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Om de

Op zaterdag 2 Sept's middags 4 uur was het dan
w.cr zo vèr, dat dé jongens die vrocgcr mecspeelden in
onze cfub, doch nu buiten Ofdeboorn vtonenr wecr naar
hun dorpjó warcn gekomenr om !ïccr cens mct vrienden on-
der clkàár te voeiballen om de Henk-de-Jong beker'

Uit Dcn-Haag, Zae:tdam, Lochem, Enschede, iVad -
dinxvccn, ja ga zo Àa"ar door, waren ze weêr naar hi-er
gekorrlcn.

J. Brand sna

De opstcllingen warcn

J. l(ulpcrs
R. lVuite

ii.Vecnstra)
H.Bloensna)

o. Ilni rla. J. Hei.da B. Strenlcr
H.Beikcnbo sch-J . Po stma-H.v. d . Duim-D. Vi s ser-R' Castel ein.

. schcid srechtcr H. Picrsma

.À. Castclein- J . Nie uwland .-H. d e Jong-
J. V{atzema

IJ.Rodenburg M.Me es t er C..lJ-dcrts
J'vë]tïïu" u"ri" 

Ni jholt

Zo lJ zíet, warcn in de B.ploeg ook oud-spelers opgeno-
mcn. Het haddcn er nog vc'cl neer kunnen zijnr doch
door omstandlgheden hàdden enkelcn afgeschrevcn, die
volgcnd jaar irel weer varl de partij zullen zijn . Het
ziet cr àa.ar uit, dat wc volgend iaar twce 2 ploegen
van oud-spelcrs tegen clkaar zuflcn kunnen laten voet-
ball-cn . De uitslag was 5 - 1 voor de j.ploeg .

En dat zc nog konden voetball-en hebben ze La-
ten zien . We hebben kunnen zien hoe Jan Hcida de ba1
o; de vicrkante behandelde en prachtig plaatstc Hoe
sÀcl Roelie nog is en de bal-len van links het helcvcld
ovcrjoeg naar de op de rechtervleugcl vrijstaarde Ber-
kenbósch, die dan op zijn beurt mooie voorzetten gaf.
Hoe Douwc Visser de keper met cen scheinbeweging in de
óene en de ba1 in dc andere hock deponeerde .Iioe Jan
Brandsina, Hendrik v.d. Dui-m cn Bouke Stremlcr ondanks
hun buikjes hun mannetjes. nog stonden .Oene Heida
stce d s mái-r vteer achter z'n voorho.-d e aanging en de



heren Cagtelein nog net a1s vrocger altijd de goal te
hoog zockcn . Hoe IJmc nog net als vroeger voóht als
een echte tenler en nooit z'ri manlet j e losliet en de
beidc Jannen als keepers nog goed wisten wat doelverde-
digen was . rest ne nu nog te vernel-den dat Jelle post-
ma nog dezelfde l-angc passen heeft en er steeds gevaar
dreigde als hij de bal- had . Dat K.Vc.nstra en H.Bfoem-
sma icder een heJ.ft mcespeclden vanwcge de buikj.cs .

De uitslag was uiteind"Ii.ik niet b.lansri.ik .Het onder vri"ndcn voetballcn dat w:ó dc hoofdzaa[ --
De Henk-de Jong beker kwam dus deze kecr voor

c€n jaar in het bezit van de .4. Ploeg
Na afloop hebbcn de heren , met hun daxoes,

voor zover aanwezig, nog even gezellig onderelkaar nage-praat en z ul-fen er wcl hcel wat oude verhalen op tafelzijn gekonen en allemaal hcbben zc toegezegd het volgen-
dc jaar terug te zul-len komen lv.de Vries

384lry_!I{!sry!_qE-!E!!III{!_:_
In hct eerste elftal \^rord t ( te ) vcel gcpraat
r. leecr-qs-eeletqÊree!!€r

denken julJ-ie daannee iets te kulnen bcreiken
denk er goed om , dat vcrllcs je altijd. Je
l-oopt als het de scheldsrechter verweelt een
waarschuwing of cen schorsing op .

