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IT KOE IíIN}Eii
\tfy ha 1n noaijc wedstriid sjccn
Tc Yïergea forllnc Snein
E1k naem ien puntsje rnei nel h0s
!k Ha tankje der foar sein
lc gonê dy sict clcr aerriich yn
By V/ergea like goed
Suppcrters "jcegen hamen dêr
Fpnsels de ncaste noed.
Ás ncn aJ seit dêr oan de fijn
"Tce jonge r sà rioas$ dwaen'ltt \Vurdt neastal yn re wyn dan slcin
Dus rt sil rict fc1ïe jaen.
Ik jcw ny leaf st al-hiel yn 't spul
Dêr ha I k it neaste oan
Mar inkeld yn rnysel.s.wol r6p
f'Trochsette il-deboarnrf .

-.:-Willcn jullie nu wel gelbven, dat ik zondagniddag dot-
geldkkig was toen ik vernan dat ons eerste clftal met
1-1 gelijk had gespeeld tcgc; Y/arga ? En ik had nog
wel cen dendercndó nederlaag verwaeht, Na alïes wat
je over \ïar6a 5choorcl had konen ze thuis xíiet 1-1.
lVat was er ook.cen ellende aan vcoraf te€:aarl, drie
spelers geblesseerd en twcc afzeggÍngen. 0n ons eerste
rond tc krijgcn was riiet zotn tocr, maar cp een gcgeven
r.ronent hadden we 5 spelers te weinig vccr het 2e elftal
Nu willen we C:raa6 alle elftallen zc sterk noirelijk uit
laten koncn. Het 2e noest dus al een vee!. Iaten, kreeg
:ra.nvulling uit het 3e en het le dat er zc nooi ircor
staat in de konpetitie, za\t dan de klappen noeten
krijgen, ïk wil jullie wel- vertellenr. dàt een elf;tal-
kcnmissie het dan moeiJ-ijk heeft" .l[]e elftallen en
alle jongens liggen je ne aan het hart. Neen.ncu dit
3er een fijn ste] jongens die er echt 1ekker vcór vech-
ten en al1en zc hun best doen on te winnen.'Er wcrden
(' t- : - .b:.t .. 
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dan cck wel cens harde noten gekraakt en d.e v'tcrzítter
Àiáat clan wel cens r:ret de vuis't op de tafel'
0p een gegeven morrent was het zover, dat we tot de be-
Àíiss:_n! [wa.rncn de wedstrijd van hgt 2e n;ar te laten
vêrvatlón. !ïe rÍskcerden hiermee niet allecn 2 punten,
mear zouden dan ook nog 2 verliespunte! kri-j_gen toebe-
decldr êh cok nog eens een bcete Ían 25 guldel voor_het
niet ópkomen. Het zat dus wel Eloeilijk. De wedstrijd
van het laagste elftal kan atfeen vervallcn worden ver-
klaard. Hct 5e werd dus de.dupe hj-erven en deze wed-
strijd werd dan ook afgelast. Enke1e van !lez^e__jongens
r:roesten dus in het 3e spelen. Maar laat ik jullie dan
vertellen, dat we donderdagavcnd 11 tru.r na vee] heen en
weer gevlieg en gepraat er pas ult kwanen. En laten nou
al clj-é el-ftal-len goed voor de dag zijn gekcnen. Het eer-
stc t-J. tegen lYarga, het 2e wcn met 2-0 teSen Kol.J.um 2
en het le met 1-1 tegen Renado. Jongenst ju}lie met e1.-
kaar hebben nij een gocde zcndag'bezorgd, lzrten we zo
cloorgaanr w€ z:-jn cp de goede wgg. Ik kan het ne dcodge-
woon nlei voorstellen, dat dit in vocrgaande jaren zulke
kankcrplcegen ïvaren, zo fíin al-s we met elkaar weg ziin.
Geen wanklank wcrdt gehocrd. Eeerlijkr ik vind jullie
allcnaal- hardstikke fijne jongensr eR hoewel het ne enorÍi
vecl vrije tijcl kost, doe ik dit werk net veel plezler.

