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Yorige week kon geen krantje verschijnen wegens ziekte onder-
getekende. Y/aarvoor anze verontschuldiging.
Oldeboorn I begon deze competitle uitstekend vji:. een 1-2
overwj-nni-ng op Bakkeveen. Doch zonda.g j.1, werden iÁ,e weer
keihard met de neus op de feiten gedrukt getuige de 4-1
neder1aagthuistegendeÏli1perBoys'Metwatmeerkarakter
te tonen-was dit o.i. echter niet nodig geweest.
Zondag uit tegen TFS belooft ook weer een zeer zwaa? karwei
te worden. Voor een gelijkspel tekeken wii.
Het 2de slachtte'!ïarga 2 verf eden week op eigen terre:,n ftin
aft 0-6t 0f Y/arga ntr zo zwak was of nii zo sterk - we weten
het niet, maar het resultaat is e:' niet nindel? om" Zondagj.l
werd een moeizaa^m gelijksp'", behaald tegen lïeerenvgen 4,, 2-2,'
Na J wedstrijden toch nog dngeslagen. Dit weekend zijn ze vr;
Het 3de speelde voríge weeli thuis tegen de oudjes uit Irrisu.nr.
Het werd een 1-1 eindstand " Zondag werd de lerbyrr tegen het
4de voor de zcveel-ste keer verloren. .Af.s men echter totaal
geen inzet toont (of atthans onvol-Coende) en bol'endien bLiik.
geeft weinig inzj.cht te hebben, ma,g je geen o verwinning ver'
wachten o"i. Zondagmorgen thuis tegen Thor 3 maar eens late:r
zien dat het ook wel anders kanl
Het 4de verl-cor vcirige week uít tegen l4iarga4r waar het voor
hen moeilijk valt om daar te wlnnen lj-ikt het.Zoa}s reeds
opgemerkt wonnen ze van. het 3de " Zondag uit tegen .[kkrLu 3
zien we weL weer vi:i nstkanseírr
Oldeboorn zm verrai;te prettig dcor de uitwedstrljd tege!
Tijnje v.m 2 met L-.2 te wj-nnen. Nog groter was_de vuassing
zaterdagj"l.l net llefst 9-0 wer"d er gewonnenl Ze waren deze
soort uítslagenwel gewoon - maar da4 andersom! Er wordt nu
aL over een kampi.oensschap gefluisterd vernamen wij " ..
Za.tetdag uit tegen De Sweach 3 zm worden er weer,,twee pUn-
ten behaald dachten wii. Mo
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."lat je je mondje kunt roeren, wil nràt zeggen da.t het ook
i.r de wecistrijd moeto"o J"S"



BJIC,CEVEEN-OL'E3OORNl 2

]ffe begonnen met zee? veel zelfvertrouwen aan deze wedstrijd,
doordat we eerder hen badden bekeken en vol zelfvertrouwen
naat. huis gingen.
Bakkeveen mocht aftrappen. Meteen gingen we er tegenaan en
ditr"esulteerde in een serie goede aanvallen van onze kant"
Na ca. een kwartier gesgleeld te hebben scoorde Honkie de
Jong een pracht van een doelpunt, maar de scheldsrechter
keurde henr af. Het leek of er op dat noroent de heniel voor
ons in elkaar viel-, want we vlelen toen erg terug, wat
resulteerde in een doelpunt voor Bakkeveen, wat zee hard
voor ons aankwam.
Iiladat er in de rust enige woorden waren gewi-sseld, begon-
nen we aan de 2de helft. Er was afgesproken dat T,v/d I',{eu-
len in de 2de helft voor U.Ni jhclt zov spelen, rLaer voordat
we het veLd opgJ-ngen beloofden we hem dat we op ztn lerjaar-
dag de beide punten m-e naar huls zcuden nemen, zodat dit
zrn mooiste verjaardagscadeau zou worden.
Zo begonnwe dus aan de Zde hel-ft.
Na ca. 20 rnin. spelen seoorde I,.Poepjes, door schitterend
storend werk van onze vocrhoede" Tien .min. later knalde
deze jongen de bal weer tegen het touwvlerk, weer na zeeT
goed werk van onze vocrhoede.
iaarna kregeh we het nog even moeilijk, maar onze achter-
hoede hield uitstekend stand met als hoofdfiguren Melne
Kleefstra en trfieger Iïuisn:an, die als rotsen in de branding
stondêrr..Zo wonnen we onze eerste wedstrijd.
Mensen, als u nu ook nog bij ons konrt kijken en deze ploeg
komt steunen, dan komen we nog verder. Dus mensen bfijf
nlet ï',eg' 

