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Gca.chte Spor tvrj- end cn ,
Dc conpctitie draait weer. Hct isalwecr twoc -wckcn gcledcn, dat U het l-aatstc kre-nt jc kreeg

ne-ar dat had z'n redcn .. Schrijvcr dczcs was vorilc weck*niet thuis, want en on het nu nàar evcn in het friEs tczesgcn , Us Jr"nskc hic Ín fe^uike krigcn en dcr noastcnHcit cn I{cn dochs hinnc . Dat wes Cus de oorzaak dat cr
6cJn krr-nt j, wÍls.
voor onze crub mct *i"""#13 :H:3:t;:"i"iiï: :ffriïi:"""
zoa"ls ik uit d e vcrslagen ka-n opna.kcn .

rocp. op alrc lcden *i_irl;"á":;"f 3;"uàï Ëá3?*"ili"n:i"r::-bruik van al-cohol Bij spcrt past nu córirnaal gcen atóó_hof In de divcrsc efftal1cn zijn vcrschillcáde jongc_rc spclcrs opg"cnoncn cn hct is dc plicht van de ouOórcËdczc jongens nlet in vcrlciding tc brengen . Thuis isicdcr zclf bar.s wat hij .na-,afloop va-n dó wcdstrijd wíl_do,'n. of 
^f 

r-t:4 , r:aar bi j uitw..ds-bri jdcn word b veik in JcnírO ru-_L oï ca1 c vori< I , cd cll ned.,rhp,nd .cn 51as 6:"dronk..n .ir is zov_ccl tc koop buitcn bicr of ster[c_c]ránk, dat la_tcn voora"l dc oudcre spclcrs ccn voorbccld zijn iroà" Oo-jongcren . All.jc nre t .fkaar wcg ;a_at, is he[ ook zad<zo tevw mo;--Iijk na_ ccn wcdsrrijd-wci b thujs t; zl jÀ-'--
cn ni_b b, blijvcn plakkcn ï,cidcrs en aanvoerdcrá -du oudcrs van voor:_l_ dc jongc lcdcn rekcncn op julfie'.
Het. noet _zo. zij,n dat de óudórs weten dr.t hon joËgons"i"
vertrouwde handen zijl en dat ze zlch gc.cn zorgon bchoe-ven tc nakcn . Àls icder voor zich het gocde vóorbccfdgeeft is hct cuvcl zo uit de werefd en kan n" 

"nr.-!-ror._dc gcest worden gekweckt .

_, !/e beginncn d an mear wccr net ccn bi.idraie
yap Ja.c. dc Vos, waarr/an ík innlddcf s hct twced. gËOicEi
hcb gckrcgen Het eerstc over dc wedstrijd tegci MtiVz"*I ík laten vcrwallen Hcb daaruit wc]. bógrepón da-t MKVtechnisch jullie mcerdcrc was, Gclukkig frcóf tt het corstedan nu de ecrstc twcc puntjes'binnen gehaald tcgen Gorrc_dijk . Ga zo door jongcni

Vi. dc Vries .



II OM GáU TO FORJITTEN II

It kin sons mci dc fuotbal br:fk ,
llw ant Àldeboarn thÉs tsjin Gerdyk
Koc ck nct komne yn syn spuJ- .
ïn wGnder, dat 't noch waerd IEN - NUI,

Dy goal wie noch gchospcl .oer
Dc grinsrjochter flagge wol fol- fj0r,
Der seach hij bdtenspuJ- doe yn 

"
De lieder sloech dat yn'e wyn .

Sa waerd troch Lís dc wedstriid woun
l,{ar nim;cn hat 't in moai-jc foun.
It gong soms ek net noflik ta
Soks moat mcn bij de sport nct ha .

It foel- mij op, .. nim 't mij nct kwce
Us spuJ- roun soms tofolle dea.
Jow df dy ba1 . Kn::l rís in keer ,
Dcr nor.ttc. skoatcn Ét 't gcwcar .

