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A],Ï,8 BEGÏ}T IS MOEILIJK.

Dat hebben we afgelopenr zaterdag en zondag kunnen merken.
ne meêste elftallen moesten met een ned-erláag genoegen nemen.
Laten l're hopen, d.at het a.s. weekend beter gaat.
Er is veel kople binnengekomen, zodal we maaï gauw gaan beginnen
met de verslagen!
TOI,3ERT - 4'rpEBOA3ry 1-O

ïn hurd.e striid. yn Tolbert Snein
ït slagge mei ós net
En nei it skoft waerd- yn rí.s goal
Troch hàrr t in d.cÊlpunt set.
J^, Boarn hat ek wol- kànskes hawn,
Mar i-s rt net gau ris sa
ft lêste setsje moat j-t d-waen
Dêr moat 't by ris op ta.
Gelyk spul siet er hiel woI yn
Foar ris kl-ub fan Àldeboarn
Dan foar d.e goal d.e romte socht
Wol tsjÍn d.e kiper oan.

Neat oan to dwaen, wy ha forlern
Wy sitte net yn noéd..
ft Hie'Iike goed. oarson ek kend-
ï[y hà1d.e $oed.e .moed.

Jac. de Vos

SPORTLE}EN.

Eet is d.uid.e1i-jk geword.en, d-at d.it jaar geen !e senior-el"ftal in-
geschreven kan worden. Het ledental van d.e vereniging is zo geÈaaId.
dat we noeten oppassen d.it led.entatr, wat we nu hebben, vast te
houden om vier el-fta11en te laten ffraaien. Behalve nnutaties zi-jn
ook nog leden geschorst, z:-ek of op non-actj-ef gezet, door werk-
zaaniheden in het bed.ri.jf ..Deze laatste groep hopen we in het ver-
loop van het sei-zoen toch nog een beroep op te lcunnen d.oen.
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-Áls we naar afgelopen zÀnd.ag kÍjken, heeft het 3e elftal'd.e groo"t-
ste klappen gekregen. Zo gaan we de conpetitie niet rnet hen d.oor.
ï{et bestuur heeft gemeend-, het vierd.e elftal d"e plaats te laten in-
nenen van het derde. Het vierde gaai dus een klas onhoog en word-t
het derde, terwijl het d"erd.e een kias zakt en het vierd"e wordt. Het
nu oude vierde d"usrheeft hi-er aan meegewerkt. ïfij d-anken d.e jongens
voor hun bereidwil-ligheid.. De partijen -zijn zo'veel meer. in even-
red.i.ghei-d- gebracht en het voetbalt nu vooï het oude d-erde ook vee]
leuker
Wi-j geven U nog even

zondag 12 septenber:
lviild.am 2 - Old.eboorn

d-uid"elijk d"e verand"erÍng in het pï.ogramÍïra voor

3. Deze weclsirijd. geld-t vóor d.e ploeg van
H. de Jong en leider D.Reitsma. De tijd. is
verschoven naaT 11 uur. :

oldeboorn { - Blue Bovs J' 
3?;:rffi3;ï:i3dïtï};ïlrË 

het derde: van

Heren vecl succ€s IIET BESTUIIR.

GORREII{K 4 - Oï,IEBOOLN 4 0-O

Ilet voetbalseizoen 1g1'l/lZ ïs veer gestart. Dat betekend.e vbor ons
{e clfta1: Àantreden geblazen. Maar voor we zondag naar Gorred.ljk
noe$Èen,- zLJn we eerst zaterd.agavoncl bij elkaar gewees'i: on het een
en and-er te bepraten. Siebe de Vrrs bed-ankie als leider van ons
elftal . Zí3n gezondheid. ls prina, iiraar on zich niet te forceren zag
hi-j er van af. Wij hacld"en d-aar allernaal begrip vuor en bed.ankten
siebe voor d.e prettlge nanier van sanenwerken. I,iij allemaal hopen.
in D.rrk Reitsna een goed.e plaatsvc'rvanger te hebben gekozen. Durk
werd e1ftalleid.er en ond-ergeterkende werd weer gekozen als aanvoer-
der. Zondagnorgen half tien naar Goredijk.

