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t t Is vreemd .soms in de voetbalsoort
Onz'cl-ub wou eigen spel

Bakhuizen dacht : Ik houd ze kort
E1k'1ezer snapt mij we1

L{en ging a1s echte kaneraden
Naar' t mooie Gaasterland

Dc Vcenstra's bus was flink geladen
Ook zong men 'r Hand in hand 'r

ïo1 goede noed in sterk vert.rouwen
Ging nen aan't lijntje staan

./l1s wcns, Jaag goaltjes in de touwen .t t SpeJ- open, . . zoek vrij baan
Geen vrije baan, " . maar goaltjes kwamen't Pubtiek daar o.rdeelt licht.
De jeugd vooral moet zích gaare schamen

Houdt toch je snoeltjcs dicht.
ZaI 't steeds met ons op winst gaan iopen?

Daar waag ik nij niet aan .
lll-feen wil- ik voor'?wart - Wit hooen

V/il moedig verder gaar .

Jac. de Vos



t-l et nc.icncl e

Het regende, ndé het spoetde
van zaterdag op zondag , maar
Zondag regende het goaltjes . Iïet begon a1 vrocg. Om

10 uur trad ons tweede aan tegen Trynwálden 4 en won
met maar liefst B - f, og clgenlijk 9 - 0 , maar néé
het was B - i want Lou Visser wilde nir: t mlnder zljn
dan Cor de Bocr vorige week, en streck do hand cens
over het hart en dacht toen het B - 0 i'rasr dic ion-
gens van de tcgenpartij moeten toch ook ecn goal hcb-
ben, want ze .hadd en we l- óén ver.dicnd en . . het
werd cen placht doelpult. Precics in de bovcnhock, zo-
dat er geen keper blj kon. Die kon trouwens hel-emaal-
niet onhoog komen, want dic stond tct z'n enkels in
de mcdder

Onze A. Junlor-en r/Jonnen met 5 - O van Lan-
gezwaag ll . in een bchoor.Ií jke rledstri jd "Hocwel het
terrein nog slechter was dan dcs morgcns' wisten ze
zlch toch aardig staande te houd en en zelfs zcer goe-
de doelpunten te scoren . .Af lecn dc achterhocdc nioct
eens een beetje resoluter optrcdcn. Niet aftiid dat
benaulrdc , waardoor de kcper soms languit in dc mod-
d e.r moest duiken Ga zo door jongens

Ons eerste dccd wccr gocd wcrk, door tc,'cn
Bakhuizcn met { - 2 tc winncn . Ecn hccl gocdc tri:s-
tatie, vooral orndat Bakhuizen er ncgaf hard tegenaan
ging en het publick nict zo crg sporticf was .Vicr
doelpu.nten, waarondcr dric van Jan"Jcninga . Bl'avo
Jongens

Jutfie zijn prachtig op wcg en dat het jul
l-ie mencns is b1i- jkt wcl uit hct feit dat er twce a-
vonden per week getraind wordt . Eén avond ondcr lci
ding van de traincr cn óén avond " . . . uit vrlje
wif " . met of zondcr trainer . Zo hoort het te
zijn De manier waarop dit gebeurt is zo rnooi . Nie-

mand vraagt jullic het te doen. Jullic doen het uit



cigcncr b:weging c'n juist dat doet zo sympathiek aan.
Dat gctuigt van liefde voor jul1ie cfub .'t l'{oc s1 zo zi.jn , dat ook de jongcns van de
andcrc el-f taf l-en dat dcden. I'Iisschien . " . wie wcet,
Goed voorbceld doct goed vclgcn . Vooral voori de
jongens van hct twe c;dc is hct zo nodig . Kwaneri die
ecrst maar ccns dénmaal per weck op de training
Probcer hi,rt ccns jongcns. l,{ccstaf zijn het cr naar
twec of dri-c van het twccdc. lvaarom niet allcmaal ?
Ik hoordc zegfcn " \iri j krijgen toch noolt gecn kans
om in hct dérste te konen " . Dat Ís tcch eigen
schuld. Netuurlijk is er ook vcor jull1e ecn kans ,
maar dan zal je er iets voor rhoeten doen. .lJs de
jongcns van -hct óérste het nodig achten om twee
avondcn pcr l"cek te oefenen, dan zuflcn jullic dat
toch oo]., nirrst-;ns moctcn doen om gelijk net l:iun te
komen " En bedcnk wcif , om 1n hct e crstr: te spelen
Vel no,g vlcl mcer van jul1ie vcr€len, dan de wedstrij-
den in de le klas !'.V.3, Daar krijg je andere tegen-
standers. Jonr"ens, kom nu eerst donderdagsavonds
eerst cens alfemaal op de training .

