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llgeropen Paasmaandag ontpopte zich als een zeet vrucht-
!*"g spge!!ag voor onze voetbalvereniging, want nadatde jeugdelf .lallen het zaterdag wat liéten'afweten kon-
den de l-eiders der seni.orenteams en tevens de l-r leiderop tweede Paasdag allemaal een overwinning bij desecre.taris inleverenl
Een heuglijk feit en ook een prirneur in het huldige
seiz oen.
le keerzijde van de medailre was echter het zoveelstevoetbalslachtoffer uit dit jaar, we wensen keeper vel_d
van harte beuerscha-p met zijn telijke blessurei
rn Marum zorgde het eerste el-ftar ervoor , dat men door
qen 2-L zege gp qe ,ïiJ.per Boys het volgende comp.titie-jaar wederom in de vierde ktas K.l'ï.v.3. mag uitÈ.omen.
Jil'hoewêI men nu ilbinnen't isr :staan er. nog ónkele erglastige ontnoetingen op het progranma, wáarvan de aán-staande strijd legel H.l.r. zeker niet de gemakkelijkste
zaL zi.jn, daar de ploeg uit icnkerbroek oneetwiifelá
nog een serieuze poging zal doen om -de,,-dreígendó...degra-
datie alsnog te ontlopen. -' ' , )

ook het tweede.elftal z^orgde voor een toch wel- enig-
zins veryassende triomf , want in het belangrijke d[e1
met kolloper rrnsum 2 werd men gedurende dije Éwart vande strijd met de rug tegen de muur gezet.
leers door een goed opruimende achterste rinle en an-derzljds door een falende rnsu.mmer voorhoede haalde
men z0nder kleerseheuren het laatste fluitg1gnaal.
Toen oldeboorn 2 tot tweenaal toe van een afwachtende
houdl?rg der Irnsu&mer'verdediging had. geprofiteerd,
ton menrde zake5r ferder yollgoig-onoer-cóntrdle À"unurr-de, rustig het karwei voltoolenï
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Met deze 2-A zege, wat voor de tegenstander de ee"stl
nederlag,g betekende, kan nen de return met eên gerust
hart teg:emoet zíen. Zondag karr matl na reeds zes naal
achterèen ongeslagen gebleven te zijn, €vê4 uitblazen.
Het derde en vierde elftal deden samen een stap in de
goede richting door hun thuiswedstrijden met voJ-le
winst af te sluiten, de jongens varr leider Blanken-
berg deden dit door G.n.V.C. 4 nc,et 3-2 net de baas
te blijven, mede doordat men in de invaller.Hofstfê"-,-
een effectief wap'en had gevondenr
\ffe hopen zondag tegen lijstaanvoerder Yr/arga + op
hieuve wond eren.
Een ijverig aanvallend Oloeboorn 4 kwa"nr in een zeer
sportieve match vrij gemakkelljk langs Blue Boys 3(Z-O). Janner genoeg stonden vele buitenspelpositics
een hogere score in de wêBr want een ruime.overwi-n-
ning zou hier zeke,r op zijn plaats geweest zijn.
lvlaar, misschien heeft men de doelpunten bewaard voor
het komende duef- met Tijnje 3 van wie men wetl-icht
meer tegenstand kan verwachten.
Het zaterdagmiddagteam verloor op gi oerst ongeluk-
kige wijze Ían )r.Boys 9.- 0ngelukkig vooral omdat
keeper Veld a1 vroegtijdig wegens ee,p ernstige
beenblessure de strijo moest beëindi-gen.
Een gehavend Olaebooin lfr.. zaL het nu tegen llrveense
tscys $' we1 erg z,vtaar gaaJr krijgen, maar misschien
r.:eet men zich met het volop aanwezig enthousiasme
en een voorbeeldige inzet toch staande te houden"

iS-leugOefftaifen krrarnen dib weekend helaas niet
aan opvallende prestati-es toe, all-een de á-junioren
vvisten een oveÍ'winning uit het vuur te slepeno
;eze A-junioren bereÍkten na een snel,le f-0 voor-

