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Voor het ee.nst sinds weken kon het volledige wedstrijdt-
prograJnma van onze verenÍging afgewerkt woFden.
Tijdens een thuiswedstrijdt hoorden we zaterdag zelfs
een compliment van de tegenpartij over de prima con-
ditie van ons terrein......
Het eerste elftal verloor op ongelukkige wij ze in en
van Surhuistetryeen. .den l--0 voorsprong bleek niet ge-
noeg te zi.jn* want na een l-1 ruststand liep de thgis-
club enigzins geflatteerd uit t b een 3-2 overwinning.
Zondag konnt lijstaanvoerder Stanfries op bezoek en dat
wordt opnieuw een zwaar karweÍ, ma&r misschien sl aagt
Otdebooin er als eerste, in om deze ploeg een nederlaag
toe te brengen.

ïn Nieuweschoot wist het rttweedert het ruime veldover-
wicht pas in de slotfase in doelpunten om te zetten.
Na dez: verdiende 2-O overwinning trekken ze opni-euvl
naar Heerenveen waar ook nog met Heerenveen 4 afgere-
kend moet worden na het 2-2 geLíjke spel thuis.
Oldeboorn 3 kon het tegen 1'/ispolia lang niet bolwerken
hetgeen resurlteerde in een 5-l ned erLaag en een uit het
veld gestuurde speler.
Wij hopen dat het tegen Elue Boys 3 beter zaL" gaan en
er mÍsschien een punt zal worden behaald.

le veteranen lieten het tegen Thor duidelijk afweten,
na een 2-0 voorsprong moesten ze.lijdzaam toezi.en hoe
Thor via 3 tegentreffers toch nog tangszii-kwam;
Thuls tegen v'larga zal er weer gewonnen moeten worden

:ï-""" 
beetje bii te blijven.



On aansluiting bij de bovenste regionen te krijgen zaL
het za.t "team eveneens moeten winnen.
./i.s. zaterd,ag zullen vve zien of ze de Sweach'de baas -

kunnen.
Bfj de jeugdafdeling leverden de !,2 welpen^e?n fraaie
préstatie door uit tegen. )rachten 7 met 2-O te winnen.
ivioge dit een stiroulaná zt$n voor deze jongens, zodat
ze tegen de )r. boys zullen pr:o.beren van die laatste
plaats af te komen.
ie l;L pupillen verrasten ons in negatieve ztn door
met 1-O van Oerterp te verliezent fiàa.T nu gaan we
in "Akkrum proberen onze 'rburenil te versl aan|

in de met l-1 verloren u,ed stri jdt tegcn G,,i.V. C. 2C
werd het ons helaas vreer gens duidelijk gemaakt, dat
de C-junio:ren, ondanks het leuke spel wat ze toch, wel
laten, aien, eèn minder prettig zullen moeten dco'r-
maken. In lkkrum zaL de-zcveels.te nederlaag ja.mmer
genoeg. we1 nlet te vermijden ztin, _a7- z]-en we tla-'.
tuuriijk graag het tegenovergestelde gebeuren.

f,e B-junioren die voor het eerst in dit seizoc:r
volleàig su]l en kunnen aantreden ontvarrgetr lrJ-ue
Boys en-gezi-en de 6-0 zege in Seets moet dit geen
problemen oplêv€f€íl'. o o

fenslotte l/i dat in Boornbergum een moeizame 3'2
overwi-nning binnensleepte i zli zullen het met
Irnsum aJ-s tegenpartij waarsehijnfijk wel moei-
lijken krijgeor zodat een kJ-eine wlnst aL eep knap
resultaat.is.
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9!aEOoRN_j. 2 ;Rlc$r
we gingen om 20 over negên weg en de wetstriit'begon
om tien u.[r.
we waren ongeveer I kwartier aan het spelen, of lk
maakte een voorzet op ian kroes en de stand werd 1.0
voor ons en toen kwarr .lrachten'weer in aXie maar dat
lukte hun niet en toen Het rust was Legon de tweede
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he.lft en we uiaren 6. min, ààtLHet speJen en toen Hadik eeq kans, ik kwam er ongeveen I voorbi;,en de fáát-
!!e !** ik natuurlijk níet voorbii rwe waren ongeveer
25 nin. aan Het speren of gernêus Had een kans -en toentrapte lÍij naar mij Ík trapte de bal naar jaap en dietrapte hem naar gernëus en die trapte Hem 6i;na 1n het
doel maar jaap kwam er aan en die trapte Hem-verder in
Het doel en de stand werd Z-0.

