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De laatste weken kon geen krantje versehijnen-om reden
áàt-Aà schrljirá"áitte *op de treittng' moest. Dat he\ je

"ó*"-À"t-al""dingen, 
maai nu Ls het leed vÍeer geledent

zullen we naar aannemen.
i;-;;r"i" rtóett-1n deze peried,e dleehts édn wedstrijd
gespeetd en wèi afgelgPgn-zondag-thuis tegrn |iill"-'
Éet-werd een fortuínlfJke' ze&e. In de_ eerste helft be-
li"itè-Jàn ae Jong een ioegewezen,penalty o?berispelljk.
Wát 1ijnje daarná ook probeerde (we noteerden o.ê-._twee
àóftotÀá óp de paalt), ónze aohterhoede bleef het klaren
ár ,o áfiir wtj-nu hàienaal buiten degradatle-gevaar.
óË *eastï'i;a ian lt maart j.l. thuls tegen H'l'T'.\ot
eá""-áóoreáng*vlnden, doorá'at kort voor de wedstrijdt 

-
tï.iáá"u hei iitrappen, een bovenlat bezweek na een hard-;ËËóï. 

óndanks vèieeáae pogingen om de ??ek tijdig.te
[èrÁt"fiàn, f,átg..n aardig-sc[een.-.te ]ukkent kon dlt in
de. ogen vaÀ arbíter Schol<.[er uit t1/olwega geen genade
vindán, zodat de zaak werd afgelast"'
fB Àaai't hadden we een vrije dag, welke werd benut om

ïèg"" Uái"o" een vrlendscháppeliike wedstrijd te speLent
1-I.
Zondag êosr staat de nderbyn tegen-de buren-Ult Nij-leets
óp frel prograluna. Deze zuli'en ei atles aan doen om hun
làatste-stiohalm te griip€Ílr .Als het hun ook:zal gelult-
ken? Het zal er om spannenl :

Spannend wordt ook de wedstrijd.Qldeboorn 2 - Nieuwe-

"àfrót+' 
gii wi.nst kan de v19g^]1-de top worden. gehesen!

àen i**ers ís het tweede K"AÀIPIOENI
óï'nffá" *óétón ze het ook wel kunnen +?ke!l .maar l-n
;á,-" Ëelangrljke strijd weet- je het noolt' Blijft.nen
echter hun-zeáuwen de baas, dfo zlen wij ze wel winnen
en kunnen %e feest gaan vl'etsnl
Vooral wat steun van een (groot?) supporterslegioen kan
zondag een stlmulans voor'Ëen betdrenén. Deze wedstrijd
Ëgili om twee trtlr.
Om-zover te komen moest zondag i.1. eerst nog thUis van



Read-Swart 2 gewonnen worden. Dank zij een vroeg
doelpunt van Durk Ïltagenaar, aL in de 7e mlnuut ge-
scoord, lukte dat. Verder was het een wedstrijd om
&aar gauu, te vergeten.

Het derde speelde tweekeer'( en zijn nu uitgespeel-d.).
Beide wed strijden op eige:t veld met als resultaat
een kleine neàerlaag tegen Drachten ? (O-f) en een
gelijkspêl tegen Warga 4t 1-1. De onderst: plaats
bl1jft zodoende stevlg 1n hun handeni...
ÈA;"geluk hebben ze móe: degrad""àtr kunnen ze nict!
Het 4de tenslotte verspeelde haar l-aatste kans door Ín
cn tegen Irnsum 4 met ,-2 te verliezen. Volgend jaar
maar opnieuw proberen mannent i

M.
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IíIEER BIJZ0NTERIIEDEN*HIEROVER IN HET EXRSTVOIGEN!
i{RINTJE:
LIEEFT U DE STORTINGSI{A.ART .AI RSXDS INGEVUJ-,D??

HET KAN DEZE \4/EEK NOGT

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++

VÁN DE BESTUI]RST.AFEI. . " .

