
IIDE ZWTI?T1IIÏTTEN''

-

Clubblad v.v. Oldeboorn-opgericfrt lif aprlJ-
l-f, 'jaargeng no.2,1
IïE!/rI{TIE: " JOHÁNNES SPOE&STRI

28 mei
1923.. :.

rg75 :

G3.A HOFSTIi.A

BONNY !E VAIES "

=============:=====================================

OVEIIZICHT:

Zo_ tegen het einde van de, comp tiÈie is àet gebrui-kelljk dat een van de bestuursteoen een kort-over-zicht geeft van het afgelopen seize n.
Een seizoen, noet een voor ónze club geèn bngunstlgresultaat.
Het eerste elftal heeft zrch kunnen handhaven in de
KI{VB, waarrrede de trainer, leÍder en spelers aan

onze verwachtingen hebben voldaa-n'.
Een resuJ-tgat, gebabseerd op een, in tegensteUiiretot vorlge jaren, goede sfeór'in-dit etIta1. i"
Een en ander heeft zich orao gemanifesteerd,in een
ggzanenJ-ijk reieje afgelopen zondagr i'
]lt teem*erband zagen we gaarne koÀend seizoen.voor:t-gezetl net riaarnaast een ópbouw in het spelpèl1
zodat we konend seizoen hoger op de rangLt;Ët tÍrmen
konen te staan.ylj hopen dat onz'e 'verrvachtingen hieromtrent bewaar-heid worden.
Het tweede elftal heeft een uitstekend seiáoen achterde ru6r m9! op een gegeven noment nog kans"n-op-Oé--
kanploenstitel,r lnaar het geLuk was nlet aan,huïl ziJo",enfin volgend seizoen beter.
Het derde en het vler"de el-ftaL, bijelkaar 1n eengonpgtltie, gevèn artijd de noátge-rlvaiitàíts-ït*r"tte zien, naar er wordt-ondanks dát, toch spóriiár---
om de puntjes gestreden.
Het vierdr is dit seizoen enkere pu4ten boven hetderde geëÍndigd, Taaf dat kon vofË;"d;"i;à;; ;;ieenÊ anciergom worden.



Het ZM-elftal heeft ook een uritstekend seizoen aeh-
ter de r[gr met een steeds beter wordend spelpeil.
lï1j hopen ciat nog enkele leden of nieuwe ínzetenen
z|ch zulJ-en opgeven voor het- spelen op zaterdags-
nlddags, want anqers kampt-m.en binnenkort met
spelersproblemen in d1t elftal.
ZM, ga zo door, zodat we jullie het aankomend sei-
zoén-al.s kanploen kunnen huldigen... :

Het l/t-tean heeft <io kans 9p een ka.upioensschap
binnen haar bereik gehad, naar door een enkele
ongelukkige wedstrijd, we.rden er enke.l-e puntjes
verspeeld, wat hen nu op het einde van de rit de
das omdeed.
.le jeugu laten we over aan de secretaris van de
Jeugdcommissie, deze heeft bewezen goede verslagen
uit zijn pen te krijg€ílr

liier laten we het erbi.j, voor wat betreft het korte
overzicht Oer'elftallen, naar natuurlijk willen we
het hierbij niet laten.
ll-s Bestlrur zijnde, kunnen vre terugzien op een vrij
gemakkelijk jaarr fr€t alJeen enige problemen om-
trent spelers versehuivihgen. naar het eerste elftalt
maar dat is, ondanks soms ernstige communicatie
stoornlssen steeds weer op6-elost.
te aanl-eiriing tot deze conflicten zullen zich het
à.s. jaar niet weer kunnen voordoenr echter meer
hierover op de komende leoenvergadering, waar we
U allen hopen aan te treffeno
.AJ.,s we terugzien op z,at n voetbalseizoen, dan liom
je toch st"eds weêr tot de conelusie dat het voet-
balgebeuren juist in zorn kleine leefgemeenschap
al.s de onze, een belangrijke plaats in4eenxt.
ilet voetbal is niet weg te uenken uit het- dage-
fljks gebeuren in Oloeboorn, het maakt daar een
,ueáenlijk onoerdeel van uit, vaak onbewust.
,iïij menén dat ook te mogen bpreken van een so'ciale
taàk, vooral voor de jeugd, welke mijns inziens"
in de toekomst nog groter zal gaan worden.
teze taak is niet-aÍleen gegeven door de bestuur-
dórs, &aar hoofdzakefijk door een aller inbr€rlgr
Coor de cl-ub in ztn totallteit.

