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V.{N ITEf BESTUU]?

p9n lang gekg.esterde nens, gaat Èrsr weekend in venrul-
Ll+S, .nanetijk een ka.ntine.
Iii zijn net {e eiigenaar van deze kantiner de heerTigchelaar tot,een aoooord gekomen;---
Deze nood-kantlne zal. door Èen zeLi tn de weekendg
-ïg{d.en- _geëxploiteend, : ;ïtij hebben de gedaohte oB ê-rorêr zelf te d.oen laten varen,omdat de hleraarr verbonden liosten op dlt noá"nï-uóï" on.te hoog werden.
lle faetor rrwlnstr,.ult deae kentlne ls nog een onzekerezodat.Tlj dÍt rlsioo niet wltd"r, nurón.
le . BflJ zen- zvf'Lgg ers kantineBrijzón -wóraen 

gehanteerd.Het ls de bedoelilg-d3t.deze irooá-tàiine net zoJ.ang-lnfunetÍ.e blijft, totdat de aosomodaties-er zrJq, -dl;'reeds
àiJ de overheld, (door rng. bur. "oranj.*ooàiJ'rij; ingà_dlend,
Mogei,iJk zu].len-volgend jaar hienran de ve"rgu"rrnincen
toskomen, _naar dar xan oók,nog wel ánr.óre-jil;ïEiË".Beetuurr Jeugd connlsele, J..giá.ers en 

"póieiá, 
--i;-d;;

van deze. gelegenheid gebíuik maken oro ïe ""ri"àuËi"e.d.De erg+q1Ía{! is bereíd voor koffie -ïe -"orgen, 
naar deban blijf_t dícht, deze is alleen zaterd,ags en zondassop€tlq De leden worden verzocht on deze kántin"-nï*f,'netvoetbaLschoenen te betreden, dit i.v.B. de vroeruàÀoËá_diging.

luá wít nen hler vergaderen of elftal- beslrektnlen::voeren.dan in overreg treden net BeEtuur en TlgoÈeraàrï---
ïlii .hopen-dat net dit st{rk dlenstveiróniná-;"r1-;en behoef,te ls voldaan.en dat dlt nag leiden,tàt 

"Ën 
g-roto" io"_schouwers aantal dar ïra tot-nu toe gewenc ziiÀ; '--



Vooral b1j de jeugd
r1ng.

'a.'

hopen we hierdoor op een
Iverbete-..

koffie niet te m.isgenr dat isOuder(s) behoeven nu hun
nu te comblneren.

le Voorzitter. . '
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VOIiTTERINGEN NItrU\ïX V$tD

Zoals U allen kunt aanschcuwen, z!1n er nrede'dCió'b':'het-
goed e we er ui t stekend e . vorderingen gemaakt . ''

Èonende week zal- reeds de onderLaag-voor de hal-fver-
harde oefenhoek e'n tennisbir,an worden ea4rgebracht;
Hierna zaL er enige centimeters grevel opkomenr waarna
het gêheel ê.€. voorjaar wcrdt afgewerkt. !'

Het iieuwe veld ligt- al onder profiel.
le gehele uitbreiding moet voor I nei komend jaar zíin
beslag vin,J en'
0mstróeks dle periode zal door de vereniging enige zeLf-
werkz-amheden worden gevraagd, hierover lat€x &€er.
Metterti.id zal l6et .bestaande veld enige meters wogden
;;ili;;Ë; (ti.rttittg nieuwó-vetá) *á"Fooor de veriiàrde
weg toeschouwers ruimte wordt.
HiérVoor zal de middelste bebossing worden uitgedund.
Ievens zaL de tussenliggende slcot vanaf de datrrr worden
gedempts orr ook voor hét nieuwe veld een grotere uitloop
te verkrij:gen.
ilierdoor Ëán aan de andere kant van het nieuwe veÏd een
bledere bebossing worden aangebraeht.
ivlocht er neer nióuws ztin, dán houden wij u op de hoogte..

le Voorritter.
============:= ======: *=- --==7 = ======.===.=1====.== =:=== ====

vtN H.CIT B.dSIUUR

llangezien de relatie net
tijd verbroken w,aga.. werd
gekeken naqr een andere

''. , .:)
_:rii . :

i .'"j' '

,de eerste sponsor al geruine
aL aL enj.ge ti.id door oÍrs oÍI-

SpOÍISOfo



I
Iíet verheugg 9!s, u te kunnen ned,ederen dat wi.i. metbehulg van_reider en tralner van het-eu"Á[é ;iit"ï; de *-heer J.J. tigchelaar ars sponsor hebben kunnen aanlret-ken.
rlg-chelag"r he_eft gezien de zakelijke relatle met onze .club in he!. aIgenèelr de notiveriág gevonden on het
:l"l:?:ï:l?p op_ zi-ch te nemen on zódóende deze nbindinsu
te waarderen. l{ggnraals dank vror dit gebaar.
De trainingspakkán met op"àrtriii àíjtr'r.eds besterd.

