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OVERZICHT I

le start van het nieuwe seizoen is voor het ene etf-
tal war vlottef en vreugdevoller verlopen dan voor
het andere elftal,
Zo zagen Ol-deboorn 3 en de C-junioren hun eerste com-
petitieduel nog een week uitgesteld wegens onbespeel-
baarhe'id van het /,kkrun'rmer voetbalveldr' een feit waar
zelfs de leeuwarder Courant al- mel-ding, van maakte.
l.iog noeei pech was er vpor de zaterdagmiddagploeg, die-
op rei.s naar Surhuisterveen- door een ongeluk waar
zi-ch gelukkig geen persoonlijke verwondlngen bij voor-
deden, verhinder"d waren de reis voort te zetten zodat
ook deze wecistrijd geen doorgang kon vinclen.
Een zeer prettige erl goede start was er allereerst
voor ons eerste elftal dat het sei-zoen opende met een
klÍnkende 4-O zege op Bakkeveen, dat duidelijk nu aI
moeite heeft om het hoofd boven degradatiewaler te:
houden 

"
Wanneer het eerste elftal- op deze wijze, een goede in-
zet vertoncnd en rustig opbouwendr w€et verder te gaan
dan kunnen we dit seizoen nog van alles verwachten e.n
zaL het puntensaldo ongetwijfeld hoger ultvallen dan
vorige ja::en.
I\Iet een sterk gevrijzigde opstelling opererend speelden
onzd jongens een dui-delijk aanvallende wedstrijd waar
een legio aantal kansen uit voort kwa.men en de tegen-
stander mocht blij zíjn dat het bij 4 doel-punten bleef 

"Ji.sn zondag direct aL de confrontatle met de i.n nieuwe
clubkle{ing gestoken /rkkrumners, fijnje toonde j.l-.
zondag al duidelijk aan dat.dit zeker geen onover-
winnelijke tegenstander is (7-21.



Hoewel er zeker in een--derby als deze van alleu tog.J
lijk is, zou het ons niet verbazen al-s Ol-oeboorn vol
gende week rnet 4 punten uit 2 wedsbiijden lijstaan-
voeroer isr.... ...
Het tweede el-ftal ontvangt zonaagmorgen Harlingen 4,
de ka.mpioen van vorig seizoen in deze afdeling, hope-
lijk telt een gewaarsckruwd tea"rn hie r voor twee (punten).
!e eerste pri.meur in de 4e klas F is binnenc Oldeboorn 3
heeft reeds na de eersre wedstrj,jddag qe veteranen achter
ztch gelaten!
Een erg verjongd Tijnje 3 bleef me.t 2-L de baas over ons
vierde elftal-1 het derde daarentegen stuurde een ver-
sterkt Jkkrum 3 via een verrassende 2-L overwinning
met lege handen terug.
We zi-jn benieuwd of de mannen van Blankenberg nu ook
tegen Blue Boys in staat z:-jn zích waar te ryaken, een
tweede overrninning zou een confortabele posi-tie beteke-
nen.
0ldeboorn 4 mag het nu tegen lkkrtm J proberen te klaren,
hopelljk slagen ook zLi erin om de buren de volle winst
te ontfutselen. -
T.F"S. zm L zaL zaterdag in Oldeboorn de eerste ploeg
zijn die onze ilsneonselectien op de proef $aat stellen
1n hun nieuwe afdeling, we vertwachten z,ware tegenstand
en hopen op een goed debuut voor onze Ínê[s€rrr

@ Bij de jeugd
[Itwêtl'strí jd tegen lrogehanr
digheden- te weinig spelers
van de tegenstandei's in deze
verontrustend .re sultaat .
In Easteflnar lxogen onze Íf s het zatetdag a-s- nog eens
proberen, hopelijk nu net een compJ.eet elftal en &eer
SIICC€ S .