Jac. dc Vos .

ilI.K.V. - OLDBBOORN 4-2
Na in dc ocfenwcdstrijdcn net wissclcnd suc-

.res gcstredcn te hebben, bogon dan zondeg dc ecrstc e:n-
pctitic wedstrijd . Het elftal ís op papier stcrkcr
.:eworden, near dat is er dc eerste wcdstrijd nict uit-
gekomcn. Misschien was hct feest hi,ervzn oorzeek .
lrïaar het ncamt niet weg, dat wij ons volkomen ficten
()vemompelen. Met sne1lc aanval-fen sti.chte MKV onrust in
,,)nzc vcrdcdiging . Er werd paniekerig gevoetbald en er
riclcn grote gaten . Dlt bcgin-offensief ]-evcrde de
reeuwarders drie doelpunten 2p en ecn goed antwoord had-
ien wc niet k1aer . Na dc rust ging hct beter, vooral
vcrdcdigend. Er wcrd vlottcr gccombineerd en we warenjlcller op dc bal . Zo kw ari J.Jeninga na 10 nin. spelcn
:iJ-ecn voor de kceper en zijn schot bctekonde 3 - I -
I,rl- ak hicrop kregen ue cen uitstekcnde gelegenheid dich-
tcr bij tc komen, naar ./it e faalde op de doelJ-ijn .MKV
lras gelukki-ger en naakte 4 - I . We spcelden een verlr-
rcn wedstrÍjd naar konden uit cen scrinnage toch nog
Gcorcrr . Jeru:re r., maa! ecn volgendc keer gaat het vast
lle tcr ' H. Ikkerna.rr .



K0LtuM 2_ otlEBooRNrr2 0_1
. Nqd at vorÍge wcck . n:et I - 1 van Kollu.:r w?.s Êewonnenk_ond cn wc zoíd e.Ê mctc en iaar o ór_eïáii*,ipàïàn":-"'"'""
Koll_u:l had nu een veel sterkcr el_ftel in hct veld gebrachtmet een aantal geroutineerde oudere snelers .
Hoewe1 wo over hct algencen ecn overilcht haddcn. noestChrÍs toch enkele rnalei goed redden . n" ï"àtà-k.#";;'""
kw arien voor het doel van-Ko1lum , nrrí onro voorhoedcfaalde in de afwerking en liep buitendi.en stceds in debuitenspel val . Daai er ook-nog spuiórs wa:.en die neerpraatten dan voetbalden, was het te-verklaren aài-frËi--net dc rust nog 0 - O siond

Ook rja dc hcrvatting specldón zich hacholii_kc noncntcn yoor het doel van"Kotïu"-;i--";-àó ;ï;:";à,-de rust wist Wiebren te scoren na een goede pass ven-Metro. 0 - t
Kol_l- un begon nu duid eli jk veniocid te rakcnnear hiervan werd door ons niet leprofiteera. nvànwáfgeprikkeld door cnkele ruzietjeË in het ve1d. kwamenonze tcgenstanders nog tot ecË fe1 sfoi_oiiài"ï;il#""onze vcrdediging_nct nirk aan hct hoofd, wist i;;-ir;;*c].ndsr.snaal- stand tc loud-en. tweo puntjes rijker ionaan de terugtocht worderr bcgonnen, iaarËij onáËr.lv"à-nognaar een wasgelegenheid gezocht noest woráen. f<offim hbn.1. wel_ een prachtig veld naer geen wasgelegenh;it o;-het cafó waarirr'.ar nen- ons vcrwces, blcek gesloten tczijn . Dus een zeor slcchtc bcurt'vóor-onre gastheren_

S.'i . Hui snerr

frr dc eerste wedstrijd bchaalde ons dcrdegI-ltal dc, ccrste 2 puntcn te6en .róuré 6 btr,r,ur, . ó;t-iseen goed beg]-n, want de eerste klap is een daalder waard
Ma&r nu icts over de weàstrl.id. Na de eft;;;-werd dc Jourc dircct in de verdediging-Ëód""r.tl"rr;;'*thet duurde wel- een halfuur voor heI 0-_-1 werd I óii-oo"goede voorzet vzàn de rechtsbuitan werd de ba1 eó;d ái_gewerkt door St.van Zinderen , die geen pardon-kendc.
Na de rust werd Oldeboorn in dó verdedlcinÁgedrukt. Het ging gepaard met veel get<antór, -*;;il-'-

door de lcider ecn halt^werd toegeróepen. nat hielpheel gocd. Het werd zeifs Z - O áoor ànze linksbuiten.
Het werd- zelfs pog_ j -- 0 voor ons. Dit doelpunt wcrdgeniaakt door de hardwerkendc rechtsbuiten .

oI.,DlEoORN 3 - JOURE 6

Volhoudcn zo jongens . de leider .



