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Deze zín stond vorige, rreek bcjven een d-oor het bestuur ge:schreven
ln d.it schrljven,

kond.en reakties niet uitblijven. Di-e reakties kwamen d,an àok, met
aLs resultaat, dat het bestuur en een d.elegatie van het betrokken
elftalrom de tafel gi.ngenl'zitten. Naar aanl"id.ing rran cit gesprek
zijn we d.an ook een stuk dichter bi; elkaar gekomán. onze vJterahen
zorgen 'er voor, d.at z'ij we,er n-et oude gezellige elftal word.en,
dat ze altijd. waren. Het bestuur van zi-jn kant betreurt d_e passa-
ges in het omstrgden''artikel-, waarin namen genoemd. werd.en -r"tr t"
goed.er naan.en faarn bekend- staande 1eden.
I{ij wi11en (nàt bestuur d-us) er bi.i aantekenen, dat ce strekkÍng
van d"it schrijven bed"oeld. was on d.e goede naam, d.j-e d.e v.v. olde-
boorn nog altïjd. heeft, te verd.ed.igqnr ,en te behoud-en. Laten wi-j
leden van d.e v.v. old,eboorn er voor zorgen, d-at'onze binnenkort
lO-jarige club nu en in d.e toekomst zijn blazoen ongeschond.en houCt,
dan hoeven d.ergeli-jke nare artikeltjes d.oor onze red.akteur niet
rneer geplaatst te worden I

Ifarnens het Bestuur, J. Kraan
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Drie verslagen van d.e laatste gespeeld.e weëstrijd.en in één artikel
en één punt uit d-eze d"rie wed.strijden, d.it even ter verd,uidelijking
voor hen, d.ie de aanhef van d.it verslag wat rrreemd- voorkomt."De
eerste wedstrijd. was d.an lvlarum uit, waar we een 1-o nederlaag
leden C.'oor een fatale verd.ed.igingsfout. Alhoewel- d.eze tegenstander
beslist beter voetbalc.e, hebben we toch verzuirnd. om een punt uit
deze webstrijd" te hafen. De rweede wedstrijd. was thui.s tegen Bui-
tenpost en eind.i$d.e precies zoal-s hij begon, k.l. o-0. ook hier
hebben we verzuimd. d.e volle winst uit d.e strijd. te halen, ondanks
het feit, dat we d-aarvoor all-e kans krgen. Maar we had.d.ón het



blijkbaar deae wedstrijd. niet, want er werd. bijzonder zwq.k ge-
speeld.. En afgelopen zondag d.e derde wed,strijd-, en we1 in en te;
gen Bakkeveen. De'voortekens ded"en al vermoeden d.at het weer
zeer moeilijk zou word.en, Ten eerste"had.d-en ï{e pas-om 12.A,J wr
eeri ë1ftál-kompleet, terwijl we nog zonder reserves moesten
vertrekken ook. lat we op het laatste moment nog- -lmprovisreren
rnoesten was het gevolg van het feit d.at Hottie vader moest (ff)
worden (*+*rr daar wacht hij nu nog op) en Lykle zaterd.agavond
bi j het schuifelen ztn enkel verzwi-kte. Gel-ukkig bleek onze
good. o1d- I{ein Akkerman bereid. het elftal kompleet te maken.
Zoals gezegd, dus zonder EE reserves, omd.at níernand van de A-
juniores er'iets voor voelde orn mee te gaan, en dat vond ik
bijzon'd-er jammer. I4aar goed-, orn 2 uur nam de wedstrijd. een
aanvang en Ïre lÍaren toeh weer voJ- goede moed.'l\[aar al spoed.lg
bleek ook in d.eze wódstrijd., Èat er d.e laatste tijd. een d.uid-elijk
dalende lijn in ons spel zit. Bovendien kurrnen we blljkbaar
niet meer d-atgene'in een wed-strijd, opbrengen, r+at ons naar een
nj-vear.L brengt a1s in d.e ri,'ed.stri jd.en tegen Gorredi jk en 31ue Boys.
Toen dan ook vlak voor rust Bakkeveen op 1-O kram d.oor een dek-
ki-ngsfout, was Old.ebóorn reed.s een geslagen.ploeg, l'Iatuurlijk
werd. het j-n de tweede helft nog geprobeerd,, maalwe namen te
veel risicof s en d.af kostte sen tweed.e tegengoal. Ki jk jongens,
verliezen is niet erg, en we zuIlen deze kompetitie echt nog
lref meer ned.erlagen krijgen. Ivlaar onnodig verl-iezen is wel erg.
We kunnen beter, dat weet iedereen, en dat hebben we bewezen.
i{e moeten weer even de goededraad. oppakken en v.orgen dat we a.s.
zondag j-n d.e belangijke wedstri jd tegen 'H.D.T. (even'als Oldeboorn
8 punten uit ! wed.strijd.en) er weer eens zijn. Ik wil d.an ook
vast'een beroep op ju11ie. doen, om donderd.agavond. rtallemaalrr
na het trainen een half uur te blijven, opd.at we even met elkaar
d"e fbuten d.ie momenteel word.en gemaakt d.oor te nenen. ïfe moeten
latèn zien, d,at u'e er toch nó6i iets voclr over hebbell om datgene
wat we vorig seÍzoen bereikt hebben, d.it.-seizoen vast te'hóud.en.
I-k"'ben et van ó-vertuigd., gezien de goed.e geest momenteel, dat we
dat er nog wel voor over hebben." Me*t Un.se Blaauw beterscháp te
wensen en de red"aktie voor plaatsing te bed.anken, besluit ik
d.it verslag.

