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ovEnzïcHr

0B 14 april j.1. werd de net spannlng tegemoet ziende wed-
strijd tussen het 3de en 4de gespee.ld. Yoor wat de stand
in de oompetitie betreft had 6,eze wedstrijd niets meer te
betekenen, maar het ging hier om de [0ldeboornste.r hego-
monite it I' nietwaar.
V/el; zoals u al.J-en reeds weet, hebben tr de oudjesil deze
ontmoeting genakkelijk gewonnen - hetgeen nou nlet direct
in de lijn der verwachting lag, gezlen het felt dat het
3de dlt seizoen af en toe voor uitstekende resultaten zor-
de.
Reeds bij rust was de stand aL 4-0 voor het 4de en toen
wqs het uitera.,rd aL een bekeken zaak.
Vermeldenswaard is verder nog dat keeper Chris, bij een
uittrap uit de handen, de bal, corner schopte... maar het
waaide die dag ook erg hard, en dat de overigens goed lei-
dende arbiter Harm ïilagenaar voor een rtverlengingtt met I
min, zorgde, orndat diezelfde Chris het'spel onnodig vaak
zou hebben opgehouden.
Het 3de Scoorde na rust ook twee keer, zodat de eindstand
tenslotte op 4-2 werd bepaaldo
Het 2de speelde zondagmorgen thuls tegen Warga 2, welke
ontmoeting werd afgesloten met een 3-2 overv'rinning voor
het 2de. Hun kans om ka,rapi-oen te worden is echter reeds
verkeken dit seizoen.
Hetzelfde geldt voor de À-jun. l1a de nederlaag zondag uit
tegen de Sweach.,loor allen geldt: volgend seizoen beter.
Geáien het feit dat de resterende wedstrljden van weinig
belang meer zijn, laten t/ve deze voor wat ze zíin.

M.

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

ttlk zaL er maar op rekenen dat lltbert z tn kontrakt bij
de v.v. Oldeboorn we1 weer zaL vetlengentr, moet Mevr.
Nijholt hebben gedacht en gaf haat man op z:-in

TÏ[EE XN VÏJFTTGSTETI
verjaardag nog'een, Baar nieuwe voetbalschoenen. . I !

J.S.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -;
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I.IEEJ'IENVNEN : OTTEBOORN ('JI\,IES )

Daar ,"rc thuis rnet liefst 0-9 van Heerenveen hadden ver-
loren, gingen we zaterdagmiddag met weinig optimlsme. het

;3:133t"31uu33" o'" vrij goed gespeerd wejrd kwamen er
tot cà. 5 min. voor de rust geen goals. Toen kreeg Jikke
v/d Krieke de bal en maakte er een mooie goal van.
Toen gingen we een kwart*;rtje de box in. :

Nu meÍ vóel moed glngen vie voor de twejede keer het veld
in. Maar dj-e moed was snel verdwenen, want het Was bÍn-
nen 10 min. 1-1.]tÍe zoUden nU all-es op alles moeten zet'-
ten wilden we nog een punt &ee nacir huis nemen. I\laar dit
is niet gelukt want de dames ult l{eerenveen konde}1 nog
een mooie goal maken.
Volgende week 

^moeten 
we tegen Gri-ffioen. l"ie spolen dan

thuís om kwart- over drie. Vfe rekenen op vee-l- supporters
want hpt zaL wel een moeÍlijke wedstrljd voor ons worden.

. \ïIETSKtr JETSNï3-JE:ENING.A

.F+++++{.+-t.++++++++++-t-+++++ ++++++++++++++++++++++++^l'++++++++-F

*.- He.t clubkrantje van tegenwoordig lj-ikt meer op een
sprookjesblad aldus l'!Ï. . J.S.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++''r+++++++++++++

OIDEBOO;IN ZM - H.A:IIEG/.RIJP

,{et was 3 uur eer we begonnen met voetballen - dat was een
nalf uur te Laat; dit kwam omdat de scheidsrechter niet oB
dwarn dagen. J.Mijnheer was toen zo vriendeliik om zLJn
plaats'in te nemen.
voor we het wlsten was het al 1-0 voor Hardegarijp; dit
Kwam doordat de bal van richting wend veranderd door één
'í.an onze eigen sPelers.
:ríe hadden dó wind tegen en na een half uur was het 2-0, -
tiit was een fraal doelpunt ult een vrije trap. Met deze
stand gingen we de rust in.
lf" O* ïitué kregen wij de wind rrl€ê. \rrle kregen een aantal
kansen na?{ deze werden. a!!eqrqal gemist '



