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H. de Roos
R. NieuwLand

lle jaargang no. 2

J.Bethlèhen
E. /ld ema

Zondag j.1. barstte de voetballerij op alle fronten J.os.
Het was weer druk op ons vel-d. 3 wódslrÍ- jden achter eI-
kaar onder ideale weersomstandigheden, Het 3e el-ftal
startte met een !-J, nederlaag, maar ter verontschuldiging
kunnen zij aanvoeren, dat ze vrij veel inval-lers hadden.
En de tegenpartij was behoorlijk sterk.Jan Dijkstra keep-'
te een prima wedstrijd.
Bij het 2e haÀ ik de eer te mogen vlaggenl Meteen va.rraf
de aftrap warcn onze jongens in de eanval maar geen
goals. Dat schijnt wel een 0ldebcorn-kwaal te ztjn. Naar-
mate de tijd verstreek begon Oldeboorn steeds mcer te
knoeien en hadden ze alre geluk van de wereld ,dat rrnsu.m
ook het doel- niet wi.st te vinden. langs de lijn.stond ik
me rot te ergeren dat men maar steeds in de buitcnspel'-
val liep die rlnsum hanteerde. Beetje meer interligèntie
heren ! Een keer stond wietse wcer geheid buitenspèt maar
de fluitist had zeker mederijden met ons en riet doorspe-len. Toen was het koud kunstje. om dc gelijkmaker te sco-ren. iïls Chris evcn latef niét'zo fauyleuó de bal uit
zrn doel hield, hadden we nog haar de punten kunnen
{lotten, nu hebben we er tenminste nog één. yotgende; keer
de hersentjes er bij heren.
{rl dan was de wedstrijd van oirs eerste heel wat beter,althans voor de rust.'illaar daarover'leest u verrier in dít

blad wel i-ets.
Tot volgende

- :--
week op het veld, .

J.Kraan
OI,IEBOOR}I } OOSTERIÏTTENS 1
m;f-ap"" aa-ffi*-onze derde wedstrijd. Ook
dit keer bJ.even we ongeslagenr ''*" wonhen n,l. mót 2-O van
een vri-j zwak 0osterlittens. Dc uitslag had goed beschouwd
wgf iêts hóger moeten zijn, maar het geluk was niet aarr
ohze zijde. In een aantrókkelljke eeróte heJ.ft had 01de-
boorn het beste ván het spel en dat dit resulteerde in
slechts een doelpunt was meer te wijten aan weinig geluk
met sehieten da-n aanr een sterke achterhoede van Oóster-littens. Na rnst kwam 0osterlittens er eigenrijk helemaa].niet mcer aarr' tc pas en ook nu weer werd ór sIóchts één
doelpunt gemaakt..rtrlij dachten door een penalty in iedergeval nog 3-0 te maken, maar ook dit mislukte janmerlijk.



SA I'[EI tK IT IIJE. .

Earst twa kcar ienrnou i-enkear twa
it tytt, dat moatte'wij hjir ha
Om hwat omheech to klimmen(kliuwen)
Net,o$ Ít se:Lde Peil to bliuwen.
Vrrij setten snein mei moed rítein
It foarein i-s nei- foaren tein
Ís bakstel koe rt wol kearc
Sfj diene dit mei €&r€.
It Gel-ok si-et rís Zwàrt-Wit nct mei
Ik wit ek net hwgr dat oan lei
t t Is seker earst noch wennen
t t Hie fiif-nul wurde kinnen.
Giet it puntsjeheljeh sa hwat troch
Dan l-eau rkr às tk yn re takomst sjoch
En litte se it net sitte
De F.V.B. forlittc
De trainer levert ek sYn Part
Nou I t men 1n goede lieding hat
Gjin training dan forsommc
Dór moat hwaf, goeds rít }rcmme .

Jac. de Vos

HENK NE JONG - BETTER
Opstelling varl
\IIIT:

P,de f.reeuw

cie e]-ftallen u/as,
J . Po sima

B. Streml-er

aJ-s volgt:

J ae.l,lagenaar

H.Pietrsma E.Bosma 1{'Berkenbosch- STmsF-T; .ffise -F-.ETffiEË-*
Br.Fi-e rsma

P. dc Vries
On Heida

ZW "ART

J. Heida
J. de Vróes

A. Heida

TerwÍjl C.liliersma en l{.Wcsterhof elk nog e c1 h1!ve wed:
strijá mecspeêlden. ne wcdstrijd vtcrd docr de Witten onder
aanvóering ian J, Postma met B-3 gevionnen. Voor_de-rust.
hebben we een aardlge wedstrijci gezlen, hoewel de in het
*ii gestoken spelerË veel steitcei bl-eken te ztin.dan h'i.r.n

tegeástanders. lVe haclden gemeend een st_erk9 vocrloede tu:
Eeáover het drietal Heidai s te rnoeten plaatsen. In de wed-
Etrijd van vorig jaar had dit drictal de voorhoede van de
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de jaren al- wat mec gaan tellen, want nU waren de heren niet

.Nijho]-t
R. I"fuite

P.Goerucs
. Castel.ein
I\{"À{cestcr



mcer in staat de aanvallen van de witten te stuitenrwat
voora de: rust aJ- resulteerde in een vijftal doelpun{;en.
En toch hebben de heren aardig en plezierig gevoètbald.
Jammer al-leen dat tegen het einde F,Eyzinga door ztn en-
kel ging..Fokkerwe wensen je ccn voorspoedig herstel toe.
Na afloop van dc wedstrijd hebben alle'spelers met'hun
vrbuwen gezellig a,arugezeten ean een brocdnr.altijd 1n ho-
tel Tiehelaar, waar ook de Henk de Jong-bcker door de
Heer Kraan aan de aanvoerder der witten, J.Postma, werd
uitgerei.kt,. Zo U aJ-' gemerkt hebt bij het lezen van de
opstell-ingen is,deze wedstrijd, die oorspronkelijk b.e-
doel.d rvas al-s wedstrijd .tussen oud-spelers uit Oldeboorn
die hier nog woncn en spelers die buiten OldS oorn woncn
al uitgegroeid tot een wedstrijd van alleen jongens dic
buiten Oldeboorn wonen. l{aar wat doet heb er ook toe.
.Alleen het onder elkaar zíjn, elkaar weer eens terug-zien, oude verhalen ophalene dat is het mooiste. ïk-
ge].ocf dat dit voOr de volgende jaren het uitgangspunt
moet ztjnrwaarhij we dan een wedstrijd spelen om dè
ilenk de, Jong-bekgr.rdie we dan gaan bcschóuwen als cen
mohunent van trJenriedÍgens, fan mei-elkoar i-enrt.
Metelkaar hebben jillió mij en mtn vrouw een prettige
avond bezorgd. ï-Iet was een plezier mec te mogcn doenqet zov_cel iqugd. we hopen iullie dan ook he'Í volgendjaar allen qieer met jullie vrouwen 'in Oldeboorn i;
g":d: g.1":ol"lu_t:":*_t: 10Ío: 1.j": _ _ t:-dc rrics
slq oonl 3 - ,wt.nort* 3-5Í{ct is nfóï zo-moóïEe$nnen dïf-jear'.Dc cerstc wcd-strÍjd wet'd verrcren.we hadden ceÀ half uur gcspecld
toen_tllispolia. het J-e doelpunt maakterdÍrekt áaarop
volgde er nog ccn. Mrar we haalden dc acliterstand eenbeetje in dooe een penalty die goed genonen lverd doorÍ{arm. Met dg,rust dus L-2. Dc Zó helf t begon beterl
door een godde uj-tval van Steven werd de stand Z-2-
I'ïaar dat bl-ccf nict zo lang zo want ar gauw was het2-3 en vlak daarna 2-4" Uit ccn mooie vóorzet maaktc
Steven er 3-4 van.Het ].aatste doelpÉnt werd gcmaal<t d
9ooï ondergetekendo, maar jarnmergehoeg in heï ,r"rièe"-de doe1, dus 3-5.

lEISuu + =- orDB ooEN +l;r-t was de ecrste_ eompetitiewedstrijd voor ordeboorn 4.rn het veld was Oldebóorn niet de mïndere van riÀ;uxl.De kansen werden niet benut. voor de rust wás dê--ét-and



l-1. Na de rust wlst Irnsum dc kanscn beter te_griipen.
Het werd 4-L in hct vocrdcel van Irnsum. 3cn sleeht
uegi_n. Jongens als hct een bcetjê tegcn zi-t dan niet 6e