lln die .l,.Junf oren. !'iat d aarvan te zegeen.
Jongens probeer eens serieus te zijn tijdens de trai-
ninp. Bcsla niet all-es net de gek. Ik hocr wel eens
gekke din.-en van ju11ie . Dat mcet nict . rlr mag
oerust \,vel ccns celachcn word en, maátr oli z'n tijd
je best doen" Dachten jullie dat de jongens van het
cerstc dc volle: tvvee uren altijd bczig waren ?
Yíelne,'die liggen ook wcf eens kron van het lachen
als Sirncn \!ccr .cns ocn prachtige ui'"val doet, rnaar
aIs ze Ylczig. zijn dan is het doodstil op het terrein.
Je zou soms, bij wijze van spreken, een speld kunnen
horen vallen . Zo hoort het en vergeet nict
jullie zijn onze toekomst De jongens van het eer-
Átc zulfcÀ straks ook een keer hun plaats moeten
afstaan en dan zullen jullie de kleuren Zwart-Wit
mocten vcrdedigen . Jongens toon je goede wil cens
cn 1aa.t de trailer teyreden_over jullie_ zijn

Het nu vol-gende stukje , dat doo.r Jan Kramer is ge-
schreven, was vorige week bij het versfag- lvan de
wedstrijd van het 2e tegen Trynwàld en bijgevoegd .

" Na alle afkrakende kreten van een onbekende
toeschouwer aan het adres van Oldeboorn 2, zaL 1k,



proberen nog iets goeds tc vertell-en ove- dit eff-
ta} . qerst hcb ik persoonlijk kritiek op dc rcdactic

raan hct clubbfadr dio mecnt dat er hel.cm' ê}L nlnts 1n

het bfad behoeft te staan over het 2e eff tcif ' Yiat
de verslagen betreftr waren wij zelf fout, omdat er
nooit iemàttd werd aan€'ewezen. l/laar waai:om staat er
nooit eens een ópstelling gepubllccerd r of een aan -
vangstijd van eeÀ wcdstrijd van hct 2c. Biina nie -
maná wóet of wij nioctcn spelen of nict,. Is-het fc-
Ëfit"r allcen maár bclanori;t< t Is het cigcnli ik we1

tc.tenO dat ook hct 2e bovenaan aan dc ranglij st staat
en 'rcl mct de vof le winst ? Er karr voÏgens mi j t -:n-
minste wcl cens ecn stard worden gepubliceerd ' ''7J-

t urr."t wij il de ogen van vcl-e supportcrs en vooral
spelcrs van het fe nict goed -voctbaffcnr toch docn
wi; ons_bcs: :'_":":*:":t-,:t: |Tn1":"_t: t'r'orden.

lot zover Jan en Ík zou hcm dit wilfcn antl'roordcn .

liI-',LES wat bi.j de redactie binnenkomt wcrdt gepu -
bficccrd, Niaar aanie:zien dr: opstellingen niet gc-
bracht worden kan ik ze ook niet opnenen , Je ver-
fangt toch niet van ond rrgetekcnde dat hij maandags
avond s eerst de buurt a-f gaat lopen orn verslagcn en
ópstcllingen bij elkaar te fondel-en Ik gcef af twee
aioncl en pàr wectc aan het krantjc en dat is mooi ge-
noeg_ ._

