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De Ínhaalwedstrijd Oldeboorn I - Irnsuai I leverde heLaas
niet het gewenste resultaat o.pr want inpJ.aats van twee
puntjes Ín te halen, raakte men enkcle dure puntjes
achte rop.
Gedurende tachtig minuten lang slaagden de beide ploe-
gen er niet in, on deze matige wedstrijd met enkele
ireffers op tte sieren, alhoewel er zich aan weerskanten
wel een aantal scoringsmogelijkhecien voordeden.
En net toen leciereen zich met de dubbelblanke eindstand
hao verzoend, prikte de tegenlartij er rÍIet de nodige do-
sis geluk in de tlen slotmlnuten nog drie in, zadat Irte
swn op zeer geflatteerde wijze rnocht winnen, ;it is ove-
rigens nog geen reden om het ê.s. beïangrijke treffen
met J'eider Oerterp als verloren te be schouwen, inte-
gendeel wqnt ook deze forsatie heeft zíjn zwakke plekkon
en a1s coneentratie e.n ínzet bij de Boarnsters ?s ndag
in voldoende mate aaJrv{e zLg zLjn is Oerterp ri jp voor de
victorie !

Voor Oldeboorn 2 zondag de wedstrijd van de waarheid.
levert het [toptreffenrr met Heerenveen 4 geen twee pun-
ten opr dan J-ijkt de aansluiting met deze trotse koplo-
per voorlopig we1 verloren.....
Met het nodige zelfvertrouwen in de bagage hopen we dat
de rïodenburg-éguipe er in zaL slagen dit zware duel in
hun voordee]- te beslissen.
Oldeboorn 3 mag gezien de rangliJst beslist níet strui-
kelen over het laaggeplaatste Tij'nje 3, alaar ook deze
wedstrijd zaL hoogstwaarschijnlijk wel met een ronde
bal- worden gespeeld, dus. o...,.



Voor een heel wat ingewlkkelder taak staan . onze vete-
ranèn, ole dan zondag aogen proberen om zteh ten lios-
i" .rrá leider ;lh, leígum-6 wèer wat omhoog te werken

.en wie weet......
.Àls we de zaterdagniddagbalans opmaken, kmnen we

àánaer negatief tó willén zí1n-- eerlijk stellen dat
á; komendË strijd met -t Fean 2 eigenlijk aL beslist
iii[t] wat betreit de winstpuhten, rgst- cns 3og,d ? - - -iráug hoeveel- doelpunten de nieuwe doelman Veld (terug
van fang weggeweest) zaL moêten toestaani :

Iíe Wensàn hóÀ en zijn tea"n:rgenoten veel succes.

leggetig.
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-,ffiod-derpoel"t-legie bij; U. de Jong
trirected byl G. Otter
Kamera ll ;.3randi.nga

zo zou je kunnen beginnen, a1s_ je een verslag moet
ma.Èen vall een wedstrijd die. je als speler, toeschou-
;;;; tralner en leid eí zo gauw nogelijk wil vergetgn.
M,aaï ja we ontkomen er nu áenmaat niet ean. Sport is
,]pói.t, voetbal is voetbal en je,kunt maar drie dingent
Wínn"á, getijk en verli-ezen en één van de drie moet je

"àóeptéró" 
oÉ ie nu wilt of niet. Yergeet een ding

nietl ki.ik vooi je warit d.aar ligt de toekomst c.g. de
punten eá niet iÀ de "flashba.ck"'
op een zee1 noeilijk bespeelb'aal veld trokken wij ten
áï"1;o e tegen het ibuur dorp" 9n..?9t op^de rangli j st
áèiiir. staánde rrnsum. (B wèostrijden, B puntu+)'
6Àf. óii wisten dat we deze wedstr"j.jd moesten lvinnen
gezien" de rioeillikg uitwedstrijd.volgende week uit
ïáeó" Oerterp. Iá_cie eerste helft vraren wii gezien
Ààï-moOOerveidspel, echt niet de minder€. trr kwamen