GORREIIJK 1A OI-,DEtsOORN1A 4-I
Het begon voor ons goed' Direct in de eerste

ninuten scoorde Tinus cen doêlpunt . Maar Gorredi-jk
kw al:i na de aftrap onniddeliik terug cn riaa&tc ook een
Êoaa I - I . Mear we gingcn door, Toen kregen zii een
penalty die niet nodig was, lVe zcidcn cr wat vaJl near
àc schóidsrechter zci de"t we onze no.nd naar noesten hou-
dcn Maar in ícder geval r het werd een doelpunt- 2-L.
Dit was.erg genoeg. Eerst 1 - 0 voor en nu net 2 - I ach-
ter. V/e voc).dcn ons wat verslagen. Toen gingen wc fcIler
strijdcn , rnaar tocn fl-oot de scheidsrechter tclkens en
steeás tegen ons, Toen onverwachts braken zii door en
scoordcn 3 - I . Even fater was het rust . Na de rust
tocn we cen kop thee zonder suikcr hadden gekregen rgin-
gcn wc hct véld wecr op met wat neer nocd. . Er kw an di-
rect nog gcen doclpuntcn, naar wc kregen necr kansen, zo-
dat wc neer hoop kregcn. Mear de kansen werden nict gocd
benut. EIet wou niet, eJ stonden ze bijna allcen rroor de
ke cper, l,[aar Ondanks aJ-les naakten zi j toch nog een goa]-.
4 - )- - Tcvens was het het einde van de wedstrijd .

G. Brander .

Z4TERD/C/,V0ND 31 ilug. 1968.
on de " lIEiÍK DE JONG " beker .

Zc waren cr bijna a11enaa1 wecr, de oud-Boarn-
stcr voetballers, die wildcn strijden on de'"Henk dc Jong"
bekcr.wclke gelukkig een sportieve traditie is geworden.
Het wederzijds contect blijft aldus bestaan en daarwoor
u/orden reizcn gemaakt uit Z aend an- Dên-Haag- Haarl-en enz
on er niaar cnkcfc te nocnen . " Men " heeft er dus. wel-
wat voor over .

l{aar nu dc wedstrijd. On zes uur floot Rinze
Mul-der de eerste keer en wcrd de baJ- aan het rolJ.en ge-
bracht . Teistond werd er door de " witten "1 hct e].fta]-
geheel bestaande ult spelers van buiten Boarn, fe1 aange-
val1ên en werd hct doe] van de rr zwarten rr gedurcnde ce.n
groot gedeelte van de eerste speelhelft onder druk gezet.
De opzet on in dezc fase de- -strijd te beslissen nisluk-
te óchter, daer er slechts éénnaeL werd gescoord. Een
schuiver van RoeJ- lVuíte verdwecn via de paal- in het doel( 1 - 0 voor wit .)

We zagen weer de bekende u laa.g bij de grond"
kooba].lcn van Jan Brandsna. d: korte driftiEc snrints van
Boike Stronlcr en de so1l 'tan Roel lïuite . De bóidc ver-

{'.,

t



I

-dedigingen konden de aanval-J-en echter vecl-al- dc baas-daar dc necstc aanval_lcrs niet nccr de ,' Lucht ; ";;:
den on langc rcnncn tc onderncncn .

waren hct dNa,$b{BÊtditcËaf;gf8fÈ"%flE6""f8lEifiÈd+.t*
Douwe Visser. Nu bleck ook dat de meeste witteí ,rá",lucht stonden te happen. Er werd dan ook van ae nielslanker geworden Jan, Bouke cn pieter de l-,eeuw 

"ooriOu_rend actie geëist door cen niet aflatende ljver varr eenJan Nie_uwfand ( +A jaar_-) Nijholt, Jan lilatzóna, ffenfc áËJong, Kest Veenstra en MarteÀ Meeêtcr. Jel-J-e Éostnakreeg het in het doel steeds drukker, doch toonde zich
vooral. snot bekwaan . De tcgenaanvalien van wÍt werdenop kundigc \4Jijzc opgevangen door de noA stecds tran_vastc Je-n_Heida, de f cll-e Kobus Wa5enaai cn dc rusiig;spclcnde Fokkc Eysinga . Enkcle góede aanval-l.cn via"de gebroeders Boel- cn .ilric C'astelóin cn Hein piersná
leverden echter gecn meerdere doelpuntcn op . Ook voordc hevig zwetende Henk Bloemsna wàs het dócJ- tc klóin .
.[a.n de andere \ant was he t Korst Vecnstra, die dc k;;waar híj het hcJ-e jaar van had gedroomdr 'over Oo f"t-z^a;, vlie9en . De zwoegende midàcnspelei.s der iitÍári.Ocnc cn rlrcnd Hcida koÀd-cn dc zwartc- annvall_cn t;;;i;i_te ook niet necr afdoen-de verwcrkcn, nct tre i--g;;;;;";dat dc achtcrste vier-tot. cvergavc,wbrden gedrón6cn-.'
Douwc Visser strafte dit bckwaán af, Ooor"twco-ïáat 

