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ilg! afgelopen weekend was voor anze vereniging nietbijster succesvol, u:r de "i,l{ á;;;";ià" ;;ilï"ïjà""kwan,eri slechts twêe wlnstpuni;eË tê vóorschijn.
Ons eersts er-ftar vi..dt rnomenteel een richte terug-slagr want na he t vez'iies te gcÀ-coiráoiJt moest mennu (ztj het volkomen or*róCieI oo[-]r;i-àrrOerspit detve't-egen een wat.actieve:. speiónc1 lyi:po" Èoy"c 
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Na een veerberovence*r.-o voorspronà bràven de Boarn.-sters ha-ngen en clooi.crat dc tr:uisàiir:-ïàen oe kansenr?o+.en.nog twEemaal het ner wlst-ià vinou;-gï;Ë"áË"ustrijd dus verl-oren"
I\{et vi-er punten uit e"re.i.r.'-e1e vredstri$rlerr (toch nogsteeds gel goed resultaat) +ogt^tegei Àet'raag sèfir""-seerde 3ui-te:rpost, dat ongetwi;{fefí r.oó" fiei, ËeF;ï;'plrn-tje za! vechten, de bóuic ei'in-wil-Àen oe aa,rL_sluíting niet verli ezenc

0l-deboorn 2 heeft g9..opgr"ndg _lijn te pakken, na eenvertoren en een I,o+ijkgóspeetde íreosirï;o *"i,a-nuràdo 3nu met ruim verschil gepaÈt,
litmaal v\,as de afwerking wet vol-<ioende en de viertreffers bleken, 9?f .ogk .ggngee om de niet geringàtegenstand het hoofcl te È-iedeÀ"
rn. deze corrpetitie waar het onderlinge krachtsver_pglll ?e.er ger+ng li-jkt te zr-jn moet"het zondas mose-+iil. ziin. om via een overwinníng op ;unoueá-'a*i""íË=te komen bij de koplo_persr..... c
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Hgt goed gestarte Oldeboorn 3 l.iet ons, evenal, de
veteranen, volkomen in de steek. ïrnsun 5 bieef mct
4-2, het derde de baas, en ook in deze groep konde.n
de verschillen weJ- €ens uiterst gering blijken.
iat bewees ook !ïarga 4 dat, na frèt vefties"tegen c-ts
derder Rr Oldeboorn 4 klopte (+-O;, de purdjes-zijn
trage starters dus dit zegt waarschijnfljk nog nir;ts
maar er zaL nu tegen ïrnsum 5 toch weer eens iets
4oeten gebeurent
Het derde blijft thui-s favorj-et tegen Heerenveen

likken en de afgelopen schade eens rustig bekijl<en.
)eze serie neder-lagen (5-0, 15-0 en 7-0) is vvaa.r-
schijnlijk hard e,angekomen, naar clÍt hoeft nog niet
te betekenen dat men nu al tot degradatie gedoemd is...
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\ïegens gebrelc aan belangst'clJ-ir,g (g.: jr :eld _r i.r.t'woor'clen per vicel<) ztet de redak-tj.e r,icl, gcrc adz:.r :t
met de spelregeirubneii te s''uc1;.le n,
liegelren die l'vel gereagee::d he abe:r vicrdi:: .oerr rl ii
voor hun sportieve dpe^i.na"ae.

