
pE z!ïiïrTwITTpN" 
.:

Clubblad v.v. "OIIEB00;?N,I : opgericht f5 aprÍI LgZ3
L$ jaargang .rr.o. d lB reuruar í' L97;
llElrKrrE-.A.liïSssENl lhr, J. $poerstra, Js.NieuwoLdstr.l

. , Dhr. B.de y,ries i (Jeugasecr. )
++++++++++++++++++++i+i+++++++ ++++++ ++***il**++++i+++
OVERZI'CIII r

Het weer staat voor niets t
le prografimeurs van de voetbalbond zltten ranezamer-
hand nret de (tritrende) handen in -het (srij"uï táà":
de nnisère kreeg haa-r, onbetwiste elimax ár 'ín áe,tvoim
van non-stop overstrorningen gedurende de herfst en nu
we dan eindelijk de-rinterstop eveneens aci,lter de rug
hebben komt Konlng l,finter ook-nog om de troék'kijken
en slaat dif-gk!__gen?deloos toe, resultaat all-e thuls-wedstrljden afgelaÉt;" alleen het eerste elftal trotseer-
de',dg-koudg. -- . :.. .i._ ._..i,-;._i,..j.
op het terreln iq Qerterp werden door laatstgenoemde
tegenstancier de duidelijk aanwezige gebreken-en te-
kortkonringen binnen anze serectie weèr' eens- bl-o_qtgef-e-g..Q.,wat zich manifesteeroe ín een 2-0 nederlaag.
ïrotgenoten als .Akkruml H.l.B. en Bakkeveeh tonen weke*lijks aqg net deselfde problenen te. worstelen, zodat
he.t predicàat 'itnoodtoestandtt dit jaar in de. kasi kanblijven liggenl
zondag kan huï'eerste (.zeLf vrii) rustie afwêchten 

! :

wat de. concurrentie pre.steert,........
tre lrest van het peleton kon"het afgelopen weekend
rustÍg bif,-de lcaèhet btijvenr w€ hópàn'or*ngÀnd 

-àat
de andere e1ftallen dit keer wel in actie kómen;
Het program&.a vemeldt dan voor oldeboorn 2 de thuis-
-wedstrijd tegen Bakkeveen 3 (deze ontmoeting staat nual voor de vierde maal in het F.v.B. boekje) mocht het
nu wel doorgaan dan voorspellen we dat het tweede via
33Ë""i3i-àtri3Ë"llrdeze hekkesluirer het puntentoraal



Het taatste geldt ook voor het derde elftat 9"!.!."eurr-
over haar gróte supporterschaner. na^9e oUsmqkelijke
i-l neOerláag in Gióuw, nog wat heeft goed te maken.
Í" *á"" afwaóhten wat irror-3 hiervan vindt"'
De selectie van middel-bare le.eftijd krljst he.t:met
Tijh.ie 3 als tegenpartij waaqsc.hijnlijk erg zwaar,
àóí'- Ëo.á" sparyIngipartÁer mqt.cl.e topper van vol ggnge
*àËfo"(óiOutóor" 3I ÓfOeloorn 

.4) in hót vooruitzichtl

Het zaterdagmiddagteam kan zich nu thuis tegen 4.I.8. 3

g""r nleuwe-misstáppln mger veroorloven, n?.ds z--Q-z'ege
ïn tsoornberglu Oest:-jos i-s ciat ook nlet nodig dachten
wij .

.se .r.A,Pfoeg oLt:
ontnoeting met
zag uitgestel$r
vrije zondag.

I.. ÀT ..,ÁCHT JE \i AT?

