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Lengzaan &aar zeker geven de weergoden de-organÍsa-.
torón weer een eerlijke kans on de competitieschemar s
af te werken, al kon niet iedereen hlerven profitefêIl.
Zo werd de oátmoeting iïilper Boys Oldeboorn 1 en
tevens de wêd,strijd G..4"V.0 4 - Oldeboorn 4 afgelast.

L6 jaargang no. 9L
R3IAKTÏE: JOH"ANI{ES

!e ê.sr tegenstander
speelde in .{kkrun oP
twee puriborlo
Indlen fijnje zondag
toch wel- gevaarlijke
Ínag ons eerste elftal

van '01d 
e boorn 1-, Ti jnj e r ver- :.

slordlge en ongelnspireerde wijze

dezelfde mancor s meebrengt en oe
voorhoede in toom wordt gehouden

zeker niet kansloos geacht worden"

0B weg naar Bakkeveen belandden.de spelers van het
ifieeaË elftal in wj-nterse ïleersomstàh6igheden, .maar
bij de tegenpartij aangekonenr had- de zon lnmiddels
de-overnaótrt-gekrógen én tiet,Oldepoorn op een prgch-
tige grasmat door èen 3-f zege de vier{e ovegwinning
in successie aantekeneno
De scor.e was. hier helaas lang niet in overeensternming
net het opgebouwde veldoverwicht,"
Het team ván de Sweach 21s de volgende baryicade oB
weg naar een succesvolle'elndspnintl. komt nen enigs-
,ii" àónpteet binnen de lLjnen, dan kan de overwin-
n1ngdeÈoansterneàzenbijna'nietvoorbijgaan.
.Akkrum 3 rekencie tn Ol-deboorn met ons derde elftal af
en stelóe tegenover de eqrder ge,leden nederlaag nU een
2-L triomf.,
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0f de derde brigade zíeh onder de nieuwe leiding
van Slankenburg tegen het nogal hooggeplaatste
Tijnje 3 weet te revancheren is nog"een vraag.
\le hopen dat deze zcndag positief beantwqord zaL
worden.

le veteranen gaan ztch in de Irnsummer arena 1n de
strijd werpen met Irnsun en zullen naar we mogen
verwaohten trachten deze zaak tot een goed einde
te brengen.

Het zateraagelftal verraste vriend en vijand door
Tijnje de volle winst te ontfutselen, zodat wederom
twee zeet" belangrijke puntjes werden bi-nnengeloodst.
Yoor de strijd tegen Gorredijk zijn er weer volop
mogelijkheden aanwezig om in het k:"el-zog van de kop-
loper te blijven
tsj-j de jeugd speeluen de nog niet in competitie ver-
band uitkomende 3-pupill.en ee'n vriendschappelijke
match tegen Gorredijk.
Uiteraard was'dit eerste optreden een mi$'l$aal in het
seizoen voor deze enthouslaste kereltjesr beide par-
tijen wisten niet tot score te komen maar de spel-
vreugcie vergoecde dit voor oe voJ-J-e honderd procent.

;e .A I welpen zo;'gden in Tijnje
spel voor een,prima prestatie"
knapen in Àkkru.ro vrellicht weer
boeken.'......

met een 2-2 gelijk-
Zaterdag gaan deze
een goed resultaat

Jr. Boys 7 bleek tegen de verwachtingen in toch een
niet haalb*re kaarS te zijn voor onze A2 jongenst
die desonoanks op een redelijke wedstrijd têrug
kunnen z'Len' ,re men in staat is omlVe zijn benieuwd in hoeve
tegenótander B.Y. C.2 te stuiten op weg naar hun kan-
pioensrace.
Ja en dan leden de crs weer een onvermijdelljke ne-

--derlaag, een ui; erst vervelende zaak voor deze jon-
gens Cíi! wekelijks toch echt wel bliik geven volle-
dig achter de zaak te staanr



.r-ritnaal- was het lrachten 2c dat met een ?-0 zes.e-
-t_o9ht genadeloos.toesloeg. Misschein weet men ïweblljven natuurlijk optimistisch) in ruvarga de reeksnederlagen eens succesvol te onderbreken. . . . .
ïn heel wat gunstiger omstandigheden verkeerden za-terdag j.1. de B-junioren die áe 0.N.F. doelnran eenuiterst onplezieri-ge morgen wisten te bezorEen. àLis.deze La,ngzamerhand wel gewend gerakkt uui.-;,li"Ësituatie s.
Liefst 14 inaal vloog de bal hem door of lanes de vinsers (zii het echteF óp ,á"" á""à"íËu"à--;ïi;")"1;*'d';
touwen
Nu nroet men in en tegen koploper de sweach wel trach-ten overeind te b11jven, wil deze grote zege haar nut
behoud en

