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It woI. as it wol net
----!

Lit nij earst oer Boarn 2 hwat skriuwe
dy kinne Yn de " running " bliuwe

'k Brlng haru'nyn konplemint
=*ui goalen foar , wol 'k.net forjitte

Bij harrón sels neat sitte litte'
" Sii ha Lís rruol forwcnd

Boarn t koe min de Eoal wer fi-ne,
dcr s11) k mij like goed oan bine ,

Hocwol 'k it spitieh fYn
tsjin D.T.n. dyt t wol hwat koene 

'Bislist dy wedstriid winne woenet
trije reage nen der Yn .

a
Us tredde't paedtsjc skjin ek nakke,

dy koene hjir Gersleat noaY Pakket
dL wie't nar nei twa - ien

Yn elk gefa"t, sii Jtoene 't winne 
'IVIei soks is .41-d eboarn wol tsj innc t

elk hat syn bêst vrer dien .
Jac. de Vos

!/AÁitlEL00S ? achwat,
lat woord wordt zo gernakkeli jk uitge sprokcn. Á1s

een wedstrijd dan niet 6ewonnen wordt, dan is het waar
d eloos

Uw voorzitter schreef i-n ons eerste numríer, dat er
iets nis was net de geest in cnze vereniging en dat cr
veel fouten waren genaaktr eh dat vre zouden probcren ori
dat in het nieuwc jaar te vermljden; dat we vo11edi5 op
alle spelcrs zouden rekcnen en det het dan niet kon mis-
sen of-de resultaten zouden dan niet uitblijven en de
kankeraars zouden dan weer veranderen i-n geestdriftige
aanhangers . En wat hoor je dan nu weerr nu we onze
e erste nederlaag kregen to íncasseren rr lVeardeloos rr

Toen we de eerste wedstrijd tegen Makkinga wonnen
was alles best . Een nooie jonge ploeg en ga zo neer
door . Vorige week 0 - 0 tegcn Milda.n r waar we bijne
afgeslacht werden en wear Blauw nog de nadeli-ge gevolgen
vaË onderwindt en er bijna niernand ongehavend van het



eerstvolgende keer net nog neer j-nzet tegenaan
ook nÍet in édn dag gcbouwd

veld kwarq . En da"n nu een 3..- 0 nederlaag tegen D.T.D -laten we cerlijk ztjn , deze ploeg was beter, zaten be-
ter op de bal, trapten resoluter, wachten nict af . Maar
moeten we ons nu door die ene nederlaag laten ontmoedi -gen Welné we gaen gcwoon door Me.t mekaar v'rill-en we
pfoberen er iets van te naken . Een ploeg van vrienden
die de schouders er onder vsillen zetten en het is nis-
schien wel eens gced dat je een dreun krijgt , daar kik-
ker je van op . Je wordt wakker geschud en je gaat er de

Rone is
Van D.T.D. hebben we in leder geval gclecrd, dat

we er nog lang niet zi7n en dat er hard getraind zaL
noeten worden en dat we ook zul1en noeten proberen eenfr spel rr te spelen . Jongens cloe je bcst

hr. de Vries
ven IEU-4ry!_yiry_!E_!I{U_:

En nu niet írecn zo optir:istiseh a1s de vorlge -

keer, alhoewel ik toen de spelers er aJ. op gewezcn heb.r
dat conditie een eerste vereiste was. Nou zondag is dftl
weJ. duidelijk geblcken clat wij hicrin nog veel tekort B

schieten . Voor de rust koncien we D.T.l. lnref bijhoudcn l
en hebben jullic d.an ook.alle kruit verschoten, helaas
kwamen hier. gecn dcelpu-nten uit , wat ik jar:',n,er vond.

Maar na de rust bl-eek dat dc tegenstander over
een betere conditie:beschikte-, daardoor vverden wij dan
ook totaal overspeeld . Jongens, dit moet in ieder 6e-
val. anders, Kunnen julIie niet winnen, daar i-s niets aen
te doen, naar op zO'n maniet zott ik mij scharcen on: het
zwart-witte shirt te dragcn . Probcer net elkaar hieraan
iets te doen, door desnoods 2 kcer per week.te traínen .
en verder biiJft er iederc d ar toch wel een h.::lf uurtje
over om niet te bronirnen maar te fietsen of te lcpen.
Dit is toch niet tc veel gevrragd cn ik geloof vast dat
wij dan net een po.ilr weken de hele wedstrijd wel kunncn
uitspelen. Over dc onstelliu wil ik niets ze,'l'.èn" rtearwel Èeen ik, dat nen'niet zo-vlug op het oudc'Ëoet tc-
rug grijpehr want dat ging toch de vorige jaren ook niet.
Proleer een elftal sanen te stellen van .-jongens die hetspel kururen spelen en begrijpen, dan gelóof"lk vast, dat
wij op den duur verder komen. Houd noed en probeer het.



