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Na weer enige weken rust gehad hebben, draalde zondag
j.J., de compitie voor Oldeboorn weer op vol1e toeren.
Jllle senioren elftallen kwamen weer in actie.
Het eerste leed een verdiende nederlaag in en tegcnkoploper Houtigehage, 2-0. "Alhoewel H'Ëage oot niàt ingrootse vorm was kwamen wij maar zelden Íot een gcvaar-lijke-aanvalr a1 waren we ècnrnmal vlak blj een dóeLpuntnaar-de paal voor kwa.m erger voor Hrhage.- Maar met*2-0verliezen uit van de koplop,:er is geen schande.
Het tweede toonde 4ndenraal haar kanrpioenswil door uittegcn Bakkevecn-3 líói;ï-*Ët"í:? ï;-;;Ë;ïIËiËr,ï""^ q
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Hierbi.i wil len wij u nog even herinneren aan dit ge-
noemde-JubiLeum, Zaterdág L4 april ê.s.
Mocht u nog niet gereageerd hebben op onze oproep in
het jubileumnunmer, dan is er nog gelegenheld u wel
op te gcven tot 15 maart a.g.
Daarna gaan de toegangskaarten beslist de deur ult,
U kunt zteh nog opgeven voor de feestavond à 7 2r5O
p.p,r peq girokaart bij de Raiffelsenbank te Oldeboorn
(gi"q 858790) ten gunste van de jubileumcommissie vrvr
9ldebooln, _ aJ.smede voor het koudÉuffet b .,r tOr-- p.F.
uw eventuele vrijwirllge b_ijdrage wordt d-aarnàast-bij-
zonder.op prijs. gesteld. Voor nadere gegevens ver.wij-
.?gf ï:!--L*agI ltgt lgllleqgrgo_, van 26 jánuarl j.1.
WIJ REI{ENEN OP Uï/ ILI,ER MEIEUMRKÏNG OM-DTT JUBÍT,nuvI-
FEEST OP GRáN'IOSE U/IJZE TE NOEN IJITEN STIIGEN!

+++++**+++++++*******+++++++****ïï*iï:ïi: ï:ïï::ï:;.
OVERZÏCHT

IVanncer-&os. zondag ook uit tegenkan worden,en waaróm zov dat nÍet
dicht bij de begeerde titel. Naar
zii het zeer op prijs als 0r €t.so
a.antal. supporters hen zouden vcrgezellen.



tsMorgens hacidcn we de "dcrbyrr tusscn het tierdc cn het
;ï;;A;;"*ËÏËË-.ío íaàrstcn ih htm vocrdccl hct du:l
kondcn ncsf eàntón. lcz:c ,.ástrt;* hcbi:cn '',',ij liiet Ee-
àí-ei) zoaat wii u ovc1. irer vcrlóop van ci:ze ';;odlipiid
Á"o"'vcrdere iáf orrnatr c ]:urr-tren verschaff e''
Èe t e crste' ontval.lgt z ond ag h. D- '1. ui t Dltilielb;'ce k .
ZO Langzamerhand áiin wul'víÈl viÈer ààn ecít ovcrviinni;g
toe, aI kunnen de Záart/Wltten up fcllc tcgca-
stand rekenen t . Ee zi.en de zorgeli jkc s 0ê-rrrl v3.i1 II,,l.T 

"
op de rangJ-rist.
Zóals at eczósd crrtr,oct hct 2dc Tí jnj c j. ''ïii z'aen
\,ïcor eelf (ktcíne ) ovcrvri-nning voor hcno
's l/lorgens 10 uur is het 3de gasthcer van l,rïllchterL J.
Uit werd inde rtijd net sle chts 1-0 vcrlorcii. -flt.i ecn
overwinning voor Jelsmac.s.?

. l.e ttr, e teraÀen tr benslottc gean jii;ill' Irn:uiiri 'i . -Jri
fi.'jkt ons cen te z!ïaï'e opgaaf voor irc:*1, ti.1," tropctl wi-i
dat we ons vergiss+rr' "-' ========-:i= --::=::=

COPI:- Wil}en diege ncn cli-c co.oy hcbbg:-' ïL)cl' clLs l:rzr,*
-+g-.-,,rJe or-ï vocltaan €;raag '= lL{/Si!qÊJÏU'r-*^'i iil- v,rorl'/
rrij voorbaat onz'e dank! * ir:.de.k+,ic.
. +++++++++++++++-l *-r****++++++i-+-i- ts+-;++l-++ i l'+J--l- i--i'-l-***r'r
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Zondagmorgen on 10 utrr traden wij aaf,L tegi:a Bakkcvccn 3r',roor het cerst wcer na de winterstop.
:loor goed spel wcrd hc't al gau.w 0-1, na goed doorlopcn
.'ran lïicJ-ke lijkstra. Na cen goed half uur spelen r,ve ,';

de stand 0-4 berell<t door doelpunten vani Íiiclke eri
.i)urk e lk twcemaal.
l)oor wát nrisvcrstanden 1n dc acirterhoccle xon Brvcen
',egen scoren, L-49Waar:na wij nog tlvcer'r.1l scoorden.
-{a dc rus! was het spclp.eil _aan?ienlijk guzakb, doorie tc grotc voorsprohg.-lVander kre cg irog-ccr, pa3r
handwarmer:s te stoppen en decd dit bekroraarrÁ

riog eennaal- werd er gescoord t zo ging alles rustig
naa.T zt n eind.
ri.s. zondag fijnie '3 uit: de zwaarsie. Àls lrc daar
,wee punbjes halen dan zit het wel gced.
:ice e en bedankie aa.n 

