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De eerste wedstrijden van dit seizoen zítrn weer gespeeld.
0ver het algemeen waren de resultaten van de Boarnsters
nou niet direct imponerend te noemen, maar ze hadden
vermoedelijk allen nog nhet feest in de benetlrr.
Het 2de deelde in een rom&ieJ.ige wedstrijd de puntjes.
met Nj-euileschoot 4 (Z-Z). Ook scheidsrechter Noppert
deeJ-de volledig in de mal-aise,
FIet 3de speelde slechts cà. 2O min. in hun wedstrijd
tegen l/ispolia 2. Toon bwam Lam-mert Visser zo ongelukkig
in botsing nret een tegenstander dat hij er een gebroken
been aan overhield. le wedstrrjd werd daarna, bii een
1-0 stand in het voordeel. van ï/ispolia, gestaakt,
Tanaf deze plaats wensen wij Trarnmert een voorspoedige ge-
nezing toe.
Ol"deboorn ZIVI speeLde woensdag 2B/B a3- thuÍs tegen .Akkrum
z,rl.. Het werd een 3-5 ned erlaag, naa? dit was absoluut
niet nodig geweest. Maar ja, a1s je met 3-I voorstaat
en je verwaarloost dan je verdedigingr dan is het niet
verwonderlijk al-s je aslnog de boot ingaat. De volgende
keer beter opletten herenl
Het 4de speelde dinsdagavond Ltaar thuiswedstrijd in lip-
penhuizeE tegen [hor 4.
ïneen sensatl:nèlepartij voetbal, (althans wat 0e score
betreft- een 4-L achterstand ln de rust uerd omgebogen
tot een 4-4 eeLijkspe]-) werden de punten gedeeld. Yooral
na rust waren troe oud jesrr opperslachtig.

Het eerste speelt zondag haar eerste
Bakkeveen, waar het altj-jd moeilijk
lijkspel ztt er echter wellicht in.
Het 2de speelt uit tegen Warga 2. Misschl oÍlr als het

wedstrijd uit tegen
wlnnen ls. Een ge-



wat beter loopt allemaal dan zondag j.1., komt daar de
eerste overwinning tot stand
Het 3de ontvangt zondagmorgrn frnsurn 4. laar we hen
nog niet hebben zien spelen wagen we ons niet aan eenvoorspelling.
Het 4de brengt ook aI een
Á-Jun. spelen zondag daarL
Jongens van il.ileitsma daar
gehad, zodat men wect waar

bezoek aan lVarga ( en ook de
). Verleden 1aár hebben de
een best pak voor hun broek
men aen toe is.

Oldeboorn zm tenslotte gaat op bezoek bij de buren inTijnje. Indien men de vedediging zorgvut_oiger gaat
toepassen, zitten hier wel-licht de eerste wlnstpurnten
voor hen in.
Tot, slot nog deze opn:er"kinge wille.ti s"v.po a]-re leidersen/of aanvoelders er voor zorg d::aLgrn dat ei- ecn vers-r_Lg-je wordt geschreven en ts l{aanaags wordt gebr:acht naar
boven vermeld adres? Bij voorbaat cjank herenl

l'.{ 
"
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OM DE HENK TE JONG B ÈKE]?

Ond9r grote belangstelling kon tk .zaterdagmidclag clan
toch nog twe.e elftallen in het vel_ci brengen.
Er hadden zïch deze keer slechts een l-6-ta1 spelers
van, buj-ten Oldeboorn opgegeven. Maar met aanvutling van
een 6-ta1 sportieve jongens is het dan toch weer gótu..t
twee elftallên in het veld te brengen
le opstellingen waren als volgts
i{IT
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Voor rust was het een aantrekkelijke wedstrijd wat re-
sulteerde in een 2-2 stand. Na de rust begonnen de jaar-
tjes nee te tellen, en zo wist Groen de stand dan ook
nog op te voeren tot 7-3.
Een broodaaltijd en na':af:l-oop een gezellig dansje wqs
weer het bestuit van dit jaarlijks wederkerend festein.