.1 '?IP.ROGi iï''MÀa 4 O"iiO.i:,Xil a. s,
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.{11-e .A-junioren worden uitgenodigd voor zaterdag ê.s.
lq .l-junÍoren die.meegaan .naat Boornbergum zijn in-middel-s op de training bekend gemaakt.
!e -41- en "42 welpenteams beschikken respo over 13 enL2 sperers, zodat ook hier iedereen veiwacht woidt.
!9 B-pupillenploeg is uitgebreid met een aantaL nieuwe-lingen zodat hier geen vorledige lijst kan woroen-gu-
5even.
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i ri{q$--,;ls_ J{.Jjt.
Fl+oeliik dar: eeil i een vol-korden verd j-end' eïètet'áog'aà"r'r
he'6 adres van o-1ze tr:cu.r'vc lijnconn:cntatoÍ'en, d:ie ónze
thuisspetende e t.f ta-1..1-er', *ntÀír jt ;- à;;; weer en,wj.nd bi j-
staan in hur.n toch al z\taye strijd.
Het r,,rordt ti.'id da': deze orrrrlsba::er B€school-oe supportei-s,
d19 c?ze spelers iedere \,ïeeli 're er vemijlcen met hun wer-keli jk onoverb:":foa:e I;ennis i.,rzahe de voetbalsport, ook
eens in de puLlielce bellrngstelling komen en wat-meer
waard ering orrdervind en .
iïant rater: we eerlljk zíln, vrat zou er van ollze vereni--ging terechtkomen a1s deze bekvrrame stuurlui de begínne-
l1ngen in het velo niet zcuden *bijsturent en stèunen
met hun uiterst deskundig e en tactische aanwijzingen en
oprerking€f,i r

)e l-eidi-ng jeeft hier wel berieht, wie meedoet en wieniet.
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Voor verreweg cie meeste spelers is het een enorine ge-
ruststelling dat ?,LJ hun sport kunnen uitoefenen onder
(veilig) en wakend oog van de rtoudeil meestersr €h gaat
er eetls iets mis dan ronen ze direct hun onfeilbaar op-
voedkundig inzlchtl want nooit hoort men afbrekende
kritiek of onjuiste verwijten achter de lijnen vandaan
komen!
Bravc, hulde voor deze bescheiden stuurluir_ laten we
hopen'dat we nog lang ve.r.I hun kennis gebruik mogen makenl

Overgenome4 uit clgbblad "F.C. ](anBera-ag1

p.s. !ïïE f,3 (VOUrgrrr)SCgoptt P/.sf' Ti,xKKE HEM "AJN t
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Zaterdag 27 septembe r L975

Wij voetballen tegen Grouw.
Eerste hetft bleef het 0-0.
\'rle gingen er goed tegenaan.
Pied náakte al gauw de eerste goal. Toen gingen vre door
en de stand werd 4-0 voor Oldeboorn.

Jentie ákkérltra.rl.
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il.!.T. LB - Oldeboorn 18 2-L

Om ! 20 noinuten over 9 oB zaterd,ag 20 septenber gingen
f3 spelers van 18 van Q}deboorn naar lonkerbroek. waar
tegen lonkerbroek gespeeld zou worden.
Toón het fluitsignaal voor het begin va4 de wedstrijd
klonk, werd er direkt hard gespeeJ-d.
Cldebóorn was de eerste 15 minuten zeer sterk en had
goede kansen gehad maan helaas n1e-t_ benut.
3ái-ár" op tilksachter geplaatste H.J. v/ Krieke op-
kwa"m en goede voorzetten gaf was een bewijs voor de
spelers dat ze beter speelden dan tegen Blue-3oys'
Uèt taatste k*#Sier wérd er aan beid e kalten goed
gespeeld en waiên er ook wel kansen die niet benut
rerden.
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In de laatsïe ralnuten ging H.J. v/d iirieke goed door
en leverde een goed schot op het doel af dat hela;.s
net overgi-ng.
le tweede helft was ln het begin nogal rBW,
Er vlaren voor 0ldeboorn'op recht goede kansen die H.D,T.
op het l-aatste nippertje kon redden en dan dlrekt met
een schot naar voren in de aanval gi-ngen, dan werd er
hard geremd, r$aar de verdediging ván Ótdèboorn was dan
meestal wel eerst.
ïn de laatste 10 minuten werden er wijzigingen aange-
bracht in het elftal van 0ldeboorn die wel doelpunten
wou hebben. Toen er dan een aanvaL van HIT kwaro was men
net te laat om een doelpunt te vcorkom€rl.. I-0 dus voor
i{;T. Er werd toen zeer hard gespeeld me t het resultaaï
dat het goed spelende 0ldeboorn een doelpunt scoorde.
1-1 dus, maar 0ldebcorn wllde wi-nnen, dus ging men weer
in de aanval met het resultaal dat HfT de bal onder-
schepte en raêteen in d e aanvaL overginge
}e aanvaL werd eerst oncierschept maat door een klcin
foutje ging H;l weer in de aanva1 net het resultaat dat
er een doelpunt gescooad wa.s.
Vlak daarna werd er voor het eíndsignaal gefloten dus
vefJ-oor 0ldeboorn dat overigens dacht ik wel sterker
was geweest dan HIT met een nederlaag van 2-I naar huis.

