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De enj ge wer:i stri jden wel ke de laatstc ti- jd z1-Jn gespeel d

ztjn die van ons eerste en'we.l. thtrrs tegen Bakkeveen en,,,-
j , :1. " :cirrag r.r..t, te gcn (r.'.,1) ilJ_Dl-o_pe ï' i:,ï 

"i 
r'"3';1

Z*el-.s cie he r;i' lilt vooi' dc v;eCstrj;d tegcn tsakkevecn 'uc.-
reeht opmerktegoldt deze wedstrijd als €€rlZ og,. rtvier, :-:-
_DLr-jlrc-i ',rl<)ci s; i; ii-1c. 'f ge,lc: il c !*'l;i t =-G c d 'l -. nc j-u; p', u. :1. í,
op de rangl-i;st i-nrremen"
Hoewel, vooral voor rust, Oldebcorn zeker niet de min6e-
ric vf,.It Bakkcrrc.n w?sj. - er vverdcn in d-l-c per:i nr1 c meerCn,-
l'c .ï.c.e ie i;a.:r qi;,', gcscitnpí.;-r, doci.:.,l,c Len:: ," co:' o:1,-Jr ilict
óén werd d oeltref f cnd a,f gerond , -' ko:d en we hc t in d e
'r\ïeeCc hql-ft nict bolwcrken, wat o.j-. 'V'cornamclijk tc
wijten viel aàn tè slcchtc liehamelijke eonditie; toeh
aL ecn belangrijk fcit in dit scort wcdstrijden.
Med e C enk zri e en blund er van d e sehe id src eht er op e :n
kritiek moment in deze we d stri jd (iti j kende Bakkevc'en
een strafschop toe voor een overtreding die DUIDEIJïJK
SUfIEt\ het strafschopgebied plaatsvond) won Brveen uit-
einoetijk verdicnd met I-3.
Mede door de nederlaag tegcn fijnje is dc positie van
Olcjeboorn nu niet direct rooskleurig tc noomen; we heb-
ben tot zaver Aeluk dat ook de Sweaeh blijft verliczeÍtr
Een schrale troost overigengr o r

Eld ers in d it krarrt j e vino t u e cn ve rslag van J.Be thle-
hcm over het onderwerp;'het clubbla.d toen en rl.u. Aan-
vankeli jk bedoeld voor het rfZierstno. tt, maar wegens eetl
vcrke erd e planningtf onzerzi j d s nie t me er plaat sbaar.
iViaar het is nu evengoed leesbaar oachten wij
Re st ons nog u. even te attenderen op oe

' Jt;iïLLIJKSE G.iOTE SCIïUTJ,4S/rVONt van de v.v. Otdeboorn
welke dit jaar wordt
VIIJD"AG 1 3EB. àrgr aanvang_ 7. 30 _uug
waar Jelle Viagenaar zaT probere n dé wi sselbe ker nog ecn

ge houd en op

in eaf6 v.d.Fmit



Jaar in ztJn bezit te houden, hetgeen henr niet'zaL'mee-
valle n, want e rlword t op een IGROIE OFKOMPï gcrekend I
Behalve genoemde wissclprij s ziffir le uke
pri Jzen te winnen.
DE D,ÀTUi/i I FEB,IrUIT?I DUS GOED ONTi-lOiJDENtt

J.M.
+++++++++++++++++ +++++++++ +++ +++ +++++++++ +++++++++++++

HET OLUtsBI, i',i) IOEN EN NIJ . . o .

Er is mij door de reoaetie gevracegd i'ets te schrij-
ven over de staat van het clubblad en hoe ik er nu
over denk. Íiierbij volclce rtk aàn dit verzoek.
Hier voor mf*j ligt no. 10 van de le Ja&r1angr toen
nog zonder omslag, d.d.,, donderdag L7 november L96Ol
3d e Jaargant no o 9 , 3d e' Ja'c.rgang .no. L9, 3d e Jaar-
gang' .r1o. 20; alle 3 rnet omslag
le iaa.rg,ango ''' -
De redaetie bestand uit; P.v.d.V/oude, hoofdrcd o

Vaste nredewerkers "P.v.d.Feer;R.Mu1der;C-.v.Hee};a.Níeuw1and1J.Bet
hlehem; de trainer en alle a.àIl.voerders o 

