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ilET 1V,4S ,{:TIGEIJOPEN 1,IEEKEI\D VOOit nE v"'v,, OLDE3OO]]N EEN UIT-
stekende gewecs"L , Het ec:rste wl st de belangri jke uitwed stri
tcgen de S"rcach bckr,ryaaii, te wj-nnen. Het 6revaar voor degrada-."i;ie lijkt nu grotendecl-s geweken, &l zi 7t we er ulteraard
riog rriêt. líu ec.htcr h.ct dlrecte €e'íaar gi,otendeels is ge,r've-
ken, kan men de resiercl.,de',.iedsrtrijden met meer zelfvertrou
\iven tegemoet zlen en Aa.n komen er o.i. ook nog vrel ms;ï"
()verwinningen tot slai:ici " Zo zj-e.i: vve vcor zondag, thui's te6:c
í)erterp, alweer( t ) eeil o'i'ervrinning ín' i; vcrschiet,
;iet tweecle v/oir, vcJ-gels vcrv,lacht,ir,E, tlruis van Hrveen 5--"
Llat geef t !ïeer noed voor ce '.'ol gend c vred;:t-:.-L jd ê " s o zo:rdag
rhui s tegen \/oJ-wega Jr aíL zccloeride h'ln pcsitie bi j qe top
te hanchaven"
,:iet oerde ve"ï'.- cc.ï' fi.ct ee::',;cJ.le crj-fe;.'s t 1,-L, van Frieii.anCT
()-f he! zono.2.€ (;.,cI- aJ ';irt:.irl, da.t bc:-ooi't 'fieer wilb net oi:rs
vetdi ) reÉ;e.i] I'lj-catcrr atnri.e:'s u:l -l;palii;/ \le clar;hten dat h-ier o,l
ztn minst .en ge-l-ijksr;-.-l -t.a z;),';:l

Het vierde v;u:i "o1-, zlt! s-,'o-íjestr v.ltr, ï/-ls:pol-,a 2. Het v'ter.l ur
eindelijk 3..-.1 , IrLirs.Ji :-.1-s mcif ali-e k-ansert l'iild benut hao li:-e::
toch zeker e e.i: gi:'otere c.icrvrinning lrrgez.' ,en. Op;emer-ilt
ciient nog te wcr,len de..l l''j.er hei, lerel: valr de buitens.oelreg.
Éeen overbodi;e l-uxe ?,o\r beï:eliellen" ., Zcr-dag ui" tege:r
G"l.V.C, zitien er wej- -\,ïeeJ: wínstncge.,i.jkhedcir vorr het in,
])e dames deelde,r-r. oe -r'';n1ï;je s rrlurteilijk" net hu:t co'l legaís
uit Ni j-Beetr, 0- O, Ien re-5u-l-tÉa.t dat niet tegenvalt daehte;r
v,:,j. 0f di:-tz,e.ifoe i:esu'l ï3at ír.if nete ri) .r zà.tercJag in
G"r:o urvl o ok vo or hei'r i:.:.; * j. 'i
0tBoorn zm te.lrs]-o-bte ./cr.l-oo.i: r:,,k nu v'ieel'; hier dient bij i;e
vrorden opgene-rii'l; dal; ztj éón van ir;in besi;e spelers mistèn.
Doch cj e sten""ni.::g -s i:rog .r1 ti jd v'oortref f eli; k zoels wi j
lcc:rden constatc-ren, en dat is tLiteraa.rd het belaugrl jks be:
pLezier in liet voetba.-,-lcn te Ïiehben. Za+;erdag hebbeb ze vri-.

M.
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4 daalders was hem te weinig; hij heeft het voor zes
gu3-oen van de hand gedaan. . ", J.S.
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Zondag j "1. moesten de jongens van het eerste naar Beet-
sterzuaag. Door verschillende omstandigheden was het alweer
een hele tijd geleden dat er een overwinning was behaald.
Maar door een steeds groeiende conditie en inzet, ook al
door geregeld te trainen, mochten we het genoegen smaken
om twee kostbare punten ["iee naar huis te nenren. Over de
wedstrijd zeLf zal ik maar weinig vertellen, want de Bcarn-
sters die langs de lijn stonden hebben, dacht ik, wel geno-
ten ooor i-nzet plus mooi weer. trn die er nj-eÈr \ne.nenzou ik
willen oproepen om zondag dan naar te komen om de nodlge
steun te verlenen in de tijd dat het nodig is. 1Ji-j zijn op
de goede weg en zíe ons nog wel e.n paat punten pakken van
deze of gene ploeg.
Verder'wensen wij Hendrik nog van harte beterschap toe en
hopen dan ool+ dat jij weer gauw tr,ee kan doen. Hierbij wou
ik het eerst maar laten en zo\r zeggen dan maar tot zondag
op het voetbalveld . D..?eitsiità. :

++++++++++++++++++++++ ++++++++++++ +++ +++++++++++ ++++ +++++++--- j.

