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OÏIERZÏCHT

Ook thuis tegen koploper Tljnje koa ons eerste zondag.
j:í. áà-Brnijes nièt ttruis áoó6en: met Q*J moesten zíi 

,

Éet ondeispit delveb.
Deze' stand was met , de rust re ed s bere ikt ; l? .9nige . ?n-
zettingen ïvas Qldeboorn na de pauze een gellirwaarorge
tegenstanderrzo vertelde men ol1s.
ZoÁ,aag á.sr uít tegen Surhuisterveeh.i Deze gloeg_is pas

áuOàeiadeerd uit dé derde k1as. gok hler zal gelden':
átteén met een tomeLoze ínzet is er misschien kans op
Ë-;è-rstó ovèrwinning of het eerste puntie'

ne mannen van leider Slankenberg. verrichttpn uitst'ekend
ilórxÏiiór uíÍ_;il-à; ulreii uit Ïkkrum te wlnnen.
Een prima resiltaatrh_etgeen onderstreept wat wlj vaker
hebbên I ezegd: een-elftal met nogeliltlq9q": 

^
Zondag á.s. óntraoeten ?,íi thuis (Zuur) G1VC 3. Ook hier
àittel duldelijk weer wi.nstkansen in.
Het dende verloor op het nippertl" (4:3) thuis_van Ïtrargà
Gelet op de grote néderLaag yg4 he! 4de tegen-deze,
ploeE. een goed resultaatr-alhoewel een nederlaa$ een.
i"à"ïiaag UÍi3ft ui-teraard. Zondag spelen deze jongens
;ii i"à"Ë .Akkh:m l. gok weer een zwag.p'kagwei voor JeI-
slll& c. s.
Het vierde speelde niet wegens een-tekort aan.spelèrs.:
Dit kost hr,rn twee verli.es lunten plus een boete. Jam-
r""- maar wat doe je er soàs a^,ïIt zoaLs'hun leider Ygr-
áuchtte. T,ondag ê.Ë. trekken zíi naar T-reeuwarden om daar
Íióátor tà eaÁ bek4mpen. .4,ls zá genoeg spelers hebben
terrminst€. . . .
Qtdeboorn zm speelde ook aI niet, doordat het.terrein
;; óÍó-*"ra a?gekeurd. Er was ?ar'd T"t steent{9".?p
het veld gebracht of zoíet'$-o ?"!g:a?q thuls (.t''JU
iln)oÀSÀoli"n zíi Stormvogels. !ïeLliqht de eerste over-
winning?
/rls wlj goed zíin. ingellcht verl-or"n 9e dames ,a!?rèaq.-
thuls net 3-O ván Tljnjg. gok dit weekend zieq wij voor
Ë;-;uïiig"pé"sóèctiév- in de wedstrijd teqe^n Herenveen;
( Aarrvap g 3.in uur) , HopenJ-i jk verglssen wi j oRS. . 

-.-M.



VTN Ul*/ VOORZI'TTER.

NJNUUruIJK HIO IK BIJ DE ,IIiNV.ANG VXN DE NIEUIIIE COMPE-
titie reeds enige rraartmoedígendetr woorden in ons club-
blad moeten schiijven. Maar door allerlei omstandig-
heden heb Ík dat Àiet gedaan, waarvoor mljn veront-
schuloiglng.

Ik zàí nu probere n dit goed te maken; u ar de andere
kant is het óok een gelegenheld om aan te tonen dat
iedereen rtfoutentr maát<t. LJat ap zichzelf is niet zo
ernstig, als men er maar vooruit durft te komen en zo
nodig [et uit te praten. Men dient er van uit te ga?n
dat óen ieder van goede wille is en vanuit ciit stand-
punt z5.trn fouten alti;A te he'stellenr om het geheel
weer in goede banen te leóden.
tilljns inziens dient ciit echter 1lti!d. op rrdemocra-

tisóhe wijzen te geschieden en niet bui.ten de <iaarvoor
geëlgende-plaatsen zoals b,v. hoeken van straten en
pleinen , cafers s.d.
Wanneer ór strubbelinge1* (ontevredenheid) onstaanr moe-
ten deze 1n de eerste pla.ats uitgesproken worden met
de betrokken &ensen. Het heeft geen zin omdat via een
andere persoon of 'lnstantie te doen. ./illeen wanneer er
tussen àe betrokken personen geen oplossing mogelijk is
dan schakelt nen rrbemiddelaars rr in.
ÍIet is mijn persoonlijke mening en overtuiging dat

practisch a.ffé problemen oplosbaar ziil als men maar
èerlijk voor zíjn mening uitkomt en ook durft te zeggen
onr welke bezwaren het gaat.
ofiÍ, dat is dat, missóhlen nu niet zo bemoedigend aan

het legib van de competitie, maar in leder geval op-
.bouwend bedoeld.

