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Clubblad vrv. ''OLtEBO0nNtt opgericht 15.aBril LgZ3
j-f jaargang no. frl lI maart L91;
ilE;,AKTïE-.A|,{ESSEN: ihr. J. spoelstra, )s.Nieuwoldsti.t

IvÏevr. G. _Hofstra ,, ls,Nieuwoldstr.l
Jhr. B. de yries (Jeugdsecr. )
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OVEiiZTCHT I

uít de gespeelde zes wedstrijden binnen onae club wls-ten olze elftallen ditmaal slechts drie punten te ver-
OVêf €IIr
Het tweede en de li-junioren zorgden voor deze,sehrare
oogst, maar trrt kan verkerenr, dus we hopen nu oB eenbeter weekend voor de Boanster voetbalbond. -

Ons eerste erftal wist bijna voor een verrassinE tezorgenr wan! het heeft er zondag lange tijd naaF uit-gezien dat Gorredijk bedwongen zou wórden.rn een van haar"betere wedstrijden, svisten onze erf,nadat ze ee.n 1-0.voorsprong hadden genomen, de weg naarhet net echter niet mêór tá vinden)-zodat áe trefïer
waarmee de overwiqning waarschijnlijk wer veilig gesteld
zoa zijn uit bleef.
)e zwak spelende Goredijksters kw?nren Lang,Eaam naarzeket toch nog terug en beslisten. (zíj het*net eeR,beetj! geluk)-o* scóre tenslotte zelfé nog in hun--voor-
deel- (r-z).
zo ondervonden we dan weer, evenals /lkkrum dat met een
minieme 3-2 nederl'aag de terugsrag'van stanfries onder-streepte, 9"_t trgt geluk meéstal- ntet de te.genpar.tij .tst
Misschien lukt het &rsr zonda.g mét wat geÍuk:nu *é1 en
bovendien i.s ï/ilper Boys zeker geen overwinnelijke t.egen-stanoê.r.......
H9t enige elftar dat in het afgelopen weekeinde. totwinst kwan was Oloeboorn 2.
rn een- raatige partij voetbal werd een zwak verdedigend
de Sweach 2 met een aanzíenl.ijke 5-O s.core teruggete--
zen nede denkzlj een goede lnáet van onzg yoorrwËái*sen.

j.



Kampioenskansen ziin-hlier':.helaas niet meer aanwe zLg
daai Irnsum nu al- bi;na onbq,reikbagr is .ge.woqgel" voor
de co4cUx'renti-e, maar via -'eeh royale zege op Bakkeveen
3 blijft nen wellicht nog in het spoolr.

Het derOe e4 vie;rde o.nclervonden duidelijk 9" navreeën
ïan de vermo"eienOe derby v.an .vorlge weekr_het.derde
moest .in Irnsum tegen Jelle Keulen en collegars
met 2-0 het ondersPit delven.
Tegen l,kknrlii J za]- men ongetryijfeld willen tonen dat
de-l-g zege iÀ Xkkrun destijds zeker geen vergi-ssing
is geweest!' .

De fupilten'iran, R9.1tsm3 yerloren de condÍtieslag te-
gen^dè jeugd van Viispolia met ruim verschil 5-0r na-
dat de éeréte helft met een dubbelblank score afge-
sloten was, gaf het (tu) grote leeftljdsverschil na,
de thee de'dóorslag en moest men het loodje leggen"

Het za\erdagteam gaat een lriterst belangrtil." partij
ïóÀemóet, d6-thuÍËwedsrrijd tegen Tijnje 2 heeft voor
UefOe plóegeri, clie beioe evenveel punten hebben ver-
zametdl aaistíit1n4sr:rogelijkheden met. 9" koploper in
pettoo Nu maar afwáchtón wie er gebruik van gaat nraken!