veót oraten. Ieder doet ztnbestn Per slot ís het voor
jufliË-ïlfffier-voetbal" Natuurlijk wit je grlag winncn,
i'r.ara1ffiE.mindergoedgae.t,o'Ëi'u3"lo*""e1f.
TI]OR IB - OLIESOORN 18
n@l"Fea mber vertrokkcn rvi j .tlu1 _l,ippen-
huizen. Éet werd cen dikke cvcrwinningrzij haddcn het
Bloemencorso zeker nog 1n dc benen- Y/ii wonnen rí\3&T
iicfst net 9-O- Door doelpunten van Jchannes (+.) en
Simon (j).Sinne wou ook graa6 de bal in het doel trap-
pen cn dat was B-0. Maa^r' Piet vond.het nog niet genoegt
èn maakte e:' .'9-0 ban. V'iij hadden wel" e en bos bloernen
werdi-end maar die waren zeker allercaal at o!. :

qi lble-l'{eester.
OlDEtsOORlI IB + .AKIiRUM IB.
']iE'en Ae=ffiï3;ffiet ecrstc fluitsignaa]- gaf regcn-
de het.In de begj-nfasc waren we een beetje sterkerr maar
viel-en geen doelpunten.Toen wc zorfl. 20 ninuten gcspeeJ-d
hadden kreeg J.de.Jong een móoíc kans en deze werd door
dit mannetje goed benutrhÍi sehoot de bal l.aag en hard
in het netn'We hadden dus cen vocrsprong en dle hielden
we tot de rtist. In de tweede helft was ,Akkrum ecn beet-
jc sterker maar ze kvuarnmen er niet_ door, door_gocq vrerk
van onze aanvoerder P.Rodenburg. Na ongeveer 10 mlnuten
te hadden gespeeld bracht de stcr van het veJ.d B.de Yries
de ba1 goed voor, en door wat gevriemel voor het doeJ- van
Jlkkrum ilerd het 2-0 voor oíISr Niet lang daacna werd het
2-1 we begonnen ons al- een b'cetje te knijpcormaar geJ-uk--
kig wcrd het gauw 3-fr tcgen het einde rnaakte lkkru-n nog
ccn doelpunt maar dat kon .Akkru.nt niet nicer naar cen gel-i-jk
spcl spclen. Zo wo$ Oldcboorn IB met 3-2 van Ylkkru:n,

D. Valk
OIXEBOORN 18 - R3.AD SWIRT lB 5-1ïfê-5'éEbffinï oed, maar al gauw ke-
ken we tegen cen l-O achterstand op. Na een paar minuten
cehter waren we a,l-weer op 1-J- door een doelpunt van J-de
Jong. We bleven in de earLvàL en scoorden êven later ïveer
(e-f ). Na cen handsbal kregcn we cen penalty .tegen 4aar
ecn van de Read-surart-spelers faal de, Na ruist kregen we
vocr de wind en dat Eine een stuk aenakkg&t1[53"Ë"T"orrr"
sóóóráón ar--eáuw-i-t"e.t"cvcn 1atcr"4-r.
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beurt om cen penalty te ncmen en S.Tcunlssen
het werd 5-lr vrat ook dc eindstand wàsr

SW.JJ,]EII,.VEN - OLIEBOORN ].C L-2
].e helft

Swalieuwcn had de aftrap aftrap maar we maakten ons al
spocdig r;reester va-n de bal- en gingen tot dc aanval o\icr
tocn we. een tijdje aanvallend hadden gespccld hadden we
ecn sterke tegenaanval en"braken door de rechterkant van.
onze verdedeging heen cn er werd ingeschoten 1-0....
Er werd weer afgctrapt en we gingcn direet wcer in de
aanvaJ- over maa^ï.a er kwara toch vaak cen tcgcnaanva"l.De
goed sluitcndc vcrdedeging wist het gocd te houdenolu{'aar
waarsehijnlijk omdat ze ei niet meer door konden komcn
werden ze versehrikkelijk genec.n, En daarom gingen rvij
daar ook maar tot over cn na cen tijdje scoordc Rinsc
1-1' ze herft.
V/Íj ha.ddcn de aftrap en gingen dircct aanvallen. En ne
ccn tijdje scoobde Irits L-2. Met dcze goal waren We
bijzonder blij we"nt het kon dc winndnde gaoL zi-Jn, I{et
spcl blecf gencen. E.tr van de sche idsrcchtcr kon je ook
vrel nerken dat hij uÍt lccuwardcn kwarn. l,iaar dc sta4d
blccf L-2. Gerrit Ottcr
Op Zatcr{ag I scptenber speelden'rvij Oldebocrn tegen
frceuwardcn. lïc ste l-den ons op en het fl-uitjc van de
schcidsrcchter ging, het sei-n oa af te trappen, We
dedcn cns best naar leeuv,rardcn was sterker dan wijrhct
spel 2-0 endigde de ccrstc helft. Locuwa.ïicien had àá Ue:f
middenuit. vVe -kregen cen strafschop en Rinse nam die r c[
schoot tegen de kecpe r cn zat niet toen kreeg F.Bies de
bal en ging op de kccpcr af en schoot ovc:: cn zo blccf
hct 2-O voof f,ceuwardc.n. Huite Bruinsma
DE SPORTICEURING.
ffieO toe U in onderstaande punten de wcrk-
wijze van.hct nicuwe bureau wcer tc gcverrr
1. ne keurÍngsgelden ztyn f , 5t-- p.p. cn dienen vooruit