Àfgelopen zondag vvas het op het veld druk voctbzl-ver-
keer. Non-stop-voetb::l van rs morgens 10.15 uur tot
4 uur rs middág". Het tweede opende de voorstelling
met een fermc 6-0 op ,Otkrum 3. Dat .tkkrum had echter

i:t 33?u3-ffÍ",ï:;nfiËáur"riu ock en wer mer 2-L, oi"
zege had gemakkelijk groter gekund, maer vooral Teake
faalde voor doel-. Ik heb met plez:,-er naar het derdc
gekeken, rvant ik vond het een leuke ploeg.
Van het tweede verwacht je eigcnlijk dat het steids
wint, want ze ztjn op'papier zeer sterk, maar als
verschil-lcnde heren va-n. het tweede en het derde nu
eens de weg naar het trainingsveld vonden ? Er ztjn
crbij die niet voorui-t tc branden zijn. Het zouden
goede lantaarnpalen ztjn, maar ze geven helaas gccn
l-icht.
Het eerste besloot de voorstelling met een 3-0 neder-
Laag. De kritiek langs de lijncn vlerdc weer hcogtlj.
Maar we oeden er lTn onrecht mce, want die waren Ce-
vroon beter. Mèn vertelde dat DTD een blkkelharde ploeg
was. Daar heb ik nicts van bespeurd, het was ecn èpor-
ti-eve tegenstander, die de overwinning dik verdiende.
Ze speelden siripel voetbal, snel en direkt. En juist
door" dat soort voetbal legden ze de fouten bij ons
onbar"rhartÍg bloot. \ïat wij nissen is een afmaker.
We zicn het elke keer weer, zodra er bij ons een aan-
val opgezet wordt, loopt het over te veel schijven en
zodra we bij het doel ztJn worden de simpelste kansengenist. Yi c ztjn necstal- in het veld sterker, rxaar er
kont niets uit. ilesul.taatl de boel zakt als een'pud-
ding in elkaar en er kont niets ricer ven terecht.
Toch dacht ik dat we op de ingesla6en weg door noes-
ten gaan, want voctballen kunncn ze heus wel. lileen
dit;.probeer jc konditie zo hoog nogelijk op tc voc-
ren en de hersens te .,ebruiken. ne trainer legt het
wel uit, maar in het veld wordt het necstc weer vcr-
geten. V{c gaen stug door ncnsen.

Kraan.
O],DEBO0RN-D"l.D. 0-3
Ondanks een grcot veldoverwicht slaagde Oldeboorn cr
niet in de punten thuis te houden. Vooral in de eer-
ste- helft. met de -wipd 4€er stond het doel van DTDyi?+ ondeí zwaré druïl Dó"ftansóli-sïiseË-"cirió i "*Ií*-
r:ica*f verloren door pech en onzuivér Échietcn.



Met snelle
vaarlijk erl
jes de bal-
kopte.

uitval-len was een technisch beter DTD zeer ge-
ze riamen aJ. spoedig de leiding, toen },.Poe[-

verkeerd op zijn hoofd kreeg en in eigen doel

Deze 0-1 stand bleef tot de rust gehandhaafd, 'hoewel voor
beide doilen nog haehelijke momenÍen ontstoná"n.
Ook in de tweede helft was Oldeboorn sterker, maar de
doelpunten vielen weer aan cle andere kerrt.
Het werd tenslotte 0-3r waarbij de laatste treffer in
buitenspelpositie werd gescoord. Een verdiencle nederlaagal viel de score wat te hoog uit.

Sj. Huisme,n

SP.ÊR["A 3 - 0IDEBOORN 5 10 -"0
Over deze wedstrijd kunnen we kort zijn. Het was nil.
een zeer slechte. Met de rust was het reeds 5-O en di-rekt hj-erna werd het 6-o. Toen konden we het behoorlijk
aarL, zodat we zelfs een paar naal in de aanval konden-
Ëaan. Mi;ar toerl het ei-ndsi-gnaal klonk was het.toch nog10 - 0 geworden.
Mi,ar ;óngensr êf s. je ziek bent of een andere kv,rssl hebt

?9Ê l-1et dan pvg?_?f lij.J-.Nieuwtanct, dan ke"n dic er oprckcnen, want V?als- zoádag, tocn v\,e'mct lO nan-w"!-nocs_ten, is de a"ardigheid er al_ een bcetje af'.
Tot zondag tegen Frisia.

