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OÏ:ERZICHT t

Rondom de feestavond nioesten er door sonnige van onze
etftal]en enige belangrijke wedsÈrijden worden gespeel-dt
,daarbij uiterst kostbare punten 9F het sp I stonden.
Yrle d,enken hierbij in de eerste plaats aan de derby
Ikkiun 1 - Oldeboorn Ir welke onbeslist eindigder met
deze berelkte 1-1 eindstand konden beide partijen wel
vred e hebbern
Het over het algemeen beter verzorgde samensBel van de
thuiselub leverde hen in de eerste heLft een veldover-
wlcht op net enkele'gevaarlf ik.e situaties voor het doel
van Oldèboorn, naar vooral dankZij een foutloos spelende
aanvoerder'Hui$nen werd de zaak steedE weer geklaa.rd.
Het risícoloze spel van beide kanten in de eerste
ipeelhei-ft, waarin onze mensen'door een vreemde treffer
vàn .Akkr+m'inniddels een 1-0 actrterstand lradden_ opgelo-
p€trr wi3áigde alch toen de ea!!9n zíeh nood,zakelijker-
fri;áe nóesden komen en de strijd een wat felLer aanzlen
kreeg. l

Zodoénde eehiepen onze voorwaartsen zLeh een aantal
serieuze scoringskansen, waarvan I. PqepJee er tenslot-
te een van wist te verzilveren en hlermee teveng voor
de einduitslag zorgde- '

Goruedijk ( slechtá moeizaae l?lgs- Bakkevgg+) ls de.
vo]-gendó opponent, zonda.g zal blijken of 0ldeboorn het
steii( beaette niddenrif van deze ploeg "met veel Breedte-
speS-, weerst-and kan biedÊrlr



- Ook de ontmoeting frsurn 2 - Oldeboorn 2 eindigde onbe-
slist, daar ons tweede elftal slechts een handjevol
spelers tot haar beschikklng had. .:

0f er event[ele nadelige cohseguenties'aen dit niet
opkomen zijn verbonden &oet Eiaat worden afge.yracht.
In Beetsterzwaag kan hopelijk weer niet een volle
presentielijst worden aangetredenr want gezien de
ranglijst n.oe't het duel net .de Sweach 2 toch weJ-
volle winst kunnen opleveren.

Je veelbesproken titanengtgijd tussen de mannen van
het derde ên vlerde eJ.ftal 3-everde zoaLs gewoonliik
weer vele opwindende taferelerr opr met als hoogte-
punt (of moet6n we van een dieptepunt spreken.... )
het voortijdig vertrek van twee spelers die wat aJ.
te'veel moeite met de gedragsregels haddenl
Het was overigens een leuke wedstrijdr net een der-
de elftal dat zich gedurende het huidíge seizoen
snel heeft versterkt'en duidelijk een vaardigheid
heeft gewonnenr €r dientengevolge een l.astlge te-
genpartif, voor de veteranen bleek te zijn gewordgh.'
Hoe lasti€r merkten de oudjes toen de underdog een
1-0 voorsprong naa- en het duurde lang voor één der
veteranen-de écore weer in evenwicht bracht.
Te tj-jd was toen te kort om nog verdere vere.nderingen
in de stnad teweeg te kunnen brengen zodat dezeftthrilJ-erff een goed ei-nde kreeg.
Beide ploegen gaan weer rooeilijke ontmoetingen tege-
moet, het vierde thuis tegen 'íispolia 2 en het der-
de tàgeh ïrnsr"m {.. :; .

Onze áaterdagmensen gaan thuis tegen Hrveense Boys B

proberen,de goede draad weer op te.nenen.
ie vervlachtingen van deze strijd liggen omtrent een
kleine zege voor de keurgroep van J. Y/agenaar.

le A-junioren rekenden via een 2-l overwinning met
achterwolger'Irnsun afp een overrÍtinning éie niet op
een overtuigende maníer tot stand kwamr want vooral
het conbinatiewerk vertoonde nogal eens een slordig
karakter.



0n0anke dat Irnsua zich een waardÍg tegenstander toon-
de was men toch niet in staat om onze l-ijstaanvoerder
in grote moeilijkheden te brengen''
Wordt er tggen F.V.C. zondag weer wat 'geconcéntreerder
gospeeld, dan wordt ook dezê hindernis waarschijnlijk
met succes genomen.

fe 3rs deden eindelijk ook weer eens van zich spreken.
In een lange spectaculaire doelpuntenr:arathon, met
boeiend en kanp. Fpelo werd Gomedijk lB tenslotte in
de laatste seconden nog rn.et 5-4 gekloptl
iJ.s de 3-juniorgn beneid zijn el-ke wedstrijd met dezelf-
de strijdlust voor de dag te komen mag BIue Boys zater-
dag geen probleem vormen. o...
Voor dè C-junioren begon in Jrsum de Victorie, met een
prima 1-1 puntenverdeli,ng werd er toch weer een punt
binnengehaald c

Laten rie hópen dat dit de stimulans mag zijn om tegen
Iklcrum lC te bewijzen dat nen ten onrechte op de laat-
ste plaats vertoeft.
ie il welpen konden hbt tegen de Sweach nie$ bolwerken,
de 6-l uitslag onderstreept dat welr maar van zorlt tegen-
stander verliezen is geen schande, want deze tegenpar-
tij liet zien dat tee[niek de basis voor sueces-ist
Zaterdagllorgen herstel-len deze jongens zích tegen 0.N.F.
ongetwijfeld met ruine cijfers. .