Romke Veen
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++
O],TEBOONN-OIRTEItP

Zaterdag morgen 9 november.
Om l0 uur moesten nij tegen Oerterp spelen
ue schoitsrechter floot af en daar begon het spel
Oerterp was evetl sterker maar we wistón ze tegèn te
houd en.
Het ging heen en weer"
Oerterp'maakte een uitval en maakte een goal die Jan
!1qt wist tegen te houden, Jan kiepte goó0. .liiij gingen direkt weer in de aanval maár we wisten niet
hoe we de bal in het net moesten krijgen.
In de tweeue helft ging het beter maái ook toe wou de
bal- niet in het net. vre hebben veel kansen gehad eh
Oerterp ook maar het bleef tot aan het ein! signaal O-l_.

Tjeerd ygna

++++t++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
:ONTVJNGEN .ANONIEME BJTIEF

Geachte redactie,

\ie kunnen merken dat u soms zit te springen
voor uw clubblad.
.AJ.s ik nu zo vrij mag zíjn, wil ik u wel aan
hclpen.
Heeft u er wel eens aan gedacht een vrouw

J-er een stukje te l-aten schrijven?
Ti.dfi--tegen eón dat er goede siukjes voor de
ftomen.

om copij

wat ideën

van een spe-

dag zullen
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3en vaOer VAn een junior speler heeft -ook wel eens wat
tà vertellen, tenni.nste alË betreffende vader wat be-
iángstefting'voor het spel Yan z:-jn- zoon heeft'
lá Ëpo"traaá hebben we óok nog "+i kunnen wel wat schrij-
,rnt Lo*r wat een sportraad beoogt'
uón raadslid ;;; Áisschien eons wat kunnen vertellén over
,i" *á"t, dan komen ï're vast ook bij de velden terech't'
ó.tËt ve-Láen gesprotcen vraag eens "?l,hgt bestuur of het
;";; iíO'at 'Ëet-terreln va[ de. vv Oldeboorn !"ieer gekeurd
zal worden en of het terrein van Terhorne in de toekomst
al-s uitwijk velo zaL dienen"
H;i niet ileten Àaakt, dat, men de gelcste dlngen terzint'
t; trainer heeft zeker wat te vertellen'
ito n"n na 2 tÀuiswedstrijden en I uitwedstrijd gezien, -

en het valt má elke keer-!'veer op dat-ze vuel kunnen, dat
Àr leuk gcvoetbald wordt en toch verli ezen ze op het
laatste monent"
soms krijg lt-r.ret idce dat ze gebukt gaan onde:' iets,
trainer aan u het woord
\,/ie de dansavonden nu organlsee'rd de vv" of zo maar eeh

I)àal mensen dat doet er hiet t-e , een mooi voorval v'rast

ffi-h;;;;;iàlci<orps Oe dansvloer gp marchee::deu nu wil
ik niet Uewerèn Oàt het korps tijdens een v{cdstrijd
het veld op moet komen nraar mooie voorvallen of .8eze8-
den mocten o 

-gó*"ío 
worden en die 'komen voor dat vreet

ik.
Uw kl-ubblad of beter gezegd ons klubblad, vrant :.5 lguu
Àlt óàf., hoeii vofgené m1i nlet altijd- over voetballen
ïó gá""i i."t *re-o[f wef óens wat van voetballen af-
wi jkcn.
Eeá nieuwe redaktie kan ook al1es. nog_nie,t wetent maar

toch viel hei-;ïi-*à{' t"gen dat ihr. J. MÍjlhee f_n}..t
een woordje r.r ilu.*rderiág kreeg in het vorige-.klubblad;
Ik weet wel, "f" *á" goed terk vóor een vereniging doet
oát *"tt niet áiti-;o Ëchouderklopje*. k?n krijSÈhr maar

Ëíà" fág het andeis, hij heeft afscheid genomen'

ï"àiun i dit geschrêvene wilt plaatsen ga uw gang.