B.iJ de.jgugd kwamen allËen Qg -A-junioren en lC binnen
de"l1jnénr=daar alle thuiswedstrÍj{en zateraag werden
afgelast o

;e--A-jugr.ioren wisten jqmmer genoeg niet van de mlsstap
van concul.rent .Akkrun" (f-f tóg':n Ó" N"F. ) te profiteren
want men kwam zel.f i-n een rommelige wedstrijd tegen
het I.,eeuwarder F "Y.C. 2 fl niet verder dan een 2-2 ge-
lijkspel" -;:, -,.
Zondag hopen de I junioren di-e zeLf 'een vrlje q?g
fr"UUuI, oàgetwijfeiA op een nieuwe misser van .Akkrum
e;;-nïi rnËsun óp bezoêk komt"

Je jongens van lC zítrn afgelopen zateÏ:dae'een'minder
teuice órvaring rijkcr geworden'
t,i;"tarnvoerOér ÁËkrwo-eiende onze jongens in een
ïàïaar ongelijke strijd een gevoelige 14-0 :nederlaag
i;;;-;"-rráo kóeper, Réitsma niet vele maren met at-
ià"i, uitlopen Aê aanval-sacties van de .Àkkrunmers af-
ËÀt,o16àn ciàn had deze nederlaag nog omvangrijkere
iornelr '&&ngenonenl



tlrachten 2c zaL de verkeerde en ongelijkwaardige
.colrpgtitie-inu eling wellicht weer 

-Ep-sË"u" *ijZà
benad rukken.
13 mag tegen 9.N_.F, proberen haar doelsaldo enigs-zins op te vl jz_el9nr. want normaal- gesproken mag-mentegen dit el-ftal (acht wedstrijden-achter de r[g met
een doelsaldo van 0 voor en preci-es honderd tegón)natuurlijk niet in de fout gáan, alhoewel de báI....
onze liL pupillen gaan in Tijnje trachten de dikke ne-
derlaag-, opgelopen tegen de Sweac!, !ïeg te spoelen,
hgfelijk_met succes want een overwinning stimlleert'bij de wlpen beter dan weJ-k ancler probáat mi.ddel..Jr. Boys 7 i? d_e volgende_ tegenparti.j van de .À2 welpen,
opnieuw een duel met overlevingskansetl, reden on eeákleine ze.ge voor .snze jongens te tippeà.

B. de Vries.

Prt0gdJUU I EN_OPS IFLI INGEN JEUGJ.E],F I ttLEN e

i;/nlsT,,lïJf : JIiNYING n

Zaterdag L5 maart.
Tijnje il prp. Ol-deboorn .41
Oldeboorn A2 - lr. Boys A7
Oldeboorn lC - lrachten 2C
O.N.F. 18 0ldeboorn 1B

10.00 t:.r
10.00 u.
11.00 u.

11 . 00 11.

VEi.TilEK I

e':: uur

10.15 uur
Oldeboorn l-.4 is vrij !

+++ ++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++ ++++++++++++
Voor de verschilLende elftallen worden de volgende,
spelers uitgenodigd:

OIriEBOOrlN .A.l-: {. e,n l. Bethleheml l. Ypma; K; de.Grootg
E:_Eq$ggA; P. :Heida; .4. .Akkerm.ani J.tí.;iíE'stra; È. Numan; G. Visser; l.í/a ív*;
/_. u/d iïoude; J. Fokkemai M. Ye,erman;
M. ,3ro[wer. ] ;



0L-rE300.,1N .421

0t-EB00,iN lc e

0" iïouoal g. Ce Vri-es; T, de Gz,cot; G"
Herena; J. Kroes; fi, v.do Vec-rr.; S. de
lioos; iï. Numanl J,, Stu.lverï J, ue iocr;
To .4ltena; i'li.T. Janrm.a; i\{.T., Je:l tnia,;
P "-Iprig.
E. iteii;sría; ii.,-l|*Lrqlr-J-r.j,:J!gi H". Oos l :r*-,baa.ni U" de'l":ies; ;" io-l-keri;srrè; 'i" I{c;,*
nlng; Ph" ;ijkstrc,; li, Iït-ryes; .j-. Ci;tei.;
F, vo Ëee] : J" Ilieester, i," Jci-::lr:, J.
li jkst.ra, ;t" llienann,