:en verzorgd.
voor cie wedstrijd zullen deze tralnlngspakkeo worden utt-gerelkt en na de wedstrijd ïveer wordeË ineenómàÀ.---tit ortr te voorkomen dat Àen deze kledíng íoor anderedoeleind en gebrulkt'. ----- -- :
le. slelers worden middels hun leider en tralner verdergeinformeerd. .

De Voorzitter.,
.===-====-==l-== .-

?ÁN HET 3ESTUUR

|!ede.op verzoek van G. Rodenburg he.t. vcl€ende, '

Het is voor een ieder van ons trrEnBolBN oá tussentijds tevoetballen op het speelveld.
ne laatste tijd.bezondigd de jeugd zíeh hier nogal- eens
aan., vggral-in_de Bauzes en vóor-en na de wedstí1jden,
van we].k e]-ftal dan ook.lïil- men -al een balLetje schoppen, dan is'daar eldersruimte genoeg veor.
Dit. a11,es, om het strafschopgebied een beetle redelijkte houden.
lltij -waarschuwel niet loeer, dat is al zo vaak gedaan.!e dan te treffen maatregllen zulren nlsscheià enlgszins
.9.??yppatiek overkomen, noàár we hebben anders geen [éus.ïrij lopu!.echter, dar.een j.eder en voorat dé iáuàa, ditzaL begrfijpen, en^demate goed zulren meewerkeá, à'"Í dezeeven'tueel te treffen maatregelen nlet nodig zultpn zijn.

++++++++++++++.;'**********;;;++++++++*ffi***



I
OI,TEBOORN - BUITENPOST

Evenals in voorgaande wedstrÍjden liep Qldeboorn meer
;"á;;-;ichzetf le voetbal-len dan tegen de tegenstan-
d ers.
lat de eindstand dubbelblank bleef was te danken aan
áó "p"rregeloeskundige 

R. VaIk die de scheidsrechter
àv"rr-*o"sÍ corrigeren over een indirecte vrije tltp.
)it was tevens hót hoogtepunt in deze over het alge-
**"n noga]. slechte wedstrijd'
lViaar kop op de volgende wedstrijd zijn.we weer in vom
en kurrnen we alteOá na&r nedelijden met de tegenstander
hebben.

H. v. Diik.

++++++++++ ++++*+++++++++++++++++++ ++++++4++++++++++++++

ortEBO0RN - BUTIEN!0Ê-T-

l,iisschein verwacht u een*verslagie in.de trent van vol
Ë;;áó *ó.0 begonnen cnze jongens 5 oktober i'l' êhz' en

Sittàig"ttd met t het zat ei wel 1n maar het kwa'n er weer
;;;; ii"t uit en de elndstand bleef "gelukkig"- 0-0? en

hebben we toch weer één puntje 1n de wacht gesleept.
ech wie de *éOstri;O heeit gózien heeft hierover zrJn
;iA-; menlng *éf eir wie er niet was heeft naar mijn
beécheiden mening niet veel gemi?t'-. 

.

t-tet was 
"ur, 

*áááiriid om je áan cle lijn heerlijk te
r;taan tergerenrt op ènkele goede momenteh ''êrtrá"r atiji in Oe iegel zegí.men dat de bes;e stuurlui
a.an de kant =t"ttt eË Ait ócheen deze zondag letterlijk
',,€1 een grond van waarheid te bevatten'
i'.aar heren ,tspelers en reservestt trekt Lr er zicb niet
:;e veel uun ààn tlt stukje onzin is geschreven door
c:ên vrorrfl ciiá-íeinig of gá"r, verstand van voetbal heeft
lr h€t wef tóoii fteiumatf zal leren begrijpen ook'
i,ooO goede moed en de volgende wedstrijden &eer gueces

'-lewenst' Een su'Porter'
-l.++++++++++++++++?ïl++++++++++++++++++ffi;***



I
0r,rÊEBggRN Fl - áKKJiW 82 eu,pj.llen

Zat,erda,gmorgen moesten we in .Akkrum vcetballen.
i)e aftrap was tcen voor .Akkrum.
Na tien minuten had llkknrm er een i-n.
Ook kregen we in de pauze ranja
7)aarna gingen we weer verder.
In toen werd het 3-0 voor :{kkrun.

licky ,?cd enburg.

