
VOETI JïLTtrRENIGING OLDEtsOORNIt il

I,1EIC_NDI,I4:INGrir 1s ecn schrijvcn binnengekomen bij Hct Bestuurom ecn buitcngewonc Lcdcnvórgadcrinà" to houde.n, ond er-tekend door cón 15-tCr iËácnl Het a5siuur wir gaarneaan dit verzock_voldocn, maer er wordt wel 0p gcrekend,dat gy.opbouwendc kritiók word_t gereverd, -eÀ-d3i-;;;-
soonlijke vetes aehterygge zuL'g! uiij"u". Dc agendavindt u hieronder of eldórs in dit trád. Nadere eonvo_eaties vrordcn ni_ct verzonden.

Nanens IIet !estuur,
De Secretari_s.

BUITENGE1VONE LFIEN\TERG JDER Ï NG

!n Dínsdag L7 Maart \?70, aanvang B uur,in Café v.d.Iecr te Oldeboorn.

-€enq q
1. Opening
2. Notulen vorigc buitengcwone vcrgadoring.
3. Ingekomen stukkcn
4- verklezlng I lid elf talcommissic.(wcgcns bedankcn

5. \ïat vcrder te r tafcl komt.
6. Sluiting

van Dhr. J. \ritageni,ar)

Het ilestuur.
TIiIJN]I'IG
Gaarne makcn wij nog bek;:nd dat de training wcer is vast_. F::,t3r1.,:L-_lon{ósqsÀ,Êra_nÀ".I ità",re_;"* 1, *""rr 

"_"_LoaLS ar-gcnicen wcl bckcnd zal z.-jn lraincnr*íj;; ànocrlelding 
'an d",riggf. relgrosso, werke wij vanaf dezcpla'ats nog harlclí;k werkom heten in anze vereniging.Dus Heren, trainlng op londerOagavànO.

Rcdakti-e.
PROGR.AMrir, VOOR IIET .,l/,NS?/JNDE WÏEI(EI].IDEETcrd'as; mA- -Ë"d-S;trifZondagr Qldeboorn I - I\,ïildam lO]debcorn2-i{ollurn2

Gcrsloot 2 Otdeboorn 3Oldeboorn ll - Nieuwcsehoot Llt

,4anvang 3.15 uur
/ranvang Z.OO uur

10,00 uur
10.00 uur
12.00 uur

zo, dit was hct wcer voor dezc wcek, Zoar_s- TJ zuLt merkbn,geen vollcdÍge krant deze_*à"t , á;;; lenret aan kopr,.Volgendc wecrÈ maar *uÀ" Èeter hopen-*8, cn vve vuensen Ual1cn wcer cen genoc-g+ijk weekenO.À"t ào wcns dert crvere punten zuÍLen 6inácnst";;;; Ëij óicunoorn.
AEIJII(TIE.



18 Maart I97O
Nts}ÁCTÏE: R.NIEUVfLTND

J.}ETTTTEHTT{

t0 jaargang No.16
ïI. d e VRïES
H.de R00S

iirq eil il-; ; ;Ï'; frif3;;-;;;il ;;; -;; ;Ë; ;; ;; ;;;il;-allereerst de _uitslagen maar even geven ,Oldeboornl MildaËf 4_ 0,, Z Ko11um2 4_ 0Gerstoot Z Oldeboorn3 ó_;Oldcboorn lll Read_Swart lrl O _ z,, 1B n n ln 6 _ óSloten 11 Oldeboorn 11 1 _ i
Pcrsoonlijk had_ik.het geneogen ons derde aan het wcrktc zren in Gersloot . wat eËn tan;";;-om van te water_
-tanden . I\Íaar de jongens noeten nog leren schteten .Maar getukkig wisten-Tcal<e_ ( 2 m;;ï --i" op maat àange_geven barlen van'Ir.{etro voo _ètra 

-)ln 
}vïetpe Rodenburg

li :I""-9-qr l--,,o te brengun-nà É*tháËnskansen zirtcner r-n' maar doe er wel r.ets aan ;ongenÀ. Kom aonà"ràags_avonos op de tralning .
Toen we terugkwaaen vernaínen we dat ook hettweede had gewonnen met 4 0 , nweo-àoelpunten van Reln$ot' óén ván sipke wáiro*u ór, ,íEn-"a' de veteraan sienYÍ-sser - siem moàht invailen voor-Metitg-Ki;*i"ïï",oiuachter zrn auto rur ro""l, werke oe vó*ge avond gesto_l-en was. ne dlef had ru["r.gede9!! ,,ga je weg of ikneem je weg " en toen zat tóev"riig hËt Ër"oiErij*-""ook nog in . I,looier kon het niet ." ii;t was ae anderswel een Knor-len dag . Maakte Rein d;; twee oàufiirrton ,Siemen sehoot ons eórste-near een 4 _ 0 overwinnins .ttu deed sr.emon oat niót a-lreen hoor . -E;';;;ï'ïËlË 

