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Olubblad vrvo i'0!IEB00RN|'- opgericht L5 april 1923
15de jaargang no.$ 7 oktober L974
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0vER?rcHr
Na twee weken zonder clubblaadje, en mét een enorme hoe-
veelheid'overtol-llg regenwater en dientengevolge de
broodnodige rust voor ons teruein, begon het ér op te
lijken dat het Boanster rrsportcomplex" uitgebreid zou
worden met een tweede ij sbaan íraar gelukkig kon er
zondag j.1. al weer gespeeJ-d worden, zodat we nu hope-
J.ijk weer eens een echt voetbalweekend tegeme t gaart.
Het eerste etftal speelt dit seizoen duídelijk met een
gunstiger Berspectieven dan vorig jaarr,want na de 7-2
nederlaag tegen Tynje vorige week -een wedstri.jdt om
naar snel te vergeten- werd nu dan toch weer een punt
binnengesleept door met 2-2 geJ-:-1k te spelen tegen H.D.To
Xen wedstrijdt waarbij weer eens duideli-jk bleek, welk
een belangrijke invloed de scheidsrechter wel- niet kan
hebben wat betreft het scoreverloop
Zondag à.s. j-n en tegen Surhuisterïree.n moet een gelijk-
speJ- of een kleine overwinning toch wel weer tot de no-
getijkheden behoren.
Oldeboorn 2 krijgt nu, na de noodgedwongen 'therfststoprl
dekans orn revanche te nemen voor het, onnad,igg gelijkspel
thuis tegen Nieuweschoot in het begln van dit seizoen,
trouwens een overwinning in Nieuweschoot zott, na de 3-2
nederlaag in Ooruedijk, zeker g,en overbodige luxe zíjn.."
I)an ons derde elftal, dat in tVarga letterlijk strijdend
en vechtend tenonder ging en de, 7-3 score. ln het voor-
deel van lVarga loog er ook niet oml
Thuis tegen ïVlspolia zal er nu weer .€ens ,een puqtje
gepakt moeten worden.
le veteranen reizen voor de tweede maal naar lippenhuizen
waar na de lichtwedstrijd, die in een 4-4,.stand eindigde
weJ- een,overwinning in de lucht haqgt voor de oudstrij-
ders van àanvoerdei Ni3holt. .
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Het zaterdagniddagteanr vórloor _qql'erwacht met 2-O ín .Akkrumr
Ci"reitee.ciJfers waarmee men Z.T.B. verleden week versloeg.
Deze week ztin ze vrij.
Van de .ieugdafdeling valt weini-g te vermelden, daar er
sleehts-dén ploeg in het veld kwarn.
!e AZ p11p. vèrloien in gpeinde met aeer liefst 5-U van
Éopiopêf Q.N.T., maar we gaan met volle moed verder tegen
lràchten 7 en piobeer de eerste seizoenoverwi'nning mee
terug te nement

le lil welpen ontvangen 0erterp -en will-en ?" h.et. noq steods
áunièztge-kleÍne kaásje op een k?rypioenschap behoirden dan
moet de vol1e winst worden behaald..".
lC ontmoet nu dan eindelÍjk- eens een gelijkvraardige te-
gónstand'er in de vorm van hekkesluiter G".A^V.Co 2, beide
lto"gun wachton nog op hun eerste ze'? en l-aten we hopen
àat áeze nu voor tFaiàer Huisman een feit wor'dt.

De B- -iunioren hebben een vrije zaterd.ag en cle A-junioren
gaàn wáarschijnlijk met gucces proberen hull tweede pJ-aa.ts
te behouden tegen 0.N.F. -

Rest ons nog alle elftallen veel succes eri een prettig
weekend toe te wensenr"

ENKEI-,E IvmtErErrNGEN V4N EEw
ian het opsihrift kunt u zien dat het redaktie-adres
Ís verandêrdr plotseling, dat kunnen we niet zeggen,
vaak heeft .f .miSnfreer gezegd a}s iullie een ander kun-
.nen vinden die óe redaktie wil overnemen dan 8paa8_.
Net zo vaak als Jappie, zo noemen we hem.asders ookt
zei "Ïk wi.l niet nèèrtt zo vaak hebben we hem ook weer

+BfïEË h38f,"f;3Ëtt'l,3glu*31 Ë$3fi''3i Ë3fi"p*t achter
gezeÍ ook al ondat hij zt-ek wá.sr.
ie vraag van orls was nu, wie typt.het blad en wie
zal nu Ëet ttoverzi-chttt schrijv-en.'
fr,àt it"t typen betreft dat zal Mevr. Hofstra doen;
.het zaL natuurlijk eerst even moeten wennenr _inde-

_íirg-"Át. 
naar wé geloven, dat dit we1 in orde komt.
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Zoals u ziet is het eerste overzicht geschreven doorB. de Vries en we hopen dat hij dit zát bj-ijven doen.
Verder hopen we dat er geregeld verslagen van wedstrij-
den binnenkomen of anders sohrijft u gewoo-l eens een
stukje, we moeten minstens copy voor B paginats andersrrverzuipenrr we in de recleme,
Henk de Jong zou voor de maand november een stuk schrij-
ven en verder verzoeken wij u de eopy Maandagsavonds op
zrn laatst in te leverenc