J. en \i/. v. ,Kals'bceir; i-:-,. jl. slti:i .ï,,I^ 1.,,-j,
Hoeii; H,J. .,.nd, Krieke; :ir Nu.'a,lil; ./i" 1,1ui.-
der; "A. Oosterhof, \'/. Vísscr; P il.tel.a;
P" de lnieer"; B" Haspel" :

Gryqg!Ët a

'rU lreeft r;u zeif irunne:: z j.en hoe l,ercei'd hel si:alschop--
gebied er brj ligtr- een :cI er o.v'e r r,lt;. rlie t r-er']ieercj
-.i ..:,. il)L<)LL

'rHoe bedoelt Utr" . -

"Zoái-b--i.È zeg, U was toch ook bij cle wedstr:.jdit.''Ja dat urel, naar il< heb niets gez,.en, 1k vvas cr ni-c+;
ioor mijn wcrk, ziet U",

-:-====== =-====-==i==== ==.J==.==:.i::::==-:-==== ].-,itl ====-==-'-===

lr_-trD99iI-:-9ouiL-_I{5
-'p een sigqfrt begpeelb,aar ve]d heeft C10ebocrn j,J-i
rondag geprobeérd cíi te get: Go.t'redl jli. punt j es 'Lc p:rkl;en.'r.it gebeurde vooraf in cle e erste ireLft net vJ-:.;3eil ','-n
.reer goed voetbal. Na het gebruiiceli jke slec'irte opeuj-ngs*.
:wartiert j e, bego:t 0-,r-oeboor.n gced te voctbe.l.leil v'raardcor
iorredi jk- zeldei .of noolt binnen irct 'zestiel.rleïcrget::ued

,'an keeper Valk kwanr
-)ldebooin daarentegen had de ene na de a-i:cle::c ge'raarlij-'
:-e uitval, .wat dan ook vrlj snel ieiid.Je tot een verdien*
ie treffer. H. Neiuwland bracht de bal na een lange rush
,1oog voor de goal, waarna Jan de Jong met enig fortuin
.ret l-eder dooF diiigeerde naar Hoillcie de Jong, die met
ren beheerste schuiver scoorde'



I".,]it doel,punt bleef íldeboorn goed doorgaany w&t
l" eidde tc b meercjere doelrijpe kansen
Zo na*nr l,^ Poep$es de baf, uíi een voorzet ir:eens op
!e c1-9í,u-.tràa.r janne:' genoeg rnaa.kte de keeper ,ru.n '
Go.creoijk er, met vee-l- n:oeite en geluk een córner vano
!,{e.t. een 9ogtie meer geluk ori.zerzijds hadden wij dan ootrrrla kiet eí.irije van de eercte specl.hèrft met tvuee-of drie
nLiI ïocr gestaan
fe tweetle herf t gaf in iret bcgln h.et zel-fde spelbeeld
'u-e z'ien" al-s in de eerste herft" Een fel aanval-lend
Otrleboorn - .b9gc:t e ?n tan: Goryedijk. Totciat een spelervan Gorredijli op de ra.r.Lrl van het siraf schopgebièd debai ove r doel-ma:r tral-k lepeide. Ol-cleboorn zàxte hier-
door als een llaa.r'tcnirui-s Ínel-llear, wat tengevolge hacldat Gorrcdijk meer b':Cc:r aan 'uo vallen.
Pas.naCat C-orr-edijl: een tv;eede doelpunt naakÍe bcgon
Oldeboorn hier lveer iets tegei-,over le stel_leno -
-Joor keihard'werker..'eh voetbi.]l.e:;. werd er in het laat-
ste kwa:t-.lert je nog va.il al le s gepl'o!'cerd om, egn geli jlc-
lpef ]n qe l'vaclrt te s,epe-:" -lat dit n-:et gelukt í"0

. iq . guf ukicig lf "! - 
t9 v,,r j tcn aan hct ontbre[en van :.íizet,

lcar'a1,,'be:: e n l..cndit:-c, n.a.r: z:r-rt cle afwezigheid van.
Vrouv're -Fo-r''buna.; ;
HopcJ-iiki.s,vrouiwe For"t-ri'ra (at snede een grote support-er-
scliare) vclgende v:e el. zonCag .Lcgen de \riilper lo!è wel
aanvve zíg.