++++++++++ +++++ r- * ****** ++++++++++++++++++++++++++++ +++

TKKiiUÀ/I TC I - OI,}EBOORN 1C 4-0

VoJ- goede mced gingen we op de ficts naar Akkru.n.
Na de aftraB wei'd er goed gespe:Id zowel dcor ikkrum
aJs 0l-deboorn,
Toch hadden ze meer scheitkansen dan ofls.
Hoewel ^onze voorhcede toch wel ballen kreegT maar vaak
werden ze afgepakt af *niet goed benub.
Toch slaagde .Akkrum erin de stand op 1-0 te zetten.
Bij dese achterstat:d lieten wij de rnoed wat vallen.
Na nog wat nutteloos rond te schoppen was het pauze.
In de rust spoorde ïÍieger Hui:man (trainer) ons aen de
moed er in te houden en wat feller te spelen, wat ons
half gelulte,
In de tweede helft werd er niet z,o goed als in de ee.fste
helf t gespeel-d "Toch heeft Ol.deboorn nog wel kansen gehad.
Maar -Akkrum was iets sterker en feIler, en zo hebben ze
er tcch nog 3 goalrs in gekregen.
Jus zljn we weer in een nederlaag gevgllen"
Tct nu toe hebben we in deze colnpe tities alles verloi'en"

Gerard Visser"
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
JEIIJS V.llN JER KSIEÏ{E HEEFT EEN P.AJiI GCB )3 VOSTS"IIISCHOENEN
TE I(00P, M.A/iT 7à EN NOG EnN Plt"4R LIINIER GoÏtE, I{J.IT NIET
TE JCHTERH"{IEN. '|*r::



iVlEVR. MEESTER YON) lE BITOENiEN PitJCHTiG' VEEI l/J.,iiilE-
rilNGr

t0TT0 t0T0.

Onze adnrinistrateur touwe. Brandinga moet voor een her-
stel kuur ci-rca B weken naar het ziekenhuis te Heeren-
ve en.
Ztjn vrouw zal- het geheel cp haar nelnen.
Wij wensen hem en ziin vrouw sterkte toe in dea,e pefiode.

Het Bggluur..
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Z0 M.À.lrR ï/.4Te

Vïist u, ciat: 
1

- we in cle Gemeente Utingeradeel een Spcrtraad hebbe"{
I

noemd?

deze Raad, het koroend iaa f 200.000r- te verdelen
he ef t?

wij al-s v.v. Oldeboo.r'n hiervan L0/" kr:-igen, voor
, aanleg verlichting nieuwe ccmpl-ex?

den gegeven voor het bouwen van een 2z perscons
dug-out?

dat 1n het afgelopen Sportraacl jaar, de presentie
gelden totaal, bijna-even hoog waren als het te
verdelen subsid ie-bedrag?



schenkt?

- wij dit bijzonder waarderen?

er de eerste stappen ztjn gezet on een tÀnnis-
club het leven in te blazen?

het hoofd van de sportraad dlt gebeuren niet
zo zag zitten, vanfrege à; tá veF*áórrturr ex-
ploitatiekosten?

warneer men het aantal tennisuren van een zomer

i;tuï,n;; f:ffffiËrËË-ï31'n:ï"ffi;.ïi"xi3; ;3ff:u'
", o_ op het voetbatveld kunnen doorbrengen ver
Ëódk.

)
? - dan zo bekeken, deze sport beslist nle t duur is?

ï}i ons sportief rnoeten cpstellen en mlddel-s dit
bl-ad enige reelame voor déze sport willen maken?

- wij wel eens anders gehoord hebben

--- de kantine niet met voetbalschoenen betreden
mag worden.

er opnieuw een aanvraagis ingediend om vergun-
ning van g_gg !ï te krijgen voór het plaatseà
van reclaneborden?



het ballenhok is voorzien van een cijferslotl,
om te vrorkomen, dat tijoens een wedstrijd
meer ballen op het veld zijn dan toeschcuwers?