Goredijk .43 liet de wedstrijd tegen onze A2 pupillen
on duistere reden aflassen.
Nu ontvangt lren lr. Boys lB, zeker een wedstrijd net
mogelljkheden op een klein succesje,



OI;ESUONN 18 - GONNEJÏJK 18

zoals ik vorige week a.L heb vernreld, noesten we zater-
dan om e1'f uui aantreden tegen Goorédijk, die oB een
gedeeJ-de tweede' plaats stond., een rroeilijke opgave
voor oh.so
lat het een moeilijke oBgave zou worden bleek al na
een p?a{ minuten, toen Vf. Visser in het strafschop-
gebied de bal. met de hand speelde, .,e, rafsaboptt
le nemer van de strafschop mlstte bijna maar tot
onze en zt n eigen verbazing rolde de bal via de
blnnenkant paal in het net, 0-1.
0p dat moment daehten we dat het weleens doelpunten
zou kunnen gaan regenen, aaar J.J. v.d. Hoek maakte
daar wel'even een verandering irrr want die zorgde
een paar ninuten later voor 1-1 I
Toen was Gorredijk toch -i-ets aangeslagen.
Even later rprofiteerde één van de spelers van een
verdedigingsfout bij ons en het was raak, L-2.
IViaar wij lieten de moed niet zakken, daardoor
scoorde R. Veldstra en bracht daamee de stand weer
gelijk, n ! *
Ongeveer 5 minuten voor de rust kwa.rien we zelfs voor
want V/. Visser kon zijn handsbal die hij had genabkt
bij de eerste goal weer goed maken door een straf-
schop te benutten, maar dat leek er eerst helenaal
niet o-pr w?nt hij schoot recht tegen de keeper op,
naar hij,rno;cht de strafschop overnemen en faalde
toen niet 3-2 !
l'/e dachten als we nu maar met een voorsprong de rust
in gaan, maar die droom ging nlet in vervulling,
want Gorredijk maakte er voor de rust nog 3-3 van.
Na de rust kwanren we weer met dezelfde opstelling
in het ve1d.
Na 5 à 10 minÉten te hebben gespeeld kregen we een
vrije schop net buiten het strafschopgebied.

.'



!--

lv. visser die zulke vrije schoppen alti.id neemt. wasnu ook weer de ?ener, eá aet zóàrs .'ran Éàn;gil ( ;;;Fevenoord of zoigts)-trapte. hij mer àun uooE-Eu-iru[j"over de muur en de (lange) lceeper heen in trát;;t 4:31loch die mooie _voorsprong gaven we ook weer uit handen,( weer een verdedigiigsróul;u) -uÀ-*áá--n"t 
weàr-górïjr.

4-4 !
zo bleef het tot net voor het einder.toen R. serstra
een,juweel van een doelpunt maakte ón de voorsprong
9n- de 2 puntjes weer bij ons bracht t |,-41(/tls u dlt verslagje boeiend vindt, kon dan tcch ook
eens bij de jeugd kijken).
/i.s. zaberdag moeten we weer thuis voetballen en wel
tegen onze buren uit lÍjbeets.
ïk hoop- 9"t de publieke belangstelring groter is dandat er bij deze wedstrijd rvaren.

Piet Tysma
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zondag j.l. moesten vie aantreden tegen onze buren en defeestavcnd nog i-n ons voorhoofd ginge*r we net volle moednaar .{kkrum.
ioor een beetje rommelig begin Sreeg .Akkrum toch eenpaar mooie kansen en na 20 minuten te spelen kregen
onze buren een goal waarop'onze keeper áictr een 6eetje.verkeek.
loor aandringen van onze voorhoede schoot piet op delat e.n we zagen dat we kansen kregen en begonnen beterte voetballen.
Joor goede ultvall-en varr de voorhoede scoorde trlekele
een prachtig doelpunt, Ondanks dat we de punten goed
nodig hebben werd er niet meer gescoord en net eengelijkspel moesten we genoegen ne&en, waar we ook we1
blij*mee. lnogen wezen.



loor een goede inzet en stemning in de ploeg, hopen
we dat we nog een paar puntjes kunnen pakken en verder
weltsen \4e onze trainer de Jong van harte beterschap in
liret ziekenhui-s.

' japku'

T/ietse liodenburg.