--'tOns zeLfvertrouwen 1s 1n de winterslaap't,zei Sienien Knol"
ïs het nu wakker &eschud door de Sweac!?? J"S.
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Na een tijdje niet te hebben gespeeldr startten wij zater-
dagmiddag weer met ons dameselftal in N1j-Beets.
Jammer genoeg regende het, maar dat nocht de pret niet druk-
ken. In de eerste helft ging het aardig en probeerde iedereen
er wat van te maken, al vl-otte dat niet zo erg; er werden ver-
schej-dene balletjes getrapt, alleen wat te vaak in de sloot,..
Het plaatsen is blj ons een nogal- moeilijk pumt, wat op den
duur waarschijnli-jk wel beter zaL worden.
Na de rust hetzelfde bee1d, alleen kregen onze tegenstandsters
een wat andere mentaliteÍt, waardoor er dingen gebeurden
die nlet bepaald veel met voetbalren te maken hadden...
1!1et 0-0 wero oeze wedstrljd beëindigd'

SJOUIíJE ]G:iIiST;i/,
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EEI'Ï GIT'T
De fafi,. S.Grotenhuls heeft als dank voor de gewonnen prijs
de y.v. O'Boorn een gift gegeven van f, 25r-- ,waarvooi' on-
ze dank.
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!e winterstop is weer vocrblj en dlt keer liet het veld
het toe on er op te spelen, alhoewel het er slecht bij
ligt. Kwart voor twa.lf floot scheidsrechter I(raak voor
de af trap, wat in oe eerste vijf min. ni-et meevielr wqnt
er werd grote ciruk op os uigeoefend. Maar het duurde niet
la-ng of wlj kwanr,en 1n de aanval, die goed werd afgerond
door Piet Hoekstra, 1-0. Dat was een opluchting, want zo
u weet misten vre drie van onze spelersrgr.1. D.\rfagenaar,
ynze Blaulv en T.v/dlvleulen" Toen was onsl zel-fvertrotrwen er
weer. Toch konden we de rust niet in niet een l--0 vocrspron
Heerenveen scoorde voor rust ook een doelpunt door ecn nis:
verstand in de achterhoede"
Na de rust waren we weer opperbest; lte! lukte ons echter t'i
tot scoren te konen, hoevaak we ook voor het t'tliandelijke
doel opdol',en. ian lrTieuwland kopte ui$ een hele rnooie voorz'
clie net tegeÈ. de paal kwam en \/eer het veLd in rolde.
Toen hadden we het lek gevonden, zodat Joh.Brsuwer de
stand op ?-L wist te brengen. ËIet duurde niet lang,of I'4.
Voolstra bracht de stand op 3-1. .r,at was ook de eind.stand"
Zondagrnorgen krijgen *J \,/oÍwega thuis- ICII,IT IJT ZIEN t

H.. POEPJ IIS

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
-- Beter in de twede jeugd B.deV, dan "dea op steantt".J.S.
++++++++++.++++++*******-r ****+** *++ + +++ r **** ***++++++++ -r *+*
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Ylanneer men in cle weekends gaat kijken naar het spel van.d.
jeugdelf'uallen, voel ik va.ak de eenzaesïtheid als toeschouwe.l
óp Àe af komen' Behalve enkele getrouv;e, steeds aanwez:-g
zljnde supporters, jeugdcomr:j-ssieleden en wat jeugd, ziet
i:ien verd er niemand .
Het is toch ten hemel schreiend, dat men als ouders van de:,;
voetbalspelende jeugdr niet meer belangstelling toont voor
de verrichtin3en van kind(eren). I\ien zoa bijna de indruk
krijgen, ciat Oe club in de weekends een opvan€centrum ís
voor de jer,rgcl, opdat vader en moeder dan de handen vrij
hebben voor hun gewefdige drukke werkzaamheden'
Zo nu en dan smaak ik he"b genoegen om Voor veï\Ioer te zar*
gen voor uw kindere]1, wànneer ze elders moeten spelen.
/,1s ik dan in die andere plaatsen het aantaL toeschouwers



