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DE TWEEDE PI.I,/TS IS YEILIG EN NU
Het afgelopen weekend is voor onze vereniging

wel uiterrnate succcsvol vcrlopen. Inmers het eerste
heeft de strijd om de tweede pl-aats metÍrde V/alden "glansrijk in haar voordeel beslist . En hoe . .
Van fiere koploper Blue Boijs werd thuls maar mct liefst
3-0 gewonnen, een overwinning die dik vcrdiend was, om
dat onze j ongens ditmaal veffe\4cg he t bcste van het spel
hadden. Een gclukkigc bijkomstigheid hier was, dat " de
\'/alden " tcgeh .Robur beide puntjcs in Harl-ingen moest 1a
ten' Verder moctcn we nu naar afwachtcn wat er met
dle tweo.de plaats gebcurt. Of automatischc promotic of
een beslissingswedstrijd met no. 2 van de le klasse 3.
\Iiel kurhen we \zeggen dat dezc tweede plaats bchaald is
met een.fonmidabele eindspurt. Jongens het is een com-
pliment waard, dat jul-lj-e na de tegcnslagen in de eer-
ste helft van dc compctitie, 1-ater zo zljn tcruggekomen.
Prina werk , en ik zou teggen, we1 een promoti-e near de
K.lI.V.B. waard. aL zaL het in die 4s klassc erg zwaar
worden. Nog gcfcliciteerd en bij een evcntuele beslis-
singswed strljd vcel succcs.

Of het va-n het nooie wccr kont, ik weet het
niet maar ons dcrde doet het maar goed dc laatste we-
ken. Nu werd tegen llood-Gcel 6 uit met I - 3 Selfjk
gespecld,

Zaterdeg j.L zijn onze welpcn in lkkrurn ac tief
gewecst ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van
de V.V. /J<krum; ' s L{orgens hebben onze kleinsten 'het
feest geopend. Y/cl sneu misschien voor onze gastheren
maar onze jongens leverden een beste prcstatie door met
1-O te v;ináen. 's liliddags deden de oudsten hct minder
goed door O-O te spclcn. ll met a1 een mooie dag voor
onze jeugd, temeer dear ieder een lcuk aandenken krecg.

Jammer was, dat onze ts-Junioren in lrnswn met
3-2 aan hct kortste eind trokken. Toch maar volhouden
iongcns, wie wect lukt hct zondag bcter. 

nictus .
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Soarn ltoe laits j e, .. . goal.ts jes
Êlue Boijs'l'oe it dizz'kear net
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Onderstaand schrijven werd ontvangên van de K.N.V.B
afdeling Sriesland.

Nu het aantal strafgevallen, na het wintersei
zoen, weer dezelfde ontstellende afmetingen dreigt
aan te nemen, lijkt het ons gewenst een vennanend
woord tot U te richten .

Iedere zaterdag en zondag spelen zich op de
voetbal-vef èen taferelen af, welke dè voetbalsport on-
waardlg zijn en welke bedoelde sport in discrediet
brengen. Moet dit ntr nerkelijk zo? Is dit niet te be-
perken en tot enkele gevall-en terug te brengen ?

Hier volgen enkele punten, welke U al-s voet -bal-ler eens zou moeten overwegen . Een ieder, mogen
we toch aannemen, voetbalt voor zijn plezier . V/i j
zouden er dus valruit moeten gaan elkaar dit plezier
te gunnen en indien mogelijk dit plezier te vergroten.
a. Ga er bij i-edere duw, trap of i.d. nu eens niet

vanuit dat dit opzettelijk gebeurt . Het zo[-T6ch' best nogeJ.ijk kunnen zijn, dat dit een goed be -doelde poging is de bal. te spelen en dat deze po-
ging nisl-ukt door gebrek aan techniek. Voetbaflen
is geen dernmen en we zijn toch kerels die tegen
een stóotje kunnen ?

b. Probeer eens, a1s er eens iets gebeurt, wat niet
in het spelregelboekje staat geschreven, heer te
blijven en U te beheersen . U toont hierdoor dat
U een sportman bent van het goede soort .