Anze altijd actieve
a,:tie op touw gezet.

supportersclub heeft oPnieuw een

verleden weel< haar grote sleutelr
naast'e concurrent Akkrum nog even
heeft nu evenals Oldeboorn I een

rtmaal om de vervoe rsk'osten
n,1. lrNfMO-zegels sPaben, voor

Sommige leiders hebben det
g:woonte hun grensrechter
é:n piJ-sje aan te bleden 3

ous.

te drukken. Men gaat
vrij reizen per treinl

overlgens
na afloop
een soort

zeer hoffelliket
va.tr een wedstrijd
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De v.v. leeuwarder Zwal[wen speelt op het sportparkfrNi j1$4tt.
-Ars v'ie ons veld^als uitgangspunt nemen, zou het Boan-ster vel-d ttNijsàn,, kunnen heten.

rn de serier .'lgl"o-g-!gto gevechten varl deze-eeuwtrr',lioopi
.AVI?Of s SPOiifP.ANO:fAt4 yqlgende week de topderby : '''t,' : .

0l;EB00nN 3 O]",JEBOORN 4 uit te zend€n.*

: . ./!;, Noniem.

+-+-+-+-+-+-+ -+-+-+-+-+-+-+-+-*-t-*-*-*-*-*-+-+-+-+ -+-*
Uit de .ieugdcommlssie:

SPEIrnnGEllt'iEliSTitïJfEN voor j unioren.
le scheidsrechtenrere'nlging Heerenveen organiseert ook-qil jaar weer sperregelwedstrijden voor dó junioren.'
Hgt,grote belang van het hsuden van deze spólregelwed-
-s.trijden behoeft eigenlijk geen nadere toellchtfug.
!ïe weten immers allemaall dat er spelverruwin! onï-staat door het gebrek aan spelregelkennis.
Ook begrijpen spelers vaak niet waaron een scheids-rechter een bepaalde straf, toepast of ndet toepassen;
9oor onze juniorel spelregelkennis bij te brenlen,.. _

leggen we een basis voor meer sportiviteit en filezierop het voetberlvel-d. -

le jeugdcommissie heeft daarom besloten om ook enkele
{eugdleden uit onze vereniging te laten deelnemen a1ndit evenement, zodoencle zijn ónkele B en c jnniorefi: ,-..ondervakkundig91eidingvanH'.lrÏagenaarbeáigmetde
notiige voorbereidingen voo! deze geestelijke étri;d.le voorronden worden gehouden op vrijcrag zL febr. à.sote Heerenveen, aanvang 1"9. 30.
leelnemende verenigi{€gp hlg" zijn Heerenveen, lange-
zwa,ag, Tijnje, Gorredljk, Nieuweàchoot en 1ast but-not least Oldeboorn.



ie tweede ironcle ( er moeten per provlncie op f maart nog
Z ploegen over ztjn) zaL waarschijnfijk een wegk'Iater,
gespeeld wordêílr. l

ïá-í"*á"lijke finate wordt gehouden 3l mei 1n het
K.N.V.B. Sportcentr\rm te Zelstr dit zaL oÉgetwij-
feld het dóel zrJn waarnaar j-edere club streeft!

ie vier jUnioren clie ui-t onze club meedoenr veÈtr-ekken
vrí jclag 2t f ebr. ,ê. e. oIÏ1 7.00 uur Brecies vanuit ,roelhof ! !
,)e jeugdeommissiè wenst ze veel sLlcc€sr

Bij de trainer van de B jujioren ligt thuis aI geruime
tijd een rood trainingsjack nret h"! op.schrift itivella
op de wettige eigenaar te wachten ( wáaf3'êhijnLÍjk een
B j unior)
Gráag zo spoedi! raogelijk afhalen bij het volgende ádres:
l. Bottemastr. 16. l

Jeugdeompetities:

Votgen<ie week, om precies,te zLJn op 1 maart ê.s. is de
wínf,erstop voór de jeugd ook weór vóorbij en komen alle
jeugdelftá1ten op déze- zaterdag.direct aL 1n 3ct1er in
iOrËanO hiermee Ëegint de training vc,or de, B-junioren weer
op 26 februari, rs avonds om zeven uur precies, op het
vcldIll
fraffi'eer de training van de andere eJ.ftallen
i-s momenteel nog niet bek.ehd. '

weer begint
i+-+-+-+

JO-ï{GEN Z.iG EEN I![l,N i\{ET Eli{MER, P_qIN$IS--EN PoXTSIJJ1PPEN HET

i',1N"'rN GXrtN; V,i0EG Z'N Y/,;Elt ltf'f ;IE MIN ;.AN Vl]J M0lllr"
,r,itiwlrOri" ï\EEí IK NIEf JONGEN, MI:,SCHIEN \lll Sï,O0T SCHOON

M,'ICEN.
J'S'



TEESTMT;IJG VOO;ï IT JTUG]LEI]XN:

z.t,TElJiG II\U.ART *-r=S.