zíe, dan moet ik concluderen, dat Oldeboorn er wat dat
betreftr €r zeer slecht van af komt. ' die
Ga eens kijken naar de gedragingen van uw kind,Ín het veld
zo geheel anders ztin dan thuis.
Ga èens kijken naa.r de verrichtingen va3 uw kind op het
veld, die de moed heeft gevonden een tearnsport te willen be-
oefenen, ten gunste van ztin ontwikkelingr zowel geestelijk
als licharreli jk.
Ga eens kijken naar de inzet van uw kind tijdens hu! spelt
welke nog groter wsrdt wanneer hii ziet dat vader of moeder
langs de lijn staa.n.
0a óens kijÈen naar de jeugcileiders, dle uren voor uw kind
belangelooÉ opofferen, Iaat hen ook eens zlenr dat mede door
uw a'aÀwezigheid hun werk wordt gewaardeerd.
1k bedoel èingelijk gewoon z Gti EIINS KIJIGN \'illt'ïNEIil UlIf KÏND
MO]IT VOBIB./,ILEN!
Tot zi-ens. * NOG EitN ,ACTIEF lID.
N.B.
Ben tot het schrijven van dit stukje gekomen, door een Ee- . _

zegde van. een /'-wèfp. Tiidens een onlangs Sespeelde. wedstrijd
weró hi-; eangerrLoedigd door zLJn medespelers, wa-rop hij ant--'
wOgrdeg-trIk neitsje my net drok, 0s helt is df er toch netn.
We hebben a]len wel- eens gehoord van boekdelen...
Gtaag, gedaan. (D" goede Àiet ten na gekornen).

++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++
--II1j leefde zo met ztn tweede elftal meer dat hij soms _z'_n

taák als grens.rechter heles:aal vergat . . . . J. S.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++, +++++++++++++

STOilt'tY0GELS - OLI]IBOOTIN ZÀ{

Íoa1s somrnige pessimisten ten onrechte verwachtten, heeft
CrSoornzn vórloren van Stornvogels uit Jlchlun. l11 na 5 min.
stonden ure tot onze stomme verbazlng rret 2-0 acht€r.. .
-J-aarna kwamen wij echter op dreef . Jan v/a illeer kreegr na de
aphterhoede uit positie te hebben gespeeldr eell doelrijpe
kans, maar hij kópte rakelings over. De Stormvogels kregen
ncg àen omstreden doelpunt. Maar daarna hielden we tot de
ruét het doeel schoon door geluk en goed keeperswerk.
ook in het begin van de 2de helft werd er goed gespeeld,
hcewel vooral op de rechtenrleugel soms een over&acht ont-
stond van 4-5 Stormvogels tegenover 1 verdediger...
Halveyweee de tweede helft ging de conditie echter een ro1
étrelen. tre stand liep dan oók óp tot 6-0. Toen werd er een
tà;engoal genaakt doordat de $,eeper een als voorzet bedoeld
sc:ot i-n het doel werkte. De wraak was echter verschrikke-



lijk: de eindstand werd dan ook 9-1. l

Qvér het geheel was er toch een lichte vooruitgang te bespc
reïr. l\tet áen betere techniek en condttle en wat meer inzic]:r
(Ous doór traíning) i" er misschien nog wel wat te berelker'

JJN ZÏJISTR/,
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HIEIï ZOU EEN VE;?SÏ,IGJN V,/,N tlET IER}E HEBBEN KUNNXN ST,I /,}T

++++++++++++++++++++++t++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++-l

]i,ÏON\TENGJDERING TT]]EAENVEEN

0p donderdag 2L februari werd in het tvlotel te Heerenveen
een zeer geslaagde rayonvergadering gehouden. 0p deze bj-i-
eenkomst waren Í? verenigingen vertegenwoordigdr terwijl
daarnaast de COVS groep Heerenveen (heren Jelsma en Tiel-
;;;)--;-ài"i"i"t noóro iorvn (de heer'G.\/.verdhr,ris), - 

dis-
trict'consul J.I{.Bruinink en 5 FVB bestuursleden plUs ad-
miistrateur, in totaal 40 personen, aanwez,lg waren.
ïrn een prett:-ge en geanimeérde sfeer werden verschillende
problemèn onder de loep genoxxen waarvaJl .wij noemen3
à"u" spreiding le en 2è Íeu,m" plnillen i -(á.utt^bezwaar),óo*putitie 6/1 jarige pupillen (n9g geen behoefte met uit-
zonàering v"v. iubUéga), publlcatie van KNVB programmars
op een eérder tiidstíp(troótt thuis op districtvergadering

