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OVERZTCHT:

le meeste belengstelling in het afgelopen voetbalweekend
ging natuurlijk uit naar de wedstrijd Otdeboorn l--
Gorredi- jk 1o
Zou Goriedijk in staat zijn Ol-deboorn af te stoppen in
hun gcede openingsrace, of zooden vre dan toch rryèèr een
ove rwinning'kunnen vieren.?
Het werd tenslotte dan loch een l_-0 nederlaag voor hetthulsfront en de reeks overwlnningen is (voorlopig) af-
gebroken, r:.aàT het zelfvertrouwen moet toch weei ge-
groeid ztjn want Gor.re?1jk was nict bíj machte om-de
Boaruster aehterhoede onder grote druk te zetten en de
behaalde zege kwam dan ook niet op overtuigende wijze
tot sta:rd "Een gelijl:spel zou <ie .;erhoudingen in dit raatige treffen
ongetwijfeld ,bete r hebben lryeergegeven, want tegenover de
gevaarlijke acties die de blauw-witte spitsen nog wel
eens ondernamen, storrden ook een aantal uit stekende
scoringsmogelijkheden aan onze kant die helaas geen
doelpunten opleverden, zodat dít duel in feite door een
armzaLtg doelpunt in de beginfase aL was beslist.
Zondag gaat de reis naay Wilper Boye, waar men verledenjaar de volle winst behaalde, gezien de huidige situatie
moet dat nu ook wel te realiseren zijn.
!e stand aan kop in de vi-erde klas is nur 1.

2.
3.
+.
5-

In Bakhuizen wóïiri het eerste conp titiepunt voor OIde-
boorn 2 geboren en dat was zeker niet een gemakkelijke
operati-e.

L5 aprl1 L923
september L975

Tíjnje 3-5
T.F. S. 3-5
0Íboorn l-{Irnsun 3-4Oerterp 3-4



Vooral tn de eerste helft J-eek het erop dat de fel upg-
lende Gaasterlanders afstand zouden gaan ne&en, ne.&Y ge-
lukkig kon de nu1 gehandhaafd bliiven.
De Boarnsters konden elkaar in die eerste helft naar
moeilljk vinden op een zeeT slecht bespeelbaar veldje"
Met de ïJsselmeer wlnd in de rug trachtte de tegen-
stande.n na de rust voortdurend te jagen op het doel
van keeper Veenstra, die zijn kooi op keu:'ige l''tijze
wist schoon te houden en bovendien een strafschop otl-
schadelijk maakteo
lit speltype gaf Oldeboorn de gelegenheid tot sne-l--le
uitvallen te komen en door het rustiger speJ- een onze
kant werd. de tegenpartij in de sl-otfase Langzean maar
zeker onder druk Se7et, maar verder dan'eell afgekeurde
tre ffer kwam men niet.
Een wedstrijd verforen en gelijkgespeel-d, zo bekclier:
noet de à,so s;trijd met koloper Renado. in een ove r''
winning resul.teren, de mensen van 0ldeboorn 2 zul-lei:.
er ongetwijf,eld van al-J.es aan doen oli zovec te l"ionen'

)e vemassing van het nog prille seizoen heet: Oldeboo -ril 3.
Ook ná oe derde vredstr:ijddpg kwamen ze o:lgeschotlden bin-'
nen en had men de veriiregeii kanse.il. wat effectlever eellge-

' ,:akt dan was het wel-l-icht nog een Overv'rinning gev'iolcien
ook"
l;iaar het behaalde l--1 gelijke spel sag er natuurlijk ook
'ztJn, want eer het zover was moest er YJeer een achter-
:;tand worden weggewerkt en dat bJ.eek 'ívroegertr ltog w,el*
eens een onnogelijke zàak.
iïet begint zonder neer een feit te worden, da'i; deze
.]erell die overig-ens een puike versterking hebben gekre-
S€trr knappe vorderingen in hun speJ- beginnen_te ver-
ionen en-hopelijk weet men dit zonde.g tegen J"rnsu-r: 5 nog
,Eens rnet een verdienstelijk resultaat te onderstrcpêl1o

:

Je veertigers van Reitsma hadden een vrije dag en konden
íg.fi à..6. Íegenstander (Warga 4) dus eens goed onder de .

