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ON!,{NKS alle aflastingen van het afgeropen weekend menen
we er toch goed aa"rL te doen om ook áeze-week te verschlj-
nenr gelet op de hoeveelheid copie - waar we uiteraard
dankbaar voor zijn.
Oldeboorn l. veqrastte verleden week vriend en vijand door
de lastige uitwedstrijd "tegen TF$ met Z-3 te wináen.lergerijke resurtaten doen ons goed. en we rekenen dan ook
op neer van ddze overwinningen.
zondag dus de bekerwedstrijd tegen de steike 3de klasser
./,sser Boys.
Iit belooft een interessant duel te worden. Gezieh het
klasse verschil zou een fiederraag normaal zijn voor ons,
maar we hebben per slot van rekening ool ar eens ee.n 2de
klasser met lege hanoen naar huls gàstuurd in een beker-
wed strijd !

Het Zde elfta1 draait ook nog goed mee dit seizoetl.
09k zondag thuis tegen de swèaeh 2 moeten de puntjes bestthuis kunnen blijven, geret op de resultaten van deze ploeg
tot dusver.
Het 3de en 4de elftal ontmoeten elkaar ar voor de tweede
maal dit seizoen. Een vreemd competitieverloop o.i.
ne vorige ontrioeting elndigde in een duidelijÈe overwin-
ning voor het 4de, reden voor het jde om er deze keer
eens alles aan te doen on nu de rollen ora te draaien.
Met wat meer Lnzet dan de laatste keer moet d,i't toch kun-
nen lukken dachten wij.
Oldeboorn zn, tenslotte ontvangt lrachtster Boys 9..ieze ploeg heeft tot nu toe- slechts één puntjè kunnen ver-
zamel"enr' terwij Oldeboorn zrr op een gedeelde 2de plaats
vertoef t. 0p papier dus een gemakkelijke overwinnhg -waar onderschatting kan fataal zijnl Opassen dus. 
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Z0'N!ÁGM0I?GEN 29 september L974 ea, 7.4A uur gaat de wek-
ker af ten huize van dê secreta-nis J"Stroomstra van de
v.v, Nieuweboorll. Hfj moet wel vroeg op wil hij al-s be-
stuursl-.id aan de eisen van de KNVB voldqen. De ei-s van de
KNVB .Iuidt, ik citeerc ook de aanvtezighcid van een tcr:"eln-'
knecht in dienst van de gerieente, dus ook in cienst van
de verenlgingi ontheft het bestuu.r' van de ihuisspeletrrie ve.r"
niet van de verpllch.ting er voor zcrg te dragen dat bi-j he'';
keuren van het tere:n docr de consu.-'l- voolr erl vredstrijd,
tevens een verantwoordelijk vertegenvtoorciigei-''vail de rlere-
niging aanwezig is.
le -heer Stroontstra voofiloemd, boot'devcl plichtslreti'achting,
neenlt de telefocn 8.15 uur en krijgt verbinding net de con-
sul v/d Stop.
trGoedenmorgen, -U spreekt net StroOrns'ura" wa;.lneer denlct u
het terrein te keuren?'t
le he er v/d Stop - kort ffià.à? krachtlgs rt9 uur preciesÍ'l
Stroomstra neemt nog ee-n ci-garetje en een briirie thee en
fietst op Z In el-f-en-rlertigst naa.r het spori:terrein, $Ju,3I'
onze terreinknecht G.Paase.nburg ook aL aanwezig is,. FIet
veld ligt er sl-echt bii, wat de eonsuil, de heer v/o Stopt
met cie heren Stroomstra en Paarsenburg eens is - ctu"s afge-
keurd
:)e drj-c heren gaan hun lieegs.
Flet elftal van Nieuweboorn moet na'Luurf ijk geuraarschuwd wor-
den. !e heer Stroomstra fietst bii de elftallei-der, de heer
van Beveren, langs, doch deze ligt scl:Íjnbaar nog in oiepe
rust,.èvenais bij de aanvoerder, de h.eer \ï.Steema.n3 hier is