c. Probeer ook eens te begri-jpen dat een scheidsrech-
ter ook een sportmar is en eveneens voor zijn ge-
noegen de voetbalsport beoefent. Gun'ook deze man
zi jn plezier . We mogen toch ge.rust aa.nnemen d at
de arbiter de spelregels beter kent dan de spe -1ers. Y{at weet de doorsnee-voetball-er van deze re-
gels af ? Jernner genoeg heel weinig . Voor vereni-
glngs besturen ligt hier een taak .Probeer in sa-

. men werking net de scheidsrechter elke wedstrijd
tot een goed einde te brengen .
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d, lenk, voordat U hct velcl lng-.1,t, ock :ens aan de
gevolgen van Uw misdragingen. U bczorgt Uw bestuur
vcef last en het kost U of Uvr vereniging gefd.
Bovendicn bezorgt U Uw e1ftal-commissie veeJ. zorgen
Yooral kl,elne vcrcnigingcn kunncn rnocilijk spelers
missen cn wcten dan niet, hoc ecn clftal voor dc
komende wedstrijden sanen tc stcflen.

e. U kunt crvan vcrzckerd zljn, dat bij hct toenemen
der strafgevall::n, dc st,rafinaat oploopt cn dat U,
indicn ncdig, het spelcn voor kortcrc of la"ngerc
tijd v,;ord t ontzego. En dar' tc bcdenkcn, dat dc mees-
tc straffcn voorkomcn hadden kunncn worden door een
bcctj c mccr zeffbchccrsing .

\iJij hopen dat bovonstaandc cr toe mag bijdragen, dat U
niet ln het strafrcgister van dc F.r,r.ts. zal v;oldcn ge -
registreerd.

Tot zovcr het schrljvcn van dc Ii.i\.V.3 . Uw elgcn
bestuur vocgt hieraan hct nu vclgendc nog toe ;

tlaar .aanià:-ding va.n bovenstaand schrijvcn van de
bond, hetwelk ons bestuur zeer gaarne aan de aandacht
ven onze ledcn w11 aanbevefen , meent ze hietaan nog
te moeten toevoegen, dat dc KOSTEII VEffiO1\DEIY .AlN EEN
STR.Atr'2.,4ÀK, II,i llET VERVOI,G DE BETROKIiENE IN IRIIKENING
z 'AT' 'rÏo lllEN Gri)R 3 '/'cFlr 

Het Bestuur .

10 J"I,,CIG J-,.IÊIL!UÀ{ V.V" ,AKIiRL]I1

Zaterdag j.I. was Uu bestuur aanwezig op de
receptie, ter gelegcnheld van b.g. jubileum .

Onze voorzitter kreeg als 2c spreker het
woord cn bi'acht ./,kkrum, als " jonger " zusje zijn ge-
luknensen ovcr cn h€ralde cnige dingen op uit het ver-
leden, ./,kkrum- spel- c rs voetbald en in cerste instantic
in Oldeboorn, Iater wcer Oldeboornsters in lkkrur, en
concludcerde hieruit, dat de .lkkrumrners het voetballen
van Oldcboorn hadd en gelc :rd. Een goedc buur, betor
dan een verre vriend, deed verdi:r opgang en mct êen
voorzitter uit onzc gclcdercn behoeft lkkrum niet bc-
zo:gt te zijn voor de tcckomst, aldus onze woordvocr-
der. Dc heer' -/,.ï/ieringa bracht dank voor de gocde t';oor-
den en blecf verder ccn b::etje op de vlaktc. Overigcns
waren het cen paar mooic uurtjes. Oude vri-endschaps-
banden werden nog eens verstevigd en natuurlijk konden
we o"a. ook H.v.d.lioLen nog eens befuisteren Tenslot-



tc werd onze voorzitter een reglemcnt van ,:,.V. C ge
toond uit 191J, ten bewijzc d;t /,kki'umrriL-' s trccli
reeds voetbafden, doch het is nog gcen bewijsrdat
ze het toen !ïeI konden. .1'1 met al, het was goed ver
zorgd en ./ltkrurn toonde zich een goede gastheer
Met de wens dai; we elkaar op het halve eeuwfecst
weer nogcn ontmoeten, werd deze receptíe besJ.oten.

Secïetaris.
Onze V[Eï.,PXIí speelden zateidag j.l. ter gel.r:genheid
van het Jubileurn van ./kkrurn, tegen de welpen van
.lkkrurn. Hier volgt het verslag van het eerste
vaJI Pict Rodenburg .