Zo zondagsmorgens tegen ncg€'n uur zijn er
altijd sportl-i.efhebbers die evcll naar het terreln
gaan om te zien hoe hct terein er bl j l1gt. Of er
àel gespeeld kan v;ordcn en ieder hoopt dan maar dat
het áee- zal vallen, walt voor velen is cen zonda€r
zonder voetbal een verforen zondag "

Nou het lag er dezc zondagmorgen belabberd
heeo . Een stuk water op het tcffein, het vras niet
mooi meer . Ook de consuf had hier natuurliik moeten
zijn, maa.r a1 wi-e kwarn, geen consul , zodat ct om 10
uui gevoetbald moest wor"den r Nou.op somnrigc plaatscn
stonóen de jongens tot de enkcls in het vrater ' Per-
soonlijk weát it< niet hoeveel een tcrrein er ondcr
lijdt, maar hêt is riu in éón kccr zwart gcspecld. U/ij
zijn hier atlemaaf dol gelukki€ mct zo'n mooi terrein
naár laten we er dan ook zuinig op zfjn en als dezc
consul het niet wil docn, laat het bestuur dan een an-
,ier aanstellen .lJ.s men dit baantic op zich neemt ,'1ent men er ook voor te staan . W. de VrÍes .



T,IN II,LI LEDEN

tic-kaarten wordcn aangr:bod cn .
bond scontributic cn verz ekcring
Uw mcdcwcrklng in dcze ,

Bij voorbaat dank.

In de cc.rstvolgendc wekon zul-len de contribu-
Teven s za1 dan de
worden gcind. Gaarne

De Pcnningme e ster.

b
l.

'

S T R .ÀFl'{ ;', -ÍrT REC IiLnN

fn alfc bladcn lezcn wc, dat er elkc zaterdag
of Zondag spelcrs cm dc een of andcrc redcn, vraarschuw
ingcn oplopcn of naa-r de klecdkamcr worden ve rn,czcn .
In dc cerstc plaats is dib voor dc betrokken speler
ccn grotc verncdcring. In do 2c plaats urordt uw club
in ccn sfccht dagficht gcstcld cn ten le wordt dc spe-
l-er voor ecn aantal vucdstrijdcn door ecn strafcommis-
sie gcschorst. Dat deze straffen er nict om l-iegen ,
wect l-cn icder. Vorige llcck werden straffen van tlen
jaar.uitgcsprokcn. Nu mogen we bij onze c]-ub nict mop-
pcrcn, wat di.t bctreft, dc laatstc jaren kornt het spo-
radisch voor. Toch mencn llc hierop te moeten wijzen,
ook voor vlockcn en onwclvoegtijke taal k ar1 mcn ge -strafb l",rorden" Bovcndicn krijgen de clubs nog een re-
kening voor onkosten aah de strafzaak verbonden. Zo-
af s af s cens L-crdc,'r ve nncld, wordDn dcze kosten aan
het bctrokkcn lid in rekcning gcbracht.
Ecn gc\laarschuwd ncns tel-t voor tv'e c .

Het Bestuur .

UI? .AI,{ERIK./I O}ITYINGEN WE HET VOLGBI,i''E BEJ]ICHTJE V,4N
DTCTUS
BESTI VRIIII'].D-EN , Het vcrheugt ne zeer e zulkc goed e
bcrichtcn ovcr dci vcrrichtingen vaJr hct eerste e1fta1
tc krijgen. Ik kan Can ook nict nalaten ju1lie vanuit
.Ancrika hcef voel- sLrcces toc te lrens.n voor de rest
van de compctltic Gi Z0 DOOR cn misschien kan ik
ccn le klasscr aanschouwcn als ik terug kon. ïn íc-
dcr €reva1 vccl succcs in dc zware strijd.