í"" áfiebeide kàntén zeer reeële scori-ngs-kansen maar
i"--"iíéneide gevallen trok de keeper^aan het 1ongste

"ï"á. 
Zoda,t wó bii rust ook met een 0-0 sta.nd door de

á;;; fóiOende schéidsrechter naar de box gestuur<i wer-
ià" om met een lekker warm ba.kje thee de modder uit



onze holle kíezen konden spoelen.rn de eerste helft verliet een van onze tegenstandersde groene_grasmat per brancard, doch het uíeer ;ti;-maa]- nogal mee te var-ren. rn de rust werd;; ;; J"-in"even op geattendeerd dat er echt wel gewonnen moust-oworden. iviaar oe Irnsum ciefensie za.t o;k ;;--à; ;;;"weer goed in el_kaar.
\ie lieten ons hoofd dan ook aL weer ga*w hangen,
-F" 1g {aog nooit een tean'r geweest dat nzonder"hácra'i
hceft kunnen winnent
Taar noeten we nog evcn tegen vechten cn dan komen erccht.nos we1 puntán (alhóewel her echt 

-iiiËï"=ï;Ë;ï I

gaaT'). t-edere sportman wordt wel eens door pech;ach_terhaaldr €n daar moet je ook aan wennen en dan karakter tonen door echt dooi' te zetten. He t zeo""r,--.rári-bg?t Se e t. yant vve v,r eten dat alleen onru ;;;;;d;;"zijn.laadklcp mag opendoen. En ar-s j.-i" de r_aatsteminuten.ngg door een onverklaarbare' oorruàk l-d;;ipo"-ten moet incasseren, moet je je niks va.n de n.io"[tàpesslmlstische beste c.re. áteórrte stuurrui 
"*rirà[iàrr.Het.}s -?ltiid zo janmer -dat her schlp arti jà ;ilÈï--;"nooit die stuurlui- ....

Jan de Jong.
-c-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
0M Eif \Vl,T ViN IE_K$ïJGEN.-

- .Als supporter van v.v. 0ldeboorn, begin ik me na zoLangzamerhand af te vragen lva.rrneer',thei eerste r eensmet z-n comed:-e.zal stoppen, ik bedoel wedstri;oÀn -ie
verlie zen wa.t niet .nodig- is, Hapert er iets, ,ó"r.--aànuit wat het k1n zijn, piaat met-elkaar en geef elkaàrniet de schuld en tennrinste niet de toesórr6un,é"ól--*-Het rreerste'i heeft in de wedstr.ijden tegen Bakkeveenen .Irkkrum. bewezen dat ze het *e-l-kunnen] d-arna uegon
!"t gemier, vtagen goed speI, 6én fóáàn*r"g en oán"Ëeuje 9"-poqt-mn weer aan het darrsen, hel zelfiertróuwenwerd in één keer buiten de lijn á""àrropt, onze r."àpË"
Tgen! dan ztin uittrappn te moeÍen doên'ín isrów-áó-
tr-cn'|I . Piet en ;linze hebben het boek ralleen op oewereldrr te veel gelezen, Henk i_s met vallen un^-opitarn



groot gewordénr Berend 19opt als "eizieke hin rr in
Ëet veId, Haico in z'n ljver, om er nog wat van te
Àaken is'ook in de mening dat hii in Spanje is,
ianeko zLet in de toeschouwers het spook, ïíieger
is met zitrn zelfvertrouwen in conflictr Lykle' als.
een dolenáe in het nidoen, meent dat €r geen ruimte
àp net veld is, onze.trainer voert so&s wissels ui,t
dLe nÍet te volgen zijn.

