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Dat kan dit keer beperkt blijven dankzij de heer Blan-
kenberg, die een uitvoerig verslag \ran de dlverse wed-
strijden welke hij zagr inleverdê. nen voorbeeld wat
navolging verdiend"..
Van het eerste ko;ncn gccn verslagen meer binnen, nu de
heer !V.de V:,! es eil".s l-èiclcr bedaalt heef t. Is er'niemand
anders bere 1d. (b"v " óén ."'an de wisselspelers) dit zg,Lang
o.p'zich te nemen?

Zondag leed ons ee rs-L:e v/eer ecn gevoelige nederfaag.
I\{et 3*0 bl-eef HI)T de baas "{i'i,,-.i 5. Gezegci n:oet worden deb
deze uíts-i.:Lg gefJ.artoef,"l. is,. i'i,..:'r-- all-c d::ie doelpunten
r:ntstondeir r.iooq' g.ror;'e t ute;r j ir rle achterhoede. Dit werkt
OOk f; i. ,.uld Cp de ::rt;i rï"::r tirl::.i-e ïsc FOt-ften bOvendieno
i;ie rioo-ï-'i..cÍien kurr.nen vio:';ei,,, i.r-;-ts me.n Ce juiste opstel-
li.ng dii:-f b se"mc:I te stc-'- I e-n.,
0cr zond?,.g tl.ruis teger, IJg Svrea',-:i1 wortlr; l-ret weer eelt zv,te-
re opgaaf . \ïe weterr- v.a.n voo.:.', ..iihde ;a::en dat dit een harde
-lrloeg i-s. Lilee:r ir.et de:ze: jlce -i tt::tel-:-Í.n,g van o.nze kant
is er kans op Ce ee.rste r:.,'+::"niinning"

Het 2de ontinoet Gorredijic -l . llj.t bef oofd weer een span-
netrd parti-;i't;je voetbal ie worcier.t,, met het tweede Licht
f avoriet, dachten lvi j .

I{et derde verloos'tocii nrr6 ojj/ei'i.racht met groet cijfers,
(?-f ;. Reden 'iemeer om er zondag tegen Bergum 4 weér eens
"flink tegen &àlr. te gaan':.
Het 4de ontvaiig-b liricsl:'"nC 7 , Ilj.er z:-t we-l perspectief
in, dachten wlj. ln eell overwj-n.r:i.ng voor de rroudjes"
kan het mor'aal weer vrat opfri.sceltl,
Ol-deboor'n zsL on1;va.ngt VCV 4. j.t. zaterdag werd onnodig
verloren. -i,ls deze keer de kansen wat beter benut worden
en er worden achter wat minder fouten gemaakt, dan kan
Ce eerste overwinning nu niet uitblijven.
De danes ontvangen o& 3"15 uur Jubbega. llij,weten eer-
tijk gezegd te weinig omtrent de krachtsvehoudingen van
deze ploegen om een conclusie te durven trekken.
Gezien hun resultaat van afgelopen zaterdag (0e eerste
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EII{ Z/'TER!.|.G EN EEN ZOI{D.AG OP IIET VOE,IB/!I,VEI}

IïEf BEGoN MET oLDEBOCRN PUPPIilSN ,l TEGEN OERTERP. nEuitslag leest u wel in een verslagje van een van de i

jongens. i

Een aardlge wedstrljd met een redelijke i_nzet, ondanks
de mls-.:rabel-e weersomstandlgheden (nist) , en leuke i
doelpunten. rn dit elftal zitten een stel aardige voet-
ballers en onder goede leidi.ng en training is hier voor
de toekomst zeer zeker redelijk materiaal- voor hogere ïelftatlen*uíttehal-en.-.-.i

gen Noordbergum 3. Jongens, mijn complimenten, onoanks Ialfe hoongelach vi,n reen deel van ons publiek. I\Íet een J

iets betere conditie, doorzettingsvermogen, van enkele
spelers, hadden jullie m.i. gewonnen. Gaan jullie za
door - de periode van verl-oren weostrijden is gauw voo.r=
bij.Nogeventerugkomenophet||hoonge1ách'',dat1s
nlet in de haak. Ik heb het gevoel dat het voor een aan-
tal mensen een uitlaatklep is voor hun eigen faten op
het voetbalveld. Het is fijn wanneer er supporters zitrn!
maar dan wel- positieve en opbouwende steun. . t
(Oot< w:.; wareÀ bij deze weoètrijd, maar hebben van enigitrhoongelach niets gehoord. fntegendeelI het was een zeeb
leuke en WI{VIi,KEIIJI{E voetbalmicldag oi. r?ed. ) ,