," v./trK
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Gehoordl lliijn moeder is de latste ti-jd zeer mileu bewustl
ze gebruikt anders ;:'l;t meer als wasmiddels die theolo-

gisch afbreekbaar z:-jn.. . J.S.
+ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Vf.AAGÀ2-OITEBOORN 2

Zorodagniiddag 1 uur aaltvàarden we de reis naar !Ïarga.
Zonder onze spelnaker Jan Jeeninga en spits Steven van
Zinderen begonnen we met goede noed aan het karwei, i-mmers
],ïarga is a1tíjd een lastige tegenstander.



oldeboorn wist via een goede middenveldbezetting een over-wicht op te bouwen. Doelpunten bleven evenwel uit.
lïarga wist via uitvallen een paar kansen te creëren. zo
kon onze keeper een listig genomen vrije trap nog net tot
cornêr verwerken.
JIan de andere karrt liet Hendrik Nieuwland twee mooie kan-
sen li-ggen. Even voor rust braeht l'{etro echter uitkomst.
Hij_was het die een voorzet op maat gafr zodat een Warga-
speler met'een frsnoekduik" in eigen doel kopte, 0-1. -

Na de thee bracht Metro de stand al gauw op 0-2.
Na een paar goede tegenaanvallen van l{arga waren het piet
Hoekstra en Jentje Greydanus (Zx) die de stand opvoerden
tot O-5.
Nadat Jan Teunissen (enkelbl-essure) zijn plaats had afge-
staan aan sjeeuwe Huisman, was het Rinus Dam dié zich met
de aanval ging benoeien. Van ztjn lberoplaats ging het inrichting ï/arga-doel. noordat onze voorhoede de li/arga verde-
diging vakkundig open scheurde kwam Rinus oog in oog met
de !ïargakeeper en maakte geen fout; 0-6. tit werd ook_ de
eindstand. .1,.1- net aL een €oede wedstrijd.

trï.I,NDER.

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

Gehoord i "/,1u aanvcerder moest ik van de scheidsrechter
een speler manen zrn mondje te houden; 1k er heen, maar
voor ik bij hem was kreeg ik de ba1 tegen rorn hersens -goal!...rrJ-S.
+++++++++++++++++++++++ ++++ ++++++++++++++++ +++++++++++ +++ +++

TTJNJE ZM 2 - OÍ,}EBOO;IN ZM

!ïiat het ZM-el-ftal betreft, kunnen we de eerste overuinning
nelden van dit seizoen, na een teleurstellende eerste wedl
strijd tegen .Akkrun, welke werd verloren net 4-5.
.Alles liep zaterdag beter, ondanks de regen en de harde
wind wisten we in Tijnje voor rust de stand op 0-1 te bren-
gen door een mooi doelpunt van tr'.Enge1s!ta.
Direct na rust scoorde J.Qarmé O-2 uit een goecl ge-n-omen
vrije scL ai van il. Eyzinga. Pas I min. voor Ëet eínde werd
de eindstand'op 1-2 bepaald toen de buitenspelval niet sloot
le L-2 overwinning was volkomen verdiend, daar we de gehele
wedstrijd sterker zijn geweest. Gelukkig draaide de achter-
hoede deze wedstrijd goed en werd de voorhoede druk aáii rret
werk gezet door het sterk spelende middenveld, welk werd



bezet door linol - v/d Meer - Eyzinga.
Jongens, laten ïve zo doorg:ian en de, stemming welke we nu
hebben bewaren, dan gaa.n we zeker meer wedstrijden winn€.í!.