Zo kan ik dooi gaan tot in het oneindige en het
za.L dan ook allemaaL wel als negatief Sezwarn over-
komen, maar noem rlij nu.eens een 1;loeg in de 4e
klas Ó Oie werkelijk.met koP en,schouders boven
jullie uitstaat, er is er- nÍet één.
iX ,ng rlaar dltr gua voetbal kan een iedel va1l iuf-
fiu zícb meten met, elke .tegenstander en: a1s ploeg
hebben jullie het bewezen t"gg!,Xi:k{u4: Bakkeveen'
en Surháisterveen of zten ju}lie dat wj-nnen a1s een
geluk, zoals jul}1e het verlie??n als, een ^Óngeluk
zagen, tlee, ei werd vocr gevochten het hod d werd
geÈruikt, g,L-was-zelfveltrguvrent 

N.N.

Geachte Red"";;:":;= àit v',i't plaatsen mij goed,
maar zet er dan maar lV.N; onder en hou mijn naam
gehelm, plaatst U het niet, dan moet U. het naar
áten ais-een trnitstorting van het hart", het ]ucht
opr elke keer als ze weer een wedstrljd gespeeld
trèËben die ze door gebrek aan zelfvertrouwen ver-
íorutr, dan denk ik Íman hou op, aanstonds bl-iif je
dlr inrr.
àou V ztch níet ergeren, als ie weet, dat ze het

"tot 
:voor stuk kunnen en als je dan ztet dat ze

ztehzcLf door gebrek aan zeLfvertroultoen degraderen
iot negatief3eé.Het zou me trouwens niks verwonderen
àát àu"yun 0érterp wonnen, wa6t daab zLJn ze werke-
fijk toe in staat.
liË nut al in het krantje komt, zet er dan zeLf maar
wat bovent

Hoogachtend t
ond ertekening.
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N00T Vrill REf,JCTïE.-
Naar aaxlelding van het artikeltje van Jan de Jong'menen we er goed aan te doen ook het schrijven te BIaat-

sen van eelt supporter, tevens plaatsen we het briefjedat z.g. supportet" aan redactie schreefr w€ kennen àe
naaÍl van de schrijv€.r.
' Yan de sub. schcidsrechters commlssie Fïeerenveen G.o r

ontving het bestuur de volgcnde bríefr eisschien zijner onder u die een opleiding tot scheidsrechter wil-Len
vclgen o 

Redaktie.
--ooo000oo--

Heerenveen, nov. I97j.
Geacht bestuur,

Hoewel U reeds jarenlang wordt benaderd om enke-le van Uw Leden op te wckken en ztch aan te melden
al-s scheidsrechte r, -nenen wij nogmaals de vrijhe id
om U dringend te'veÈzoeken dit tekort samen mét ons
op te heffen" FIet fijkt ons toch een normalc zaak dat
al-le verenigingen minimaat evenvecl scheidsrechters
l-evert al-s er scnioren elftallen voor de kor.rpetitle
werden ingesehreven.
lus help uzelf cn ons aan een ECHTE echeidsreehter
voor Uw wedstrijden.
0pgaven van kandidaten kunt U voor 1 decàmUer'á.".
richten aan het Bondsburo te L,ceuwarden, of

Sub, Scheidsrechters CommissÍe
Hcerenvccn cn 0mstreken

!,. I.[1nkes, va.rr Goghlaan 4t
Heerenve €rr. - Rayonlcider.
Tel. 05130 - 24459 r Hccrenveen.
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ar, Ile'r, v/orderJ e e N *''k\e tc \chrirvÈ w
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Voor deelname aan de kursus van adspirqnt-scheids-
rechter.

T.lij vragen, lJen sportieve instelling.
.ilen enthousiaste inzet.
Mensen me t leioinggcvcnde kal,acite 1ten.
Áktieve jonge mensen, die hun mede sport-
beoefenaars graag van dienst ztjn.

hlij bieden; gen boeiende hobby.
Een gezonde ontspanning.
Een individuele vorn van sportbeoefenlng.

.41 die mensen die aan enze rrvoorwaardenil voldoen en
die zíeh aangetrokken voelen tot deze sport, ver-
zoeken wij zLch op te geven als geïnteresseerde in
de oplciding tot voetbalschcicisfechter.