- - 0,l;EBOOnNlg

Za\erAag moesten we tegen Irnsu.nr voetballen, .we dachten
onze zoveelste neclerlaag, maar dat viel aee, de eerste
hetf t was Irnsue veel Uéter dan ons maar wi j spee-1den
ook best en gingen de rust 1n met een 0-0 stand.
Na de rust toen gingen we meer in de aanval spelen en
frnsunr zi 1n verdediging was niet zo goed en zo kv're.rien
we na ongeveer l0 ntnuten spelen met 0-1 voor door een
n:ooi doelpunf van F. v. Heel, door een moole pass van
uitbtinker E. Jel-$ïiàe
Maar toen gingen we weer in de verdediging spelen,
we hielden-het eerst knpp r.'aar toen ne ongqveer 5

minuten spelen toch nog een-doelpunt tegen;
Maar ja we hebben weer een pmtje en we hebben best
gespeéld en al-s we zo doorgaan krijgen we er vast nog
wel wat punties bii.

ïrangs deze weg willen wij het echtpaat Jan en Bonny
v.d.' Iilal-Schaap van harte gelukwensen met de geboorte
.van hun dochter

EslJssjggg.



lfed stri j d pro gramma .j egjfid elflallen
Sater0ag g naart
0ldeboorn A2 - lr.Boys AB
Ol-deboorn il- 0.N,F.
/ikkrun IC Old eboorn
Oldeboorn lB - Bl-ue Soys

.l,f pupil]-gn:

C-.i unisrenl

3-i u+iorenj

lr-.j unioren e
f__.; s

.Àanvgng a

9.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
4.00 uur

Yertrek:

10.20 uur

0. V/ouda; S. de iloosi J, Kroesl J. de Boer;ii. v.d. Veen; H. de Vriesi H. Numan; M.T.
Je1sna; M. Jansmal G. Heerma; P. Ygna;T. de Grpqtl T. iltena; J. Stuiver.
J. en J" Bethleher:r; R. Iïuitema; l. ypna;
M. Yeerman; M. Brouwer; J. v.d. i'ial;
J. Fokkemai J" v.d. Vfoude; G. Vlsserl
r1. .Akkerman; J.J. lijkstral K. de Groot;
H. Numan; P. Heida"

,I. Reitsma; H. Oosterbaan; R. /tkemann;
Il. Jelsma; lï.1ï. v"d. Krieke; U. de Yries IT. Keuning; Ph.. lijkstra; J. )ijkstra;
J. Meester; J. Otterl F. v. fïeeli Á. Haaye;
E. Folkertsrtràr

J. en Y/. v. Kalsbeekl l. Nunan; P, Tysnca;
P. de Meer; J'.J. v.d. Hoek; \ni. Bisser;
H,J. v.d. Krleke;.1. Mulder; r:1, Veldstra;
P. .Altena; I. Oosterhof; B. Haspel.

tr'U. Watzema; B. Oosterbaan; F. v.d. Meulen;
G. Otteri R. Yalk; F. Sies; S. Teunisseni
'J. Nijdani H. Bruinsrra; [. r?odenburg;
B. v. Heeli S. i?insna; l. Venema; \{. Zand-
bergen. :

1C
1B

Zandag, 9 maart,
Oldeboorn 1/r - F.V,C. 2A 12.00 uur

J2 pupillenl



Voetbalprograena senÍoren

zstentas I naa-rf, ?5

Oldeboorn zt[ - Heerenv.Boys I 2.00 uur schei.dsr. Ireider

zondag 9 maart r?5

Oldeboorn
de Sweach
Oldeloorn
Irnsum 4

Gorredljk
Oldeboorn
Wispolie
Oldeboorn

2. OO
10.00
10. oo
12.00

u
u
u
u

I
2
2
3

t--
2-
4-

scheidsrechter J.Prulnrr il J.v.Jekkentl : rr L,gtdgrrr ' lelder

Sta4den opsenaakt t/n ?3 ,3ebr.- '?5
Heerenveense Boys 9-L7 40- 3
Jubbega zm 2 L2;L6 5L-24
Oldeboorn zm 10-14 32-L2
tynje zm 2 1I-14 27-L3
Jlkkrutzm2 a "9-10 29-23
Dr. Boye 9 -' 10-10 31-34
de Sweach zn 3''- 10- 4 tB-42
Gomedijk zn I 8- 2 8-:+
2.Y.3.3 9-1 * 6-:l

11-21 49- 9
9-L4 26-L2
9-11 26-15
7-10 18- I

10- g 22-30
11- 9 22-L8
7- 5 1?-11

to- 4 Lo-47
10-1 4-39

i-

Irnsun 2
Heerenveen 4
Oldeboorn 2
Gomedijk 3
Vi/arga 2
Nieuweschoot 4
/ikkrun 2
de Sweach 2
Bakkeveen 3

lVarga 4
tiJnje 3
Wispolia 2
Thor 3
G. Á.Y. C. 4
Irrrsun 4
OLdeboorn 4
Oldeboorn J
dl&rugois j

13-20
8_13

. 9-L2
. 12-L1

6-8
9-8
7-69-5
6:03

4B-2A
29-LO
40-20
23-39

L2- 7
10-18
L7 -L7

9-25
rE:lf


