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OUERZICHT

V'lederom kon Oldeboorn afgelopen zondag niet tot winst "

konen, doch de kleine 1-Ó nederlaag uit tegen Goryedijk
is, toch niet iets waarvoor wij ons direct behoeven te
schamen. Om reden dat wii deze wedstrijd'niet heb'ben ge-
zien en er ook ,geen verstrag van is binnengekomen, kunnen
we er verder ni-ets éian toevoegen.
Zoals verwacht werd verloor ook de Sweach weer. I\Iet
liefst 6-0 kregen ze thuis aan de broek van Tijnjel
Zondag, in de uitwedstrijd tegen Surhuistenreen, zaL.
we1 ovèr hun lot beslist worden dachten wij zo- En moeh-
ten ze onverhoopt aI winnen daar 1s er nog geen kind
overboord, want wij zien op zrn minst een getr-ijkspel -

thuis tegen Stànfries, en dan is hun degradatie bok 'een

feit.
Éót 2de behaalde een benauwde overwinni.ng op lrnStur '2,
l-.-0r, die, zoals u elders kr.mt Lezen, het feest van *tie
nog in de benen haoden.
De twee punten zíjn echter weer binnen en nu Fmar afwaeh-
ten wat Íubbega 4 doet " Zondagnorgen gaan de jongens van
aanvoerder Poèpjes op bezoek bi-i G.liVC 3. Normaal Sespro-
ken'zit Oaar eêá ovelwinning inr naar ondérschatten kan
gevaarlijk z:-Jn!
Het 3de beweeá ztn goede voru dit seizoen door nu met 2-4
uit van G.AVC 4 te wínnen, hetgeen wij een goed resultaat
vinden, maar dat is eingelijk hun hele--optreden--.dit. sei-
zoen aí, Zand,ag de uitwédstii.3d tegen ÏVarga 4. Ï|iat hier-
van te zeggen? '!fe houden het 1n íeder geval op een^991+ik-
spel , &L íË fret 4de daar aL eens Taar weggekomen (B-21)
menen wii.
Over het 4de gesproken: vorÍge wee4 schreve? wij dt! ook
'hun wedstrijd-waË afgekeurd, maar dat was niet zo. Ze
speelden weÍ degelijk, of liever gezegd Berguq 1 speelde
nèt frun, gez1en-de 4-O uitslag... Ook- zondag^i.,1._ kwamen
ze ni.et'tót winst; het werd een gelijkspelr 0-O ails. we

het goed hebben, i;egen }kknm 3. foch een teleurstellend
resuftaat dachtên wí5. Qok ê.s. %ondag, uit tegen Fries-
land ?, geven wij hen niet veel hoop. 0f zouden ze deze
keer voor een verrassing zotgen?



0ldeboorn ZiVi zorgde voor een surprise door voor het
eerst in deze eompetitie een puntje te pakkenr e[ dat
ook nog in een uitwedstrijdl Met 1-l werd gelijt< g9-
speeld tegen SCV 4. Jan van Veen was de maker van de
Ol-debocrnster goel .
Ditzelfde resultaat zullen ze dít weekend wel niet
kunnen herhalenr fl[ ze op bezoek moeten bj-i leeuwar-
den zm 3. Maar wie weet werkt dit resultaat nog door
en zorgen ze opnieuw voor een verrass-r.ng.
De dames tenslotte wcnnen nu met dezelfde cijfers van
G.I,VC , 1-0, waar ze eerder verloren rret deze cijfers.
!ïetliswaar moest er een rromstredenil penalty aan te
pas komen am deze zege te realiseren, cioch de over-
winning is er niet mlnder orn. lit weekend ztJn ze
vrij " -I.d.v. willèn we ook even wijzcn op het schrijven vall
hun leÍdér.de heer Kraan elders in dit blladje. lit
ECg-en-Sgg uiteraard niet weer gebeuren, 

*.
+++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++

-- Hij had in twee weken nlet getraind en werd toch
ín-het eerste opgestetd; het' gaf hem een schuld-
gevoel... J,S.

+++++ ++++++++++++++ +++++++ ++++++++l-+++++++++++++ +++++

IIïNSUM 2 OLIEBOORN 2

Zondag j.1. moesten we aantreden tegen Irnsum.
In het begín van de competitie hebben we tegen hetr ge-'
Iijk gespeeld " loor een moeilÍjke wedstrijd zagen we

erg tegen deze wedstrijd ààrr,
Na een half uur wachten op de scheídsrechter die niet
verscheen, werd er ulteindelijk toch gevoetbald, door
het beslult va.n onze aa.nvoender met de wocrden tegen
onss rrHet zit hen toch nog in de benen van /'tjers hul-
d igi-ng. ' .rr
Ondan[s de harde wind werd er nog goed gevoetbald door
ons en de eerste helft konden we helaas niet scoreil.
De tweede helft was voor o4s erg moeiliik door het aan-
dringen van onze tegenstanders met harde scnoÏen voor
de wind. ioor eerst enkele goede kansen gemist tc heb:



ben, Iukte het eindelijk door een mooie voorzet van
die door Jentsje werd benut; een-pooie goaL
Ondanks het fel aanvallen van Irndumt slaagden wij
de twee punten mee naar huis te nemen, di-e we goed
gebruiken. 