B . !sgsl-9e-pg-d9!p919le__
opvallend is dat di.t veel gebeurd op een ge -. prikkelde toorr. en wat krijg je . een geprik.
keldc stemming in het gehele tean .

bovendien is dit een gebrek aan ;
JA EIGEN CON!ÏTIE

wel tijd om te praten . geen tj_jd on er ach-
teraan te gaan .

SPORTIVITETT

denk daar ook eens aan Jullie spelen nnet zh
elven.met el-kaar moeten jul}ie spelcn. De 3én is tech-nisch wat beter als de ander , rÍLaar die ninder techni_
sche verzet soms tweemaal_ zoveel werk "Probeer met z'n allen een vriendenplocg tc. zi jn. Datis de enigc weg om iets te bereiken



\ï.ÀT lloEii ',ïrl :R -l,,',.ir ?

ZEI-,FBI11]'NRS I IiG TOli]tI!
ZI]LF C RI T ilii H.IB3]I}i

V. o rz . va.'] llc el

T 0 T 0 - nicu\'/s
ne B toto's zlin er 6?8 formulicren ri'et L97 +'

kolorlncn ingclcvcrd ' Voiig jaar was dit 328 forrnufie-
rón J" l0O4- kofonnen in dczelfdc pcriodc '

llen Socd ï'csult?'at -mct gèmiddeld 85-pcr kce r
doch als *" Oaá co"uiái"ràtt dat ci necr dan ll0 pcrso-
,r"À ziin g' r'cgi str..cld, bli jvcn cr pcr. kccr 50 f ormtr -
ï;: ";;";.8-. 

"".t is hicrv"-À d' oorz:'ek ? v';rgctcn.in
l""""ir"""of vergeten in tc levcrcn of nict op tijd

ven "

zijn
Het kan

uw kcnnissen of vriendcn rceds ingeschrc

"ág "t".Os 
. er koncn nog 44 toto's

toto-coninissie
NI],lu,,t/E r-,ilEl.l :

dc volgcnde heren hcbben zich als l-id opgcgcvcn
sinds I sePterobcr.

de
>

I

H. Brouvr e r
r r ÍÍ^ ^1, ^+ -ó\l . Ilut.r!-uaa
.l . Bcned lc tus
r' rtanw i rL dÍr
!. r qLLL:4rrb*

F . Bl auvr

all-e n cen hartclijk welkon
cn veef succes .

H. Vool st ra
H. Kerkstra
rï. Vcenstra
i. lttrL-L f \:-

J. v.o. rJ1.l

in d e Zwart-\'fit gelcd eren
Het Bestuur .

SEI,ECTIE-TR/,I}IING JNUGD

Voor dc sel ec ti c-training voor de jeugd be

leeuwarden, waren door hct bcstuur 2 spelers Yen onze

"i"Ë 
opÀ"gó""" . Prachtig ' ( cen rnooie voorzct

iáà" "ir"aó 
af*vcrl ine )

Er waren op-díc eerstc avond veel jongens mct
trun lcid crs bchal-ire Oldeboorn . Eên van de twee opge-
Ë""a"="1FI6rs was er nict, tenvijl.de tweede op eig-'n
fiout.ic was hcengegPanr want ecn lcid'r.was cr nict '" À1= hcÍ Éestuur jongcns aanwijst' best ' rnaar
latcn zt' dan ook voor e eri leider zotgen '

De voorzet was gocd , maar in de afwerking
werd gefaald .