IS EN ElN FEESTMI';.AG

IN F]OTEL TIGGHEI,.A.AA.

V00n :r'E JIUG}LS:EN

IOEG.AI'G GII/.TIS! ! !

Nadere gegevens omtrent aanvang? programma enz. volgen
in het clubblaadje van volgende week.,\

t

+-+-+ -+-*-*-*-+-+-+-+-+-+-+ -+-+-+-+-+ -+-i+-+-+-*-*-t-*-i
Nog een bericht uit de jeugdafdeling:

i I^ at .:Oef enwed stri.id vgrr de C-i uniore3s '

Oldebo_or! lC - Heerenv. Eoys C-iun.

Zaterdag 22 febr. ê.s.
' .Aanvang: 10.30 uurr

le volgende spelers worden hienroof. uitgenodigd:

E. Reitsna H.1ï. v.d. Krieke
H. Oosterbpan U' de Yries
E, Folkertêma Ph._rlikstr:a
J., Ottéf . J. lijkstra"._: _.i._ : . .

F. vr Eeel J. Meester
M. Jelsma A. ikemann
Á" Haayes T' Keuning'



i

MEIXIEIJING TEil S.tgttrIJJIIÍG VLI ZïEKENBOSGUI'I3;iI]I;ING

Toor die leden onder ons, die zích per brom.mer ( of '.'

proberen ) tu verplaatsen de volgende fabels

HïJ HIJ. ..
EN ,IOC!í ??

EI{-ï[!Ë!;t.

TOEN e

HI.I H.Ë X3N BITOIM!M;?. . .3N ]US OOK EEN VJ}IHEIM.

HIJ KIN--E HEt SEllNG V,',N HET ;-iJlGEN VIN IEZE HEïJM,

{ r,Er HIJ.

TOT:
HIJ ;,',CtiT, HET 1S lvi.Aii;? EDN K0n! STUKI{ïE' IUS GEEN

HEÏ,M.

ilIJ IfiJilNtE ECHt ;/,T FIiIvi NIEIS KON GBEU;iIN.

-.-'-
NU:

HrJ HETFT G.E]EN B;Oh,II\IE*] SN OOK GNEN V/,IHEIM MEIR.

HIJ rESFr EEN V/ST Smidg, rN ZïJN ZTFTIGÉ;.

T'TS J.NffE,l ZO'N BESIE i{,8;?3L.

lllOl?JllÏl e 3R011'llll0ii ;iïJ;EN' V.AIHEUU til/tGEN t t t ! ! !

* -*-*-*-* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-***-*-*-*-+-+-+-+-+-+ -+ -+-+
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Oldebcoryr 2 - Ákkrun 2 ].-0
oo 0ldeboorn 2.

fe ruststand was L-0 en dat viel wat mager ui.t,
Na derrust waren wc eerst weer sterker, maar het laat-
ste kwartier kwamen we nog wel 1n de verdrukking en
toen maakte .Akkrw nog een buitenspel doelpunt, dat te-
recht werd afgekenrd.
Henk lijkstra maakte onze enige goa1. Prachtig doelpunt.
ne wedstrijdrwerd goed geleid door scheidsrebhter
M. Poepjes, Onze invaller'iï. de iloos heeft het prlna ge-
daan en Bínne Oosterbaan' bedankt voor het .op de bank
zitten, mocht er wat gebeuren.
Jongens tot de volgende week'.