' V/. de VI?IES
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HENEN EIFTXIIEIDEIIS:

Let u erop dat de ruilfor:nulieren goed ingevuld worden
(feOenno.iS €.d.) "n dat de formulieren rs avonds van de
speeldag bij de secretaris, de heer Spc lstra, Ds.Nie-
woldstraat no.1, ingeleverd moeten ztinL
++++++++++++^t-++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ST iIFPnOCEIUI? i Z I,TEI?-EN ZONIIGS /JvilTEURVOETBl,l :

Het seizoen a973/t974 heeft aangetoond, dat de werkwijze
die door de strafcommiseiers wordt gevolgd, nog'steeds
onvoldcende bekenC is bij de verenigingen dle tot de
KN\rB zí3n toegelaten. lerhalve wordt op de volgende pun-
ten gewezenz

A. El-ke door de scheídsrechter van het speelveld gezon-
den of gewaarschuwde speler heeft het RECHT T0T SCHRIF-
TELIJK fEr?$fEER tegen hetgeen de scheídsrechter hem ten
laste 1egt. tit verweer dient echter BÍNNEN IRIE DIGEN

na de wedstrijd in het bezit van het bondsbureau te zijn"
GXSCHIEDI ilIT NIST' lJN NEm,tT DE STIi,IFCOMMISSIE /,lN' l.AÍ
DX SpmEn( S) V/iN HET RECHT 0P VERï1mER I'EZTET/ !,FZrEN EN
s cHuï,x EnIGNT/EIiI,GNNEN .

!,lrGEN na de wedstrijd een schriftel:ijke verklaring in
te zenden over het gedrag van de van het veld gezonden
of gewaarschuwde spel.er(s). ne vêr., waarrrart de betrok-
ken speler(s) l1d ís/zLin, dient aan deze bescheiden
een groen antecedentenlijstje toe te voegen.



C. .Lle verklaringen genoemd onder B, met uitzondering
van het antececientenlljstje, moeten ook worden in-
gezonden, wanneer het een speler van de tegenpartij
betreft.

Mochten de verklaringen , onder 3 el1 C genoemd, nlet
.BINNEN litIE ll.AGEN op het bondsbureau ztin, dan wordt
men hieraàn NIET herinnerd, doch lvel een boete opge-
legd van ,i 10r--.
Bovend :-en zaL daarna voor elk volgend wekelljks verzuim
- volgens het bepa-.lde 1n art. 62 van het 11'gemeen
iteglement- een boete worden opgelegd van f fOr--.
( overgenomen uit t'DE I{NVB-ERJ: "

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

OI,'ESOOdN 2 NIEU\/ESCHOOT 4

Na een spannende en sensationel-e wedstrijd kwam 01de- s

boorn 2 in ztJn eerste competitlewedstrijd niet rrerder :
dan een gelljkspel '
Met de feesten in acht genomen, toch vlel een redelijk
resultaat.
Hoewel OIdeboorn een dulclel-1jk veldoverri icht hacl, nam
Nieuweschoot .de leiding (O-t)"
teze stand bleef tot de rust gehandhaaft.
Na een kwartier spelen in de tvreede helf'b kreeg Ol-de-
boorn een penatty te nemen e maar deze werd door Jan
Jeeninga naast geschoten.

, Even later werd het toch gelijk, toe;r een goede voorzet
van Hendrik Nieuwland docr Ïlietse ltodenburg :,'rerd inge-
kopt.
Nleuweschoot (me t o n&. ex-betaaldvoetbatier iienê Baudoin
als uitblinke.r op het middenvel.d) narn echter spoeoig
weer de leiding"
Uit een tweede penalty maakte li'Nieuv'il and weer gelijk'
le wedstrljd weid nu wat harder en liep de scheids-
rechtef enlgszins uit de hand. '

In de slotfase werd Y.Blauw - om duiste,re redenenr- het
veld uitgeFtuurd, zodat we de eerste de beste competitie-
,dag al weer met een strafgeval kwamen te zitten"

S.HUISNII,lV



V/.N IE BESTUU,ÏSTXFEI,

Het verheugd ons in het bijaonder u te kuhnen berlchten
dat het eerste- en tweede elftal inmiddels over een leider

be schikken.
GER.?IT OTTER. is berled gevonden het eerste eLftal te l-eide,
ffi'm& voiÏedige instemming van de betrokken spelers
gepac.rd gin8.
QLDE-;iOIEUEIRG heeft het 2de op ziel.: genomen , zoda\ ook
ffi is voorzien.
Beide heren wensen wi-j veel succes toe en we hopen dan oo}:
dat mede door hun inspanning, de betreffende elftallen
de puntjes zullen binnen halen.

====
Áfgetopen zondag, in de wedstrijd tegen Viíspolia te Ter-
llispel, was ons lld lranrmert Visser zo onfortuinlijk zijn
been te breken.
\ïij wensen hem een voirspoedig herstel toe.