.sprong Íenslotte nog moeizaan oe eindstreep (+-21 .
lók in Ï,eeuwarden tegen Friesland 2a kon men dus
weer constaterien dat het fut erwat uit is sinds
,-.nkele weken, wat de ootzaak ook moge zijn, het
.,grommel en touwtrekken om ./t-spelers door bepaalde
nensen mist haar uluwerking blijkbaar ook niet;
um tegen trVarga verdeg niet volledig uitgeschakeld te
-'aten zullen alle /l-junioren wel bereid moeten ziin
om ieder een best steentje bij te dragen.
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i9 ner3pgrijke wedstrijd -tuqsen r'/ispolia rB en 01de-boorn tB vertoonde eerl ne!j"" _";;;ï;ËtJ Ë"i'.*;il;de sasten voor rust duioeríj[ à;";;;;;"'pjóËË, ";;;^.
zij in een comrortabele ,:g^Í"ài:r;;à *íïà"iitËi,na de prina tlee (aat..mag ook wer-eenË gezegd worden)kvvam onze B ploeg wat ruËtiget à{. Ààïi.pl"gérder terugmaar vertoonde ondahks het ávenwicËt-i"rr"e1 moeite metde gebooen kansen.
rn de laatste seconden sraagde men er toeh nog in devijanóetijke keepe"^tg pr"uó"órïàui-d" n"oo"ï"il ;;"toen al niet meer af te*wendunl --*-
zaterdag trekken ze naar eorreàijk met de |'-4 wedstrijdnog vers in het geheugen.
onze-c-junioren vei?loren de strijd met cie sweach rcmet 3-0. -,roordat taLLoze aanvalupóSfu-"n van, de tegen_partij op buitenspelsituarbies of-oi d; k"";'d;;.;;ï;;:cie Boarnster keepèr strandden breáF àá ,"á6"i;g-;i;_
laal bep,erkt, zodat Oldeboorn }C, Oài ê.s. ;;t;"àaetegen het Grouwster G.-A.v.c. àc 

"án ri.owu kans zaLwagen' net deze ui;slag redeli.jk têvred"',-*oáËï ií1"_ ,

Ook de -A 2 pupirlen deerden in de maraiso want in tegen_sterllng tor de Boarnst ep zese ;;.ïiJ;"-i"l#à"Ëï"""waren de vrelpen van ,trachten ? de toëËt""d 
"o-"ïiiËaie :r,nreester en keerden ze na de 3_1 trióÀi jubetóno-[oiË_waarts. '-.-----

Kop op jongens, ditnaar moet er wer weer een succesjevoor jutlie weggelegd zijn ner co*"àijt z *rÀ iàá"Ë_ jstander.
ïr'nsum .41 deed een geslaagde
een voet dwars te zetten t àLgemiste Soarnster'kansen' de
met deze O-0 brilscore.

poglng om onze /t welpen ;
. mochten ze gczi_en. die-vele
nanden wel dichtknijpen

rn Oerterp,wacht keeper Bethr-ehem waarschijnlijk eendruk uurtje, maar ars men nu wat voorzichtíË;;";ui"áuverkregen kansen omspringt mo"i tt"i-rá["" rukken omdeze ;loeg.te versraàn, . 
+qÀÀtirr uur

B. de Vries.
==== =====-==-================ = ======= = ========:==== = ===
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et lrnsu'n in de rlng'
Zateraag. i.1. moesten we m

!ile waren enigzïii gáÉandicapt doordat de spelers3
Jan van oer r,ráil"rrrá"óór ve,áinan" en' Gefard visser door

áË="""áigrreoen niet konden soelen'
Verder nroet "; ;;;-"á"roàfO wórOen dat het door motregerl

en hagel bitterkoud was' '

Na de toss rnochten we eerst een veld kieT'en,' we kozen

de kant waa.r il";I "p 
ftáOa-n-,ingespeeld. Irnsun mo'est

dus aftrappen' '

Na wat rommetig gespeeld te hebben kregen wij de ovgr-

hand met zo nu-eá dán een i"""*=u uitvat, maar er werd

nagenoeg niei-gàËcooro door het slome spel
Ët;;As-à'rurcr<éná speel'Je^n *e verdcr' 

