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iiet is altijd een.vrij moeilijke zaak om versla!'te
geven van dlngen (weGstrijcien in dit geval) 0ie- je nie t
hebt gezien; maa? door gedwongen omstandigheden kan het
ditmaal helaas nie t';anders. :

loor medewerking van een betrcuwbare kce:rier die'voor de
benodigde informatie zorgde, is get'racht dit overzieht
zo vol-lBd.ie'en juist mogeJ-ijk te niaken
Het eerste februari-weel.,eitd leverde een mager voetbal-
saJ-do opr alleen het +erste,'de zater.dagniddagploeg en
de À junioren zagen kaàs hur.n wedstrl-jden af tó-werÈen"
Het treersterr'moest door een nioriderig eigen ,ltHbmeil uit-.
wijken naar Terhó'i^:ie oni tocli Lraar te kunnen spelen.
Een lofwaardig. initiatief g\rar1' de me.nsen die. d:it. naveel (zondagsè) iaspan.rri;rg wister.r. kLaar te spelen,
zodoende ziyn er weer vele problemên ,l"e'fir.re.denl !

le confrontatie nret 'rstaartl-operil Bakkeveen leverde
toch niet het gewenste"(en waàrscfijnlijk verwachte)
resultaat opr w.ant -onder leidlng van de nj.euwe trainer-
speler Huísman - slaagde Oldeboorn er nÍet in om de
tegenstander de verrnoedelijke besl-issende degradatle-
klap toe te dienen.
Het werd zelfs nog een penibele toestand toen Bakkeveen
aI vrij snel- de leiding narn, kort voor de adempause
zorgde'F. B.odenburg echter, met een fraaie treffer boor
de 1-1- eindstand, zooat beide partijen al of nÍet tevre*
den met een belangrijk punt huiswaarts gi4gen.
ie strljd in de onderste regionen blijft zodoende fiog

:
..geheel opent

;lan hebben we dit weekeinde een wat vreemde prineur
voor het publiek in petto !



het eerste en tweede elftal moeten n.l. zondag ê.s. volj
gens het programna tegelijkertijd (om 2.00 u.) hun thuis-wedstrijd spelen, zoaat u ongetwijfeld een zeer inge-
wikkefd schouwspel kunt verwachten.
lvg hop,en echter dat het tweede veld nog voor deze zondag
k]-aar. liggen kanr' !ïaarmee ciit pro"o-leem dan ook weer is
opgelOSt. ..... .... .. o.'.. ..

Het eerste elftal- lriigt het 9"g moeilijk tegen Oerrerp,
een tegenstand_er die regelmatig en genakkelijk scoort,
9us- waarschljnlijk weer een waardlge test voor doelman
VaIk!
Je selectie van leioer G. 'iodenburg bereidt zteh intussenintensief voor op de komst van onze buren, de rode duivelsuit Jkkrr.m, beidè partijen zu,Ilen wer borg staan ,roó"-uór-
boeiende ontnioetlng en de jongens van het tweede zullenhopelijk een suoeesvol-le greep naar de zege cloen.
Het.rrderdet' galat naar Grouw waar tegen G"i.V.C. 4 gespeeld
moet worden, zal de reeks overwinniàgen zteh contiàuëien?
coach l. visser zal er alles aan doen cm de weg naar de
hoogste gelederen in te slaan!
Jet livierde" beter bekend als de veteranen treden thuís
aan tegen de turfkernploeg uit Nij-Beets (ttue Boys J),de pupilren van Reitsma kunnen de punten best gebruiken
covendien zitten de coJ.legars van het rtderdet' in de
l-ift dus.........rr
Tn Jubbe$a werd zaterdag j.I. nogal hard om de punten
gestreden tussen Jubbega z.rí. 2 en onze zaterdagploeg;
oeide partijen losten de zaken eerlijk op en kwamen tot
r)erl ê€Ílsgezinde 2-2 eindstand.
.;itmaal zal Heerenveerrse Boys 8 zteh vermoedelijk als
cen zwaardere opporent aandienen, we voorspellen toeh
:pnieuw een gelijkspel.
je .A-junioren behaalden 1n leeuwarden de vo]le winst,
netgeen verwacht mocht worden'; cle hoge 6-0 score be-
r',rijst. nog eens o?t deze jongens duidelijk op weg .zíjn
naar' het tweeoe kaqpioenschap van dê Jl's blnnen driójaarl
,ílen ontvangt dezelfde ploeg (Rood-Geel j.A) nu thuis en
Cán kunnen de jongens van 11. de Jong het karwei van
"rerleden week netjes afmaken.,



