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EEN FEIT

U moet zích vcorstel-}en, de dames die he t
typen zitteh gegarandeerd een heLe avond
chine, elubliefde of zou het zi jn da.t er
zitrn. Het doet er niet toe, maar ze d*en
maar weer.
Weet U wat ik nou zo
doen al-s ze voldoende
de laatste tljd aan.

vreemd vindt, ztj kunnen het pas
ccpy hebben ei.:. dat schort er

kJ-ubkrantje
achter de ma-
geen andere
he t toch altijd

wllJ-en het krantje
want anders. zie

Laten we het zo stellen, wij a1le maaL
lgulen,-maar schrijf dar ook eens wat,
ik_het krantje spoedig verdwijnen.
Heï redactie-adres is ín ,rt vervolgl

!s. Ni-ewold straat I
EN INLE\TEREN V00R I\{j"4NJ/iG.4V0ND

20.00 uuR.-

J.H.



WIEEIIT@.-
Schoolgaande leden die in het b9?í\ zíin van een goed-
keuringskaart van de jeugdgezondheidszorg worden ver-
zocht áeze in te leveren bij de secretaris, deze maakt
hier een ccpíe van, om een goedkeuringsverklari.ng van
de bcnd te verkrijgen.
Ireden die het maar vreetid vinden dat ze vlak vocl de
keuringsclatura pas bericht ontvangen om gekeurd te wor-
den, kÉnnen we zeggen dat de secretaris ook maar eell
simpeJ- telefoontje krijgt met het verzoekr dat dan en
dan zoveeJ- personen voor de keuringsarts moeten
verschijnen.
)e copie, voor het clubkrantje moet rs maandags 20.00
uur binnen ztin, hier moeten wij ons aan houden.

Het krantje za! getypt worcien door, de ene week
lvievr. Hoekstra, de andere week l\levr. Hofstra'
sj_mon Teunissen heeft het jeugdsecretarissehap van
Sonny de Vries op zLeh genonen, wij hopen net als
r:ret 3onny, op een Brettige sa^nenwerking. 

,.

l,et adres van de ni-euwe jeugdsecretaris is;
S . Teuni ssen, .Aehterom 12, Tel . 436 .

-,;ê bloemen die illevr. Meester mccht cntvangen waren
van de spelers en trainers-leiders van de juniole!-3'
rf:evr. Meèster stelde het zeer op prils" zc$. ili.M.?

'..re zoeken icmand die z:.eh één keer in de week de
i.o€ite wil getroosten een overzichtje van de senio-
,'en te schrijven. Melden bij J. Spoelstra.
-:e jeugdredactie bestaat uit dè-volgende personens
' j. en B. Bethlehemt

Ií. 0csterbaan en B. HasPels.
i,len Lrnateurspelleiderscursus start binnenkort.
iieren .ieu4dlélders is het niet wat voor U.

= ==================== ============ ====================
Hoe heeft het 4e gesPeeld Albert?
0-0. We hebben geluk gehadr voor
hetzelfde geld was het andersom geweest.

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

b,:''-;.-.



OÏ,'EBOORN 12 - ctoulï /,1.
en we tegen Grouw spelen.rn de eerste helft stonden we uret-mooi wat gó"is ach-

!**, want Grcuw was duidelljk sterker.rn de tweede herft maakte Giouw nog een r,aar Goals.\íe gingen er scms nog doorheen maáF ài- oie-i,ogilA;Ànislukten, zo verlorèn we met 6-0.
J. Stuiver.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
PROF]I]

"-
Naam ;

tri/at vind U van voetbal-;
Is voetbal oorlog;
;Vat is volgens U de bestescheidsrechtgri lerks.
Kan sex voor ' d e wed stri j d r Ja goede eond ltietraini-ng .lï1e is de beste conmantator; Coeá verhoef,.
i;telke sport vind U het mooiste
om te beoefenen en om ltaar tekijkenr Voetbal.Bij welke ploegen heeft U
gespeeld ; Frieol U.Ir.0. e ic,gere
r/at vind u van het voetbar- 

school' v'v'0ldeboorn'

5ffiilii; en drinkt u; $::ur 
g€en aarunerkingen'

i.'/at is'Uw favoriete ploe.g enspeler Ajax, Kro1.
IViet welke sport kan U voetbalvergelijken. Rugby.
!ïist u dat lenand de keintine met voetbal,schoenen betrad.

