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OVETIZICI{T:

Het gure weer bracht'het afgelopen weekend een serie
nog guurder nederlagen met zic$ nee, zodat ail-e seni-
orenelftallen zondag met êen- 2 punten verlles genoegen
nooesten nemen, bovendien verlóor het zaterdagnlddag-
teanr ook weer eens en viel di.tnaal dus beslist niet
uit de toono ..,
Jam.mer gene g kon Oldeboorn J..aondag jr1. niet dat ene
puntje &ee terug nemen waar ze we1 degelijk recht op
hadd en,
iie verdediging die ln Dr. Oompagnie êen soliêe partij
speelde m.oest 1n de slotfase de zaak nqg uit hancien
geven, toen de T.F.S. *êêÍlv&ls1inie meedogenloos een
tragisch foutje afstrafte"
Zondag kran men thuls tegen Irnsyn via een kleine zege
wel weer wat opkli-romen. Dit laatste geld ook voor de
&.s. wedst;ijd die Oldeboorn 2 in Oosterlittens moet
afwerken, het tweede elftal draagt de goede start in
co&p titie de laatste weken als een àware last mee het
veld opr om dan venro.lgens wekelijks na een snelle oBe-
nÍngstreffer als een pudding in elkaar te zakken.
Nieuweschoot 4 was de,eerste ploeg die hier varl profi-
teerde, wg,lrt na B weken ongeslagen- te zíjn .qêw€est, waren
z,ti het dle ons 2e elftal met l-ege hanuen achterlieten
en hoe er na rust ook voor geknokt werd., de stand bleef
1-2 voor de tegentrn rtij.
Ook'het derde en vierde $ingen samen door het verloren
land, de veteranen die met interne noeilijkheden ka,mpen
(drank en vrouwen?) frfeteen de schade 1n Grouw op rede-
lijke wljae beperkt (2-0)r het derde kreeg in Tenvispel
een niet-gerin€e dreun (5-f;,
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zaterdag 22 novenrber is misschj-en een dag oat la en seni-
oí.en zm een wedstrljd in rooeten hal-en, 6at hoort U nog wer.

Beide teams staan nu voor een uj-terst rastige thuiswed-strijd, het derde voora.l- krijgt tegen koploper Bergum 6
een zwaye kl-us. ,

l"- zaterdagóguipe die opni-guw kansr-oos werd. teruggestuurd(6-0 verlies tegen R.!ï.F.2),. heeft nu de kans om-Íegen
71 . Boys á de v.ictorie te laten starten.

,e verbandtrommel is altijd in de kortst r:rogelijke tijd
ecn-woest_enij, binnenko.,:t za1 hij weer bijgevuld wo-r'dén,
en dan zal de .tronmel tijdens de wedstrijdón een plaatsjeki'ijgen,in de ltantine, verder achter sl_ot en grenóel.

de lichtinstallatie vangen
aantreoentr. 17. Yeenstra

lnlichtingen verschaff en "

Eirrlzàafii en verlaten ].ag er e en horloge 1n .de box t L4
d:gen rangt Gabe F.orienburg, J.!. str. 29r vertroetefd hetnu thuis. Rechtmatige ei-geneiar weef het nu.

vc:stevÍgen van uw radiotafel raden wij u aan, Hi-l_versu.ni 4kr,nt uitsluitend met zware muziek.

li'rgs deze weg wil ik de voetbalvereniging en in het bij-
zonder de jongens van .41 becianken veor de attenti-ers diói, mocht ontvangen in het ziekenhuis en bij mijn.thuis-
k,-,,rist en het eêfste pakt van Irnsum even 2-pun*jes aldus
Dc itwe Frandlngaq

G:aafwerk en betonstorten t.b.v.
Zzberdag êrso aa,n? Itvri-jwll1lgers
en Jo V&rr l{alsbeek kunnen*u meer

! ', R.eitsma he,eft als lid
n:.:;t meer als feicrer van
li -'k vcor hetr vel-e werk
ili .dankt il.

bedankt, wat fevens inhoud dat hijhet 4e zal funge.ren, .

dat je voor: de. club hebt gedaan

s-':noen van alle elftall-en hangen bijgehou'ien in de kantine.
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iïander veenstra kan zich wer zo kwaad maken, ars htjweer eens een paar ball-en uit het water of uit d" 
--"

struiken..moet halen z.go vergeten bàtián. Heren let ergun beetje opr het getà groeít dà àilb ook 
"iáï ou-uurug.