+



;" e-e+. club met zot n t?O leden en zatn 25 functies,is altijd wel wat te ooenr €h altijd wel een ornder-werp aanwezrg voor een gesprek.
Overal kom je het tegen, in de huiskemers, in hetschoolgebeuren, op straat, aan de bar, êozt enz.
soms kom. je in zot n gelegenheid wel eóns een negatie-ve opnerking tegen. t.o.vo de beleidslijnen, maaf, ver-
ge et ninmer, dat wij ons naar best4 weten en kun.nen ;inzetten voor de clubl vogr u, en dat zot n opmerkingvaal vol-komen rylsplaatst: is, omdat men. geen àchtergFonci-nformatie heuftr de juiste toedracht'n'íet kent, -
lïij stel'Ien kritiek bijzonder op prijsl mits he.L maargepaard gaat met eer? geliiktiidigè pósítieve inurengof oplossing, maar dat ontbreekt er meestal à,àrr. v

Y/ie dat nieb kan, heeft dan naar onze mening ook gcenrecht om kritiek.te uitten en dit gericht"p[ni *iïià"
\rie gaarne op de komende Jaarvergadáring traioÉav"i.--Niet qát we in dit seizoen veel- kritiek hebben gehad,
lntegendeel- zelfs, &aar een bekend spreekwoord á"egt;rrwie de schoen past, trekke hem aanrt.
Nogmaals, we -he.Ëben'met elk?af e€n gged seizoen gehad
en \/e hopen dat dit rieh zaL voortzetten in cie tóe-
komst.
Gesteeund door de binnenkort gereali-seerde plannen
voor een nieurv veld en trainings.mogelilkheld, zíenwij. cie toekomst van vrv.oldeboorn nót optimisáe tege-
moet.
Onze medewerking is €rr de rest is aan u al_len.
Het Bestuur wenst een ieder een piettige vakantie toe,en we hopen u alren in goede gezondheid het konrend
seizoen lv€€r aan te treffen zówer binnen als bultende lijnen.

Het Bestuur
v.yoorzi tter

S. yi-sser.
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Uit'ie jeugdcommlssie: ,., ' .,.

Nu dc laatste competltieduels er weer opzituenr'
de jcugdcommissie bij het opmaken van'de balans
het-e.lgemeen wel conient zijn over de .behaalde
taten en vertoonde activiteitr ;

..Onze,verenigingsjeugd, 1s in het "afgeloperl seizoren weI
bijzonder actief g-eweestt v!ààt het ook maa,,r even kon
w'erd aan een evenement of uitnodiging geho'ór gegeveh.
Vooral in cle vele toernooien wa.eeÀ oó.,-Soanstei'áw'art-
wit uer?. weer , gaeq vgltegenwoordi6;d, de l.t pl-oeg sleep-
fe in. 0erterp, Bakkeveen en* Houtingehage blj2onder goe-
de rê;sulta.Ëen uit het,vuur en ook de Br É en Crs en de
pupillen niet te vergeEen namen met.wisselend succes
aan cleze vrarme toernooidagen de el.
Cok in de wÍnter zat men iiet stil-ren.kÉa"ui'en we met'alte jeugdteams uit in het zaalvoctbalspektakel en :

ievenà wórden'de'., spel.'regelwedstrijci en'bèzocht en de,.,
c.pgedane ervaring ln heÍ vel-c)'zo 'loed moge'tijk 'toëSe-
-.Àa]- 

'r 
' , ,

i.ittrÈi U e :

:jeÀ 
""rheugend 

feit Ís o.gkidat slnds erikele j'ar"en weer
ccns afgevá'ardigclen van \nze jqugdspeïers aaÁ. de,'rÍesd ioorsel-eótie in'edstrijdén: oeetnaf, (hopelijk'met
:,UCCeSt)
,].ikken "we dan nog even terug'-op cie compe.titie resuf-,
,aten, d?.n kunnen we in het àlgemeen stell-en dat de