\t/ e begonnen mct vee] spoed en waren d atr ook
telkens in dc aanval Maar de lkkrummcrs waren ook
op hun hoede en Cc backs werkten de bal tefkens rleer
sreg naar voren of terug naar hun kecper .

Dq akkrunmers kregcn ook wel aanvaflen maar
werden dan wccr weggewerkt door onzc backs. Zc vet-
liep dus dc eerste helft .

De twe;ede hefft warcn de akkrummers eerst in
de aanval maar kwarncn cr niet door . Toen bouwden
wij weer ecn voorhocdc op, naar ik stcnd nogal eens
buitenspcl cn kekcn ze l]]c vtccr cens zwart aan, maar
dat kon me niets schcfen en speelden we rveer mooi
door. Zo verliep ook de twccde hcfft en klcgcn nc
vler pcnnen, bl auw-ztt art-ro od ()n grocn, ten aanden-
kcn va"n r'&krum orndat dlc 4o jaar bestaan had .

VELPEI{ .{ii{RtlTr{ 2 - OLiIEBOORN 2
Zatcï,oag spceldcn we in "4<krum tcgcn het

tw e cd e van .l,ltkrum .
Hct was cen sportieve wcdstrijd. Oldeboorn

ltas meer in de ar:nva]. Zodocnde mi:akte ondergetcken-
de het eerste doclpunt en naakte de stand op 0 - 1-

Na de rust had .fiikrum ecn nooie kans maar
schoot naast het doef en zodoende bl-eef het I - 0
voor Oldeboorn. ./Àkrum had nog een paar kansen ,
maar de scheidsrechter floot. lus 1 - o voor ons.

B.0osterbaan .

?.a
,7



OLD!tsOORN 1 - BLUB BCIJS I
Eindelijk de grote strijd, waar bijna iedereen naar

had uitgekeken. Dagcn van te voren kon mcn de voorspel-
lingen horcn en mcnigc wcdd cns:hap zal wel gesl^tcn zijn
Het was dan ook allemaal zecr belangrljk.

Nij-Beets zou kampioen kunnen wordcn bij ccn over-
winning en Oldcboorn zou bij een zege de zo belangrijke
tweede plaats kunncn veroveren.

Geen wonder dat de zenullcn in het eerstc kwartier
de overhand hadden' Dit was duidelijk te merken in het
spel . Te haastig spelen en slecht plaatsen vomrdcn wel
hct belangrijkste van dat ccrste kwartier met een iets
sterker Blue-Boijs. Ol-deboorn kwan iets onder die druk
vand aan en fél- vechtend voor elke ba1 , kondcn u'e het
initiatlef in handen nemen. lÏr) urerden veel gevaarlijker
vooral omdat in tegcnsti:11Íng met Blue-Bolj s hct.spel
over de vleugels ging ' En toen kvrpm dan eindclljk hct
grote moment.. De ba1 werd van achtcrcn opgebr?cht en
uit cen onoverziehtelljke situatie schcot Jan Kalsbeek
nummcr óón in de touwen cn grote vreugde in het 01de-
boo rn-kamp.

Blue-Boi j s kon nigt imponelen t-'n Oldeboorn bf eef
gevaarli jkr:r. Zo noest cen schot van Jan Jcninga.var
Ce doetlijn \ryorden gekopt . Tx' zn k'u; am de rust. '

IiÉ: rust wcer c.n gr;vaarli jkcr en vooral fcll-er
Ofdcboorn. Bluc-3oi.js spcelde ongeintàrcssccrt en Ol--
deboom rook dc ovalMinning. Uit een cnrn.r op rechts
tasttc dr: B.B. doólman rnis en hoog opspringend kon
\í. Huismen scoren. iln nog I'ras het nlct genopg. Jan
Jeninga vrist r'ct ccn prachtigc omhaal do 3.!..kceper tc
VCfTASSÓN.

llct ]a;.tste dccl van dc wcdstrijd was van g.en
belang ncer. ,c stand blcef 3-C. Een prachtig rcsultaat
vooraf omdat dit bt--rcikt werd mct c1f jongcns din de
gchele wcdstrijd door met z'n all-en aflcs gcgcven hcb-
ben \4at nogerlJk was ' H. .,,rkc rrnan .