VAT I{ARTE BETERSCHÁP.

Dit wensen r*ij toe aan onze eerste elftal-speler Ynee 3}aauw, d.ie
een ongeluk heeft gehad., en nu geruine tijd. nÍet mee zal- kunnen
spelen. Wij hopen d.at hij zeer spged.ig weer beter nai- zi-1n.

Red.aktie.



OLpEBOORN 3 - CORREDTJK) g-1.

Over. de wed.strijd. kan ik kort zijn. Een Gorred.ijk I met een groep
jong.e spelers is voor ons te rnoeilijk orn d.aar iets tegenover fe
zetten. Met rust 1-O voor Goned-ijk. De eerste.15 minuien in d-e

tw-eede hel.f,t-u'aren voor óns en-de gelijkmaker ÏÍas op dat rnoment
ook wel verdiend geweest. Maar juist die, 2e goal 'va,n Gorred.i jk was
voor ons de tegenslag d.ie alle ad.em bij ons deed verd.wijnen. Met
3-O werd. deze wed"strijd. door ons,verloren, voor Gorredijk terecht

Henk .de. .Jong.

OLDESOORN lC - GROUW

Zij begonnen met d.e aftrap en gingen direct ini aanval maar er kwam
niets uit na een poosje schoorde Grouw. Even later weer d.us O-2
wij probeerdern het we1 en,lukte bijna toen Kloet struikefd-e.
Grouw kwarn weer in aanvaf en benu.te d.ie goed. want de midvoor
scoord-e.'Kort d,aqrna floot d.e scheid-srechter.voor rust. We rraren
in de tweede helft er vel tegen op maar "het lukte niet howel
er nog wel goeie áanvallen voor ons ï'aren. ida een poosje ging Grouw
in de aanval en scoorde goed. dus O-4 en d,aarna ganïí Ïíeer 0-l verder
ïÍar:en tamelíjk veel strafschqppen..Ivlaar Grouw hielt niet op want
d-e 6e en de le kwamen al gauw na 10 rnin. kwam d.e Sste dus 0-B voor
Grouw. Hopeli jk de volgend.e keer beter. K'aas Akkerman

P,RqGRÀM.XÍÀ
Zaterd.ag 13- november 1)11.
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Zond"ag 21 november 1971. '
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OPSTEIIING.EN
OI,NEBOORN 2:
ïÍ.Rod.enburg

G.Biand,er
J.Ad.amse M. Darn

IÍ..Poepjes.
R.Iieol

J . Greyd.anus
M.Voolstra

T.v.d-.Meu]en

Res,: P.iloekstra
S.v.Zind"eren ÏÍ.Veenstra

Vertrek: 9.30 uur

OLDEBOORN 4:
Y . hÍaI $:tra

J.Dijkstra
K.Jelsma S.v.d..Meer

K.Peepjes P.Lijnsveld"
W.de Vri'es B.d.e l,eeuw l[.Hoekstra J.Beth]ehem G.d.e Vrie-s
Res.: S.Jager] W.d-e Roos

---+--
aLDEBOORN la: D_.valk, J.Teunissen, P.Rod.enburg, .T.Nieuwrandr B. d,e

Vries, S.Rod.enburg, D.Oosterbaan, H.Ilisuwlsnd., Hy1ke
Dijkstra,'Henk Dijkstrag U..Nijholt, Joh.Brouwer,
H.Brouwer,'P.de Vries. - :-

)LDEBOORN 18: H.Bruinsma, T.Rodenburg, : Joh.de Jong, B.v.Heel, F.r.
d-.Meulen, S.Rinsma, R.Val!;_, J.Akke:rman, ïÍ.'lrlatzema,
B-.0osterbaan, S..Tguníssen, J.ÏÍ.v.Heel, F.Bies, _

W.Ni3dam.
_ - _ 

Vertrek: 1.OO uur

n".-v"rI*;"; -SI,DEBOORN }C:
A. Mulder D.Numan

, W,Visser
; I .Akkerman R.v.d. .Kloet
l?es.$ B.Haspels, P.de lUeer

G. Otter
J. Mi jnheer

A.Oosterhof

J.Hulsman

iI.Rinsma

,TELPEN a: L..Ákkerman
_- JI.lÍ.v.d.Krieke B.Haspels

W.v.Kalsbeek
U.d"e Vries. F.Sangma

ries. 3 G.Huisman, R.Heid.e.

J.lijkstra
L.Ve1d-

F.Dijkstra
vertrek: 9.30 uur

H.J.v.d..Krielre

P.Tij sma
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