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=-============= ======== = -============== === =============: OITEHZTCHrJE.
De grootste .verrasslng in 4C kwan deze weck ult Houttgc_hage, waer de cr.ub t*f; ài" naarn hurr-Eárste nederraag le_den tegen oorredijk, wai-ae- Jpaniilng-i*, goedo komt_.verder vier'de noásteràége vai oostËrwor-d_e _gp_Tljnje op.lltli kwanen een verdeling varr_ ge ponià" met H.D.[. overeenIa! op z!'eh geen slecht-resultaai is.'Het tweede verroor thuls vê*assend met r-3 v+n Hrveen 6De scheidsrechter krecg van 1relen ae-ÀàhÉár'Grï *ias rn_derdaad nlet best vónoEn-[ii )]-Ëï"i'aàt o"uát'àrËt"wegdat ztj gver onvordoende iËái ;;;"iiauteit beschrktcn
9"?u_zondag. Oorzaak het mooi" rlroeri---frer Jde reed een regelnatige nedelra_ag _tegen .Ákkrum 3.Dc inzet hier *as wól goeq, maar oe tilaritoit was tceleeht' Íloch *zullen deáe jónscns 

"_oe'*"r wodstrijden wln_!enr. a]. deed wat trainen Ëun-g-ón-ïfr"ào. ..De trveteranenr led"n itun eersf,e neoàriaag tegen r{ispoJ-ra2 uLt. lla' de vere doeiriiG-k.";;;-;ï" ze kregen wisten
?,? echter gecn gebruik va,,-te makcn,--" 'L'e-\;rt vÍ'

voor ê.s. zondag staat het eerst een krachtproef te wach_tenc thuis reged H'hage, ,lti;il-"ái"gË*ou dag voor depenningnre es ter?
Het tweede heeft een uitwedstrijd tegen Nieuwesohoot 4.Áts de eenheld en de rust weer iar.'àE;iluá"a-;i;;;"íevertdeze wedstriid yoor...hun-geen problemer oprIÍet 3de relsi npa_r urárga'+, ofi-t;-pdt*ren daar ddn pr.rn_tje vandaan te halen? .,-vv\
Het 4de tensrotte. speert f s rporgens thuls tegen Blue Boys.Daar zlt wer winst ,",__-_;====_-:_:.,**" u,Jó."rr o.Lrre 

M._

sN-vEnd;.;:::
{'1: zondag *3" lg! weer gogd toeven op ons veld. schitte-rcnd mooi weer, maar ge wËno uiJ"á-ópiËrr""ten door de niL_j ard en vliegj e s , -rrb"
Het 3de moest 'aantreden tegen de ilouwe haB,, van Jlkkfg[rr
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.Jat bëtekende weer het do.el van .Akkrum beleger:en, maar ni.et
'le begeerde goals. Tensló'tte kwaroen er nog 2 goaLs van .íikkr.iiij dóor misg repcn van onze achterste voórhoóoet
l,ch, hact hct dorde maer éé,n' goaltjcs-dicf ... ..
lc-leidin g van J.Mijnhecr was zoals gcwoonlijk(?l) prima.rsMiddags met het 'eerstc mcc. De wcdstrijd was om zo.weerie vcrgeten. De scheidsrëchtcr was eehter prima. Dat moest
le,evcn van het hart. De goeie fluitisten zijn er dus weJ.

Lrn yallen je. dus opr omdát z,e niet opvallcni
ÀLs u begrijpt wat ik,bedoel..o

J . Kraar .

'ns 
twcedc cl*ar n""r, lï :::.::tïÏr,- laten zittcn.rn ccn zeer slechte wedstrijd, met vccl ongcregerdhcden,