loep nemen o -

/,ii kunnen niet bij de col,legars van-het deroe achter-
nlíjven en..z1 in dus min.of meer verplicht een puntie
aee terug'.te-nemen en misschein lukt het hen wel de
3lankenbèrg*$qui,Pg in het spoor te komen'



,
rntussen heeft deze vierde klas F zich wedsp631 uitge_breidr *rlt ook Heerenveen 6 is aan dese groep toele-voegd, .?gdat ook ons derde en vierde etrtár oi 22-?-wedstr.lj'den kunnen rekenent -- 

, 
*

Tur stgrk g"havenid zateroagmiàoageritál kreeg in entegen Gorredijk een f,link pak s1áag, de r5-0*nederlaagspreekt duioelijke taaLo
Ondanks het feit dat men Lang niet compleet aantradvrordt het wer duioelijk dat Ëet hanáj"ior *"n""r, àáthiervan wel- regermatig t'alnt en o"róio ís-zï;h--";;;de zaak in te zette-n óok geen ijzer ri.qt hanoè"--r."n--
breken.
\ïij_wensen hen sterkte in het komende duel thuis tegenHark. Boys 4n

B. de V.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++ -i_+++ ++++++
vJJ{" B-ry_-re4.t-]3__r Ë u Qli
Iïier komt dan het tweede nieuws van het jeugdfront:
Gezien <ie uitslagen gaer het met oe jeugá ván Oldeboornnog niet zo best. . lijet beste kwam 1"4 uit de bus door slechts met o-ï inllaul-erwijk van de boys te verliezeír. ,

18 maakre 1 goal in Jonkerbroek maar Í{.t.T. stelde hiertwee doelpunten tegenover,
0loeboorn /1 pup. hebben met een klein verschir van zdoelpunten in ikkrum verloreno .

De andere uitslagen spreken voor zichzeLf.

Nu nog een paar kl-eine samenvattingcne
1. Irnstu B pup. - Oloeboorn B p[p"

Het is te begrigpen dat Oldeboorn
Maar helaas schcpte Irnsum er 12beter.
Jullie spelen volgende week tegen

L2-0
ztn best deed .

in. Volgende keer

G.D.V,C. uitl
2. lV:&F. /ll.pup. - Oloeboorn Á2 pup. lj-O

Virdwr was de'hele wedstrijd sterker.



Ook Egbert v"d. Krieke
Ook oezen de volgende

hielp lliirdum aan een goal.
keer beter tegen G.!.V.C.

3. 0lcleboorn llJ. pup. /,kkrum L1 pup. 0-2
Gezien de vorige ploegen was dit geen dikke neder-
laag" IÍelaas was ikkrum sterker. Ze maakten daarom
ook 2 onhoudbaÈe goa1s.
Volgende week tegen G.t.V.C. hopelijk meer succes"

4. Olcreboos'n IC - Ureterp lC 0-f0
Ook l-C deed het niet al te best" l{at
de keepe.r' zLJn schuld bleek te zljn.
we in de rust achter.
Volgende ke er beter tegen Z.Y.B. uit

5. H.).T. aB Oldeboorn 1B 2-L
Oldeboorn was overwegend sterker.
H.D.T. profi-teerde 2 paal- van een schoonheídsfoutie
in de achterhoede" Het tegendoelpunt van Oldeboorn
ontstond uit een romelige situatie.
I:ie::1: -:::I-i::::Ï::-:::-::::::::::Il I L---

6. Oldeboorn 1Á - Haul. Boys 1.À 0-1
Een goed ccmbinerend Olcteboorn kwam ni e t verder dan
het strafschopgebied. Geen afwerking"
Een afgekeurd doelpunt viel aan beide z:-iden-
)e wil was er wel bii Oldeboorn, mgar de goals kwa-
men niet.
Votgencie week tegen liootstertille Ï/INNENI

+=+=+ -+=+=+=+=+ =+ =+=+-+-:ts=*=*-*=f -'f =f =*-*-*=*=* =*=*=*=.

