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pllgs het afgeropen weekend kan ons eerste elftar terug_kijken op_een uite;-st succesvolle á"izoenstart! na tweewedstrijddagen i",*gl-op een overtuigende ruttru"--l +punten uit 2 wedstrijden en een doeréaldo v"n-i:o)l-_eicier in dq vierde kJ-as C geworden! ' -t
Nadat men vorige week betrekkelijk weinig weerstand vanBakkeveen had onriervonden, mocht-roen nu ïegen .4kË*toch wel een redelijke tegenstand verwachtán, ,"á"-hettegenovergestelde bleek waar te zíjn l de rooá uuren ïvaren
lauwelijks in staa,t om onze verdedígingslinie, -;;;;
J. de Jong onze geschorste aanvoeroer Éuisman'r""rirg,in moeilijkheden te brengen.
onze voorhoede strafte aI snel twee foutjes in de .Àkkrum_mer verdediging af , zodat men nret een veírieà--z-ó 

"ào"-sprong en een natte plunje de rust in ging.ïn de tweede speelhel-ft kregen de hoofóza[elijk Boarnstertoeschouwers een wat onnauw[euriger spelbeeld"voórgóschote
wat mede ver-.oorzaakt werd door eén zeèr glad veld."uit de serie kansen die zich nog voor heÍ .Akkrumer doel
af speelden wisten anze voorwaartsen er nog d<ín in-tóprilken, zodat een riante i-0 eindstand rryárd bereikt,
zondag. !ggg! Gorredíik dus de volgende beproevine,- eenwedstrijd die normaar ar moeilijk-genoeg is die fií àoir_bel zwaar wordt, doordat men nu al in dó rol van li.isi.-
?aïvgerder gpt{eedt, daar tegenwer staat echter Éáï ruir,dat.Gomedijk in O].deboorn art:-;o erg noeiri.it.-ioópi tevoetballen en door het vertrek van eàkele neËwamè 

-Ëpere 
rsbeqaald niet ve.rsterkt lijkt te zijn.

Redenen genoeg om een spannend duei te kunnen verwachtenen wie weet komt de thuisclub om kwart voor vier wel
lveer als winnaar binnen. c ., . .



!Het debuut van Oldeboorn 2 was rninder fortuinlljk.
Negentlg minuten lang werden de fraaiste kansen ge-
crëeerd en op even fraaie wijze ook allemaal om zeep
geholpenr' €D uit vri jweJ- de enige reël-e scoringskanS
weet de tegenlartij dan tot overmaat van de ramp ook
nog de winnenoe treffer "be scoren, een sneue zaák.
Ook na dit tegencioelpunt'nog vele hachelijke momenten
voor het Harllnger rdoe I, maar zelfs een strafschop
mocht er niet in!
3ij het eindsignaal van de voortreffelljk J-eídende
scheldsrechter Hoekstra konden de Harlingers, die
elkaar vaak met de meest originele en treffeïid'é-bel-e;.
digingen ,om de oren sloegen, zeer gelukkÍg zijn met
deze twee cadeaupuntent
Het, vooral in de eerste helft knappe veldspel van
Boarnster aijde biedt toch zeker mogel-ijkheden genoeg
om tot goede nesultdten.te kopen gedurende cleze compé'-
titie.
/rls het zondag in Bakhurzen een k-l.ein beetje rneezit,
dan moeten in GaasterLand toch de eeiste winstpunten
van dit seizoen behaald kunnen worden"
Ook het oerde él-ftal zai l:et in fiij-Beets tegelr 31ue
Boys I niet bepaald mee, tot drienaal toe werC rrcn rrie!
een achterstanct geconfi'onteerd e E:.a:aT tl.ê,fr slaa-de e r ooll
even vel-e rnalen weer in om de stelnd gelijk te trei;.}ten,
zoda\ deze 3-3 eindstand zeker wel als een voitJoende
orestatie mag worden beschouwd en bovenoicn is men nog
cnges.l-agen, hopelijk kunnen we dit na het duel nei. het
sterke lVarga 4 nog verkondig€íI.. o u

Je veteraren ztJn €rr evenals het [dei'derr vorige wee]..r
in geslaagd lkkrum 3 af te troevenr fi€'c aeze 2-0 v,ege
hebben ze de achterstand op het rrderdeil tot één pLtrtt
weten terug te brengenê
Ze hebben nu een vrij weekend voor de boeg alvorens
ze een volgende aanval op de positie r.an 0l-deboorn 3
l<unnen gaan onderne&.en.
Het zaterdagelftat blijft door pech achtervolgd, was
het verlecien week blikschade, nu leed nen puntenverlies
tegenJ.F.S. zm dat haar overwinning in duidelijke
cijfers gestalte gaf (5-O;.