werd van Htvec n 6.,verlorcn met 1-3. nc lstc hclft ecn
stcrker Oldeboorn, dat stecds in de aznval was, leverdc
dan ook een doelpunt op. Na + een half uur spelen licp
l-Brandinga goed door op ecn dieptepass en sóoordc bc-
!. " rst. ,Toe4 begon , dc ellcnd e. onzó j ongcns ncenrl en d atde strijd gestcden wasl hoc anders waá cró waarheicl .
H've en kwa.m i-n de 2de hclf* terug mct goed opgezc-tte ean-va1len' Toch moesten ze op,cen misvcrs{and iÀ-onze verd.wachten, voor ze gclijk kweraen. Het wa.s y.Blauw dic eentrekbal verkeerd beharrcJeldc en in eigcn cloel schoct. Tocn
even later de zeer slecht le idende s; I{rve cn ecn vrÍ-jctrap toekcndc 9p de .rand van het strafschopgebied, niécnden
onze jongcns ztch met de leiding tc moeten bcmocien. Maardc s. hield v_oct bij stuk; hij flootr efl voor onzc jongcnshet beseften lag de bal al in cle touwen. re emoties=laáiden
loog op, vooral toen ee n Htveen speler ztch door drie
O1,leb. spelers wou. bo..nen. .Fenalty,lbeslistc de S. en het
wcrd 1-3. De la;rtste.tien min. was hct .iankijken cn het be-sehrljven.n+gt meer waard. l{a de wedstri-jo wás de s. a}s
ecn hazewindhond vcrdwellcn. .Er zljn gecn-formulicren gete-kcnd, gn ^9nze leider bedairkte vooi dó .eer zr,c]n nóg-rangermct het 2de te bemoeien. Dat is de balarrs.ve,n een-voetbal-zondagdienogwc1.ecnstaartjezaLkrijgen.

Vf .Veenstra.
. ===::===:=====(Hier kan ecn goed gesprek wonderen doen dachten viij.

Even de koppen bijelkaar, mannen! red. )



De stand ln deze afd.
Mildan 2
0ldeboorn 2
Gorredijk 3
Bakkeveen 3
Heerenveen 6
Nteuryeschoot 4
Tijnje 3
Read-Swart 2
Goruedijk 4

is: (bijgewerkt t/n L okt.)
B 14-3
7 17-3
6 L5-5
6 L5-L'
5 10-11
4 12-tl
2 11-15
2 10-14
0 2-27
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40 J/ïliR GEI,EDEN.. '
lVarga - Oldeboorn 4-2

Uit Wargas

fussen Oldeboorn en ï/arga wordt altljdvrícndschappelijk
gesp€eld, en d.eze wcdstrijd kan zelfs als ccn dcr bcstc
aangemerkt worten. T/arga wcct voor rust I pracht goals
te maken, terwijl 0ldeboorn door in cigen doel trappen
ven een der V/. back aan een geaakkelijk tegenpunt kwam.
Lange tijd wordt dcze stand gehandhaafd, totdat Oldebcorn
uit-een óorner dc achterËtand tot 3-2 reducoerd. \ilarga
zet er nu alles op cn in dc laatste minuut scoort zíj
door Mclchers. Eindstand 4-2.

Uit Oldeboorn:
Oldeboorn spe,:Ide tegen Warga tc ïJarga cn verloor mct
4-2. ne traditie gctrouw: slccht wcer en ecn slecht teruein
Dit laatsta had m.i, voorkomen kunnen worden, door dc
vrlendschappelijkc wedstrijd door Warga 2 gespec}dr af te
lassen. \
Oldeboorn 2 speet.de thuis tegen V/ijnjeterpl en mo\st met
1-5 het veld van dc gasten ruimen.-Eón schrale dag dus
voor onze club, doch de moed erin houden, en volgendc
we ck e.n paar puntcn halen. itfgcsproken?
(Uit: het Noordelijk sportblad r'-rt Groentjc'í 9-lO-32.-
Van: onze ond-secr. de hecr P.P.v.d. Fecr)

+++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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J.I. zondag zr jn we met het 4de naar tllispolia ge$/ccst en
daar moesten wij toch nog onvenvachts een nederl-aag 
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slikken. 3ij de aftrap bleck aI gauw dat de tcgen-partij
op ecn ttprachtig voetbalterrein" ztch niet wou latcn ver-
slaan, alles wat in de achterhocde kwam werd fenn uitge-
spccld of direct terug het veld lngcspecld. IViet vele gc-
mj-ste kansen van onze zijde was het tien min. voor het
cinde nog dubbelblank en had mij aJ- vcrzoent met een 8e:
Iijk spel , Ífi&er werd al gauw uit dc droom gcha."ld door
cen misversta.nq in onze achterhoede, stand 1-0. nirect
da. rna kwam er wecr een gocd oBgczettc a;nval en door cen
prachtig schot was het voor ons bekcken. Jammcr jongens,
maer zondag thuis tcgen Blue Boys hopen \rve lï.?rr op ecn
be ter resultaat. Yerder de drle jongcns van 1.4 bedankt
voor hun medewerking en hun prachtigc cn sportievc spel.