J/,N EN p0UViX BETHI,SIIEM

de jeugdwedstrijden kunnen we de
aan u voorstellen. :

hoofd zakeLttrk
iltet 5-0 stonden

Boornbergemr

Na oit
nieuwe

overzlcht van
j eugdred'akïie
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Tut.zi{n Bauke Haspels (r-iunior). H. oosterbaan (e-
!il19ll ?" de gebroeders Bethlehem, Jan en Douwe (ó_
J Unloren J .
Yie hopen da.t ze hun taak nog lang en met plezier zul1en

lt I
vervulLen" 

SUCCES

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++* ****t **
Oldeboorn - Gomedi.jk O-1
Mooie wedstrijd 

. on te z:.en een goed spelend Oldeboornkon ze er maar niet in krijg-et?.
Egt schot_ tegen oe lat on pàal. il. val-k die met r0minuten al uitviel en B. i{óekstra kwaq- erin .-i.-Èoepjes
Irud goeie kansen maar toch lukte nátïiet en on.rerwachtskfugg Go*eQijk een prachtige goal en dat *u"-Ë"À-r;;;-"eind voor Oldeboorn die bovenaàn stond met + poÀï"" zaktItu weer.
Iriet een 4-C overwinning tegen tsakkeveen en 3-O tegenikkrum verLiezen ze tegen Gorredljk met l_0:
Jammer jongens had beter gekund. -
Maar raat de moed niet*vallen er komen nog genoeg wed-strijden om te winnen.

i;3n0"*oaktie.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

JEU GJCoUÈilI S S rE- iI/ tm/r
onze verenigÍng heeft nu in enkele weken tijd al een
-lantgl jeugdspelers verloren en dit om onbelende redenen"Het bestuur el de jeugdcornrïlissie zpuden graag zien datwanners iemand zích afnelt, hij zijn bcdankjë tiet ,e."gu_zellen van enige "duidelijká feiten"omtrent Ëet-iltró"' 

"r,waaromtr van de zaak.
vaak wordt dan.snel een oplossing gevonden en is de zaakop Brettige wijze geregeld.
De Jeugdcommissie wijst ouders en/of spelers er nogmaalsopr dat als er klachten zijn of onduidèti;krreoen eá2.,
9rt TLi ?-iS dan kunnen rióhten tot de voóraltter ván oe
lugqdeomf*-ie (errr. Jo v. Ilalsbeek) of oe betreff.rá"Leider(s) en dan kan men verder natuurlijk attijd nogbij het algemeen bestuur terecht. ,



I
ne jeugdbegeleiding maakt,ook fouten, ails otls daarop
se*ózen uroidt, kunnen we (en zullen we dat ook zekef
à'ourr) proberen de gebreken op te sporen en te herstellen.
,nf s wij t: zaàLs nu ál enke 1e malen' is gebeurd, we1 af-
meldln!én krijgen en verder niks"horen wordt het een
ó""póriieven óà Ouist uru ,u:n,,1oo'r jons je-ugdvoetbalt L L

lê' :jeugdsccrctaris (B.d "V.L
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++f **f .r***++++++++++

Bakhuizen - Ol-cieboor-n 2, 0-0
voor de .nust een sterker Fakhuizen, t\a.a" dat leverde
toch geen kansen vcor :de thuisclub oP!
Het wóu met ons voof de rust niet goed l-ukken. 19 meeste
batlen van ons kwanen bij de tegenstander terecht.
lfa Oe rUst gingen we wat-neer in de aarwaL. Niaar na 4

minuten noc[t Bakhuizen een strafschop neeen. J. 3lauw
maakte hands, Tot onze grote opluchting stopte Veenstra
de bal. 10 minuten voor tljd maakben wij eeh_doelpu*t,
doordat de keeper de ba]* losliet en toen werd d9 bal
in het doel getitt. Maar de scheidsrechter zag het an-
ders en keurde.hem af. En zo kwam'het einde met de'
ploegen om beurten in de aanvaL.
ie [itslag 0-0 was voor beide ploegen wel Joon naar

I
L?I

werken.