t

Yoor de rust had nen net een stevlge. wind in de rug de
zaken kunnen be slissen, maar door-vaak te gahaastË
schietpogingen van onze kant kon de tegenpaFti; denaclit il eigen handen houden en na de iusi wisïen zijwer vrlj gnel de score omhoog te bfengen zodat Oldeboorn
met de 5-0 stand elgenri jk nog geen rèden tot lilagen had.
Y,le zïjn benieuwd of-deze-rvecstrí;o representatief is rrê-
weest voor het verdere comp tltié .rà"íóop, oi a*i Àórr-"zich zaterdag à'sr in en tegen Gorredíjk- gaat herstellen.
Getrach t zaL wo''den volgende week ook de tussenstanden
bi j de andere senioren comp tities te pub'licerêrrr

+++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
VJN EN VOOi] NE JXUGJ:

Hier komt liet eerste nieul,rs vanaf het jeugdfront. tit
nieuws zal hopelijk nog lang geschreven worden cióor de
j eugdredaktie.
)eze reoaktie is samengesteld uit spelers van de jeugd-
tea$s. Wi.e er zitting in de jeugd:'edaktie hebben Èunt u
zíen in de volgende editie. )eze redaktie zorgt ervoor
dat oe verslagen en opstellingen en wedstrijden die er
gespeeld moeten worcien 1n het krantje konen te staar.
7,o dit hebben we dus gehad, reeds, heel fijn.
En nu <ie,wedstrijden die eq het afgelopen weekend ziSn
gespeeld. le resultaten ztjn niet beister goed, dit komt
trcuwens omoat alle elftallen met zeer jonge spelers
spelen, omdat de jeugdcommlssie (niet te verwarren met dejeugdredaktie) van het gtandpunt uitging dat elk J-id de
kans moet krijgen om te spelen. laardoor z:-jn er veel
verschuivingeá geweest.
1. Eastermar LA 01d eboorn 1.A 3-0tit was een sleehte wedstrijd van onze zijde tenminste

Er stond veel wthd en..onze tege"nstarders wa"fen flink
uit cre kluiten gewassen knapen, (iets te flink).
Onze spelers hadden iets te weinig inzet, maar de
tegenstanders oes te rneer.

2. J-B*.was vrij dus daar is niets over te zeggen. lat is
logisch hè'

B. de V.



3. !e Sweach IC Otdoboorn lC 4-L " 
I

" Ol-deboorn was stêrker lgaar liet de karrZea li"ggen die
ze kregen. 'l!let de C-junioren speeld en'4''Bt-s rl€€.

4. Irnsun i pup. - Oldeboorn .A pup. 1-l'
Hetzelfde als bii oe Crs weer veel mogelijkheden en
dit keer een mogéfi;kheio om een grote overwinning
te behalen.

5. 0ldeboorn 3 pup. - .Akknrm B pup. 0-18
Hoe ze ook zwoegden ze konden er nlet tegenopr maar
niet getreurd, de andere ploegen is dat ook wel eens
oVerkómen. Overigens hebben de meeste ook nog niet
getral-no r

En dan nu het overzicht voor het komende weekendi'
1,'/edstrljd 3

0ï,-EB00dN I.A -Hluï,Erlil.BOYS 1I
H.i.T. IB -01"-Ets00itN 1B
Ol;EBOOltN IC -OXATETIP ].C
OIJI"BOOAN á1 -AIfiliUM lJ PuPr
1,V. !'/. S; /i]- -0L)8300:tN .42 pup.
IiNSmvl Bprp. -01;its00RN B PuP.

.l,anvang: Vertrek;
.:

2.00 utlr
10.00 il 9.L5 uur
11.00 ï
9'oo rr --

10. 00 il 9.15 ir

10. 00 tt 9. 20 il

jit was het eerste nieuw5 van de jeugdredaktie. Heel fijn
ffreeeeds.

F. IIasPeIs.

== ===== =========== === ==== ======== == = = = ====== = == === == == == = =

.{riT. 7 STÀI'UIEN Y.V. Oï,.lXtsOOilN
HET lIJlJIrïl'IÍiCHiiP EINIIGT lOOlt I

ll. SCHiiI!'T-ÉiIJK OPZEGGEN /rrll{ JE SECiiE'Lir:lÏSe lirlT IN"l.CÍiT-
' NEI,IING V,W E,lti II.{UIJN V.Ai'Ï ÉÉtl iVi.a;,}Ï; -rjNZ. ENZ.

:==== == =========== == == = == = === =====--= ===== ==== == ==== ====== =

OI,JEBOONN ,2 HI;i],INGEN 4 O-1
. _ , rr +t!!