-

Na. een tretuáï""ài-àË rorniaaÉete Piet Heicia kreeg ik
Ëï""Ë";-il-i" scor:en. n?at benutte die niet'
,1t herhaalo; #i;É-è"xËre malen s ÍLàa']" beide ploegen

kwamen niet tot cen scor€r
In de tweeo""Ëàrit-wás rrei vah hetzeLfde laken een

pak. soms r"u'Ë"ËËi ;;; Ï;;"* uen goal voor zou'maken'

ln andersom êv€.fJ€€Írsr
\ïe :kregen eeR sebíe cornérs voort ' maar ook die 'benutten
u,i j niEt.
g:p: het fluirsignaal van 

-'d9 _g.o:g ^l:i::"d" 
schei'o s:'echter

Ir: i'/agenaar eindigden we o€ lvedstrl-Jq' r

Bt ij dat we i;;t Ëiet tu"ió"*À rEaOOéo, .omdat dat'meestal
het geval is, maar toch 9;k enigzins treurig omdat we

'ilJt"rráffi";-i#;Ën ;ffiun-litt."í-*e nur^" o^u klff re '

:i

.-:l+++++++++++++++++++++f**.r****+++++++++++++++++++++++++

ï

ï'ij moesten zaterdag 29 -maart 
tegen de Sweach voet-

La}J-en. lre:'begonngn zonder-igber! *ql!y" 1n de goal'

\,ant hfi *oo !"en keepe"-*uéF 7t'J\ daarom voetbalde

t.gbert mêe-inóilï ;;ià' g" Jelle Otter was nu keeper-
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We legonnen toen te voetballen'
iiii=irïàOen Oe aftrap maar het begon slecht met o'so
\r/ant dj-rekt na-de eèrste minuut was hei; O-1 voor de

Sweach. Toen aoesten vre weer af trappen' Maar r'rye be-
sonnen beter te worden.
ió--É*"a"rt stond steeds buitenspel'
il zó-eing het zowat l0 minuten door'
Maar toen inóens brak de.-sweach door en het werd 2-4.
,jat yyss wet 

"j;;";:-Muu" later kon de sweach nlet meer

. een doelpunt krijgen. rlant ze- stonden steeds buitenspel'
En toen het to"i"ilà" ging-Roelof Jeltsma wisselen met

Ll Hátv.=" .,ï;i RoeloÍ rráo'. een zeer, sghouder'
;;;;;"wou i1àetof rieve'r niet mee spelen'
ftt O" tweede helft gingen we het vel-d weer oP'

'.ie Sweach f.áO--À[-de"aflráp. Ze.gingen direkt met de ba]
naar voren. ï"ái Ëór"-txrg- lg|q3é n..,áe, naast ' H '\-í' v' d '
Krieke die rraá frel wel nóeifiik' \]1ant hÍi kon haast
:frooit. "u* "Ïïlo'-;; 

in net veÍO vi-noen' En daarom liep
'hat weleens mis.

' M;:" ;;-k*"* geen uoelpunt uit' \'iii speelggl nu-beter
dan in de uË"3i"ii"ii:tl-ut o,* deden-het zelfde als in de
.eerste helfi ""i-j" trairpen nemen want de sweach stond

steeds weer-UuiiËt*pel'.óat was voQr de Sweach wel ver-
velend maa! voor ons nieï, En,het gírag d9 2e- helft doort
we verdedi.Sd;;-;cet' In de laatste minuut lukte het de

Sweach toch-"áS dóo" det verded,lgir4' te konen' En BOtrMMtíÏ

.'doelpunt voor-Eu sweach- 0-3' En,r'i':.:1:f"991 af !rappen'
en toen 1nuIi"-*rÁ fr"t; f rrrrrrrrrrirrt af gelopel..
Maar de volgende keer nroeten we !:g.:.f Grouw voetballen'
ï[-ËoÀp'datJwe op de fiets gaan en winnen'

J/IN-MEESTSR
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antreden tegen tliispoliat cBI,J.1. zaterdag,rnoesten we a
á-o""-tegon á.'- àI*ijd.na een gelijkopgaand eerste
kwartier oegoi Wi"pófia wat béter te spelen ' toen
:;;;;;"Zd-;;; riiËiória i1r' rohannes kon 1n eerste
ï"ïïá"ti;;á,U;-*àát-i" twgeQe instantie niet 0-l-'