Nou ons danieselftal,. Ook hier niets anders dan mijn com-
plimenten. lat was niet nis za\erdag,. ZoaLs jullie ge-
merkt zullen hebben is doorzetten de halve winst. De
geest onderllng vind ik goed en voor heel wat andere
elftallen om nog wat van te leren. Hier wordt niet ee-
kankerd oB de medespeelsters wanneer die eerls een fout-
je maken. Hierdoor krljg je een unieke saamtrorigheid en
de wil om tot de beste prestaties te komen.

lïet 4de elftal heeft een ongelukkig gelijk*spel bevoch-
ten tegen Bergum {. Jan de andere kant moet ik wel



vaststelten dat de conditie cver het algemeen wel te
wensen over liet. .Als je bij de tegenpar"tij de oudere
spelers zag kcn je het verschil duidelijk onderscheiden.
\,/at mij z,o verbaast heeft 1s het felt dat spelers met
zul-k een ervarlng zovee-J onncdig lopen, niet snel ge-
noeg de bat afspelen en dan vocra.l het pcsitiekiezen
of liever het niet pcsitiekiezen. Nu kun je vleL zeggen
we voetballen vocr ons plczicr en dat 1s natuurlijk ook
zct maar daar tegenover staat toch ock wel het resultaat.
En nu tenslctte ons tweede elftal. lïct heeft juJ.f ie
niet meegezetcn en vandaar het derde gelljkspcl r htr
tcgcn Jubbega
Het hecft er de gchelc wcdstrijd ingczcten dat jullic
zoudcn gaan winnen of eingelijk hadden mcetcn winncn.
Ccnditió is nog altijcl hct grote punt cË-ffiíinaast dc
zvtakke lnze$ van e cn paar spclcrs. ilopenlijk kurmcn we
hier op kortc tcrmijn waï aan do€.tlo
Dc gcest in hct team is gocd, zondcr mccr; v.r"ocgcr zov
dcn ju'l.tie bij zulke wedstrijden onmiddelijk op elkaar
gcmoppi i hebben en dat*bleef nu achterwege. GoeC zot
jongensr fi€t zorn instelling hoef e n mag je d,e moed
niet opgeven. Gewoon docrgaan en de volgende wedstrijd
weer winnen.
Vqn de uitweclstrijclen heb ik deze keer niet óén gevolgd.
Bij wat ik gehoori heb over Je resultaten van deze wed-
strijden mogclr yic toch, over het gehccl genomcnr op
ecn goei voetba-'1-wcekend van onze club tcrug zien.
Damcs, maranen cn jongens, tot e en voJ.genclc kce r, waar-
bij ik de hoop uitspreek dat ik dan met cen zelfde
tcvreden gevoel mijn weckenC mag bcsluitcn"
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DE IOEIPUNTEN
niet hcl-emaal
Na met 1-0 te
rust toch nog

filP,EN lR WEEI?, il \í/S Í{ET
in de negatieve zin.
hebben voorgcstaan, werd
L-2 en de einclstand werd

DEZE I(EER

het voor de
bepaalo op 3-4.



R.Eyscnga scoorcle twec doelpunten en f .Jelsma, dic
voór rust twee madL alteen voor de lceeper kwan,
&aar fa*lcle, herstelde zích na de rust door hct
cierde iioelpunt voor ztJn rckcning !q r.ofierlo
Jammer was-hct wel oat F.Engelsma (ooor een hard
schot dat tegen <1e k'nie afschampte) hecl ongeluk-
kig in eigen ooel schoot.