Je B-junioren ondenronden afgelopen weekend aan den
lijve dat een veldoverwicht niet al.tijd met doelpunten
en overrvinningen gepaard ga.at.
Was het hier Oloeboorn dat zich ontelbare en niet te
mlssen kansen (aie overigens wèt gemi"st vrrerden) schiep,
het was Blue Soys 18 dat van de ontstane ruimte en fou-
ten wi.st te Brofiteren waardoor ze tenslotte met 6-3
duidelijk aan lrret langste elnd trok.

verloren de l-junioren hun
nret 2-0, gezien de omstan-
en de goede kwaliteiten
zaterdagafoeling- geen



Irn Seetsterzwaag gaan de c-junioren tegen de sweach lctrachten_ 7o- goed mogerijk ván start te gaan, of zedit.moeilijke karwei weten te klaren moáten'we ai-vlachten.
Bij de belde welpenteams ripen de resultaten nogal uit-eên. !e l'1 welpen kwamen er ve.rreweg het beste ïf-in\ítarga, van wel-ke ploeg met liefst ró-o werd gu*à;n";,
een. leuke,*opsteker voór de pupillen van het iuoHoekstra/Brandinga.
G.lov.c. 

_Jrl .pupitren overromperde de ,i2. proeg die tegengen gergerijke overmacht natuurtijk niet-war8n-Èó"iáIo,de cijfers,waarmee dit gebeurde, Í5_0, tonàn ae tíàË"uapart die deze Grouwster formatie toch wel i", -"á"--
schrare troost voor onze A2 broeders is nisscÍrióÀ--aat
Warga met nog grotere score werd ingepakt (ti_tt; --"
ïrnsun en l/arga zljn cre volgende teleàstemd"".-íoo*resp. ./i1 en Ji2 welpen"
)e ts-pupirlen die door een organisatorisch misverstandnog niet in actie kwannen, krijgen nu thuis tegen áunsterk lkkrum dat verleclen jaar- zelfs lrachtetr"op Àà 

-

knieën kreeg, een zeer zware dobber"
B. de Vri.es.

-B-pupillen speelde de geplande wedstrijd
Maandagavond j.1. tegen G..4..V. C" 1B en-verloren
met 3-0.

Reci aktie,
++++++++++++++++++++++++

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

OIJ;EBOORN 18 - BIUE BOYS 18
}it verslag gaat cver de afgang van Ol-deboorn 18.
Over deze wedstrijd zijn dan ook geen goeie woordente vinden. tit is nissóhien wet vóor hót eerst i-À-oegeschiedelig dat oldeboorn 18 van de Boys uit Nij-Beetsverloi"en heeft en dat net de cijfers 3-6t tg
0p de trainÍng hadden we al. eená goed te horen gekre-
gen dat we de tsIue Boys niet nochten onderschatlen(en dat hebben we genrerkt)l



Nou ja, Blue Boys mocht dan mÍsschien niet za zwak *"J"
wezen dan voorgaanoe jaren, verliezen dat was vol_Sens
ons niet mogetr-ijk.
Na de af-trap hadden we a1 gauw een klein veldoverwicht,
wat betekende oat we massaal gingen aanvall-en en dat
werd on$ al garw\r noodlottig door een snelle counter dat
resulteerde 1n een 0-1 achterstand.jie goal- remde onze massale aanvallen helemaal niet,
integendeel we gingen heerlijk doór net aanvallen, alsof
het heJ.enaal geen kwaad kon, naar door deze aanvallen ver-
zwakten we onze verdedlging en was het dan ook al" gauw
O-21 En zo gingen er voor de rust nog eens 3 in; 0-51
ïn de rust werd onze hele opstelling veranderd, we wer-
den nog affensiever lngesteld (we noestten nu weJ. Ital-les
of niets"). Na de rust stond het dan oolc aJ. gauw 0-6t
f,aarna kregen we in de gaten dat we achter stoncien (heJ-aas
was het toen a-L te laat).
En toen, J.a jul-fie raden het al, een dce lpunt dat aL veel
eerder had moeten vallen, liaar ja als je zoveel- kansen
nodig me t hebben om een doelpunt te nraken, dan nag het
ook Ee€rr wonoer heten dat je net 0-6 achte.c staat. Een
doeliunt dus 1-6t
lïie rna namen we het initiat,ief helenaal .in handen, wat
a].s resultatie nog 2 doelpunten van Jan l,,leester ten gevol-
ge had., 3-61iiit was tevens de uit. slagl
lan wil ik Jan llleester en Jell-e Otter nog bedanken voor
het meespelena
Nu wou ik eigenlijk nog zeggen dat we een zeer zwakke
scheid sre-chter hadden, een trïtalia.rlort.
Hierbij wou ik het laten.........reedsl