Een wekelijks rubriek van de jeugdredaktie.
++++++++++++++++++++++++++++++++**++++++++++++++++++++++++

Hij- als beginnend fotograaf meende beslist aanspraakte kunnen maken_ op ontwikkeringshulp, hlj ontwiËkel-de toch zel.f ook.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

.:louwe 0osterbam .
Mooie sport.
Nee.



olr.lB90RN- lC - \/ánGá 10 4+
Het was erg mistig en we hadden een nederlaag ver-
wac.r-t 'fn r]e eerste 5 minuten werdt er gescoord doe
louv;e Bethlehenr.
Toen kregen we weer moed en al- gauw volgde
het tweede doelpunt.
En cat wab weer !. Bethtehem.
tr'ïarga heef t ook wel mooie kansen gehad , maar toch
werden ze niet goed benut.

Toen kwa.m er weer een ultval van Jan Meester,
en goal
i,{et drie nul gingen we de rust ih.fie hadden geen wissels en we gingen met het
zelfde team de tweede helft ih.
Jirect na de aftrap vall layga werdt e r op recht
gespeeld, de'jongen nam de bal- mee naar het doel
en schoot keihard tegen Jell-e Otter (teeper)
aan en stuite in de goal en het was 3-l-.
itiet veel geluk kond€ v1e de bal voor de goal
krijgen en Hann Numan Schcot dit laatste doel-
punt in de goal.
Iloewel het er wel eens wat gemeen aan toe gingr
was het toch een leuke tevens sensationele uied-
strijd. In deze eoapetitie hebben vve voor het
eerst tvlee punten gepakt.
rln zo ging ï/arga ook cre mist in.

Jan v.d, ,ijoude.
-o-o- o-o-o-o-o-o-o-o-o- o- o-o-o-o-o- o-o-o-o-o-o -o-

Volgens hem waren ze
hoelang spè1en,ze nu

lang op Mars geland,
nie t l\Íarsmuziek .

aL
a1
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!v.z.s" 3 OÏ,rpBOoRN 2 2_2.

Yor de r:ust een veel sterker Ol-deboorn"Ilet werd dan ook na r-o minuten Í-ó-ààÀ, rin. voolstra.iie gingen goeci door met orutÈËnl ;";;"de bal wouniet tussen de palen doorJoor een uitvar- en even niet goed oppassen vierdhet onvervracht l-1.
i!1. I3eef stra zag dat de keper van \IV.Z.S. wat vervoor Zij+ doel stond, en vàn 30 m af ging Oe balover de doerman heen'en het wás à-í; Fát werd ookde rustr . r

Na rust gingen we nog even in de aanval en er kwa_men weer kansen, naaí werden niet Uenut,Het laatste half uur werden we terug gedrukt en degg1+ikna.[er kon niet uitblijven ó" ïoïinuten vocntj-jd werd het dan Z-2.
Jus moesten we weer met een gelijk spel 1n Sneek ge-
*9.q:" nenen, maar er had veel mèer inge zeten"iye gaan vor nroed verder zondag tegen Níeuweschoct .

G. Rodenburg.

- o- o-o - o- o-o- o- o-o- o-o- o* o-o-o-o- o- o-o- o- o- o- o- o- o- o- o.

0LïE300RN 18 f .H.0.r1,. lB.
Z.aterdag moesten we tegen T,H.0. R, spelen.ii/e hadden een goede kaÀs op winnen, 

-àmáat 
r.I{.0.i?.niet een van de beste groepen is. '

Na de toss die w1j uvonáen lingen we direet in deaanval wat na + 5 niinuten ópeIen een goal opr""à"_de voor ons.
Niet veel later werd er door een van de T.H.0,R.spelers hands gemaakt in het-strafschopgebied watvoq. ons een penal-ty opleverde die feiifooÀ in oètouwen vrerd gewerkt doór piet Tijsma.fot de pavze waren we nog steeds"goJo 1n de aanvalwat dan ook bel-oond werd-nnet {rog lwee goals, ào"--4-O.



Na de rust speelden we veel beter dan er'vcor
wat dan ook nog 5 doelpuriten opleverde waa.r-
van de nooiste werd gemaakt door i

Iíenk J. v.d. Krieke

Jetse Jijkstra.

-O-O-O-O- O- O-O-O-o- O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- O-o-

gLiilBggRN A1 - G. "/r.V. C. í2 o .

lvij noesten zaterdagmorgen tegen G1VC spelen
'{íe zijden we moeten er goed tegenaan want an-
ciers verliezen we en dat deden we ook
ie wetstrijd ging dus ook erg goed we lieten
ss6g !ïê1 eens een kans zitten
ook eens krdg Johan de bal aangespeeld en
stond lm van de goal en schoot rtaast.
later ongeveer l0 nrin. voor rust kreeg Johan
de bal weer aangespeeld-en toen had hij vrij
veld voor zich dle moest erin dat was dan ook
zo. dus de stand was 1-0 in het voordeel- va"n ons
even later klonk het fluitsingjaal voor de ruFET
Even later vlas de aftrap alweer g€nomen en de
strijd begon vieer.
we waren nog Noulijks bezeg of Johan brak weer
uit maar f,s: groustes waren hem te vlug af
maar je kon wel zíen dat we slechter dan in de
eerste helft %o kwamen de grousters ook wat
op zetten en dén van de grousters kreeg een kans
maar zat niet
toen kreeg die zelfde man weer een kans &aar
die zat wel
dus de eindstand was 1-1.

ilonke v.d. Veen.