B. dc leeuw

IRNSUM4 OIIEBOOITN4 1-1
rn een zeer matige wedstrijd noesten Oldeboorn en rrn-sun de winst delen. De besl-issingen van de scheids-rechter waren van dien aard, dat beide el-ftallen er
sons maar rnoeilijk nee a.kkoord konden Êaan.Over de wedstri jd' zelf valt niet vcel"te vertell-en.
rrnsum begon net de wind nee, maar ha,c hierdoor eehiergeen groot vel-doverwicht.. rn het laatste kwartie" *"-Ten ze sterker dan Ol-debborn en scoorden I oóer-páni.
Na de rust kreee oldeboorn.de wind nee, en in àe eer-ste 5 rninu.ten reïooé dít-1ót-à" sËiijËàárór,-ËuËóoà"à-door s. visser. verder kwanen-er Eceá aoerprinïó", -àá""

de.-verdedigingcn varr beide órrtárlóÁ"2ó"" goed speel_den.

,í

.{

C. de Soer
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VÍelpenwedstrijd .Akkrum - Otdeboorn.
lfij hadden eerst van de wind. we gingen direkt in de
aanval.Toen kreeg Klaas' .Alcker::ran de 6al en passeerde
2 men en toen speelde hij de bal naar 'ltr/írlem visser
en die schcot gp het.doel-rm..-ar de keeper stopte debal en grapte hem wat scheef uit, zo was het-bijna
een hoekschop naar de achterhoede van ikkrun snóelde
de baI doeh nog snel naer voren. Toen schoot éEn van
_.Akkrum tegen larnr,rert aan die schoot naar Klaas e4Klaas schoot tegen een speler van ilkkruni toen washet corner. Die werd genonen door lVi.llem v. Hij 

,schoot naar .rlte .en deze scocrde t-0.' Toen trapie
Ikkrum af , .even later floot de arbieter "rusti.Nu hadden wij de aftrap en rïillem v. na.n de bal- meeen sehoot hen naar Klr-.as !t. cn deze paaste naar \4/i1-
]-em K., die naar Ruurd Kloet sqhoot.-Ruurd dribbeldenaar het doeL dcch de bal werd gestopt. Een ogenblik
]g._t-er kreeg'Klaas de bal en speclde à.e ba1 op-ra*"ïrillern v.. 'dle hen kwijt raaktè maar dg,ch *urà h;i--noa een ccrneli, 9io door v/Íllem v. ,vierd'ge4omenr eflschcct heni vooi de vo.eten van.Klaas'niaan-deàe ráextede bal weer kwljt. En toch kwan de bal weer in trJt .

19 goter gebied-cn Ruurd seoorde z-o. Even ráier-Àarviillem v- de inleiding tot het lc cl:oelpunt e.G.Zokreeg Ruurd K. weer oó uat en sóoorde ioor de 2emaal-. Even ]ater ftoot de scheidqrechter af en zowonnen de welpen OJ-deboorn de wedstrijd.
D. Numan

Voetbalwedstrijd Ol_deboorn - /J<krum. 20 sept. Lg6g
we speelden algemecn sleeht het is'wellus me betergevreest. ze blcven nooit op hun vrcuEel waaJ. á" uárwas_waren zíj ook het was êen wedstri;o niet met---veelsp_annent ze schopten maar wat hceá en we"" ór, zewaren b*?g vocr de bal en ze durfden niet ean te vái-J-cn scnnige Oldeboorn 0 - rïkkrun l-

H. Bruin.sma



SP0IïTVEU)EN-0oMPTJEI-4 I VIN SMINI l\IllEs

Ingewijden weten al geruine tiid, dat de Gemeente Utinge
raáeel-plannen heeft om sportvelden en zvlembad aan te
1"*cu^ iu"""n Qldeboorn en .Akkrwr, om zodoende twee
vtÏógen in één klap tc slaan.
Op-[i1nqdiging vaà de sportcouunissic van de Kulturele

náàO is Èieíovér een veràadering op Dinedag 16 sept.
te "Akkrun gehoudeh.

ortze cl-ub-waá*"áriusenwoordigd door Voorzitter en
Secretarislen Dr. van Heel (laatstgenoende tevens als
Voorzi-tter Zwembad ).
Het project omvat'6 sportvelden l-25/9a, I sportverd