í
'r KIEPIR ZIJN " valt ook nict mce

Henk de Jong schrijft over de wcdstrijd Oldeboorn -
Bcctstcrzwaag o.n. het volgende ;

Zor'dag maa*kte 1k in Bce tst.].Tz, aag n'n dcbuu.t
als doefman Dat ben ik m'n he l-c voe tballoopb:-rzn nog
nooit geweest . Onze doelnan van de vcterancn vrÉls ncg
met vacantie en daar ni-cmend op dit baantje gesberLd
was, bJ-eef er nlcts enders ovcr dan hct zclf naar tc
docn . En hoe . Een heel k.:lm rplll-ert j c , ik grec.p
mis I - 0 voor 3cetsterzwaag . Nog vÍe.nxeaf mocst ik
vi"ssen tenvijl we in het vel-d niot ninder warcn, naar

ja, doêlpunten beslissen nu é énr'aaL cen 'vled-

:':'10 -
TRÀINING VOOR GnSIIECTEIFJE JIIUGDSPEITIRS

GESOnEN TLiSSEt'l I-9-54 en L-9-52
Yoor dezc training v;elke gehouden wordt tc Le cuv;ardcn
cn onder 1ei{ing staat van dc K.1.1 .V.B.treiner dc hcer
J. Slotemakor zijn uitgcnodigd de volgende spclcrs ;

.*
(H.R.lilcuwland 01d eb corn

H.v.d.\lorp Iice r.rnve on
.,A"v.Hiel- liicator
J.IJeinkens S.C.L,ecut'rard.n

P. Kok Sn c.; k
Jar. Hci'o. r Rnod-G..-.1
R. Tin"flerrans It rt

H. Sc0rdcn lreno

' J. Toornstra F.V. C
R. Zeer s. c , Lc.-ui'vard cn
G. Slootjcs Wcrkum
f .r'cn li.jk B1 auw"rlir .

Ir/1j wensen orls cfubl-id Hendrik lli r: uvrland vecl sLrcccs
bi j bov. ng ho;rr.dr Lraining .

? áïnRDliGlíiIDl-ÁG_ VOETB /J,

Oldcboorn Vctcrancn- -nri sia Yctcranen
Zaterdag 2 uur tradcn víc voor dc twe i:dc wcdstrijd 1n
dc con;etitic aan tcgen lrisia, 3:n oude bekendc van
twce jaar terug, waarïan al-}e èn het lichaamsgcwicht
plus oi:vang was tcegencri.jn .

Voetbaltechlisch cn harcthcid war.n zc rvcl dc
roecrdo.re v a.n onse doch verlies vtas nisschien nict no -dig gcweest . lla een l-O achterstald naaktu. Llarthen e-i.
met een mooie kopbal uit een cornrr f-l v€rn, Daarna
2-I voot Frisia, rle.arna Henk de Jong voor 2-2 ruststand
zorgde.. Na de rust licp Frisia uit tot 4-2j \\ earna
Kees eindclijk vvcer ccns dén van zijn knocrten kon ]os-
Lat:n , 4- i- \'/c kr'rqcn wr qr -hoop" -raar c9n 5c , dqclfLint
íáÈ-riisiá v..Idi oËs voflcdi6.''Een n'Io01 PartlJ 'Jt
vó.t6àl ' volg.nd. vr-ck de . cistt puntii=uZr_-,no,.



Ol.d eb o orn l_B j-l
;at rdagn,iddarl r.o. Sten w, no, r, tr 6' q . .

kronk hit e""it, -iiuiï:;;,;"ï; 
á.",,já"i?rjo'o#.3,il.ronnun. ,1, war. n onÊ .v. ur ,vr.i1 st. rk, naa_r _ er) goJdcdcorbr'--"k .:n f-O voor F.F.S. trori á.;;p sccordc H^n_C -r-,,ik lJieuwland 1_1 e:n. wc bcgonr.", u,,".i'ri"t volle nocd.Voor rust wcrd het no! Z.f voor-f'.1 .S. In detweede helft was T.F.. s_ tocrr"siàrte;";"';;#;.rr'Ë""i_,ven . en dat was ook dc e induítsfa,g . '

_ _ _Ji:n:v . d .1,{qer
L A'icnz'í/llc 1ri - OttEtsOontr 1.4
Zcndag .j.1. bcgonnen wc aan onzc +e conpctitiev,cdsrri jd. ti.t sp..-1dó zich .i i""ràn5.7y,ií1t .Dc , 6'1.sbo h.lft u.n à.,.;;;.;.;à sb.,rkcr Lanec_Í*oogt . 
af ho.wcf wi.j hen sor:s r_ct ,-f i.lf, -_ 4unt- t:ilË_-bu;c.aldLln. À"aar d,i c.cht .t,o,0, k;;'i3;È ;ï;; ;.;tï;_deren dat Lron misverstand wcrà-aig;"iiaft mct ccndoelpunt--t-O. set dezc stand giÀÀE"'*à 