HET BESTUUR

**rL*****+++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++

.Afgelopen weekend zLJn er naar enkele vredstrijderi, ge-
speeld, maar wat de wedstrijdformulleren betreft ziTn
er ook nog noqit zoveel fouten genaakt als in dit
weekend.
Van ï'farga { werd een forniulier ingenomen met enkel aJ.-
l-een lidnors, dit is inmiddels telefonisch in orde ge-
bracht met lTargao

Bj-j het eerste stonden de wisselsspelers niet opgeschre-
ven , de scheidsrechter schrijft ook.
Oldeboorn zm.. slaat alles, die heeft niets ingeleverd,
heren uraar is het formulier. .

lringend verzoek ik aan leiders en aanvoerders let er
goed op of al-l-es wel- in orde is.

tE SEORET.AETS
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.++++++++++++++

Ons voetbalteruein was vorige week zo nat zei Gabe
dat de mollen stonden bij de box met de poten in de
rucht t 

= ======--==
B en W van Utingeradeel krljgen de beschikking over elf
wisselspelers.



Nu de gemeente net de draineii-ng bezig is, is het
bordj.s "verboden te spuvJen't niet neer nodig;
het àal- niet zo gauw meer afgekeurd wordel'1."

gebeerq.

"Ging de wind maar eens liggen'l
trlVloet je niet op rekenen, jii gar:.t toch ool; nret op
het dweildoor natte veld liggen isrt we]."

' ========== :
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ru99_04L41-* -_o_F n TE;IE- Jr ?.

i',-rnvang: l-O "0e t.l.u.ro

J. en l" Bethlrehera; È_ÍJ51=i-tSSe; l,ï" Yee::inan1,

M. Sroulver; J.,.\rod. WouOe; J. yod. \ïal; J. Fokkena ',

.4. Jikkernian; H. Numan; G" Vlsser; P. Helda; !

pruËzu A7 - 0tjJ300RN_/,?;, .l

/lanvang: 10.00 [t-lr. Vertrek g.L5 uur',-

O. lVoudai .T..-ii-'tena;. T. de Grootl G. Heerma;
J. Kroes; R. í.ii. Yeen; S" de Roos; Ir{.T.'JelSma; ::

M. Jansmal, J. de Boer; J. Stui-"'er; H' N*nran; : ,

P. _Ipma '

OLDEBOOII\ 10 -=..Êrftr'.I.li. :3Cj

Áanvang I 2.00 uur.
.8. Reitsna; H.-lV! q.-Q-e Kqie&g; ll. Jelsma; U. de Yries;



T. Keuningl J. l\'leester; Ph" lijkstra; J. Pijks!_r.qi,
.4. Haayes; li.0osterbaan; H" v.do I!ïeer; R..Akemann;
J. (,'bter; F. v. HeeI; E. Fotkertsfirào , .

O.N.F. 1.4 - O],IEBOONN 1,I,3

AanYang; 12"00 uur" 'Yertrek ; l-1.15 uur;

ii'i. \ilatzema; F.Jgg_tgg!.ggn; F" Biesl F. v.d. Meulen;
G. Otteri i1, Val-k; S" Rinsna; ',,V Nijdarr; T. Rodenburg;
Íi" Bruinsmal B. vo Heel; i" Venerna; S. Teunissen;
1i{, Zandbergen" ' :

-=q!t,Lu_O9:u 18 heeft deze -ry-e-qh-yriJ-!i-i"

+++-F++++++++-t-+++++-t-++++-F-1.-F+-t-+++-i'++++-r-F++{-{-+++++.++++++++

AIC(ilInï 2- OI,IIBOORN LIL! a

l{et een noga] v,iat gehavende ploeg r,lerd de neis om
ï 1 uur near .Akkrum eangegaàn,
Fr was een schorsing ( mag niet lileer voorkomen )r
ene persoon dj-e zovJaar wegbleef ( 0at kan toch niet?),
nog een,opzegging, en daarbij nog steeds een zicke ',
louwe, (beterschaF Berryenst louwe),
Om half twee vrerd met de wedstrijd begonnenc
!e strijd was gelijk opgaa4d., net van beide kanten
kansen áie jammer genoeg niet benut werden. 

:

Eén mlnuut voor de rust lulcte het toch een .Akkrum-
mer de bal voor het doel te trekken; met...èel1 kopbal .

werd de zaak afgerond.
Na de rust werd . er, ve]- van "enze..kant..te.genaange&aant
maar het mocht all-emaa]- niet baten.
\ïat ons nj-et tukte, lukte de .Akkrummers nog één keer,
en brachten de stand op 2-0. Deze stand bleef het tot
het laatste fluitsignaal,
et !ïas ee,4 go-eqe wedstrijd en de beste ploeg heeft
ewonnen. Hopelijk een volgende keer beter.

cf . v. d.Veen



OI;EBOONN . H.D.T. 2-2

Na de wat.grof uitgevallen nederlqag tegen Tynje r kon
zonlag de halve winst blnnengehaald worden. i

Op een zwaar bespeelbaar veld was het Oldeboorn wat in
de eerste helft de beste kansen schiep. le H.l"T" keeper
stond echter ongelukki-gervvijs een paar keer.een doelpunt
in de weg"
Irykle Poepjes zorgde na onge veer een hal-f uur gespeeld
te hebben, toch voor een l--0 voorsprong.
llt was eóhter van korte duur, want bi-nnen 5 miniiten
kwa.m H.D.To uit een hoekschop vrat fortui..,líik gelijk.