-

kort achter elkaar de roos tc treffón (.2-_ i- i ;;;zwart. In deze stand kwur-go"n veranderlng meer ,_ Tqt sl_ot ecn .woord van dank aan sóhuidreóhterR. Mu].der en de beide grensrechters Jan Vefamàn-ón-'-Siebrcn Pí c rsme
Oldcboorn tot volgcnd .jear .

De clf t:,1_1e n
ZwilRT

za6cn ir a1s uit

F.. Eysinga
I\{.Mcestcr

Jen de Vries .

t..
J. de Vries. aanvoerd erJ. Íleid a K.Wagcnear[1.tv.lcesrcr _ .Ar_. Ni jholt

J.Nicuwle-nd - H.de Jong - D. Yissèr -K.Veenstra
J . \íl atz ema

R. Castelcin- À. Castel.cin. -H.Bl- oensma-R.Wui te-H. pi ersna0. Heida .A. HeidaP. de lceuw B. StrenJer Jen..Brand sna
\ÀlIT . J.Postma . aanvoerder

- 

Scheidsrechter R. Mulder



OÍ,DBOORN 1 - GORRE}IJK1 1-O
In ccn vaak romnelige wedstrijd hebben we de

eerste punlen in de wacht 5eslèept ' Geslcept, ja, want

ecnakkelijk is hct niet gcgean
Misschien is-hét U opgevallen dat er een an-

der sijsteerr werd Sespecld. Ho! st opperspil-sí j st-cen
iáuri-ii""ts noetei rn-akcn voor het 4' 2 - 4 -'Natuur-
iiir. lá ir"t eerst allenaa]. weer nieuw en het 6ing dan
ióft "iót op rolletics . vooral dc niddenspclers hcbben

"ón 
,*"r" t "e:. en daer ÏlrilLie niet 5chee1 f it.wasrrnoest

"" 
-ro 

tro en dan bijgcsprongen worden ' De. partíjen-wo-
;án aarOig tegenelkáar op, net ccn toch !!et beter Olde -
ioorr, . óvcr cn wcer ontàtonden karrsenr neer gcscoord
werd er niet- Gorredi.ik kreeg de bcstcr toen de naddcnÍ
Yoor voor open docl nistc .-Na do rust Sing Ol-deboorn in hct offensief
r.-,aar het duurde tot diép in de twccde hclft voor we tot
,nàà".n kw€ïmen.. Eigcnlí jÈ een wat. gelukkig. doelpunt on-
dat de scheidÀrechter ái;n Scdachtcn nog had bi'j- een
óvertrecling en niet za4 dat J.KaIsbeek buitenspel stond'
in elk gcvà1 faalde Jan niet en zo naaen wc cen voor-
.rprong i net restercndg deel val d-e.wcdstriid roestcn
rvè trácht"n de voorsprong te eonsolidcren . Hct ging
:-tÀ-"iát gemakkelijk- en-hct wes vo oral onze kcepcr di.e
;rsór voorkwÍ'q . Geen wedstrijd on ovcr naar huis te
ièËrijven . Er wordt nog te vèel gepraat en nijne-heren
.lat kómt het voctbal niet tcn tofilo*U"r,'"., 

.

I
k*

0PSTEIIINGEN VOOR a.s. Z0NI/G 15 Septenber.

BÏ.,ACK- BOIJS 1 - OLDBOORN 1 :

S.I(nol

J.de Jong
-lD!ts!v! ?.Hoekstra. vertrek-l.39'pul gu!o=.-

10 uur
J,Diikstra

I,. Visser J. Veltnan
H.de Jong J. Tichelaar l. Nijholt

,.Wetzeríe- S.Visser- K.VÍiersna- l-Gorter- D.v.lceuwen
Reserve ? vertrek 9 uur uit Doolhof '

H. de Roos l l1ar<nau'
O.Schricmcr - M.IGccf s t ra:2ffi*klter -

J. Jcninse 4Fa.1Jéhih6Y
S.Y{atz ena- D.Benedictus- J.Ka]-sbcek -



OI,DEBOORN ] spcel-t oni 1l-.15 thui-s tegen lrnsum 4

Het tweede speclt thuis tegen ikkru.rn 3 .