"u"t.nlJa rust rry._. c.r cen Uctei iF.nle'zíaag, n:.r"r tochook c..n r -.-r. r.anvrf rcno oiJ.là"i..'"1,íá- h r ,,,-^ ^rwe er, Lengczwaag dat ,,.en doolpunt ;";il; Ë_ó.-".i"ïtnoist v!randi:ri nr' .i

il; ; "J';' ;#ïli'ï;'3rlii "il"i,i"oSff '; : "ifi 
..í;i' ";l .

hoogopspringcnde dool-àt" i-í. ri"!,-)*i.g probcerdcnoi. r'rcl :cn do,f nrrnt t.. 
. 
r:ak-n, -;;;"";át licp op nicts, jj.oll 1,,3?!.".iï;"''31. tn_J --'i ^.ï"i"",ïi,,,.rt, 

. t i jd :nc

Hr:?H:áii "li*r*í""5 
o:ii".Í: 

i:}."9;; íl*;"i;;;
ivog ierts in hct elg3nL.en. De voorhoede_spclc.rstreuzetcn tc tanc on ae raï-li.;;;:":; en de achtcr,_hocdc is fa.n,; nilc zi,k.r v:_r: zich:]f:.- ;ong..ns pro_bcr.'r hler wat aan te doen;;;;iil;'iutt ziun, oathct nog bi:trrr gaat .

_ _ - /r"_.lgeniles
\Í.7,.S. l- _ Oldeboorn 1Zondar i.l. krcgen. we vr'oer ccn bittere pil teslitrk-.n, oll.daÍ v;i.- oorr oE-viuio""*á0"ïïi;d niet in ccnovcnninnrng konden or;r2.:tten " H"t i;;;-er. in he t beginhercnart ni. t or, u"l-g:_i:á".1;; ;;'i.oo" ,ou ,vordcn,D. parri,,c,n roor.n .""dig t_g;n "ïi.aÀr-àp c-n ovêr enwcer ontstonden kanseir, naár de teià."gcaflcs voo-r _

ïï1"1fi;"1:"lnrï";it:.ri;r" 
'wi 

i;. ";;;:". voorar. Hor_
u,.n."ïË r,Ëi"i iii ;.1*I' ,o\19t Yorn cn dat sur. 'ó"iroJ"-àáï-róËo'-p.""pËËtÏ!íË"01J v-Lcs"n gocc seEoÀbi;;;;;-";
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V/.2.S. zocht het voore'l in dc lange ps'sst- cn' z't-
ic dc achterhoedc van Cl-dcb ' sons voor grotc probl'.-
nen. Eén zo-n proble"tri-*"" te vcel voor cc vcrdcdiging
,," o*i betekenàc l-o vocr ''YZS

De twccdc helft uu*n t* vr::f rnlndcr Schaltc' Oldir

..'.,rn w.,r"vicf Í'-ur :-tt'JI o"O' fout door t v' cl r'chtcr
ïl'i,ïtiiiJ.'Ii à..ài'oËó"*Áiàt" dc voorhocdc dc nodigc

à-"""1"w2Ë kvr at in rt"l rt'it va'n hct niiddcnr''cld r-'n k-on

aa-trd nngen . Nt ecn 
-ftti"til"" 

sp91c1 r''c sulic erC c dit
lichte overwicht toï """ 

.,re rkcli;k nagncfick doclpunb.
ïanrechtseenopt"t-tg"g"tt"nvoórzet'gevclgddcor
.;;;;; táputàot ''sËni'lge speIers gavcn cr toen

r Ír3r dL brul. acn cn gcloofdln nict I" cr in cig'''n kun-
;;;: ï;";;; 