M.HOFSI 3.4.
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OI,lEBOOIIK 2 - JUB;EG/I 4

DDZE }i]]5K r;/.N MIJ IE }'TOSILIJKI Tiii,K EEN VEI]ST,.AG TT

schri.iven.
i"oÁà;Ë'j;il traccn we 1n het strijdperk tegen Jubbc-
ga 4.-lJé ve rwachtin6en waren hooggcspannen. Tcnslot-
1e hadqen we deze plocg in een oefenwedstrijd met 7-3
verslagcn. Deze kecr liep hct anders.
lirect na het fluitsi?naal warcn we in ae aanvall
clit be zorgde ons in cle víjfde minuut een treff c'r' van
Durk.
ilet zag er dus hccpvol uit. In de eerste helft misten
we nog enkele reëlé scoringskansen" Met een 1-0 voor-
sprong de box in"
Ná de rust hetzelfde sPelbeeld'
Echter één noodiottige uitval van Jubbega en het was
r-.1-.
J.nt=;" kopte cle bal nog wel een keer in Ce touwenr.
EtqzàT íofgeÀs de arblter in buitcnspel posltie'
We misteÀ zonó'czg duicrelijk een afmaker'

J"ÀN NIEUÏ/LIN'.
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01,!EB0OI11\ 1l DE BI-JESS]I ll.

(lit noet ztJn . rle Blesse -Orboorn)

IN EEI{ ;ÏKI{EiliJ;iNE \I/E'STNIJD iJUI(TT TiET ONS \/ETEROIVI DE

beioe punten mee nae'f huls te ncmcn. ll in het begin
Zágên ive dat deze weclstrljd moeilijk zou taón worden.



Na zot n l0 minuten spelen scoorde Sinne 0osterbaan
uit een schitterende aanval, loor deze ruggesteun
speelden we enofln soepel
Zó,n vijf minuten later liet Henkie Dijkstra e€n enor-
me dreun los en deze bal sloeg dood in de touwen, de
vreugcie bii ons kon niet oP- - -

Voor de ruát scoorde De Blesse éérwaaL tegen.
Na de rust gíng he$ weer Prima.
Ioen op ecn moment Frits Bies goed doorging en.schlt-
terend-scoorde. troor de enorme lnzet van deze jongcn
daarna vielen we wat terUg m.aat onze achterhoede was
nlet te passercn door onze uitblinker linirc die Piet

gespeeld, houden zo.
de schei-dsre chter zeev

DU.iK VJI,IC

goed vcrving.
Jongcnsr we hebben schittercnd
Ik wil nog cven vermelden dat
goed fl-oct. {
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0VEl S/'H ffi..'

de wedstrijd Oldeboorn -Tiinie à.fi$r€zig was kunnon
zien.
tseter gezegd, Sape deed zeee vreemd.
Tijdené bovengenóemde wedstrijd, al-thans voor de rust,
l1ápen zêt we becloelen hierme e Sape en-Piebeo -iri ste-
vieè pas om het voetbalveld. Zo nu en dan werd er gc-
stópt-en oan dook Sa.pe in het struikgewasr -?ag 

eens
aan de a.nclere kant en kwa.m oan weer naast Piebe staant
zag nog ecns om ztch he en, deed een glcep :'n.7iil..
U::óekzátc en rrnakte dan e cn beweging of strooide hij
iets uit.
Deze handeling herhaalde Sape'wel een keer of tlent
tot ver 1n de pauze.
.Aan het gezlcht van Plebe kon men zien dr-!.hij er geen
snars van snapte van al die vreemde handelingen'
le inmiooels $cstarte tweede helft deed het vrecmde
doen en faten van Sape even vergeten.
Voignrru de hcren PieÈe en Sape stond er nu een elftal



op het velcl waar iedereen op de gocde pla;ts stbnd.
NóS een kleíne verschuiving in de voorhoede zou-
glà'eboorn'in dc tockomst nog wcl een winnende plocg
kunncn opleveren.