Hoogachtend t

Een lid.



ÍNTIVOOnI OP IEZE JINONIHVIE BNIEF

Het is niet onze gewoonte anonieme ingezonden bnieven
te plaatsell, doch we hebben hiervoor een uitzonderlng,

:gemaakt.
íVe willen eerst zeggen dat degene die deze brief ge-
sch:':vcn hecft bijzonder gocd op de hoogte is met het
wel cn wee van, zowel klubblad, áls dc vereniging.
.Als redaktie hcbben we hier eigenlíjk niets aan toc
te voegene
\ïel wiÍIen wij zeggen dat het ontbrekende woordje van
waardering aan he t adres van !hr. J. Nlijnheer aU-een
aan J.S. heeft gelegen; hij is zeLfS door Mevr.,,Hofstra
op ztjn vingertjes getikt.
loor deze ingezondea brief te plaatserr, hopen we dat
ons anoniem lid tevreden is gesteld.
Wat de mooie voorval-len en gezegden betreft daar kun-
nen we het helemaal eens mee ztjn, rrlviEl,ilT : ,i LEUIG
IINGENII.
!e velden vraagt u, wij mochten er zeLf bij ztjn,
linsdag j.1., het vel-d van vv. Oldeboorn lag er wel
goecl bij, aI moet er in de toekomst we} het één en'
ander aan gebeuren"
Het terrein in Terhorne is door de K"N.Y.B. geschikt
bevonden voor K.N.V"3" t'vedstrijden",
0m U helemaal- tevreden te stellen, vertellen wij u,
dat bij de keuring vall ons teruei-n aanwezig waren;
ihr, Visser en lhr" Spoelstra v&rl v.v. Oldeboorn,
2 heren van 'r0ranjewoudrr, de heren Bremekamp en .Adams
varl de Grond technj-sche dienst van de K.N.V.3., verder
nog de heren Brokamp van Gemeentewerken en onze eonsul
de lïagt "Van de heren H. de Jong en J. Mijnheer hebben we ook
een verslag ontvangen, deze zul-J.en we echter niet
pJ-aatsen; zowel van ln door H. de Jong, als van hetneerstetr'door J. Mijnheer hadden \{e al rierslagen.
le elftallen waar we geen verslag van mochten i ntvan-
gêtrr rroeteh dit wel doen inf t vervolg.
Scheldsrechter ti. de Jong *aL &.s. Zondag Oldeboora-
Stànfries lei.den.

de Redactle
++++++++++++++++++++++++++++++++++++#++++++++++++++++
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0m aansluiting bij de kopl epers te houden, noesten wij
vandaag winnen.
Met Ynze Blauw na een schorsing weer in de gelederen,
begonnen we aan de serste hel-ft"
Yfe wisten ons wel enige kansen te scheppen, maar deze
werden niet goed afgewerrkt.
Na ongeveer 20 ninuten in de tweede helft wist Jan
Jeenlnga uit een pass van Bonnie de Yries ons op 1-0
te brengen.
ï/e gingen daarna goqd door en daardoor kwamen lve 5
minuten later al op 2-O; toen Henk lijkstra wist te seoren.
In de rumoerige slotfase kreeg fr.lnus Jam nog een offi-
ciële waarschuwing van de niet sterk leiciende scheids-
rechter. 

.
Jan Teuniss€ÍIr

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

0*N.Fr. 1.4 - Oldeboor$ ]-"tt

Iheoretisch zouden we geen moeite noeten hebben met
O.N.F.1 maar op het veld pakte dat anders uit"
Het begin was hoopvol, uiant na ongeveer een kwartier
spelen, stonden we al met 2-0 voor.
lerst was het Bart van HeeI, die op fraaie wijze de
keeper omspeelde en een mi-nuut l-ater had diezelfde
keeper gqen geweer op een schot van Rinze Valk.
Net toen wij het een beetje rustiger aan gingen doen,
scoorde 0.N.F. tegen.
Een paar minuten voor hqt einde kreeg O'N.F. een
straf,schop te nemen, nadat de scheidsrechter in een
correcte sliding van Frits Bies een overtreding zà9.
I{ieruit werd het 2-2.
In de tweede helft probeerden wij druk uit te oefenen
op het vijandelijke doel , staar O.N.F.; geholpen door
een zeer slecht l-eidende scheidsrechterr hield voor-
alsnog stand. r