; ?renrt:.'ainers/Leiciers wel tevieden kunnen ztJn, zrj
l,Gt niet over l7e t (trouwens secundair belang zijnde)
r untentotaaï dËrn we]- over het regelmatige traíninga-
ezoek en de positieve Lnzet en éfeer'wáar men '( óp

c,J enkele nu eenmaal onmisbare strubbelingen na)
cor de dag.kwam,

','oor het vol-gend selzoen rekent de jeugdcommissie op
L:ezelfde sportieve medewerking van de jeugd en wat
. ,3er orgànisatorische bereidwilligheid van een groot
r :-0tê1 adr-tobezittende ouders!
. f sluitend víensen ure,de jeugdleden veel succes bij,.'l examens ga raf)ïr-rten ón ntet te ver'geten een
I -'ettige vakantiè. 'i 

:

1..

Ka.n'
.OVêt'

re sul-

Namens de J.C., B. de Yries
( secretaris )
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Nr-r de comtrE ti-tie dan eindelijr.; is afgeropen nog graageei] overzichtje van iret afgelopen seízoen.])e eerste wed:ttrid vras direct-al een-openbaring.Een lichtwedstrijd in riippenhuj.zen tegeà Th;"-il:
2?rt'hielden uij nog een-funtje van oV"i ó;È; 

r'
vnze rweed" o.ugy?.trl,ld t-egen ïi/arga leerde ons nog. eenswee' hoe moei-r ijk die plóeg tliuÉ te verslaarr'i5. "Èàt
ller'd dan ook een 4-f nèOerlaag. Het is natuurlijin ni"tmogel.ijlc om za al.le weolsi.r-i_jdólr na te gaan
Nog wel everr. de vreclsrri;clen-tegen Ol-de6oorn 3. .Alhoe_v1er. dit miin persoonr-i jke meniÀg i ?, zi jn heÍ vóor-mi;de twee nocis,,'e weds'r,r.-i. jden van-het' jaar. lat i,ri"i- er3 ï;unten van ovet h1erdón is voor mr.j echt 

"i" i-Ën--
h-oofd zaak, e.1.hoc u';e.l- nrocji ltle egenoneno
{ nict al hebben víe Leze comqe tj-tie prettig gespeel ci../r].s aanvoe.rder ben ili naar dJn kcer uij de Ë"EuiàÁ_-rechter. ge ro€pen om eelt spelcy te i.;aarÁchLL\lefi. 

-

laar het een voorheodc spêrer u,as G.ir !ïiJ ;;À 
-;orner

moecten nenen we,.s dit cle ka.ns cm hem evón.te waarschr_rwe-lr)at.i.tr: hlerb.i-j de bal op de kr..,.'t ,l.,ï'eeg en die irr hótdoel beL"aridde betei.,ends voor ir',ij het-enigste eó.rpo",j n dcze coaje titie ;.. iTe zlrit lict-maar bel_óven
fat de competi-b;e cloc'r dc vere regens erg verlaat werdbetelcende voor Olcieboorn 4 e*r :,e ór,dri.rk ïnf:"Áf 

--proár*n 
-frà, waei:'bij rior"i-nglnnedag en Hemelvaartsdag oót'á*Epecrornoest wo::den"

5 wedstrijder i* I weken ; het is keurig opgevangen,
lve hebben e-e]1 Gaecl resur-taat geboekt, 9-puirÍen uit àliiedstrijcierro
Het bes.be ï-esr.r.l-taat !"vrs vrel i.g'rijnje tegen Tijnje 3.áangezie' onoergetek-c.rrde hie.r.i:ij áiót aanwe zas, wás" 