lv. Iiuisman zal *"r ri*;il;;aiuïJ"r"cursus volgen,hetzal de jeugd ten goede komen.
: AET/,KTIT.
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OI,-.IEBOORN ZM - il.W.F. z 6-l_

I

omd'at_we, in verband met de uitslagen die ons nu nietbepaald in een- uitbundige stemmiÀg"È"*àr.ten;-*-ui i;;iutijd niets hebben geschreven, dacËten-we ciat het nuttig,las dat u weèr eens Íets van ons hoorde.z.aterdag hebben we helaas weer een srechte da6 gehad.lrïe hebben met 6-0 nanerijk verloren van t3..rï.F.2.ïfat hiervan rru wee.r de *oórzaak was i_s achterna moeirijkna te gaan al ?oy Je odt aan de vernátán na afroop .runde wedstrijd niet áeggen, !ïer is tó .r_.gg"n oat cre inzetvan de spelers lang àó hoog nlet is geileest dan de weekdaarvoor tegen r.s.c. waarvaJr we dan-ook *u*"-*éi.z_rverloren. .

Ook wordt er ,bij ons in de.ploeg neàr mijn eigen meningnog wel eens te veel inoiviàueer g"speàtá".n ii.t ár"plo eg. - -- ---: '
En a-l-s laatste punt hebben de meeste andere ploegen eenbetere conditie dan de anze. Maar ru !ènoeg leiraikerd,dacht ik. f,ite kunnen altijd Rog wel z"lgen dat de sfeerbinnen- de ploeg nog steeós uiÍstekend"ïs.
Ook makgn we de raátste weken terurinstó ook nog eenseen goaltje. Teze week we.rd. deze á"ËàÀà"0 door Jan v.d.meer en vorige week was díï i?- Eyóinga. _Jamm*" gàro"gwepd egn_penartv van J. v.d. Meeb ,ài"ía"g uii*ïà[à"ogekeerd door de keeper van R.lÀí.È. aroàr" *"u de stand
fuíuffiË'S"..F3at ,*"'àus r,rr"n we misschien het. eerstepuntje of misschlen dà eerstetn,ee f*ïj"u binnen ar-s wetegen de lrachster Foys moeten 

"p"íó", 
"u ,Í"t "àr-*áblijven optimistisch. -



Ik denk wel dat het ons een keer zal lukken een wed-
strijd te winnen, a}s we cjan ook maar zoveel nogelijk
op oe training komen.
Nánens het zaterdagriiddagelf tal

- J . v. d,. lVal.
':

-o-o-o-c-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-c-o-o-o -o-o-o-o-o-
OI;EBOORN 2 - NIifiJv{ESCHOOI 4 L-2

Er waren nog naar 3 nninuten gespeeld of Oldebcorn stontr
al net I-0 voor. lvÏaar nog geen minnut later was heU al
weer I;1. Beide ploegen gingen daarna om beurten in de
aanval, naar doelpunten bleven uit, waarbii Qldeboorn
toch wel de beste kansen kreegr rust 1-1.
Na de rust hetzelfde spelbeeld en'ná een kllalrtier nam
Nieuweschoot met een mool doelpunt de Ieiding 'L-2.
Oldeboorn deed eÍ va11 alles aan? maar het vrou niet.
!e mooiste kans kreeg vlak voor het einde llans Foepjes
nogr uraar hij miste óok. lïoe was qat mogeli-jk.
Zo-kwan het einde en onze 2e nederlaag met 1-2 wa's een
feit.
Volgende ïegk. gaan we
littens.

. : G: &>ci enQgig '
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f.F.li. - 0l-JE3OOiiN

Na de opsteke.r' van vorige week-tegen_Surhuistenreen een
afknappér tegen f.F.S. Vol goede m99q togen wlj ^naar de
lracfrËfer CoËpagnie om de plaatselijke ulub I of 2 pun-
ten afhandlg te-maken. En oat was ook biet onmogelijk
geweest als men niet had vergetel te seoren in de eerste
f5 m:.nuten waarin Qtdeboorn sterker was maar dit niet
in doelpunten kon uitdrukken. Daarna zwakte het Boarn-
Ài"r sBêf af maar de ook nu weer betrouwbare verdediging
loste Oiy alles op zodat T'F.S. glng rusten zonder een
kàias te .hebben gekregen.
Na de thee kwam-OldebCfbrn onder een zware druk te staan
m.aag de verdediging hield het hoofd koel- en met enkele
gevaarlijke counteFs probeerde OLdeboorn uit de problemen
te komen.