a

a

ook nog geen koP te zien.
le secrgtaris dacht.a eerst maar even
maar ween. eens zien, het is misschien
vroege kant, 9.2o uur'

een stukje eten en dan
ook nog wel wat aan de

bed gekomen,le kroost van de heer Stroomstra, inmiddels uit
verwelkomd onÉe secretaris met 0e v,toorderis



i

f'!ïaar komt pa vandaa"n, ben je niet op bed geweest?rlvoor de heer strocmstra te[st-en-uiiràg tán eà".n,wordt er gebeld " 
v -'-- a

"G?ulenegrgef , , 
h1"r mgt ïepgelm.an.vfd Stop belde mijzojuist dat het teirein is afgekeur'd. 'rvelfe-p"óàuoo""

er nu precles moet volgen;wê€t ik niet, maar gr u"n"naar van .Beveren en steeman, &isschien'wet"n à'ie u"meer vanrr.
tre fam. stroomstr? gllg na dit telefoongesprek eest aantafelt zo druk had hij-het nu ook weer àiet.onze secretarls_schrokte een stukje brood naar binnen,en op naar van Beveren
H?lverwege komt hij, 1Í.Steeman tegen en zeg\errHet temein is afgekeurd- ik zal het oók"ó.r.n tegenvan Beveren zeggenil. r .. .tfHoeft -nietr lk ben ar bij de consul geweest die mevertelde oaf het terrein afgekeurd *.Ë en van Beveren
list schrjnbaar nog op één,oor; nou ga ir. ."Ën-Ëij-à-jongens langsil.
/,llebei &f , Stroonstra en Steeman.
stroomstra heeft zowat*een uurtje rust gehad, telefoon:één van de gebroeders Oud vrae,g[ atfstroomstra, gaat het voetbal-ián door? Nee!, nou bedankthocr.rl
FIet leek er nou. op 'dat. de secretaris vrijaf hadl fiààr rre ehoor s wist de trainer u.de oud het wel àat cle wedstrljdwas afgel.ast? Maar waar was deze man te bereiken, Àisschiwlst llengelman het wel, 11.30 Lr.,rr inmiddels.rrJa.Iïengelmanr.hier nog eens met stroomstra, weet detrainer wel- dat de wedstrijd niet door gaat? zo niet,waar en hoe kan ik de Oud bereiken?r'trstroomstra, daar zeg je me wat, ik geroof vrel dat ik heri:
Iia Ttin ouders kan beieiken, je trooit nog van melrlHet duurcie nie_t lang of daar ging het belíetje,*"*rrItstroomstra, Hengelman hier, ik lrijg geen gáhoor bi; deouders van de 9u9, weet ie vrat, ik Éér-net l}aatseiiii.
lglur_ even op dat ze hem daar even opvangenl oaar Èóiáthij altijd eerst even iargstÍ.
secretarj-s af, en schonk ztch een glas bier in, hápte1n het schuim, en slikkende naar dó telefoon oíe wbrinkelde g

rriiiet Stroomstra tl

'rstroomstra, hier met Rinus stuw. Hengelman belde op datjulrie de trainer nlet kunnen bereikeÀ. Toevatlig wóet



ik dat hij met z'n fanilie in hotel Zeelust in Pakster-
zwaag z;.t aan een veriaardagsdine'r. /rls je wat wilt dan

moet je nu direct da*r heen bellen'r.
Zo geze&dt zo gedaan.
"Goódenáoigen, 

-met hotet-caf ê-rest " Zeelust lrr . . --rrGoedenmidá-ag menserr u spreekt met Stroomstra uit Nieu-
weboorn; is óe heer oe Oud bi-i v aanwezig?"
Even stilte.tru. de Oud hierrr. '

ftl{et Strocmstra, de wecrstrijd gaat' niet door rf 'llat wist ik at, i-t fren Turfstra vanmorgen gebeldri die
vertelde het me ! tl

lje secretari-s, na nog een paar vragen gesteld te hebbenT
finaal &f..
Het bovenstaqnde is overgenomen uit het nog n19t ver-
schenen'clubbiad van Nleuweboornr ê[ mocht u hier per-
sonen in herlcennen, dan is het ncg rryaar ook'
tlt kan' ons a1s beêtuu:'clers val Oldeboorn natuurlijk ook