Na .twee,overwinningen l-eden we nu zondag
onie eerste nederl-aag tegen Goruedijk.

in eigen huis

na+4mi-
j-n, onze

In deze redeJ.ijke wedstrijd nan Gorredijk al-
nuten de leiding door een foutieve terugspeel
achterhoede.
Oldeboorn voetbalde rustig door en schiep ,,àtch ook wel
à"f.ài" doelr.ijpe kanzen kánsen maar gescoord werd er
niet.
pá o" rust werd de strii4 iets harderr gldeboorn was
iets beter, m.aaCÏË.alr fát en dF ui!9!-et93d." keeper.van
Gorredijk verhindêrden ons o& op gelijke hoogte te komen'



Jongens als
Boys te lijf
huis vtorden

we volgende
ga8.n, moet

genomen.

week met
er besli.st

dezelfde inzet .Vilper
een punt.&ee naar

Wo Huisman.

9lÊggoorn_.-*kkrum {:
Zaterdag moesten we tegen Jkkrum voetballen.
i'ií; 

"a*En 
de af trap, ná 5 minuten.pngeveer brak /ikkrum

uit en.ze knalden in de richting van de goal en ik was
kanslogsi- .-.,-- ;:. .:]
lVïaar we gingen.er nry harder tegenaan, maaf we wlste-4 :
geen goal tè maken want de voortreffelijke keeper vall
fftrum haalde de bal uit oe hoek maar toen floot,,"--.
l. Brandinga af .
Jan de Boei en Teunis Jelsma gingen in de tweede helft
er uit en Minne Brouwer en Oene Ïïouda mochten erin.
Na een kwartler in de tweede helft scoorde .Akkrurm 2-O
en p. Hoekstra zei daa.r moet wat aan gedaan worden,
i""" Iauer floot l. Srandinga voor het eind'
ius met 2-0 verlorerl. *

Jan Ld.-lïal

Ignsurn 31 --.,l9rSlegggi4 BI
0n tlen uur moesten we in Irnsum voetballen'
.óo.À-*ó af trapten'stond Jentje in de go-?1, later Hilbert.
\r{ij konden er nog niet veel van omdat wij weer verloren
met L2=O.
fVf"á" *ij trainen ook niet za^.vaak, komt wel dacht ik.
.Àndere week moeten wlj naar Grouw
)an zulren we wel- qinnen' 

sie,gfried visser.

tv-tV-S-/.. I - Oldeboorn À2 pup.

Zaterdag 20 sept. InOestcn we tegen \ï.l.Íirs. voetballen.
Het Siná iJr..hct begin al weer slecht. In de 4e minuut
Éad fr.vliS. af. edn goal ên ïvÍJ-mcesten aftrappen.



J. Brouwer schopte naa.r mij, frc,àT ei' kwam alweu" à"rr'
jongen van de andere. ploeg àan en pakte dê bal ons weer
af, Voor de pavze was het 6-0.
Anze trainer z'ei in de boxr..jullie moeten niet za goed
voor die jongens zi3n.
In de tweóde-tretft ópeelden we wel ie'bs beter cian in de
eerste helft, naat^ V.W.S. was steeos bij onze goal
Wij konden geen goal krijg€Íto
Later ftuitte de scheiosre chterr, dus dat vras het ei.nde.
De eindstand was ll-u.

lio elof Ti.j sma*

Otdebgoqn lJ! - Haulerwi,'ikse Boys li 0-1
Na 2 ncderlagen in uitwedstrljoen, mochtcn wij 9p onze
ei-gen grasmat en met ons altijd trouwe legioen-(tje),
proberen om iêts positiever resultaat te behalen.
lit positiever result;,at kwani, hoewel niet in punten
uitgedrukt, daar wij ook deze vvedstrijd weer jammer-
fijk noet I:0.verloren. Maar het result;rat dat.wij be-
fraátOen w;:s de iv1'lsfllt* Helaas wat dit i.ets wat wij
in de twee voorafgaancie wedstgijden nisten. Lnzet is
mijnsinziens veel- belangrijker da n wi-nnen..
lloor cieze inzet wisten wij in de. eers'Ëe helft een paar
kansen te creëren. Ook onze achterhoedê rr.'leJ.d goed
stand tot dat, halverwege ..rê eerste helft, door een
fout van ons micidenveld, onze goed spelend'e keepei
niet kon verhinderen dat wii op een achterstand kwamen.
Deze achterstand probeerden we in de tweede helft, weg
te werken, maar vóoral door te gehaast voetball€flr .

waardoor niet rustig opgebouwd werd, lukte het ons niet.
Jamnerr rl'aaf &. s. zatetdag _ 

tegen Kootstertil-le 1l' zul-
len wij ons eerste puntje (niisschien weJ. twee) wet te
pakken krijgen a1s teruninste oe stljgende lijn in oÍIs
voetbal aanhoudt.
Tenslotte vir1l ik de goe"d fluitende scheids::echter BonnÍe
de Vries en de correct vlaggende grensrechter Fadde
v/d Weuè,en hartel-ijk danken.

