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vaste mÈd€wcrkcr P.v.d.Feer

Op he'r, cinde van tret jaar worden wij a11en we1 eens wat
wijsgerig, clenken wij aan de dingen van vroL'g€r en sij ne-
mcn ons voor, ons zelf te verbeteren. Als a1 clie voorne-
nens eeng werkelj-jkheid zouden vrorden . . wat zouden wij
dan in een goede wereld feven.

Ook de voetbalverening Olaleboorn zit zo sti-l
voor zich uit te pei.nzen en toen ik eens langs bet voet6al
terrein liep, hoorcle j-k ineens een stem, die nij riep.
maar er was niEmand te zien. u Ik u zei de stem " ik ben
de v oetbalve reniging " O, zei ik, waar bent U dan
rr Ik ben gevestigd j:e Oldeboorn. Ik ben er maar jij kunt
mij niet zien. r' 0, zei ik weer en toen - uit gewoonte-
hoe gaat het ne! U tegenwoordig ? t' I'Tou rr zei de vereni-
ging , I ik kan niet klagen hoor, maar hier en daar krie-
belt het wel- e ens een beetje Zie je, ik heb zo'n slorcli-
ge honderd ooderdanen en al die.jongetjes, die hun best
iloen te voetballen , zie ie r dat is ou om zo te zegg€n
mi- jn vlees €n bloed llaar ja, soms kriebelt het wel
eens, dan lj.jkt het wel of het hun niet kan schelen hoe
ik het naak. Als zij hun foto's niet op tijd lnsturen ,of ile avond voor een wedstrijd niet aan hun coníliti-e den-
ken, zie je dat doet nij pijn. Ï-.,aks he icl en lauwhe i-il, daar
kan ik niet van leven . trjn 1k kan mijn leden zoveel 6ie-
den. Zij kunnen ir *lji de vereniging zo veel plezier en
kamaraadschap opdoen, dat zij, a1s zij oude nannetjes
zijn, nog vaak aan mÍj terugdenken en ik natuurlijk ook
aan hen Ik zie ze nog i:r hun korte broekjes de win-
nende goal tiraken

O. ik wi1 niet klagen hoor, wánt er zija er
heel wat, die veel voor nij doen. Die droog cornmissiewerk
verzetten en die in hun vrije tljd de jongens traiaen. Zie
je dat aloe t nij goed, naar soms kriebelt het wat . . . rr

Toen hoorde ik niets meer; de stem was verdwenen
0f het te donker wercl, of' dat bet water te bogg kwern, weet
ik niet' Zullen wi j ..rns voornen€n in het nj-euwe jaar de
vereni-gi-ng zo we i-nj-g nogelijk kriebel te 5e zorgen ?

^ _Er] , o ja, een goed kerstfccst en een ge lukkig
nl-cutr'Jaar 

voorzitter Dr. van Heel



De st and va:c zaken halverwe-ge

Nu de helft van de competÏtie erop zitr--is àet nisschien
ïefáaraie de standen eêns te bekiik€n' Vast staat wel dat
àir.-u"tËt. helft van de conpetÍtÍe' olls níet- Sebracht
heeft. wat we ervan verwacht-hadden l{iet alleen de-pres-
;;;i;'" "áo 

ó""-éu.Àtu, ,oaar cle prestatitrs van eieenliik
áïià-àrit.tián zi;n enigzins onder-de.maat Sebrev'en '---- -ó""-.erste áeeft iich na de laatste twee overwin -
ninsen ro:-^ it de middenmoot geplaatst en kan probg{qn.
'"ïï&; ^"is i"ï"-alóhter tiJ dè Lop te komen ' .Het -Karopi -
ËË"!Ën.p-Ïiiti-niu" haas-i áeker vóor glue 3oijs, dat hct
dit jaai ui-bstekend doet
iáà"áa"t iu eevaar voor ons lj-ikt direct niet aanwezig ,

íá8"ái-nut"vuis"hj-1 met de róde-lantaarndrager grote'r
ïïliJ-a"" itèi-i"-*ótr.olijkheid is' I'raarschilqlijk zal de

iráistè-pr.ats wel een strijd worden tussen Robur en

S oarta""-^-foát het t.wecde waren de verwachtingeg a?n. hat begin
van d;-óómtetitie boog gespanner'' maar z'rals later.5Jeek
ten ónrecnte . Warrt oizè ;óngens waren J'ngedeeld 5ij ^zeer sterke teg€nstand€ts, zo-als Bakkev€ênZ' 0€rterp I
án O.[f .e.r. Dáar on ís du'jO% wi-:rst- tot nog toe.goed.te
to.*e.r.-gáXkeveen' nog steeds onge s-l,age-n, aa1 zich bier
iiii.iiiá.íiJÈ oe stert<Ëte wer ton"n.voider vaft !9! niel-
oo dat ' Drachten 7, dat de c"rst" zcs wedstlijden allc
ràai-t.tf oor' nu incens drie wedstrijden achtcrel-kaar won'.