====
Ons 1id Cor de Boer van Heeehiem,welke een vaste speler
is van het 4de el-ftal, is afgelopen woensdag in het huwe-
lijk getreden.
trangs rieze weg willen wij Cor en zijn vrouw hartelijk ge-
l-ukwensen met hun huwelijU:___

Mevrouw Meester vroeg ,*" ;;;-volgende te willen meedelen:
li/anneer i-emand kfèding, horloge ê.d. in de box heeft laten
liggen, dan kan di-egene zich bij ha7r vervoegen Zi3-neenrt
meestal de achtergebleven voorwerpen mee naar huis, om veir.
dere vermissíng te voottkomen.
Voorkomen is eóhter be ter dar: genezen kijk na Oe 

-wedstrij,

en trainingen goed om je heen - vooral .d" jeugd-"of ie som
iets vergeten hebt 

====
/iangezlen wij prachtisch in het ]/fIT spelen (sen.), geeft
dit nogal eens prcblemen met het teneu vah cn:z-e tegenstan*
ders. Gaarne zouden wij LZ ZViU,RTE shirts op één adres ge*
deponge,rd gisn. lVIochten wij genoodzt'akt zitrn in een wed-
strijd andere shirts te moeten dragenr,dan is dat dan snc-r
geregeld. !ïie nu zotn zwart shift over hecft en wiL misser,
bretrg het dan a.uob. naar een van de bestuurders de heer
V/. feenstra, te,l. 53I is ook goed.

HNT BESTUUR.



: otpmq0.RN Lt'ÍíoR 4 4-4 , :

Vanwege de feesten was de wedstrijd uitgestei'd tot af-
getr-open dinsdagavondr te spelen op het temein va6 Thor'
Thor-beschikt Ít.l. over een goede verlichting op het
veld,. Een liehtwedstrijd, welke voor veleb van ons de

eerste keer ïvas, is beslist noeilijker.
Vrij snel kwamen we toch nnet 1-0 vocr te staan.
Nadát fhor had tegen gescoord en zo voor de gelijkmaker
z'orgden, volgden de goals vc'or Thor elkaar in snel tempo
oF. Nog voor rust was het reeds 4-1 voor Thor.
ïlij tonOen door hun afbrekend spel, wat zelfs met deze
stánd.werd volgehouden, niet in ons spel komenc
In de 2de hel-ft werd het daardoor een rommelige wedstrijd
maar scheidsrechter J.Mijnheer hield de touvutjes strak.
Na enkele inqidenten( t ) kregen wij wat meer kansen"
Nadat 4-2 was aangetekend maakte .À.Nijho1t er met een
kopbal 4-3 vpuÍI. Enkele min" voor tiid konden we nog 4'4
scóren. (De andere doelpunten wci'de.n door S.Visser ge-
scoord. r?ed.)
Wanneer de paal niet in.de weg had gestaan (schoten van
H.Jkker"roan ón l(.lÏiersma) dan waren we zeker met de volle
winst naar huis gegaan. Een moeilijke vvedstrijdr die
toch het eerste puntje oPleverde"

S.Visser.

++++++#++++++++++++++++++++++++++{-+++++++++++++++++++++++

Y/rN IE-SECiIETjRÏS I 
i

/,fgevqggÍl als ledenc al-le dames-ledenï

. Nieri.we, leden: F.Tamminga (weer terug op'T oude nest);
H.I{erkstra id em;

Ïi,at seroa en D. 0osterbaan.

\{ïE ZIJN. Ell JAi?Ïg: ÏN SBPTUVII}En?

B-U.Ni jholt; 13- S.de Roos ; L4- M.Kleef strai 16,:l.Heida;
21-!V.Vísser; 2Z-H.Nr-man ; 26-S.Viss.erl 26-E.J.v,/dlïoude ;
en 27-T.de Groot.
Allen vast van harte gefeliciteerdt

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



vAN tE JEUGtiFilEtïNG

IUTOIOZE ZITERD.AGINI t T

Graag even een korte opmerking over her vervoersprobleem
p_fj de jeugdelftalLen in het weekend (vooral zatèrdags).
Yele ouders schijnen nog steeds riiet te beseffen wel[e moei.lijkheden dit punt elke week wel niet oplevert voor de
j eugdleiders "
so-mnrige mensen rijden Etg zjqxlllG belangeloos en zonder
één wankl-ank de jéu.gd naar-iïun-uïtw-edstrljden, anderen
echter schuiven hun verantwoordelijkheid op dit gebied
maar aL te graag op een ander af. Jammer dát dezó l-aa.tste
groep het niet ztet, als een logische zaek om je eigen kin-
deren eens in de zoveel weken naav een uitv;edstrijd te
brengen.
I\.ten moet dit ?f-]es niet opvatten als een ernstig verwijtof een klaaglied v"an de jeugdcommoe maa.r als een bereeid
verzoek om wat meer begrip en bereiti,,-villigheid te tonen al_s
men eeJrs gevraagd wordt gn voor het vervoer van uw eigen
ki"naderen te zorgeno '

rils iedereen geregeld ztjn medewcrking verleend loopt de
organisatie ook wat genakkelijkerl tenslotte offeren dejeugdleiders hun vrlje tijd er ook vocr op.