==========

In de tweede helft kon H.lJ.T. meer dru.k op het Qldeboorn
doel uitoefenen, maar echt moeilijke bal-.l.er: kreeg doel-
man .rlurk Valk nÍet te verwerken

-De eerst goed leidende scheidsrechter echter was het
die voor een 2-L voorspróng voor Ïl.t.f . zorgde.
Na eerst Piet Rodenburg en Honkie de Jong genotee:i
te hebben, kreeg H.l.T. een strafscho.o cadeagr laqa!
!ïieger Huisnan èen kleine overtredingr duidelijk buiten
het strafschopgebiedr had begaan.

Jan de Jong was het, die uiteindefijk uit een vrije
schop de gelijkmaker scoorde'
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ +++

SCHOitsINGEN

Voor de goede orde delen wij nognaals mede dat ui-t
het veld gezonden spelers, ir afwachtlng van de
eindbeslissing van de strafcommissie, autonratisch
voor twee wedstrl.'iden ztjn geschorst.

++ ++++ ++****** r*++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Hoewel er vorj-g jaar te weinig belangstelling voor be-
stond, willen we dit jaar trachten opnleuw spelregel-
wedsuri.iden voor junioren te orgalliserell'
HËt-jrote ffihouden van deze spel-regel-.-
wedstníjden behoeft eigenlijk geen nadere illichting.
rie weteà irnmers allemaal, dat er spe.lveruuwing ont-
staat door het gebrek aan spelregelkennis. Ook be-grii-
pen spelers vaak niet waarom een scheidsreehter een
Ë"práioe strai- ioepast of moet toepassêrlo Door onze
junioren spelregetkennis bii te brengen leggen we g_en
Éasis voor meer sportiviteit en plezier op het voetbal-
veld.
Y'ie nodigen uw verenÍging hierdoor uit met een team,
b_qq!aa4{e gi!_-{Ite ggq}psÊ in te schri-jven" tit team
m"áE:6e's'taaE*ffitÏ-;TË-ïr C.-i unioren of uit een
combinatie hi-ervan. Inschrijving kan geschieden door
onderstaand strook in te vullen en op te zenden naar
het secretariaat van de scheidsreehtersverenlging
vbbr l2_pgyemb.gf B" s o

Met opzet hebben we een vrij lange liid van voor-
bereiding voor deze wed3trijden gepland 

"le voorróndes van o]ls distrir:t zul-len ílul'o worden
gehouden op vrijdag ?Llgp-rqArl-f9-"1.5. in ons clubhuist
EáiE:nuut . 

^ Vaeri i eË E:A:-ThfaffiE-Te He e renve en.
!e winnaars van de Vooryondes mogen deefnemen aan
de finale van listrict Noord; die evencens te
Heerenveen zaL worden gehouden.
Een datun hj-ervoor is Àog niet vastgelegdr naaT deze
Finale zaL in ieder geval voor 3I naart L975 afgewerkt
zijn.
U Ëebt dus ruimschoots de tiid om mensen voor deze
belangrijke wedstrijden te activeren en op te leiden.
zodra de-dat1m van inschrijven voorblj is, ontvangt
U nadere mededelingen van ons.

++++++++ +++++++++++++++++++++ ++++++++ ++++ ++++++++++++++
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FEESTÁVOND

Even a.ls vorig iaar zullen er ïJeer loten worden verkochtt
de,verkoop begint Januari L975.
Iró verloting van de prachtige priizen zuJ.t u kunnen
bijwonen op onze feestavond Zaterdag I maart L975 20.00
uur.
Buiten de verloting zullen leden. vên onze club de avond
vullen met sketsjes €,d. en natuurlijk na afloop dansen.
lïe houden u op de hoogte. '

HET BESTUUR

++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++*** r-****

OOK v00rr, HET vE'rSffiI.INEN YlïN lIT Cl,UBBLitc-{9FlTEi! 3R
WEER OP HET L.AIIISTE ftIOMXNT \TERSI"AGEN V/iN I.FGEïIOPEN
i/EDSTRïJIEN E . D . VERZ ll/EIJn Vi ORTEN , 0M tE B AOHT Bl1r-
Z]J'3N VOT TE iVI.llIGN.
wIIr IStEiiE l/iwonRlErl 3R .VO0RTjJN Y00R ZOIiG DIi/IGEN'

'IT 
NT I3'E.iE .GESPEEIïE WEIST}iIJDT EEN VERSI,"AG I'VORTT

TNGEI,EVEND BIJ HET EE)ÀCTÏE..À)I1XS .
.t

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.t ++++++++++ ++++++