De ag4y-qe-r

It

L
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9Uf-B0TiANSTEES

Áan het sl-ot van onze geslaagde 0l,jerboornster-feesten
werd dan weer de voetbarwedstrijd Oud-Oldeuoornstàrs
gespeeld om de t'Iienk de Jong'r bóker.lïas de opzet oorspronkglijk-dat de wedstrijd gespeeld
zou worden tussen Oud-Oldebcornsters van nuitËn óroá-boorn tegen tegenstanders uit eigen dorp oie nïet-Àó""in conpetitie verband mee spelenlïn de loop der jaren ís dit-uitgegroeid nàar 2 elfta.llen
yan_iongens van buiten Oldeboorn'- maar daar er door deleeftijd enkelen afvallen die niet meer dunren of willenvoetballen zijn er altijd nog wel een paar Oldeboorn-sters te vinden die nog vlel meÊ willen spelen.
Zo hadden vve deze keer ook weer eens iemènd in. onze
gel ederen die we1 van hcel ver kwam n"l. ch::Ís--:waAe$ear.
Het was al vJeer 22 Jaar geleden dat chris met zt n-f ami-lie naar canada vertrok, maar dat hij het voetbal-leÀ
nog niet helemaal verleerd was (ondaÀks het buikje)
bleek wel uit het eerste doelpunt door hem gescoórd"
Aan de wedstrijd werd deelgenomen door de Vólgende"
spelerss -
Ccr J,].ders
Eise Bosma
Iïoel Castelein
Piet Goemes
lrend Heida
Oene Heida
/il-e Jeeninga
Pieter ele L,eeuw
Hendrik Nieuwland

Terviijl uit OlCeboorn
nan en S. Vissero

. Jell-e Po stma
1:/iggele Schriemer
Berend Smits
louwe Visser

'J an de ,Vrí.e s :- --

Chri s !ïagenaar
firk Vagenaar

- Jaeo.b"us lrïagenaar
Kees Wiersma
iïoe]. Huite.

nog meespeelden S, Knol, J. Velt-
Jls scheidsrechter fungeerde i?inse Mulder.le uitslag was uiteindelijk 3--1 en de beker werd voorqit j_aar tiioens- een geze].lig zi\7e in Hotel Goerresdoor voorzitter vÍsser overhandigà aan aanvoe rderchris !ïagenaàr, welke hém weer óveih'andigde áan piet
Goerresr- opdat de lkknrmners ook eens eeá jaar vab ditpronkstuk kunnen gáffiten.
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Na een etentje en het draaien van cuoe fiJms van
Oldeboorn (ruim 20 Jaar geleden opgenomen door het
Muziekkorps) werd deze dag besloten net een bezetlig
bal.
Zo hebben !ïe dan weer na .een gezellige avond af scheio
genomen van onze oUd-Oloeboornsters en hopen we hun het
volgend jaar weer in goede gezondheid te kunnen ver-
welkomen.

--_-*-.==========
===:::-==

MEIE]EI,INGEN

lïij f ellciteren Joris, Jeltje en Ellert Quarré-'iliersma
,met de. geboorte van hun zoontje en broe rtje THEUNIS.

Na de troonrede gehoord te hebben wou J.v"K. maar e en :
rnrinkeLtje beginnen in broekriemen. 

.

!e B-pupillen trai.nen )insdags van ístot 6i6onoer l-ei-
ding ven Haiko van Dijk.

Je tteerste wjukslag" maakt reclame voor de rrtoto totorr

0p verzoek van Hark.Boys zaI de wedsti"ijd Ol0eboorn zm
Hark.Boys 4 een uur eerder beginnenr dus l-3.00 uur"

,Boven cp de klapbrug hadden de 2 schilders een woord-
wisseling, letterliik en figuurlijk bijna de hoogste
ruzie.