betaald te worden aan Geert Knol. Bij nigt opkomst
f . 2r--.inóasso-kosten, als er geen gcldigc redenen
vooraf zi7n.

2. Na ontvangst vae de keuringsgelden gaat'de admlnistra-
teqr dc l{euringcn regclcn me_t- de_artsgn cn stuurt ver-vol$ens de oprócpkaaFten, welkc de l-edcn in-óritvangèt
krijgcn. :

faaldc ni-ct,
Rod cnburg

)

)
í



3, Personen welke via cen. in onze gemeentc gev-estigdq- sportvereniging keuring aanvragenr ku.nnen all-een door
het bureau "Írnsw[" worden gekeurd.

4. Mititairen kunnen cen goedkeuríngsverklaring van hun
militaire arts krijgen, ** de h'and daanrart-eenldu- ':

plicaat door d,c spórtstichtíng wordt uitgereikt.
luplicaatbewi jzen f . 11 50 P.P. ,

5, ne keuringen vind,en plaats in de R"K.-lagere school
tc rrnsunr 

Geert Knor.
In overlcg met Geert Knol is vastgesteld, dat de volgende
personen op onderstaande lijstr.d?7e herfst voor de keu-
iing behoren te verschijnen, Zíi dienen f. ,r-- vooruit tc
betálen ean Geert Knol, Tsjerkebuomen 5, Oldebo'orn of ,

via d.e secretaris S"Knol van de voetb'a-lvereniging. '

Het zrJn:
Jan Mamse, Germ Brander, Marinus Dam, Jan

i)ijkstra, Pietgr Hockstra, Sjiuwe Huismant ÏVicblen Huis-
rrtan, Kees JelsÈa, Áte Jceninga(J.!.straat)rJu Jccningat
Jan de Jong, Henk Kerkstra, Chris lantingar Sjoerd v.d,'
II;er, ÀLbcit Nieuwcnhuis, Hendrik R..Nieuwl-.and, Uilke Nii-
holt, Dn 0ostcrbaan, .Piet Rodenb_urgr Wigeclc_-Sehricne!'r
" clkó Tigchelaar, I\lóíntc -Y.v.d' Velde, Ïrouw Visser, Dirk
I agenaar, Harm Tlagenaar
icn jaar over tijd zíjnt

C.F.Blankcnbcrg, ÍIenk Slanken-
s:iein, Cor dc. Boer, lamncrt Gortcr, Reín Knolt Jaxr
, ieuwJ-and(sr. ), llbert Nijholt, lVÍbc de Roos, Wander
\rcerrstra, Wiebe Veenstra, Joharures Brouwer, Jentje Grey-.
''' anus, Jà MÍjnhecr, Ge.r'r1t Otter, Hans Veltman, Y.nze
Ilauw.
ilie uwclingen ook;

Chris liardeveld, Klaas .Akkerman, Huite
l.nuinsma, Bart van Heel-, Ruurd Kloet, Dikkie Numan,
.J',ppie Smedinga, Fri-ts Bies en Hans Bies. I ". "'l-:, '::.-' :

ic spelers die de ,F. 5r-- niet vooruit betalenr kunnen
i'.iet: gekeurd worden en de mogelijkheid bestaatr clat ze
ir:n ook niet mee voetballen, daar de voetbalelub anders

i
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!e_ sgcletarÍs, 
- 

S.Kncl .

