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Ja zo Ik heb gehoord , neut{n wij als leden, oud I Ct -den, donateurs en verder een ieder die de voetbal -club Oldeboorn een warn hart toedrae-gt , ïrijdag een
gezellige evond en we1 een St . Ni colaas-evond . Ik
vind het geweldig dat de commisslè di-t durft te or-
ganiseren en ik hoop dat iedereen daar za1 komen .
Is het níet zo, dat e1s wij als leden en supportcrs
iets van het bestuur krijgen aanqebodenr wij dat ef-
tijd ncieten aangrijpen. Men kan dan veruachten dat
het bestuur het goede voor hun leden z?1 doen en de
leden de prestatie's van hun club zul-1en verhogen.
Het is dan ook goed geweest va-n het bcstuur , deze
commissie in het leven te roepen .

VO]-, VORW.IICHTING I{LOPT ONS H]IRT
Slnt en plet .



soi{ " TR.iTNlrlN u IIEIPT ÀlB .ÀT

Boarn hat it snein wol aerdich dj,en,
a1 waerd de einstên hji,r ien - íen . I

Dochs kaer, ien puntsjc op ris ta,
af woe men ljeaver beide ha .

Bfack- Boi- j s hie rvol supporters mei
etk is dan I' trainer " op sa'n dei.

Faek hearde ik " Toe , sa moast dwcen "
doe frege'k harr', Soe 't vrol hwat jacn

" Ja seker " sei merr rr 't Helpt harr'skoan
docht men soks net to aldeboarn ?

Ik s"'i : Lrit dab dc " trai-ne.r rr dwacn o't publiek kin hirn yn't spul dan jaen .
Dat razen, !6=ten oan de ttli;ftn

foar stêdsl-jue i-s dat noqg'l-ik fijn,
Mar yn sa'n rioárp is 't fêstc doel

it herte wacrn , de holLe koef .
Y/i j winne vast dat su1 je sien .

fk sci " rToc , raes er gau in goal- dan yn
Jin:rn'kinnc wo1 yns bruksj cs jaen,

De spilers sels , dy moatte 't dwaen .

lin doc't dc wedstriid wjc on t t cin.
ha'k bij do nop-s fáns ti;in harr*scin

Ien ding ha jinnc hjoed wer lcard,
Sok healwii s razen joech wer neat .

J. de Vos

F,1]'{ILrn_ BERICFIT .
ve rLo o fd oF 24 Nov.
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ilein "4kkerman en Tjitske Heida.fel-iciteren onze aanvoerder van hct ecrste elftal enverloofde .nalnens dc gehele Zwart- y/it familie danvan harte met dit heugelijke feit .
Het bestuur .

Il .J. Nieuwlend heeft zondeg j.1. zijn zo goed al_ s nieuwsirirt in de kl-eedkamer l_ate n liggen, vermóedelijk bij ver-grssing mcegenomen door spel.er ven 1.11 - het derde óf hete,.rste e]-f tal-. Tevcns is in de klcedkamer een oolshorlogeg .vonden . Àlles terug te bezorgen of tc bckom"n Èij-tan:-
Ii: euw].and .
Zondag j.1. is het 5e efftal van start Eegaan. Een uniek ge
b .uren V.V.O1deboorn een !e elftal van áo senioren. Wi.;
!,d qa.t ooit gedacht . De eerste wedstrijd wáÀ iógói;-Ua;*Il.:rwljk 3 . en moeilijk . t{et de rust waó het a1 8-_ ?jï.c"



Haul-erwijk . Na de rust een andere doel.man, maar dle
liet ook nog l-]- doelpunten Eaen , zodat de eindstand
19 - 0 voor-Haule r.vr i j t 3 weio . Maar niet één van de
jongens liet het hoofd hangen en hebben we al weer zin
in de volgende wedstrijd, zonde.g e.s. tegen 0.N.8. 5 in
Drachten . V/ces !\,ecr op tijd om l-0.15 in het Doolhof.