"
natuuri.ijk geen vers-l-ag van di.e l';edstrijd, *"i" *"íeen pluin voor_al-re1;_jullÍ-e hebben daai. g";o;}.t*À met
{?ppi* Berga als oud Tijnjester, een rots"in áá Ë;";_ding o

lgndag hadden we de laatste wedstrijd in Beets. tesenplue Boys l. Hadden !ïe op frinke telenstano eà;-eli;;à,het tegendeel was waar. -
)g
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lat s," Yi-sser hier 6.doelpunten maakte en cor een
P"l -op g" kop kreeg. (hij àit 9r nog in ook heitet
betekende we]- dat wij nog nooit zo-vrij hebben kun-
nen spelen, de uitslag was dan ook 7-Z- ln ons voo.l3_
dee]-.
Zo goed als ik het ben nagegaan hebben we deze com-petitie een score yan 18 voór gn 18 tegen. HopelijkzIt ik hiernee niet fout.
rte eindstand i.s nog niet bekend maar we zitten hier-
mee 1n de bovensoe helft.
lot besl-uit wi]. Ík dan en weet zeker dat ik dlt schrijfnanens heeL Oldeboorn 4, Jurk, onze ]-eider, nog hee]-hartetijk bedanken voor her vele werk dat hij ïoor
Oldeboorn 4 heeft verzet,
're hopen dari ool( echt --rurk dat we nog vele jaren opje. leiderschap kunnen rekenen. le z.!.n. reíders aisscheidsrechter golr orr jullie konden we altijd 

"en-beqgep doen. Ook hiervoor onze hartelijke dank.Jelke en Piet, wij hope n en daarover geen zorgen,
_iat ipffie er 1l- september wee:: voor LóO/" bij áiii.
lrïag lk jullie d,llen dan nog een prettige vakántió'
ioewensen en tot de volgende eompetitió.

A. NÏ.IHOLT

:::::::::=::::::::-=-----
I"; volgende Leden word en verzocht een pasfoto in tei'rveren bij de secfetaris, voor het vernie uwen van
i un indentiteitskaart, zo spoedig mogeli.jk.
:'. Numan 2-LA-58 E.Otter 26-5-62 H.F v.HeeL L2-6-62 E.( . Meester 27-7-62 .t:;: ïeida L6-9-62 S.
(, " Otter 25-L2-j7 t/.:- Venema 7-I-58
-iu -sportkeuringen vangen weer aan in septenber,'i ,"f-eden di,e aan de beurt zíjn krijgen -tezijnei.-
,; :jd bericht.

,

f

iteitsna 26-8-62
Oosterbaan L6-4-62
Folkertsma 18-5-62
íelsna LB-L-62
Rinsma 29-L2-56
Zandbergen 14-2-58
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Geachte Reddaktie 
l

rk heef nre moedeloos geegerd aan de sÍrkellarie die
.q+,f .onq in de briefenËoÀ"*á"aíï"Ë";;.
Yij hefen het veruoeddden da*, ióli-í;-het gingt overdie sirkett-arie van het koninlIiàËe'uezoetl-;Ë-ui;:k-el-larie ongeingerreseerdt i s"ópgáÁtààftA .
9 ggets_us op de sneeden van Oe*áinnen l"ten.Jullie deet mij 9en plaizier dat u hiernamaals eenszoudt tegen prostnerèn.

Nannele Nessio
ond erge tekende

u kunt zíeh beter in verbindingen stelen net de redac_tie van het Bokwerder Belang.
tre red-actle voornoend.

J. S.

======================
== =-============

L_2

Zaterdag 10 mei stonden we ?m 9 uur gereed om te begin-rr€Írr rn de eerste helft werd er rederijk gevo"tÈ"iàl
l:^t?.,"1 Ii::e ik de bat en. schoot hem Ëaai.lan i"oeàïoe d1e ging om 2 man heen.
IVIaar de derde lukte hem niet, toen werd de bal vanheT afgepakt' g+q jongen ging door ,en Àcnooiï"rïr" irr.1-O voor Gorredijk:
ïn de rust dachtón we al dat we verloren hadden. maàr1n de tweede hetft kreeg Jan Kroes de nar wËËr--á"*íiËschoot hem voor, m??r Jáap stuiver *as nèt iài"-ï"-iàaten liet hen doorrolren maàr hij holde er achte"a"n enschoot hen weer voor naaÍ Gernóus Heenaa, die schoothenr eri.n. 1-I gelijkr
later schoot Jan Kioe s hem een keer voor en JaapStuiver schoot hen erin, l_-2 voor on's.later floot de scheidsrechter af en zomet 2 puntlies naar huis gaall.

konden we toch nog

onl{E riÍourll.
%



orirBoollN A2 - GOnlEtrJK ^1JrJ

Za\erdag L7 mei moestcn v;e
Ien, we waren net bezig eil
goal. Gerné[is maakte nog 2
Na de ruq! maakte Gernetls
lus we hebben'gevjonnen rnet

TI
i I Jt

tegen Gorredijli voetbaL -
Geruells Heerma maakte ce;I
en Gorredijk l.

nog I en Gorredijk ook,,
1-2.