het opnieuw p-r'oberen in 0oster-
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Er ontstonden enkele hachelijke situaties voor het doel
van de tegenpartij die hier resoluut alle ballen v,eg-
knalde, wat overigens een versrandige zaak wê.s; want
ónze spits bleef attent, tot het moment waarop het nood-
lot toesloeg in de voru. van een tegendoelpunt d1e werd
geseoord uit een directe vrije trap, een mooie goal
dat wel.
Vófgànae week tegen.ïrnsum thuis en daar noet weer winst
uit komen wiJ-len wij níet te ver afzakken en trou!ïens,'f,enk aan UUKE zijn wedstrijdbal.

ilinse Valkg
-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-c -o-
otJÏtsooilN 2.ll

!'/e gingen om kwart over negen w€g naar Vlarga.
Toen we er waren glngen we naar de box om ons aa"n te kleder,
Toen glngen ïive voetballen.
le af[rap was voor orrsr
Het was èen mceílijke wedstrijd voor orrsr
foen het pavze was-kregen we thee met Band erin.
En later werd het E-o voor lVarga.

Sape v.d. Meulen.
-o-o-o- o-o-o-o-o- o-o-o-o- o-o-o-o-o-o-o- c-o-o-o-oro:o: o-o-c -

1VAT 
'ET'IK 

IK
lïij moesten zaterdag tegen lfarga voetballen.
le scheid'srechter floot telkens als wij wat deden, maar
als \ïarga wat deed floot hij bijna noolt, '

VOOIiB';IJIJl Toen Theo een keer natrapte floot hij.
Maar tóen een nan van trïarga ruzle begon te maken met
Theo floot hij niet.
Maar misschien denkt u dat hij het niet heeft gezien,
nnaar hij heeft het'wel gezíen.
lus een leider a1s scheidsrechter va.rr een partij houd
het met zí)n partij.

- O-O- O-O- O-O- O-O-O-O-O3O-O-O-O-O-o-O- O-O-O-O-O-O-O- O-O-o-



OI'EtsOO;]N ]-C - 3I,UE BOYS lC
Zaterdag B november moesten we tegen Slue Boys spelen.
Maar het waehten was op een scheidsreuhter; Toen die
niet kwa.rr, fluitte oht. ',y'. Huismanr Oldeboorn trapte af
en ging aI direkt in de aanval. Er kwamen velé'kanse'n die
nie t werden benut. fo.ên kree,g J. hl'eester ineens de bal,
sprintte nei de bal. naar voren, plaatste dg bal voor de'
voeten van H. Nuroan, d,ie mee was gerend. H; Nuroan stuur-
de de keeper naar de verkeerde hoek en schoot de bal in
het net.. -1-O-voor Oldeboorn. Verder kwamen er nog vele
kansen voor Oldeboorn die niet -wepden benut. Zo ging
Oldeboorn met 1-0 vcor cte rust in.
In de rust kregen we thee en wercJ er gewisseld.
E. ReitsmB kwarr erin voor il. Bethleherr en Tj. .Àltena kwam
erin voor J. Jijkstra.
Ook in de 2e helft kwamen er vele kansen maar: ook die
werden niet bequt. Blue Boys had het buitenspel goed
open staan. !ïant Oldeboorn stond veel buitenspel.
;c eindstand was l-0 voor OJ.deboorn, zo heeft Oldebooi.n
lC toch nog 2 puntjes kunnen vriluten.

, 
* [j e efd ïpma.
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P,iOFIL:II, va11 _Jgppjig_3egggsj.., -, . .

Naam t ,

irl'at vind u van voetbal:
f s voetbal oo.flog;

1 :t is volgens u de beste
s;heidsrechter: 

;

ïr:-e is de beste ccinmentatore
.]:

llan'sex een dag voor de wed-
sirijd:

Jappie Berga
i)e mooi-ste sport die er is

[ï:t is geen oorlog, maar het
loopt wel eens trit de hand.

Frans Derks.
iuud ter '#eiden en Henk ter
Lingen.

Natuurlijk het is een leuke
ontspanning.

voetbal natuurlíjk en om
naar te kljken schaatsen-
rijden en voetbal.

'*ii:lkê' spbrt vind- u
ci:i te beoefenen en
l.;1jken I

6êt mooist
om naar te



dti wet-ke ploegen heeft u
gespeeld I

ilookt en drinkt u:

-qchoolelf tal, Ti jnj e,y en ï .Ams terdamr p. T. T.vervoerelftal_ en Otdeboorn.
.Àll.en op zon en feestdagen(Iedere -{re is een feesïdag)trjax en Heerenveell en spelerr,
Johan Cruyff en Barry ltuJ-sfrof

Ik zorr het niet weten.
l/liehe1s.

lVat is uw favoriete
speler:
Met welke sport kunt
bal vergefijkent
ïiie 1s uw favoriete

ploeg en

u voet-

trainerc
!e Jeuéidredaktie.

