
L7 Septerobe r L969 10e jaargang No. 3
ffiDAOTÏE: R. Nieuwland

J. Bethlehem
de Vries
idema

ïït.
E.

Ziezo het seizoenpiept zljn wijsje mee, Na de
dus de definitleve e]-f,taf]-en
start zoud.en gaan . -

is begoïlnen en onze elub
oefenwedstrijden hadden wegefonneerd, waannee we: rran

De elftalcornmissie-reden hebben de afgelopenweken onder zware critiek gesta?n en opniouw i" g;biekendat de beste stuurlui weer aan de wal Ëtaan . v;;i- er -ger ving,+k-dat er nensen zijn, die niet de moed uobr"rr-gen on het in je gezlcht !e zeggen, maar rret acËtàí' derug doen. Nognaars , heeft u óFitiek, hetáii-urËiàkende
h_etz-ij opbouwende, ik woon WE4ZI 5? . Oaar ,áoàt-U- z1jnals U lets op uw lever hebt ontrent de club .

De resurtaten van het afgelopen weekend wa-ren' wer wisselv$rls , onze c.Juniorón, orà e"Àïá;i *a-ren met z ovq|'''il''i+e? rloesren e'wareá aat íi.;nJó- eenzeer knap elftalletjó had. -,

De 3's kwamen met O - 0 {rit .Akkrurn wes .Onze Á. Juniorel- kregen net 3 O tiáF 
""r,langezwa%t mag! erger vind ik her dat een speler iartons uit het veld werd gestuurd .

Onze_ oude(meesters) van het 4e gaven dejongens van het 5e een lesje 7 - O . fk heb dó indnrkdat het vierd.e. wat van plarr is . Kampio en ? ,

H"! tweeder op papier UáËóárfi.;t sterk, ver_loor van surhuiste.nreeÍI, àaàr-dat wal g"un ramp, want zewaren doorlopend sterker
Tenslotte ons eerste. Dat is gestart net een2 - L zege. Jgrgg jonge wat was ik bfii; toen iil-aatverna&i. De E.c. is dus niet-de list-ingólaan , onze goe-de stuurlui hadden hun woor"dje beslisi"tïaar g"Ë"d arswe verloren hadden . lve gaaá rustig-veroer 

"i-lróu"runonze elfta].len zo, sterk mogelijk_ op te stellen i wet jenaer was het dat één van onie sóerÀís-áun waarschu*inekqeeg . laten qe asjeblieft i"óué"*n- om dat voorÈrr-tegen te g3an .'De sóneidsrechter is nu eenmaal de baasen je trekt dan ook bij hem aan het kortste "i"a-.l iatenwe het in ieder geval áo houden jongens dat onze i"*or_standers graag tegen ons will en-spó1en en oraóÈoà"Ë opsportief gebied een naarn heeft op -te 
houden .

Yoorz. Kraaa



Je zou eigenliik de vlag urel uit willen steken, want.eindelijk hebben we ons eerste elftal weer eens een paar
gave,.d.oálpunten zien maken . Ên alleen dat feit is het
vermelden waard .

Er werd gewonnen in een l-euke aantrekkelij-
ke wedstrijd die het-aankiiken rlolkome? waard w&s. Toch
wás fVfafckináA soms geen leuke tegenstandern lllaar dit- er=
vel zullen-we in dó tr'.V.B. wel vdrer tegenkOmen. .De
pi;"g;-áperen meesta,L harder op de mag én mtnder tech-
nisch. Jorlgens laat je d,aardoor niet intimideren. Àls
jullie je ieCàalsche-kwal-iteiten weet op te voeren- en de
Ëal nog-meer het werk }a^At doen, la1t ze 'dan naar komen.
nit was nog maar de eérste wedstrijd en a1s jt$fie straks
een beetjolopelkaar z]-jn ingespeeldr da"n gaat het nog be-
ter de vries.
Over ons t**'i3"*l,,,gen 

vof; goede moed n'ar surh-veen, want
daar hadden lvel' nog ni.etr verloren . Deze keer helaas wel.
we begonnen V*t óngelukkig. want tl"g ongel'ukkige nomen-
ten in de verdefrlgnng, koste ons ook',2 go'als . YVe werden .