/,P STUTVE.I
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Álgeriene Jaarl ijlcse Le denvergaderil-g
van de

' ' V"Yo 0Í.,;'EB00RN

10 Juni*-&r s. in riONS IIUIS r: 20. 00 ulr.i'

/iGFNt.A

l" 0penlng
2, fngekonen stukkeri
l" '.ï,ïotuJ.etr en jaarverslag
4. Ye:rsl.ag j eugocofftirissie
5" Financicel verslag
6" ilapport kascommrssie
7 , BeÀóemÍng kasconmissiel-ÍC
B. Segrotin! seizoen 19'/5/WlA
9 " 

" VeFslag Iotocomnissie"l-C. Uitreiking beker
'-1. Pr'tUZE
i-2. Yerslag reda,ktie klu.bbl-arl
'.-3. FinancieeJ- ver:slag redaktíe
'.4, Senoeming trainer
-5. Verkerzlng leiders
'-6o Bevoegdheden trainer en leider ?r lste senioren
t-7 . Yoorstel jeugdcomnissie'rla buiten verantwooraring

ieusdcomnlssierl
*8. Áanvulling j eugdcon',níssie
'-.9, Opleiding jeugdleiders

q
r'
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20. VERTCEIZIN,G BESTUUN ]

aftredend S. Vissen (herkiesbaar)
verkeizing 5e bestqurslid

2L. Rondvraag :

22. Sluiting
pjr Huismah (candidaat bestuur)

; ll.

Leden-gebonen voor r- Januari rg5? h,ebben toàgangtqt de, vergade.ring. - - '

Briefjgs +et tegencandidaten kan men inr-everent/n 4 .ïuni êos.
,Stukken ingekonen na 4 Juni woi;den niet op de ,', rvergadering behandè:ld.. . ;

Het rfeen en andert inleveren bij secr. J. spoelstrai

GEX4E4NTI"rÏJi{ voETts,'rroEtNOOï 1g7 5
rn hct kader van-de.jaarlíjkse pemcenter-Íjke sportdagrrverd zaterdag j.r.. iá Terhórne het 

"o.tËàírrr.ËiáiË"-onder geschikte weersonstandigheden afgew";ki:-
Zowel ,bij. de jeugd als bij oe"seÀior.;;";i;;d;; er' ind.ezc. oriekam.p we er enker-e fraaie bekers op het "p"i.l'/?s lo"t vorÍg laar '.Akkrum, dat op arle fróntá" àË---sïe.rkere wasr,di,lmaal toonde OJ.deboorn zieh'r s morgensgl rs middags duio-eIijk superi_eur.slechts onze zaterdagniddagploeg, die overigêns in hettre ff en *e+.+lrtrqrq, zÁ,. L z e e r ve iá i en s t er_i j [-"ËË".d""
dag kwamr""'ffioêst""tèÀslotte voor omze nureÀ"ËuigËh: - "

Onze j eugdafgewapidigd 9nvriend en vijand'door pp
de cijfers bewijzen dat
pakken. -... .-

Eerst: wer* er net .-en zeer zwak Terhorne- afgerekenden r:ret de,l-1.-o *rgerïaag mqcht--o;-i;À;;"t;;A;;.ii;;-niet eens ontevreci en zi..jn ".'-
rn de besli-ssende stri;ó:á,et .Akkrum dat eveneens metgen gelegenheidselftal kwain opdraven, had de BoarnÀ{""jeugd na ees wat bena4-ryde openingsfale verdu" gÀán-kind m?eq,*AAn_ de..roodliemde{F en dé snel bereikt; 6_0score was,ldan ook geenzins' geflatteerè.