En dan nu de uitsragen van de jeugdelftallur.àie luldenals volgt:

-:-----

'nrangs 
zei uu" 

-ooá-u:ii.-0;il;;;;-;;;i;;;ï-;;-;:-;;:
terdag-de hele da.g. naar het voetbarvËid, want ;" ápàr"r,5 jeugdelfta'iJen thuis I{OM[ U OOK ?
Jï1s u goed voetbal wilt zien, ga er dan ook heen ltttllltl---:---
En dan nu hct programma van 15 novemberl

Jkkrum 1
ïlarga
Ol-d eboorn á1'Oldeboorn .]-C
Itkkrum 18
Oldeboorn l/t

Oldeboorn Bpup. f5-0
Oldeboorn A2 - B-0Irnsum 7 -Z- Blue Boys t-0
Oldeboorn 18 4-2R.i7.Fo 1_5

Jlanva.ng I-firï--
10.00
10.00
1.30

Qldeboorn Bpup. - Irnsum
Ol-deboorn A2 \7.',7.S.
l,kkrun Ol_qebcorn /1
Oldeboorn lC - le Sweach
01d ebooi.n l3 vri j
Okieboorn -l-il, - Easteruar

Vertrek I

---9.30

3. O0

NE JEUGTIIED,4I(TIE
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Hoeygl er genoeg@rdag B nov. gespeerde wed-strijd tegen R.\ï.F. te verterr-en en te klagei i;. -*ir
ondergetekende eerst eve.n een ander punt àá"Ëtipi""l
$BBFàij+"891.f,;êltBtá"iiin#Én Btg*Ëà"fi"h8ï.€r;íiÈf -"



inaet en karakter moeten tonen, vratt jongens wij ve-.-
Ilezen geregeldr otn maar niet te zeggen Sgeqgr en dat
is voor'ons niet l"euk naar-voor onze tei-dèr is het na*
tu'urL1jk helenaeil ultzichtloos, om een ploeg te leiden
die steeds verllest. Toch spreekt hii ons moêd ir, pro-
beert problemen te regelen blnnen de ploegr bijv. keeBers-
probl-eem, wie'moet rechtsachter en hij regelt vervoer
etlz: ênzt, Hij doet dat alJ-een maar voor o!IS. Hii beurt
er geen geld voor. Natuurlijk is het voor ons ook niet
altijd even gemakkelfjk naar laten we probereh een beetje
dankbaarheid voor zot n goede leider te tonen door inzet
en karakter.
Dud jongens tnzet en-"karakter en geen gelul of gekanker
meer, (overigens. ondergetekende deed er even hard aan
mee áan iedeF ander), á. doorgaan tot de laatste minuut
dan heeft onzg Ieíder toch nog wat eer voor zijn werk.
Ik wiJ' over de wedstrijd alleen vertellen dat er tot aan
het fluitsignaàl voor áe tweede helft (voor ons doen)
zeer goed gespeeld is' Tenslotte dit. Het korct misschien
niet vaak voor, voora-l ï.lanneer een ploeg verliestr naar
de scheidsrechter was .zeer- goed en dat noet gezegd worden.
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Liefhebbers voor de kursus van ggs.pifegS:qchelgg,rg.glft-eq
kunnen inLÍcht insen i.nwinnen b iJTËfT;*SËo eÍËÏ;F-G66r. )

Ds" Niewolds.tr. ]..'
-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-O-O

?R.Gl?ri\{tíiÁ s'Nr.'t*tlr-on 
u*!.u, ,

Dr. Boys 6 - Oldeboorn zm

16 november

Irnsunn I
Oldeboorn 2
Wispolla 2
R, Bergr;m .6

2_J n=ovsnber

L2.45 rlr

14. O0 ll.
L3.45 Lt.
10.00 u.
12.00 u.

10.15 tr.
14' 00 tl.

J. de ,Jong

Sj. de Vries
Ï,. Bou.ma
Leid er
Í,eider

J. Kro].
r[..fI . b.

Oldeboorn I
Oosterlit,tens 2.-
O]-deboorn 4
OLdeboorn 3

Ol-d eboorn 4 t
0erterp 1

Blue Boys J
Oldeboorn 1

-0-0-0-0 0;0':0-0-0*.
. )-0-0-0-0.-