Chr. lr-nt j-ntt
twcc uur .

t cgen

\ï. \ri uitc Sjj=erÈsÉl€ÍrJ. .ld r.nse D.lVegcnaar S. Wa6cnaar
4.{cli!6? jr. V/.Euisncn /.Voofstra. H.pocpjcs R.Ihof

- - -,fZ.{TERDiGMIDDiG 14 Scpt. spelcn dc juni_orcn 18q.F.S 1 B. cen thuiswedstrijd .
aanvang 3. 15 uur .

Beslonncrlngcn vsJr dc heer Krae-n

Hct voetbalseizocn is 5elukkig wcerncn. Hct 2c 1s niet onvcrdicnstelijk gcstart .
zou tc nooi zijn als we de prcstatics va,n vorj_g
kondcn hcrhal-cn , riaar daar rekenen wc maar niót

]lls onzc gcachtc traincr cn lcider van heteerste nu ccns cindelijk hun sterkste opstcllin6 vondcn,
dan k-on ik tcnr:instc hct 2c bljcl_kear hóuden -lÍijnvestc ovcrtuigÍng is n.1. ,, cen honogccn elftal iá ccn
el.ftal- ne"ar ncn zo nin nogelijk in wijzi6d " .

Yerder heb ik wcl icts op n'n hart .wat ikhícr we1 knijt wi1 . Ik bcn nu óón Àeizoen lcider varrhct tweede cl-f tal gcwcest en weJ. net veeJ. plczier .Dat cr voetballcrs zijn. die 1ij kwaad aa.nki;ken , ondatzc :f reserve of naast het clftál_ staan, nccá ik áe nietkwalijk . Waar je we]. giftlg on kan wordcn dat is deve.ak terccht of tcn onrcchtc, gchoorde kritick van ncn_sen dic hct bcter wctcr,t, naai Àicts doen .

_ -lJs ^jg qan vr3aét of zij ..ic baant.ic ian wil-_rcn ovcrncr.cn oÏ. iats andcrs voor dó ólub wi1lcn docn,zijn zc ineens ston .
Maar al-s je dan zoaJ-s ik doe, door blijftzeuren, .dan hoor je -dat ze jaren gclcdcn'op hun teón_tjcs. zijn 6etrapt of iets anders , vecl- bciangri;kars ,aan hun hoofd hebben . fk wil_ cr naar nee zeggen, dat

b e5 on-
Hct

j aar
op.



we best no6 ncnscn met hart voor voctbal- kunnen gebrui-
ken , aJ- wàs hcb allecn ne"ar om dc jongcns ccn aan te
noedigcn . Nict allcen hct cerstcr naar ook hct 2c, le
4e cn de jeugd. le ioncens zijn jc cr dankbaer voor .

Tot slot dit . De tralner is clkc donderdag-
avond op hct vcld aanwezig . tii j is cr niet on vl.i-e-
3en tc vá,n6en . Dus jongcns kon toch afs cr trainen
i", Je hcÈt cr nct voctba-llcn bcslist neer profijt
van al- s jc het bier er uit zwcct .

Kr aan ,

Dat was het dan vveer voor dcze kccr .
Oldcboorn 1 gaat dus op bczock bii tsle.ck-Bolis

Door dc jarcn hccn is dit ste;Cs ecn noci-lijke- tegen -
sta-ndcr ácblcken . ócn ;clijkspclletjc ? nd, vccht
voor de voffe winst ,

Hct twccde is aan hun stand verplicht on van
.lilckrur. tc wi)rncn, afhoewcf dc roodhcr.,dcn wcf zwarc
tc;cnstand zulLcn bicdcn .

r,Vat zal- hct dcrdc tc6cn Irnsun docn ' /rf s cr
6ocC wordt aangcpakt zít er dc vol1c winst in '

Het 4c spcclt 1n Ba-kkcvccn tcJcn hct Bakke-
vcenstcr {e cn zaf nu wc1 voor ccn verrassin5 zot;cn.

Ia is vrij tcrwij+ 13 zatcrda6ilídda5 T.F.S
l-B . ontvanEt Dit zal wc]. ccn spanncnd partíitic
v\rord cn .

Jongens doc allcnaal je bcst cn dan wcnscn
wij jutlic al1cnaal vccl succes toc voor hct ko.-'cn-
dc il c ckcnd .