geleidelijk aan lterker" naar niets .Lukte . Na de rust .
áirrg DÍrË- 4a35. voren en -"j'an op spil . Er kw'arn neer ge-
áaaF in onze aanvallen, tnaa,r aangezien Surh'veen over een
ijverige vlaggenist beschikte, die voor alles vlagder ooI
*ànn"er het niet moest" werclen ons-ninstens 2 zekere goals
ó[tÏóuAen-. Óns Ooe]prht kwan te laat on nQB gelijk te ko
g}en , maar net een bcètie riassel hadden we de puntjes mee
genoáen. Het 2e mj-'st.e Rinus wel; maELr we-speelden niet
Ëtecfrt en de pufiten k,onen er wel . Volgende keer meer ge-
luk jongens . Kraan .
OLDEtsooRN 4 - olDEtsooRN 5

Twee elftallen uit olde,boorn, 'met dit verschil
dat hct publiek graa€ wildo da.t het 5e etrftal zou winnen

De aalmoe,áingen waren d,an ook nlet va$ de lucht
Het vierde éff["f ttiefA-fret hoof,d boe]' , 'aL boe wann het
ook was . En voor het vi-jf,de was er hel enaal gee! 

- 
reden

tot paniek . Japie_ stond'als een rots in de branditgr-!td
Ëilintï#"ï"i en iraal, aaar -kón niet voorrkorren dat Marten
Meester, Bê "áir 

Ë"ft',lur" voór ons het eerste doelpunt 
:

scoorde . Net voor nrst ,niste Si,enl Yisser een penalty '
Het bleef I - 0 tot voor de rust

In de tweede hetfÈ w' s het ganw bekeken. Siem
ryaakte aLles goed, d.oor drie d,gelpunten te scoren" I{eeÊ
iiers*a maaktË er' 5 - 0 van . ToeÏ: bego'n he t publiek zieh



zieh te roeren .Er moest 
"?- tegendoelpunt komen, rraarhoe het ook lverd geprob""rO, onáe achtêrhoede , ondereanvoerlng van J. Tichelaari _hield p"áórrtie-"tLà"."Sien en Dick maakten er nog'? ó--rrá"-. Dit was het vi_site kaartje ym.het vierdó el.f!a1 ;ai Oldeboorn . rkhoop op een plezierige óóÀp"titi; . '-'

Henk de Jong .
.AKKRUM 18 Oldeboorn lB.

om z uur klonk het fl*itsignaal en .dkkrumtrapte ar rn. het besin waràn b;íd;-;ioàg"À--""ï"'Stert<Dat dàurde _e.gr.rt.er n:.ót langr_ wan-t daàrna waren wij veelsterker . v/ij hebben oán óór< ilÈ"i;:oede-rá""ài'pehad
raea? daar was het dan ook mce uit .

ren veer *,""*ï,,*u'l*iï";:ï_:":Ë ËH"g:*:;:í*,,:#";ï iï;"*P. Eodcn'bu"s_?:: 
1.goie passr hij li";."E de bat goed onder

-gggtrote en ging e,r nee vanáoor; Hij-iruunerdc een paar*ian cn schoot dc bar voor, r. oostórËaan ving au uàf*goed op en stónd alrecn voor het doer_. Maar onidat de balrear stuitte, schoot hii de bal orrà"-l pecfr . Daarna kvuamer nog een orachtig schot van piet Rodenbu"gr-,r;à"-o.teindigde nièï^:"^!ó! 
"àir_ ""pt op de 1at . weer pcch cEven r-ater kwan er nog 

"án víreà6nà""Ëàot van síctse Ro_
3iii ïí-,ttuiffi ig "i 6iáËo 3Bl""ï; 