U " Ni .iho]-t.

/trllïEllt ;E
/iKKnUtr lC * ÓÏ';EËóóiïiv

SOEP TN.

Zaterdag j "1" ,stonden vÉe 1O uur zo alilen paraatr ortr
op de fiets naar Jlihrum te gaen.
Nog met de l*1 stand i-n't hoofd,tegen Irnsum. '

toen we aan..kwamenl gingen i,ve ind'e box. Toen kwam de
vr'íàvrelijke scheQdsrechter de box j-n. Ze vroeg mag ik
de kaarten even zten?

,lc



Ex-trainer Jan de Jcng had met Bonne de vri-es afEe-sproken, dat tsonne de kaaiten zou laten zien. ( J. de
Jong was met de zusters die het examen hadden gehaald
best aan de zwier geweest). llet mooiste was Oaï devrouwlijke scheidsrech'ter net het examen had gehaald.
rteitsma-otter onze spelerr'R. Jelsma kon zrn l-áchenniet meer inhouden. zo t n piep stem had dle vïou.vv.
V{e gingen het veld oF.
Het begon redelijk.
In een hard duel gingen we !Êer een drie 0 ach6er-
stand de rust in.
In de tweede helft was I t rveer vissen.
Het werd 14-0. ./ikkrum was vui1, onze links haaf U.

de Vries werd keihard tegen zijn knie getrapt. Fjij
werd vaÍrrt veld gedragen. Hij werd doór J.-de Joág
verzorgd. En dat was tevens het ej.nde.
Ons elftal bedankt J. cle Jong en Bonne de yries voor
de leidlng.

" Sgbert Reits$.à.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++t+++++++++++++
L.ANGS ,)E IIJN: GH,3 K./ri;tT .......SCHOPPEN Tn08F"."..
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++
OIIEBOO.iN 4 - IïISPOLIá 2

In deze wedstrijd is duidelijk gebleken cat bij eenzo zwaar veld, de leeftijd wel de oorzaak 1s gówoest
van een mijns inziens te ?,waar uitgevailen nederlaag.
I;.onoen we tot aan de rust de stand op 0-0 houoeneigenlijk zonder al te veeJ- moelte, na de rust toenbij ons de vermoeidheid ouidefijk parten speelde
werd er constaat op onze vesEe gebeukt.
Toen dan ook voor'lispoJ.ia het hek van de dam was en
de stand 0-1 werd, was het me t de veteranen gebeurd.
vlispolia drukte goed door en voerde geleldelijti de
score op tot o-4.
Dat uiteindelijk het vijfde ooelpunt nog gescoord
werd, deed aan de dikke nederlaag niets meer af.
Uiteindelijk zov ik moeten beslulten met te zeggen eenwedstrijd am zo gauw mogelijk te vergeten.
lrit is nijns inziens niet juÍst.

f



Uit dezp vtedstiijd is duidelijk gebleken, dat het
tegen zulke jonge ploegen'Voor ons moeifí;t voet-
ballenis, Hadden wij uw.technische kwaliteiten dan
zou het voor ons veel gemakkelijker gaanl maar aarl-
gezi6n' date een enkele uitzondering"dáar gelaten,
niet het geval is zou ik dan willen besluiten met
jongens we gaan er volgende week weer met goéde moed
t egenaan.
le beste man van het veld tenslotte was wel onze
scheidsrechter J. IUi jnheer.

1,. Ni jhoLt.