,

In het eerste Jaar hadden wij iedere dinsdagavond
redaetievergadèring bi j d oktèr van ÍïeeI , dié later
plaats m.'akte voor lI.Piersmao ,

No. 10 van de eerste jaa,rgang begint met een ge-
dieht van. wijJ-en Jae de Vose

Earst mabt mi-n in traine r ha
Dy komt mei leafde liit op_ta ; 

,

Hwan't syn b ef ining i s f an Boarn 3

Men nimt syn goedé rÍe ek oan. 
''

En as de fundeminten stean
Dan kin men oan it bouwen gean.
I t Is v.ric'rr' hy kryt' oer f oar f erts j inst;
Mar lettcr hat de kl-ub de winst*

( Citaat 'uit het tweede complet; één €4 ander
hielci ve rband' me t d e 't gLazen-actie ) .



Uit de 3de jaargang hoo 19;
Het was toen de gewoonte unl'r jarige spelers tc fclici-
t eren; er staat e en. he eI rij tj e in. '

Voort s was he t bi j ons d e gewoontc d at trverslaggevers,t
vocr hct vclgc,,,,ie .no. clc.c,: de .rcdac'b.ie wcrcl,:n ai,-ingcl'r,']-
ZCTT.

:7'.ï1OlvnrJ /!n."tc1;'..C i:-f;ltl' i"r,;';1., f i;Oll rl': 7..:,.t.t:t.iïittCn i."Cnz.?t.
itOCi e r] f li 'i',,-. -i* t ,-,,;ii i,v'rr i. -'J 

j ;,.-, .;Cl't: C-l Z r)'r-'gu ..ir ', .., uL'
de ftnanciën; vooral iioel"deed hier veel àen. I{ij wcrktc
allcs cp pt n.i c r trj-t in z1r:".-l; \rror' d':'inri.l j-ng ri?n rlc
ontslag en.
.A1s váste mcdcwerker bleef aLLe cn P.v.d.Fccr over. Hij
sehrccf bi jna icdere we ck icts ovc.ti ric gcschicdcnis van
dc club o i
Nu icts ovef derrZwart-l.ryittenrÍ van rru.
Ik zaL me t mi jn kritick voorzicht rg .zi jn, omdat ik wc ct
dat het mocilijk is steeds weer cen gocd numncr uit tc
brengcn.
hiaar toch zca il',, gezicn clc costuums va.n onze clftallcn,,
e r l.ieve r d e ttWIT -Zwar\ en rr van rnaken . . .
Verdcr had ik licver gehad dat dc finaneiën van hct blad
cn club gcschoicien warcr,,'. gcblcven, orn6at hct finaneiccl
nict..altijd gemakkctijk is dc zaak draalendc te houdcn.
Maar dat merkt de rcdaetic wel; hopenlijk valt hct ffieeo
Ovcr de inhoud nog oit; mcn hocpt als rcdaetic vccl mec-
dewerking van oe led€r?.. N,;a,ar he t zotJ ook goed z:-Jn als
de trai-ncr ze nu cn dan Gcns wat van ztch liet horen.
nat roi-s ik de laatste tijd. liet valt voor dc red. niet
mee om zelf alles te doen. i

De grappcn die er zo nu en dan in staarr mochten voor mij
be st wat pit tiger ztjn; r\aar e cn voorbc c1d kan ik nict
geven want ?,o grapplg ben ik niet. . . .

J . BETHIJEH-ïÍVI

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

Voor dag en dauw had hij z:.jn aardappcls gepootl hij
wou cens ecn keer vroegc aardappelenno.. J.S.

+++++++++++ -i.-F+ +++++++ +++ +++++++ ++++ +++ t-F+++ ++++++++++++



tÏJN{g - grJptrIioonN

Een prachtige rrvoorja*rsdag il de wintcrrr zo was

het àonOag j.l. bf i na. Dus alle re dcn olrl de stalen
rossen een""t. bekiimnen en lekker gczcnd fietsend
op naer de Tiini c . En wc troffen het ;

otdeboorn speóráe d,eze zondag één ven haar be ste wed-
siri jdcn tot .nu toe in deze .compe titie -, daehtcn- w.i j .