,{arn 
voor het vle,ggcn"

l. iïagenaar.
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.Afgel opcn zondag mccsten wc tegen H'hage h?t onQgr-flgpit
cleÏvcn-. iartier áat ór in het'bcgln direct tlt'cc dCclpu:L*
tcn vicl-cr," Edn ui-u de eerstc corncr en de twecde Onstond
door ccn Íi,.s';e.t'stand tussen kcper cn bac k. Nadien hccft
orls e lf ial zich staanda kunnen houden,,hoewel sons nct
moeite" V/c no'bcerden nog ecn prachtig schot van Joh. de
Jong, uit cen vocrzct inecns op de slof genonenr mae.Y
jarirner gcnoeg stond ci' nog een tegenstander tu.ssen.
Het spel van lI'i.iagc v-;-el oils ook icts tcgcn" Ze gaan
aan kop i;i de conpititic, maar als zc zteh willcn hand-
havcnzullen ze wel uit cerl amdcr vaat.jc mocten tappcn.
ilun veldspel was goed rnaeir de afwerkÍng li-et ooir. alle s
ie wenscn over"
trr.r r,vat hccf t zot n cl ub ccn accol-,odatiel Jc wordt daar
ti s leidcr netjes ontvangcn in eeil be stuurskamcr en
i,t:i"jgt ccn ccnsumpiic a.e;Lgc'boÏen.' lla afloop van de wcd-
;tr-i jd vlordt ï c vrc{jr uitse ni'di gd cvcn bjri.nen tc }ronen,
0'"'cral vraar v;c z:Ljn gev'reest, jn Tijnjo, Ui'eterp, lr.
Compagnic, GorrcCijk-, 0-osi;crwoldê, in al deze plaatscn
bcschikt nen ovcr ccn goede cantine cn cen bcstururskarne.r..
en r,vat kunncn wij hier' fn O-]-clcboorn da,ar tegenov'er stcllclr
Niets, cn dan ock totaal nicts" Je irunt bogeleídende be-
stuursleden aan hct begin ecn hand geven cn verder niets
a.anbieden, lfict eens cven ecn droog plaatsje or: even tc
kunnen pratcn. Toch lvel bcdrocvend dat dit in andere ge-
meenten wcl kan en in de onzc niet. W. de Vrics.
(!oor de redaktie ingckort o]li reden dat hct verderc
relaas mecr ovcrpolitick dan ovcr voctballen glng..
trn wij zijn nu ccnmaal een voctbalclub, nictwaar?
En vuie wect wat wij hier nof cens krijgen. ... ) Rcd.
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Voor 1l ledent
de heer S I'"irol
schutj asavond
stclling toeh

s.. j; l j ï J_4F_xv e j'rll

5 donate urs en l"genodigden'rr opendc

vrijdagavond 16 feb. dc jaa.rlijkse
van de v.vo Ondank-o de geringe bclangstel*
wel ecn geaninir:erde avond. Dc wedstrijd



op zi-ch was zeer spannend.. L,iefst 6 declneners
oàgeslagen. Ui teindelijke winnaar werd pP beter
miádeldé" JetÏe wagenaar, die dus de beker van
0tter een jaar overnecmt.
Uitslag vaá ae eerste zes (ongeslagen)l
I. J.Wágenaarï 4/, R.Dam en
2. M.Hofstra: T,Maaren

elndigdenfrdoelge-
Gcrrit

J . J.Mi jnheer; 6. E. Vink .
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PROGRdUMÁ a. s. V'IEEI(END:

Zaterdag 10 maart:
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Zondag 11 maart:

Oldeboorn H.D. T.

Otboorn 3 Drachten ?
frnsum 4 O'boorn 4

2 uur

10 rr

I,0n

L2

T3 K00P: Xen paar
Te bevragen bij de

voetbalschoencn maat 35, prijs .f 5r--
heer HJïSP&, Yi.dEZE.

DENKT .*LIEN NOG N\TENTJES ]ïÁI{ HET .{.S. JIIIBIIEUM V.ÊN ONZE

VOETBJIIVENENIGING,, HFEFT U ZICH NOG NItrT CIPGEGE lMN
VOOR DE FEEST.êVOND OF TIET KOUD BUFTET OF TI,LEBEI?

HET IS NOG NÏNT TE IÀÁT - OOK NIET VOOR EEN VÏ?UV/ILI,IGE

BIJDRJIGE: HET GE[,D IS HJRD NOIIG.I"

DE JUBILEUiIIC0MIvÍISSIE IS U En DII'IKBÍ/IR VO0RI
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