D.Rcitsma.

EVEN WNT .ANDERS

Mochten. getuige zijn van het volgende gcsprek;
rfJk was onder de wapenen zoals zc hct voor de oorlog
nocmdcn en na verloop van tijd mochtcn we mcr vcrfof
ll..ar hui s .
Een cxtra trei-n met van dác oudc'wagons. ïn clke coupc
ccn dc[r. Komen wc da,,r uit hct zuidcn en moestcn ook
in .Akkrum stoppen. Gai.t me de deur vall anzc coupc open
,3n staat daar-èen oude vrouw op het perron. Zc draaidc
zích om en zer tegen haar mane 'rHicr ma3ri- ín Sle tze ,hiar zlt toch gccn MENS in.."
Moet j c begri jpeh 3 e -.n trein vol sol-daten ! I'
Zijn óolIega i'in hct nlppenrr wist het cvcnwel nog stcr-'ke r te vertelleni
'tKom ik als jongctjc in het bcgin van dc oorlog bij ccn
boer, aan de ra4ci van L.ecuwarden, om wat mclk. Bcglnt
mc die man tegen me te zeurcn van ik ben er nict voor
jullie stadsmensen melk te gcvcn. Jull1c zíen ons ook
nict als mensen, want wat er vorigc vrrcek in de krant
stond is ten hemel- schreiend: Inkhuizc,r boot gezonkcn,
j m.ensen en 3 boer"en verdronkcn... Ik zaL jc vcor dcze
hecr nog wat melk gevenr. maar dan i's het ook gcbeurd.'t
Voor hct tot nog sterkere verhalen kwan wlsten ze tc
vcrklaren, dat ze het stukjg van Jellc \I/agcna;,"r in het
clubblad vaxl vorigc weck ironi-sch vonden. Verder warên
ze tot de ontdekking gekomen dat Oldeboorn meer dan 200.
borden teJ-de, verke crsborden en dergelijk.u....

JeSpoeIstra.



JEUGD-JFDELING

Lfgelopen zatcrd,ag heeft de bal
gerold. De wclpeR togen na.,r De
e cn punt j e weggeha.--ld .
Zo vcrging hct ook de C juniorenB een licht veldoverwlcht
en voor de rust ecn doelpunt voor frnsum, Een kwartier
na dc rust de gclijknaker, msar verderdan e tn kogel op
de pa.:I kwemsn onze boys nÍct.
Onzc B junloren wachten nog stceds op hun ecrste puntje.
Ook afgclopen zalerdag werd wecr met l-1 verl.oren.
Maar La..i de moed niet zakken; voor. &rs. zaterdag lvenst
dc jcugdcommissie jullie allema 1 vcel sueces!

De jeugdcommissíc.

DE SïTEXCH .A1 OI,DEBOORN /,1 :

\
Zatcrdeg'moesten wij tegen de,sweach. Na dc aftrap reekhet dat wij wat beter warcn ma. r datbteelt níèt zo.
\n/ant de rechtsbuiten van de Swcach brak door om Jcllc
hcen hij schoptc de.kcper in dc handen.
Tn zo ging hct wat door tot hct ccn hoekschop wcrd.
Hct.was ecn mooie voorzet Jan Mecstcr krecg hem vcrkcert
op de schoen en ging tcgcn de lat wa't een gèIuk.
Hij kwam terug.en ódn schoptc hand op de kèpèr af ma"ar

bij de jeugd wcer volop
Sweach en hebben daar

:",

keer 3ing de
ik dulkte en

vrije trap die keihart naast ging.
dat we zaterdag tegen O.N.T. wat beter

Egbert Reitsrna.

hij zat nict.
In de rust krcgen we lekkcre thec.
lia de rust was de Sweach beter. .Nog e en
aanvoerder er door en schopte in de hoek
had hem.
Er kwam nog een
Dus 0-0- Ik hoop
spelcn.