Om preci-es 10 uur bracht Sier-rei: Visser d.e bal aan het ro]len. Ie
uitslag O-0 is al bekend-

Een ired"strljd waarbij wij veruit de beste ploeg waren. Het liep
alfemaal p1ina, voc;ral. Jan v.-^l-tnan.d.ie een heel seizoen nict heeft
gespeeld., in'as het heus ncg niet verleerd.. Doelpunten wàud.en rnaar
ni-et komen, voor rust had. het wel 2-0 voor ons noeten zí.jnr 4aar d-e
schutter faalde. rk wil geen nanen noemen, want d-e persoon d-ie het
hard-st te keer ging over drt falenrbl-und-erd-e na rust toah zo ver-
schrlkkelijk, want wij hadd-en beslist op een hoelpunt gercknnd.rnaar
d"at gcbeurd.e niet. zo gaat, het sportvriend.en, lach nooit een and-er
uit, probeer het zelf betel. te doen. .Allemag,l .d.ed.en we ons best,
schoten oveï en naast. ees joeg d.e ba.l ha.::ó tegen d-e ratrhet hielp
a11emaa1.niets,hetbrebt0-O.A]-netà1u"''1eukewed.stri-jd".

Henk d.e Jong.
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treula"ra - or,lsBoonx ra -,(a-i),. 
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Oldeboorn hacl de afyrap. l[a een kwartier gelijk opgaande strijd.
scoorde Johannes Brouwer. Vijf ninuten later had-den we het. geluk d.at
Hielke Dijkstra een tweede doelpunt i.n het net goochelde. Even ver-
slapte dc achterho.ede en het was 2-1 . lrtre kregen steeds neer druk op
he t d"oel, naar rrê: c€ïr ,schitterend.e doorbraak scoorCe S.Rodenburg
uj-t een s.nmogeli jke hoek 3-1 . In d-e tweede helft kwan Old-eboorn er
nie t qeer ean te pas. li{apr wat :ikkrun ook d"eed., het gelukte hen
slechts 1 doelpunt te naken en d.aarnee had- Oldeboorn 1A de eerste
wedstri jd. van de eelste ronde oni d.e Friesland.-cup geïonnen.

' D. Valk

;,;;,;,; ;- ---;; l^-,,",."=,"". *,u*-
Dinsdagavond- ni.cesten we d-e tweed"e wed-stri$d on de Triesl-and-cup
spclen tegen Akkrun. le e erstc wed-strijd- had-d-en rre met l-2 gewonnen.
Ákkruur rnocst dus winnen, wat hen niet erg lukte. Ze kregeir de kaus
wel om een yoorsplong te. nenen doordat ze een strafschop tocge'rreacn
}',regcn. Ze rt:-stcn. hen echte::. Verder gebeurd.e er niet veel in c1e 1e
he1ft..Iïa onge.ve.t-r. :1O mlnuten i-n de 2e helft passeercle. Henk lijkstra
d,; Akkr'.rnr,'ier keepcJ iiret een fraaie boogbal . Nu was het voor Akkrun
he f emaal verJ-L:rcnr d-aar ze nriàstens 3 doelpunten noesten scoren on
in d-e volgende rr;nd.e te konen. ilet ]uk-i;e de Akkrurnmers nlet on te
scor€n, wat i{.}trit:ur,rlancl we} fukte toen d"e keeper rfn z t}r bril zat. te
zoeken. i'ju konden we de wedstrijti rustig r-ritspelen zorrder nog ln gexxï
vaar'te komen . Zo .rtor'rieri'we beide wedstrí jd"en tegen Àkkrurr, die eerr
klas hogier speelt ,1an ons. piot Rr_,d".rnbur.g. 

.