(0e ó-junioren) verrastenzeer w ertuige.nde' wÍjzel--
wel-- de concumenti_e in te
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Nadat de vo ofzttter van de sportraad de vaaltjes 9l
d; beker aan onze trotse oveiwinnaars ha.d uitgereiktt
kon leider Huisman weer tevreden met zíin luFi-llen
huiswaarts keren
le seniogenwedstlijden die ts middags werden gespeeld
kregen er nog een óoort traditie UÍir want evenals

"ó"ieden 
jaaí moest er helaas ee* ontmoeting voor-

tijdlg worden beëindigd.
Naóat-Terhorne .Akkrum op een veryassende 1-l stand
rrao weten te houden moest de groen-v{itte underdog
het tegen ons €e-L'st€ elftal opnemen'
Otdeboórnr $€t enkele r,'erdienÉtetijk spelende nieuw-
komers in'de ploeg, br.acht zonder al. te veel moeite
eqn 2-O zege oP het scorebord.'
i-,e- af sluiténde-wedstrijd OSdeboorn-lkkru4 was nu van
beslissenoe betekenis, doch een Op vele plaatsen g€-
Àànái"c"pt .Àkkqur:r 1nra,g.nauvrelijks in staat om onze ach-
iernoeOè 1n gËote móeilijkheden te brengg n en- ?adat
de Boarnster-voorste linie uit een aantal mogelfik-
heden kans had {ezTen er :tv\je-e Le benutten, was het.
j_nd"*u"rt duic,eil;k dat de wisselbeker d-Ít, jaar,i4.F,"t
bezit van 0loeboorn zou konen.
Zo wercl rleze voetbaldriekamp dus een succ€svolle
-:óarnster aangelegenheicl, eà tevens een gepaste af-
stuiting van hc't afgelopen selzoêh..

vcor de volledigheid nog ,even de uitslagen en eind-
:, bandenS

Ls-.isssi:
lerhorne fC -
Old eboorn
.,'kkrum -

''.

--,e senigl'en g

ilerhorne J
t)ldeboorn I
irkkrunr 1
C,l-deboorn zfr

.Akkrum I f-l(gest.
Te;'horne 2-O
Oldeboorn O-2
.Àkkru.cr zmL O-1

1- Oldeboorn 2-4
2. Terhorne 2-L

trkkrum 2-L

gi$-slandi
Oldeboorn lC 0-I1 1. Oldeboorn 2-4
Lkkrum lC 6- 0 2. .Akkrum 2-2
Terhorne 9- 0 3. Terhorne 2-0

' ' Iindstand s

B.dV.
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'Trainer
Haspels
blessure
Hopetijk

en spelers van de B-junioren wensen Baukevan harte 3et_ersch?p met zijn schonder_
9it h+i enkele-weken geledén opliep.tot ziens bij de nieuwe cornpetitielstart.

rlangs deze weg wi11en wij Bestuur en leden van dev.v. Oldeboorn harte.tijk dank zeggen voor het mooiebloenstuk tei. ere van ons Zj jaríá huwelijksfeest,
T/at Oldeboorn 4 deed daar zijn gewoon geen woordenvoorr laarom jongens heeJ. heèl hartelijk.bed,allct,
het was geweldig. 

;Í

,
20
20
3B
35
52
69
59
63

Zondagvoetbal Senioren 7 4/7,

J

3

16
L6
L6
16-
L6
16
16
16
r6

16-
16-
L6-
L6-
16-
16-
L6-
16-
16-

2g
2I
20
1B

-16
L6
9

-9
6

6,
4T
4L
48-
46-
49-
30-16-
25

,7 -L647.18
44-25
43-23
4L-47
36-3329 25
L4-64
LL - 7z

27
25
2T
r8
16
L4
r3

7
2

Eindstand Zaterdagvoetbal_ Senioren 74/75

Hrv. Boys B
Oldeboorn zm
Ti jnj e zq,. 2
.Akkruu:: zm 2
Jubbega zm 2
Dr..Boys 9
de Sweach zw
z.v.B.3
Gorredijk zv!

Eindstand 2e

Irnsum 2
Hrveen 4
Gorredijk 3
Oldeboorn 2
ltiarga 2
Nrschoot +
.Akkrum 2
de Sweach 2
Bakkeveen*J
OII!EBOO.RN 2 zíjn 2 punten in nindering gebracht.
van het'derde en het vierde hebben we geen standkunnen maken, er moeten nog wedstrijdel gespeeld worêen.
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