I

WIETZS NODENBURG

Hans

er in
kunnen

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

OOK DIT GEBEUP;D IN OIDXBOONN

J.1. zaterdag, bfi de wedstrijd.van de dames, werd de
doelverdedigster van G,ÀVC regelmatig bekogeld met zand.
Dat gebeurdé door een stuk of vijf schoffies.
lat waren voetballertjes van onze club.
lïet meisje deed haar fieklag bij de scheidsrechter, die
mij er op zifn beurt op atendeerde, en' zei dat hii zulks
zou rapporteren.
Nou, daar sta' je dan voor Jan .... c. 

-

Het'bl-eek ook óa.t clie knaa.pjes het meisje het één en an-'
der naar ha.ar hoofcl hadëen geschreeuwd, iets clat staat
bepaald niet in de bijbel.
Eén van de toeschouwers had
wegge stuurd .

de knapen aL een paar keer

Na de rust gingen ze weer achter
wat die scheidsrechter naar ztn

het Grouwster doelr e0
hoofd kreeg die ze weg

stuurd e .
Kortcm, een blamage voor de club. i\{aar wat doe je er
aan.
fets voor de jeugdconmissie missehien?

de oameslelder Ktt.AIN
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-- Hri had een reiger gezien die zieL't een paar_stelten
aaÁ hel; naken was' dan kon hij ook eens in de Boorn
vissen.

morgen door e-:l
ik ook een paar

tenminste nie t
!r1eer natte poteni r c o o gehoord door JoS.

+.+.+-l-++++'l.++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++

Dat is niets, bii mii werd er oP een
reiger aan de keukendeur gekloptl -of
Laaízen voor hem had, dan kreeg hij



G,AVC 1_ - OIDEBOORN I 2-4

I\{et goede moed vertrokken wij zondag naar Grouw. 01de-
boorn 4 had hler.een gelijkspel behaaldr dus wij moes-
ten en zouden hi-er winnen!
Na een kwartier gespeeld te hebbenr met de wlnd meet
hadden wij aL een paar qeële kansen gehadr maar toen
sloeg het norolot toe: één uitval van G"AVC en een
doelpunt, f-0.
Daarna werden wlj iets beter en al gauw kwan de gelijk-
maker van iie voet van G.Klompmaker, 1-1.
En no. 2 liet ook al niet lang op hem wachten. Dit door

, goed doorlopen van L.Visser.
Zo gingen we de rust in.
Na rust, tegen de wind irr, ltwauren onze kansen nog meers
1-3 door S.Jager en 1-4 door M.?ileef stra.
laarna een clseLworsteli-ng en een hanCsbal- ín het straf-
schopgebied. Penalty besliste de scheidsrec hter. Deze
werd goed benut door een speler van GI'VC.
Hlerdoor werd de eindstand dus bepaald op 2-4"
\'/eer twee puntjes binnsn! ïïii houden goede moed ion-
gens. Zonoag à.s. de zware ultwedstrijd tegen t,Targa t,n
Tot zondag" Vertrek 9.30 uur uit het Doolhof. Voor
opstelling zie achterzlide.

B/,UI.J DE LESUW

===-- ========= ========== === = === ========--= == = === == === ===
BETER T,.A.AT I.AN NOOIT. O O ..

Onderstaand stukge Lazen we in de lreeuwarder Courant
van 26 rnaart i .1. 3

e..:. De raad ging akkord met de gewijzlgde zienswijze
van b. en w. wat betreft de sportaccommod;ties voor
/ikkrum en Oldeboorn. Tot voor kort (?) was men nog van
mening dat één complex - halver\,riege beide dorpen- haaL-
baar zov zljn. lit bleek echter niet het geval, want de
Provinciale Planologische lienst bfiikt tegenwoordig
de voorkeur te geven aan sportvelden bii de dorpen.
De veloen in .Akkrum en uldeboorn ztin overbel-ast"
Bovendi-en verkeren zri da.'rdoor in slechte staat. ile
jubileumcomrnissie van de'rgoudenrr voetbalvereniging



heeft vorig jaar reeds besloten de club een tweede veld
aan te bieden. Nu kunnen b. en w. daarmee instemmen.
!e raad kan het geschenk o.-tluàc.nden. Bovendien gaat men
nu streven naan uitb,reidlng van het bestaande sportvel-
den-complex aan de Ulbe Tvrijnstrawei in Àkkrurn. De taad
ging daarmee akkoord. r J.M.