Onze kursus gaat begin decenber van start in;
leeuwarden, ;rachten, Heerenveen, sneek en oosterwolde

r.ie kursus duurt 7 avoraoen waarna nog een praktijk
van ongeveer een half Jaar volgt.
-O-O -O- O-O-O-O=C-O-O-O-O-O-O-O-O-O-o- O-O-O- O- O-O- O- O-

V.AN tE JEUGiilE.ir.riCTL{. -

GEVRI.IG; SP0CTIïIVE JONGE I'IENSEN "-

De jeugdcommissie wenst S. Teunissen van
harte beterschap na ztjn operatie.
B-junioren en mede-leider hopen hem weer
snel op het veld terug te zien.
Jeugdredactie wensen !. Oosterbaan eá
S. Teunissen veel beterschap toe, en dat
ze gauw weer mee kunnen spelen
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P}IOFIEL V.I,N TJIBBE TT i,EEUÏï..
Naam; Tjibbe de i-,eeuw'.
Kan sex voor de wedstrijdE Beter van niet.
lloe Iaat ging u cp. bed de
dag voor de wedstrijd; 9 uur.
Beste voetbal-ler;
Beste commentatorl
Beste trainer;
Beste club:
Rookt U en drinkt U:
\ïie is de beste scheidb-
rechter.
Bij wÍe heeft U gespeeld;
r'/elke sport vÍnd U het

Z.ATEtlnA 29 NOV$'4BER. -ËT:ï;C;-EZ p*p-"ïroehoorn 3 pup.
G.li.V.C. A2 pup. Oldeboorn I2pup.
Old eboorn l,lpup " - G. .4.V. C . ll pup.
0ldeboorn l0pup. - Jkkrum lC
Blue Boys 1B Oldeboorn 18
Oldeboorn 1.4 lrogeham ll
Z,ATER'TG 6 IECSMBER.-

Ter allertijde: /.be lenstra
Han Hollander.
Kan ik nÍet over oordel.en.
P. S .V.
Ja al-lcbei.

.r-.,erks.
Tijnje, Nijbeets.

Voetbal.mooist.
Ireest U het. voetbalkrantje. Ja, soms maar lang niet

altijd krijg ik het.
-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-

\.M]JSTRIJf PROGN$/N,IE VOOR .]-,E J:'UGI.-

0l-deboorn lC
0ldeboorn l3
Oldeboorn lJ

n \f D lnl)t Y oJ). -Lv
Vrij

Kootstentille 1"4

Jelvegs
9 .00

10,00
10.00
72.L5
2.00

11.O0

.4anvang
1.30

3.00
de winterstop, deze

is van 20 decqn-

van 20 december

Yertrek--870-
9.20

L.2A

Vertrek

Voor de pupilten begint 6 december
duurt tot 6 nraart L976,
le wlnterstop voor C- en B-junloren
ber tot 6 maárt.
7e winterstop voor de /,-junioren is
tot 1 februari.
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PROGA.AlvlM/i SENIOREN, -
?:LI{01rÏx,.í,Bn.E.-
Oldeboorn Zll

J9 NoYÏlvi3ER.-

0erterp I
Oldeboorn 2
Tijnje 3
R.Sergum 6

6 ),ECF,IVïBE'i?.-

It Fean 2

Ol-deboorn 1
Heerenveen 4
0ldeboorn 3
Oldeboorn 4

--==OO0OO==--

R. Postma

3. I\{ulder
J. Brouwer
J. itrol
!e10er

E. Hoekstra

14.00

14.00
10.30
10.00
12.00

7".Y.8.2
7 

'ECHIIBER.-Renado 3
Oldeboorn 3
Oldeboorn 4

- Oldeboorn Z.M. 14.30

- 0l-deboorn 2
Irnsum 5

- Y,larga 4

IVINTERSTqP SENIOI{EN V.{,t{

( (" 20 DECISMBER r9?5 tot
{( ro JÁNU.ARI L976.

12.00 G. v.d . Zee
f4.0O H. Post
10. 00 Ireict e r
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