' ,,; t. ,t' .t, ; '

Vlak .voor,ae rust we'rd het do'or een af standsschot nog

ó-á."'Naí:Ue thee gingen we weer ggeg van stai't'
!ïe drukten \/ispolia in de ;;;A*Eig:-ttg maar het wilde

ons niet lukken ' Nog e9n 
- ";h;i 

- 
vuit "AÉe 'N1ulo 

er op d e

tat. vÍe orurrtlï'rroá'*ài aoÀr en piet Tijsman kreeg

ËJr, *ooiu tcans 
-en [ij seoord e L-2'

Er vt/aren nog een paai '"i"uiËtt 
ïu' Bp*len maar het mocht

niet a€er uutá"; àóí ja yolgende kger betei"'

En nu hog wat loleqns itom áïièmaaL'op de training
ilï*ï"itïói ars Íret-dan I'reL lukt'

ifillem Vlssqr
i - --:==================:=--*-----
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Zat,erdag"oorgen 29 na?!t moesien vve tegen -rachten 
.

spelen. Toen u*-á' allemaai-*àtutt begón de wedstrijd
roen lrachten' áoÁ-rás xreËg àgl:roei zij e?n s-9?li'

Na de rust kwaraen ze weer iá aktie en scoorden ze

vicer een goal.-róu" kwamen*wii i; 3|tie en JaÈ Kroe's

schoot hem erin' Later mt'aLit"')rachten w€er een goal

en toen floot Harm 'tia'genaal af en dus verloren we

met 3-1.
JaaP Stuiver

= = == = == == = = == = = === = == = = = = ==
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iu]et.-nietvcelhoopvertrokkenwezaterdagl6maart
naats Bae$s'terz-waag om daar te Saan voetballen'

--';;e hadden beel verhaten-!Ëftoo"ó' 11 oaaruit bIeek.l '
. i. at iwe, mer, een gêdueht tEà-enst?li:i..le maken hadden'i

-,c eerste l0 miáuten-veln áe wedstrijci' die cm t 3 ull'r "
i- egon, "utii"p"" 

zon! ?1j:nË"o"mer'rswaárá 
ige sebelltenis-' '

s?Ír. Na 15 minuten werd h;ï dooh een fout van één:on-:-'

.. ze{-.veroed.igers l-0 Ygor-'àà 'Éweabrr'' 5 mi'nuten later -
r,,erd het d'oor J''J; "u,t, 

áur-ttoe:c 'tbch 1-1'
Vcor de i'ust kregen *'3ïÀg 2 kansen' de ene vlerd ;'

d:or "Áte oà"tËtË3i--eo*ï=ïl-alu ;11:en voor de keeper

langs de ";;;;;;à; 
fant*vàn de paar áchoot (waarschiin-

ltik door dê zenuwen) '



t,
Xn,ook \ïi.tlem van.Kal.sbeek mlst'e een kansr hij schoot
met een hard schot net over'.
Na rust kwamen rïe met hetzelfde elftal op,het ve1d.
Ondarrks goed spel van ons kwam de Sw'each halfwe$':de
2e helft-toch met 2-L voor; en daar viel. ogdq.pks v€r-
woede poglngen niks aan te veranderen, Áts Qe sweach
nic.t zo laconíek-;p";tde haddóí à" (semakkeriik) met
meer doelpunten ve,,.schil kunnen winnen. , -,!e wedstri-;O werd, cloor de vrouwelijke scheidsrechter
slecht gefloten en dat in het iaar van de vrouw.

@',,
---==== == ======== =====l=======,===- ==-===== ==========

;IIÁCHSTT!È BOYS 9
. 