áóU"uren, oaarom 1s het*wenselijk dat hler eenslr-ltvoerig
over gesproken wordt.'
Verder màet u dit beschouwen als een stuk geschreven
voor de rubriek die één keer in de maand verschijnt 1n
het clubblad van de v.v. Oldeboorn.
Voor de maand november verzoek ik de heer Henk de'Jong

ïfiï"ii.lrlï f;:tíi*ï"?; lang als dit stuk te z-in R"d.)

' JOH ' SPOEtr,STn'/"

+ +++++ + + ++++ +++ + + + ++ ++ + +'+ + + + + + + +++ -i + + + + + ++ + ++ ++ + * * * -r * * ** *

Naaq-qg4leid lngJan d,e. l-gJerEenopren kluchlrl a
a

welke viaOfficiele berichten

--

radio en tv bekend

ViflJlliig: r?adio-nieuwsoienst om 12 '30 en 13 "00 uur;
en om 13.00 en 18.30 uur.

ZJTEi?lÍGl iladio-nleuwsdienst 0m 8.00 uur'v'm'
=--r-- Yara on 10.15 uur Precies;

veràer om l-2 . l0- 13 .00 - lB .00 en 18 ' lO uur '
ZOI,ltÁG; ;1";dio-niqurysdienst om 8'Or.,, u\rf ; - ^

vará"oni-g;Óó-uui"én-,ivio 
- om tz' 3o uur'

IF

rt

3

afgetasting wed strijden
kunnen worden gemaakta



/,fgetastingen door de consul worden door de secretaris
zo spoedig mogelijk aan de heren leiders en aanvoerders
van Èetreffende e1ftallen rnedegedeeld'
le jeugd krijgt bericht via de ieue9ggmmfqsie' -
óot: zrif t u aÉlefasf,ingen via het publicatiebord kunnen
vernemen.
Het één en ander u meegedeeld om rthet gevlieg en gedraaf "
naar o.ê. de consul te voorkonren
Hlerbij nog enkele tel.no.'s vo9.r -h"t geva13... 

..,

J.Spoelstra 529 secr.
S.Visser 46L Perun
M.Ve enstra 53] best. '

Ireden die binnenkort voor de sportkeurÍng moeten ver-
Àchijnen, kunnen een oproep verwachten in het laatst
van oktober.^ Ochtendplasjê fieê,'efiI€,'. 

J.spoelstra,secr.
+++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

STiiNIEN SXN . ELTTI,Ï-,IEN
(niiee r )

4de klas it I

Heerenveense
Oldeboorn zm
Tijnj e zm 2
,Àkkrum zm 2
de Sweach zn
Jubbega zm 2
Gorredijk zm
lracht . BoYs
z1f33

ilES. 2eklas I':

Irnsurm 2
Goredijk 3
OIdeboorn 2
Nieuweschoct 4
Ileerenveen 4

!3Ëfi?*2 z
Bakkeveen 3
de Sweach 2

BoSts B 4-B rB- 2

1-6 20- 6

4-6 L9- 5/,-4 15-10
4-3 1r-19
3-2 t0-11
3-2 5-L2
3-1 9-2L
3-o 5-L2

20- 3
11- 2
10- 4
r0- 7
7-B

IT=LL
3-L4I 3-26

4-B 1l- 3
4-5 16-6
4-5 L2- 9
3-4 L2- 7
4-4 10-11
4-4 

'- 
ó

)--?, ?-- t
1-1 2- 6
i- o' 6-L7

3-6
3-5
3-4
4-4
4-4

J:)
3-1
4-

lrlarga 4
Tijnje 3
Thor 3
1Í1spol:a 2
Oldeboorn 4
Irnsum 4'
G./ITTC 4
/,kkrum 3
Oldeboorn 3
Bleu Boys 3