Nu het voetballende gedeelte van onze clubs
lVe hebben nu aardig wat elftallen in het veld'
1e-, 2e-r 3e-r en 4e sen. zondagvo,etbal;
de iun. !i-, B- en C zatet'dagvoetbal, het zatetciag,sen.
áfft*f en í'last but not leaétrr het damesvoetbalelftal.
nát geefi uiteraard heel wat- probleryen, vocral wat be-
Írcfï de vaste leiders per elftal. Gelukkig ?iil er een
groót aantaL mensen die- daat geheel vrijwlllig hun vrÍje
tiSO aan opofferen.
3r z:jn echter nog €€fI pc,êf elftallen die, wat het tei-



clersch;.p betrefd, tussen schip en wal vallen. Met na-
me ziSn dat:
het zaterdag-elftal setl. ;het dames elf tal- en de J,-Jun;'zsndasvoetbal.
Dit j-s een onhoudbare toestand, wanl deze mensen heb-
ben hetzelfde recht als alle andere elf:tallen. trr/anneer,
men een (gekozen) f"ider of leidster he-eft kan de
saanhorigheid, rnaLrL' zeVer het, doel waervoor men voet-

balt , be t er gereal-i se erd word en . 
:

Ovei' het alg,eme en mogen wi.j niet klagen over de alge-
mene belangstellir:g en k::itiel'" rroor en op onze club.
titrat echber jaruaer is, is dat deze belangstelling en :

icritiek veelal konit v'a:r nensen dle zlch als zodanig
i_1gt ps;itgggli;ik vccr cnze club inzetteno Dit is nlet
alleen sarcsstísch bedoeld, naar al-1een bedoeld om aan

te to.::en wat deze mensen voor ee ''n ka-nsen laten liggen
om ïverkelijk rredezesiei;schap :iu onze vereniging te krij-
gen. laarom roep ik deze rícnsen cp om functies die in
cnze vêr. va.cànb zijn op ztch te nemen.

'-{unt u zíchgrote::e void;c:.rin; voorsteilen dan anze
sportmensen te helper: hun sporthocby uit te voeren?
Er is nog een pu-nt wat Ílc' ter sprake r',riJ- brengen en wel
de voetbalpool. Tot en met het seizobn L972-73 heeft
onze pool a.ardig gelope.n. Echter rnet hct nieuvre seizoen
gaat het uitgesprol.-en slecht"
HIER I,IOET ïERlil-illii?IliG
}nze pennlngneester heeft recds uitgelegd wat voor fi-
nanclele verliezen Cat onze'ver. brengt
rlF_-L{uJitjc.!ig_ulalrElil_lllJligru.IJ__{i-9ar\1Iss3Nj,
Hier moct viat aE.n gaen gebelr-rcn
Dus beste mensen steun oits daarir:. en geef u op om de
voetbalpool vïeer 1n goede banen te leide en te houden.
trr z:-jn een heleboel wensen di-e we gTaag zouden ,wiflen
realiseren, mè.ar da:r moeten wij ook uw voLledige steun
genieten.
Èopenlijk ben 1k niet te Lang van stof geweest enheft
u zicg nlet ver veeld, $aar ik heb gemeend mijn gcdach-
ten eens aan u atlen kenbaar te moeten maken om tot een
bloeiende v.v. rtOIrDEBOORII|I te komen.

Uw voorzitter, Slankenberg.



0r.,lEB0oRN-lrJNJE g-]'

Qok tegen Tijnje hebben we het nlet kunnen bolwerken.
Toch wérd er-mèt veel neer inzet gespeeld als vorige
week en met een beetie geluk hadden we na;st Tijnje
kunnen komen. Iriikle Poepjes wist tot tweem-al toe

alleen voor de kcepr'nlet tot scoren te komen.
IViet de rust stonden we reeds met 3-0 achter. Na een
omzetting, waarbij Jan Jeenlnga wet:r als laatste man

Ëing spelèn, glng het ineens vecl beter. !e rust in ons
érftaf-keerde terug ener werd steeds meer op de aan-
vaL gespeeld; met een beetje geluk hadden we toen te-
gengóals,moeten sgoren. Maar de keper van Tiinie wa?
ín óen uitstekend,e vorm en wlst ztin doel tot het eind-
signaal schoon te houden.

