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T.F.S. heeft zondag,;j.I. Oldeboorn d,irect net de neus
op de feiten gedruktt een verdtende 6-0 nederlaag.
Zonder diep oB de zaken in te gaan blijkt toeh dat onze
ao[terhoede danig aa.n kracht heeft ingeboeto ..

Zoitdag '&.s. tegeÀ *tjnje thuls (welke:ook net 6-O wont)
kan echter blijken dat dit een rrvergisslngt' is geweest
Het 2de speelde haar eerste wedstrijd' thuis tegen de
buven uit Ïrnsun, 1-1-. Een ïesultaat dat o.i. beneden
hun kunnen is. IJ/eliswaar werd doo.r hun een penalty
gemist- naar dat is ook eèn-fout ténsjlot'te.
Voor zovet" ons bekend (maar helenoaal ttbijtr 'zljn we
nleb) r spêelde het 3de tot nu toe óén wedstrijd en
we1 ult tegep de buren uit Nij'-Beetsr welke werd ver-
Ioren. Daar ons verder geen nieuws van dlt eJ-ftal- be-
reikte, moeten wij volstaan met deze mededeling.
Het 4de begon direct na de feesten overdondesrd:net
l-0-1 of daarontrent werd Blue Boys 3 met lege handen
naar huis gestuurd. .À1 even verpl-etterend was de neder-
laag die ztj zondag j.1. leden! 9-1+ ïÍie nog verstand
van voetballen heeft.... .'il
Oldeboorn zn speelde twee keer en verloor beide wedst$
den met groot verschil. Hier zal ook wel gelden dat dt
le begin-moeilijk is. Ook van hen nochten we geen ver-
slagjes ontvangen, evenals vatr de da,meg. ï{e rekenen
erop, dat dit in de toekomst beter zaL g&o[.
Het 2de speelt zondag ult tegen .Akkrun 2. Een gellJk-
spel zotr o.i. al een goed resultaat zijn.
Het 3de speelt on 10 uur thuis tegen Ylarga{. Gezien de
grote nederlaag van het 4de tegen deze ploeg, wacht hun
een zwaÍe dag.
Het 4de ontvangt om 12 uur.Akkrum 3. Oude rivaaL van
de vorige conpetitle.I{ij voorzien een nederlaagie v@r
onze rrveteranenrj
Orboorn zm trekt naar CVO om daar hun derde nederLaag
ln successie ln ontvangst te nemen. Hier moet n og
veel, aan geschaafd worden- naar wat niet ls l:ankort€R.
De daaoes tenslotte sBelen uit te gen Griffioen.
Daar ons niets bekend ls orotrent de krachtsverhoudingen
in hun k1as, onthouden w5.j ons wljseS-ijk van coÍnmêrr-taar, alhoewel wlj hen ulteraard veel. succes toewen-
sent M.
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fraditiegetrouw werd tijdens de feesten ook weer de
voetbalwedstrÍjd van trotrd Oldeboornster voetbalJers rr

gespeeld en wel on de Henk 'de Jong beker. '

De elftailen waren als volgt samengesteld I

Joel i J. de Vries;
rïshterÍ lV,Schriener; J.Heida; H.llkkermanl B.Strem1er;
Míddenr ..A.Heida en /r.Jeeninga;
Yoor: P.de Vries; E.Bo$nai J.Postma; K.lt'i-ersma.

Scheidsrechterl j .Nieuwland .

Doel c G.'Yoolstra;
.tlchter: P.de Ireeuw; Jac.ïVagenaar; !I.de Roos; 3. Smits;
Middenr R.ríuite en O.Hei-da;
Voor: R.Casteleinl D.Visserl P.Goerresl J.y',damse.

Grensrechterst J.Brandsma en H.Pi.ef,stnê.

Er werd 2 keer een half. uur gespeeld on de oudsten
wat te sparen, want de jaren beginnen al mee te tel-
len. Toch hebben we nog kunnen genieten van een leuk
partijtje voetbal. Het stoppen, het afgeven en plaat-
sen, het positlekiezen. I{oe de bal soms nog vloeiend
v{t man tot man ging; goede aanvallen werden opgezet
en afgevÍerkt met een goed schot"
De wedsÈrijd werd tensl-otte door de witten (bovenste
opstellÍng) gewonnen met 4-0. .tllhoewbl de groenen ook
gaarne een paa.r doelpunten werden gegund. Dat was mis -
schien enigszins dó schuld van ondergetekende die de
elftallen had samengesteld. il/ant een enkelejongen die
vorig jaar nog een formidabele partij voetbe.l speelden
waren nu veel minder. .Àchteraf bleek dat ze het laa'b-
ste jaar niet meer gevoetbald haoden, en daar was in
nijn geval geen rekening mee gehouden.
Maar wie er ool< wonnen, de wedstrijd werd in een vriend-
schappeli.jke sfeer gespeeld en dat is ook oe beooeling.
Nog eens met vriende bij en onderelkaar te zitrn.
Na afloop werd in hotel Tigchelaar de Henk de Jong beker
door.de voorzitter van de club, de heer Blankenberg, uit
sereikt aan de aanvoerder van het winnende elftal Bauke
StremLer, die deze beker voor een jaar nee naar huis
noeht nenen al-s aaJrdenken aan een prettige voetbal-