Nou de spelers van het 5e s Jul-l-ie hebben er zondaE wei-
nig van genaakt, Jcnge, jonge, jonger ik zctl ne tcch iicha-
men a1s ik jullis wàs, zulke fJ.inke jonge kerels. Waarcn
kornen jullie niet op de training, het is tcch cck vcor
jullie. ne c3-ub betaalt ervocr en je nag gerust rneedcen.
Tracht er tcch cnderuit te kcnen, deze wereld heeft be-
hoefte aan flinkc kerels, kereLs die tegen een stcctje
kunnen, en dcor te trainen wordt je niet alJ.een licha.me-
fijk beter, naar ook geestelijk. Je leert klappen te in-
casseren en julst dit naakt je kraehtiger voor Ce naat-
schappij: _ _
\x/"ARGlt - OtDEtsOORi{ 1 - I
Zondag j,1. sppelden wij onze le konpetitiewedstrijd.
litmaal- gingen-wij. naar 9e kampicen J.e k]as- FtV.B-. van
vorig 1aár, 

-n.1. Warga. Het was wel een letrke wedstrijd
net Warga in de eerste helft aeer 1n de aanval, maar
O].deboorn had daarenteqen sevaarli.ike uitvallen. En datleverdê vcor rust dan óok éen goal"op. Uit een bekeken
vccrzet van Sjieuwe naakte cndergetekcnde er 1-0 valr.
R?t"i ??rd:"""%i+*9_o. 

*o"tstand. Na Fust gingen vri j ock



We rckcn de ovclr^i inning, na..ar de dUivel spe eldc mct cnzelinksback, waardoor v/arga uit een te slapie terugspeel-bal gelijk n akte. Even leek het er op dàt de weásirijd
gestaakt zcu wcrden, want de nist bezette het velclrmaarvertrok spoedig weér. .41- net- al- een spcrtieve wedstrijd
Leuk vcetbel ? zeer ureinig gekanker. Nàu wat wil je alávcctballcr dan nc; ne er (Vfinncn natuurlijk)

J.de JgrS
KOI,IU&1 2 - OLDEBOONI'I 2 o-2

-
i

Het 2e speelde een natige weclstrijd te;en Kcrlun 2. /rlser net wat mcer cverleg was gespeeld, had de stand nin-stens 10 - 0 nceten zijn.voetbal is ioeh een spel vaninzicht. lij Kcllun stónd e en keeper onder de ir,5 van
49 je?r. Hij was goed op hoge ballen, niaar van ballcncver de grend had hij gcen'k:,as gegeten. rllle barlcn
9i" -cp d.o91 welclen geschoten, *aren echter 'rhoge" endie^kcn híj weL verwcrken'; Ook een back, een nan opleeftijdr'w?S -enora gced op lage ballen, en noE cenr-i?n op de vierkante meter, rraar harcl .lcpen was erniet nieer bij' vr/aarom die 'ballen nu nlet cver henheen in de ruinte spelcn en dan naar schieten? Máarmen schijnt dat niet tc- kunnen. Gelukkig kwamen we-met de overwinning thuis, naar met e"n È'eetj; ;e;;j-nz:-cht waren we veer vei"crer gekonêr4.. 0nze Ëu"pu"-hceft weinig bal-l-en te vcrwerÈen gehad, da*kzij
,prj-na verdedigcn van R. Dan, .lig èteeos goed aigar.j':'_':"1"9 l":tj l"l :"*":: :"1j: l"g. v/.de vries
OtlE3gonN l-- REN.AI)O 5 ] - I
Qndag{s grote noeilijkheden bij het cpsterlen vendc elftarlen, waardccr cns- derde afgeicpen zondag
een ander uitcrlijk h*9t zijn wc er in teslaagdkcplcper Ile!adc. een_gelijkspcl af tc Cwïngén.".tfte dwingen is. eigcnli-jk Àie I net gocie wcórd, vrantcp q" kceper beschcuwd waren we bóslist niet cler'iindere . Dccr een clgelukkige sancnlccp van onstan-digheden.kwanen we in dc eeFste helf t àchtcr te
Ë : 3Ë",'Ë: I È 
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a ""ven de beide kansen dic hij kreeg had tu""." b;:'^nutten, naar hij sli:agdc hícr niËt i;.-Ne rust ccn gclijk cpgi.anclc strljd, waarbij bleck,
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Jat cnzc v:crhcccc nict cp schct vras. Toch kwancn wenog gelijk. Uit een vorrc-vccrzet va_n links schcct
T.Kramer de bal ke ihard in dc touvren. (l - 1).
íIcewel we in de laatste minuten ncg versterkíng
kregen dccrCat lvlctrc invicl vccr JlBethlcl:en: ,líe
geblesseerd \ryas, konden lvij niet riccr tct scoren
koricn evenal.s Renade die cen paar naaf cnzc dcel-
nan op ui-tstekende rvijze op hun we; vcnc1.
lle eindstand bleef dus I - t cn hicrdocr zijn we
ius in ]ret gehcel nict op llenadc aChtórgcri:ákt.