TiNK I.JIiY DE TOTO DENK Ai${ DE TOTO DENK A/iN DE TOT0



PR0GRAMI',1 A
Zaï,erdag 12 september à.1s. . .
BIKER-progranma j

Oldeb oorn 1.4 - lkkrum t/l
.Akkrun lB :- Oldeb.oorn l-3
01dà oort] lC - Hecrenveense,Boys.
/ianvangstijden zíyn helaas bij

Zondag 13 september a. s.
Wedstr.nr. Wedstrijd

680 HJI],UM * OLIEtsOORN
GrïVC 3 O],nreOORN
OLIBOORN 4 - B],UE

de redaetie

1
a
BOYS 3

l*""*g
2;00 uur

10.00 uur
10.00 uur

niet
i: i

bekend

704
753

OPSTEIJLINGEN
om=E-0*óENTl.--- ,

H " I\t_eUWIand

J.Jc.e ninga H. "4kkormen
tv: wuite

S. liui sman

!.Vi agenaar W.Schriemer J,Kal_sbcek
Wissclspcler; S.,,'!atzena - :

Vertrek z L2.10 uur per auto uit loelhof,
Gezien het rcsulta.et van afgelcpen zond.ag tegen ocster-littens (z-o) on voorar de maniór w'earop, .rnogen rve mctgroot vcrtrcuwen dc vcrdcrc eompetitie tcgcmóc t zien.
Vooral de geest en,de sternning in het el_fÍat zal cck
bepalend zij! vcor de verdere competitie, Jongcns, ga
zc voort en kom, zoals nu het geval is, stcedé traii.en"Jullie traincb doet cr het uiterste voor. Hccl vcelsucccs' 

llankcnbcrg
P.s. !{ij wensen Jan de Jong met zijn &.oso reís naar dcvercnigde staten vecl plczier cn een behouden te-

rugkomst toe.

OLDEBOORN 2 r C. Lantinga
R. Dam

V/. Rodenburg .4" Jeeninga
P. Hoekstra It[..I(1e cf stra !ï.Huismex] J. /ldaÍrse R.Kncl
Res.: M.Voclstra

H, dc Roos

S, Kno]-

Y: Blauvr

C.BJ-ankenberg

S. Wagenaar



Oï,pB 00RI 4: Chr.Hardeveld
J . J. Tigchelaar
K.Wiersma

l.Vissen
M.Mee.ster

D.v, Leeuwen

K. À].derts
H.de Jong

G.de Boer S. Visser l. Gorter

GOTD NÏETiWST I !
fot onze grote vreugde kunnen \n,ii U'meed-glenr d*I-osk
Oldeboorn"5 weer meespeelt dit seizoen. In het FVB-
nlcuws van Donderdag 3 september L97O is officieel
meegedeeld,àat oldeboorn 5 is inge:deeld'in de 4e klas
a *rár, de F,Í.B..Welke glubs er allemaal bij in zitten
weten we nog niet precies, maarsde vol--ge.nde kunnen ryii_
U vast noemérn: lanlweer 2, l.S.C. 5, C.II.B. 4r,Renado fi.
Verdere clubs d,ie meespelen in deze kl-as hopen wij U

yolggnqe-wgeE !"-kgryeg voorschotelen.- -
Als we zo de besultaten ecnË bekijken van de eerste voet-
balzondagen van onze olub komen we natuurlijk ccrst blj
Oldeboorn 1. Twee wedstrijden gelijk ell een.geworuLen j-s
seen sl-echt resultaat. voora]- niet met de feesten er
Ïussendoo.r. Zijn wc oil de goede weg ???
Oldeboorn 2 heeft een niet aJ- te goede start ge[ad, maar'
'we al.s wc met Bredero sprekeh: trHet kan verkerentr, dan
kijken we eerst maar eens naar de volgende uitsJ'agen van
het 2e voor we hier verder wat over z,eggen. Ook Oldeboorn
3 is niet begonnen 'zoal s vorig jaarr máarevenals bij het
2e is het bier eerst ook nog even wennen.
,'le juniorenc 1A speelde goeie oe{gpwedst-rijdenr.maar yer-
looi de eerste competi.tie-wedstrijd nogal fors tegen \iïar-
.gê. Volgende keer be tbr, jongens. Met IB en l-C gaat het
3oed, vooral met 18. Die maken doelpunten aan de J-opehde
cand.
Yoor ê.sr Zaterda,g staatr er Beker-wedstrijden voop de
jeugd op het prograinma. laten we er met ztn al'Len'heengaan
rm hen aan te noedigen mensen.
Zondag maar l- thuiswedstrijd en we]. van het 4e. We hopen
cp een eerste overwinni-ng. Het l.e gaat naar Hal.lum, waar'
ze ook proberen te vrinnen en het 2e'gaat naar Groury.
iVij wensen U alJ-en weer een zeer gehoegelijke voetbal-
weekend waarvar. U eventuele verslagen weer zult aan-'ureffen in ons bJ.ad van volgende week. -'Iot ziens in rrDE Zlll.ART-VÍITTENI

RED.AKTIE.


