tapkast aanv;ezise

flessen t<on laten vloeien' Na-hun verbrek kreeg
-Jelmer in de A;;;; wat er- *39 eetlYld:.Nadien kon

cle Roos'geen ïreemde voetballer meer zren'
ï-íii oooi'iliïàoto dát 'vr-oegu-" 111,es beter

en mooier was dan h'et nu is' Uat net voetbaflea
letrcft zit daai óntegenzeggelij$ "::1 

wr'ans 'in'
Tegenwoordig'ËiËrà" lËiou ËÏtrt"-j-n- de eerstc klas
F.V.B. net weslelend "o""uÀ' 

Ze zLJn'weI toon - l

asngevend *oáï"iorOen-U.iae geeq kampio,en.'r,'i aar om

niet ? uearvóór zLi? meer, oai' één reclen aan te
wijzcn. g" íËitieËxen uit de d'orpen we1 leden'
maar impont ;;i-àr arq-rege1 noo--i!^I9:t tetug'
Viaar is o. gtóïà à["iiár"sï vto vroegerge-5leven?
ïv.aar de grotà-àf"lfi"ia* en de schotvaardigheid.
De mogelijkitàaàn áiin-nu treter dan vro-es€rr 5r'te-
re tcrreine", 

*Xïu""áS'f.à"áhede'n op d.e velden' ee'
meer aangepaste trainin8-en toch heeft het niet
hct gewe'nste";;";i[;l'"n" Fapert dus ergens iets'
In dit vept,an{ is-ccn eresaluit aan tle spelcrs
;i Ëá-;-fà"ï=;;s;r; áie niet steeds hun club
in stand bielàeor"t"gT ook voor klinkende suc-

"ut=Ào-áorgd'en, 
oP a'LJn Plaats

Tusscrrón'naàt<;eË ' 
- Op de kleine terreint jes

van vroe B€rr 
-Zo"aó=" kleed-gelqp"t!o1*^:"'' waren

en Old.ebóorn en Akkrr-lm rn'oeilijk te slaar:' '
En wat zal de toekomst brengen ?

Dat bopen we U een volgende keer
te vertellen . '


