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OVE.IZICHT i '

Bekijken we de re s'tltaten van het af*'elopen weekelnde,
dan springt vooral de 6-, overwinning die ons tweede
eJ-ftal- boekte tegen Sakkeveen 3 nogal in het oogo
le nannen varr aanvoerder Poepjes, di.e zelf met vier
treffers een belangrijlc aandeel in de eindstand had,
zitten weer 1n het goede 'spoor al stono de hoge score
nog nlet direct garant voor pr'íma velo spel ( met wat
meer overlegrhad men een nog veel hogere secre kunrren
behalen) naar het glaclde terreln werkte ook r:iet be-
paald Í!€€ "Vermeld dient nog te vuorden dat ons nieuwe lid (schei,ls*
rechter) u/a laan de vi.ldst::'ijci L:-ii;stekend leidde"
-41 met aL egn goecie opsSekei' voor de komende strijd rc t
(ongesJ-agen) koptoper Ií.'rsL,:r, 2, we hebben het volàte ver.-
trouwen in eel. eve.r.tucie v€ït'al.ssitig in Boanstetr voordeel
Een uitgerust eersle .e1.ftal- rnaakt zondag de kc.rte t'aar
uiterst zware reis naa.: .Akkr'un
il-s de feestar,'onC geen a.l te I astige tegenstander wordt,
isdi;b'!/1leeréé'lrvandedlte]sW""c,ft-1itdepuntennioeten
worden gepakt, het laai:ste geldt u-iteraard ook voor de
$egenpartij die zonaag j.1, H..:.T. verpletterde met 5-0,
dus factoren genoeg om een sparmende partij voetbal op
te levereno '

Het derde en vierde elftal troffen hun laatste vcorbe-
reidlngen voor de "bj-g matchtr van ê. s. zondag, beide
verloren hun wedsi{iid, het derde moest in Thor haar
meerde,i'e erkennen (2-0), en het vierde redde het net
niet tegen Tynje 3r en kreeg zodoende een 2-l nederlaag

"-te slikken. .



i
Bij Oldeboorn 4 - Tijnje I werden al enkele slrionnen van
het derde gesi.gnaleerd; de koude oorlog is gestart nu
maar afwachten wie eri-n deze prestlgeslag noet capitu-
leren.....
Het zaterdagrniddagteam stelcje haar aanhangers niet te-
leur en deed wat er van haar werd verracht, Z.T.B, lever-
de n.1. niet al. te veel moeilijkheden op door deze 3-0
zege zílten ze nu ruinrsohoots'áan de goede kant van de
streep.
)ene zaterdag zijn ze vrij en kururen ze ztch terdege
voorbereiden op de komende feestavondl
Bij de. jeugd verschijnen alle beschlkbare elftallen ook
weer nret volle raoed aan de start na een rustpauze van
ongeve(ir vier maanden
tre .A-junioren staan rroor een gewichtige ontmoeting, men
ontvangt lrnsun thuis, een tegenstander waar&ee men eJ-k
Jaar ïveer de nodige moei-te heeft.
1.4 heeft de kansen nog volledig in eigen handen, hopelijk
worden ze ten volle benut.
.je Bf s die z,at. j.I. oncjer trbizarrerr onstandigheden (met
15 man in twee autors llt) naar Noordbergum trokken en
geradbraakt terugkeerden-met een 4-2 nederlaag, beginnen
rnet een zeer lastige thuiswedstrijd tegen Gorredijk 18,
één van de ploegen-die in deze competitie de scepter
zwaaien.
Ook de C-junÍoren verlorea hun oefendueJ- tegen Hfveense
3oys, mtsschien werken de opgedane ervaringe.n nu tegen
Irnsum in hun voordeel, zooat we ook nu weer op de eerste
zege blijven hopen.
.r,e Benjaninteams binnen onze verenigin; (.qJ- en 1,2 pup.)
spelen resp, tegen i;e .Sweach en Gorredijk, de jongens
van .Al moeten alle zeilen weJ' bl,jzetten willen ze tegen
)e Sweach overeind blijven &aar ook hier is een veras-
sing niet ui ugesloten.. .. ...
Tegen 0omedijk J noeten de .A2 welpen als overwinnaar te
voorschijn kunnen komen
Tenslotte wensen. we u a}lemaal, zowel de jeugd ts mi-ddags
a1s de ouderen rs avonds, een gezellig voetbalfeest toet

B. de Yries.



FEESn'{I;)jG FqESnvtïf,Jllc FIESTItlI4!iq FEESTï{ïr}.{G
.