H.lï. v ' Iiriebg
++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Grouw B2 - Oldeboorn B 1.
Eerst hadden de Grouwsters de aftrap.
Ze stonden telkens buitenspel. 

lLater had ik een zere voet.
Siemen tilde mij twee keer op.
foen zei ik, ik zaL ze wel. een tekkel geven dat kan me
niets schelen.
!e tweede hetft ging Jelle V{ierda eruit.
trater kwara Kees Heida erin.
Piet S,odenburg ging all-een door en speeJ-de de
de hoek , L-0. n
En toen kwam de tweede die scoorde ik ze].f 2-A.
de ba]. in de rechterhoek.

baL in
Ik schoot



Toen scoorde Henk van lijk de derde en Pict de rri."O"f.

Gerke van Kalsbeekffi-cór'ffi-E_l---
++++++++++++++++++++++++++++++++++J,-++++++++++++++++++ +

lVi].per Boys - O]-debqor4
Vol goede moed gingen wij j.1. zonogg. naar de \,:iiJ-p,
met de vaste overtuiging er een (paa::) puntjes !ïeg
te holen. Jit l-eek er in het begin ook erg ilaar.
Oldeboorn startte goed. Fraaie kansen levercie dj-t
echter nie t zozeer o.pr maar uit eeil van anze aan-
r,'all-en kregen vriir als het'warer eerl vrije trap op de
::and van het .straf schopgebicd' kadeau.
fe door de muur gebl';'.kkeerCe ba.l v"e:rd dcor Il" de Jono
op bekwame wijze ineens cp de slof genoveti ell wij
.radcien, de ]-eiCing genoiieil. O'nda.t de WiJ-per 3o;;g z'.ch
r,,e€rl kansen kon scheppen, ï'tas er ncg noets J-ccs:, flotdat
' s scheiclst'echter, b'j een v.rll lluil sciraarse aanvall ert
rrve r links, een overtred i:rg( ? ) varr eeil va:r d e Ol d r:boo:n
:,-cerers binnen het zestien*ncter gebJ.ed konstatcerde.
"te ba"l werd daarom door de scheic',srechfer ''uusscn de
renaltystip en de doellljn gedeponeerd" Teze i.;,::lirek';e
;trafschor werd in eeii ooelpunt cn:gezet, o;nCat iede::-
ie n een kort tikje naar de dichtbi j ztJYrcte fli;l víjri ".iciitr,àdr terwijl de bal ze\er 6 à7 ne têr 1.,:.a:: reclil,s ge-
.;peeld werá, wàcr €en vrijstaande (door de 9 net:::' af-
..;band sregel ) spe-ler de bal onbelenilerd .Ice"ihafd. iril'-nalci e 

"

'iet deze gelijke staud g:i-ng vi'ijviel- dir:elit daarop de
ust in.

