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JIN P]T
,,I an Pit was 1id van Vee Aa El
Een voetbalclub dat snap je we1
0p meedoen steLde hij geen prijs
Mae.r hi j ke ek thui s, g:i.ng nee op rei s
Jan Plt zeEt ieder Í hoe tr het moet
Geen één, àie't naar ZIJN !'/ensên doet
ll heeft de ploeg nog zo'u. sr.lcces
Jen zet ln a1les nog het nes .
Dan is de back niÊt vlug genoeg
Dan val- t de keeper veel te vroeg
of pakt hij al-tijd veel te gauw
een bal-., die toch nlet Zitten zou

0f heeft. het dc rechtshgLf verbruid;
Ofschoon die ied're aanval stuit
J8JI Pit vind t er een rt maart je " aani
Hij rooest meer naar het nidden,,staan .
Dan is de midvoor niet sne].
Verdeelt " die man tt geen zier het speJ-
Er wordt door hem een punt gemaakt
Steeds wordt. door Pit een zucht geslaakt .
" Dat was geen schot rr 'was veel te zacht
clet wes 't, wat Pi.t je hardop dacht.
En even l-ater wenst hij fe1
De l.inkerwleugel naar de hel- .
Z'n med evl eugel spel er ginds
dte lijkt mesjokke . Àftands , Kinds
Àls dat nou komblneren heet
zeg Ik , dat Plt er niets van weet .
Daar rechts is het toch a1 te dol
Die buitenrnan lijkt wel op hoJ.
Z'n binaenbuur ,-je ziet iret goed
\{eet eig'lijk niet, wat hij dáar doet .
Da's Pit . De clubenthousiast .
Voor urlen slechts dén beloning past .
Een lekker schot . Een pig, die zlt
op Pit z'n I' Kersepi't- r'- '

Boemerang.
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Ook de F'V.B. 6aat a.s. zondag weer
alle spelers weer in het gewecr zull-en-
De B- iunioren noétein nog wachten tot I
De vredstrijden zijn :

draaj- en, zodat
kornen.
Iuaart.

YÍ.Z.S. - oldeboorn I
likkrun3 - rr 2
Irnsum 4 - ll 3
Ol-d eboorn 5 - tt 4
lange zw aag ! A - tr 1

Dus allen vroeg uit de vcren, goede
sportieve wedstrijden gewenst .

half d rle
10 uur
11 uur
10 uur

.i{ 10 uur
resultaten en
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de C.0.V.S. groep Hcercnveen cn onstreken or-
ganiseert ook dit jaar weer een spelregel-test .

De raijon-wedstrijd wordt ditmaal gehouden
te Ol-deboorn en wel op Vrijdag 7 Febr.a.s. 1n Ons-Huj-s
aenvand B uur .

Deelnemende clubs zi jn .Akkrum, Irnsun' G./iVC

cn Oldeboorn . We hopen dat onze deelnemers hoge ogen
zullen gooien . Jaap Mifnheer is a1weer enlge tijd
bezig on de jongens op " maat " te brengen . ilvast
vcef succes gcwenst .

{
(,

Voetba].lers en
dezc avond bij te wonen .
voor ve]-en i-ets te leren .

liefhebbers, verz ui.mt ni et
In ieder geval l.s er weer

Het bestuur.
SCHUTJ.ASSEN

De jaarl-iJkse kaartavond is vastgesteld op
Zatedag B tr'ebr. /ranvang B uur . Tot nu toe was deelna-
ne toegestaan aan leden en ond erst eunende] ed en en Dona-
teurs, In het verwoJ-g nogen ook TOTO-deeJ-neners mee-
doen , De nieuwe wisselprijs moet verdedigd worden
door D. van Althuis. Ook ditmaal zal geprobeerd wor-
den on alle deelnemers weer riet een. príjsje huisvraarts
te laten keren . We hopen op cen g:ede deelnarne .\/ilt
U er e]-l-en aan meewerken dat precies op tijd kan wcrden
begonnen, daar we voor l-2 uur klaar w1lleh en mceten
zijn Het bestuur .