,io_dag leuk geoombineend onu"-.r]-o"iiiiu. 
" en de wil om tewÍnnen was er ' De wedsiri;a-in rvrïràur, waar wc des-tljds 0 - 0 9_q9,91den, gn ryaar vrle gemangcld cn gekneusdvan terug kwala_en, ,zat d* Jongens ,oe s8óà-i"-^rr8ï*ËE-iruo_gen . En nu bleek dat onáe rongenÀ"r,ïói-b;g";;"Ë; ,stortte Mildam aJ- gauw i_neen ,fn de 2oste minuut-wes het raak . Een gocdevoorzet van Ja' de Jong werd aóoi;-srËnon net ee.n evenmooie k_opstoot.afgeroná e.n o""-*i"oll-r"to" werd hetop dezclfde wi jze 2-0 - fn de 4ó;ilout werd het j_0cn vier nÍnuten 1_at9r 4-0. fijná *áËïnt nog 5_0 ee_wordcn ' tger een keiherd,sehoi;*tiii:t waàE"á"i Ef_gen de paal ketsre . Na dc rust *iríà-h"i a;;rpo"ià"



mekcn niet meer flottcn , hoewcl onze jongcns gercgcld in
de aanval bleven l- Zaterdágmorgen speelden onzc kleinste wclpcn .{.
om de Friesland-Cup ult tcgen Sloten IIct werd een g_e-

fijk,speltetje ell a.s. zaterdag komen de jongens.v?n Slo-
tei onè met óen tegenbezoek vereren . Dog i"_!9Ft jongens
er zit een beter résultaat in . Het was eigenlijk te koud
om te voetballen . De kleine billetjcs waren rood en
blauw van de kou , Ook de 3. Junioren deden het goed
Met 6 o wonnen we van Read swart . Pict Rodenburg
schrijf,t hierover het volgende .

Na ongcveer l0 min. schoot P.R. de bal via de
paal in hct neÍ . Even later werd het 2-0 door D.Oosterbaan
Vfat voor rust sehoot V/.\Ilatzema hoog over dc keepcr heen
in het doel 3 0 en dat was dan ook dc ruststand .

Na rust werd het aJ- gauw 4-0 door J.de Jong .De
Read-Swart spelcrs konden het doel van Oldcboorn niet vin-
den en sehotén daarom maar óén in eigen doel, wat de stand
op 5 - 0 br;:chb\ Nadat D.Qosterbaan er 6-0 van gemaakt had
móchtpn wc ook nog een strafschop nemen, die D.Valk nemen
mocsi op aandringón varn S. Rodenb'urg. Jammer voor Dirk
maar hij moest hct hcle elnd voor niets lopen . Volgende
keer beter Dirk

Voór het aanstaandc weckend zict het programma er
uit al.s volgt 3

Zaterdag 21 Mae.rt ;

L,angezwaag IB
De Sweach }V

Zondag 22 Nlaart i
D.[.D

a

f

lecuwarden 5
O]-deboorn 5
0ostcrllttcns4
Oldcboorn 3 ,

Oldeboorn 13
il]-C

01d eboorn

Sparta l
O].d cboorn
Udiros 3

3.15 uur
3.15 ,
2. n

].l. rr

lo. rr

1.30 '
Dil

t
2

il/e wensen julfie voor
veel succes toe

het komende weekcns allemaal wccr
Ut, dc Vries

Verslag van dc vorige weck gespcclde wedstrijd tegen
h{akkinga door J.Kraan ..-Met hct vertoonde speJ- in de ha"l-ve wedstrijd tegen
]Jangezwaag nog in het geheugen , mocht een redelijk opti-
nisme gekoesterd worden. Het pakte echter anders uit. De
scheidsrechter bleek z'n roeping misgelopen te ztin. Hi-i
'clcek n.l. zo verliefd op z'À fluitje te wezen, dat hii
praktieÈ dc hcle wcdstriid solo's stond te blazen Mis-
Ëchien mooi voor het conèer@ebouwr mear niet op een



voctbalveld. Kortom dic vent blics níet allcen z'n lon-
Benr maer ook de wedstrijd kapot . Hii hielp onsr spmen
met een opvallend partijdige vlaggenlst, al bln.zend de
boot in . Onderwijl sta je machteloos langs de kant jc-
zeLf af te vragen of daar wat aan te doen is Het ant-
woord is nce. Je moet je gewoon blj dc beslissing van
zo'n gedropen fluitist neerleggen Het vreet wel ean
jc zelfbeheersÍ-ng hoor. Nec, we moeten dj-e wedstrljd
maar gauw vergeten . \{c verloren deze wedstrijd met
?=

FORFIïE]rT NllT r^^- r-^ r- r,^-.Yi:'lg::-":j doof Jac . d e Yo s

l:
SOKS

U/ij binn'net folJ.c goaltsjcs wend
mar as men dit darr sjocht ,

dan hat it rís supportcrs hjir
wol yn rt extase tr brocht .