Dan gindiggn we met een uiterst belangrljke ontmoetingwaarbij detwinnaar er met de beste kampióenskansen
vandoor gaat bij de I-junlorenl -

Bovendien is deze titanenwedstrijd met .4kkrum natuur-
lf;t een eehte derb;r,*stoppen we-al deze feiten bijel_kaart dan nget een spannende: partij goed voetbal tiótresurtaat zijn; derhalve wagen we ons ditmaal ook nietaan een voorspelling"

B. de Vries.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ZM - TIJNJE
zaterdagmiddag gingen !ïe weer opgewekt naar het voet-balterrein waar we deze kee:: de ápelers van [ijnje
zouden ontmoet.en.
Íangekomen gingen we ons onder de nodige hunorlstische
o_pqelkingen weer veranderen in sportieve kerels.
1,{ij hadden persoonlijk in deze wê,,,strijcl een zwaar
loofd, aaar wij geze spelers van vroeger nog kenden.
.om dik twee uurfluit ue scheidsrechtei na oá nodige
fcr maliteiten onoer luid gej.uich der toeschouworr
lEt begin van de_wedstrijd. 0p dit moment deed nog
één*van onze spelers ztjn entree op het veld, wat wijpersoonlijk verafschuwen, Hij kon dan ook ae eerstehelft niet meeit meespelen.



le aftrap was voor Tijnjê die vlot begon en in de
eerste minuut een goal scoorde. f,it vond de scheids-
rechter iets te snel en hij werd afgekeurd wegens
hens van óén van <ie spelers van lijnje.
Het eerste kwartier va.tl cie wecisirijd was Tijnje ons
de baas, maar kon geen go aL scoren. Hierna kwamen
wij los. In de J0ste minuut werd door een sl-echte
aftrap de bal. opgevan6en door onze achterste man
Theo Jelsma die op dat monent voorin aanv'rezig was"
Hij benutte deze kans zeec goed en scco::de 1-0.
Luid gejuich der supporters en onzerzijcis.
Een paar minuten later kreeg Jan van der Meer de
bal te pakken en rende er mee naar vorerl. Na een
goede schuiver van hem kon Sipke CIe Jong het leer
met genak in het net pl.ratsen, waar hij dan ook zeer
trots op was 2-0.
Tijnje evenwel begon ook weer de voetballen en we
mogen dan ook blij ztjn dat we de rust ingingen met
2-0. In de eerste helft hadden we ook nog geluk dat
Iheo Jelsma in he t vel-d kon blijven daar hij nog
een knoerhard schot van een van cre Tijnjenezen cie
bal achter de lijn kopte en enige tijd knock out
op de gronci lag.
In de pavze kregen we ons voortreffelijke
en konden hierna uitgerust aan de tweede
gi-nnen.
Cver de tweede helft.weten vle ni.ets zoveel te schrij-
ven daar er niec zoveel- sensatie wàso
.Dr werd wat heen en weer gepingeld en dit noemen wij
behouoend voetbal. In cle tweede helft speelde in-
plaats van Jan van Veen, Knol. op rechts.
fn de tweede helft kon Tijnje geen poot meer aan de
grond krijgen en wij denken dat dit kont omdat zii
itogal op elkaar kankerden en dit werkt nu niet be-
paald goed Voetbal in de hand.
'Zo eindigden wlj deze wedsurijd met 2-0 hetgeen wij
zeer pLezierig vonden. Nadat wij nog wat gesBetterd
hadden met water keerden wij vía via voldaan naar
huis terug.
')p zulke middagen zien wij dan ook met' vreugde terug.

Jan van der Yial-

natje weer
helft be-
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i,Ve moesten om half tién in het doelhof zijnlr/e vertrokken met twee autor s.
Toen we in Gomdi jk waren, glngen we naar de boxen toe.
Toen we aan het spelen waren, zaten de grensreehters
te commanderen dat onze tegenstanders meer naa? voren
rnoesten. Ik vond oe Gorredijkers slecht spelèn, omdat
z,e teveel op een hoopj,.e zaten.
Toen Visser afvloot voor de rust, stond het nog O-0.le limonade stono af klaar, toen we in de box kvramen.In de tweede helft kreeg Egbert van de Krieke (keeper)
geen bal 1n handen.
!e Gomedijkers kregen cie bat niet gemakkerijk over de
midden l-ijn heen.
Maar wij kregen ook geen enkele bal in hun doel.'
Toen Vi-sser affloot voor dè wedstrijd, gingen we weer
naar de boxen toe, on ons om te kledenr
Omdat we zó goed gevoetbalt hadden kregen we een nuts.
Onderweg kregen we een ongeluk, vlakbij een schroot-

fi:ïn;". de schutd var;cle vent in de snoekebek.
later gingen we weer weg met 1 autoe
En in die auto zaten 15 kinderen en I volwassen.