ii"iA": ;, o i'o i-si; " 
d ; v1 e d -

Houd de moed er in jongens : D. Valk
:_:Oldeboorn IC : Tijnje tC Z _ 6

t ï r i i :'h ïi* sr 
_ -:íË Tff;ëifr :$ 3 

i- I r:lsË isïi ír$ 
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a;ieï., 
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stand. Ma ongeveer ro nifi.-sc;oio6"tïj";e het eerstedoelpunt. Ilierna naakten ze nog drie. Kort voor de rustscoorde ondergetekende uit e"n*vri3À t""p. zo vras deruststand 4 - L Na de. rust gingËn *i;-in de ààr,rr*r ,maar_er kwamen gcen doclou.nten - ói 1",;onog- 5-. ï ï;; :"Èï"Ë;'##f"Ë.'-ïgfig"oï?"5f"r:i"i33t;5vj-el in. Oldeboorn viái hferna fel_ áan "n J.de Jong scoor_de toen nog *"!^doelpunt, or-r" ook_Tijnje naakte er o 2van . schoten van J-fu.vaá Heer utt l.rvrËËster misrukten .zo bleef dc stand 6 - z-. B. oosterbaan

:
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cornpetitie gàstart is, hebben reeds twee spelers een

straf te wachten.
Een van het veld gezonden t wegens slaan

naar een tegenstasder . No. 2 een officiele waarschu-
wing, wegens ruw- ópef . Àlthaps zo i-s het door de di-

"ËrËó 
scËeidsrechtèrs gerapporteerd

We ztrllen hier r,aat nlet dieper op ingaan 'alleen een feit is geconstateerd. Hopelij]t gat er dit

"óiroun 
niet meer konen , Vorig seizoen hebben we zes

geschorste spelers gènaO.' Meer-dap in de eerste 40 iaar
u:-t het bestaan van de club.

Naar aanteiding van bovenstaande willen we er
nogmaals de aandacht op vóst1gey1r-dat de kosten verbon-
A;fi-:;á sirafzaken, geireel voór eigen rekening konen.
dlt moet betaald *óráun tijdens de strafperig4"t zo niet
dán worat fls rpersoon in kwóstie niet opgesteld

Het bestuur .

V"AI{ IHVI.{IND /I.AN DE LIJN .
Zonàag-mooi- weer en dan denk ie, laat mij eensiÊ

bij het voctballcn kijken ."Erlva8nijtcrorcgekomendatereennieuwe
stronlng in onze veróniging is, die zal probur"^+ 99 zaak
een bee[Sc op hoger peil tó brengen. Het betreft hier een
nieuwe ,tóo*"itter en weer een elf tal-cor:inissle ' Dit was
de laatste jaren uit de node .

Noudeeerstestapdiezr.jhebbengedaankan
nij byzonder bekoren vÍj-i zagen een praktries geheel
nióuw" elftal in het ve1d, out verscheidene jonge spelers
Dit lijkt ne een goeê begin. trtiant er is gewo4nen, .daaron
rróetón"ju}Iie nou-niet dónken dat wij er nu al ziin, naar
ik gun á" m"nsen dia dit hebben aangedurfdt ht1n overvrin-
nln[ van harte r êh hoop dat de jongens, .die _de kans nu
kri_igen on te láten zien wat ze waard ztint d+t o9!,waar
aeró[ en dat dit ecn stinulans maE zijn om te proberen
tóg-nut iets betere conditie te krijgen en dan geloof ik
AaI Oit elftal in deze competitle hoge ogen zal gooi.en.
En ook poeten zij erom denken, dat de spelers die voor-
heen ons eerste ófftaf vertegenwoordigden' zullen probe-
ren hun plaats terug te winnen" v/aartoe "+i ook het
volste reófrt hebben. Xn daarom lijkt mii dit-dan o-ok de
juiste weg, om met betere elftal-}en in het veld te Komen
Want hier vfoË:.ï, auntt mii, uit voort dat de training



beter zaL vrorden bezoeht en dat mcn zeLf verder zal
zorgen lichamefijk zondags in egn goede eonditie te
ztjn ' Verder hoorde ik aan de I1jn, dat. er enkele an-
dere spelers ztjn, die h.et net deze gang van zaken niet
eens ztjn en daaron hebben bedankt of ej-sen gesteld t
die de vereniging geen goed doen Ïk kan mij indenken
dat men hier eerste zo op reageert, rlaar hoop dat zii
bij na denken zul-len inzien, dat dit de julste weg is
osr tot vernieuwing te konen .

Zo als het de laatste jaren ging kon het toch
ook niet doorgaan . Daarom jongens sluít ju1lie weer
aanéén en probeer er weer bij te komen

Naar nijn bescheiden menlng ztt het zos een
etftalcornni-ssie is verplicht oni volgens hun inzieht
het sterkste e.lftal op te stellen . En een speler moet
sportief genoeg zijn am zich hierbij neer te leggen .