,i ,r. I

Feestmiddag voor jeugdleden (tot 15 jr.) van de
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le Jeugdcomissie

YElILOTING:

Een i-eder die nog lege boekjes thuis heeft, wordt
vriendelijk verzocht oeze bij de penningneester in
te l-everen. ,

Dit geldt ook voor boekjes, r:et nog een aantal onvêr-
kochte 1oïen, deze ook voor londerdagavond inleveren.

E.ê.&. in verband met de huls aan huis actie in
Oldeboorn, dezd week.
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en Jater op de avond de
trekking van de grote loterlj

iiIJ VEII1íICHTEN U .AILEN 0P ,EZE CLUB/,VO}D.

Het Bestuur.
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Oldeboorn z.Et. Z.Y.B. 3
30

Xfgelopen zaterdag rnoesten we thuis tegen Boornbergum
spelenr ê[ kwa.men weer eens met een overwlnning van
het veld.
Joor een goede sarienspeling scoord'e Knol-
ste kwartler het eerste doelpunt.
Ongeveer een hal-f uur l-ater scoorde Knol
doelpunt. En zo gi-ngen we de rust in.

in het eer-

nog.eeR tweede
'il

Na de rust een half uur te hebben gespeelQr scoorde onze
invaller Tjibbe Meester nog een derde doelpunt.
*iit was tevens onze . eind stand .

J. Q.

S PEï, ilE G.I]LWI--, S Ti.tÏ J'rEl EN V 0 'l TB r'.L\Ï E,lS Ti?I J t .
fk wil beginnen met Oe spelregelwedstrijden in Heer'e.oYe €ÍIr
Zoal-s aleerden in het clubbtad werd vermeld, zoudell Br op
2l februari in Heerenveen spelretelweostrijden worden ge-
liouden. 0ns tearn werd ve.r'tegenwoordigiÍ'.doorl P. de Meer,
3. Haspels, J. 0tter enl ondergetekende qnde.1 l-eiding van
oe herèn ts. de Vries en W. Huisnian (die we wi,trlen bedan-
ken voor het rijden en de leiding).
\';c gingen met volle n"'oed heen, we hadoen tenniinste veel
pret onderwe$. Ioen we in Heerenveen aankwamen was het al-
àen stuk rusÍi[er onder ons geworden (waarschijnlijk de
zenuwen). Je deelnemende ploegen moesten een tafel op-
zoeken in een klein zaaLt1e.
l.a enige uitleg van één van de leden van de scheidsrech-
lers vèreniging Heerenveen, begonnen we met een schrifte-
Iijke test.*Oníer bet naken vaÀ die test deelde één van de
n€nsen van de scheidsrr v€.r . i"rà{r Íedere deelnemer een vaarr-
t je.-.nit (voor.ên.s. ee& soo'rt' eerste- prii s)-i --

i':adat iedereen de test had gemaakt, werd die in een vlot
ttmpo nagekeken. 'te beste 9r1e te?nis-gingen over. naar de
nondelinge ronder.w&srbij iedere deelnemef V.d. beste
teans onderwraagd werd i
. e uitslag v.d,. schrifte1Íjke test was.; l. Heerenveen
2. Langezwaag 3. Gorredijk 4. NieUweschoot 5, ielfstra-
h*izeh 6. 0L,iEBOOHN 7. Tijnje.
- it was voor ons íetwat een tegenvaller.
t3'á9fiN3ïtarË"?áfiáË?"s 

en Go*edijk gingen dus over naar



I
Eerst werd er geloot wie eerst aan de tafel moest ver-
schi jnen-,en dat was lan gezwaag toen Goruedi jk en al-slaatste Heenenveen. Heeienveeá die wel als áén van defavorleten werd beschouwd won zoaLs gewoonrijk weer
,e-e-nsr langezwaag werd tweede en Gorredi.jk duó derde. l