Mct mij is alles prima hicr en heb een echt
mooie tijd. Hct 1s ccn helc ervaring dit alfemaal te
bef cvcn. Hct amcrikaanse voetbal is cen wonderlijk
spel . Spelcrs dra{zen hefmen cn maskcrs. Hoop er cens
icts van te vertel-f cn. Nogmaal-s veef succes en de
hartelijke grocten van lictus



B.AKT]UIZENl - OT-,DEBOORNL 2-4
Wederom is hcr ons gclukt cm ongcslagen

te blijvcn . Ditmaal werd Bakhuizcn hct slachtoifcr
ne thulsclub heeft er Vvcl a11es aangedaan om ccngoed resultaat te bercikcn, maa_r Oldcbool.n was nu
e enmaal de bcterc plocg .

De eerste hclft was nog naar cnkclc mi-
nuten oud, tocn Oldeboorn de lciding nam door ecnhard schot van Jan Jcninga . De kccpér van Bakhui_
?9! -ureld door dit schot vof komon vi.r-rast, zodathij dc bal- via zijn handcn in het doel tict sprln_gen. Bakhuizen kwam echtcr al spocdig op gcii;ke
hoogte, nadat onzc verdediging niet al_ tc stcrk" in_
grpep Í.,ang duurdc dczc gc1_ijkc stand cchter nict.S. Knol zorgdc blj ccn doelwórstcling al sauw
voor 1 - 2 . en na ccn vlii:gcnd schot.van J.Jenin-
Fa wcrd hct I - I lvat ook do ruststand wcrd.

Ic twccdc h,lft hceft Bakhuizcn ondcr:luide aanmocdigingcn van het publick furicus aan_gcvallcn . zodat onzc vcrdediglng hct sor0s zwaartc verduren krccg . Bor4cndi_cn wcrd het vcld st-:edsgladder doordat het mcer begon tc rc.,renen"
Onze uitvaltcn waren echter vcel pc_

vaarlijkcr dan die van tsakhuizen en nadat de Links_back een ovcrtredinE had bcgaan, mocht J.Jcnín€:a
een vriJe trap nemen en deze vloog cr in één kèer
in . -1 - 4 " Direct vanaf de aftrap had Bakhuizen
nog één keer succes en dat bctekendà meteen decindstand " 2 - 4 Wcf had J "J:nin,1a nog rénn,aal
succcs met cen laag schot, maar S"I._nol sbónd n.tbuitenspcl, zodat ons vijfde doelpunt wcrd afse_
kc urd ' i7. uoi =r".,

I

u

BERGUM ] - OI,'EBOORN 3 ?- 2

Onderweg naar Bcr€,um regcnde het zo,dat het niet mooi meer was. verschrikkelijk mei
enmersvol tegelijk. Ílot leek d aa.rom zo soáber a'l _
femaal . Maar iénmaal in Bergum aangekomen vicl hetall cmaal- wat mce. Het veld -was nog kurkdroog. Hetwerd droog !1cer, hct was allemaal ín ons vooideel,
maar de uitslaE van de wedstrijd niet. En toch vlottc-het ncl wat, maar nct wat wi; tc kort haddcn .had -Bergum nu nct wcl_ . We wai"cn cok wat onf or _'



tuinlijk. Dc ccrstc goa] zattc Kccs Vy'icrsma zcl-f .
IJc rvr.'d, zo\7 onz. l, p9r .f uit schoppcn, maar schop_te hcrn cr z,c)-f netjes in. 2 - O_ BeikenÉosch ,";tiàhct derde doelpunt 2 - I. Dat was ook de ruststand .Na dc uust ook wr:er urat và-n die ongelukkige goaltjcsNijhol.t vcrkl-eindc nog cens de stand. Het-we rd ., i-.,lrct cind 7 - 2 voor bèrgu_m l. He t warcn sportieiË.j on,l ens daar in Bergum