'':

Ol:lE3o0iiN zl/l

Een moeilij.k'e wedstrijd om hler iets .over'te schr,iiven 
l

omdat'er wóinig goeds'van te ,zeggen valt.
om 2 uur moest de wedstrijd beginnen, maar de weer-
gàO.n lietdn:d-lt niet toe, want het hagelde paaseltjes.
fra,.de bui .werd besloten on een half uur te wachten-
daar het terrein er*uitzag, zoals het terrein van V.V.
Oldeboorn op zt n slechts. '

iour na veei wikken en wegen besloten werd_ 9m !e spelent
siórtán *i; ons attemaal letterl-i.ik i-4 0e blubber.
fvfee" Áa ruim IO à 15 mlnuten spelen sLoeg het noodlot
át'toe, keeper Johan moest uitlopen 9ry.een aanval van 

:

á; tsoy3 te ètoppe-n, ze waren gelijk lli -0p baL, egn- i

áóftóp" een gil ,-êén'kwari we_er. overeind r. Johan"bleef 11g:
sell. en om een lang verhqal- kort te maken, J. Yeld l1gt.
fiou'in "ÍJONGE'iSCH?'NS" met een gebroken been.
ió-foï *á" or to.n wel- aardig uit, toen we na een tj,jd
weer..begonnen te sPelen.
iUaár t.oi Oe rust wlsten we'het OoeI schoon te houden
,ráau dankzj'i de inval keeper. dg 4utl n, v.d. Laan die l

;;ï'";;r:-toË"i-"í_.'ir"gwe}khet'doeIschoonhie1d..ll.
!ekeepervu"Àtó"eziiitaakgoedenheeftverschei-
á"nu bàtten uit het net gehouoen' 

',

Íte bedahkt nahens ons al-len' I

iia Oe rust werd van beide kanten enkele kansen onbenut
gêGten. i



Tot dat op een gegeven monent de tsoys doorbrak"r, *tl
de stand oP l-0 brachtent
Er werd toèn nog van alles gedaan on weer gelij},'!u
fó*.r, mede daaídoor werd fiet ;'chterveld een beetje
verwaartoosd., en toen de Boys er dan ook weer een ,

k;;;-A;;irrà"À waren werd het 2-o' . -:

Jlt was tevens áe ui;slagi mgt nog éón stuk gevalten
bril- en €êJ1;.;vêrscheurde broek.

Met nog een sterkte aa4 tr,et adres van Johan vel-d en.*à""áá-gào* 
beterschap to.e te wensen besluit ik de

relaas.
Er brand me nog wel; een vraag oP de -lippenr nameliik
is hct een schóidsràchter geóortoofd om voor oe wed-

"i"iiO enige Ëonuu*ptigs tó gebrulken? (rr"mbonen
wareÀ het beslist niet).
X;; speler ka,n -eve-nsueëï" door de club gestraft^wordent
*áá"-ËÀË"o"0 dat met de her'en scheidsrechters ?

Màt Oó Ueste wensen voor de volgenc.le wedstrijd.

J. v.d ' Veeg

+ + ++ ++ + + + + + + + ++ + *.r. r * * * * + + + + + + +* * * *.,- * * + + + + + + + + + + ++'+ + + +

iilokslag L2 uur floot scheidsrechter B. de Vries voor
l"-"ór"1" keerr, ingelijk gingen Qe voorwaartsen van
l. 4 in cle aaníal.-Halve,.weg;e de..lste helf t ko3 {.
_;àtÉfèË"À- "navele gemlste kartsen' de stand op l-0
brengen.-;áàr"veel- geklungel van de 0.4 voogwaartsen kon de

*óhterhoedó met íeel geluk en wij sheid -de stand tqb
l-ió- rust op 1-O houden en meï oeze stand wei'd ook
,ierust. . r'

vlak na de rust kon. de voorsprong bp 2-o gebracht
,,órO"á met veel hulp van een van de verdedigers van
ri;; Boys.. Aiq wij à.s. zondag uit,tgeel Tijnje 3

"iffuá ilinàen noeï €1" vrel beter met de kansen o&ge-
sprongen worden dan vandaag' 

C. V. II"

cl.-,8800;1N 4 BLUE 30Y"5 3
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rE MIST E3N VO:,,.TB.4ISOK EN .EXN 3L,:U!VE SOK ?

01..8800'lN 2 Ï.'INSUM 2 2-O

.rle ploegen vvai:en goed a;an elkaar geuraagd.lie rust ging in net 0-0.
En daar hadden wij wel vrede rlee.
Na de rust waren we iets beter en door devan de keeper maakte Blaauw 1-0.
ïie maàkten ook nog Z-O, door wie weet- ik.
Toen rivas het beslist.
Hierboor kreeg frnsunr zi_jn eersbe
Joor het benuÍten van 2 Ëansen *a=
verdiend.

han0 sbáI

niet meer.