Geschi'even door /lugastinus Spoelstra.

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

GEHOO;]I3

V.I.]ER ZEÏt \'"/U H]iBtsXN EEN YXEL
G0rt.lE;IJKErtS, il,ANT
MO;IER BittrEN.

n. S.
+++++ ++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++_++++++++++

.llansluitend op bovenstaand verslagje van JlS, ii;f.r ft*tmij wenselijk toe, nog even op het autoongeluk in te
gaan, on misverstanden te voorkonen.
0p de terugreis reed Piet jiodenburg voorop mei 1n zijn
auto 7 B-welpen.

BETER V3I]] I.AN fE
HIJ]R KUN JE ÏN ]E



Xen-paar honderd meter va-ri oe iïijksweg, werd hij in
de flank aangereden door een uit een inrit komeàde
Citroën llS (inrit na€ir autosloperij v.d. veen).
Víij nogen ons gelukkig prijzen dat niemand werd ge-
wo-ndr .AlJ.een JeJ-J.e Yisser had een bloedneus? maar
dat was weer snel oVer;
Het is een wonder dat het zo is afgelopen"
ZeLf reed ik erachter en kon terna[weriood een
tweede botsing voorkomen.
Zs zien we maarr dat volkomen buiten onze schuld
de veiligheid van de kindere.n in gevaar kan kornen.
Het is echter aan de beheersing en voortreffelijke
stuurmanskunst van Piet Rodenburg te danken, dat
erger is voorko&en.
Op zotn moment wordt je je ats Bestuurder en be-
stuurder ervan bewust, dat er eigenlijk een grote
verantwoordeJ-ijkheid berust op de schouders van
diegenen die z:.eh beschikbaar stellen oa onze
Jeugdleden t.b.v. de voetbalsport te vervoeren"
Ik weet echter ook, dat allen die de jeugd naar
hun wedstrijden brengerrr zieh terdege vaÀ hun ver-
antwoordelijkheid bewust aíyn, maar ik kan nu tochniet nalaten om langs deze. wegr een ieder tot extra
voorzÍchtigheid aan te sporen.

ïreider B-welpen S. yissel"
.t++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

0EI'EN'/X)S'InrJf

3rsr Zateraagaorgen J-too uur

\ÏEIPEN 31-GONJiE]IJK 83

i)m half e]-f in de box.
Tijdig afzeggeq.
Onderstaande spelers worden hiervoor uitgenodigd:
.?. de Groot; JelJ.e Yisser; G. v. Kal_sbeek; Kl.Helda;
-]'ov.d.Krieke; S. v.d. illeulen i J . li jkstra; p, Iloden-
l-iurgi P. Jelsma; I1. Tysma; Joh. Foepjes; Tj " )ijkstra;
,1. Veltnan; J. Brouwer; i). Rodenburg;.4. Spoelstra,

I,ef9.gg_S..Jiss-gg



0!fEB00RN lC - IAXCHTEN 2C

z_aterdagmo{gen moesten we aantreden te'gen }rachten
2C dat in de kop meedraait. \{ij dachte[ meteen aI
aan dubbele cijfers (voor lrachten), omdat het geen
klein_tjes ïvaren, maar db,t viel weJ. wat,meee
Yooral in de eerste helft werkte onze buitenspelval
uitstekend. Hierdoor l-ukte het de gasten niet zo goed
de bal in het net te krijgen. Trouwens onze goed ónu-
l-ende keeper redde wel i'á-geval van nood. -".-
.Aan de andere kant van het veld konden wij niefi: zo
vee.l klaarmakene 10 minuten voor dat we lókkere thee
kregen kwam lraChten raet 0-2 voor.
Na de rust werkte de buitenspelval- iets n1n_der -go.e.d,mede door goed spel van lraehten, zodat ze m.eleen in
de eerste minuut met 0-3 voor kwamen te staani' ..,'i4e
toonden wel inzet maar ciat hielp niet zoveel want on-
geveeji 5 minuten voor het einde was de stand ál- 0-6.
le. Drachtpters kregen in de laatste ninuut nog een ge-luksgoaltjei qe keeper gteed ee! beetje, maar-te veàL,urit" Zo werd de stand 0-7 voor de gasten. .Als we zo
doorgaan kunnen víe nog wel wat broodnodlge puntjes
b_innenh?l9nr_ dus ko&* elke m.aa.ndag op de voetbali;raining,
Verder bedanken we S. de Roos nog voor het meespel en.