llne ráijds docr. enke le rrdroomkanserr'rt onbenut te latelr._
ï;;;êi" Jóft. de Jong als 1,. PoePi c s- : in d c twc ede hetf t
Oe vervanger voor É.Nleuwlan0 ) : l1uten enige' zger
reële kanéen onbenut), andcrzi'jds door een fatalc
blundcr van de tot op'dat momcnt uitstekcnde kecper
VaIk t zorgden ervoor dat wii toch nog met lege handcn
hui swa,: rt s mo c s t en' ke ren
Toch wcl voÏcl?Lan echtcr. /,ls Oldebocrn zo bliigt
voctballcn, zullcn ze heus nog wel ,tolcroende punten
ve r1,arne lcn om ztch sp , z tfi rninst te handhavcn in d e

4de kli,s dit seizoen-..i]aarvoor zaL er cchtcr flink
;l;;*á"[i" *oeten *o"d.n, want cadeav ki'iie ie dat
nict !
Nog even hct verlooB van 9g wcostrijd in rt kort:
Zefge en schriive in Oe allerlaatste seeondel Y?q du

eeiste helft kon Tfinie de score' openent fr& €nlg
treuzelen in onze *ófrterhoede. Er wcrd niet mee{ af -
gc t rapt
vooral de Zde helft bracht ons zoveeL kansen, dat
het wel lee k dat wii oe koploper war;en en' niet Tiinj e ' .
Íiier zaten deze midárg duioelijk twee punten voor ons
in, dachten w,ij en vele met ons. vooral- toen.r n8" een
leuke, combinatíco B.Hoekstra, via de 'binnenkant van de

ilI; "ào" de geÍijkmaker zorgde ' En toen hadden we

he t karw e i kunÁen af maken'. Maár r zoal s, re cd s opgemc "It ,
de voorhoede is duidelijk het zwakke pLtnt in onze plo€8.
ió"o;;;;" á* àat euypl. rijden de mecÈte clubst )

Èo"n lcde rc cn z:. eh aL met óen gcli j kspe I verz'oend had t

sloe g hct noocllct voor ons toe. Tot verbii:lering van-
alles wat Oldeboorn was liet onze keepelr,dic ,7oa1s al-

reeds is opgeri'rcrkt, een voortreffelijke wedstrijd speel-
de, e ell onèóftufdig-tt jkend .!t1!etie. d?9{. 7't^n handen
glippe'n en ze won-li jË j . zé6r f oÈtuinlii k d eze vred stri jd 

7

wefkè door a:'biter de Vrie s uit lïecrenveen voortreffe-



fijk werd gelcid.
.Als wc &. s . zondag, thuis tegcn Surhuistcrveenr uit hct
zelfd e y&c.t j e kunncn tappen als i .l . zondag, kUnnen
we zondag onze tweedc ( I ) overwinning vicren. .dls we

tcnminstó dc Feanstcrs nict ondcrsehattcfi. o.

J.M '
++++++ +++++++++++++++++ ++++++ +++++++++++++++ +++ ++++++++

ttlli j kan anoers nog we 1 e ens e cn wcd stri jd maken. rr

Itll'ict een han:er en een pak spijkcrs zc]r-Cr'"o.!rl
J.S.

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

COIvIPITITIESI ,INXEN ( Uli gcv\,erkt t/n l8nov " )

tde klas G (Ïrg) s 3c_ iil,as E (Oames)

Berlikum
St o rmvog cl s
CVO 2
FlardegarijP 3
YSF 2
Leeuwardcn zm 3
vcv 4
Noordbergum 3
Otoeboorn ztrt

Res " 2e klas f

Oldeboorn 2
Jubb ega 4
GiiVC 3
Viarga 2
/ikkrum 2
frnsum 2
lïe ere nvc cll 5
Gorre0ijk 3
!ïolw cga 3

Griffiocn
llecrcnvccn
Ti jnj c
OId cbo orn
Glvc
Jubbege
BoyI
Bleu Boys

1L
13

9
7
7
6
4
2

(-)

o
8
7
o
U
oo
7
8
6
B
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8
B

7
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3
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9
9
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6
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ó
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7
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7
7
I
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- 1r

10
B
a

6
tr

2
0

a

B
B

7
7
B

7
9

4e klas

Frie sland 7
Bergum +lfíarga 4
0ldebo orn' 4
\ïi spol ia 2
Bleu Boys 3
01d eboorn 3
G.,'ivc 4
Nicator B

/,kkrum 3

B-
9-
B-
7-
7-
9-'l-
1-
7-
o



OYERPEINZING Y.rtN DE tIl,',ÏNER. . . o c o .

