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Het nieu!1/e voetbatséi-zcen 1s aL weer een paar weken aayrdg gur'g. -v/ii konden door verschittende omètandigtróáenniet eerder een krant laten verschi_jnen, zodat i iÀ-oitblad nog een paar verslagen kriigt ,ioorgeschoteio-"*,recd s ge speeld e !v ed stri jd en .
lfaar we zullen al]-ereerÁt begi-nnen met een overzichtvan de verschillende ploegen waartegen onze elftall_enin het nleuwe sei-zoen moeÍen, uitkomEh. gi*" r<óm"n-zà;
OIDEBOORN T
Ol-dehol tpad e
Sp, Makkinga
Hal1um
Vi/arga
H.D.T.
0o sterlittens.
T.F.S.
lJe vÍal-d en
I\{ildam
St. "Anna Parochie
Bakhuiz on

OI,IEBOORN 4
Black Boys 3
frnsum 3
frnsum 4
Surhuisterve,en 40.N.F.3
Langezvlaag 3
Thor 3

0txmB00n1{ rr
Stiens 2
ikkrun 2
.Akkrum 3
M.K.V.2
f'r'nsum 2'
G. á.V.C. 3
loeuward en 4
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ikkrum l- Á
ït/arga 1"A
Frisia 2Á
Tijnje 1"4
Bl-ue Boys 1l
Irnsum 1"A
I-,eeUward en 2 "rl

OIDESOORN IÏI
Wispolia 1
Joure 4Tijnje 3Gorredijk 4
F.F. S. 1
Black Bóys'5
De .Sweach Z .'..

OLNEBOORN ].8
Read Swart lB
Thor 18
.Akkrun 1B
Irnsum 1B'
i{ispolia 18
Tj.jnje tB
Gorcedi jk tB .
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rc G.Á.v.c - 2c Helaas-hebben wij iiogwarga 1c rkkrum tc à;;; -i"í;iiig 

,ran r:utZwaluwen'2C Leeuwarden 3C ïi;fOu "liËï, ViijG. A.v.c. jc Frisia lc hopen dit in een vor__
gende blad bekend te
kunnen makeno



Vanaf nu wordt ons bJ-ad niet meer verzorgd door. de Heer
TU. de Vfies. neze heeft gemeend om bepaalde.redenen zijn
werk wat betreft ons clubblad te moeten neerleggen. Hij
heeft jarenlang kans gezien om min of meer geregeld een
b1ad te vepzorgen; De Vries, wij danken U voor het vele
werk en we hopen dat we U op een of andere manier weer
kunnen strikken voor o.nze voetbalclub.
FIet blad zaL nu worden verzorgd door Hotze de Roos met
medewerking van Jeltje Nieuwland. (Tussen 2 haakjes:
onze eerste vrouwelijke medewerkster). Veel succeb men-
sen en ik hoop dat jÉffie worden bedolven onder de bij-
dragen van onze schrijfgrage 1eden.

Kraayt
Voor al-le duideJ.i jkheid nog even dit c !'íiJ.t U in het ver-
voJ.g aJ-J.e kopij voor het clubblad bezorgen bij ?

H. de Roos
lYjitteringswei 41.4
OI,DEB 00RN

Bij voorbaat onze hartelijke dank;
RedaEtie

OEF3IftïEDSTRÏJDEN
ffieft voor het begin van de competitie nog
3 oefenwedstrijden gespeeld. De eerste was thuis tegen
ildi-ros uit Nieuwehorne wel-ke club in de 4e k].as van de
,i,N.V.B. speelt. Er werd eerl zeer eervol gelijkspel (Z-21
behaald. Een dag later traden we aarr tegen M.K.V. uit":roouwêtÍ'den, ook a1 een vierde k].asser. De uitslag werd
i-2 in het voordeel van M.K.V. maar er werd door Olde-
lroorn goed gespeeld. En weer 2 dagen later(dinsdag)
s;peelden we ín Grouw tegen G.I.V.C. en we konden toen
..cht wel merken'dat we net 2 wedstrijden achter de rug
.,-adden. Vi/e verloren dan ook met 2-O, maar voor Grouw was,'iit erger dan voor ons.
of zover de oefenwed strijden, we gaan verderop in dit

ï,lad aandacht besteden aan de eerste oompetitiewedstrij-
i i gÍr.