P. T.
+++++++++++++++++++ +++++++++++++++++**++

HO;?],OGE
!ïie heeft zaterdag j.1. zrjn
horloge (nerk .Ancre antishoc)
in de box laten liggen ?
Ífhalen bij a F. de Vries
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l-/Àqj_jl_- Ot;EtsOoRN .r,it pup. 0;10
I;j ;;-."-aterdag voetbarlen tegen trÍ/arga.
Toen we er waren moesten we ons eerst omkleden in de
box. 0r,. l0 uur moesten we voetballen.
v'/e waren nog maar net aan de gang en Jan Kroes maakteer 1"0 van. Even later maakte Jan Kroes er 2-O van.
Zo gingen we door, vrij vlot hadden we 6 doelpunten
voor de rust. Toe! kregen vve thee. lïij begonnén weer
goed, want ',rre hadden in 15 minuten aL 2 dóelpunten"
En later hadden we weer 2 doelpunten, en was het lO-0
en kregen we er niet mecr in.
Toen gingen we in de box om ons aan te kleden, en gingcn
we met 2 puntjes naar huis en zonder blauwe voeten.

GerneOs Hearma.

a ====== === == = ======== =======-_

SPEtnEGtrLiiU3'tlillí V00r1 ln JEUGT :

Omdat êrr waarschijnli-jk door het f,eit dat vele jeugd-
spelers het eerste kgantje rrgemistrr hebben, nog niet
veeï reactie is gekomen cp deze strelregelcomp titÈ
nog even de volgende verduioelijking voor diegenen die
alsnog geintersseerd zLtrn:
In elk uitkomend clubblaadje.is een spelregelvraag op-
genomen die door de jeugdleden van 0 - 15 jaar beant-
woord nag tvcrden, dit antwoord dient iedere maandag-
avond na verschijning vóór zes uur bij secr. J.Spoelstra
ingeleverd te z\inq
Xlk ingeleverd (Ëchriftelijk[[) goed antwoord Ievert
10 punten op. Ycor die speler, die op f december a.s.
de meeste punten heeft verzameld llgt er een prijs te
wachtent
llet antwcord op de vorige vraag (clubblad no.2) luidde:
Geen ooelpunt; een doelschop aan de .te-genpartij toekennen
Vraag nr. 3s lïanneer een strafschop opnieuw wordt geno-

men, ondat de keeper ztch te vroeg bewoogn
noet dezelfde speler dan de strafschop
ne&en of mag een andere speler dat doen?

NEJ/,KTTT.
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Volgens het sportkeuringsbureau kunnen leden van onze
veróniging half Oktober een oproep verwachten.

leclen afmeldingen en aarilíetding van nieuwe Ieden inte-
resseert'cte seóretaris bijzonder, het is voor heri niet
prettig het €en en ander via via te vernemen rrdus direkt
doorgevenrr.
Ruilformulieren werden het vorig selzoen altijd keurig
op tijd ingeleverd, voor het aanstaande sei-zoen hopen
wè hetzelf cie.

le buskosten van het reisje naar .Uronten bedragen f- B,50
p.p" Degenen die nog niettbetaald hebben, worden beleefd
í"irochÍ het beclrag met de pennlngmeester af te rekenen.

Elke laatste vrijdag van de maand is er een bestuursver-
gadering, of inoien nodigr vaker.
le B-junioren spelen zaterdagmorggn een oefenwedstrijd
tegen R.-W.F. om 11.00 uurr in Ol0eboorn.