H. dc i1.lts
O-I,DEBOOEN 4 - t'/iitct 3 6-0
rn een natige wedstrijd irycn oldebtrorn vcrcliincl .van
:i/ar;Ja. Na een kwarticr cpcnde Krist clc sccre uit eenvoorzet van Dik van Lceuwcn. uit cen solc van Kcesil/iersma r,.rcrd het Z-0, en trpsccrer Sinon visser
schcct nw:iner 3. in de touwen, Na rust was Yiarga r;tccr
i_" {q aVrwVL, nretar dc aehtcrhoe,lc ;gaf geen trrïnp. --
i{a 20 ninuten was het.Gorter dic d; {e i-n de tcLv,,en
iceg en visser__cn-ncgnaals Gorter bepaalden dc eind-stand cp 6-0. lïa dezc over:winníng stàan we fraai- --
-Jcv,:naan, 

_ac! ecn wcdstrij,i nccr {;espct:lc can Frisiaó cn rret dc Joclcijfcrs van 26 vr3r cn I tegen in5 wcdsiri-jden.

IKIC1UM 1,I, - OLDETOOJiN 1.4 0-1
..ikkruii lvas vccr ile rust icts sierkcr, liaarr wij krcgcnna cnlrcvccr L0 ninuten spelen hct e crste docliunt."
Onzc aanvoerder c-nderscheptc een te zet"chte teiugspeel_i;al "n scccrcle. itra de rust wcr-d .Akhrun ste ed= $ií;;;n wij konden net rirceite stand houclcn. zcer gurr*á"ri;r'v';erd het echtcr tccn ecn .Akkru.rn-spcler cnzc uitl_opcncle1;;e pcr-pasgeercl c en voor cc;n I ccs':c àói io*il. ïi;;à;"
'eddc de situati-e docr clc speler achteruit te i"Etr."r,'n de baf tct- ccrncr te veriverken. iiiàrtcgcn rr"ÀiËË_';ccrdcn d c ltkkru-m-spcters ácftïà ;-l';-*-pii'sï":- ; ;ii;a,3vcr_, dat hij de sèheiosrccÉiJF uítsËËcro"ón-rrià*"]"
]'?3r kiva: hi j in het beruehte_ bcck;o. - at["or"gïiÀ--liicrna net l-0 nan in de aanvar, rráá"-r'rc traar_clen het.'indsisnaat, 
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OLIEBOOiSI }B GORNEDIJK IB 6-0
Zatcrdag ncestcn wc thuis tegen Gcmcdijk spelen.
1./e waren de hele rvccstrijd sterkcr. rn dc ce rstc hclftwerd er slechts I gcal gescccrd, die genaakt werd
docr cnze speler D.oosterbaan. rn .de ze hclft.vras onzc
spiJ- _S.ilodenburg in de vccrhoe dc gcplaa*tst. Dadclijk na
de aftrap ging hij cr nct dc bal. vandcor cn licp dániet hechtc verdediging v:crbij en scccrdc. Een
paar nj-nuten later soccrdc W.Watzer:a hct 3c dccl-punt, .d;,rrd?t dc achtcrhcedc vett Grrredijk nict 5scdwegwcrkte. In he t laatste kv,rertier werdcÀ cr nc,-r-J
dcelpunten gcsc.rt:d. lc z!c we rd door P.i?oclenburr
gcn;-:akt, dc 5e werd gen,:akt dco-r' S.ledenburg cn'dc 6cuit ccn vlorze t van S. iicdcnbur: Cccr D.0csterbl,_e_n.

_ :_ _ _s1j1eg
OLtEBOORif lc 0 .l{.8 . lc
0.1'{,Ë. had dà aftrap. Ze gingen clirek-t ín de aanval.
ze speerrien ztch dcor dc aehterhcedc hecn cii schccr-

I den 1-0. l,{:"ar v'líj gin;cn tcen cr:k i.n clc ae.nvAl.
Maar de ruststand was 1-0 vccr 0.N.8, l,{a.ar na de
Igg!-_sghccrden ze er +pb Z gcals. pas in dc laatsilinutcn wcrJ cn 

'vi 
j f c11ór, í,aar tocn wis-cat t,;la.at. En verloren r,ct l-O van 0,N.8.