middag.
De avónd werd besloten nieS-.gen
dansje, waarbij ook alle dames
Wêf êïI .

ge-z.ell1"9 etentje .QrI-
van de spelers aanwezig

W.de Vries.
+++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++#+++++++

TFS - OIDXBOORN 6-0i

DE EERSIE I{Ï,AP IS EEN D"AiLDIR lï'A'l'83""
tytá**-Our" klap tcwam veel harder aaJlt met 6-0 werden on -
ze jongens ingemaakt..
íf,S"ÀáËtt onsi'Ltt"b zien hoe voetbal gespeeld moet wor- '

den. De aanvallen werden keurlg van achteren opgebouwd
êí-^.r trok eéái^.nliikr ten aanval, git in tegelstelling
net onze ;oniÀns die Éti;ven staan als ze de bal kwijt
ïiJ". gr iaL"nog ,r*el geieerci moeten worden' \{e zitten
ir""*r sterke*cómpetitfe en er zaL hard gewerkt moeten w

worden wllle4 we l-n deze competiti-e mee b-lijven draaien"
xi;i-il ""ut" 

was het reeds 4-Ó voor IFS" Na een gevoelige
áó"0órspeecn ón Éet wissel-en van twee spelers.na de-rust
wercl het beter" Er werd: *toen met meer i-'nzet: gèspeeldt
maar we konden niet voorkomen clat TFS de stand tot 6-0
wist op .te voeren. W. de Vries.
+++++.1.+:++++"t.++++++++++++++++++{'"J.++'+++++.++-F+^1.++++++++++++D,

0LIEB!gE$-:---ÏÀ1{gw-},+..

Het seizoen is weer begonnen en dap liel tegen Irnsum 2'
lat was direkt een z!,rare wedstrijd, riie vrlj ln.deze.colll-
ietiti-e nog v.;ei meer zuilen krijgeir maar toch is het ons

àelukt een p6.r.tje in de wach'b tá-sl.epen door een mooi
ioáipunt in- dc óerste hclf t van P'Íloekstra"
Doo"* uu* klein f out je in de verdeci,ging- kregen we 99n
;;á;"áoórpunt in-á"ltweede heift. Hét bleef tenslotte

ï;|.*x.n;: ";'fi|:ï#"i: 
'tegen .Akkrum en we ho pen twe e'

punE;es te behalen.
. ... ,'-..'-.-. ..- '.' H. P.

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



OIJDEBOORN 4 -.3IJUE SOYS 3 ].0-2.

Nu de conpetitie weer een aanvang heeft genonen, trof
onze vereniging het niet zo best on gelijk na de fe es-
ten weer net verschll].ende elftallen aan te treden.
Door deze omstandihheden gingen wij dan ook niet met
veel moed het veld op. Vooraf was H. de Jong wee.r ge-
kozen tot aanvoerder en toen wij de box zouden verla-
ten vroeg IÍ. de Jong nog even het woord en na alle
spelers een ppettige competitie toegewenst te hebben,
werd ook de leider nog even in het zonnetje gezet.
Jongens, hardstikke bedankt nog voor deze leuke geste!
0ver de wedstrijd nog ditr het werd een heel leuke
strijd met veel inzet en vlagen van mooi spel, werd
Blue Boys me$ 10-2 verslagen.
Ook namens nij nog een prettig seizoen toegewenst va.tr*
Jurl-Le reLoer 

D.Reitsn&.

Iï.ARC.A 4 -ï OgDEBOORN 4 g-1:

Een goed begin is het halve werk, dat was voor Oldeboorn
niet weggelegd op deze warme zondagmorg en in ï/arga.
De start was voor 0ldeboorn uitstekend. Het was S.Visser
die de stand op 1-0 bracht. Toen zag het er nog níet
naar uit dat we zo dik zouden verliezen.
De ruststand was J-1 goor Warga.
De start na de rust was nog wel goed.
In een half uur tijd was de stand 9-1 voor lVarga. Deze
doelpunten waren te wljten aan dekkings- en kepersfouten
AJ- met a1 geen succesvolie wedstrijd, maar we hopen a.s
zondag op een beter resultaat.