ftá Oe wcdètri5d kon Picbe nict langer ztn nleuws-
gicrighcid beáwingen en vrocg;
nStpo, wat had clat te "bctckcncn, dat tclkcns in dc

struikcn cn dan prccics c.iocn of je strooirle?rt
rf lk st.rooide, de Snif-Snaf , Ficbe 'r'
Snif -Snaf??? tl

nJ&t snif-snaf voor de w1lde becsten, hct houdt ze

op ecn afstand".
trMàar hicr zrJn toch ge cn w1ldc becstcn Slpc'r'
r?ï/e ct ik vfcl Picbe , maar hct was ook gccn e chte
Snif-Snaf.....rr

JOIï. SPOEJ.,S,J'l/'
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I.iNSUirt - OI-'DELB00i',JD 1-3

l{ij roocsten zaterdag tegen Irnsr.ro voetballen.
toón wij op het vcld kvramcn en w:-j even inschop-
ten mocètcn wij nog hcel lang r,vachtenr
Want cle scheidárechte r was e r nog nie t''ZoCrat cr cnkele minuten verrtre hcn
gn toen de scheidsrechter op het veld.vcrschcen.
En begonnen wij de aftrap en gingen wi.j di:':ect j'lr
,de. oaivAl. En Éwamen vocr het c/ocl en lVi-r,lefl \'?'
r<ár;ËËài.-sctrópte in één kecr mct e cn hogc bal
over dc kecpcr 1-0.
En daatia kiÏam Irnsum in de aanvaL el.l st-;cordc 1-i.
Maar kort voor tiid gingcn viij wce.r in de oanva}
trïant vfillem'van Kalsbe ek pakte qe bal van dc rech-
ter bek en sóiriioË*ïóór-en-pict Tysma schopte met
het rcchter buitenkant voetje de bal in hcf do1l'
Sodocnde. klvamen wc voor rust met 2-l voor te staan"
En na de rust schoorde Olcleboorn (tV.v.t<) 3-I'

ï/ILIEM VIN K/IL,SBEEK



JE UGm q r_!E iisiff RS u s sEN
(Ovcn ge 4 okt.)

1/ïii zijn het yollg scizocn begonncn met hct organisc-rcn van je ugdleiderskursussc.n, welke dircct soóo zijn
g?ngeslagen cn op 5 plaatscn gchouden, t.w. ámaaL iáIrrwardcn cn vo:rts iÀ Hf vecnr-Harkcma en Joure .nezc kursus omvat cà. lo lcsse.n, bestaanclc ult 5 of 6lessen pedagogic, z of 3 lcsscn EiiBO en I of 2 io"uen
spe lrcgc]-s. .Aan- rl0 pcrsoncn kon ecn diploma *oroónuitgere ikt. !c kosten voor dc kursus be êragen orrgàrr."r
,/30r-- plus u'2Or-- voor boeken.lvij roepen thans opnleuw kandidaten voor deze kursusseop. Van de 130 ggslaagdc jeugaleiders van hct vorià-jaar is ecn groot dccl beieid dc amateurspellcioerE-
kursus te volgen: r_e je ugdlcicierskususscn-wordt gchou-
den waar volooende belangstelling bestaat. -
9p Cit momcn$ ?j.an cr al- kanclidaten in de omgo,,ing vandc plaatsen Dokkum, Franekcr en 1i'lorwega. riiij zocf,endaar, maar daar nict allcen, maar in gehe:l-Fricsland
pcrsoncn dlc dc bocr aàn de'ro1 brengón, vcr. oió-u.v.
hun hele jeugdbcstuur latcn inschrijvcn.
i'van?ecr wij hicr en daar ee.n goede basis hcbbcn dan
w-ordt gctracht dc omgeving waim te maken voor hct wel-slagen van dcze kursusscn.
De jcugdle ide rskursusscrl wordcn gchouc]en in hct ge-slotcn siczoen, dus in dc tijcl aát de.-iuniorcn uËpuopillen nict spelcn (dccgmbgr-maart). Dit in tegen-stelring mct de amatcurspellciderskui:susscrj., waarmce
zo spocdig mogclijk zal worden gestart. clubbcsturen,hler is uw kans, zíct uvv taak. rn diversc provlncie swordt subsidie vcrreend aan k'et jcugdwcrk, mits ondergediplonfccrdc le iding. Er be staan ook Krv[B afdèlingenn
waar gediplomeerde jeugdleiders verplicht zijn, b.í.bfj 5 jeugdelftallen 2 of 3 gediplomeerde teioe,rs.
0p den duur wordt voor jeugoetftal ecn gediplomcerde
jeugdleider gevraagd. fn Friesland gaat het ook clÍekant uit. Clubbesturen ziet dit in, -wees erbij en
wacht niet àf , geef uw nense.n op bij de Bodd.
fNfïEN U i\l3E;l II'|IïCHTINGEN ïllENST' BEL DJN ONDEI?GET3-
ICEIVIE 0P, T3l . ' ,' ' .' o5r57 -2020 .