le reeks wedstrijden eindigt net de vriendschappelljke
match die Oldeboorn Ic tegen de ttjeugdselectierr van
Terhorne speelde, een tegenstander waarbij je've1e-
grote variáties in feeftijd ziet maar die desondanks
niet opgewassen bleek tegen onze junioren die tenslotte
met eeà- l-l vcorsprong hun eerste seizoenoveI'livinnllg
vierden,'hoperijk weten de crs nu ook in de competitie
straks de wèg naar het doel te vi-nden.

Tensl-otte werlsen we de zíekenboegéquipe een snel hersteJ
en een spoe ig weerziens op het groene vel-d toe'

B. de Vries.
+ -+-+-+-+-+-+ -+-+-+-+-+ -+-+-+-+-+-+-+-+-+ -+-+-+-+ -+-+-+-
le kl-ubkrantjes moeten woerisdá$savonds nog de deur uit
aldus S.V. 1 was het wel eens anders. 

J.S.
+ J+-+-+-+-+-+-+ -+-+-+-+-*-*-*-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ -
$rcd Geel- 3l - Oldeboern t.A

Zondagochtend moesten we weer eens Vroeg^uít de.verent
wat bíj sommige spelers wel problemen gaf. - :

Na het-eerste-fluitsignaal moesten we deze ploeg zonder
meer 2 punten kunnen afnemenr r

Het OuurOe dan ook niet lang of R. Valk had succes met
een niooie treffer. )eze goal was dan ook het eerste
schaap wat over Cje dam wasr êI zouden er nog vele volgen.
1{e bouwden de ene aanvar na ge andere oF'
En een tweede treffer kqn gewoon niet ultblijven.
Voor de scheidsreehter het r.ustsignaal liet horen, had
R. Valk de 'Étand al op 2-0 gebracht.
Na cle rust ontstond wèer hetzeldde spelpatroonr R. Valk
tiet ook nog 3-0 aantekenen.
Je tegênstanders stelden er niet veel tegenovert
keepeF !r/. líatzena had nog wel- even wat slaap 1n
halen.
N.a de zoveelste aanval was het weeÍ: R. Yalk die
p:er voor de vierde keer d-e bal uit het net liet
Éet werd óp laatst een ééntonige weéstrijd door
aanvalsspel vêÍl oÍISr

onze
kunnen

de kee-
haLen.
dat
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Na een doelworstling waarbij de bal niet over de lijn
wii-de maar tegen het houtwerk belande, kon oncrergeteken-
de eindelijk raak schleten.
Tlnige ti,jd later kon H. Bruinsma de bal via d e paaJ- in
tikken.
En zo keerden \,ve met een 6-0 zege huiswaarts.

W. Ni j dam.

========================================================
lJ.s ik nou rcet evenveel plezier naar de tandarts stapte
als ik nu een borrel t.oop dan had ik die kies nog gehad,
aL d us P, il.

J.S.
-*-:=-===========l==========:--=:-:-===---===============
OL-EtsOOitN - 3$KI{]jVEEN ]-I-
Gezi-en de slechte toestand van ons ter.rein zateroagriid-
dagr besloot het bestuur zarerdagavond gebruik te nraken
van de mogelljkheid orrL trààT Terhorne uit te wijken, waar
het terrein beter is dan- in Oldeboorn. Temeer, zo vertel-
de penningneester S. Vissèr ons, de jongens giaag wilden
spelen en voll.edig uit wílden komen. Persoonl-i.ik ben ik
van mbning dat het uitwljken naar Terhorne (nu-nog) niet
;roodzakelijk was, maar van de andere kant bekeken was het
cen i.deale d*S om buiten te ziyn en het voetbalgebeuren
te kunnen meeinaken, Ook vele supporters hebben íermoede-
l-ijk z,o gedacht en gaven ook in deze ttuit-thuisrt wedsrrijd
blijk van hun belangbtelling, :it aantal n:ag overi.gens
best nog wat groter worden. lïaar blijven'die andere voet-
caLliefhebbers toch?
ilet begin was voor Bakkeveen. Het leek wet of wij bang
i/oor onze tegenstetnders.warcn - waarom? Zij hadden toch
op dat moment slechts éón Buntje weten te behalen en
,at spreekt toch niet van grote kracht. En ook de ileersterl
,;itwedstrijd werd indertljd door ons gewonnen, alle reden
.lus om er eens kekker tegen aan te gaan en hun te laten
uat de touwtje,s in handen nan hetgeen er toe leidde dat
z+j aL na tien ninuten spelen een toen toch vlel verdiende