f .JEISM/'
+f +++++++++++++++++++++++++ ++++++ +i-++++++++++++++++++ + ++++

/,TTENïïEa }nze trainer heeft verleden week zaterdag met

- 

cle trainlng van de keeper zt n hórloge tijdens
die tralning zoLang achter het doel neergelegd.
Sindsdien is het spoorloos verdwenen. Er waren
enige jongens aan het sp'-'.Ien tijdens d1e trai-
ning. lVie heeft het gevonden of weet er mis-
schien neer van? laar het een aàIrdenken was
zou de hee.r de Jong het uiteraard zeer gi:arne
ie rug wlllen hebben. \lie hier iets van weet
nene even contact op met het bestuur"

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

Deze vredstrijd werd vclledig beheersd door de vreergoden"
Een in de lengterichting ober het veld staande zuid-wes-
terstorrn, vooral na de pavze vergezeld g,ande van vJare
plensbuieno heeft uiteraard een zwàar stempel op deze wed-
strijd gedrukt. Vccral bij Oldeboorn kon vrijwel ni.emand
in zt n gevJone spel komen. . ;

Slecirts vermeldenswaard over deze i'redstrijd is alle,en voor
de statistiek en uiteraard voor de competitiestand dat de
gastheren 4 keer wisten te scoren en dat de Boarnsters het
doel van de tegenpartij in het geheel niet vristen te vinden,
zadat deze 'rdroefgeestigeil wedstrijd met 4-0 werd verloren.

,1, "v/d t/tEutEN
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TE K00Pr 2 paar voetbalschoenen - maat jJ en 36.

' Bii J.Bethlehes o====-

I paar z.g.a.n. voetbalschoenen naat 6 bij
mej r J.Nieuwland, Sraksdyk 1 Oldeboorn.

+++++++++++++++++++++++++++++-F+++++++++++ ++++++ ++ +*+++++++ ++.
V/iN ])E FECI{ETÁïiISg
Voor de volgende spelers is wel een keuring aangevraagd,
doch ze zijn wat het keuringsgeld ad f6,-- betreft tot



ntr toe in gebreke gebleven:
0.Wouda; Hein__.Akkerman; S"Jager; M.KLeefstra; B.de leeuw;
K.Poepies; Jr.visser; J.liagenaari T.Jelsma; F.Bles; H.Bruín-
s&a; H.Kerkstra; F.Tamminga; lV"llatzema.

0p dg identiteitsbewijlen 1an de vol'gende perrsoÍieÉ 1,s nogplaats voo' een prachtige foto - U snapt het wel_:
H.KgSkstrai F.faromingaí 0.t,,Íouda; J.trijkstra; tr'.Bangma;
L..Àkkerman en T.Keunrng.
vEr?z0EI{E frr z0 sPOEtrG ivioGE],rJK rN oitllt rE BltENctrN.le damesleden ê.&. die reeds hun keuringsgeld betaald had-
den en niet voor de keuring ztjn geweest kunnen hun geld
terug halen bij de heer S.Knol, Ds.Niewoldstr. T. l

J,SPOXISTRIe, sêcro
+++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++

0Ï,lEBOOilN - 1,ïIIPER BOYS

Qgndagrniddag stonden we*voor onze Zde comp.wedstrijd vandit sej-zoell.,llrect na de aftrap kwamen dè Boys al- een beet-je druk uitoefenen, maar na enige mislukte pogingen begonnezíj wat zenuwachtiger te spelen, waar wij dan ook gebruik
van maakten en wat door Piet Rodenburg afgestraft werd doorte scorene l-0.
lta dit doelpunt konden wij elkaar niet meer vinden en warenhet onze gasten die het spel maakten.
Na een voorzet van de rechtsbuiten van dd Bgys kreeg ï/.Huis
man de'bal- wat onfortuinlijk tegen de arm waárop de-scheids-rechter terecht" een penalty gaf. Deze werd benut, l-1.
ook na rust waren het de Boys deÍ he! spel maakten en namen
door een kopbal de leiding, L-2.
Ílet leek heel even dat er nog een gelijkmaker inzat maar
het waren weer de Soys die scoordgn, f-3.
Niet lang daarna was het a1 weer raak, L-4, wat tevens de
eindstand werd.
Jam-nier j ongens , vtààT zondag gaen
tegenaan, )an ontvangt TFS onse
bete.r .

we er met volle moed weer
misschien lukt het dan

JOH.BnOUi,IEn.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.i

Gehoord, l:. l:*gO,lf*{!.,4" toeboqst en de oude van dagenkrijgen het geld... J.S.