ZA z:-t je na. een wwek van sneeuw en kou en met
weer een autoloze zondag. en voetbat r zaterdagsa-
vond's onder hct gcnot van cclr 3c:rcnbul:-;jer no3 e cr'r.s

na te denken over de weci strijd Zandhuizen Oldeholt-
pade.
En als je d.,r: cch-t ,n:-tCct'kt k,:ij5' ;e l,,i ilr in je hclfd.
l:i-nt van vCGtb.;l V\,r.lS Cr' EC-i.l Spic'..-i ;'-..,u l-. u.. JC,.i"'-
tien m'inuten. Er va.lt eingelijk ni-cts over te zegEen,
want de ecrstc dilike snect:-wbt:.i 'in 7-9V2 lr3Ê;kte hct wc-l
erg bcroe rd, voorai als j c drie d Íkkc n,isstappeil ï'&.tl
je aehterhoede moet incc,sseïGíl.
Sorry j ongcns, trt.-ê.r he i; rnoc t van hc b ha rt cn j c rc''
kent er het'harde spel van Oldeholtpadc bfi dan is
het wetr. heeJ- erg.
Dus dat ztJn wc wcl e cns'
Daarom ,ben ik er ook t oe ov c rge gaan om d e l, i unioren
met :cle Scnioren te latEn trainen. Nie t om het zeLf
beter te hcbben ffiààr omdat cr gcen I'{/,}ïNEN in }rct veld
komen , maar IGR.,IITS.

Echt j ongens datis nodig, wii mowtcn vecl harder
worClen willen wii icts berc.: iicn. ],,/ii Wá',.SSen Onzc
handen in onschuld. Stevig voetbal is het Latiin.
[iant het is &.&*r' aL tc Yát-]x waar ctat de zwakke voor
de sterke moct swichtgflo Ondanks ctab cr nog stccds
cen scheidsrechter bii is.
En omdat j e af S zvrá.F-lr.e broeder ge en oliewapen hcbt t
noe t j e j c er gewoon bli ne cr leggerl -
Daarom ben ik ook de laatste maandcn bczig met rugbyt
aL is het &aar 7 ninuten, wat wel zaL uitlopen op
een half uur, want daar kweek je alleen maar hard-
heid mee. '

ï-;iWïflclnfJp, v.v. ZiNDIIUïZIN) . overgenomcn uit de Ï,. C.

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

Hij he eft ccn grote boot gekocht met twee loopplar.k€n.
V/aarom twee looPPlanken?
Eón voor hem zeLf en één voor ztJn schOCíI€IL o o " J. S.



ST .I'NIIN JEUGIYO-ETB /iL

"{FrtrirNG r (600):

dc Swc aeh
Ofd e bo orn
Warga
Ti jn j c
Blcsse
lkkrum
Lange zwaàg
."?c ad Swart
Iviild am

(Jun. /. )

giro:ilP 9 (iqn"C'')
/,T'rENIrg!

Jan Bethlehem ip bij het
voêtballen zt n trainings-
j ack kwij te eraakt .
\ïie weet waar het is??

GJ,VC 2C
oe Swcaeh
0f d cbo'orn
0Nt
Gorrcdiik
l/a rga
Rot tcvaIle
ïrnsuro

+++ + ++ ++ + + + + + ++ ++ ++ + ++ + + + + + ++ + + ++ + + + ++ -i-++ + * f r- + + + ++ + + ++ +

Ztjn nutstuin was zo grcen van hct vclc onkruidr-dat
hij de raad krceg he t over tc doen a'àn de voetbal-
veËcniging dan hadden ze alvast ecn begin... J.S;

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

DE ST/,N!EN N.I,DIN BEI,iET;EN

Nu we bijna of helerraal op de helft van aeze cnmp. ?Lin,
1eek het ons wel ecns nuttig de standen eens na.d'er te
gaen bezien. "Als we beginnen met het
ÈgASfP ElFT/iL zlc,n wc oat deze ploeg de vco rlaatste
ffit met 2 Bunten voorsprong oB de' Swaecfi.
lliet ecn erg rooskleurigc situatie dus.
Yand aeg spraken we nog rse t d c tanvoerd er van Tiini c
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tr

7
7
tr
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l0
9
9
B

7
6
3
z
0

7L2
6 9-
69
66
66
76
62
60

t/n 18 nov
, .'