- het code-nu.m.mer van dit slot 662 is?

we nu maar hopen, dat het hang en sluitwerk
van deze ballenkast gespaard bl-iift voor al te
enthousia$e leden?

er eind februari de jaarlijkse fecstavond is?

een ieder mag geloven wat van ciit geschrevene
waar is?

wij u een suksesvol voetbalweekend toewensen?

le Bultenspel-ka.mpioen.

( ;-oebcorn .À1 Oldeboorn 1,2 l-0

'.,,i I0 uur naJnen Gernëus en Johan de aftrap"
r, de eerste 5 minuten stonden we met 1"0 voor"
Lnt Jan Kroes schoot maar Johannes Poepjes lcreeg hen
,gen de zii en toen zat hii.- ; tweede maakte Gernëus.

.,. r de derde maakte Gernëus ook.

.i en stond het 3-0.
r de tweede treÍft maakt geen één meer een goal.

- rs wij hebben met l-0 gewonnen.

0ene lÍouda.



A2

Wij moesten zaterdag 4 oktober tegen 11 spelen.
lfij speelden de eerste helft wel goed.
Maar in de 5e minu&t schoot Jan Kroes tegen Jan Srouwer
zíjn voet a.arl, en clie zou de bal weg schoppen maar hij
schopte tegen de binnenkant van de paal in de goal.
le tweede goal werd door Gernëus Herema gezèt en toen
hielden wij de bal een hele tj.jd bij dd goal. w€Br maar
opeens kwa.r. Gernëus deraan en schoot, ik was kansloos.
Daar ging cje derde en ncoie goal.
fn de tweede helft sshcot Gernëus naast.
!ïe hebben met J-O verlorêr].

Egbert vrld Krieke.

---:---
Oldeboorn 3 pupillen - V en V

Zaterdagmorgen 9 oo" itoeten wij tegen V en Y voetballen.
Zw wisten dat wij een keer met 1B-0 verloren hadden.
Ze zeiden dan van 17-ó maar ze waren er dicht bfi efi
ze zelden dat wij ook bij hun wel met 15-0 zouden
vuinnen, maar dat- viel hun tegen.
Ze vi/aren echter wel sterk en ze kcnden ook veel harder
lppen oan scmmÍgen van ons.
In de eerste helft kregen w1j geen goal maar de anderen
wel. le keeper van de eerste helft frHllbert lijkstrarl
beweerdc dat hij een betere keeper was dan de keeper
van de tweede helft trKlaas lleidarr. Maar dat bleek niet
zo te ztjn, want Hilbert lijkstra kreeg ni-et eell te
harde bal, hij ging op de hurken zÍtten en er zal een
gat tussenin, de hancien kwanen er te laat voor en hij
álrtg er precies door, het lag hem niet aan het toek
zíjn van de v en ver, naar het lag hem zeker aan de
ke eper.
In de eerste helft aan het eind stond het 5-0
Jat bleek niet de helft van L5 te ztJn en we hoopb,en
toen níet dat Klaas H€'Ídà slechter was dan Hilbert
lij kstra.

/Ll



fle hadden het al- gedaeht dat Klaas Heida een betere
keeBer was dan Hll-bert )ijkstra.
Het was ook zoo
Klaas Heida was in de eerste helft achterste man, in
de tweede was ik het zeLf..
De v en v-ers schrokken erg toen wij het eerste goal-
kr:egen dat door Jentje .àkkeraan gescoord werd.
De v en v-ers kregen nog 2 goalfs en het werd dus
7-1 toen het fluitje klonk.