En nu dit nog voor bestuur en commissÍ.e .ïk
heb mijn orer4 zondag goed open gehad en heb hÍeruit niijn
conclusie getrokken en zov zeggen, ga zo door, want $et
publiek staat achter jullie . naatro redactie bekend,
Voor het o..s. V{eekend z:ij.n de volgende wedntrijden
vastgesteld l
Zatcrdag 20 Sept.

Oldeboorn 1B
. o.N.B. ].C

Zondag 2I Sept .
Mildam I
Oldeboorn 2
langweer 2
Blue Boijs 5
Oldeboorn 5
Old eboorn 1 .A

langezwaag 13
Oldeboorn lC

? Oldeboorn I; Frisia 4

Oldeboorn 4
Irnsum 4

- \4rispolia 1-A

3.15 uur
3.15 uur

:i,

1.10 uur
2. ll

l. 30 rr

1l . tr

11 . rr

10. il

OPSÏET,Ï,ING Oldeboorn 1

Vvt. tilluite
lll/, Schri-emer

Jan KalsbeekS. \jtlatzema
Reserrres i P. Hoekstra

H. Nieuwland
J.Jeeninga I,. Poepjes

IJ. Blauwá. Jeeni4g4
C. Blankenberg J .de cJ Ong

e.n Sj.Huisman



OI,DEtsOORN 2

A.Jeeninga Jr. 
tl:'o:ltttt*H. 

"oun;"uJ. .ádanse M. Kleef stra
W. Huisn'ian 0. Schriemer

S. Knol D.Vfagenaar R. KnoJ.

t/isselspel.ers 3 Sj .ÏVagenaar cn. H. Ikkerrnan

OLDntsoORN 3 J. Dijkstra
H. Kerkstra T. Kraner H. Wagenaar

!V. Rodenburg M. Voolstra
H. de Roos J.Bethlehen

Ii'i.v.d.Velde St.v.Ztnderen T' Bl-auw

iteserve F.Tamminga

OI,DEtsOORN 5 àc. ïVagenaar

Vf. Vecnstra cB. de leeuw
H.Blankenstein- K

J . v. d .Bi j -W. Hoekstra-S' Venen

.Jelsna E. árlema

a-Tar:inlnga- S. Jager
IeEeI\rg !.Visser_

CLIEBOORN 1/r
G. Brander

K, Poepjes ïJ. Walstra
VU. Iïui sn:an

J. Greijdanus M.J.Yelde
ri . Di jk stra-H-J . Ni euwl and -U. Ni j hol. t-J . H . Ni e uwl and

J. Srouwer
i.reider J.Bethleheri . rcs- D.Vatk en Hrde Vries

OIDEBOORN 13 Dn Valk
A.Nieuvrenhuis - S.Rodenburg J.Veld

J.Teunissen B.de Vries
F. Rod enburg-lV .W atzema-D . 0 o s te rb aan-H . Di j k s tra-

S, Teunissen
,-,eider H.Nieuw].and . res H.'Brouwer



OÏ,DEBOORN lC .,. 
/

m.: o ' valk
'.,.Meester F.vd.MeuJ.en T.Rodenburg- J.Krarrffi Krist

R.Veldstra l[. Nlidan
J..Akker:nan J.de Jong S.0osterbaan
Res. B.VÍ.v.Heel en S.Rinsma leider J.Kalsbeek

vertrek 2.3O lul per. gulo

'À,8Ï,MN!\{EDSTRIJD OT,DEtsOORN - .AICO'TUM

H. Bruinsrca
Br.Veldstra A.Mulder !. Numan

!el,der H.lVagenaar

A.oo st e rho?-- ïil.v.KaL sb eek
Kl . r[kk erman- T . Ktí'r{ïË-rJV . Vi s ser-J . Di- j ks tra. R . He id a

Resetrres U. de Yries
J. VeId
L. llkkernan
H.v.d.Krieke

OM DE HENK- DE\ JONG 3EI{ER
Deze wedstrijd werd zondagmorgen 3t "Augus-tus gespeel-d. Toen Henk de Jong deze beker beschikba.ar

stelde was het de bedoeling dat oud spelers van buiten
Oldebcorn zouden spelen tegen oud-spelers wonende in 01-
deboorn. Maar de anino van buiten ons dorp is aJ. zo
groot dat slechts 2 spelers ult Oldeboorn mee konden doell.