-,e twcedc hclf t gaf hetze lfde spelbccJ,d te zi.cn
ilcleboorn iets beter I tÍrààr het'scheppen e: n benlrtten
an kansen was die dag een grcot probleen" IÈ Vílper

-,oys meenden toen dat ze niaar harri.er laoes'uen gr'zn
;'pelen. tj.t lukte hen, zodat lvij al -vrij snel daarna
èn vrije trap wegens ruw spel mochten nemen" lj-t iverd

;,elaas veel te gehaast gedaan en de bal kaatste van de
.ug van een van de Soys precies op de punt va4 dq schoen

.'a[ een voorhoede speler.Via de kruising en'de vdrste
taal konden wÍJ'de bal- uit het net vissen. l

t:



Í
loor fuÍieus aa.rr te va,len probeerden wlj al het moge-iijke, maar de tegenp.Lrtij was ons te vliig af , ,.arïwe door de scheidsrechter met de onverolenae z-r eind-statid náar de box ce. rtaar huisrrerden gestuurd.

U gUn"rt,
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_01.9g"h9_o.ry 2 : IieF"aggj 4-o

lïat in de beide voorgaande wedstrijden niet wou lukken,
l.ukte vandaag wel. Doelprmten maken.
Het was een aardige wedstrijd boor de rust. Mct 01de-
bcorn het moest in de aanval-" Hans poepjes maakte l-0
ge.volgd door dcelpunten van Pieter Hoeirsti-a en Ti_nusv/d tr{eulen. '
iria de rust cok vcel-.in de aarlaL, mear doelpunten bleven
achterv.rege" Feclde v/a a'eulen kwar* ztjn broei vervangen
en smaak'be het ge]toegen om de sti;nd op 4-0 te brengón.
)e. rayonleider was nj.et* gckonen om de wedstrijd teleiden. J " IiiJ-jnhcer hccft de zr sportie.,'e wedsiri$d gc"-floten, lvaarvoor onze ha:.tcl ijlle da.nli"
Tot dc voJ-gcnde we clc -i.n Jubbcsi-r.

Ê..- r?g9-e.nLq11g..r-

Enkel-c tusscnstanoen:
(trez: stanclcn z1-Jn 't/m ZI sepLcr.:bar
\-cor. dc Boi:rnster: teams wcl,l:e z,riJ:.
i1 "I " /.

Fq-p-:".2-u_F: ?F*I,.
1.. He ere nvcen 4 3-, "l .
2. 0os terlittens2 3-"4 B "
.3" lïariingen 4 3-4 9"
4n Renadc 3 4*4 10.
5. 0l-deboorn 2 _-kl .l_1"
6. L,oS'Co 3 3-3 L2.

bijgewcrkt, bphalvc
brjgcwcrkt t/m'zondeg

Bakhuizen 2
Gorredijk 3
Itïieuwe schoot 4
Jubbega 4
1ï.2 

" 
S.

Jlkkrun

3-3
3-3
3-2
3-2
3-2
2-L



Iierde lc].as Fe

1. G.Jl.V.C' 4
2. Viarga 4
3. ï?h.Bergum. 6
4. Cldeboorn 3
5. 'rïispolia 2
6. ïrnsurn 5

3-6 7.
3-5 B.
3-4 9.4-4 10.
4-4 11.
2-2 L2.

Tijnje l
Oldeboorn 4
/kkrun 3
Bl.ue Soys 3
Thor 3
Heerenveen 6

i

3-2
3-2
4-2
2-L
2-0

(nog niet g€-
speeld )

Jeugd standen t, 3-j unioren :

C-.j unioren r

rJ"r week

l. Gorredijk
2. ikkrum
3. Blue Bcys
4. Hol.T.
5 " De Svreach
6. T.H"0.R"
7. Oldeboorn
B. ooN*F.

l. Oerterp
2. Z,Y "8"3. ïrnsum
4. !e Svrcach
5. .Akkrum
6. Gn/r"V.Co 2'l . \yarga
B. Olcl ebcoin
9. Bl-ue Boys

3-6
3-4
2-3
3-3
2-2
2-2
2-O
3-0

3-6
2-+
2-L
3-4
2-.2
2--A
2-.0
2-A
2--O

yncle leut k'o*\"