I5O/23Or- L Zwembad (verwar:md ), tralningsveldr_ kleedge-
1eg-enheden net daarboven een grote kantine welke zal
voÍdoen aan de nj-euwe Drank- en Horeca-wet, parkeer-
plaatsen voor 240 autors.
Àlle vertegenwoorcligers der diverse sportclubs van

rllckrum en Ol-debcorn gingen zonder uitzondering net de
J.igging akkoord, alhoewel er wel opl .en aanmerkingen
ztjn gónaakt. Het zal nog rvel een tijdje duren alvo-"
reÀs áit project kl-aar is, doch daar de ruilverkave-
ling in dit iebied volgenj) jaar zlin besl-ag krijgt,
en Ien Haag éen beetje nebwerkt, kunnen r,ve missehien
vrij spoedi-g neer a.an de weet kcmen. Het j-s de be-
Coeling om het in diverse fasen aan te leE-.gen.

We menen goed te doen, onze leden hlerv'an op de
hoogte te stellen' 

Het Bestuur.
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PROGR]IIVIMJ"

iSaterdag 4 oktober a.s' 3

rvedstri- jdnr. 208: Heerenv.BoYs
aarvang 4.30

wedstrijdnr. 247 z 
31ffH3ï.1;

Zondag 5 oktober à.sr!
wed strijd

HóïFÍgAEAe 4 - Oldeboorn

2B - Oldeboorn
uur

Suameer ].C
uur

1B

381
383
390
429

O]-deboorn
Frisia B -
Read Swart
01d ebo orn

4 - Sparta l
Oldeboorn 5
3 - Oldeboorn 3

tI - Thor l/i

aanvanA
z--TOTO6 uur

10.00 uur
L2.L5 uur
1.10 uur
2.00 uur



OPSTE]-,L]NGEN

old ebocrq-z 2 
chr. T,errting

á. Jeeninga jr. it. Dan Sj. Huisnan
J. .Aclanse l/l.Kleefstra
P . lïockstre V/. Hui sman

S, Kncl- l. \íagcnaar i?. Knol
trles.: Sj. Wegena.ar Vertreks 9,00 uur

Ol-49bocrn J; ' J.. lijkstra
H. Kerkstra H. de i?cos H. Pc.epjes

W. ilpdenburg H. V/ag.cnaar

M. Vo.olstra J. Bcthl-ehen
.\

T. Blaauw s. v.. zinderen M.v.d.velde
Resr: T.Kra"ricr Vertrekt 12..10 uur

0ldeboorn 5:
, Jac.Y/agenaar

B, cle Leeuw K. Jelsna . C.Kleefstra
lff. cle iiccs E, rldena

H.Blankenstein I. Visser
I

v. d . Bi j S. Jager F. Tanininga
Res. c lï. Íloekstra Vertrek: lJ.,3O uur

Oldebccrn 1.tl:
G. Brander

V/. Huisman Y. \i/al stra
J. Greydanus M.J. v.d. Velde

H.J.Nieuwland J.H. Nieuwland
T. v.d. Meul_en Sr. Nijholt J. Brouwer
Res.: H. lijkstra en H. de Vri_es

L. Poepjes



OtdeboeI'I} tR 3

Á,Nieuwenhuis S.

3. de Yries
H. Srouwer

P. liodenburg D.

il.es.: H. Dijkstra
Voortaan trainen van

D. Val-k

Rodenburg J. Teunissetl
J. Veld

Vy'. Watzema

Oosterbaan S. Teunissen
Vertrek 2 3. +5 uu.r

B tq t_9_ggf_ÊinsÈ-ge|

Ol-deboorn lC:

T. Rodenburg
J.

ïv.

J. lkkerman
Re s. 3 J.ÏV. v.

0. Valk
F. v.d. Meu1en 0. Krist

B . Oo st erb aan

Krarier
_t- --
Nr- J d eJt

S. Rinsna
iï. Veld stra

J. de Jong

Heel en Tj_. Meester.

1,rl"Ar'lG"A 1C - OLIEBOOi?N lC

vcor Yfarga werd

Zodra we bcgcnnen \rvaren, glng trI/arga di-
rect in de aanval- en wercl na een paar minUten het eer-
ste doelpunt van Warga geriaakt .

Enige tiid later stcnd het al- 3 - 0' Dit was
voor ons echtér het seln on feller te gaen spelen en
na een solo van J.de Jcngr die hen netjes afgaf aan de
meegekomen Jan Jlkkernan , die de kans- goed benutte en
scoórde 3 - I rust Na de rust rekende Warga met
ons af cÁ scborde nog 4 goals, zodat de eindstand 7-I

0. Krist

Dit was het dan weer
Vi/e wensen alle elftafl-en

vcor deze week
veel succes .