Een veel sterker OlOeboorn kon het doel rnaar niet vinden.
Een beetje geluk en de uitslag had er heel andels uit
gezten. Én áf s zo vaak gebeurd door een uitva,l werd het
óok nog 1.0 voor de gasten. Er rryerd van 0ldeboorn zijde
,soed eóspeeld. VolgeÀde week in Bakhuízen gaan we het
ileer óroË"rfi., want zoveel pech kan beslist iedere wedstrljd
niet. Zelfs eén strafschop werd door ons gemist. Jongens tot
le volgende week. G. Rodenburg.
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BOTUI,ISME Ï/OR'T VEROONZI,IKT IOO]I IE \rSÏ,,8 BOTEN
/T]US JK.

--__:
OL'F,3OONN A2 fililGri /it
13 september om r0 uur moesten we tegen v/arga voetbarlen.
In het begln ging het al slecht. Eén uit Warga ging met
de bal er vandoor, Egbert liep te ver uit, de jongen
schoot langs Egbert en Johannes kon,troen net de bal niet
tegenhouden en het was 1-0 voor liarga.
Toen wa."en wij steeds in de aanval, maar het lukte niet
on een goal te nnaken. Zo ging het een tijdje doorl tob
er gefloten werd. Het was pauze.
ïn de b-ox schreewde Egbert steeds en werd hij eruit ge-
stunrd, toen moe sten we een andei'e keeper hebben en dat
was Piet Jelsma. Toen gingen we het veld weer oB en
kregen wè hct moeilijker. Nu was Warga 1n de aatwaL,
opeens schoot een jongen de bal. Iang.s Piet en het was
2-0 voor Warga. Toen ze weer in de aanval waren gaf
iemand uit lYarga Sqpe een harde duw tegen z:-jn schouder
toen was het cen vrije trap voor Saper &aar het lukte
Sape niet cm de bal naar voren te schieten, maar het
lukte níet het ging steeds wilder. Toen liet iemand uit
'i'larga Johannes vallen, Johannes kreeg een vrije trap dat
deed hij verkberd. Toen had i:larga een vrÍje trap en liep
lemand uit \,ïarga recht op Piet af en Piet schoot maar wat
dus uerd het 3-0 voor lVarga. ,

7,ii v{aren nog steeds in de aanval &aar ze kregen er geen
goal meer bi j, dat was maar gelukklg-;ook toen werd er
gefloten dat was dus het einde de eindstand was 3-0.

Jan lijkstla.-
+++++++** t*r-*-r *++++++++****+***+++++++++++++++++++++++++

VOIGENS JvK 'r'/rS IIE FERIOON NOG TE IUI OM TE IICI{EN,
+++++ +++++++++++++++ +++++++++++#+++++++++++++++++++++++

oI,]EBOoRN - BII{5SVEEN

Na een ni-et zo goed verlopend voorprogramma begonnen we
toch hoopVdl. le eerste wedstrijd nnoesten we tegen
Bakkeveen.



l-

Nadat het voetbalstadiorl v.v. Oldeboorn behoorlijk was
volgelopen, begon de eerste helft,
Na een kwartier te hebben gevoetbal-d scoorde R, valk.
Een duideJ-ijk aangesJ-agen Bakkeveen probeerde nogvertwijfeld een paar aanvallen, naar'toen opnieuw
I. Valk. trg{ gescoord, zagen zii het wel voor gezien.
Een 2e helft idenr dito. Bakkeveen probeéfde iÀ fret -

begin 4og wel de achterstand op eeà dragelijke manierte verkleinen; hetgeen niet lukte o

Na ongeveer een 20 minuten in de 2e heLft gespeeld te
hebben, kopte Lr. Poepjes de bal- opnieuw telen-het net
wat dus 3-0 betekende, wat dus definitief de ondergang
van Bakkeveen betekendel Maar nog vond lï. Huisman [et-niet' genoeg, dê opgekomen links-6ack knal-de or. 4 inde touwen.
Toen vond 0lcleboorn het well-etjes en zegevÍ.erde keurig.

l. VaLk.

/ic{nuM 0LrEB00ilN
Na een hoopvolle overwinning op Bakkeveen, begonnen
vve nu ook weer net goede moed.
Onder beestachtig weer mochten we aftrappen.
I'Ia een kwartier te hebben gespeeld sloeg H. Nleuwland
de bal met het hoofd tussen de palen wat dus 0-1
betekende, 5 rninuten later was het alweer raak,
I,. Poepjes, knalde onder hevige stortbuien de touwe.rl
van het doel rond, wat dus CI-2 betekende.
i)aarna vocht rlkkrum terug maar kon niet tot scoren
kcnen.
:tei'2e helft waren de 2 elftallen beter aan elkaar
gewaagd. Nadat JkkruLm oe begínperiode iets sterker
ï/as, lukte hen het niet de achterstand te verkl'einen.
lloch het was niet .Akkrum die scoorde, maa? opnieuw
Id. ,NieuwJ-ando wat dus nu ook weer de genadeklap was
cn dus 4 punten betekenoe.
Jongens jullie weten wat Haiko van Dijk er tussen
heeft gezet met rïell-e. lus jongens we zrJn wat vêr-
1'licht . '

I" Valk.