Na een half uur spelen in de 2de helft werd het uit een
pass van F.Engelsma door n.Eiisinga 2-L. Hierna kregen we
nog een kans: .$.de'Jong:kwan alleen.-voor de keeper maar
hfj schoot hietr maar speelde de bal. naar R.Eijsinga zo-
dat dit buitenspel was.
Hardegarijp heeft dus met 2-L varr
week beter!

-- H1j vond,
werkelljk
neenschap
tijd geen

ons' gewo4nen. Yolgende

!'. QUÍi1nÉ.

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

dat j-emand, waarvarl men weet dat hfj het
druk heeft vlugger een uurtje voor de ge-
vrij kan maken, dan ienrand, die met ztn
raad weet, wa.nt die heeft het te druk... J.S.

++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
OIJDSBOORN 2 _ V/.ARG.A 2

Zondagmorgen om tien uur moest Oldeboorn 2 tegen -v/arga 2
spelen.
Ná even op onze'trouwe supportes G.Rodenburg en H.Schrie-
mer gewacht te hebben, vingen wij de strijd êàJl.
De Ué:-de heren kregen waar voor hun geldr want na 3 min.
gespeeld te hebben scoorde.' ondergetekende 1-0.

Meulen een kwartier later 2-O.
Het liep allemaal goed aa-rr onze kant, want na een half
uur gespeeld te hebben kregen wii een hoekqe-hop' nie werd
genoÀen door door J.Greijdanus, itle er in één keer 3-0
van maekte.
Maar toen ging hoogstwaarschijnlijk de
spelen, want het laatste kwqrtier vcor
elkaar. Warga profiteerde daar dankbaar
kwartiertje twee doelpunten te maken.
Na de thee begonnen we weer met frisse moeé en
de eerste 20 mín. weJ. aardlg. Maar toen zakten
een beetje af en wistèn met piin en nroeite onze
voorsprong te behouden.

' .S.v . Zinderen.

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

conditie een rol
rust zakten wij in
van en wist in dat

dat ging
',vij weer

3-2



OTDEBOOI?N 4 NTCITOR B 1-l-

0p een zeer hard ve1d, moesten r,ve j.l.Zondagniddag
aantreden, om te trachten een overwinnlng in de
wacht te slepen.
lllt bleek minder gemakkelijk te gaan dan we dachten.
Een wedstrijd van veel gemiste kansen-.
We wisten met moeite 1-o te makenr voordat de rust aan-
brak.
Na de rust speeldeh we rt op de toer tà", naar ook dit
had weinig succes.
)aar ondergetekende nog steeds moeilijkheden heeft niet
de buitenspelregels, werden veeL goede opgezette aan-
vallen.vanuit achterhoede en middenveld om zeep gehol-
pen. Sorry, andere keer beter
Nicator kres de kans om op gelljke hoogte te komen,
wat hun dan ook lukte.
l,lat we er ook nog aan deden, de stand bleef in deze
sportieve en goed geleide ( ,l.tvii;nheer) vredstrÍjd 1-1.

S . VTSSER

+++++++++++++++++++++++++++++++++++*+'*+++++ ++++++++++++

-- Een palmslag van veehandelaren zegt me rleer iian een
. kontiakt van klub en speler --

(An trainers dan?? J.M.)

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

LANG-EZ\Yr13G t"A - OI,iiEB0OltN 1.A

(een verslagje van ? april j.1. iied.. )

Na eerst door een éénrichtingsverkeersweg gereden te zijn,
waar we dus nlet langs mochten:Er was wel iemand die omreed maar: twee bestuurders kon het
weinig schelen.
le scheidsrechter kwam veel te laat.
In de eersEe helft werd er nlet gevoetbalt door ons niaar
wat geschop en er was geen rnzet, Het verbaasde ons dan
ook niet dat we met 1-O achter stonden in de rust.