YÁN ilE JEUGDIFIEI-,ING
1ll oI.àra

* uen leweldige start t 5:2 tegen ONFr een nederlaag
tegen !ïarga, 4-L en een overwinning op Ïrnsum was het
reèultaat vÍln de afgelopen drie zondagen. Tien goals
voor - acht tegen en 4 "punten.
ïrnsum wist nog niet wat v,erLíezen was, alles. werd nog
gewonnen. j)àar kwam nog bii da! ïve onze keeper \]t3tze
áoesten nrissen wegens ziekte. Om die reden zag 1k het-
zeLf nog niet zitten dat onze jongens de twee p,-ntjes
mee naar huis zouden nemen.
iViaar met een goede inzet en een geweldige wiJ. om te
winnen lukte het.
Zondag à.s. tegen Friesland 2.4 hoop ik op een zelfde
resul taat .
,'latze, beterÈchap, en tot zandag 2 uur.

========
OL.'IIEBOCIïN .lB - }i.BOYS 4B

Yri jdagavonci l-3 sept. moesten we

voor de competitie sPelen.
onze de::clo wedstrijd

Na de eerste 2 wel goed te hebben gespeeldt
ONF 9-0 en Bleu BoJ's-Oldeboorn 0-6r zov deze
feld moeilijker worden.
\ïe noesten óp vrijclagavond spelen want zaterdag waren
I jongens er niet. Kwart over zes moesten we spelen,
naár óat liep al1emaal een beetje uit de hand want de
gebr. Kalsbeek waren een beetje te laat.
Fa de af urap werden we neteen onder druk gezet r,vant

die jongens waren veel sneller e4 fel-ler" Ifaar door de
uitbiin[.ende keeper J.v.Ka]-sbeek konden rrre de stand tot
de rust gefijk houden.
Na de ruót wás het m.eteen weer hetzelfde beeld. Tot er
één van de gasten werd gevloerd net buiten het straf-
schopgebied. Er wer:d b1j ons een muurtje van 4 man op-
gestètA, naar 1n dat muurtje zaten nogal wat gaten.
Ín natuurlijk gaat dle daarnet doorheenl en onze keeper
is kansloosr 0-1.
Toen waren wij boos. En daarna glngen wij alles of
niks spelen. ioen'3.it,tulderi op het middenveld kwam, kwa-
nen de bal1en ook wat &eer en hoger voor het cioel.'

H.de JONG.

Oldebocrn-
ongetwij-



Tot tr'f ov'Kalsbeek de bal aangespeeld kreeg, passeerde ztnman en de keeper en bracht de stand op 1-i. rraarna zakten
?n?e gasten helemaal in elkaar d.w.z. zê trokken z:oh
hel-emaal terug. Er werden nog eerl paar hele goei.e sàrroten
9p !et lrachster goal_gelostl Maar-het bleef*bij l-i.Toch een goed gespealdè wedstrijd. rk geloof aai we zater-dag tegen Drachten 4B uit moeteÀ. En iÉ hoop dat het danweer zo goed gaat. prir rysvli,

=======
0L!EB90RN PUP. 1.4- tI{K

l;ie hebben zaterdag 10 uu.r gevoetbald.
i.de hebben met 4-2 gewonnen. Harm Numan schoorde eerst eendoelpunt. En toen schoorde lan u/d !ïoude. En toen kregen
we nog e en goaJ. En dat was binnen tien minuten"
En ín de tweede helft kregen ztj één, maar Jan Bethrehem
kon hern ook niet hruden.
En daarna schoorde Tjeerd ypma. En daarna kregen we nog
een doelpunt
En zo hebben wi j het rnet 4-Z gewonnen,