]RNSUM lC .-- OIDEBOOR}I lC :

Zaterd ag 7 oktober 's middags Z urr spcclden Irnsum-
Oldeboorn. onze_ gasten kregen .de af tràp. naarna gÍngen
ïij direct in de aanval, mear ma.kten geen goal.
ïrnsum i<rerg behoorlijke kansen maar wérden-niet metsucses benuï.



Lrater kwam er ecn goal door een laag schot in de hoekt
d aar de keeper wat moeite mee had. Y[e gingen stecds
mee r in de BcfIVêI naar er kwa,m geen goal.
Na de rust ging h'et wat beter en maakte ÏV111en Kals-
beek toch een goal in he t laatste kwartier.
Toen stond de stand 1-1.
Het was een Leuke wedstrijd' Maar wij hopen de volgen-

Rinze Veldstra.
de keer loch te winnen.

DE Z.ÀKKENROITLER....

0p een ochtend reed de heer 8., een welgesteld koop-
man, in zijn auto naar de stad. Het was hcerlijk
weer en de schoonheid van het landsehap maakten dat
hij zich zee.r opgevrekt voef.de.
Toen hlj een voetganger inhaaldc, hield hij stil en
nodigde hem uit in te stappen. nc man nara het aanbod
dankbaar aaf,r en vertelde 8., dat hij juisi ult de
gevangenis gekomen w&s. *-

3. voelde zích slecht op zijn gemak, en lette niet
op toefi een agent hem een teken gaf. Dezc liet hem
stoppen, vroeg B.rs naan en adres en schrecf hen op.
naarna mocfit B. verder ri-jden.
Tóen B. voor zijn kantoor aangekomen was, stapte de
zakkenroller uit en zei tegen B. z

"Dank u wel, mijnheer, hiei is iets voor u al.s be-
loning voor uw vriendelijkhcid-'I "
Toen B. ven zijn verbazing was bekomen, kcek
naar wat de man hem in de hand gestopt had:
het opschrijfboekje van de agcntl

hÍj
het was

M.

3ERÏCHIJE VOOR ONZE BUIT NIEZERSI

Door al-lerlei omstandigheden, zeal-s b.v. het wisse-
Ien van redaktie, heeft u een Baer nurmmers van det'Zwart-Witten moeten missen.
lliij hopen dat u ons dat nict kwalijk zult nemén.
U kunt er op rekenen dat u voorta:n elke lieer dat
het clubblaadje uitkont een exemplaar i.n de bus



zult krijgen.
Red.

S0HEïDSRECIÍTER I EBN tiOCjlZ"AKEIJIJK lrru4.nOr

Het gebeurd dc Laatste tijd nogal ccns, (ook bij ons)
dat de scheldsrechter het'niddelpunt van kritlek is.
Het leek ons 'daarom nuttÍg onderstaand'(vcrkort) arti-kcltje u1t_.voetbal-rnternatlonal ov.er t.c nemeni gcsbhre-
vcn door Hàrnan $uàghof'. r