De ccntrale- organisatie voor yoet.balscheidsrcchtcrs or.-
'ganiscert up Zatcrdag 1l jurti op het gemcen -teli jk sport
park in I-Iacrcnvcen een wê l.pcntourno oi, u aaraan per ver-
eniging néT-Z-18- \4€lpenelf tal. , be staandc uit jongens
van 8 - L2 je:ar, mag nordcn deelgeriomen. Ouk onze vcr-
eniging hceft hiervoor ingeschreveni dus jongens houdt
dic dag alvast vri j
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UIT ONZE GESCHIEDENIS vnR./Or,G L93F./39

Offlciëlc wedstrijdcn sie rCcn cr 29 gespceld door het
eerste clftal-.Dc navolgcndc spe]-ers spccldcn hicrwan
alle 29;B.Bosma, Jac r l[i-ourNland, R. Íï. Nic uwland cn R.l\4ul-
dcr.H.Grocn -n H.1'licur+land r. sp. 28 cn ?7 .Dcz ' zoud!'n
ock'icder 29 gchaald hebbenrdoch kwamcn voor het
tr'.V.8.-c1f tal uit, terwi jl hct ècrstc ook spi,eldc..-rp dt
zelfde dag'H.Koldljk cn Jan Nicuwl-and brachten hct
tot 26rtcrwi jI Hein Knol- 22rYJ.0osti rhcf 25 cn it4icnt
Nieuwlánd 1? I cnF:kkr' -d c Roos(inval1.r)lo wcdstrijdcn
mcde speefd cn.

Zoal.s bovcnstaandc doet ui tkomcn, kwarncn cr al
hecl wcinig bcdankjcs bij de E.C. binnen.Mcn lcefdc
voor do club, ccrst voetball-cn dan hct andcrc.Ik Ytil-
hicrmedc nirt bewerenrdat dit standpunt nict aanvccht
baar is;doch om gocde prcstati'-s tc lcverenrkunncn
we dit we1 aJ-s voo.'bccl-d sti:Ilcn.

Vooral !cn paar uurtjcs training pcr wcckrwclkc
van dc spclcrs gcvraagd word ,dcdcn wandcrenr cn bo-
vendien ác grote karne raad schapsz in cn clublicfdc.

Een wedstrijd winncn rnct dubbel-c cijfcrs was
helemaal gcen wondcrr cn d a.n dc uitvred strijd tc Noord-
wcfdc uitèlag 2-]4.l{adicn is deze hcgLr scorc in cen
uitwedstrijd nict mJ.r voorgekomcn.

sErzoEN L939/4A

Voor fnz' cfub nict alfccn ccn bcwog'n jaar'
L,ag het aarvankeliik in de bedoc1.ing dcr I.V.B. de
competitic te latcn starten )p l9 scptcmber r d9
clu6s warcn rccds ingedceld cn Ol.dcboorn zou met de
vol-gendc cl-f tallcn dc strijd aanbinden:Lceuwardcn {,



Friesland J, C./B 2, Sn,.-.ck 3, F.V.C J,
Frisla l, .tk krum 1 cn Zwaagwcstcinde
klassc Í van dc F.V.B.

fn het noordelijk sportblad

H .2 . C .2 , Ïïar8a l-
1. Dit was dc 1€

" 't Groenti e t'

schrijft men onder de tótel- I' IraJ]gs de F.V.B. vel-den "
a1s volgt. De indeli-ng varl de l-e kLasse afdelingen
voor het koraend seizoen, komt in grote trekken over-
cen met dc 

_ 
j.ndcling van het vorig seizoen. llkkrum en

OIdcboorn ( laatst genoemde vereniging gaat misschien
nog net haar 1e e1fta1 i.n dc K.li.V.B. spelen) zijn
thans echtcr geplaatst in de Í klasse, waarin tevens
het gepromoveerde Zwaagwcsteinde is opgenomen. Verder
is hct nLet gekomen. dê t'seede wereldoorlog was inmid-
dcls uitgebroken en in ons land werd de mobilisatie af-
gekondigd. Veaen van onze voetbalvrienden zicn we ver-
trekken on het vaderland te dienen. Ook tralner T.,angen
dijk behoort tot dicgenen.