-o- o- o-o-o-o-O-O-O- O- O-O- O- O-O-O-O-O-O- o-O- o-O- O--
Klavervleide is gestoptr vol€ens F.K. is het
\í.H. zijn schuld, hij ook met grasdrogerij.

- o- o-o-o-o-o- o-o-o-o- o-o-o-o- o-o- o- o-o-o- o-o-o-o-



ffi"I .,r"r.tag va,n u. de v. (wwaronr de naan
niet voluit) van de wedstrijd Beetsterzwaag 18 - Olde-
boorn 18.
Op zaterdag 25 oktober gingen we naàl Seetsterzwaag.
\,Ïè reden eèrst naar het verkeerde veldr maar dat nocht
niet deren, foen gingen we naar het anoere veld, toen
de wedstrijd daar begon was onze'trainer Bonny de Vries
nog niet aanwezi-g en zijn we het veld opgegaanr €[ onze
aanvoerder Piet Tijsma heeft ons verteld lvaar we moes-
ten gaan staan. En zo begon het feest. liet spek was
erg évenwichtig en de stano bii de rust was dan ook
0-0.
ïn de tweede helft was onze ploeg veel sterker zowel
in de aanvaL als in de verdediging. Ií'J. v'd. Krieke
$iste nog een goeÍe kans maar het bleef 0-0 en dat
was dtn ook de eindstando .

En dan gllhet plogram.na van 9-novgnber.Aa,v. Vertrek
/Jckrurn 1' - Oldeboorn B pup. ï0t B.3a
Warga .Al Oldeboorn AZ 10.00 9.I5
Cld óboorn .A1 Irnsurm I 10. 00
Oldeboorn }C - Bl-ue BoYs 2.00
/,kkrum 18 0ldeboorn 18 ; 1.30 I2.4,
Ol.deboorn 1/r F,.!ï.F. IA .3.15
PITOGRJIWI/, VOOi] 15 NOVEMBER E .AANV. VCTTTCK

Oldeboorn B
Oldeboorn !,2
Lkkrum
01d eboorn
01d eboorn
01d eboorn

pup. Irnsuru I
1.f.\,/.s.
O].deboonn /,1

- ie Sweach lC
- Vrij (misschien
- Easterrnar lJ

9;00
10.00

,, 10. G0 g,30
i 1.J0

oefenw ed strij d )
3 .00

1C
1B
f.i

B. Haspels.

NIEUWS V.iN lE JEUG,]REI/iCTIE.-

.Afgelopen weekend heeft onze jeugd yeqr een, paar
pult.juè gepi;kt. tit aantal puntjes bedroeg (iarnner
iencóg) n'aàr 5, die alsvolgt verdeeld zíin.



Oldeboorn 2á pup,
Oldeboorn welpen 1
o.l.v. 1.4
Oldeboorn 18
G. -A.V.C. 1C

G. -A.V.C. !W.
- \ïarga welpen 1
- Oldeboorn 1.4
- T.H. O. rf,. lts

Oldeboorn lC

0-8
3-1
5-r
9-0
0-0

Bi j dezé 'wed stri jd ' werden rnaar lief,st, d oor
Oldeboorn,; 13 goals gescoord.
i/áárbÍj OiOeÉoórn lB-wel een uitschi.eter is met
ztjn 9-doelpunten

-o- o- o- o- o-o-o-o-o-o-o- o-o-o-o-o-o- o-o-o-o-o-o- o-o-

Pd0citl'UhlX SENIO;iEN

I wovLultBlti?.-rmF':-r
9 N0V5i'{3.Dlt.-

[tF. n ,-^
Oldeboorn 2
G..A.V. C. 4
l/ispolia 2

15 NOVEI\iIB3R.-
"lr. Soys 6

16 NOII-I'IIVIBER..

- O1d eboorn ZM l-1 .00 .É,. Bull

Oldeboorn I
OosterÏittens 2-
Ol-deboorn 4
Oldeboorn 3

--==OO0OO==--

O].deboorn I
Nieuwdschoot
0ldeboorn 4
Oldeboorn 3

Oldeboorn Zlíi

frnsum I
O]-deo-oorn 2
\/LSBOJ.]-a 2
rl. Bergum 6

}4.00 P.P. Metz
4 14.00 .ï. Brouwer

12.00 S. Bijstra' J3'.30 J. fróf

l-2..+5 J. de Jong

14.00 n.fi.b.
13.45 L. Bouma
10.00 leider
12.00 Leider