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

SCV 4 0LDEB00R1{ Zl$

(rn mrsr;lrJD vlN J.AN v/N \tEl]N...".o')

Nadat scv had afgetrapt kregen we de ba1 te pakken en
gingen we stormachtig in de aanval. We kwamen rechts van
áe goat on:dat we nogal wat tegenwind hadden.
Xén*van ons kon de bal voor de goal krijgen en hieruit
scoorde Jan vàn Veen de goalr O-1.
Dat wqs in het eerste kwartier, toen waren we nog fit,..
Voor de rust niaakte de tegenstander gelijk.
Na de rust wilden vJe nog een goal hebben, maar dat lukte
niet zo best' (Met veel icansen).
Maay later moesten we er voor knokken om de stand op l-1
te houden.

SIPKE DN JOI'IG.

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

-- Bij \i[.l{. komen de v,ioorden over de lippen met een snel-
fieíO als van een telex op paplef o... J'S'

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

./ITTENTIE I

/ifgelopen zateroagmiddag was het een grote rotzooi op
f.1"i spórtveld, wai de ballen betreft. Ieder die op het
veld Lomt haa1t voor of tijdens de wedstrijd Elaar een
bal u1t de box, ffLaaT als hèt op het terug brengen aankom$'t
dán líggen de ballen her en dee verspreid. Zo ook zater-
d agríidó'ág na d e wed stri j d en . ZES ballen_ lagen 

. 
hier. en

Oaár verépreid. JQNGENS' lff KIN NIETT Twee intrap ballen
is genoeg en wie verder wil voetballen neemt maa€ een
bal m're van huis.



Ik hoop dat dit schrijven er toe zaL biidragen dat-dit
niet weer voorkont, anders moet de bOx onder de wed-
strijden op slot.

Secr. jeugdcom. J.v.K/,fJSBEEK

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

OLDEBOOi1N 1.4 - lil/,'iG/, 1.4

zondag j.1. stond voor ons een sleutelwedstrijd !P het
prográm.áac bij winst konden we de tltelrace met de
lweáctr voortzótten, bii verlies zouden we moeten afha-
ken.
In de beginfase bleek al snel dat we gerust aanvallend
konden vóetbalten en er speelden ztch dan ook enkele
geva;'rlijke sutiaties af voor het lflarga doel
Zo kon Siegerlbr". 

-uó" solo over de vól1e lengte van
het veld uítvoeren zonder te6enstand te ontmoeten, naar.
àe laatste hindernis bleek te moeiliik, zodat de stand
dubbel-blanlt bleef .
Voor cie rust kregen we ri.pg een fikse tegensl-ag1 Fedoe
raakte zo ongetukirig in botsing met een tegenstander'
clat hij voor behancleling naar het z1-eka5huis moestt
later Éleetr de blessure gelupkig enigszins mce te
vallen, doch ons spelefsinl'sêflÉ.àl b-l-iift slinl'-eit. ..
j\a de iftee kregen we even een tegencffensief te i'e::--
werken met de g,ebruikelijke penrbele toesta.adenr r-3a:'
da-nk ztj de goéO spelendó verdedigirig en atte:i"l ke pers-
werk van trouóe, hj-êlden vïe het doet schoo:rc
Juist in deze fase wisten wi j de tegenstand er cre besl-is-
sende rrnehslagrr toe te brengén toen lïenk raet .een 

'r1o3i
ooelpunt een dekkingsfout van Ïia.rga afst.r:aftc.
net áeze ruggesteun konden we rusbig.iri'a, het ejlc:jig-
naaL tOe spélen en bleef de 1-0 voo1.spl:o1lg L.reh1'L;,1c.'"

Na deze beiangrijke winst kLrnnett r',;e !i..,so zoi':ir., vol.
goede moed cte-stii;o net /,kkru"rn I ], a':rbinde:r; eevl las-
ïiÀ; 

- 
tàgenstand€f r naar met voldoendc tnzet moeten de

twËe pulten toch in eigen huis kLrnne:, blijveuo 
-

Tenslàtte wil ik namens leider en i-'jun" de heep de
rráái-n"oanken voor het opofferen van ztin ei8en vy.ije
riiádag en Fedde beterscháp toewenser met de hoop dat
;e er snel rveer bij bentt 

". 
de v,il'S



olv : OLIEBOORN-I2

0m 10 uur moesten we tegen OiV.
ïïe hadden eerst voor oe vrind en de af trap
ue hadden een tijdje gespeeld, en Harmen drukte eetl
jongen van OllV aan in ons straf schopgebied dus een
pienalty. Eén van de jongens nam de pienalty en die
zat dus l-0 voor OIV zo ging het tot de rust
lrïa cle rust had 0!V de aftrap we speelden een poos en OfV
maakte er 2-O van. Toen kwamen wij in actie.
Toen de bal bij de keeper van OlV was en de keeper de
bal in de handen had, schoptte Ilarmen de bal uit de har-
den en schopte vlak langs doel maar- er stond geen één
dus geen goal maar even later maakte Harmen er toch 2-L
van. v./ij speelden een tijdje en ODV kwam 1n actie en
maakte ór 3-1 van. Een tijdje later floot de scheids-
rechter af dus 3-1 voor 01V..