onze achterhoede speêrd" il g]g periode erg onzeker enwe vree sden het erqste. Gelukkig-ky,*r- Of OeËoàr;";;- tl jdtot d e onrd ekking íát .we-hel"ràii.-"Ët -;;;;;á"ii 
r.5"r_den. te vrjn !329=mrd9"gi ur Langzaant maaf zeker nani-f esteerd cn v"'ii j or?s steËá s nadruËl"ri;ïi"". Heraas be-t:li5l"n-vrij áezc midáàg-o,r"r sr-echtË 66n buitenspeler(rechts Jch. de, Jong) rïnrs r."díun";; ;ii<-=:-Ë;"ï;5;bt-eek ar ras dat *"-árààË.rÀ ;;;;";u:'iteirger! sevaarrijkkonden worden, want cioor l;t_":lr;.q,-*"à-u ooir ;; op_eenhoping van sp,ulersr was er geen doorkomen à,tr.rïe werden dan oók pas'""rÀ óóirï-àà"ááiri;t ,r. de barover rechts werd eg"pqgld, niaar.aa!g?? 1en dat van linksgeen enkel gevaar d"giggg'voor ae nát<[eveenst.er achter_hoede koncren zij z.tch átten op het-gáiuu, van rechtsconcentreren. '

0p slag van ''ust kwam dan toch cie verdiencle gelljkmaker.
lgt was piqt iiocrenburg die" koppend dc bar achter deBrveenster doelnan t oà wárr."Ài-"á-gËuo door_ en voor_zetten van Henorik ]rrd.euwr-ancr - ràro"""ànts uiteraard...oJc tweede helft was meer-spannend dan fraai , zodat, wedaar niet veel- van weten tè vek,efCen.'\ïel gerukte het H. Nieuwland om d" grtuenster croeln:an no6.reens te passeren, maar de goed 1eidénde scheidsrechterKuiper was het niet ontgaaà oàt-à"-;;;;"; ;;;-J,ràiï""cirrstegen die doer-man was. bógaan, zodat deze treffer niet wercltoegekend. Het einde lcwaà met eefir aanvar_rend orá"uoàrn I Ir[aar we hebben nu eenmaal maar weinig stootkracht in de ivoorhoede, wer-ke er niet groter op *8"à-;;";;";; io"e i9,g?" nidciag al_s laatste m.án funguËr0".- q' uv uL

i'yij zien hem liever ars aanvarrónde micrdenveldereYermeldens waard is alleen_nog dat B. Hoekstra e.n p.Rodenburg het een paar maaL *Et-eóu;à àfstancs schotenprobeerdent maar dèze gingen net naast of over het doer_ ivan Bakkeveen.
Met deze uitsrag kunhen beide proegen wei vrede hebbenli jkt ons ' 

J,M.
*-i-*-*-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-r-+-+-+-+-+ I

S.Y. is het,beste op
andegs' broedt hij vàn ":l*_a.|g irij het druk heeft,

al.J.es uif. 
:

J.S.
+-+-+ -+_+_+ _+_+ _+ _+ _+ _+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+
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Om 2 uur was de aanvang van de wedstrijo' het was een

ËËriiiiwáaroige wed s-urij d' 
.-

Na een kwartrer speten,werd er ooor een Jubbega speler

hands gemaakt-in ^net strafËchopgebled, Kneefel wees nàaT

de stip. Jan v.d. Meer """"rrËÀ-En 
dat'werd I-0, maar deze

vreusd,e duurde niet Langr'uuïii' ió Ài"oten daarna maakte

*:i5:e f'àïiÏ"t-ïl "nulen 
maakt? {p' -?rir=!t' 

gevaa'rijk
spet in het "ïï"ràárróigéui"ï--á" 