GnOIP_2O (iun: B)

Jubbcgá 2B 4
Old cboorn 3
Irange Zwaag 4
Blesse 28 5
Otci chol t pad c ,
ïIcerenv.Boys 38 3

7
6
5
3
2
I



( althans dat was htj zondag j .1. ) l)eze vertelde ni j
dat ztj niet zo erg tevrecien we.ren ap hun.zege, WcI
bli j uiteraard me t cle 2 punten, maar daer hield" tret
dan ook weJ- mee oF, Verdqr merkte hij op dat Oldeboorn
z.í. zLeh best zouden hanclhaven, zeker zG spelend als
zondag j.l. Laten we het daar op houdeno
I-mT T\IEEDE is li j staanvoerd cr " \i e lisvraa:' kan Jubbega 4
mn-nog passere.n, m&ar hun positie blijft frai,i en \,ve

hcbben c-ï' al" le vcrt,;-'r'u',';en -i.n ,.lat- zrJ * r:";ciia,l-s vo:::.1-*
Jaar ons !ïecr e':.Ir. kamprcc-:r::i-liap ztlLLcr, bi;zoi'gejrl
FIet lErtDE en VI.3;iDE spelen in dón af de ting zoaLs u weet,
iICt-?e;-bïz'rT-:ï.iiáït r:o'r,.;:ri, i:.n gccic;.Lr:c ttic-i'ri c pI'at,s,
maar kan nog cen ptaats stijgcn.ilct 3,' volgt op rnaar
2 punten. Dit kan nog ecn spannende affaire worcien tus-
sen hcn gd&ehicn wi j y os ,lc f ill oehooÍ'nr,:1,,:.r hcgcaon-i-c?r. . *

qtt$EqOdJJ: Ïrcng cl- ,;'bro 
o s', c-1.') c,s ciid L i'ii:il . i,.1.,ê,ï'vve. i-

-.'--wil je als jc p-s begint. IJet voorna,-rnste 1s ciat ze
kunnen. v,cctba.llen cn ook vccr hen komcti c-r- we I ano cre
tijcien.
ljE-jji,l\,lEs ?,tJn in hun-afd. cen goede rnioclenmoter en dat

Iie /-JUN. staan op cje twe,:de plaats, ïrraar staan er re-
ffilffieter vcor dan koptopei cie Sweach. rils zLJ za
door blijven geenr €tr ook oe trainingen niet verwaarlo-
zen, zien wij hen dit seizoen hoog einoigen; op de eerste
pla"rt s t
Ook de B-J_UN. sta.n op de Zae plaats en vooi hen gelo t
he tzelfde als voor qe /i-s, 7,íj zLJn zelfs nog zonoer
punten verlies. (lit alles gerekend naar de standen
áoats ze in dit krantje vooikomen).
Iot slot. de C-JUN. staan relatief ge spl:oke n maar l-
punt aehel-6!-GÏVd2" Een zeer goed reèuttaat van trai-
ner lï.Huisman eri ztn jongens,.
xe sume -re nd kan word en opgenie rkt dat a-l-l e pl c c gên ,' rrÍ t-
gezonderd hct eerste en ZIui, er uitstekend vocrsta..n op
de helf t ven de competitie. Zorg er met z,t n aLLen voor
crat we aan het eind van dit seizoen, hetzelfde kunnen

J .M.
++*+++++++++ +++++ ++++++++++++++ ++++++++++++ ++++++++ ** ** r

Door het zoontje van een,lid van ow.,e club werd hent*
sevraaed s trir/as u vrocEcr op d e opcnbare of christeli jke
Echool7" I'Openbare scEoo:L.n VerwÓndering..op .he t .gejz:-.Óht.;;n--h-tt; 7,.a"-i+,j.i. rt11 7,-i.+ cr zo el'.1ïis*.cl-i-ïl *ui*..tF,ï,S.