"À 
zaL vgart FVB zí1de worden doorgespeeld aan de Seetie

J,fdelÍngen) r Col1óctieve verzekering ( afdeli{rg korfbal
Sportcfób ióure heeft een goed{gpu".contract), afwerking
cómpetltiers junioren op een effectievere wijze ( is mo-
eetiik door vóor bekercómpetitiers.een andere procedure
ï" ,rófgen)r lvledische Sportkeuring_ ( verschillende bueeaux
wárken*príáa, andere niete v.V. Heerenveense Boys is bezigi
àó" soolt federatie in lÍeerenveen te stichten met inscha-
keling van diverse instanties zaal's schoolartsendienst),
aanvan€,suren clubs /,meland -bij thuiswedstgijden clubs op
het vaételand, kosten strafzakêIlr _boeten ( voorstel om-per
elftal eenma.aí gratis een overbredlng te naken), alsmede
Ui; de rullformálieren eventuele fouten. op het-for"nul1er
i"h de tegenp;irtij zo mogelijk te verbeteren alvor.ens
het geru:.Ide-formá1ier aan de bond toe te zenden' lïaarvan
de vérenigingen goede nota var kunnen nemetl'
Namens de aanwezLge verenigingen en officials bracht de
heer v.d. Ploeg (v.v.Frisia) dank aan de leiding van deze



geslaagde bij e enkomst.
Èelangátelling voor het houden van rayonvergaderingen
in andere delen van cle provincie werd getoond door de
verenigingen Dronrijp, Frisia, Hardegarijp, _ 

ilood;Ge91,
HtT, oryptria en sportclub" Gezien dit aa.ntaL riikt het
het bestáur niet verantwoord om op korte termijn in
een ander rayon nog een vergadering te belegs,en, tenzij
hiervoor nog meer ( scbriftelijke ) reacties bii het
bond sbuleau binnenkonen .

Overg.enorien uit FVB nieulrus no. 23"

++++++++****** r-*++++++++++++++++++++ +++++++++++++ +++++r-

--Hij had een stereo-testplaat gekocht; in alle hoeken
vaá de kamer een box, de ogen dlcht en dan was het
precies of de paa.roen door de kamer galoppee rden"
Èet mocht nlet rrr€€f vàfi zíin vrouw t zo wou niet elke
keer cle paardevijgen opruime-u.. . J.S'
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Een wedstrijd net gemiste kansen
En dat wli voor rust nog voor kwamen hadden wij te
dg.nke4 aan een attente Folkertr er e"n prachtig doel-
punt van Jelke Bethlehem.
Na rust precles hetzelfde o o . . buitenspel. ".
Vt'1spo1ia-deed dit uitstekend, totdat Heln ztch er mee
berróeide: hij liep zowà.:f.dê bal in het doel. Voor ons
was dit ook weJ- goed, de twee puntjes ?"tJn binnen'
vooraf in de box-werclen alle spelers van het 4de er
mee in kennis gesteld dat .:lurk lieitsma zich als leider
van ons eerste e1fta] had gemeld " .vooraf had hij iit
met de aanvoerder besproken en beide uiaren van nicnirtg
dat met het oog op de verschit-r-ende veranderingen niet
on's eerste, om-clit het bestuur aan -';e bieden'
Votgende (cl eze) week naar Grouw on 10 uur'
gieFUij de opstelling van het 4de:

loel .; ChrisHardeveld
.àchter i /,.Nijholt; H.deJong; J'TichgeLzarl il'F'nol
t{iclden : C.Àaiders; M"t{eester; i.Ve-ltnran
Voor : J.Bethl-ehem; S.Visser; I("iliersÍla
S/issels3 jJ.van Ireeuwen en F.v/d \Ïoude



VIN DE JIUGDCOlvnilïSSIE

De eerste competitiewedstrijden na de wlnterstop zitten er
r9g" op. De -À-welpen behaarden een mooi succes door in
Iliqle met 1-0 te winnen door een doelpunt van Jan MeesterDe a2 moesten het opnemen tegen Gorreoijk z. Het *r. eenqelilkopgaande wedstrijd met 0rboorn ieÍs in de meerderheiI\{et de rust nog-0-0, dus hoopvol aa.n de 2de herft beginnenlllaar deze hoop duurde nlet lang. Een gelijkspel irao-èr ing,
íSli3"Ëfi1i"9%_ï:"t je niet in eigen doet schleten. zo wer,
!e B.jun. begonnen niet best
l-inies sterker Jubbega glng

tegen Jubbega. Een over alle
verdlend met de eer strljken,uitslag 3=0.