F. van He el_ .

++++ ++ +++++ ++++++++++++++++ ++++ ++++++++++++++++++++ +++
B.AKSEVEEN i - orrEBOOilN,2 . r..:
0ldeboorn 2 pakte in het begin direkt. goed aan en na
10 minuten spelen viel het eerste doelpunt door M.
Voolstra; Y/e gingen nog even door, maar het wou niet
lukken en daardoor zaktqn we iets.w€gr . .

le rust kwam met l-0 voor oJlse
lirekt na de rust werden.d e zaken .wqer goed aangepakt
en na een kwartier werd het O-2 door .A.-v.d, laánl
Bakkeveen gaf nog niet verloren en naakte nog L-2.
Maar het duurde niet lang of Joh. Brouwer maakte het
mooiste goaltje, met een boogbal over alles heen l-3.
Bijna was het nog een keer gelukt, nraar de keelr,r van
Bakkeveen hiel-d er nog een paar mooie schoten uit.
.Al- met al een verdiende overwinning.

0. Rodenburg.



E? OGItÁhÍMÁ, SENïOREN
Zaterdag 22 Mrt. t75

Oldeboorn an -
Zondag 23 Mrt.
Oldeboorn I
0ldeboorn 2 -
Oldeboorn 3 -
Irnsun 4

2.oo scheidsr.
I0. oo rr

12.OO il
10.OO - rr

J. Tijms lI
H.DnNoppert
L,eider
!eider

Gorredijk z&3 2.00 scheidsr. K. Nollens
t75

Ti jn je
de $weach2
Tijnj e 3
Oldeboorn 4

wxf,Sr;iI.T;PRQGit"@/r tlOOri rE JStl.GT !

!ÏmsrBJ_rP: ÁiNTINcr

Zater'dag 22 maatt
ffieboorn il]. ].o.oo
Oldeboorn A2 -8. C.Y. AZ 10.00
tdarga lC -0ltleboorn lC 3'12
fe Svreach lB -0ldeboorn 18 3.15

Zesges--al-e€r!.
0l-deboorrr 1/r /rkkrun 1.4

uur
l'lur
uur
u.ur

9.00 uur

v3x,Tii3i{:

9.2O uur

2.30 uur
2.30 uLLr

Voor deze wedstrijde{r worden uitgenodigdt
Oldeboorn 11:

-

0l-cieboorn A2z

Jo €rl J. Bethlehem; T. Ïpnrai K, de Grootl
Hn Numan; F. Heidal J.J. lijkstra; ,li. Jk-
kernan; J. vod. T/oude; J. '1r'd o Ï{al; J'
Fokkema; Ivl. Brouweri M. Veerman; R:HqiteqP:
G. Visser.
O" Woudai H. de Vriesl T* de Grooti G. Here-
naï J. Kroes; Rov.d.Veen; S.de iloos; Iï" Nu.nan;
J. Stuiver; L:J-gq?,; J' de Boerl M' Jansmal
i\{.T. Jel.smai [. /Àtena;
E.ReltsrtrêB R. Jelsma; @1 U.de
Vries; T " Keuningj Ph "lïiËTláJ1Ïffiayes;J"lijkstra; E. tr'olkertsrna; J. Meesterl F.vo
HeeI1J. 0tter;il. .&kemaru:";H. 0osterbaanl

Olcieboorn 1Cl

Oldeboopn 13:

Oldeboorn l-ll:

J.etrlÍ.va"n Kalsbeek; E:-!X"ggai i" Nwoan; rffo -.

vi qcer r R^Hasne].sg ,tt"Muider:P"i]-tenai P.de.Yisser; B.Haspels; /tïMulder;P" Iltenal .P.de.
Me er; H.,I . v. d . Krieke ; I.0ost erhof ; J " J . v/dÍíoek.
.l7atzema; B.0osterbar;'..1 S oTeu:.níssen;F .v/d l'[eu-
Meer; H.,I.v. d.Krieke; I.0ost erhof 1J "J.v/dÍíoek.

Yf .\Tatzema; B.0oetg$gÊ-;i S oTeulnisseniF.v
len; G.Otter; R.Valf; S, iiinsmal \i/"Niidam; I.
.tlodenburg; trV. Zandbergen;H".3ru'.:..nsma; F" Bies;
3. v. Heeli l. Yenema"