Ë9EEUi-(]I9:

Van de Coóp.-Ralffe isenbank te 0l-deboorn ontvi-ngen
wij een bedrag ad "f 250t-- als compensati-e voor de
aanleg van de verwarming in de boxen.
Dit is mogelijk geworden, doordat de Sticl:ting tot
Beheer voormalig.e Nutsspaarbank elk ja.ar de rente van
een beschikbaar bedrag mag verdelen onder verenigingen
mits daartoe een aanvraal voo:' is ingedi.end.
Y/ij wil-len het Bestuur van bovengenoemcle instelling,
die hieraan zLJn fiat gegeven heeftr hai'teiijk dan-
ken voor deze gift"



VOETBTISCHOENEN!

De Tuinclub heeft zích beschikbaar gesteld om de versie-
ring van de zaal tijdens de feestdag van 1{ april &.sr
op zi-ch te nemen.. Een geste die wij zeer op prijs ste1len..
Men heeft voor di-e versiering o.à. nodig oude vóetbal-
sehoenen.
De Tuinclub heeft ons de vraag gesteld om langs deze weg
een oproep te doen voor het verkrijgen van deze sehoenerr.
Kan nog net voor de grote schoonnaak...
Iedereen díe nog oude schocnen hceft liggen verzoekcn wij
dit kenbaar te maken. U kunt zc kwijt bij de bestuurslederr

$.Knol en S. Visser.Ook een tip is al voldoende: dan wor-
den ze wel gehaald.
Bii voorbaat dank rroo"_::_i:g:ïrkingl

Y00R rErpERS, 4jNVIE_E!EE$ EN JEUGpqOl\{MrSSrE ;

Y/ij zouden graag zien, dat u, wanneer er een week geen
krantje verschljnt maar uw elftal thuis wel een wedstÍ'ijd
moet spelen, de a.anvangstijden hiervan wilt doorgeven aarl
Mevrouw IVIees.ter, die de*thee verzorgd.
Het is de laatste tíjd herhaaldelljk vocrgekomen dat zri
verstoken bleef van informatie over de te spelen wedstrij-
den. iVanneer dit niet wordt dgorgegevell, door leider of
aam.voerder, dan kan het straks.gebeuren dat men in de
rust zondcr thee komt te zitten.
Mevrouw Meester ls ook niet altijd thuis; zij moct de
theeverzorging vervrerken 1n haar dagelijks prgramma.
lus voortaan even melden. herenl Dit ltan desnoods ook
telefonisch, no. 269.

HET BESTUUR.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
EEN BEDANKJE:

GR.AÁG ZOU ïK DE JEUGDCOI\IvIISSIE FïEXL H.ARTEIIJK \ffIllEN
BED.ANIGN VOOR DE FRUITM.AN! DIE IK HEB GEKREffEN BIJ
i!ïIJN TÊIUISI(OMST UIT HET ZÏEICENHUIS.

Y/]IIEUI NIJD.AM.

+++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++*++++++++



843ru8ryË.
De scheidsreehtercommissle van de K.N.V.B. Afdeling
Frlesland vraagt voor het rapporteren va.n haar
seheidsrechters nensen die regelnatig aan de hand
van formulieren een beoordeling wiLlen geven van de
scheidsrechters die ze aan het werk zíen.
Deze nensen zullen, nad,at ze door onze commissie op
êen voorlichtingsavond. zlin geinstrueerd, als rap-,
porteurs worden aangesteld .
Opgaven graa.g zo spoedig mogelijk aan het Bondsburo
van de K,N.V.B. Áfd. Frieslandn Emmakade 20 te
J-re euwafd en .
Iot zoyer eerl oproep in het F.V.3. nieuwsvan 22 m-'att
j.I., viraarin verder nog vermeld werd dat het juist
voor hen dj-e regelmatig wedstrijden van hu.n vereni-
ging bezoekcn, .het aantrckkelijk kan zijn als offi-
cieel Sondsrapporteur de voetbalsport te dienen.
lius liefhebbers, geeft u opl
Iventuele inliehtingen ook bij de redaktie.

----J--- - - * - -:2-- ===- ======--
OFtr'ICIEE],.

