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BU ïTINCrI1Y0NE TXDENVE irG.'JEnIN_G

&.er 24 oktober, in kleine zaaL. Hotel Tigchelaar
Aanvang 20.00 uur

Hierbij nodigen wij alle stemgerechtigde leden uit,
tot het bijwonen van deze vergadering.
Gezien de investering die wij. als club moeten doe'n,
ten behoeve van het nieuwe complex, lijkt het ons nuttig
een oordeel te vragen aa.n de leden, opàat de dan te
nemen beslissing juist zal zíjnc

.lrGEND.A:

1. IM,EI'ING

2. BESPAEKING FIN/INCïEN tbv. NïEUV/IE COMPLEX

3. ROI{lvR/t.AG

4. STUIIING.

IIE! BESTUUR.

L5 aprll 1923
oktober lg75



OVE.iZICFiI r

Terug van weggeweest.
loordar zoaLs u bekend zaL zijn Bonny de vries lvegens
studieredenen weinig vrlje tijd meer heeft, zaL vánaf
heden_ onciergetekencle dit rubriekje weer gauw verzorgen.
we zullen er in de eerste weken wat de pognoses beltreft wel eens naast zitten on reden dat wá niet vanhet begin qer competitie de standen en uitslagen hebben
gevolgd
Gaarne enige clemegrtie mochten'we al te vaak een bokschieten dus!
|g\dug ê.s. thuis dus OJ.deboorn-Tijnje,
Tijnje, onoanks eigen sombere verwáchtlngen aan het
begin van deze co&.trn titie, toch weer knap meedraaiendin de le klas e, belooft voor ons een zeèr lastig kar-wei te wordett.
Iían olcieboorn het'opbrengen (en dit zar nodig zijnrr)
om beduidend meer inzet en lof in hun spel tó uréngen
1*_n rfgelopen- zonaag in de rroefenwedsti.i;drr tegenTorbert, dan kunnen we wellicht een boeiènd.en-span-
ngnd duel tegemoet z1en, met o.i. een ultslag weikenlet ver van een gelijkspel zaL afLeggenr
Sovendien hebbe! we nog een extra ?ppèItje met onze
rgasten te schillen; de zware (l-ZZ ) nedeilaag van
de vorlge comSetitie te wreken.
Í{et tweede ontvangt rs mo rgens Gorredijk 3.
I,la een aarzelend begln begint dit team iraardig warm te,..;raa,lenfr en wij zien dan ook met vetrouwen deáa, wed_strijd tegemoet.
11 kan uiteraard oncrerschatting vaak reiden tot eennegatief resultaat.
ln danz L2 uur ,)E lï.'llSTRrJt ï/ilt HiT JlLR.Natuurlljk ie dit sterk overdreven, maar a1s je
zo al.l-e sterke en nog sterkere verhalen hoort zoiie afgelopen weken, dan beloofd dit wel een spektakel.ttuk te wordent
.;et derde aanvankelijk leuk begonnen, zakt toch weer
leÍr beetje terug de l-a.atste weken, blijft o.i. lieht'avoríet, althans.irrnÊrlneer leider Blankenberg de sterksteoptelling in het veld weet te brengen.
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trïê baseren dit of het.feit'dat ziJ over rt geheelmeer- jgngere gFelers in de llgee Ëreunón, waï zou kun-nen leiden tct-een betere uittió[oínáÁ"Ë"*ogen en watmeer ,tempo misschien. Het 4e heeft in deze-competiiieal enige. keren_aangetoond dat juist deze twee ;una.;toch in hun nadeer--.2íjn tegenoier jongere t;geà;ï;-
!erg. Maar wie weet *áar róid"" i."n;ïisma mee uitZweden.terugkomt zetten en een soqt Ove Kinarr"ii inde strij d zaL werBen
Uiteraard blijft het 4e in cla ro1 van outsider altijdgevaarlj-jk!
oldeboorn zM tenslotte wordt jar.imer genoeg weer gecon-fronteerd met uitslagen in hu.á nadeei die-meur-riÀ--korfbal dan aan voet6aruitslagen doen denken. Een klas_.se verschil (van 4e naar je Èras) is,blijkb??i,ío"[te Veel. voor" dit team. '

9lt afgelopen zaterdag bleek dit weer eens. Over alleliniers waren de mensén uit de pean hun de uaaÀ, t;;-yiil dit toch ool( geen wonderteam bleek. ,a,rijnr'de-áan-houder wint en wie wget begint ê.s. zaterdagáiáoàsthuis tegen R.',ï.s.2 oe _tijd van betere uiisEráàei'en duswat ry9e5 spelvre'i:gde wellicht, al-vrezen we hei ergst;.Ílcpelijk zijn wij wat pcssimiàtjch.
Tot dc volgende keer.