C. de Boer.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

V.AN D.O JEUGDCOI\/IIUISSIE.

Het afgelopen
groot success

weekend was voor onze
uit a}le wedstrijden

j eugd el-f tallen een
werden één of meer



puntgn bijelkaar-geschopt. Dit is natuurlijk een mooi
_resultaat, naar de jeugdcornrnissie wordt onáanks uán g"-
liit spel, dat_met negen man bevochten moets worden, opdeze manier we1 voor probremen gesteld c - hoe kont Ëet-volgende week, zou ik dan genoeg spelers hebben?
De córnmissie *il dit nog wél eei wèek aanzien, maar alsdit vaker voorkontziet de J-c. zLeh genóoá r"àkt-ó^ eenel-ftal uit de competitie te nemen waar de voetbalierszelf- de dupe van worden uiteraard. Bli.jf aaaron niátstiekum_weg; mocht je beslÍst verhindeid zl'jn áan-[án;eleider dat wel_acepteren. !ïirlen de ouders, voor zove?ze dit clubbtad in-de bus krijg€trrhier ook'0"-Àóoïàà aan-dacht schenken?
De jeugdcommissie hoopt op uw arrer medewerking wa.nt hetgaa! om uw jongens en voor ons aller voetbalveFeniging,
en bezoek alremaal de training op frijdagavond van-6.Jó-7.30 uurr I

Secr. J.C.
J.van Kalsbeek

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

V/.ARGJ lJI- OÏ,DE3OORN lJI.

zorldag i.L. ving de nieuwe competitie van ons aan met eenwedstrijd in en tegen rl/arga, dàt /kk nm de week daarvooral een gelijk spel had afgedwongen.
warga bewees in de eerste helft een felre ploeg te zijndie niet van pl,an bleek zich onder de voet te Iaten lópen.
Deze tegenstander leverde de nodige moeilijkheden op voor
onsmede docrdat we de fout maakten ons aanvaLlend tè veelcentraal te riclrten waalxnee wij de tegenstander volledigin de hand speelden.
0m tenslotte toch nog tot een doelpunt te komen hadden we
ee.n straf schop- nodlg, veroorzaakt door een handsbal bij
een doelrijpe kans van simen, die de penalty feilloos ín-schoot.
Na de rust lukte het ï/arga ons gedurende enige ti.id in de.verdediging te dringen en door medewerking ván eeá foutive
besJissing van de sche!{srqchter.qr,r e.en fóutje van onzedoelrnan sóoordeÀ zó- àéIÍs-0ó--gelijkmáÈ?ir,'
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recter "r, *oédiger speelde waardoor er veel ge-
i.ááiiiir" "ii"áiies ànrsrcnden voor het warga doel
ráá" aé Wargà--Íeper bteek een te moej.lijke tegen-
stander.
Tot Piet de bal u1t een cornel van Simen ineens
achter de f.eiár,iti Oè-tou*"n kopte en we andermaal
een voorsprong hadden'
Deze 2-1 voorsprong wisten we tot het laer'tste fluit-
iiá""ár-t" b;Ë;à# , zodat ï?.9" eerste volle rlinst
bil;u; hebben in deze comPetitier

B. de Vries'
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Met de toto gaat het mis' 'Een p?a{ weken gelederi-v/as

aIIes g""*g"ïál-rvrèi "geregeldtt bedoelen wij dat de

toto ofnatérs weer prdsent waren'
chris Hard",rátdr, de man di-e de aciminni-strabieve kErnt

van het totà-gËË"o""t in zijn g9!?"1 doet' ,k.,.'eeg de

mededeligg ;";iá; week, dat- inniddels twger/delc1e \ran

de toto-opfraiárË zic1;. hadden- i:eiug getsokken, oril rn'e'l-

ke reden clan ook.
Het is ons ïoi-"o tor niet ggl'*kl om hrervoor rii-eulvre

mensen te vinden. Toch moet-het koge=i,j1'" zlj.;] om ilr
een vere"igilà-á1s deze met 180 Ledcn eell op]ossl'tg
te vi-nden.
ZIJN ER ONDER U , lltrDEN 0.8' LTZERS' niE Elill w-Ljli 'l?
ZTCH IdIL]JEN }TE}{EN?
nan gaarne C.I{ardeveld eveli :j'r:'i' :chten"
u weet hetr-;;;áár totoinlcoms'ben kan de r-iab nrcL
bestaan.. li-i-wèSvallen il^i a"'r" inkcrsten (ce' i""t-'JOO,'
;;";;;;i á"ï de contrituiic zeer urastiscl'r oiinocó moe-

ïónr"maai dat is te voorkomèn'
Mochten "" Ëàui-tàio-ópháters zLch melden, dan zu}len
wemoetenovergaan!o!eénofmeerinleveringsadressen
ln het dorP
In een dorplwaar alles altijd kant moet dit ook weer

kunnen slagen.
WÏJ REKENEN OP Ui4I MEDEYIERKING- !