De F.V.B. schrijft een nood-competitie uit i-n
overleg mct de.K.N.V.B. Ol.deboorn schrijft in met één
elftal- en wordt in groep J. ingedeeld met ; Heerenveea 3
/ikkr um 1, lli1.d arr 1, S.D.0.1, Irangezvi aag I en Reade DÉ-
vels l-. Het tweede clftal en adspiranten wbÍden nlet in
geschreven, gezicn de onz_ekere toestand.

0p 1 October ging het 1os met S.D.0.- Oldeboorn
2-2- Door de kleine competitie werd ook weer voor de
beker-wedstlijden i.ngeschrevcn. Deze moest door ons wor
den verdedigd. Vanzelfsprckend konden we niet altijd met
een goede combinatie uitkonen, zodoend e waren de uitsla-
gen ook van dien aard, alhoowcl- we niet behoefden te
mopperen. Overigcns had de voetbal- niet de i.nteresse
Van voorgaandc jaren, hetgcen natuurlijk zeér' begrijpe-
lijk was. S.D.O. werd kampioen van onze groep, terwijl
we op 21 ilpril dc l-aatste wedstrÍjd speelden . I\{i1dam -
Oldeboorn 2-I . Da.ar ook ons J-and in de oorlog werd be-
trokken op 10 [{ei, werden nog te spelen wedstrijden nlet
meer gespecld., daap de F.V.B. na dc capitulatie dc res-
terendc comp. cn bckcr wedstrijden , ook mede hct verge-
vordcrde seizoen ging staken. In de beidc bckerwedstrij
den haddcn wc weinig succes gehad en waren we nergens
mccr. Uit het jaarwerslag van onzc vereniging citeren we
" yijf bange dagen maken we mee, opdat dan de z.g. ont-
spanning komt, doordat het vechten is gcstaekt . Gel-uk:-
kig kcmen goede berichtcn binnen, waaruit blijkt dat on-
ze clubgcnoten i' ch in goede welstand bevindén .

Sccretari s.



OPSTELÏ-,ING VOOR ZO}ID.ÀG 15 IVIEI

oT,DEBOORN 1r - nE./,D SVl.l,Rt 1.À
H. R. Ni euw]-and

11.f 5 uur

lV.Rodenburg - .t.v.d.Bij
l,{. IJ.v. d .Vel-de-W.Wuite- D. Jeninga

W. d e Ro o s-T. Kramer- S . \I/'atz ema-P. Hoe k stra-H. Po ep j e s

RESERVIS ; W.de Vries en C.Kleefstra

OLDIBOORN 1ts. - RE1,D SYJI,RT 18- 10 uur
M.J.v.d.Vclde

P. de Vries - L.,. PoePjes
F.v.d.Me ulen- J.de Jcng- H.lvagcnaar

Joh.Brouï,re{.-J. H. Ni cuwland-D. .lkke man-HJ Nieuwland
rJ. <J aólj!

RESERVE I Iï. Poepj es

WIST U n/.T..
. de reeds twee kcer ultgcstelde spelrcgel -

avond voor B- Junicren nu definiticf maan-
dagavond aanstaande is .

. diÍ gehouden zaL worden in het caf u{tarj.a
om half acht .

, . Hein Piersma dc lciding van dczo avond
z a-L h.:bb :n
Jolle v.d.Iirieke verleden zondag spontaan
qanbood salren net leider Durk Reitsma hêt
1B elftaf naar lrnsu.no te rijden .
deze jongens anders op de fiets gcgean
waren.
de welpen, verleden zaterdag, in .d{krum
loder een etui met vier pennen aJ- s aan-
denken kregen .

" onze rcdacteur D.Benedictus begin lugus-
tus voor een j aar naar .lrrnerika ve rtrekt .

. Blue-Boij s 1 zondag a.s. tcgen De Vi aldcn
aan één punt genocg heeft om zich kampioen
van de le klasse .1,.te noemen .

. wanneer het van invlocd ka-n ziin op de be-
zetting van de twee bovenste of onderste
plaatsen, de l-aatste acht ninutcn van de
wedstrijd oldeboorn - Robur nog gespecld
noeten uJorden .

. S.Ihol enkel.e weken geJ-cden tijdens de
training een shlrt is kwijtgeraakt