Henk dc Jong
OLDNBOORN 1 J LiNGEZTV./,/,G f I , _ 0

Zonda! hauctcn uri j LangezwaaE op bezoek -llct vras !-.cn mooic wcdstrijd op ccn spicgclglad veld.
In dc l-e hclft ging dc strijd ongcve.r rclijk op
f,angczvraag brak soms gocd door, maar het duurde.af_lcmaal tc làng. \Í/i j haddcn mccr sl.lcccs. Tijdens ccn
doel-worstcling krce.r- S. \iiatzema dc bal tc pakkcn en
schcot ons c,:;rsto dccipunt in, Icn ogcnbliÈjc latcr
vrcrd hr;t zclfs 2 - O door een goal van H. pccpjcs.
\1ij krcr"r:n nu cen klein ovemicht jen paar Àinutcn
voor de rust ging P. Hockstra cr a1fócn vandoor, om-
sp. cf d c-. cnigc tcgcnstandcrs cn j ccg nLlrnricr drie indc touv;cn . Zo eing de rust in .

l{a dc rust gaaktc F. Hoekstra cr zclfs
4 - 0 van door cen vrijc trap tc bcnuttcn . Di.r;:ct
hÍcrna ma.akte S. r,Àlatz i:ma cr, - 0 van-

Na nog ccn paar govaarlijkc aanva.llcn van
Í,angcz\', aag tc hcbbcn afgcslagcn, bfccf dc stand 5 _ Oin hi:t vocrdcel vrn Oldcboorn .

i. Jenins a
TR./,I1iII'iG B JU}]IOREN

De traininr,' van dc B- Junioren op zaterdag.-
! cerstvolgcndc tralr,ingg./,VOitD

2novembervanl-Buur
middag ís vcrvaffcn.
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OPSTIT,ï,INGE}tr voor a. s. Zondag JO Octobrr
BERGIIM 4 - 0Í.,Dm00RN 2 aanva.tlc tf uur

Go rter
T_,.Visser lV. Rodcnburg

S.VÍagcnaar M. Klccfstra R. Dam
R. I"no1 - S.v.Zinderen- E.Vink- J . Kramer-J . .Àd amscRescrvc D. Wagcnaar -

uur
TRYIIWjJ.,DEN4 - OIDEBOORNJ 11 uur

J aWa.onaar
C. álders J. Vcl-tman

_ À. Nijholt K. f/iersma H. de JongJ.Nieuwl-and. H,Berkenbosch- L.Gorter- D.van Leeuwen.
J.Watzema

Reserve C. de Bocr . vertrek 10 uur uit noolhof
Het eerste elftal speelt zondag thuis tcgen

-_lt1c5:loIJ!____
VERSING OLDEBOORN 2 - TRYN\ï?IDEN 4 B-1

Jan. Kramcr

YERTREK 1O uit Doolhof

Wat de gcstcfdhcid va-n het teffcin bctrcf
hadden wc zondag eigcnlijk níet moeten spefen. Na al
ongevecr een kwartier' spelcn was het velà reeds cnbc_spcclbaar gellordcn. Toch werd e_r door beidc plocgcn,
maar vooral door onze sircl-ers energick gespeótC .Hct-spelpeil, Iaf qan oók helcnaal niet-laà,.' in ver_nouo]-ng tot het modd erige vcld . ,4-l gauw werd dc sco_re door een van onze spelers ireopenà, na enige góááe
combinaties op het midd enveld. .4angeriioediga àooi- hetpubliek dat de regcn trotseerde, béponnen-wij steedsbeter te spe-Len en de stand was met de rust d a-n ooka1 3 - 0- De stemming in de kl_eedka"mer was dan ookgoed en \rye waren hct e'r wel over ecns dat we nu dejujg-t-e opstelling te pakken hadd en, nadat we in ver_schillende wedstrijden nog we1 eens in een andcre for_matie waren ultpckomen. Na de rust 1Íep de sccrc al
snel- op tot 5 - 0 - Doordat we noi in ói;.en doel trap_ten frcer ook Trynwaldcn no.- ccn goal . lc cinOuitsfài
was B - 1, door doelpuntcn van E.Vink, S.van Zindcrcncn R. l;nóf .

En voor a.s. Zor-dag allemaal wecr heel veel
succes tocgewcnst .