T.YPM/i

+++++++++++++++ t-+++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++
EttEns GELIZEN....

.. o o n.Eu. tetrslotte zoa ik graag zLen, maar wie ben ik,
dat er in de voetbalwereld met wat lrleer plezier vuerd ge-
speeld. \ran jong tot oL'-d, van hoog tot laag is men 9P de-
vóetbalveldeÀ --en er omheell - veeal bijzonder geprikkeld,
Er komt zo te zien - stecds minder werkelijke speel-
vreugde en dat kan voor deze toch zo mcoie tak van spgrt
wel éens de ulteindelljke ondergang betekenen. En mocht
ze toch voort blljven bestaan, dan zullen steeds meer
aensen zíc]y1 ervatl afkeren. En het ztin bepaald niet de
sl eehsten "

Rond het veld is de sfeer heel dikwijls bedroevend slecht.
Het aental flguren, dat elke fout of vermeende fcut van
de scheldsrechter aangrijpt om te 1àan fluiten of te ioe-
len, neemt toe en het zrJn dezel fden, d1e voortdurend
zitien te schelden op tegenstanders van hun favorieten,
m, ar die ook de eigeà meásen steeds vlugger latèn vallen.
Scheidsrechters krljgen het steeds moeilijker te verriu-
reri ell hienran is tevens de tv schuldig. Een fout van een
arbiter wordt irj het sportjourrnae'l meestal tot in den
treure herhaai-d, maar dÍe is dan toch niet meet te her-
stellen. Het kureekt alleen maar meer ongenoegen en een
volgende keer tatordt zo tn man bij voorbaat al met boegeroe'
ontvangen. /rl met aI geen opwekkend beeld van de voet-
ballerlj i-n ztJn geheel, maar hetzelfde 1s merkbaar in



de normale maatsehappij r waar het respect voor een an-
der ook steeds verder terugloopt.

.Al'dus J.,.C. redacteur G.Bei,ntena in de L,..C. van 25 maart
+++++++++++++ +++++++++ +++++++++++++++ ++++++++ ++++++++++

OPSTELTTINGEN VOoR 30 lvll,riiïT /,.S.:
OIDEBOORN /i2 : DE SI{EJiCH "Àe /i}NVING 10.90 uug

J. en D. Selhlehem; Ii.Jeilsma; f .,1Itena; R;Kootstra;
ïi.Nr.uran; T.Yprna; I{.de Groot; J.J.J)ljkstra; H.Yink;
.À.Jikker-oan en Joh. Fokkema.
Ot.JEBooliN lc - G.Avc 2c .ÀiNVilNG 2.00 uur i
'rV.Vissèr; H.W.v/d-trt:-elxel P.Tysma; Vl. en J. v.Kalsbeek;
l.Ve1d; F.Bangna; U.de Vrlesi-O.I(euning; Ph.lj-ikstra;
.A.Hayes en J.f,ijkstra en l..Akkerman.
H ' VirXr'i-SEjOïS 3e - 0 ' 800;iN r9 rEro.eK J!é2
J.Venema; H.Brlunsma; B.v.Hee];D.Numan; A.Mulder; B.Has-
pe1;r'..Ve1dstra;P.llt6ffiosterirof;P.delvIeer;
ÍI.J .v/dKrieke en J.Huisman

ZONI.AG lf maart: OLDEBO0RN1"A-IIC(I1UIVÏ Il J,1NV.^NG 10.00+
Él.Dijkstral B.en D.0osterbaan; F'v/dMeulen; S.Teunissen;
B.deYrles; F.Bies; T.ilodenburgl S.Rinsma; G.0tter;
:i.Valk en il.Veldstra.

' :l/iit9/r 4 - 0!!3809n{ 3 VEIITIiEE 9.30 uurq

,I.ln/agenaar; Sj .v/dMeer; T.lfaaren; K.Jel-sma; J. Ieunissen;
i;l..K}eefstra; G.deVriesl G.Illompmaker; S.Jagerl
i.Brandinga en Lr.Visser.

' l,-E;ilElil Pi?0Grt.AM&13 ;

LEEUWÁIDEN ZM - OIJDEBOOPN ZM 4.30 uur
iÁvc 3 0r,nEB00tï{ 2 10.15 rr

,'itrEst.AND ? -ollEB0oRI{ 4 11.00 rr