Hierin niet opgenomen de gestaakte wedstrijden
llispolia 2 - Oldeboorn 3 en Bleu Boys I benevens de
wedstrijd Gorredljk 3 ÏVarga 2, welke allen opniqrlw
gggden yastgeste+d.

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

ritprn"A!{'I,- ËcHEIrstïECtlTER - BENT U ONZE,tï.ÀN31

Onze man beantwoord aan het volgenderrsignalementr';
= Jong (niet jonger dan 16 j*ar, roin. leeftijd)
= Sport minnend

= .rïktief van aard
Energiek en {oelbewust
= Enthousiast en zoekend naer een gezonde ontspannings-

mogelijkheid
= In het bezit van leidinggevende kapaciteiten.
Nognraals BEItiT U ONZE M.ÀN?
Jan zijn wij reusachtig blij, want 1 novenber g.:at er
een kursus valír. start die dan wel voor u geknipt moet
zrJn. Xe kursus IISPIR/'N'I-SC1{jJMRI1CHTER.
leze kursus, di-e in feite de weg naar een indlvidu.ele
vorm van sportbeoefenlng voor w openl-egt start oa-

' streeks half rrov. 1n Leeuwarcien, irachten, Srreek, Hee-
renveen en Oosterwolde.
}e kursus duurt maar 7 dagen met ee"n praktijk van cà.
à j..rar.
Stuurt u ond€rsïàarld€ strook gauw in?

0 Gaarne ontvang ik van u inlichtingen over cie opleÍ-
dlng tot adspirant-scheidsrechier, welke tioo-r u
wordt georganiseerd.

0 Hierbij geef ik mij op voor de kursus adspirant-
scheidsrechter, welke bi-nnenkort zaL aanvangen.

Naam. . o . . o o .. . . . . . . . . o.. .
ÁdreS o . . . . . . . . ó . . . . o.
;7oonplaats.... o... è o. ..... o o o.
Geb.datu$........ r. o. o o o o... c o o..



opsturen naar de Koninklijke Nederlandse yoetbalbond
Ifdeling Friesland, Emmakade 2A, Ï,eeuwarden.

++++ +++++++++++++ +++++++++ ++++++++++++++++ +++++++ ++++++++
ST./INIEN JEUG.IVOETBNI

.A-JUN. I

Tlarga lI 4-8
.Akkrum lJ 4-7
Irnsun: lJ 4-6
0LrltBOORN 1"4 4-6
F.V"C" 2A 4-3
O.N.F" l-.A 4-2
Rood Ge el- 2!' 4-0
Fríe sland 2A 4'-'A
Rood Geel- 3i'hi jgevoegci -ncg
niet gespeeld t

B-JUN, r

tr/ispolia l3
de Sweach lB
OI'EBOORN 1B
Gorredijk 13
Dracht.Boys 48
Bleu Boys 18
Thor IB
lrachten 4 B
ONF 18

_4bpuLi
)e Sweach
Tijnje
fri spolla
lkkrum
OLi IBOORN
0erterp
Irnsum
0l{r

9*{9S:l
./,kkrun 1C
Traehten 2'C
Dr.Boys 2C
de Sweach l-C
\i/arga 1C
YenVlC
ïrnsum lC
OIXEBOORN 1C
G,;VC 2C

4-7
?-6
AÊ,
'i-\J
+*,
4-4
aó

J-t
3-0
4--0

4-7
4-6
AC

3-4
3-4
3-2
4-2
4-2
3-0

4-8
4-B
4-5
4-4
+=+.
4-3
4-0
4-0

'r opmer-

àz_-893. "

BCV A2 4-B
ONT 1,2
Jr.Boys r:7 3-4
?r.3oys JU t,-4
lrachten 1,7 3-1
Gorredi jk !,2 4-L
0llE300nN 1,2 3-0
Gorredijk i 3 bijgevoegd, nog nlet gespeeld.