: G.. rlodenburg. . ,-

+ -+ -+-+ -+ -+ -+ -+ -+ -+ -+ -+ -+ -+ -+ - + :+-+ -t -* ; * - * -* :1.:+ -. * : + -t -*

Oldeboorn zm - Z.T..B. J . -,2.00 uur scheidsr. .F. Kneefel

zON).r,G 23 FEBn. 1975

Oldeboorn I vrij
Ol-deboorn"2- Eakkeveen 3 10.00 uur
Oldeboorn 4- Tijnje 3 12,00 uur
Thor I Oldeboorn 3 10.00 uur
Oldeboorn I"À vrij
+;+-+ -+ -+-+ -+ -+-+-+-+-*-* -*-*-+ -+-+-+-+-+-+ -+-+-+-f -*-*-*
;E VIKINGEN ZOU}EN IÀfE1?IKII EEN;EN ONT;EKT HXtsBEN 

'.I'NCOlUllitsUs fE I,.A.ATSTE \'/áS SCIiIJNBT',1.1 EEnfErï BIJ ;E 0Ktn00f-
iiÁ,D o

J. S.

+-+-+ -+ -+-+ *'+-+ -+ -+-+-*-*-*-*-+-+-+-+-+-+-+ -+ -+-+ -+-+-+-+
Het volgende werd voor waar verteld.
Een lid van onze vereniging is bii de brandweer, werden
ze vgorheen per si-rene opgeroepenr t 1à iaar terug is
er bij de brandweerlieden een belletje geplaatst.

scheidsr. J.F.H;;ijkhui:
't ïreidér
" leider



I

Bij bovengenoead lid is het in de gang.geplaatstr oyef: . *
dag was het getgst en door nseder en zoorl in orde bevon-
deá, I s /ivonds na het eten ging zoan llef na een blik
van verslandhouding met ztn n'oèder gewisseld te hebben
naar boven en kwa.u vrij spoedig weer terug en zette een
wekker in de gang en ging weer bij de t.v. zitten.
Het duurde n1èt f*e ót d'e wekker-in de gang l.iep af,
vader schrok zieh een hoedje maar had direkt in de gaten
dat het de brandweerbel noest zijn en vertrok rnet de
meeste'haast.. Vader had, toen hij bij de garage aankwaat
wel door dat hij er tussen genomen was door Ma en zoon-.'
l1ef. Wat Ma we1 gezegd heef! bij de terugkeer van Pa
I s nachts 12 uur weten we nie!, aaar Pa had zích in het
plaatselijke hotel best vermaakt.

J. S.
*-*-*-f +{ e{ ef --*-f -* -*-t -*-* -*:* :_*r* -t:*-*_-_*;i:t -t-J:t -+-+
SCIIUIJÀSSENJ. v. Oli$tsOOjtN

Vrijdag j.1. vorid weer de jaarlijkse schutjaswedstrijd
voor leden en donateurs plaata in café v.d. Feer, orl.v.
/ilbert Veld. ftloco-voorzitterrr S. Yisser kon in zrn kort
openingsspeechje 32 pers. welkom heten, een aantal dat
in voorgaande jaren_we1 eeËs kleiner is geweest, een ver-
heugend v.eruchijnsel dus.
Er werd met veel animo gekaart- zelf s door ,s€cJr Joh.
Spoeastra;' en dat zíet men nigt vaak van d eze persoonl-

VerJ-eden jaar was de wisselbeker gewonnen door J. van
Ka1èbeek, die-hem dus een jaar ten pronk had ,staam'ergens
in zíjn huis. Mocht deze er op gerekend hebben om ook dit
keer weer een gooi te doen na.ar deze felbegeerde wi.ssel-
bcker, kwani hij bedrogen uit.
rleeds in de eerste rondefrhebbsn we hem persoonlijkrt de
das om gedaan, zodat hij de beker verder wel vergeten kon...
Ííet was tenslotte..',J. Brandinga die na een spannende race
di bekêr-r;lit hándëï'van S; Yisser'i,n ontvang.st,kon relr€.íL;€ri
er nu een jaar rrmee pronkenrf kao...
f,oordat de Fa. ilodenburg.en Zn, B..de leeuw, P. v.d. Feer en
ilhr. F. Kalsbeek voor gratis priisjes hadden gezorgd konden
ailen rond de kïok van elven net een prijsje huiswaarts keren.

J.M.