* ,ot. de Vries.
-=== == ======--==== === === =** ** * * + + + + + + == = ==== == = = = === === =

.l,K- RUI'I*2 - 0r800'RN 2

,;ondag j.i hebben wi; in /rkkrum gevoetbatd. llet vvas

onze Íwéede conpetitie wedstrijd en wlj dachten dat we
Ë;i er"g'moeilijk zouclen krijgeá. ïve begonnen met goede
noed eÀ na t0 mlno vo€tballen scoorde Dirk 1-0. loor
goed aandrlngen van de voorhoede kïegen we een corner
áie door Dir[ wercl genomen en in óén keer werd inge-
schoten, dus 2-0.
In de pavze werd nog een en ander besproken en gíngen
v,,1j weer fit de tweede helft in.
,:oór een rrooie voorzet scoorde Hielke ons derde doel-
1.pnt erin. /ikkrum probeeroe het nog van alle kancen,
i-aar kreeg geen kans meer. In het laatste kwartier ronde
lirk de scoore af op 4-0.
i-roor het goede spel van oe jongens en
Coelwerk van Douwe konden wij tevreden
lieren,

het uitstekend
huiswaarts

trUietse.



Y.AN DE JXUGD- /,FDEj,ING.

89.4D SïV,IRT 1.4 - OLDEBOORN 1,A (bekerwedstrijd)

Na een Baar weken geleden met 6-0 van Read-Swart te
hebben gewonnen, (een verslagje van B.de Vries over
die wedstrijd konden wij toen helaas niet plaatsen
wegens ruimte gebrek; OIdeboorn won die eerste wedstrijd
met liefst 6-0t Red. )zi1n we niet met de gedochte dit
wordt een makkie naar de Ilriijpe gegaan. Deze instelling
bleek juist, want Read-Swart bood heel wat meer tegen-
stand dan onlangs.
Desondanks haoden 'v'te toch een veldoverwicht, w:.t 10
rnin. voor rust in een voorsprong resulteerder 0-1.
Rinze scoords 11.1. uit een onoverzichtelijke situatie
voor het vijandelijke doel.
Na de rust bleven we beter, Ilaar enkele fraaie kansen
werden onbenut gelaten, zodat het l--0 in ons voordeel
bleefo *
Na twee wecistrljden hebben we nog geen verliespunt, aJ-'
hoewel- ons spel nog niet grandioos valt te rloeltt€rl.

S.Teunissêr1"
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OIDEGOORN 13 .i]gRUM TB
- (Ook nog een oud verslagje)

Het was de eerste wedstrijd die het nieuwe elftal
speelde. Teze wedstrijd was een bekerwedstrijd.
/,Èfrum begon met een overwichtren in dat overwicht wer-
den er twee doeipunten gemaakt. Het eerste waÊ een Ver-
dwaalde trekbat die over onze vrij kl-eine keper len
zeilde. Na dit doelpunt kwam Jkkrum wat mer op dreef
en we hadcen het zo nu en dan moelliik' totdat onder-
getekende een doeltrap'verkeerd plaatste en wel naar
óen Skkrurnman die de bal direct naar de vleugel schoof
en de bal net een lage schuiver 1n de hoek deponeerde.
Niet lang daarna werd er gefloten vocr rust.
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In die rust werd afgesproken dat .e_r_ meer druk op
de goal van "Àkkrum mocst kcnen. ne laatsté mau
ging mee naat" voi:.".i en /ikkruni kreeg het nu moei-

lijk. Ze schoten de ball-en pa:rieke.rig over de doel-
iijn eq dat resulteercie in een sez'ie nóóirè<jtroppen,
die a1;..emaal voortreffelijli door Cl. "Otter we-rilcn gc,.
nomen. Hoge ballen voor het doel er] i,kkrum wist er
geen raad m€€. le eerste hoekschcp,ging ovcr Fi.
Bruinsma heen maar kwam bij R.Val-k, crie rje L,ai,- ill
het doel kopte, onbe reikbaar voor cle keper"
Dit gebe urde nog een pae.r keer en R.Valk stonci
steeds weer vrij voor de goal , nd=.T het ltocl:: niet
baten, de stand bleef 2-= L in het ..lo*'iecl vLii
,lkkrum.
;ïe krijgen nog een return en d:i s n oet crvu,.r: I ut,-
gen dat wij gespaard bl-ijven vool de ï::.kei.

i ,i, Vel_ll ,
+++++++++++++++* r ******+{-{'-}-+++++ i-f 'F+++-l--:.+ .} +'+++"+"i+-:"-i--i-