[oor de heren leiders cn Je eommissie

zoal-s reeds eerder vermeld kunt u gebruik maken van de'k""irt1ne, voor besprekingen- €.d.le sleutel hangt in het ball-enhok, dit om te voorkcmendat er tientall_en sl_cutels in de omloop zíjn,
E.G.ê," altijd in cverleg met figcheraai en-/of Bcstuur.

Set Bestuur. : :

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



NÏEIJI./S VIN 
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JEUGIN5'IKTIE

' Oldeboorn 1A - G.S.Y.V.

PROGI1/XV]IU.A 1 NOVXIIIBXR

Gezien de uitslagen van de jeugd gaat het nog niet zo
goed. Het beste kwa"n van het voetbalveld de À1 pupil-len,
ze .wonnen van lV.\v.S, met 3-0.
Je !i2 pupillen speeloen, o-o tegen ïrnsuur ll1.
De 81 pupillen speelcen ook tegen l'1.1ï.S. hel-aas verïo-
ren ze met 7-0.
Olcieboorn 13 probeerde heÍ tegen Gorredijk, begin en
eindstand 0-0. Er waren 4 jongens bij 13, één wedstrijd
geschorst wegens last net tralner Bonni.e de Vries.
l-C vèrloor tegen lrnsum 4-O, vele kansen werden door
]-C niet benut.
Jan Meester miste nog een pehaltie Ja,mmert
14 valt niet veel. over te zeggen, ze waren'vrij.
PROGR/f;1MI. 25 . OKTOBER.

Oldeboorn Bp. -? Skkrum 2
Oldeboorn.M - Jikkrum 2
01d ebooirn 11 G. 

"4. { .C.-
Oldebooin IC - Viarga 12.30 .

fe Sweach 18 - Otrdèboorn tB 3.15 2.-'40 ,u,

Àanvang YertrekffiT 
--

9. O0
10.00

4.00

\

PrP. ffi. ffi.
Ol-de'boorre ,Jl1 ; ;\Natga .Al- i0.0O :
G..À.V.C. I Oldeboorn 2 10.,00 9.I5
G.S.V.C."2Q..---Qldeboorn.-lC " 11.O0 '--1O;3O
Oldeboorn 18 - [hor IB 2.00
O.l.V. l/i - Oldeboorn 1A 3.15 2-30

9IJ J. BETHLEHEM TSJERIGBU0RnXN 33

ZIJN NOG 2 PÀ.I.R VOEEB/,ISCHOENEN (VTIONIE,ISI.,OFFEN)

rE K00p Ml,/,r ,35r 36Ê 'ïEtr 05663 - 2r3.
------;---i----
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PngGRlil'lii{ ll SE{VIOiEN

z.r,qnP.D,lG 25. 0.Kr0BER
0Ldeboorn zu, - R.lV.I. 2 2.00 ll. K. Brandsma

0ldeboornJ.-TijnjeL
OIdeboorn 2 - CorróCi-it<
Oldeboorn 4 - OldebooËn

_.2.00 u. Jl. de Jong10.15 J. BrutnsËa12.O0 lelder
,j
3

ZITER}IG 1 NOVEViBER

lr.S.C. -'Oldeboorn zm

ZOt{-t.AG 2NOVdIÍBEE

Oldeboorn I - Surhuisterveen
V,[,Z.S, 3 Oldeboorn 2
0ldeboorn 4- thor3,
0ldeboorn I - G..A.V:C. 4

2.00 u. R. Elzinga

1 2.00 [r rt.n.b.10.30 H. pen
10.00 leider
12.00 I,eider.

===========================-====================*=======

]il.lV.S. ',11,- Oldeboorn ÀL

Zaterdag moesten we tegen lV.W.S. voe tballen.rn het begin lleten we een_ paar kansen--rïiïÀ", maarIater. kf*eg Gernëus een bal 
""ne";pààro en Gernëusschoot hem erj.n. 0-1.

P.r, poosje 1ater klonk het fluitsignaal.Rust. --e-----
fn de rust kregen we theeo
wË ËáooJi-uuu." een-poosje gevoetbald toen kreee JarrKroes de bar ,en fij. elná dóor en toen rriËrli-àEf; ïil oujongens van 1ï.1,ï.s. hón Íast. )e bal kwan.op dè stiB.
!e liggen en Ja, Kroes schoot hen. er mooÍ ín.- a-á.-Toen werden ze. 9,9".,_bgetje 'boos en ze gingeË-êr-gbóO
tegenaan naar het lukte hen niet een goar te tcríjgêrrr



Irate r naakte Johan Fokkema ook nog een goal-.__0aJ..e_
Een poosje later kl-onk het flultje.. Einde. :

Yercer bedanken we de lloos nog voor het lekkere ijsje.