.iran de besturen, jeugdcoltrrr jeugdleiders en trainers van
alle vêf . van de K.N.V.B. afd. Friesland.
luiijne heren,
.A1 weer sinds verschei-dene jaren wordt in vrijviel het ge-
lrele land met bijzonder veeJ. anjno het zo gcheten rrJeugd-
plan Nederland'r ten uitvoer gebracht. Dit plan beoogt
getalentcerde jeugdspelers aan de basis van hun voetbal-
carrière via speciale tralningcn en begeleiding iets meer
mee te geven. De jeugdspeler, die op grond van zijn cqpa-
citelten in de rui-mste zin des woords doordringt tot één
der selektiegroepen 1n de afd. en zo mogelijk nog verder,
beleeft in dezc selektie een prachtig en buitengewoon
leerzaam jaar. Uit onze eigen ervaringen op grond van de
reakties van de spelers is gcbleken dat mcn zonder uit-
zondering zeeT enthousiast is.
In het Noordelijk district is de org. als volgt:
De afd; Fri-esland, Groningenr. Zwolle en Drente organi-

i3ilit;tl$"Iift *33ts3t""83Ëtll/J'+-,.9?i+ËEn,"s$d+zéllfr "i&EÀs"",
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voor L4/L, en I5/L7 jarigen, díe geselekteerd worden-'trit
de resp. afd. klasse van het voorgaande seizoen. 0p deze
wijze is het mogelijk. d.at ee'R,-speler vàn uw ver. - koste-
lóos- gedurendé 4 jaa.r kan profiteren van de tralni-ngen

wedstrijden ect. De leiding van dezé trainingen is in hand'
van de heer P. Kriesch.
Ook in het komend seizoen za.l de Comn voor Jeugdvoetbal
weer aktiviteiten voor de sel. groepen 1"3/L4 én L5/L6

jarigen organiscreo. Voor elke groep, bestaande uit L6
épelórs, zu[en 18 aktivÍteiten worden gepland, waaronder.
? wedstrijden. Ednmaal in de twee weken worden trainingen

gehouden- te Leeuwardenr'afgewisseld met wedstrijden op
nader te bepalen plaats€,rt.
Nu reeds moeten wij de samenstelling van de beide NIEUI{E
groepen ter ha"nd fl€ttrêíI. HoeweJ onze cOltr. leden-rappOrteUrs
ieeds een aantal spelers hebben genoteerd, is het uiter-
aard onmogclijk dat op deze wijze all-e werkel-ijke talenten
worden ttopgespQordtr. Zondet de medewerki-ng van u als be-
stuurder, jeugdleider og trainer, kan in anze afd. niet
tot ebn verantwoorde selektie worden gekomen. Ylíi zouden

u dan ook willetl verzoeken ons de namen te w11len doorge-
ven van die jun. spelersdie 1n uw ver. tot de werkelijke
uitbl-inkers behoren. De leeftijdl
L3/L4 jarigen ; geboren op of na 1 aug.59 doch voor I aug.

1961.
L5/f6 jarigen: geb. op of na I aug.r2'l doch voor 1aug.59.
Wij verzoeken u vriendelijk uw opgave, welke u om overbo-
dÍáe teleurstellingen te voorkomen zeer kritisch dient te
ue[i;ken, vóór 2 afril &rsr in te willen zenden aan ons
com.ild de heer G.vaI SIRAI,EN, KÏEVÏTSTR;IIT 2 te GROUIV.

Tel. O5662-L444.
Bij de opgave ver:n'ielden:
ào napm en voornaam; b. geb. datuml c. plaats in elftal;
d. licha*msbouw fots/norrr.aal /tengeri €. eventuele verdere
bij zonderheden'
Voór uw aller medewerking zullen wij u zeer erkentelijk
zijn' 

Namens de co*. voornoemd,
G.Th.E.Mebius ( sekretaris) .

(tets ingekort. Red.)
==== :======= = :====:=:: : ===:=:= ==== == ==== = == ====



TIJNJE3-OIDEB9ORN2.