Jubbega áocht een penaltv

riêtrr€Ír, n&&? Jappie wagenaài*rriïrá--áàÁ"." voortreffelijk
uit.
ïïi"Ë:"fï,Ë*u;"íïïl if;"ï":"t"tà"u op 2-r met nog 1 minuut

te spelen krepg Jubbega-""i-[á"" , de speler stond alleen

voor de ke"pel'ï ?adat t1 "áe-"?o 
pFgler van ol-deboorn

tussen *p"o,'!'I á"à"09o1 *óEc de bàl- van richting ver-

anderd dat betelceboe z-éc

Srdries
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' 
*'I?'3ÏË'Ë'$?i*ffif Ls. 5

Hrv. BoYs B - Oldeboorn' zm LZ . 1, sche id sre eht er F ' i-l'insrna

7'0Ni/'G 9 FEBTiU'I-if L975

Oloe.boorn 1-0erterp^l 14'00 s'cheidsrechter J'v'Beek

Oldeboorn 2'Akkr'um 2

0ldeboorn 4tBï;;-Boys - 
3 ' -9 

' 0Ó tr tt r'eider

G..A.v.c.4-oraáuoorh 3 2.00 rr i, leider
grdeboorn 1À.:il;;"Ë*Ër 3.4 ll'00 rr " J' Kraak

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++t++++++*+++++++
J.M. bezorgt het krantje in de J"l'str' G'0'

J'S '
+ + +.+ ++ ++++ + +++++ + + + ++++++ + +++ * * **i * **1.'r- 1 a + ** * -r ****f * ++ + +++



'-

Y'*U"a .^lquo*,4 t ttl A rylï arn Xg,o" uurL i,^,
LJ

HoL-{ {;*l.ul*,n-
LtDtN [N D0Nrrrdl R$ qRrlTi: toÊqnncií\--- r\--z C*-I, i. Jr-_<,\
pit creL.iL oci( voor- ï.1e,r 611È aolr"d* oror*l ;% T3*vu*) ols Lia ;ï .{ nnoi*u".

íqeeLo\\qÍilL

t/i t'eo(si;.,', vaetrs,l op d* orrdess r,fi rr

f"t* urnieke goiu3e.,I.eid u,o d* dut, h

otl,z&. \e uu.l.
)_)

d eu r1en.

l4*L BurLu u r
Voor ledun en

lr
dono L.eurS

D rnk

F{Ëï A
I.1ËËR

KilML.

sAvqU

tC,,tVorud

[ïi1[ ^.

ileL B

ou à* lil u r? - Scitu{rrrr
LS rNrEï oE "Víssr:l-brkrÍ"
DAhr '10 PtI= E N ,

Ái-'íilià'

nllaru op deu e .l,,bofi'lfi. 
u'#

A ul

\rL"

ts[- uur,B



VNruOTING VEiJI,OIING

rËxr{ Bericht &an alle 'leden
in hun bezit hebben.
.A]-s inlevÈ'f,'-.rdatum was
dit 1s een Paar dagen

-\IENÏ,OTÏNG VE;iIOTiNG

VE;I,O1]ING

VEI;LOTÏNG VE'tOTTNG

die een boekje met l-oten -'

gesielcl I febr., echter
uitgesteld

VET1IJOTING YNiilOTING

overleg met u.w J-eider,
de zaken s';aan"
ook, het boekje niet
dan gaarrr-e bii de
59.

gEg_Egslqu'1"

VIm0TII'iG

xxx In verband roet de bijeenkomst lelders en bestuurt
à.Ê. lïoensdagavond, Á9et een. i9È91, die denkt zrJn
overblijvendó loten g!e_[ te kunnén'verkopenr het
boekje inleveren bij-ffin !-eider voor 'rioensdêg &.s.

!ïanneer melx nog een klein aantal- loten cver heeftt
Èi;.roo"beeld 5-stuks, dan rnoet het'mogelijk ,ztin
zoÁder meer deze loten te kunn.en verkopep \roóf
oe 26 febr.
ze rglggg:l geldt afs gltelsgg inleverdaïum"

xxx Pleeg in andere gevallen eveR
deze wil- ook gaarne weten l:oe
llanneer u, on welke reden oan

i , : bij uw'leider kunt lnleverent
Penni-ngriee ster, Swe ttebuorren