Roelof de Groot
Paulus Folkertsma Herne 33

Olcjeboorn 4 - Ibnsum 5 _.. i
ne eerste wedstrijd dat er voor een wedstrijd door de
bond aangeschreven seheidsrechter was aa-rtgewezer^s
bleken we echter zonder làiOing te uroeten-speleni
want aJ' wie kwa"m geen scheids.rechter.
Gelukkig bleek Piet Rodenburg bereid om de leidlng
op zieh te nemen.
ïïeJ. een kwartier te J.aat naar toch begonnen we vol
moed aan deze ont.Eoeting.
Ondanks dit keken we al gauw tegen een aehterstand êêÍ1.
Een foute terugspeel-bal werd door Irnsu.m goed benut
0-l_.
Ëloe we er ook tegenaan gingen we konden het doel níet
vinden en zo ja dan stond de keeper steeds in de weg.
Tot over[raat van raep beoordeelde onze keepr een
vêrre terugspeelbal verkeerd en de ba-1 rolde tergend
Langzaan over de doe11i.jn 0-2,
Hiernee leken onze kansen op een goed resultaat weL
verkekgn.
Hoop kwa,n er vieer toen wij nadat een ïrnsum-speler
de bal met de hand ult de doelnond had gewerkt.
Ook dit werd geen doelpunt, de keeper vatr lrnsum
raneelde de bal egJeurig uit.



\{e1 werd onze druk op het Irnsum doel heviger, wat
uiteindelijk resulteerde-in een doelpunt ván áe steeds
actieve J. 3erga. Maar bij een uitval van ïrnsum
werd een d ez,er spelers in het strafschopgebied onregle-
mentalr onderuit gehaald en de'bal'kwan op de beruchte
stip wat tevens betekende een 3-0 achtefstand want de
bal werd voor Chris en houdbaar in de hoek geplaatst.
Dat wij hierdoor nog niet ontnoedigd v,raren en all-es op
al-l-es zetten resulteerde in een tweede doelpunt voor
ons va]t de voet vat1..Á v.d. Meulen.
lit was ook zijn plicht want even daarvoor bleef lnne.
als .aan de grond geriageld stáán .bij een droomkans.
lat na het rÍeinen van den corner voor de:frnsum veste
de bal bij een doelworsteling door een verdediger in
eigen doel werd geplaatst betekende v.oor ons dat we van
deáe enerverende, leuke en tevens sëniiatto.neïe-'wed-strijd
toch tgg.een punt over hielden.

: JI. Ni jholb.
++++++++++++++++++++*.++++++++++++++++ ++++++++++++++++++

pi?0Gn,À,1$/irllltEiiltc l_B oKTOSER i5 
j

Fup. ll ï/.W.S. 0ldebporn
Oldeboorn 2 - Irnsu.m

Pup.. B Old eboorn - . !V,lï. S..

Jun J Oldeboorn vrij
Jun.B Oldeboorn - Gorredijk
Jun.'C f rnsurn Old eboorn
Sen. Oldeboo.rn zm - O.N.T. 3

z0NlrïG 19 Or{T9I}ER

, 10,00 uur
10.00 uur
9.00 uur

11.00 u. K.S. Nolles
11 . 00 u. F. llrrl u
14. 00 lr. \tr/. J. d e Kort

O]-d eboorn
I,. S.C. 3
0Ioeboorn 3
Heerenveen

To]-bert
01o eboorn
Thor 3
01d eboo.rn,6-

'i

14 . 00 tf . oef enw.
1l-.00 u. B. de Boer
10.00 u. ï,eider
L2.L5 u. leider



Pwl

Pryl.
Jnat
Jtrtt.
Jts.
Sen.

S.
Á.

i.
K.

.3
,3

3

:

Ol,oeboorn 2 - Ikkrum
Oldeboofrr,.1-- G. i.Y. C.

0Ldeboorn..- 3kkrun i 2

Ol,deboo.rÍr - .G. S.V.V.
de Sweaeh - Oldeboorn
{}lo ebsorn--- f{arga

:

0J-debàrrl :?8-- R.ï1.8.

9.OO uur
2 LCI.OO uur

11.00 uur
16. OO uur
15.15 uur' L2.3O uur

2 14.O0 uur

\{agenaar
Boot.

Zerráatra

3ra^ndena

II .R. b.
J. Bruinsma
LeÍder.

Ser. OJ-deboorn :L* - Íijnje
Oldeboorn 2-- Gorredijk 3

.OLdeboona 4--- Oldeboorn 3

14.00
L0,.r5
l-2.00

uur
tlur
uur

tÁondn f o[tobe 
" $. à i,, J*

kl e.dfox. ein roolkra i rrïr*qsïeclt
mcL !(\^/cr rL,e elrra, pe n op ntà'u dr*

i7f;1ïil1: \.ïË, l**:Lï* 96hleN
Wt dr.guil xl"|" J^* iY,'verLiu

su.

dina <'ldï ex ile[ rr]eví -]1e*.!e 
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