De opstellingen waren al-s volgt 3

Z}V.ART-V/TT J.de Vri-es
O. Helda J. Ileida .1,. Heida

R. rfluite À. Nijholt
P.Goerres- F."EtJz;nga-D.Vi sser-J.K1eef stra -K, Veenstra)

H.Bloemsna)
R. Cast el-ein-M.Me ester-H. Pi ersma-

Jac. Wagenaar
P.de leeuw E. Bosma

J . Po stma

S.Piersma-H.vd .Duim
B. Stremler

J.Brand sma

.Aan de lijn hebben we nog eens een ouderwetse
wedstrijd gez.íen. 0n iedere nreter grond werd gevochten
Wie gemeend zou hebben dat deze jongêns een louw par-
tijtje voetbal te zíen zouden geven, had het goed mist
want aan beide kanten werd gevochten voor de overwin-
nlng . nat de uitslag tenslotte 5- t werd voor de zwa'tt
wítten lag niet aan de stootkracht van de wittenr maar
wel aan de. heohte verdediging van de drie gebroeders
Heida op één lijn , want hoe de heren gebroeders Piersna
Castêlein, Meester en v.d.Duim ook vochten er was geen



Doorkomen aan . Dat Jan Brandsna nog steeds een penal-
ty neemt met de ogen dichtr.maar dat dit schot meester-
Iljk door Jan de Vries__werd gestopt . Dat l(erst Veenstra
en H. Bloemsma, ondanks de buikjes nog lustig langs het
J-ljntje gingen. Dat gelukkig Eise Bosma ook weer in ons
midden was en met z'n lange rushjes nog steeds een klas-
se speler bleek te zíjn. Jongens al met al het was.een
fljne wedstrijd . .

Het prettige, elkaar weer te zíen, het
nog eens met elkaar voetballen, na afl-oop nog even J.ek-
ker nakaarten over dl-e tlid yan vroeger . Het geeft aL-
lemaal zo'n fijne sfeer .

Volgens Jag.r.hopen we juJ.l-ie áJ-lenaal weer in
cen blakende welstand in Oldeboorn terug te zíen . '.

VÍe1 zal getracht moeten worden tijden de
feesten te houden b,v. oF zaterdagpiddag na de volks-
spelen . Dan kan ieder ook nog een gezelJ.ig feestje mee-
naken in de tent .'I{ant gezellig was het er dit jaar: wel r

!'_dg yrie!
CeJ-ukkig hebben we voor onze E.C. een nieuw lid . De heer
T. Slankenberg is bereid gevonden in deze connj.ssi.e zít-
ting te nemen . Hartelíjtc welkon in onze club. ïVe ho-
,':en net de heer Blankenberg tot een prettige seríenwer -luing te konen :

En- waar blijven de ouders van onze le-
.ien . Kon gerust eens'langs'. Maandagsavonds vergadert
iJe voorzitter met de E:C. ten huize van lV. de Vries of
''iie&Zê 57
,.1it . Àls
rven met
,'er in de
'l edi-gen .

, Ook voor de leden van onze club geldt
.jullie iets op je lever hebt, kom gerust eens

ons praten . Wij ztj.n er voor om ju11ie belan-
club te behartigen en'naar buiten uit te vet'-
Jongens we staanral-tijd voor jullie klaar .

Pieter de ïreeuw heeft nog'een
,ri€ het wil halen mag het zo hebben
-lank je wel- zeggen, Q.
En dit was het dan voor deze week . We wensen jull1e

alJ.enraal- een prettig weekend met hopel-ijk veel succes
:n de te spelen wedstrijden .

DENKT U ER ïtrïr, AAï{ DE TOïO steeds op tijd k}aar te
hebben liggen, zodat Nijdan hem zo kan- meeÀemen ?

bij voorbaat harteJ.ijk dank

nieuw shirt liggen. a]-leen we1 even