=====:=====:=:=:i::*o 
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' B ' d e v iiJES '

OI'EBBO]IN 18 - ONF 1B

Tussen de feestevenementen door? speelde 0iboornl3 zaterdag
haar eerste wedstrijd voor hrt nleur,r;e seizoerl.
!e B-jun, speelden ondanks het gemis van I spele rs een rede*
lijk goede vvedstrijd; er zat nu tenminste na enkele matige
oefenwecistrijdetl, weer lijn in het spel..
ONF bleek vervolgens een geschikte tegenstander voor eell
dikke overwinnlng te zíjn. Jnze jongens vrÍsten dit dan ook
goed uit te buiten en behaalden maar liefst een 9-0 over-
winning !
.Als leider,van deze ploeg ho.op ík dat dit een stimul-ans
voor voor de verdere cotop. e.n het trainingsbezoek mag zIjn,
zoda\ we metel-kaar op basis van een leuke samenwerking dit

s J:' *r oir:1 1.rr de oc:l. kr.i:'".c"lrtgoo-i rir: -! ,

Tensiotte rryj.l ik l,eo Veld bedanken vootr het meespelen en



"Ate 0osterhof ,ook namens de spel-ers,
schap toewensen met zijn blessure na
val-part1j.

van harte :ter-
een ongelui kige

B. deVi?I3-S -.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++{ r++++++
Y/El S TR I JDP iiOG iiÁ[4M.4 JE U GIEÏ,F T /rÏ,lE N :

BCV 2-0'300RN i2-pup. X.ANVJING IO. OO-VERTBEK 9.15 :

D.Beth}eheno; H.de Vriesl I.de Groot; G.Heerma; Q-lÏouda;
J.Kroes; RvdVeen; S.de Roos; H.Numanl J'Stuiver; P.Ypma
J.de Boer; M.Jansma en M.T.Jelsma.
OI,IEBOORN .Àl pup._:IÏS90II4 a:. lr"NV/NG 10.00 uurs

J,Bethlehen; T.Ypma; K.de Groot; T-liltena; H.Numanl
-J.J.11jkstra; P.Heida; /i./ikkerman; JvdÏ/oude; J.Fok-kema;
J.vd Wáf ; M.Brouwer; M.Veerman; I?.Huitema en G"Viss€r.
oLpEBO0iiN +c-lIciliuM -rc r',irll\Ij/,Ng-11":09-ugJ:i

R,.Jelsma; H.W.vd Irieke; U.de Ït+9"; T'L(egni3g;-Ph'tiik-
: stral I.l{aayesl J.lijksfra; E.rieitsrce; E.Folkertsma;
J.Meester; J.0tter; F 'vrfieel l H.vd Me er; i1. -Àkemann en
1l . 0o sterbaan.
BÏ,EU BOYS 18 -O I BOORN tB i'I,NV.ANG 2. oo Ï-ElilnEK 1. 30 uur L
lJ,Numan; A.Muldér; R.Yeldstra; P./,] tena; P.oe Meeli
H.J.vd Krieke; Ir..Àkkerman; S.Haspel; F'Bangma; V/'Visser;
ïl.v.Kalsbeek; J.v.Kalsbeek en P.Tysma.

YrltRG.q 1r -O'B0OBN li J'JNV4IG ]O.Jq iruRLRrF g:4,2-gg5s

1rï. vVa$zema; B.0osterbaart; R.Valk; R.Yetdstr?i _F'vd_ l{euLen
G.gtier; S.Teunissen; trV.Nijdam; S.Rlnsmai -T'Rodenburg;F.Bies; B.v.Heel; D.Yenema en H.Bruinsma(?).
ve4!Ei?r PRGR/JVIM/,:

lijnje zn - Ol-deboorn zm 2.30 uur

Bakkeveen- 0ldeboorn 2-OO rr

!ïarga 2 - Oldeboorn 2 2.00 rr

Oldeboorn'3 Ïrnsu.m 4 10.00 rr

lïarga 4 -0ldeboorn 4 10.00 rr

scheidsr. l

F.Kneef el
e

B.v. Yliet
S.landstra
Ï,elder