Na de rust zouden de Boarnsters het urel eventjes op-
knappen maar dat ging zo gernakkelijk nog niet-.
lviaar een doelpunt werd er toch wel gemaakt door ons uit
een rommelige situatie voor de goal zodat ondergeteken-
de plotseling de bal vcor de voeten kreeg en deze simpel
weg maar behoefde in te knal_len, l-1.
vlak voor de gelijkntaker werd er nog een keer op de staan-
der geschoten" Maar meer dan de halve winst kregen weniet.
le Sweach 1.A verloor die middag met 1-0 in .Nrkkrum.
0ldeboorn heeft nu 5 verliespunten en de Sweach 4 ver-
l.iespunten. zondag 2L april kunnen we dit verhelpen door
de Sweaeh in de Sweaclr te verslaan r

. V.lilK,

(ilelaas mocht dit laatste zondag j.f . niet lukken; met'3-2 werd deze.wedstrijd verl_oren- als we goeci zijn in-gelicht. iled.)

+++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++ +++++++++++++ +++++
ttstreakenrr hebben *ó figuurlijk altijd al gedaan,
door de belastingetl..... J.S,

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

OIIEBOOSN 18 - CI,DEBOONN lC
(Ook nog een verslagje van 6 april)

lit was ongetwijfeld rrde derbytt van de dag. !e voorgaan-
de jaren had lC niet meer kunnen winneh. Zou het dan nu
toch gebeuren?
Het wás 2 uur en de aftrap was voor lC. In de eerste
hetft glng het van het ene doel naar Èet andere.
Toen \il"2. van 1B een verye trap gaf onderschepte de
ondergetekende hem en scoorde 0-1t
Een paar minuten later was het weer raak door U.d.V.,
0-2t
Net voor rust kon 0.N. nog een keer tegen scoren, L-2!
I1UST !
Na de rust was 1B ietsje sterker (niet veel) *arrt het,



ptaatsen was knudde (af zeg ik het zelf).
V/e kregen veel corners te3,t:n, uit één van die corrlers
was het weer lJ.N. die lnkopte 2-21
IVIet nog 20 min. te spelen (*e speelden twee keer 45
minuten) werd de druk van lB steeds groter naar een
gelukkige uitval van ons werd benut door F.B. 2-31
.Dat was tevens de eindstand.
Zo doorgaan' en dan'komen we ook nog wat hoger in de
conpetitie ( nisschien een promoveringspl;atsje bij
bij-de eerste drie), dus kom allemaal nog een paar
keer op trainen.

DE IÁNYOEruEA VJN IC.
+++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++ ++++++++++ ++++

--Zijn zoontje was zo rrwild" van' Zorco dat hij net
een mesje een Z in de bekledi-ng van een stoel sneed
0p zich zeLf niet zo erg (f), maar we1 ergerde va-
der zieh er: aan dat de Z verkeerd geschrev€rl vvàs...

, J.S.

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

GOnRIDIJK - OLDEBOORN (tZ1

Zaterdag speelden we een uitwedstrijd tegen en 1n
Gorred iik.
Yfij hadden de aft::ap, en gingen dlrekt naar voren,

, rnaar de tegenstanders verdreven ons weer zo gingen we
een poosje heen en weer, totdat /iuke een prachtige
uitval net een solo deed en scoorde 0-1.
Gomedljk probeerde er door te breken on er gelijk te
maken aaar dat lukte hen niet op een paar keer na door
een paar prachtige reddingen van de keeper.
Toen was het rust.
Jan de Jong vond dat we beter konden voetballen en de
op stelling veranderder €[ terecht speelden we in de
tweede helft beter. trl/e deden meer uitvalle-rl Inaar van
geen een daar van werd benut. Zodoende deed K.d.G.
ook een uitval en T.Ï. stond toen buitenspel.
Even later deed Harmen een mooi.e uitval waar Klaas

' stond buitenspel.
Ál.Ie voor speelers stonden wel eens buiten-spel.