;IIENI( IIUITEM.A

À2 PUPII,IEN

\,ïi-j moesten zatergmorgen om lo uur tegen Drachten voetbal-len, het ging eerst goed van een moolè voorzet van Jan
Kroes maakten wij een mooie goal. rater ging drachtenin a.anval over en maakte ee! doelpunt. en rra een poosje
maakte draehten nog een doelpunt.
Na !e rust ging lgt goed er werd niet één doelpunt ge_
maakt. v/e voetbalden rustig door, tel-ken a1s wè ec_,.r-kans
hadden was het bu+lenspel of het was een hoeksehop, erwerden ook wel vrijetrappen genomen, later kreeg !órneiisde bal en rende renee van door,, vtai< voor het eínáe schop-te Theunes Jelsrna één van drachten tegen de poten maar *i;kregen toch nog een vrijetrap omdat é-én van órachten bui--tenspel stond. even rater fluite de scheidsrechter af voorhet eincie.
Na de wedstrijd_kregel we van kroes nog een ijsje bedanktkroes van otls allemáal.

PETE.T? YPML



OPSTET,TJTGEN EN PltoGR.AMM{

Blj het zíen van de opstellingen zullen sonnÍ-gen mis-
schien merken dat hun naa.m.er niet bf i staat. Daarom
Á.run een'kortê opnerking hieroverE
lloor het verveorsprobleem is het noodzakelljk geworden
dat ledere week blj die jeugdelftallen dle over 15 of
neer spelers besctrikken èr 2 thuis zull-en moeten bli;-
vetl. Dê 2de oorzaak ligt aan het feit dat er per wed-
strijd nrax. 2 wisselspélers mogen worden ingezet, .zoczt
er aáders dus iedere week 2 spelers onnodig meerej-zer.'
De leiders zullen proberen oit el-ke week ?oveel mogel. jk
af te wisselen zodat j-edereen regelmatig kan meespeÏet .

Namens de jeugdcommissie, 3.oe VRÏES.

J . en D.Bethlehem; T.Ypma;Ii.de Groot; Iï 'Numanl J 'J "i1;k-
stra; "A..Akker&an ;' J .v/à Wóude; J"Fokkema;J .v/d ri1al;

M.Veermanl r?.Huitema en G.Visser"

ONF 1Á- 0,B00nN lJ /,.ANV.ANG 10.00 uur VEIïTIEK 9 "L5 uul 3

OLrEBoOltN n2 - oNT A2 jXNV.ANG 10'00 UUi?e

H.de Vries; T./,1tena; T. de Grootl G'Heerna;0'iVouda;
J.Kroes; n'.v/a Veenl S. de Roos; H"Numan; J'Stuiver;
P.Ypma; Ili.Jansma J.de Boer en M'T"Jelsma'
0llEBOO;fN lC-}ï.AiiG/i lC /r.ÀNY/:NG 11.00 UUFi:

E.Teitsma; R.Jelsma; H.1ï.v/d Krieke; U:de Vries; Io
Keuning; Ph. €n J.liikstra; A"llaay,esi E'Folkertsma;
F.v.Heóí.; J.Meester; J.Otter; H"T /d l\leer; li".Akemann
en H.Oosterbban.

!!Á c,: :TEN-4I]-0:F!-OI?NI B Á /'NV J.ryg_J":lá-lESlgK 4:-39 gurl I

J " en trï. v. Kal-sbe'ek; P.Tysmal i'ï"Vi'sserl F 'tsangl ia;
l.Nu.nan; ïI.J.v/d Kriekel .À.i\lui]-derl B.Fiaspei-; P.;e Meerl
l./,kkerman; P..Àitena en ii"Yeldstrac :

OI,IXBOOdN 1J-FITIESI,ÍN' 2A "4_SlrtI$*à€9_IJVltI
\ï.ïvat zenai B.Oosterbaan; i.v/a Meulen; S'Teunll senl
F.3ies; S.ninsn'ra; T'tsodenburg; \'!'Niid*i I'Y?fl ; G'0t-
t""; i.venema; H.Bruinsma; B,v.Hee-l- en R.Veldstl"a.
vnRilEriE PR0ÊÊ4$iá:

De Sweach zn - Orboorn znr 4.30
[FS- Oldeboorn 2.qQ
ntctrun-: -- Or boorn 4 10 ' 00
Oldeboorn I '- Thor 3 10'00

uur P.de Grou v

n p.p, Metzrr J.I(rol
rr M" Ve enstr