ffEen sche'idsrcchterrr, zo roept Frans Derks' ons tbc vanaf
de sportpagina van cen landelijk dagblari, rre crl S. moct
wat kunnen hobbenr'. Nu "hebben" arbiters van alles en
nog wat, maar hier zal wel fiverdragenfr of ftincassercntt'
bedoeld worden.
De vraa4f 1s hoc ver hct willen-incasscrcn van dc arbitcrs
redelijkshalve moet gaan. Het is duidctijk, dat hct ont-.
ze ctend moeilijk is, ergens-.de grens trekken. Duidclijk
is dóli, dat clns. Bróns., voo?z.Tuchtcbm., vrij vcr wil-
gaan in zljn bcgrip voor d'e toestand waarin emotionccl.
Bltadea spelens verkcrcn cn wat zíj' cr dari vaak uiiflappcn.
Hij is b.y. bereid om uitdrukkingcn als 'rklootzak , jc --
kunt cr niets vant' door te slikken, aL vindt hi.j wêl,
dat cen arbltcr dan iets nag terugzeggen, als b.v.;
:tJij mistc trouwens ook net e;n gehci_cle kans". Opvallcnd
is. ovcrlgens hct' vcrschil in besóhavihgsniveau tirsscn dc
bcidc voorbecldcn. Dc spcler roept i'ets grofsr. de S. rc-pliceert kcurig netjcs.
Frans D,e. -ks.. {g_ het daarmee eens. Hij is van mening, dat
ccn S. vaak doof nioet ztjn en noemt als een van véie
voorbeclden dc historische oprnerking van piet Romeynl tc-
gen Van Gemcrt, "bcdankt, hondelul,'.
Kuiphof verwolgt; fersoonlijk geloof ik dat sommige ar-biters tévccl-pikkèn. dls cén hecl elftal zieh feÍ pro-
testerend rond de S. schaart, (ju zour die teksten eènszwart op wi! moeten hebbenl) cn iedereen komt er .ongcstrafi
vanaf, dan hcb ik toeh niet de indruk, dat er wat jé noemttfrecht'r is gesproken. EErder kr.rn je zággen , dat dó on-
macht heeft gczegcvierd en dat dc belaa.gdc gecn kans zagzijn autoríteit op dat moment tot gelding te brengen.
Kwalij! tu nemen vart het nauwelijks. De man wi1 weer gc-
zond brj vrouw en kinderen terugkonetl en een hecr elftát
de Laen uitsturef, of rr gele kaarten tegelijk uitdelenfs praktiseh onuitvoerbaár.

.Tot zover enise fasen uit V.I. Maar me-n moet bedenkendat dit ovcr beta-}de scheldsrechtcrs ging.



oPstEr,tINGEN : PF9R.{r\fiWl:
Zaterdaguorgen €!.sr Otdeboorn-0.N.T.2 (welpenrl) fO uur!
DoeL l E.Reitsma
Àchter
Midden
Voor
llltlssels

: Ph.Dijkstra; J.vrKaJ.sËeek; E.Folkertsma;
: S.Keuning; H.Oosterbaan; [.v.dlï6ffi.Otter
I .J,Meester; F,v.Heelg FrBang[na
I ïr.Veld; R.Mijnhê€rr

Zaterdagmorgen ê.s. 0.N.F. - Oldeboorn (Cjun,) 9.30 uurl
DoeL: R.VeIdstra
.Achterl Iï.W.y.d.KrÍekel lÍ.Vlsserj D.Numan; H.J.v.d .Kr-leke
Middenl á.Mulder; !ï.v.KaLsbeek; J.Huisman
Voor: .À.Oosterhofi P.Tysna; I,Haspel .

Res.g . U. de Yriós.' 

-- 

vertrekt 8.45 trufr

Zaterdagniddag Olyphia 18- Oldeboorn 18
Doel- : Fr.Bles

3.15 uuri

rlchtere R.vd..'Kloet; S.Rinsna; B.v.Heel: R.Tcldstra
Ivïídd en s J.Mijnheèri R.Vatk ; lï.ffi05ffién
Voor i T.Rodenburg; G.Ottpr; H.Bruinsna
Wisselsi K.tlkkertanl D.Venema. Vertrek: ? uur.ïrelderl lV.Veenstra. 

-

Zondag
Doe]- :
,tlchtert
Midd en r
Voorl
ït/issels:

ê. S. ï'{arga { Oldeboorn J 1o. 30. , uur g

J.Wa€enaar
!.du Roos; J.Dijkstra; K.Jelsma;,J,3eth1ehem
f .flgmminga; B.de Ireeuw
S_:v:d.l4eóri T.Maaren; S.Jagerl G.de Vries
Itï.de Vries; P.lijnsveld. Vertrek2 g.45 uur.

IcrÈers-prggrggge:
Oldeboorn-Houtigehage 2 uur.
Nieuweschoot 4- Oldeboorn 2 10 uur.
Oldeboorn 4 - Bl.ue boys 3 10 uur.
Iot zover wat ons nieuws voor deze week betreft.
.AJ-len vecl suoces op oe groene velden*

DENK OM DETOTO----DENK OM D3 rOTO
---::_- _--__-_-