J. LIT-tNBU;lG rvoorzÍtter
Jeugdkommissi-e .



JEUGDOPSTELIINGEN VOU;i DTT IVEIIGND:

zaterd,ag ; 0NF-0'Bo0iiN aanvang l0 uur; vEiiTiiEKs 9.30
E . rlcit sma ; E:Fol-ke rt sm 2i J . 0t t cr ;, - 

il..ÍIui- t cma ; J, 
: 
t.:,K?l *

beek;F.v.HcéF-lï6ffiÍ6a-n; J,v/d \ïoude ; J 'v/d Wal;
G.Brouwer; J'.Niecster; P.Heida en lÍ "v/d i\leer

: ++++++++++++

Zaterc)ag e 0rbocrn À2- OlV g:4Jg.qg*l;Q -gpg:
J.en D'Bethlehem; Ti "Ypri:a; K.dcGroot; J.J "I'ijir':i'r:a1
H.Numan; H"Vink; J'Fokkcma; 1!"Iíg.tt-o--{Z; lli " JÏ !iina;
I\{.Brouwe r1 /..-Àkkerman; li"Jelsma; I'1"V'eerlRan" ', -:

++++++-++++++++
Zaterdag; 0rboorn 1B * Rlesse 2B a?nJgi].,gil,-9Sj-

l.Veiclstra ; D.Nu-man; 9:l:.:5,9.cI; /,.lvluldcr; H lr' L: i tis:rai
J"Huisman; ri.talk; G.Obte r; P.l:-! "bene; D" ïclena;
!,t 0osterhof ;' P.qe Meer en \í "Zang,1:crgen"

-l'+-l-++'f -i-++++++

Zate't'dagz Or boo:"n lC - ïNT lC l,::+lfl:; -L? rlj- .Vti; i

H.J. en H,\,;'i .T/Ctlirieke ; -PJ.y.glig-; F.Êangma; U.c]9- Y::iesl
il/ . Vi s se r ; T .ke uning ;' J . en-Fir " li 3 Ic ; t ra I ïir .'-ii " Iir. i si:e ek I
B.Haspel; L,.Veld en .A.HaYes.

======-=.==:-=-==
Zond,ag ; ikkrum la- Orboorn la gg*ygt.g-19.,.,t9{'

S.iiinsma; 3.en!. ooste rbaan; T "v/d--1\tgï19"i l-,Qp,"-Igt-g"1
S.Tcunlssenl F.Bles; T..iodenbu',rg; H.!íjksti''a";
Tj,Meesteri D.en ri. \ral-k; G.Otter.

-YJ iTtiil!_Ajp JS't*r]iUlq!T'i'J'
VE'lrililE P'?0Grlli},Ïii,'i :
-.#-._--

Ctboorn zvr - VCV 4

orbocrn - Jubbega (danres) tt 1.15 rr

Ía.nvang 1. 30 vl^r ., e+. y-rt, ij

0'boorn - De Sweach

Gorredljk 3 -0'Boorn 2

O'boorn3-Bergum 4

0' boorn 4 - Friq sland 7 l-2 " 00 tr
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