Heerenveen doet nu nee aan de Friese ka^rnpÍoehschappen(tret was nog niet zeker ór r,anàe;*;"g;rk mee mocht
doen).
we vielen niet 1n_de prijzen maar we hebbe{r,toch .oog;
een gezellige en leezame avond gehad.
Nooip3E;quM rB - 0I)EP00RN 18, ,4_2
Na een niet 2.9 geslaagde vorige avond, moest
gens met de Crs nee voetballen omdat er niet
spelers wê.forl.
lVe noesten spelen. tegen Heerenveense Boys 1c en hebben
verloren n:et L-9 (alweer een tcgenvaller....reeds!)rs Middags &oesten wij (it alweér) voetballen en wel
tegen Noordbergun ïB (de ploeg die wordt getrainè door-H. ï/agenaar). onze trainer had net de groótste r.roeite
2 autor s op kunnen sporen ( een geluk dat dhr. .'Visser
een grote auto heeft).
Tussen haakjes, er zijn bij de Br s nog ouderó (Oie een
auto hebben) die,nog niruer hebben gereden. Kom op, uverdie nt een gulden de man, dus wat wil-t.u nog rièàrltlt
V/e vertrokken om 14.45 nret 2 overvolle autorsl dhr.
VÍsser had J-0 personen in de auto (wat hen eeir dikke
boete had kunnen kosten).
lïe aryiveerden om 15.30 u, kleedden oris on en gingen
ten strijde.
\ïe begonnen meteen al als een stel idioten achter debar aan te rennen en iedereen !.elde maar wat (0" tegen-
stander also). In de Bauze stonden we reeds nxèt 2-0"achter. ïn de rust werden P. .Altena en J.o. v.d. Eoek:,gewlsseld door A. Mulder en. J.1[. v.d. Kríeke (Oie we
bedanken voor het meespelen).
l-ie begonnen weer wat ronnelig, &aar het werd steeds beter;
maar êat nam niet weg dat we inniddels met 4-0 achter ..
stonden. [oen kregen we een strafschop.voor. En ï|/.visser
lgl{" nietr 4-1. Toen gingen we drukken en kwamen (te

1k ts *o"-
genoeg



f,e scheidsrechter onthield ons nog een paar strafschoppeh.
ie schei-dsrechter l-eidde (verschrikkelijk) zwak. 1.S,.- , .

zaterdag lrroeten we rs morgens om 11 uur voetballen tegen
Gomedijk 13, ik hoop dat jullie alleraaal weer komenn
want dit is een zee? lastíge tegenstander, en we trainents woe.ndags-avonds weer op het veldr van 7.00 u - E,JO uo

Piet Ti j sma"
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Overzicht prog,ramria jeugdelftallen:

Yo.;r de verscill-ende el.ftallen vrorden de volgende s.:elers
ui l;genodigd:

4. ApÀi11-99: * '

J: iÏffiifafiam; '!" .Bethtehem; T, Ypma; K" de Grcot I R.$_*1-tgg;H, i$wa.n1 J.J. fijkstra; P" Heidà;.A. /rkherua.al J.*ïï;"fr6riOe;
J. v.d.. ïlal; G" Visser; J.. Sokkena; M. Brouwer; ivi.. Yeerraa.n.

-& pep{}}-eg:
0.-,/ouda; H.
R" /.d. Veen;
H. lVuman; .ï "

lïeQg!Ê1,i9:
zZ!-eraaej'._qaa$
Ol-deboorn iB- Gorredijk 1B
Irnsum lC- Oldeboorn 1C
Olrieboorn .41 pup. - le Sweach
Go"i'rediit f: - Oldeboorn
Zo 'rlas. 2Inaart'
O1-'ffi'ófn-ïlG Ïrnswn .r-r

Lanvane;
=::--
1I"00 uur
11.00 uur

11 10.00 il

A2 10.00 rt

':

l-2 " 00 uur

Ver-tq_e_bl--

]-C.20 uur

g .7c uur

S. Teunissen; V/, Ni j-
Sies; T" iiodenburg;
B.v"Heel ; lV" Zandberg€[c

de Vries; T " de Groot; G. "Heer.ema; ,ï. Kroes;
So de r?oosl J. de Boei'1 M" Jansn:; l,{, T. Jelsna;

Stuiver; F-:._ lip-rll?; T" /Itenao
C- . rnio.renB
E'. ,lêTïêG; H-0osterbaan; S. Folker:tsna; F; .r,iJeel i. Ph" l,ri jk-
st,: l; J" 0tter; tt.Wi'1.-:_È_l--Eg-e-.kg; ,?. Jelsna; U"rde'Vries; "

T. {euning; io Haayesl J, ;ijkstra; J o i\{eesterl il. .ê,kemann.

B-. uniorenB
Í. :'l?TáGoeekl Y/. vo Kalsbeek; E:-!|y.g-A; H.J "v.cl "Krioke; JoJo
v" " Hoek; ',V. Visser; 7), Numanl .4" Mulder; i.. 0osterhof ; .8.
Ha:rpel.i P.'31tena; P.de MeerlIr."Akkerman; R.'Ve!dstra.

t.

a?
F.

:nioren: ]il..-
i $. I(]-nsna;'/. d . Me ul en;

ïliatzema ; L"_lo sterbgg4i
i?. Yalki D. Venema; F.
H. Bruinsmal G, Otterl