-,.i;- t'i.t"i-s ir ^en acht :rstend -n noct'n
wc daarom de kop ,n"i"'iát"tt hangcn }Iaar nijn mcning

zittcn er cnkele "pàf""" 
tusscnl die het te goed wetcn

Ëi-ri"it ".." schcicèrcchter noch aanvoerder'iets aan -
#";;";. ït'vino cit ;a'r'r:'cr cn ê92-icn cnzc positie op

dc ranglljsi kunncn wc"ons ciat beélist niet pcrrritteren
" ttág cvcn h( b slot van du r"udstrijd' loor ccn

penalty i)lï-"""il"iia" ="Éàot 
'ttZS zich naa'i cen l-0 ovcr-

11/inning.
Volgcnd() week dus dc grotc derby' \ïe hopen na-

tuurlijk o! i"d."= aanwczigheid' Heus rnensen' suppr-
;;;;-;ï.t" bËlangrijk' Zij kunnen spu-Ltrs srinul rutt or'

;;;"";;"ï";p"-"ï"tï"' t'-Ëon''"n cn dàt hebben we nodig'
àriilÁ onz'-positir op dc rangrijsl'."Ëï: ïàá"u"r-t àe'nk H' lJ<ken: an

oÍ.,)EBOORl'r l DRiCHTEN ? -l - B

Drachten 7 h;;ii- i; dc afgclopen zondag-getoond
cen st"rkó tegenstarràcr te ziln cn dat heeft Oldcboorn
ook aan de lijve otaó"vond"^ ' ll'a-n t rne t dc nicuwc sa-

rnensteltring klopte 
-Ë"i 

"iot Met de 1115! was het a1

r-Í1 ..'.1r1ï. Drachten. iiá-aË """t 
was het wecr Drachtcn dat

á;"táil;"";ï::i;;ï;"'';"*á"i o"" rcselrir'at van dc krok
;;"-"i;;ï"";o"Àie e-o--3óukc dc r-'eéuw -scoordc he t cnige

ïËË""àáËrpí"i.--,',i àot"ái ou" sLccht begin' naar we ho-

pcÀ zondag a.s. in Urctcrp op betcr t;:ït:Ët;:"; 
-

or,lEBOOtiNà -olnrnnP] . -2-3
Dat 01dcboárn 2 dc mocilljkhedcn al--tijd- go^ed-

wect oo te losscn ïi"t"" wó af ldng, naar dat de 2-l
ÏIIi"ïEt""a-;;;-;""il;tl iÀ uè" 2-l' ovcnvinning werd

c

t
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ongezet, bewijs! ^nog cens dc kracht en doorzcttingsver_
nogen van dit elftal_.. Nu zult U zeggen, naar darr dj_e6-2 nederlaag varr vorige week. l,laar-ja; u weetl dat elkgoed e1f tc"l ook zijn tegenslagen lient .

Maar we hebben ons dus goed.hersteld. Dat a11eshebbcn we te dankc.n aan onze jongens zelf natuurtij[-;;
mede door onzc l-eider de heer J.Kraan Zijn technïsch
cn tactisch inzicht , zíjn eeuwig optimisnË "" ,ij"-"áfu
goede aanwl jzingen weet hij altijd op zeer toepasóelijke
wr-Jzc n.-ar on.e oren te slingeren .

Over de vredstrijd het volgcnde : Over. t algencen
ecn zeer sportief verloop, net een sterker Oldeboórn ,vooral in de tweede helft . Na een kwartier wist onáevoorhoede te scoren. De thuisclub wist echter terug teslaal door twóe doelpunten . beide doelpunten waren"on-
houdbaar voor onze keeper, die z'n taaÈ goed wist tevol-brengen , ïn de tweede helft een voorldurend sterker
Oldeboorn net een kl-eine wijzlging in de opstellingDit l_everdc dr.lidelijk voordèel_-op, want we'wisten iog2 mael te scoren. Toch hebben we nog tai-l.oze scorinls_
kanse? gehad. Dan nog veel 1of voor ónze reserve Steíenvan Zinderen_, die_ Rinus in het 1ae-tste hal-f uur vervine.Nlet heel v_cel plezier ging hij mee en heeft getooÀa-o6t
weer een plaats in het twcede waerd te ziin.