Het Bestuur
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Nadat we vorig jaar gedregadeerd waren begonnen we de
nieuwe competitie. weer met frisse moed. Eettr betere

conpetitiestart konden we ons nlet wensen, want net l0-1
winnen is geen kleinigheid.
Oldeholtpade had een slecht elftal. noet vocral een zeer
zwakke achterhoede.
l?inze Valk, met Gemit Otter de uitblinkersrhadden dan
ook geen noeite om B van de 10 doelpunten op hun naam te
brengen. Taar hun achterhoede Rínze lang niet kon bijbe-
nen werd er veel gebruik genoaakt van lange ballen ovèr
hun verdediging.
Gerrit Otter en lbe MUlder maakten de tien vol en 01de-
holtpade.redde de eer door één doelpunt tegen te scoren.
Een goede wedstnijd, ondanks het wanne weer, die we ver-
diend gewonnen hebben.

B. van Heel.

É---Êrrf - -r --frr l-rf !rJ J-r -Lr------

0LDE300RN lC- 11jRG"A lC.

Zaterdagmorgen 8 september anze eerste competitie wedstrijd
we hadden al eerr bekerwedstrijd tegen Read-Swart daar
hebbeb we met 14-0 verloren...
Nou ja, Vandaag moesten we tegen \ïarga. \Ve gingen meteen
goed van start. Meteen op naar die goal.
Het eerste doelpunt was buitenspel, afgekeurd dus"
Daarna maakte lkzelf een doelpunt 1-0.
Daarna scoorde 1'/. van Kalsbeek voor de pavze nog twee keer.
Met rust was het dus 3-0.
Na de rust ging het eerst wat minder we kvramen soms wel even
in de verdruttcing. Totdat Í1"Jv/d Krieke handste in het
strafschopgebied een penalty dus en raak 3-J.
Maar we lieten de moed niet zakken, we maakten voor het ein-
de nog twee doelpunten. Einduitslag 5-1.

Piet Tysnoa.



Z.AIERD.AG 15 sept. a.s. .[anvang 10.00 uur:
Ï'STJP]'N á1 DE SI{EÀCH- O],DEÈÓORN.

De volgende. spelers worden voor deze wedsbrijd uiÈ
genodigd en 'dieh,en om 9iL5 uur bij J.Betlehem te zijn

.'

E.Reitsma; E.Folkertsmal J.Otter; J.v.Kalsbeek; R.
Huitena; É.H'6ÏdEJ-ililFee1;. H.v/dMeer; J.Meester;
Iï.Oosterbaani J'v, dlYal iJ .v/ dWoude.

, \I-ERTREK 9.l5uur.
O0K0M TIEN UUR DE J2 iilSTJPSN TEGEN B-ERGUM !i2.
Uitgenodigd worden de volgende spelerss

T.Y1na; K.de Groot; R.Kootstra; S.Á1tena; M.Brouwer:
H.Ni,r"tt; h.Vigrk; r. JEEêldááFoh. Fokkema; J.J.Diik-
stra; R'Jelsnal J.Betlehem; D.Betlehem; 0.Brouwer.
============== == ===.======================== === =======
Zaterdag L5 sept. De Sweach-Oldeboorn. le volgende
spelers worden uitgenodigd :

P.fysma;F.Bangmal ïr.Veld ; B.Haspel; T'Keuning;
ffi-Ï-È .J .v/dKrieke; U.de vries; R.Mi jnheer;
J!.Hayes; J.Dijkstral lr/.v.Kalsbeek; Ph'Dijkstra'

VERTREK r*8, 2.30 uur i

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++
Z0tl"llG 16 sept . ê. s. Read-Swart-OrBoorn. De volgende
spelers enz.
IIrBrouwerl H.Dijkstra; D.0osterbaan; S.0osterbaan; F.
v/dMeulen; Ví.Niidan; S.Ieunissen; B.deVTiesi __ __
T.Rodenburg; s.átnsrira; P.ROdenburgf,@.valk.

@-

Tot zover deze week, lile wensen een ieder een spor-
tief en een succesvol weekend.
EN DENK OM DT VIRSI,.ÀGJES ÏNDIEN MOGELIJK ÏJTEFST INI
TEVEREN 0P MriSND.eGiV0ll-! t