Beter laat dan nooit. Geert en Geertje Klompmaker-Feenstra
alsnog gefeliciteerd mef, de seboort" "?3r*iïr'fifiÏl+:.
)nze theeschenkster iVlevr. I\leester een spoedig gipsloos
en genezen been toegewenst.
ilet klubbl-ad zoaLs de laatste keer,
baar, zal niet weer voorkomen.

op de kop et1 onlees-

rlet voetbalprogralraa van een .week Later zaL telkens ge-
i,ubliceerd worden'

{)LJ8800,?N 2 GitOUW A2

vred stri jd .
was het 1-0.

was kreeg

,i septenber om l-l uur lvaren we gereed voor de
'let L"gon aL slechtr want in de eerste ninuut
,Jo het eind van de eerste helft $oen het 7'0
sàOe de bal en schoPte naar" Theo'



Theo die niet verder kwam dan'één nan roaar de ta].
naar het goal schopte naar Tjaling.
Tjaling schopte naar Egbert maar dat is mislukt
want een Grouvister kreeg de bal.
Toen was het pavze.
In de tweede Ëel-ft glng het slechter en voor de
GrouwsLers ook ze konden wel met 25-O nwinnen maar ze
knalden meer er naast dan erin maar toch werd het eengrote terleurstelling voor ohs.
U me t niet schrikken maar de eindstand"is I5-0.

in het vervolg
naam er onder Theo?

Pi?O GR.AI\M[ "4 SENIO;]EN

13 september
Oldeboorn zm - T.F. S. zm

L4 septenrber
.Akkrum 1
01d eboorn
Blue Soys
ikkrum 3

Old eboorn
Harlingen
01o eboorn
01d eboorn

2.00 u

2.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u

F. Kooístra

P.P. Mets
R. Hoekstra
liV. Koehoorn
J. Krol.

I
4
3
4

2
3

P;.OGN.$,M{.I 20 SEPTEMBE;,

Pup. ri lil, trÏ. s . - Ol-d e boorn 2
Oldeboorn I - /rkkrum

Pup. 3 Irnsum -Oldeboorn
Ju-n. J Oldeboorn - Haulerw, Boys
Jun.B H.l.T. -OldeboornJun.C Oldeboorn -OerterpGorredljk zm- OJ.deboorn zm,

24 SEPg'MBER

Oldeboorn I =rGorredijk I
Bakhuizen 2 - Oldeboorn 2
Oldeboornl-lVarea4
Oldeboorn 4 vrii?

2. 00
3.15

11.00
2. 00

2.00
2.30

10.00

Ireider
K. Kuipers

C.T. de Haan
JI. Zandstra

.!?.11 .b.
l. Nauta
Ireid er
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9.00 ll.
10. 00 tlr
10.00 llr
11.00 ll.
1,30 u.

ll .
0ï,tEB00RN
ïnNsui{ lJ
Ot,iEB00l]N
tE $\ï8.ÀC$
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3 pl.lp.
PtrF.
/i2 pup.-
10
1/i

9,30

f0. 20
L2 .20

llr
11 .

3 pupillens P.
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N.
J'
11.

.l,l pu&: Jo
M'
n,.
J'

Jl2 _pttg. I H.
M'
J.
Jo
T)
I'

C-juniorenc J.

- 
J.
J-.

:lo
Tt
J-l 
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/,- j unioren; W.

-?

rl'
P.' W.

i.odenburg; H. van tlik; G. van Kalsbeek;
Roclenburg; K. Heida; J. Visseri J. lïi.erda;
.Akkernan; S. Visser; R. de Groot;
l)ijkstra; 0. v.d. 1\[eulen.

Fokkena; J. v/d Wat; Ii'/i. Brouwer;'
Yeermanl G. Herena; O. trVouda; J. Kroes;
v/d Veen; S. de iioos; H. Numan; F. Ypr,ra;
de Boer; M.T. Je.l-sma;

qe Vríes; J,..Spoelstrai T. de Groot;
Jansma; E. v/d Kri-eke;. R," Veltmanl
]]ijkstra; To )ijkstra; ;i. Tysma;
Bróuwer;3. v/d Meul-en; J" PoePjes;
JeIsma o

Meester; J. Otterl F. vo Heel;
en D. Bethlehem; T.. YPma; K. de Groot;
.Altena; G. Visser; J. v/d Eoude; H. Numan;
lluitema; i. /ikkerman; J'J' lijkstra;
Folkertsna (z )"

Yisser; F. Biesi T- ilodenbuqg;3" Haspelsl
Veldstra; J'. l\{ulder; J.J. v/d Hoek;
de llIeer; J. Numan; 3.- v. Heel; H;'Bruinsmal
Zandbergen; J. Vehema. "