Jan .Akkcrnan

DE 214/Ài?r-\ïITTEj\i

Teuni s sen

Degenc cÍe zrJn. abonnencntsgeld + varzcndkostcnvccr s.ent. ,69n0 no€l niet hi:eft vrldaanr wcrdtvarzocht dit zc spocdig nogclijk 3vcr te'bcckcncp Girc B5B79C van oe Cc$prRaiife:-senbank tc, Olcle_bc)orn nct 'vernclding: v.v:.Oldebr-.crn - Dc zvre.rt-lïitten, _ cf even a,fgeven bij R.Nieuwland.
Bedrag f 5,00.

Nariens.-.de jeugdkcnnissic wensen wij cns jccugdig
lid J.W. v,,:n Heelt die in het ziekénhuis"ligi -L
iryegens een cperatie, van harte betcrschap. Átzccck Sjcerd v.d. l,leei, die alweez' herstellendeis van een anl- en beenbreuk.

Dc jeugdcomrissie.



Pil0Gii4MM/r
Zatcrdag 25 cktcber a.s.
lVedstr.nr. Wedstrijd

L397 Heerenvcen 3B Oldebccrn IB
Zondag 26 cktober &.sram5--.D.fFdrdebocrn I

.Aanvang
3.30 uu.r

1.30 uur
10.30 uur
2.00 uur

10.00 uur
2.00 uLlr

L+95
1498
L504
L532

Bl-ue Boys J - Oldebcorn 5
Oldebrcrn 4 Irnsun 4
Oldebocrn I "- Nieuweschcct
Read Swarrt 1,4 - Oldebcorn

4
1.A

OPSTELL]lVGEN
OLDEBOO.IN 1

\ï . l,/ui te \
Vl. Schriener
Y. Blaauw

S. Kncl
Wissel-spelcrs 3 R. lai.
Vertrek t L2.15 uur.

H. Nieuwland
J. Jcenínga

Sj. Huisnan
A. Jceninga

l. Poepjes

J. I{alsbeekJ.- de Jong
cn A.Jceninga jr.

i:Í
11.

Ol.,rmoonN 3
J.

Kerkstra lí.
Ui. Rodenburg
M. Voolstra

I. I{raner
les,: l/i.v.d.Vclde

Dijkstra
de ilccs

S.v. Zinderen

H. l$agenaar

T. Bfaauw

H. Pcepjes

J.Bethlehen

Opstelling van het
,le redaktie, zod,at

4e clftal was
wij deze niet

nog nict binnen bij
bekenri kunnen naken"



0rnm00RN 1/,

J. Nieuwland
G. Brander
W.Huisr,an

Vertrek: I.15 uur
per autc
Y. lValstra

T.v.d.Meulen
Res. t H. de Vries

M.J.v,d.Vel-de
J. Brcuwer

U. Nijhott K. Pcepjes
leiCer: J.Bethleher:

J. Greydaltus
H. J. Nieuwland

0IDEBOOnN 13

J. Teunissen

Vertrek z 2.L5 uur per autc
D. Valk
S. lodenburg J. VelC

líieuwenhuis
H. Brcuwer

E. hd ena
F. Tanininga

S. Jager lr.Visser

Ĵlr

P. Rodenburg . D. Ocsterbaan S.Teunissen

1":':1':'1'y"9:"_ _ -:":u:":l'-tu:r:":": _ _ _

0LlEBOOilN 5 " Vertrekt 10.00 uur

B. de IreeUw

V/. de iiccs
W. Flcekstra

H.Blankenstein
Res, : J.v.d.Bi-j.

Jac.'iVagenaar
K. Jelsna

B. de Vries
Y/. Watzena

C.K1e ef stra

FETPOT

Boarn Ien dy spile snei-n gelyk
Boarn Twa jocch ds fan winst wer btyk
Boarn Tri.ie brccht it ta fcn-Ien
Bcarn Fjcáwer it al1erbêste dj-en
Mar Bca.rn fen-Jï, hoe kin't bistean,
Trape de heechste op'e tean
Mei sa'n sukses cp Bcarn wer ta ,'t Mei sikerwier rís hulde ha -Jae. de Vcs