le c-jun. kregen .iottevalle op bezoek. 0p papier moesten
gn?e -jongens kunnen winnen maar een baf is-nàg steeds rond.
lvlet de rust een l-0 vocrsprongt Na dc rust eeÀ ander spel--beeld, maat toch een 4-2 overvlinning voor onze jongens.
rilillen alle lVelnen en c.Ju-n" er wel aan denken clat ze bijverhindering af zeggen of*bellen brj hu-n leider? l,laar ooË.niet om al-le klelnigheden, want cnzé elftallen hebben alle
maaL al met te weinÍg slelers-te kampen. zo ook afgelopen
zaterdag bij de c" jun" vier afzeggingen. \ïillen juÍlie- errekening me e houden dat er el_ite zaterdag sespeeló moet wor.-
d -en, op e en enkele uitzond e@nil-lElí" ó . Èoopt op j ulliialler medewerking en we hopen dat ook cle ouders clit-kánnen
begrijpen en hun medewerlcing zul-len wi|lbE-ïGïTenen.

== ========= ======
OIDEBOOIN lC - nOT,mY/,tLn lC

0m 3'f 5 n:oesten wij. tegen,ilotteval-le. lirekt naar de af tra;
kvvam onze tegenpartij in de aanvaL. I'ilaar wij waren er ook i
en naar tlen n:irl. te hebben gesppeld scoordá rJil_lem van Ka.
beek l--0. Na de aftrap trokken we lveer op en schoot Jetse
Di jkstra hero tegen de bovenlat " pech gehàe ! Maar even late:
$ào.kte l'/ilrem er 2-o van. Maar nu maakte ..?'val-le er 2-L va:.
en de,-rna was het pauze. Na de pauze trapten wij af en trol:
ken naar voren en li/.Kal-sbeek schopte j-l, ?ottevalle maaktier later 3-2 van. vijf min. voor tijd schoot t:/.van Karsbeek
hem voor en Jetse Dijkstra de bal in toen was het b-e en oí,
de eindstand meteT:____ LEO yEr,r

zaterdagmiddag h",i;;;- ;;;;;;;a1 re est .
blanlcenburg opende het.



eerst kwam er een fi-t.n over de dikl,c en dc drrt te, d:iar'*.
na kwaro een voetbal fi.irn ove:: rcgel- J,?- van ru\ spe].. en
daarna kwam er een kruis voo.r--í.ede::e .is-roep kre.;g t5 vra--
gen a1s je het di:'ect gcct had kreeg ;e t0 tr)w Leirt .uíidels
5 puhten. daarna hadden we nog'ecrr fjlm ovcr I teven dic
in een politie wagen recien daarna nog twee fiL ns. vie ir:b.o
ben 2 keer drinL',en gchad err óén keer ke:lr cn diar;ra was
liet a'fgel0pen' 
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.I. Otter; E.'?eitsma; 3r_.Aq]..Igrrs_q3; J.Mec s bcr; *r.v - He c} ;
r..0oste rbaa"rL; H.v.d.LIee ::; G,Brouvie r1 r1'.Íiu':.1" -i:,a.i .l.v "','.
ï/oude; P.ï{eida ; J.v.d.',/al-; }ii"Brour\^,er.
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-). Venei::a p ll. Bruin cina; 9:y- :.LÍ-*l; D " 1,lu:nz t: q .À ,-Vru:. ,..-l e::; Íl " Ye J.,J*
stra.l P..ÀJ-teir;; L.Oos:Ëlïïof ;'-F.-l eT',i- er i :I " J.,rilclilr:1ekc ;ll.Ilaspel en J .Fiuisman,
.@"FJIJ4-t-Q--_p'!gjg.W-+U*,.1.9 Fl:i!i,''.9,':-.,1.-12 i;rgl;
p_:!-X.sqq; rï.Visse;'1 H.iï.v/dIiri eke; I ""t/:J C; F :lt:\Et,aï
I.l.deVries; T.I{euning; Ph.i)ijkstra; ..j .Ll-.ikrt"i:'-,;"; l. :iayes;
.I . etr V/ . vaJl Kal sbe ek.
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tQ{Ba9A-ll-:*r-I-g!y'EgLli :l.l$ïiiiË,zi:Q! *-,iir,
.,'_.v/ciiVleulen; B.Oosterba-n; T "i:ic:ir:ni;urAl F.tJ-i.cr,; G.0tt:rt
i.Valk;H.t)ijkstra; S.Ieunisseni S.",ij-irsria; i"Velrist.r:a;
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