OLIEBOOR]ï fA '' BLUE BOYS 1À.
Zondag d.an onzp eerste conpctitre-wedstrijd., en wel tegen Blue Bcys.
We hadden gcd.acht d-at wc net een harde.en felle ploeg te naken zou-
d-en krijgenrnaar d-at rriel mee. ltle lraren in d-e: 1e helft veel steriter.
i.fui d-e rust was het d-an ock 2-O d.cor doelplinten van H.,\ieuwl-and uit
een vrije trap'en S.Rodenburg ilet een kopbal . Na d-e rust zakte bét
spelpeil, naar. we wisten cloor 2 goals .r*n H.lJieuwlana(ale dus een'
hattrick naakte), clc stand- nog op 4-O'ue brengen. De uitslag had we1
vee1. grcter kuirnen z:-jn, want er werclen vele kansen genrist. Ie eer*
ste 1;wee punbje s zijn dus binnen. Jan Teunissen.

obpEBooRN 18 - IRACHqSTER BOYS 1B 1,5 :

Dit is meteen d-e eerste conpetitiewed-strijd- van d-it seisoen. En'he'b
beloofd.e clan ook ee:n z\ïarp wed-strijd" te word-en. We rnoesten d-an ook
verdedigend spelen. À1 vrij snel- lías er"'èen veld-overr^rícht voor de



tegenstanÈers. Efr we probeerden met *n"flo uitva.1len een goa*.',
'ie maken- Maar d-aar kwam eerst nog niets vah, Er was tamelÍjk gauw
cen te gend.oelpunt. l[e ded"en er a]1es aan om uit d-e verd.ediging te
komen. Na een tijd-je werd al d.e 2e goal gescoord, En na d.ie 2e teg
gengoal kwamen we in een goed opgebouwd.e aanval op het vljand.ige
Coel af. En d-eze aanval eind-igd-e in een doelpunt voor ons. Nu
kwarn de moed. weer op, maar we raakten langzanierhand uitgeput. De
tegenstanclerd" kwanen .r{'eer net dreigend.e aanvallen en er vielen
weer I ungelukkige goals. En zo eind.igd.e de wedstrijd" met 5-1
verlíes voor ons. l{e hopen d"e vr:}gend-e wed.strÍjd wraak te nemen.

ï,I. Ni j d.arl.

IRIISUM - OLDEBOORN (Welpen À)
'r[e togen al niet raet zr.rfn beste stemming naar Irnsun, d.aar er 2
spelers ï{"aren weggebleven. Maar op het veld was de sternning a}
beter. In d.e le helft werd- er behoorli jk gespeeld., net in het
begin al een paar nooie kansen, Na ongeyeer een.kwartier spelen
was het O-1 voor Oldeboorn. Het d-oelpunt werd. gescoord door
1{.v.Kalsbeek. Net voor d.e rust werd. het gelijt.(t-t). Zo g:Ln-
gen we de rust in. lda d.e thee werd het al gauw 2-1 voor ïrnsurn,
waarna Old.eboorn stceds.meer afzakte en frnsum naar raak kon
schíeten. Zo bereikten we het einde met d.e stand )-1 voor Irn-
sun ' Leid.er

PROGRÀM}IÀ
Zaterd"ag 11 september 1971.
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Ïfe1pen 81 - Welpen 82
I{e1penÀ -3EÏGU}Ía
OÏ,DEBOORN 18 . HAULERI,Í.BOYS 18
OÏ,DEBOORiI lC - OUDETIAS}G TC

11 .00 uur
10.O0 uur
3.15 uur
2.OO uur

2.00 uur
11.0O uur
10.00 uur
12 .OO uur

Zondag 12 september 1)11:
OLDEBOORN 1 - GORRE}IJK 1

1O]3 lIÍTLDAM 2 - OT,DEBOOR}I 3
1066 OLIEBOORN 4 - Bï,UE BUYS 3
11OB OÏ,DEBOORN 1A - RNSUM 1À

Helaas is er geen ruimte voor de opstellingen in d.i-t blad". Wii-
hopen d"i-t volgende week wel te kunnen d.oen. Àlle opstellingen
zijn nu te l-ezen bíj J.Bethl-ehem.

Wi-j wensen U tct slot allemaal weer een zeer genoegelijk
weekend, net hopenlijk grrnstige uitslagen

Tot volgend.e week in d-e ttEwart-'ffittentr.
REDAKTIE.