Cnze overzichtschrijver B.de Vries zov Saarne een ver-
vanger hebben rrstffiie

------gjl;
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IIn do vakantie. kan ik mt.n Engels \reer wat
G.aat u naar Engeland
Nee, fr.uslatrd " --

;-------_____;_:_::
========== === =======

I/iEtSUïTJ;Pli0GR/Il{l'4.4' S SINIOREN

27 september
Hark.Boys 4

28 september
Oloeboorn l-
Renado 3
01d eboonr 3
Oldeboorn 4

4 ot;ioner
v;'i j
5 ok-bober

Jubbega 4
01d eboorn
01d eboorn
O]-d eboo-rn

Oldeboorn zfi :

V/ilper Boys 1-
Oldeboorn 2
frnsum 5
It/arga 4

i

Oioeboorn zm

l-3 . 00 u.

2. 00
2.00

12.00
r0.30

10"00
10. 00
l-2.00

2. 00

ophaleir,

J. Hoekstra

l.J. Menger
rayonleider
leide.r .

.r:e '1O êf

.4. v . il'; Ilnd e
B v.d. Bij
Leider
II.IIrb.

4
3I

-Oldebodrn 2

-Irnsum 5
-Iieerenvce.n 6
-Euritenpcst 1

.PiLoSCruJ-:l9g-qiry9rtg*i!*
I:VEISTRIJD:

VOO;I HET J,"S" ÏïEEIGN}:

I.I,iVVÍNGI
# YEI?TP..TK:

Oldel:oorn E-pup. - Go.A"V. C" 2 9. O0 uur
Oldeboorn A2 pu-p: - G. Jl"V.C. Z tó.00 uur
q" 4.V.C_" _ 

JII puF" 01deb.ll- p[p" ]-0.00 uur g.L, uurZ.Y,B. lC 0ldeboorn lC 3.15 uur Z.ZA uurB-junioren zijn vrij
I(ootstertill-e Ii - Oldeboorn 1A l.l5 uur LZ.L5 uur
F??ï-'Í--Uí ï s ?r_n o d ï qd' -w!&EL-'

!:.Eqp$Iegi J" .0kkernan; H. v.lijkí H. lijkstra; O. v/d
l{gg,lení J. ''Jierda; S, Yisser; G.v. Kalsbeek;
P. r?odenburg; K. Heida; !. Rodenburg; Ro de
Grooti J. Viseer"



A2. puplllens II. cle Yriesl T. de'Grootl 9. .v/d, Krieke;

J. Poepjes; T. lijkstra; J. lijkstra;
P. Jelsmai R. TYsnal .An SPoelstra;

c-iunioren, í:rT.:ïj;:i,i; fii i: Ë::tï"3ï*Àrï;"stoker;
K. de Groot; T" Ypmai T. lltena; Ho Numa4;
À. ikkerroan; R. Huitema; G. Visser; J. v/d
lToud e .
(!e twee spelers die bii J.C niet mee kunnen,
want er mogen toch maar 13 mee doen, weten

- dÍt inmiddóls aJ- via de leiding)

-A=iunigrenj. To Rodenburg; B. v. He91; 1I/. Zandbergen;
F. Bles; H. Bruinsmal B" HaspeÏs; l" Nu:laní
V; Visser; R. Veldstra; Á" t{ulder; K. "Akkc r- .t
man; ). Venema ï J.J " v/d Hock" '?

-i-----

l-soGldruui lgon tE JiluGl v00R 4 0KT03ER i:9-:!

-41-pup. I

_ï,8!S!3rJ-p g

'i; en V - Otdeboorn B pup",
Oldeboorn Af prp'
Otdeboorn.J.C vrij
.J.N.F- l-8.* Oldeboorn 1B
rJldeboorn l-.4 - rt Fea'n 58 1"4'

IJ. Fokkema; J. v/d !ia1; M. Brouwer; t

M. Veermani G. Herema; S.. de Roos;
0. \4rouda; J.. Kroes; R. vrld Yeen; J. de
Boer; M.f. Jelsmal H. Numanl P. Ypma.

-{$tqv{Ig.:
9"00 uo

10"00 u,

ll"
ll .

i93M*4:-
B"1o uur

,:]o uur3.i5
2.00