lls dat niet was Gebeurd hadden we zeker niet vijf-nul
gewonnen.
Íjeerd liet iemand uit Gorredijk (zf) kreeg"hij een waar-
schuwing voor Gorredijk kreeg een vrije trap, even later
kreeg johan de bal- en zette er'kraeht achter dat de bal
in de bosjes teregt kwam en er glng een mooie tiid in
zitten we stonden voor dus het was geen verlies. Een poos-
je later schood Gorredijk uit en wij mochten uitgooien.
rloelof deed dat. maar de -.cheidsrechter floot -af omdat
Henk vink achtei de bosjes verdween én de boompies-Ëè-
sproeide toen goolde Roótof op--nieuw uit nog één kans.
benaderde ons maar dat }-iep op niets uit, toen floot de
scheidsrechter af we hadden gewonnen met 0-I voor ons.
Bij J.Setirlehem kregen vte nog een ijsie van Jan.

K.de Groot en [.Ypma
+++++++++++++t-++++++++ ++ +++++++++++ +++++++++++++++ ++++++++

-- lleiu zaL je maar gebeLtren zoal-s .r1.Q. óverkwam bij de
trainingt de bat uit de sloot.vissen, even handen vJas-
sen in. de sloot, ondgruit gliidelr. en dan zicgzelf hele-
maaL noeten wassen. o o. c J.S.

++++++++++++++++ ++-t-t-+++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++

OTTEV.iiILE - OIDEEOORN (welPen)

Ve zLJn zaterdag naar de rottevale te voetballen geweest.
Vie giÀgen om kwart over tienen weg.we hadden goede hoop
want we hadden thuis met +-2 gewonen. Ik stond in de eer-
ste helft links buiten wij hadden de aftr'ap en waren met-
een in de aanval, niaat'we misten de kans zo ging de weeg-
schaal op en neer tot willem van kal-sbeek uitbrakr ê[ scooL'
de toen was de stand f.-0 in het voordeel van Ofis. het was
al gauw rust.
na <ie rust speelde ik l1nks binnen. we waren weer gelijke
sterk. totdat willem van kalsbeek weer opnieuw en weer
scoorde" zo lang hebben we die stand niet gehouden d:e jon-
gens van rottevale braken weer opnieuw uit en ntr kreegen
íii dan wel een goal zo hebben we met twee- éón gewonen.

LOLi{E iKICEm/l/iN



OPSIEL}ING3N I

27/4 oï,DEBO0nN - oNF

E.Reitsma; E.Folkertsna;J.Meester; F.v.HeeI1 J.0.tter;
H.v/a ivteei;-r ÏlêffiÍi?..Akkerman; P.Heida; J .v/d
Vrroude 3 J.v/d Y/aI; M.Srouwer.

0trDE300nN- H' :

l.Venena; H.Brulnsria; B.v.HeellD.Numan; Á.lVÏulder;
rl,.Ve1dstia; P..iltena; ffióEldFhof ; P.de Meer;
H.J .v/d Krieke; S.Haspet; J.Huisman; lÏ.Zandbergeb..

' ===============

ZlTBii!.Agi'{0itGXN a.s' W

ZVl"AnT S:ïIRIl it.Jelsmal J.Bethlehem; 0j.Ypna; K.de

Groot; H.de Vries; S.Iltena; H.Numan; J.J.lijkstra;
R.Koots$stra; Joh.Fokkenral i\{.Veerman; H.Vink.

zB/ +z

OI.,IEBOORN 1Á . MIÏ,D.AIVI l.il

/r/NViNG 10' 00 UUR:

/rlNVlNG l-0.00 UUI?I

+++++

IIIIT SHfR[l trJ.Dekker; T.de Groot; G.Heerma; 0. l/ou-
dffis; n.vrld veenl s-de loosl H.Nunan; J'stu1-
ver; Jan de Boerl M.JeIsma; M.Jansma; P.Ypma.

==========

!{.Dijkstra; l. en B. OosterbaanS Í.v/d Meulenl
S.feunissen; Srdq-Vries; F-Bies; T.ilodenburg;
S, iii.nsma; G.Offinffiostra; IlrValk.

VEitDl-i5 Prl0Gli.AMrIvl"A ;'

27/4 ollgBco;tN - GRIFFïoEN (lr,uns) *.ulv.ltttc 3.15

2B/+ HEEiTENïglN 5 - O'BO0IIN 2 rr 10.00
II NICJ,IORB OIDSSOO]?N3 N L2.L5