*
I



nEI'l KLEINE WTIKGE\IER l.4S rN DE \iiliill!1E zol,,{5n ILS volGT;E THEIIIÍOI,IETER ,tF;" '--:'
ivlBT socIJi:3 txsTEN 51 Gn/IEN, ZOrpnn j,3 Gn]lDx,N.

gehoord.
==========e==========================================

rrcrs TRI J!_BlOqr? .riilti!ï I . SEN I 0 _iE N
-Y=*-_

Gorredijk zm - Oldeboorn .zm 2.00 u. .A . zaldstra
?f-es-p!qm-P-Ë
Oldeboorn I : gg{":oijk t. 2"00 u. J. Efdé jr"lakhuizen 2 - Olcieboorn 2 2.30 l. Nauta"
Ol-deboorn 3 - llarga 4 I0" óO Leider:0ldeboorn 4 Vrij

.':
?L"Es!.!es!-er
Olcleboo.rn zm - Hark. Ëoy" 4 2"00 Jn Hoekstra
?9-ssp-tss&sr
!ïilper Eoys I - Oldeboorn l
Ol-d eboorn 2 - lenado . I 2. 00 rayonleid er
lrhouLm 5 Oldeboorn I L2.00 feiOer!'farga 4 Oldeboor.n 4 10. 30 leider
++++++++++++++++-i-+++++++++ J-+++++++++++++++++++++l++++

VE;ISIJGJES VlN \/ENSTNIJ'EN KOIV]EN NTET VJJEL tsI}íNE}i.
P;OBEEB rN rErEn GEVr',L v/tN fE urrr tsrRrJ, ïETS TE
SCIIIf JVE;'[.

+-r++++++++++++++++++++-t+++++ ++++ ++++++++++++++++ +++++

uitgenodigde spel-ers voor de jeugdwedstrijden vanzaterdag 20 september:

JL pup.: 0, Wouoa; J. Kroes; J. v/d !ïali M. Veermani
M.-Srouyer; G. Herema; S. de Roosl R. v/d Íeen;M-T. Jelsma; J. Fokkemaí H. Nr:mani p" ypmai
J. de Boer.



€3g&.r H. de Vries; E. v/a Wrteke; R. Tysma;
JI. SpoeJ.stral J. iiijkstra; T. lijkstra;
J. Srouwer; T. de Groot; IVI. Jansma; R. Veltman;
$. v/d Meu1en; J. Poepjes; P. Jelsma.

B-pgp.: J. /tkkenrani 0. v/O tvteu].en; H. v. ti.jki
H. Dijkstra; P. Rodenburg; J, tririerda;
K. Heida; G. v. Kalsbeek; !. Rodenburg;
J. Visserl S. Visser; R. de Groot.

Jl-jun. r 1íï. Vi.sser; B. v. Heel; Iï. Bruinsma; lï. Zand-
bergeni D. Nunan; F. B5.es; T. Rodenburg;.
i. Nlulderl R. Veldstra; J.J. v/d Hoek;
3. Haspels; P. de Meeri !. Yenema.

B-jun.: J. v. Kalsbeek(f ); V/.v.Kalsbeekl E. i?eitsmai
H, Oosterbaan; F. Heida; H. Stoker; H.U/.
v/d Krj-eke; H.J. v/d Krieke; p. Tysna;

U. de Vries; Á. Oosterhof; Ph. tljkstrap
J. ti jkstra. 

_

-C:jm. r J. en ll. Sethlehem; J. 0tter; J. Meester;
F. v. Heel; K. .de Groot; T. Ypnal G. Visser;
T,-Àltena; J. v/d iïoude; Il. Nurnan; J.J. lijkstra;
I. -Akkernani R. Huitema.

lrrjiSTnIJtP.tOGn.Ail[vl/i V0011, JE JEUG] 0P 27 SEPTEIIÍBEI?:

!i ]DSTIiIJ;3 rr,.,ïNV-tlNG;

0l.deboorn pLl!. G.l"V"Co 2 9"00
O-r-oeboorn t,2 pup.- G.í.V.e ..2 10.00
G i.V.C. /,f pup. - Olcieboorn .41 10"00
7, V.B. ]-C Oldeboorn lC 3.15
L.junioren zijn vrij (waarschijnli-jk r,vel
I."rotstertille 1,1 - 0loeboorn ]-.À L,L5

VErlTriEKl

uur
Íl ;-.
t' 9,30 uur
il 2"40 ii

een oefenwedstrijd
:' L2.L5 il
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