.4IS ]]E SCH..-:]I,;S^iECH EAS IN HET BETI,,iífE VONTS,qT TTPT
BETEtl L,IIIEN KU],{NIN .41,S NU, iruNNSIf ZE tsETEiï IVII.AR
/Ji[.AIEU.]S Gi.AN FIJUIIIIN, /'l;US i". I\,[ÍNSYEï,I IN DE YOLKS-
K;].,,'JNT 

"
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M. Yoolstra.

Nadqt we verleden vrëek rriet uit kond.en komen 'tegen
Irnsum door te welnig spelers gi,ngen we met goede
moed naar Beetsterzlraag, de Svreàóh', d1e op de voor-
laatste plaats staat t maar togh .Qe._4 ;1a,9-,tige.-tegen-.-,.-.
stander. .Al na tien ninufen mochte.I we een strafschop-
.íreríên. F. Hoekstra maakte geen'fout O-1.
laarna gingen we wat paniekerig spe)-en en de tegen-
stander goede kansen krecg.
Maar $och viel er voor de rust een doelpunt voor ons.
Na de'rust werd er nog drie maal door oÀs geseoord.
.joelpuntenmakers Teunissen (fx; onze goede wj-ssel--
speler (fx) en ondergetekende (fx; qie voor rust ook
een op zijn naam. bracht. Zo werd de eindstand 0-5,
maar met wat meer overleg in het spel hadden er nog
wel een paar doelpunten bij geku.nd ? ,.,,,,



frainer en spele::s van oe B-junioren wensen R. Veld- |

stia, na zijn opnane in het ziàkenhuis, van harte
beterschap en hopen dat h-ij weer spoedig actief mag
zijn.

)e Jeugdsecretaris. 
,

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

MX-EJEI,ING.JN

.AJ-s het voetbal-veld afgekeurd wordt vcor competitie
wedstrijcien dan wil het niet zeggen dat de jeugd er
oB kan voetbal-len zoals zaterdag j.l. t 4 u.[r.
Een groep leden'kan laatst IVIaart een oBroep in dg
bus verïváchten on voor de spoctkeuring te verschijnon.
Scheidsrecht€rsvêr, Heerenveen en omstreken hebben ter
afsluiting vaa hun jubiler.urjaar óp vrijdag 1I april &.s.
een bijzcndere clubavond georganiseerd roet als spreker
Ireo l{orn.
Het is ons web bekend, dat de heer Horn er een speciale
visie op na houdt, voor wat betreft het hedendaagse
voetbal en de daarbij behorende arbitrage.. ,-"-_ I/ils er leden zijn die de meningen van de heer-,,H.Qrtt-'
eens van ttdlchtbij" willen horen dan worden dexe ver-
zocht z:-ch zo spoédig nogelijk op te, geven bij .secr. .
J. Sgleelstra, ts. Nieuvlold str. 1r Oldeboorn. tel. 529 .

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*+++++++++++++++

UïTSLr}G VErIL0[IIË t..,i; 1 M/iX;?T I9?5
Hoofdpri j s I S. ilinsma, 'rVarreweg 80, Oldeboorn - ileis
trerste prijst J.P. de Vriesrlij.wei 43, ir - 'lV-portable
Tweede prijs: J.v.d.Meer-v.'d-BijrNoordkant, Olcieboorrr *

Jerde prijs r K. sybrandyo sorrenorre,'oru"oS#i"l n"rll
Vierde prijsl F. Snits, /.sserlaan J3, Oosterwolde -
vijfde prijse c. )ijksrra, Brlttenburg, oro"il3álro1"'"uuto

Groentesnij der
zesde prijs; ï..À. Yisser, lchteromr Oldeboorn - Lady shave
zevende prijs: 3.rle lljkstra, Beetsterdijk lr Oldeboorn -':" Goudse kaas
.Achtste prijsl B. ten Kate, .,.?aadhuispl.B0rlr.-Biizettafeltje
Negende prijs; J. de Haan, Verfoilleweg 410r*le{t.Helder -Elektr. g&sà&[st .
Tiende prijsr Ids Hemminga-Pean-0ldeboorn - Edarnner kaas.