!g-ï :${,ii 1.9:9 lQ.?J.lL-] .!'
Zater|agmicrclag om kvlart over cir'ie plss!pr1 1.'; te3.,::.
Ce Sweaeh. Iocn we begonnen vras Ce Sviiech vriat r'Lc::---
kgr-. Toen we tien miriuten gespecld haCclc,t:r tn;a,:-;.le
Ce Sweacb een doelpunt dus 1.-0"
ii,laar we lieten de moed nle t zai;ken en ginir;.'r \.1ï.--
heugd verdêl' tttà?"T tvrree minuteil vccr t-ljd nl:aki;e cie
Sweach weer een doelpunt, . Cus rust.s'tand 2.-C"
In de bwgede helf t grng de Sweech ilrect j i:. cjc tLr:'it:,.

val en ze maakten er die nurl vê.nè
Toen kregen wij kanseu nraar ze vrerieLi nret bcn'rt 'boi
lg $weac! weer in aktie klvan:: en zc maakten er 4-0
van en dat werd d'e eindstand.

leo Veld.
+++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++ ++++f++++++++

Dn stYErtcH 1,1- 0r300RN 11.

Zaterdag moesten wlj
In de eerste minuten

naaT Beetstetzwaag.
konoen we het goed houden.



l\'iaar later kwqn er toch een goal voor beetsterzaag dus
1-0. Zo bleef de stand in de eerste helft. '

In de tweede helft deden we het mÍnder. nr kwamen nog
drie goals bij voor beetsterzwaag, waaronder een
strafschop, dus 4-0.
Volgende keer beter.

Jel1e Ott er.

O'BOORN 2-A- BERGUM 2Í (welpen)

De aftrap was om tien uur.
lïe hadden missehien één kwartier gespeeld, toen werd
het 2e doelpunt gemaakt, 2-O.
Vtak voor rust scoorde Tjeerd Ypma tegen. Het werd
dus 2-L. a '

f$eerd schopte met de finkervoet, in de riehting van
dè kieper ván Bergurn. En toen ging de bal- onder de ar-
aen van de kieBer dooro .

Ïn de 2e helft vÍel Eer$um weer aan en toen pakte Johan
Fokkema de bal van Bergu"m af , in het strafschopgebied-
Hij stond bij luke .Akkerman, de kieper. van orIS'
En- schopte dè bal in de richting van het doel. Hii had
geluk wánt de bal ging net }angs de paal t za werd het
corner.
later scoorde Bergum 3-1.
Zo was het verloop van de wedstrijd.

Rlnze Kootstra.

++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++ + ;-F****

OPSTEIJI'INGEN JUNIOREN EN Ii/EI,P.EN YQO-R I1ET-\1/EEI@!!QC

Za.terdagmor-gen 10 uuri 0'boorn-.Akkrum (welpen Xl)

De volgende spelers worden uitgeno$igd I

E.Reitsma
E.Folkertsma
J.0tter

H. Oosterbaart
J . v. Kal sbe ek
J.Mee ster

F.v.Heel
J.v.d.Woude
P.Heida



J.v.d. ïíal; H.v.d.Meer;G.Srouwerg R.Hultena.

Zaterdag ?r s o aanvang 10 uur - Ye{tlek 9é5 uur;

De volgende spelebs worden uitgenodigd:
J.Set1ehem; D..'Setlehen;- fj-Ipmal K.de Groot;
J.Jelska; &.Kootstra; ll-Ákker:ma4; S.-Altena;
H.Numan;'.fF.Dïf,fffia; H.Vink; J.tr'okkema; M.Srouwer.

Zaterdag ê.s. aanvang 2.00 uur - VERTR$K I:39iuqr
Heerenveen 48- Oldeboorn.
D.Venena; H.BruÍnsma; \ï.Zanobergen; R.VaIEl P'del\leer
B.v.Heelí G.Otter; D.Ntman; Jr.Mul derl J.Huisman;
E-velfrilffii'a; P.,';l-tena en /,.Oosterhof "

-.---
Zaterdag aanvang 11.00 uur;
oldebooin- corrédillc ( c_-,lun. )

B.Haspel ; P. Iysmar;W.v.Kalsbeek; Ii.-enfi.Vf ;v'd il(rieke I

Ph.Diitcstráïffito ; F.Bangma; T.Keunlng; R.i\{ljnheer
.l..Hayès; J.lijkstra; U.de Vries.

Zondag 23 sept. ê.s. .Àanvang 10.00 uur:
oldeboorn-Ï.,angezwaag Á-Jun.
H.Brouwer;' H.Dijkstra; D.0osterbaan; B.0osterbaan;
F.v.d .Meuien; W.Nijdaml S.[eunisse-ni LqgJgigg; - .

F.Bfes; T-rlodenburg; S.Rinsmal P.Rodenburg; D'Ya1k'

lot--zover dezè week-. VJii wetrsen eLke ploeg veel

succes !