Jan Kroes.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++**' r -i+++++++++++

l^y'IST U t.ÀT. ... ..... ............?
.''''.-

Wist u dat wij zaterdag j.1. fB oktober tegen Goore-
Cijk 18 moestten voetbal-Ien?
rriist u dat wij erg tegen deze wedstrija opzagqn?
,/ist. u. riat Gorredijk nJ-. nog ongeslagen bovenaan
stond? r
llist u dat cr op oe trainÍng van woensdagavcnd L5
ckto.ber j.1. 5 spelrs waren weggestuurd? ,'liist u dat hierover met het bestrJur zal v;orden ge- t
praat?
./ist u dat we dus zatet-dag met een bee,;je gehandicapt .clftal moestten aantreden?
iiist u dat lïi]-]-em Visser bereíd was met ons mee te.
;;pelen?
'iist u dat we dat zger op prljs stetden?''ist ii dat we hen voor frêt-meespelen evën willen
i'' r danken?
';ist u clat hij.1n de eerste helft l'rel- reserve was?
; ist u dat ik ook nog wat over de wedstrijd wi].
r:rtell-en?
1 isb u clat 1k na de toss de 'speelhclft mocht k:-ezen?
,.ist u da't we na de aftrap. al meteen onoer druk
,,crdên gezet? l

,.ist u dat er een bultenspel Goal van Gomedijk
.;rd afgekeurd?

r"iet u dat we tot aan de rust'de istand op 0-0
i-:adden kunnen houden?
ist u dat er in cle box heerlijke thee op ons

; tond te vlachten? (Oit mag ook-wel- eens gezega worden).



;i:ï i 53ï l.,'11:: ::il kwa^ur voor R. Mijnheer?
houdeÀ.r__ 

.,rJ nu zcuden proberen d" 
"ïá"à"àn o_o tê

trvist u d at na tien ni-nuten ri. Haayes erln kwan voorU. de Vrie 
: _ 

*+'rqv\

i;;J.i flSlrlir**r hangen en vïursen de srand óp..0_ó

i#:_ï dat wij net deze eindsrand bijzonder btij
trVist u dar wij.lT_ n.1. de e"":lg ploeg zijn die éénpunt van Gorréoi;t rrËàri-gepakt?t{ist u dat arteÀáái--Ë;i?F"'-^u'lVist u dat u oan-m;;-Ë;'*o.ten komen kijken?ïiist u dat dir ver;Ëg"il geschrevÀr-aoo" @_TrsMi?
++++ ++++**:f -' * ***++ +++++++++++++++++++++++++++ +++++++++
HEnnElnrEEN 6 _ oLfEBoonN 4 Uit slag '0-O

Een spo'tiev:-l.dstrijd di: doerpuntroos erndieàe. .Men liet etkaar spereá, àodat ;;-;;-;eide kanÍen
;3ïï:;.**"r orri "ià oà-ïlàugels reur<e àanvarten op .re.
lit werd in de eerste herft dan ook regernatig gedaa*echter cie soitsen wistèn .iit-rri*"ï"ïrtï" *""k"n.Heerenveen Ëad u.n uïiàï.r.u"oË-àoui",un.i' o* goar,die zonder mesr. ziin àiii"r ;o;;-;ïïru. behoedcle.
'ok 

ÍIeerenvêen kre"á--uà"-paar goecie ka"rrsen, maarwerden ni,:t benut. - - r

!ïeer was ori,:*Ioo-flo,ugul tegen een toeh niet zotnsterke defensre, machteloos????)it moet voor-hót itd;rà;;- e-en prettige constatering
íijïi-3*hoewel we **i-;;" ;i;*rii"-Ëlu* vocrhoedó-t*
Hoe het eigenlijk komt, dat. er geen doelpunten wordengema=rkt weet ik-n1et, á"à" net ïÀrmoËàËr, dat conditÈ

íiiÍl*lí, i*ltr: ríË",-:ï; ;- ïï 
": 

: ":Tïï :ï:;ik willen zeggenr-raten-we er-leuk om-voettar-len enhoudt het 
"póitief . 

---



4-B
5-8
6-. 6
4-4
6-3
7-2
5-L

2.
3,.
4,
5.
6*
7.
B.

HIER V0IJGEN NOG_ENIGÏ SIÁIqEN
3 oupi].].en B 11-10--?

,llll. s.
Akkrurt 1
Irnsum
G r À.11.. C,. I
VenV
Akkrum 2
Oldeboorn
O. A.V'C. 2

Oldeboqrn 2 (r/n 12-10-75)

1. Heerenveen 4'2-; 0ïdeboorn 2l. 5frE[Ïffi', z
4; Oosterlittens 2

,. Gorredijk 3
6, Harlingen 4
7. ïr.S.0' 3L Nieuweschoot 4
9. ll.Z, S.' 3

10. Renado 3
11. Jubbega 4
L2, trkkrum 2

,-9
5-7
5-6
5:6
,-5
5-6
5-5
,-4
5-4
5-+
5-2
5-L

Ándere jeugdstanden voLgen in ons volgende clubblad.

Redaktie.
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