N;.ar aanleiding van bovenstaande standen een kor,i
king over d e j eugd elf tall_en.



!e /,-Jun. kunnen in lrwarden tegen Rooci-Geel tonen dat
ze ook dit jaat weer kampioenskansen hebben en zullen

waarschijnlijk de volle winst weJ- nee terug íl€81€rr.
Ook de B-Jun. hebben thuls tegen Tlor een redelijke kap-s
om mee te komen in de bovenste regionen.
De C-Jun. moeten na een paar m.inder gelukkige wedstrljden
nu in Garljp tegen Y en V de eerste punten van dit sei-
zoen kunnen pakken. Hetzelfde geldt voor de 12 \Ïelpen
thuis tegen Gorrediik. Tenslotte de 11 lVelpen: bii winst
in en tegen Irnsura klimnen ze weer een plaatsier wat wel
mogelijk 1-s tegen de hekkesluiter.

B.de Vries, namens de jeugdcomm.
+++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++ +++++ +++ +++++ +++ ++++
PriOGi?.Alvllvii EN 0PSIELÏ,INGEN V00R lI! V/3:]KXN! I

oLnEB0ctlI{ i2 - G0i?lulIJK li2 ir/rNV,iNG }0.00 uur:
0.v/ouda; H.de ïries; G.Heerna; T.de Groot; J.Kroes; H.Nu-
man; Il.v/dVeen; S.cle Roos; J.Stuiver; P.Ypma; T..lltena;
J.de Boerl lll.Jansma en M.,I.JeJ-sÍl&.
I rtl{ SUIvI 

' il - OllEBO Oi.lN 11 JE iiT l?EK 9 . 2 0 ugr :

J. en l. Bethlehem; T.Yproal Il.Numan; P.Heida; i.,ikkeflnan;
J.v/dv,loude; J.v/u Wali J.Fokkema; M.Srouwer; M.Veeruan;
il.Huitema en G.Visssr.
V-en V lC - 0l!EB90rl1{-}C VETITBEK 10.15 uur:
r:l"Reitsma; H,'ít,v/d Krieke; U.de Vries; Ph.i)iikstra;
J .li jksti'a; ,{. Haraye s; E . Folkert sna; H .0o sterbaan;
,.?..Akénann; F.v.Heel; H.v/d Meer; J.Meester; J.0tter.
OLTEBOORN 1B - THON 1 B ,,.ANVjNG 4.1513.45 in de boxl I

.i. en \ï. v. Kalsbeekl P.Tysma; !.Nr:man; \ï.V1.sser1 -l'.i\{ul-
d'er1 I,..Akker^nan; P.de Meer; B..Haspe1; H.J.v/d Krieke;
- i . Veld stra; P . /.1t ena en J .J .v/ d Hoek.

ri00rl-GEif,,-2i - OIIEBOORN Il \rliïTI?EK 8.45 uurr
'..If/atzema; B.0osterbaan; S.Teunissen ; F.v/d Meulen;
.i.Yalk; G.0tter; Il.Veldstra; !V.Nijdami S.Binsma; F'lies1
,-,.Venena; f . Rodenburgt B:I:11:1_"" H.Bruinsrna.

oldeboorn wr - Drachter ;;F-9- ?.19 u*r r.Q:efer
Oideboorn - .l,ssei Boys 2.00 tt ??
trldeboorn 2 - de Sweach 2 10.00 rr J.leemburg
Oldeboorn 3 01d eboorn 4 12 .00 rt leid er