G. Rodenburs.
___========= == ======= =========================

H
--_-Iinsdagsavonds ?ou - Bco .1t Juniorenrr It B 9 .lste eLftaL etc.

:
-rond erdagsavond s is on; ewi. j zlgd. .

Het Bestuur. -

=================================== == ================
Trainer en spele.s van de c-junioren'wen.sen u.de vriesna.zijn operatie van harte beterschb,p toe en hopen dat i€hij weer snel bij hen terug is. 1

Het bestuur wenst p. .lodenburg en J. veld.-en fj..M.eester
een. voorspoedig herstel"
Het is natuurlijk niet te hopen maar.mocht u hetzelfde
overkomen als bovengenoenrde heren clan is het wenselijkhet de secretaris zo spoedig mogelijk tó'raten *ót""
uw J-eider b.v. yeyzekering ziet u.

Het Bestuur.
============================== =======================
P:i0Gl1,,tl,IM.4 S, NI0.IXN za\erdag 5 april L975
Hrv.Bíys Otd eboorn zm l-3.i5 scheid sr. X, lchtien

nederlaag te glakkgn.
de overwinning



Zondag 6 april L975 .

H.D. T. -Olcr eboorn
Oldeboorn 2 vríj'" "

Tijnje 3 -Oldeboorn'4
Oldeboornl-lïarga 4

14.O0 u

10.00 u
10.00 u

scheid sr.
ll
ll

I
!l. Kuipers

lï. Groothof
ï.ield er

====
JEUGIïÍE;ST.irJ-ET.I EN OPSTXIÏ-,INGEN I

!ïE1iS-lliiJ! B

Zaterdag 5 april;
OElTEitP /il pup. - OIJ..,XBOO.,'{N
GORIïE'IIIJK A2 - 0l*tE300itN
G . I . V. C. 1B OI-EBOOI?N
GOrtiiXlïJK ïB 0l;"0B00iiN
Zondag 6 aprili.
0l-8ts00;1N t"A - ï1.4r{Gl, l/,

IJ
A2
1C
IrB

l/rNIj;NG:

Io.oo u
9.oo u
9.30 u

11.oo u

12.00 u

vEnTlEK;

9.I5 uur
B.jo uur
9.?0 uur

10.20 uur

Ie volgende slelers worden h-iegtroor veraq,cht aanwezf.g te
zi-jns
oï,tE3O0ttN .i11r

O;,iEtsOOiU,I A2t

Oi,tEBO0iiN tC r

OJ-,TEBOOI?N IB;

J. en l.Sethehem; 'K.deGroot; P.Heida; .{,.rïkker-
man;' J.v.{.\/oud'e ;J.Fokkema; J .v/dl,iaJ; ii"Huitema;
H.Nunan; J.J.Jijkstra;M.Brouwer; M. Veeman;
G. Visser;i T.i Ypma.
H.deVrles; T.de Groot.; G.Herema; J.Kroes;
O.iíouoa; P.Ypnai R.v/d Veen; S.de Roos;
H. Nunan; J.Stui-ver; M"Jansna; lv1.T. Jelsma;
T. .Altena; J. de Boer"
J. .0tter; E. Reitsea; H. Oosterbaa.n; E.Folkert-
sma; J. .Meester; R. JeJ.sma; H.\,,1.v/d Krieke;
ll, Haayes; F.v. Heeli J. lijkstra;. T. Keuning;
Ph. lijkstra; R. "Akemann; H. Stoker.
J.êrr' lV.v. Kalsbeek; Vl. Vlsser; P. Tijsma;
l. Nuuranl A. Mulder; F. Íltena; lE. Haspels;
H.J,v/d Krieke; i. Oosterhof; P. de Meer;
J.J. \t. d. Hoek.

lglEj3lglN fjj- lV. Watzema; S. Teunissen; B. Oosterbaan;
F. v;d.Meul.en; F.3ies; T. l?odenburg; trl.Nijdam;
S. ilinsma; 1t/. Zandbergen; G. Otter; 3. v. Heel;
). Venema; EI. Br'uinsma; il. VaJ-k (Z)
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