Hwa wie de greate men yn't fjild
, dy middei bij Soarn len ?
p-i 't lilic Si-cmcn 

-Iínol cn allcgcacr
) fra fol bíw0nd'ring stien .

' [{en selt a]- gau " Hii hie syn dei rr

mer dat hie alle man
Àlfe álf dy makken sttk -ioar stik

der ln fijne wedstrlid fan .
Ik wlnskje elke klub sukses,

mar is't in ploech tít tsoe.rn
Men hat lt lee.fstr 9tt eigen wj-nt

t ldkt És i-t mcaste oen .

Yerslag Vfelpen /. Sloten - V{elpen /r 0ldeboorn .
riiij hadden hct eerste halfuur voor de r,'vind.

Ook mochten we aftrappcn. Er kwam tocn cen sneJ-J-c uit-
val van Slcten, maar dczc stranddc op Bart van HeeI.

Toen glngen wij tot de aanval over. Rensc
Valk schoot hoog op de keeper van Sloten afr dc ba1
stuitte voor de doel-man op de grcnd, veranderde wat
van richting en het was 1-0 voor onst

Na de rust was er cen gevaarlijke uitval van
slotent mear Huite grecp de bal en wl-lde ui-ttrapp€hr
maar hij maakte te veel passen en Slotcn krecg een
vrije trap. De aanvcerder van Sloten nan de vrije
trap en schoot in de hoek weer Klaas .ilkkerman stond.
Hlerdoor vcranderde de bal- van richting en was on-
grijpbaar voor onze keeper 1-1. Dat was dan ook de
eindstand, volgens míj wel dc juistc- F!m9-r want het
waren beidc effectgoals o Dikklc Numan



OPSTELITNGEN
ts,-EïêFd"eg Langezwaag l! - Oldeboorn 1l

n. Ya].k
J.feunissen S. Rodenburg J.VeJ-dJl.Nieuwenhuis 3.dc Vrics iP-Rodenb*r-g-H. Di jkstra-D.0o sterbaan-H.Brouw er-s. [euni ssen;Reserrre W.lYatzema lrcider H.ly_agenear . -"---'i ..

3egvgng f.I5_ugr_ _ yegrl{5-?.30_uur
De Sweach ].C Oldeboonn lC i

0. Ve].k
Tj.Meester F.vd.l,Jeulen- G.Otter

O. Krist J. KrnrnerJ. lkkcman-H.ve1tnan-J. de Jong-ts .ooËiórÈáan-w. NiddamResernres s.Rínsnoa - J. I\{ijnheËr r,elàór H.Nieunrï.andgqgÊqg J.l5_rrgr _ _ _ yé:rlo& 2,JO_uqr
lllcllrcnwedstrijd om de Frleslr,nd-Cup. aanvang 10 uuru. H. Bruinsma

.1. Inlder'3.v.He e]-
D. Numan

i

Ji Huieq8rr'-
ár Oosterhof

YÍ .v. Kalsbeek-. K. .rlkkefinan
lï,ïrok - J.Smedinge

t
R,Kloc t-!ï.Visser- R.yalk-
Reserïre$ : L.Dijkstrc; -

EryngÍrIEry $$_0gDER!
leider H. NieuwLand

II/}I DE I,IJï\T
L

w_
I

Chr. lanting
.1. Jeninga Jr. Sj. Huj-smc;n

-. .-,M. Kleefstra R, Den 0, SchricmerP.Hpekstra- J. /'d anse- s.watz cpa-trv.Ituisman-R.Knol
Icservc {.-ierblchcm

Lreeuwardcn 5 Oldeboorn 2 11 Lrur

O]-dcboorn3 -Udiros3 2 uur
H. irerr<s{r"nijkstrt r. r'/igenaar' Vf, Rod_enburg H. .0kkenran fi,.-fo"n;o"T,31auw- T" Kramer s.v.Zinderen-rr,r.ïoorstràlrt.vd .yclde

D.T.D. l- Oldeboorn I 2 uuït
H.Nleuwland

l.Poepj.e.s-_H_.de Roos- J.Jeninge _ .11.ï/uiteï/". Schriemer Jl. -Jcninga
D.ltlegenaar - S. Knol C.Blankenberg _ J.de Jongresefi/e IJ. llauw