Nadat de scheidsrechter een duidelijke handsba1 voor
eêh tegenstander in zijn eigen strafschopgebied had
weggewtÍtifdr- konden we enkele minuten voor het einde
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de volle winst toch mee naaruit een mooie vrije trap van
scoren.

GEHOON'

huis brengen, toen ;?inzc
Binne 0osterbaan kon

le.kippesoep was redelijk, al kreeg hij wel het ideedat de kíp er te snel doorheen geIópen wase
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Th_q.f__3 - Oldebbonr 4.
Na 5 weken niet te hebben gespeeld, glngen wij op be_zoek 1n lippenhuizen.
rn de eerste helft een leuk gelijkopgaande strijdr,waarin wij iets ryee! gárut náooeá oàn oe thuiscíuË,wat resulteerde in 2 doelpurnten van Rein Knol en
.Anne vndo Meul_en;
Il c." rust, toen wij meencren een (makkie) te hebben,bleek al gaurv dat ! weken rusb voor een veteránánpró"gte veel is geweest.
Joor ons condi,tie-gebrek en wat ongelukkige beqlissin-gen van de scheidsrechter verloren-wij ouó toch nogmet 3-2.
++ + + + ++ + + + + + + + ++ + + + + +++ ++ + + + ++ + + + + ++ + + + + {;.ï* gllf *??i..
P,lO Gl.{IvIM.A JEU 9q m;ffi I.NG

,Akkrug 12 pup. - 0lgeboorn Ll: 
:

.Aanvang: 10. 00 uur. yertrek 9 . jO : ..

J. en n. Bethleheryí g. ypmai J.J, rijkstrai p- Heida;
l. I{F}tema; J-._ v_"d . V/oudè; j. v. d. tvál; ,1. 'fótt;À;t--
t. .Akkerman; M. Veerman; M. Brouurer; G. Visserl È.Nuru.rr.
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l,anvang 10.00 rtrr.

o. lfouda; t. de Grootl i1. v.d. veenl ÍI. de vÏiesi T' .AI-
ià""; S. 'd* il,oos; M.T. Jelsma; H' 

-Numan; 
M: Jqnsma;

i:ït aou"; J. Kioes; G. Heermal P' Ypmal J' Stuiver'

trKI{dUM lC - Ol;@Q!r1N-rg : '

Íanvang l1 . oo trur Vertrek ]-0 ' ] 0 uur

E. Reitsma; H.\'t'.v.d. Krieke; T' I(eun-i-ng; J: li jkstra;
H. Oosterbaan; E. Folkertsma; F' v' He91; -J: Otteri
ï.  Èàmann;.1. Meester; Ph'tiiksiral il; Jelsmai
U. de Vries; .11. HaaYes

OI,IE BOOTiN IB -'BL,3U--BQIË fB-:.=--
Àanvang L.L5 uur

J.\ï. v. Kalsbeek; P. Tysma; D" Numani P'"A}tena; P." de

llàer; R. Vetdstral B. ilaspel;--!ï: Visser;- 4'- 0osterhof ;

J.J. v.d. noèk; i. /rkkenmàn; H'J' v''d" Krieke; 'A' NIul-
der. .:

-oiiEB0oiu{ li - I
rïanvang 12.00 uur

'rl. tíatzema; B. 0osterbaan; W' Nij<ianl S' Teunissen;
13. v. HeeJ-; S. Rinsmai W' Zandbergen; H'-prulnsma;
F. v.d. tueuf ón; F. Bies; G' Otterl "it' Valk; T' Ro-

denburgi J.). Venema. .. " . -
l++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

vilegensplaatsgebrekkonhetversla"e.varrdêheerH.
iviËu*raio heláas niet worden geplai"tst'
Iïiervoor onz,e excuses' 

Ou redaetie.