ÏRNSIIVI - OLDTBOORN 1
Tegen het tcch wel zwakkere Irnsum konden



vie het niet tot een overwinning brengen.Door een on-
rclukkin nonent in onze verdedirins werd de ba1 uit
ëcn indirecte vrijc trap door Hóttic voor de voeten
van een teEenstander gestompt. Deze had de bal- toen
r:raar voor het inschieten . Voordien had Oldcboorn toch
weJ. het beste spel- Iaten zlen. Vanuit de verdedigi-ng
werdcn aardige corobinatie's opgezet, me,ar zodra de ba1
over de rniddellijn was ging de veart eruit ,en er ont-
stonden zeer weini6: kansen , Trouwens ook Irnsum was
niet sterk in het kansen scheppen , De tweede helft
een sterker O]-deboorn , maar een nachteloze voorhoede..
( kun je gemakkelijk sèhrilven al-s achterspeler ) De
zonodige aansluiting ontbrak en frnsum was na een af-
geslagen eanval zo weer blj ons doeJ. en dan zit er tocfr
iets verkeerd op het mlddenveld. Het bl-eef verder bij
I - O en dat is toch wcl een schanel resultaat .

OI-,DEtsOORN 1 - G. T.V. C. 1 o-0
De al zo vae"k uitgestclde wedstrijd tegen

: clVC kon dan zonda6 eindelijk gespeeld worden, Dr 1s
È-- -al- vcel over deze wedstrijd gesproken .en we waren ge-
I trana on de ovcrwinning tó béfraien, vooral ook ondaE
' enige spelers en trainer in Grouw wonen . Het is echter

bij een gelijkspel gebleven, zodat men elkaar niets ver-
wi'jtcn kan.

De eerste lO minuten weren ronneLie, Er zat'Ëecn vcrbe,ncl in. Misschien nocst hct wecr cvón wennen,
wa-nt hièrna ging het veeJ- beter . Er werd. sardig gecom-
bineerd, naar tot reëele kansen kw aet het echter niet .
Bíj Grouw vlotten de aanvaflen ook niet erg, vooral ook
onrdat d e aanvallen te veeJ- door het r,ridd en glngen , Zet
dicht waren ze echter bij een doelpunt, toón S;iuóe
hands meakte in het stràfschopg eb i ed . Onder heftig pro-
test van de Grouwsters 1i-et de scheidsrechter echter
doorspeJ-en . Na de rust ecn gelijkopgaande strijd met
toch wel de beste kansen voor Oldeboorn . De strijd werd
vinniger;vooral ven onze zijde werd fors doch niet on-
fair gespceld . Tenslotte zijn wc elf kerels en 6eenmeisjes, Grouw kwa'n in het laa.tst nog opzetten,maar
echt gevaar school toeh niet in de a"anvallen. Het
bleef zoal-s we waren begonnen. Een alterzins bevredi-
gendc uitslag, raae"r toch zou ik nog graan die rr nul tl

zien verdwijnen ' H. ,Akkeman



St. NICOILIISFEEST

Op 6 Dec. werd ons Àrste St.NiioÀaasfeest
gehouden in de gezeltig versierde zaal bii,Goerres.Door
ons lid Jel-ke Tichelaax gratis ter beschlkking gesteld

OnEeveer ?0 aanwezigen hebben een gezellige .

avond gehad, met als hoogtepunt het bezoek van Sinter-
klaa"s en zwarte Piet , Het Srote boek bevatte noga-1 wat
nanen van leden die door St.Nicolaas Seprezen of ook :

wel verllaand werden , Á1s laatsten kv'r amen de negen aal-
wczige voetballers va.n ons .A- Elftal net beschaamde ka,-
ken bíj de Sint, die ernstig net hen praatter ondat zij
nog geen óén wedstrijd hadden gewonnen . En zietr de
zonda6 daarop , direct de eerste overwinning Wii ho-
pen dat ook de andere verrnaningen zo'n uítwerking heb-
ben' Onder leÍding vam sinterkfaas werd nog een vak
dans gehouden, díe gewonnen werd door het echtpaar Slp-
ke We"genaarl dle daar nog een wisselbekertje voor Krij-
:len ' De verloting gaf vele prijzen te zien. De
hoofdprljs, I bijzettafe).tjes kw aro bij het echtpaar
Ilijnheer terecht ,

De nensen van-de fee stcon:ni ssÍ e, die zlch
voor deze avond inge spannen hebben, vooral V/íetse Roden-
burg, J. Kraeu en J. Mijnheer en vooral het toegevoegde
iid voor deze.avond, Henk de Jong , hebben eer van het
,rl erk . Wij hopen volgend j aar op iets meer deelne-
:lers . Vlellicht dat wat meer propeganda vooraf hier goed
voor zou zijn . De Voorz. van Heel .

OPSTEÍ-,T,ING OLDEBOORN 5
Cor de Boer

B. de l,eeuw !V. Veenstra
S. Yenerra-\í.Hoekstra-P.de Vr:ies-H.Blankenstein

K. J el sma
?eserve IJ. Walstra .Oldeboorn 5 speelt in het WIT
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