. de Leider JP,n. Nieuwland.
BI,UE . BOIJS 3 - OI-,DEBOORN 4

Niet gemakkeJ-ijk deze wedstrijd . Zaterdag -
avond naar uitvoering van het nÉziokkorps en tien uur
vícer aantreden in Beets. Verder comnentaar overbodig.
Technisch waren we wel beter, maer onze tegenstanders
gingen cr. wat meer tegen aan . ner.stl-0voorons
1at er
te er

1
2

- 1 2 - 1 voor Bects en ondergetekende maak-
- 2 van . .S. Visser maakte een schitterend doel

I

l

pu!t_._ _ _H: 9u_Jgng _ _
'Deze week 6;een verslag va.n het ecrste binnengekregen .
I/le gaet VrijdaEavond in de zak . In ieder geve"I was
het een goede prestatie om tegen Black- Boijs I - 1
te spelen en. als dir laatste vrije tra.p niet tegen de
la.t was befand, nou dan hedden we twee puntjes gehad .
De rodc lantaarn kornt anders al weer aa.r'd i6: dicht bij .

Cclijk mct st,-Ánsr ic4gr 5 puntcn en één punt mccr als
Dc \'/ald en dàt echter één wedstrijd meer heeft gespeeld .

Qncclas t_j one cn s: -l- àe. t_ het_ zovg r_ n_1ej konen .

TKI{RUM f B - OLDI]BOORN I B
Yic spcelden in een stromende regen tegen ,4kkrum

In het begin gin6 }tel lEe]ijk op, maar na een krvartier
kw arn er een uitval van .llkkrum, mear die kw ar. niet ver-
d er d an d e backs . Toen Johe,n Ycl-d d e bal kre eg, spe el-d e
hij terug op de keeper, m&er dic kon er net niet bij en
er werd een doelpunt gernaakt door y'J<krun. In de tweede
hel-f t vraren rrye veel sterker maar er konden geen doelpun-
ten gemae-kt wordcn. '!ï1eger Huisman ging op het laatst
ook nce naar voren, kreeg. een goede ba1 toegespeeld en
schoot tegen de paal . Opr 't laatst kwam er èen-voorzet
van de rechtshalf, die ba1 kwa.m bij l{ieger terecht en
d1e schoot een keurlg doelpunt ín de hoek .
En zo werd het l- - r . JI. Nieuwenhuis.



O?SfEI,LINGllll voor a's' zondag B Dec'

OI,DF,tsOORN } - I'{.K.V. 1 2 uur
ll. qe íoos

o. Schriemer - '-A.Jeeninga - H' ikkerman Sj"huisnan. H. de Roos

Vt. Schniener J . Je eninga
s. KnoI - lf .iiÍeêrstra - D.Benedictus- J'de Jong

. reserve R. Dam

Houtigehage 5 - Oldeboorn 4
J- Dijkstra

J. Velthan
J. Tichelaar Á. lïijholt
- ri o ,Ton,r'- T,-Gorter- D.v;L,eeuwenJ .Watz em a.-

T,. Vi-sser
C . ,Ir"ld ert s

S.Visser-
10 uur

H.de Jong- L,'Gorter
verIreK y.JL

IJ-\'9I I' Yf -trek 9-300 uuraanva!g_
0.N.3. 5 - oldeboorn 5 aanvang 10 uur

C. de Bo er
B. de Leeuw

f. veíema \ï. de
J .v. d .Bia- \í.Hrekstra-P.de

W. Ve enstra
Roos n. id'er: a
Vrles- S.Jager- K.Jclsma

reserïe H.Blankenstein . vertrek 9; 15 uur

I' TRIOMF EN TR.AGIEK IN I\IIEXICO " ls dc títeI van het
Olympisch dagboek det Jan Blankers en llnton Witkanp tij-
dens- de Ollmpisphe spelen f 968 in illexloo voor U samen-
stelden -Dè prijs van dit fraai uitgcvoerde bock. op
het roijale formaàt van L2- x 20 c.m. met een prachti-
ge ! klàuren omsl-ag berrraagt slechts.f . 7.90.- U kunt dit bestel-]-en bij de Secretaris varl uw'

t

cl-ub.
Is dit CUP - VOETBIÍ, ?

Zie ze razen ove? 't vel-d
Iloor ze tieren van geweld
Íïeme1, wat oen ruw kabaal
Vol. van wraakzucht r allemaal .

't Í.., i jken wilden in het woud
De tegenstander l-aat hen koud
Gernene trucs en veel theater
Is dat het beeld voor nu en later ?

Dit was het dan weer en nu
succes boeiewenst . en voor
feest . i!Íaak er netelkaar

vo:,r zondag a1l- emaal veel
Vri.i dae avond een gezellig
cen -f i jne avond van jongens.