íà*ru iif u""e I; is na de late. i-:rdelirg van Frisia./ -en $ood
éouÍ e we1 erg onove rzichte liik geworden' De strijd is nog
vóiÉotu" openlTegen onze jongens kug4en we zeggen : Een

"ó*piirá"t-voor 
Ëet stugg;è vólhoudeir.tegen dez€ zoveel

.icusdiEer e1ftallcn ."--"- "Bii de A-cspirarri, ett zal- de hoogste eer we1 een
stri.id Íoé"uo Tiinle en Irnsum worden' Onze jT ngens -lqrn-
tru" áà tcp niet volgen, maar hoeven toctt voor de andere
ploegen niet onde rtte docn----Ï -1S is dit jaar bet zorgenkiad, wat.vooral te wij-
tên. is àáo uuo te- jeugclige plóeg. Vooral i-n lichaams -
Ë;"fi iijro ué vaaË aó niadère . Gorredijk en Tijnje 13

zulfen biór-we'l-uitg"Eu3 wie zich- kanpi:oel 4ag noemen '
ÏTTT FRTSIA.NIEUWS:'=--------- soeler van Ol-deboqrn vroÈg aanvoe r-
der van Frisia 6 tij'dens wedstriid^r' wolle jou dy. i99€
!Ëfot"*"sjog aenset'Ë no[ ien keai foardwaen' .hwant ik
haw it nog net trÊch
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wbiskv won van voetbal
De strijd tussen de Glasgow-rivale9 9qltl". et Glasgow. -
nanÀers"is in 6ovengenps[6s stacl altijd het . 

]loogtepunt 
.

v^.n'À;i vóetoals.lzóen De laatste wedstrijd net a]9 ln-
zet de teaqué-Cup, ontaaxd-de echter 4a het laatste fluit-
sipaal vad de sóireidsrecbter in een conplete chaos'
De"Ce1tic-spe1ers,5ezigrnet-hunereronde,}ondenzich
áet-hun ge*ónnun ieker Àauwelijks redden !9en ze aangeval
len werdàn door het vijandige Range rs-publiek '

A1s redcn voor deze veldsla[ voerde nen later aan, de uit
dagende \:rerondc van de winnaars'

Een rlng,.fse journalist schreef hier e-chte r over ,
t De basisoorzàak vai dit afles is alcoho1. Voor de e e,r.-
ste rnàal stond. ik in Glasgow Setvoon tussen het pu6liek op
f6a sltsantri5une, Eén van elke twee supporters bad of ecn
fleu whisky ,t .ón fles 5ier bii zich en een -groot-aantal
probeerde ác lege flessen op het veld te snijten' -Uén nan
'was dermate droàken, dat hij in elkaar ge zakt 7s6:-2'i jn 

1

aIs er niet zoin vol1e tribun€ was geweest
-Un wat doet men nu in Glasgow ? Men heeft het

'braditióne le nieuwjaarstreffen tuÀsen 6eicle ploe gen voor
de conpètitie ui-t[csteld, orodat men een al te uitbundi-

-ge vooitze.tting vaÀ het oude jaarsfecst- op en. on.het voet
f,a1 terrc.Ín vràest. En clan za1 voet5al dt' striid tegen
Èet Schotsc bier en whisky verloten hl'bben . Hoewcl cen-

irunvwc

a1cahotr.v.qThód vsrrewqg bàt teste";3:u Í1i11 !g].bet wera_l c?hol, vsrbod vgrrqwq8 ncÏ b'e svc .;zou urJrli zitl. r
nceili.ik uit tc vorrcri cn of te controluren zaJn'

í oa1 * o *r.t i rr V óÊtl,,al -Tntc rnat ional .( eel-czcn in V oetbaf-Intc rnat ional )

Voor de welpentraining die' aI sinds enigc' tijd in
het lokaa1 gehoutiei wordt, is sinds kort de volgende re-
gcling .

Voor ie cler wclpenlid is cr één keer in de veer -
tien dagL.n trainen en we1 steeds op woensdagmiddag 4 uur'
De ene ileek tralnt de jongste Sroepr terwijl cle an'lere
week de euflsten aan de 5eurt zijn.

In de kersWakantie is er ge en trainen, zoclat de
eèrstvolgende training op ! januari-is, Er wordt dan
getraind-door de groep van D. Benedictus.
yogr_dg gegioren-en A-jr"rgioren-
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- De standen
ons actief
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De !ïalden

' 1,r' arga
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Arurn

Aldrrun
Irnsun
Spart a

Robur

ilie U hieronder ziet I zíin' biJgehouden door
licl Cor de Boer .
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Gorrcdi.ik 1B 7 ó7- 4) 14
rijnj" is 7 Or- 7) 12
lansezwaag 18 B (12- 9) II
Akkium ls 7 QA- 9) o.,

rïispolia 1B 9 (14-2r) 9
B1uè-Boijs le I (15-28) 6
Read Swart fB 6 ( 4-29) 2
Oldeboorn 18 B ( 4-r7) 2

Irqgrrp-U --- ---Z-( -1:Zl)--IVAN HAHIE BSIERSCHAP ' QnÊ' welpenlid lirillem Nljdam is de zer
dagen teruggekeerd uit hèt ziekenbuis, waar hij een oor -
operatie heeft onde.rgaan. wi11en van harte Xeterschap .
Oók onze oud-spel'er Henriiu' Nieuwland is sinds enkele we-
ken weer_thu!s. !e_wense! gb} !ug Seg Spgegig !e1s!e].-
VOOR AITE IEI,ÁNGHEBBMTDEN

Met de kerstclagen e'n nel, nir'uw
jaar i-s er geen f'.V.B. voetbal r zoclat U bcide zondag€n
ge he e 1 aan vrourrr en kinde ren kunt wij de'o .

de cij fers tussen haakje'5
zijn clé doelpunten voor
en_tegen_._:::::::