.,ÍrDEBOORN 1- T.F.S. 1
f e-eGf e conpeÏïtEo-ndag brak voor ons vroeg aan dit',aat en we moesten meteen aantreden tegen een ploeg die;'et gedegradeerd was uit de 4e kJ.as K.N.V.B. Nà eeá
r.oordje van onze trainer lelgrosgo( jar, die. ip^er ook nog)
, baptèn wij de grasmat op en-in de'èerÈte helft werd er"'

J.



vrij goed gevoetbald. lttij deden bepaald nict onder vootr
T.F.S. en kregen zelfs nog een paar mooie.kansen diejarunergenoeg op niets uitliepen. Zo bleef het tot derust È0 en ook na de rust weer van hetzell:6o laken
een pak. Tegen het ei-nde zakte onze voorhoede:wat af,
maar doordat de achterhoede verder ook 'stand hield
haalden wij ons eerste puntje binnen.

H "D.T. - OLDEBOORN
@E't'en dan voetballen in zotn hitte!
"Nogr dat was wel een beetje veel gevraagd. ïn de eerstehelft sing het nog wel; me,ar l-n dè'ze rrérrt zakte hetpeil bedenkelijk. En het pleit beslist niet voor H.D.r.dat wij dweer een gelÍ.jkspel uit het vuur sleepten.
Even za4 het er naar uit, dat we zouden verliezèn, wantÍï,D.T. maaktc 4 minuten voor tijd een 2e doelpunt. zodat,
de stand 2-l werdr naar in de a^llerraàtste seèondó
bracht Jan Kalsbeek redding door gelijk te. maken. Erwerd niet eens*meer afgetráptl - :
.{1 net al hebben we duË na àe eerste wedstrijden 2 Bun-ten bif?engehaald- zondag voetballen we thuiè tegen^Oosterlittcns en latcn wá nu maar hopen op de eeFstegvgry1nnitg.- - - - _ _.j_
IV"ARGÁ ]-J - OIJDEBOORN }A
Londag om ro uur moesten we anze eerste wedstrijd spe-1en. Na 2 goeie oefenwedstrijden tegèn -Akkrum eá oràuw
werd de wedstrijd !eg"+ wargp een grote teleurstelling.

onzerkseper waá niet ín zijh no'rmáre vom en brunderde
een paar kger zodat we met áe rus.t al- tegen een-. l-0aehterstand aankeken, Na rus,t,liep W4nga"nogal sáeÍ uitna?r-{-Oimaar t0en was het oaze beurt.-lile líepen in'tot
4-2 door treffers van Durk valk en Tinus v.d.-Meulen..
En even later kregen we de kans op'4-3 te komen tobn
Hendrík Nieuwland gevloerd werd in rret beruchte gebied,.
Maar....r,.Poepjcs miste de toegekende strafschop op eenjammerlijke n+nier, eh deze mental-e dreun kwamei: wê nietmeer te boven 9n zo J-iep Warga nog.uit tot 6;-2. ,

Jongensr we hebben gezien daE.we ór nog ]-ang niet.zijn.
Kom daarom o'^de.t-raini-ng als jullie cít seízoen nogiets wi].l-en berei.ken.

O DB q0R.1v 1C - G, á.V.C. 2C

Ë3'"i?F"3ifi3"F"áftfi#3'Wà**"ggg3Ë5+gg: G' r'v'c' had
zodoende kregen wij de bal, R.vallc maakte ecn sol-o en



. ... goal (r-o).
Toen ging G.Í,Y.C. in de aanval, maar de verdediging.
redde goed. Met deze stand gingen we de rust in"
H. Veltman en J.Smedinga gingen er uit en R.Veldstra
en F.Bies vie].en in, J. Kramer maakte met een hard
sehot cr 2-O van. R.Val-k maakte er 3-0 en 4-0 van.
En tot sl'ot maakte F.Bie s cr'5-0 van door een
pynalty. Bart Í.Í ^ ^'1I t u r---!

Namcns de jep,gdcommissie willen wij hierbij aI-le ouders.
van de jeugdelftaflen nog bedanken voor de goede diensten
die zij hebben bewezen. Vooral voor het feit dat'zi-j de
jongens altijd op'de plaats van best emmirng ,brachteÍr.

'Jeugdkommissie 
.

Eigenlilk,zouden wij U op dcze plaats een overzicht
vri-l.l-en geven van het programma van aanstaandc zaterdag
en zondag, mailr tot onze spijt beschikken wij hier niet'
over, zodat we dit achterwcge moeten laten.Vàrraf vol--
gende week echter kunt [I er vast op rkkenen voor ieder
lveekend een volledig progratilna in dit bl-ad te zien.

DE B.dt rs NoG STEEDS RON'? JA, EN'!'{E HOPEN llr HTJ"VOOR

DE ffiD"AKTIE f{ENST U IEN GOEI VOETtsIïI,SEIZOEN EN liOOPT VAl'{
U^ JqLï,EN V{EER VEEÍ, KOPIJ TE ONTY-A}IGEN.

Tot volgcnd,c wcek in Uw cJ-ubbladl I t
RED,êKTÍE