Zondagnorgen (18 naart? ) 10 uur was het dan zover.
'',Vij wisten allemaal dat ons een zware wedstrijd
be wachten st. nd.
maar toen eenmaal het beglnsignaal geklonken had,
dook Oldeboorn direct in de aanval.
Dat ging zotn 20 min. door afgewisseld mct met een
paar veruadelijke uitvallen van Tijnje.
i/laar het mocht bij ons niet l-ukken. Een raar schot
van Uilke Nijholt werd geweldig door de keeper uit

oe hoek gehaald.
Door feJ. door tc drukken gelukte het ons dat Durk
Wagenaar 3 à 4 maal een corner mocht ncmen die door
de goed spelende doelman van Tijnje steeds werden
weggestompt. ,

Jloordat Rinus-lam te zacht terug speelde werd het 1-0"
i(ort daarna dàcht men dat het buitènspet was maar aan-
gezicn de scheidsrechter liet doorspelen, k'on Rinus
de bal niet meer achterhalen, 2-0.
Na de rust moest he t dan*gebeuren, .want de twee pun-
ben moesten we hebben om nog mee te doen om hct kam-
ni o enschap.

Oigev'cer 2'O nin. vooil hct einde liet Mctro d; bal gaan
zoàat deze bij Ynze kwam die keihard langs de paal in-
schoot, 2-L.
Na nog even doordrukken kreeg Pieter hem op de slof en
r)ver de ke eper de bal- in de touwen legder 2-2'
Ioen waren er nog zot n 6 à 7 min. to spelen toen er
J meter voor het strafschopgebied hands werd gemaakt.
.L-leze werd genomcn door Ynze die tegen de lat schoot
en de bal kwam voor de toelopende i\{etro zrn voeten,
Cie over schopte.
rVe hebben toeh nog èèn puntje meegenomen maar het zaL
be weinig ztJn om nog ( met twee vredstrljden te spe-
J.en) kampioen te worden.
(lai is in-nríddeIs me egevallent )

Joh.. Brouwer.



NOG ENreLE_( OUDE ) VERST/IGJES

0ï,DE300RN Ic - DE STTE.ACH lc.

Twintlg over drie tóen werd de aftrap genooen door Ol-
deboorn.
Maar in de eerst twintlg minuten waaren we even sterk
maar de laatste tien minuten waaren voor ons toen heb-
ben we veele kansen gehad.
En het was haast rust.
En naar de'rust had de'sweach de aftrap ftraar naar een
poosje spelen in de twede hetft maakte de sweag de staand
op 1-0 voor de sweag.
&laar naa? een poosje maakten wij de staand op 1-1 door
Bouke Haspels. Maar daar naay heeft de sweag ook nog
kansen gehad. [{aar $a.àr*een poosje Laater maakte
vrillem visser een door beraak en hij schoorde toen was

de staand 2-1 voor onso

Dus we kwamen weer met twee puntj e naar huis.

Jeep llui-sman,

J-Ia.! J I-Ll J--l- I- 
- ---

OI,DEBOORN- SNEEK 0-6.

Za\erdagmiddag moesten we tegen Sncek voetballen om de
Frle sland-Cup.
Deze ploeg was vee.l- sterker dan onsn

En we stonden voor cle rust dan ook met O-4 ai::hter"
Na de rust ging het aI iets beter maa.r ze bleven ster-
ker. En ze scoorden nog twee doelpunten.



I'',i

.:

Dus hgt was een grote nedetl.aag voor olls'

En we verloren deàe wedstrijd mct 0-6. En hopeni

de volgende keer beter te doen tegen Sneek'

V{oensdagniddag moeten we tegen O'N'T' Y/e hebben

thuis met 2-O gewonnen
H. OOSTERSAAN.

=========--=====--======================--===========
Het prograllutra voor het 4's' weekend lui'dt:
Zaterdag3lnaart:OldeboornIc-neSweachlc2.00trlllil
7,ond,ag' I aPril;

tt ll ll 
",3

Akkrum 3
Or boorn 4 

.:

ïrnsun 4

Drachten 7

V{arga 4

Wispolia 2

Blue BoYs 3

Orboorn 3

Oldeboorn 2 - Nt schoot 4 2'00 tlllr'
Blue Boys Oldeboorn 2'00 I'

Yoor zover ons bekend waren dit de wedstrljden'

vooral hct tweede wenserf wij zondag veel geruk in hun

J-aatste wedstrijd.
= ==.-.=9999999 

'--=._-=: =:= ===== === ======--=== = ==== ======

Stand 4de klas E (biigewerkt t/n L7 maart)

r0622L537-16
11713Lr3o-1?
ío 6zzL4 33-14

73401016-16
r02438L7-2L
114169L9-24
g31571?-36

11 r 010 2 10-36