Tenslotte nog de afgezaagde naar nuttige opmer _king, om toch vooraf te trainen] want we kunnón oir"-po_sitie op de ranglijst er afleeà mp.ar mee verbetcren :Vooral de ke epers- training moet rne er aandacht kriisen^want vrat dat betreft wordt ons tweede elftal mindefraai"_
di-g behandeld. ,41_ net at is dit elftal een oergezellige
enthousiaste en sportieve p1oeg, dic U beslist àoet ziónvoetballen. Kont U zondag a.s. gerust bij de wedstri;dOldcboorn2-Oerucrol.

_ _ : : _ _ _ _ _ _Jgr'. Ergngr_
ZÁTEFD,AGMIDD./IG .30 Sept. 2 uur F.F.S - Ol_deboorn

veteranen.
OPSTELIII.IG I H. Brouvuer

C . .41d ert s J. Yeltnan,t. Nijhott M.Meester E. ldema
P. Go e rrc s-J .\íl at z ema-I-.y/i e rstia-H. d e Jong-D . v.l e euw en .
RESIRVE K. I(ra.nrer vertrek 1 uur ui t d oolhof .

OTDEEOÓRfr I E : - iRNStjM 18 3.15 [;i ; - - -
U. Nijholt

S. Rodenburg lV. Hui sríarK.Pocpjes T,. Poe p.j es ./,.lllcuwenhuis
T. vd .Meul-cn-J.vd .Mcer-J, Nieuwland-H. Nieuwland -S. d e Jong
RISERVES i.Brouwe.r en Ii. Dijkstra
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ZOI.IDTG I OCTOBER

OIDEBOOAN 1 - -ts1., U-ti lrul-.r D r
H' de Roos

J. Tichelaar lÏ . Schriener H ' lkkerman"'---""M;-Ioeef str:a J 'Jeeninga
Y{.Huisman J.Kalsbeek 0 ' Schri ener

reserve 3 -Wr 
Rod enbgrg -

-Akkrurn 11 - Oldeboorn I I
H. Ni euw land

2 uur

JJ Huisman

Knol

H.lVa€enaar . A. Jecninga
.l{.Y.v.d.VètOe T' Kramer G' Srander

s..1ager'jjiàà 
-]ó"À:o 

' ekkónnán-s 'lvatzena-c 'KIeef stra
rus"ive M.J.v.d.Ve1de'
;;;*lÀ worat 4aocr gekend-gcmaakt

'11 uur .oerterP 5 - Oldeboorn l
Jac. Wagenaal

H. Ke rkstra S ' Ve en-eme

3. de.leeuw C'de Boer \{'Hoekstra
.l ..' . oielj -jleó ihruhu*-l' Gort e r-st' v' Z ind e ren -

K . Jel sma

reserve W. de Roos ' vertrek 10 .15 uur

0tDnB00Rl{ 2

opst elI ].ng

Dat was het dan voor deze koer ' Iict ingezondcn stuk
íIrr il"o"-vo"-uriirt uiegens plaatsgebrek 1ig5cn tot
ccn vol6cnde k-cr .

Vexder zou ik de bezorgers vaJI ons krc"ntje
willcn vragen hct iets vlugger tc.doen Het ge -
;;;;i--"t; áat hct pas zatciáagsmiddags vrordt bczorg
àá"" "tiilr"n , De ècrstr wedstrijdcn !Ïorocn dan of
;;i; ;ï o.=o.ofd .l'ls hct op z'n lr''tsb vri'rd::5s
á"iïoï'nEràisÀ-wo"a", n".rt iidcr hct no; v^or h.t
*."fàinao in huis ' Gaarne uvv medcwcrking '

cn nu dan allcn \lEEl SUCCES toegewenst '

i OIRTBRP 4 11 uur .

nlet ontvangen .


