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iríe willen dit overzieht, hoewel het. at weer twee wcken
geleden is dat dit duel werd gespceld, toch starten met
een korte besc|-rouwing over de ontmoeting oerterp-01de-
boornr voor beide kampen zeker een belangrijke weds,trijd"
De verrassing, waarop het steeds goeiende aanta.l suppor-ters dat ons eerste teani vergezelt, bij haar ultwed--strijdenr had gehoopt bleek nagenoeg gáen haarbare kaartte zi jn. t
Hoewel certerp over de gehele negentig ninuten wel dui-oetljk het spel bepaardé, zag het er ia de eerste speel-helft nog ni.et ongunstig uit 'voor de ijverig werkenóe
Zwart-Y/itten, die de serre vijandelijke stornilopen overhet algemeen rustig wisten te verwerken. : , , r

f,lrect na de thee kreeg het spel echter een duidelijke
wending, toen ook begonnen de gastheren aan te tonen :dat zij speltactisch en technisch op een hoger niveau
draai-en en de moeilljkheden waapin de Boarnéter formatlc
toen verzeild raakte, zijn dan ook gemakkerijk terug te
voererr tot het feit dat deze koplopér het spét zondërbal ook beheei'ste en het pósitiespel in arlé nroffifie
vormen blijft nu eenmaar èen onuiËbaar instruru.e[t vóor'
verllezen van een team, dat deze elementen wel- beheerst
is dan ook zeker geen sehande, $.aar zov eerder noeten
stinuleren tot het werken met een gerl.clte spelmethode,
dit lijkt mij eerlljker dan de zaken af te leiden en
verd,raaien met een kreupel stokpaardje a1s itzelfver-
trouwenrr, waarsnee te grote onbekende g-iet N-oenen ,

kwam opdravenr '... .
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Met het spelersmaterj-aal waarover ong eerste eJ-ftal mo-
menteeJ- kan beschikken, moet v:el. nieer gep:esteerd.kunnen
worden, want individueel kan onze selectie zich met ie-
dere tegenpqrtij meten maar het elftal als gehect kan,
zíj het al-l-een via een duidel-ijke gerichte en bewust
gekozen oefenmethode naar veel betere prestatles gele1d
worden.
Komt men technisch en tactiseh op een hogere trede te
qta?nr €h wê.r.ror[ zou dat bij, onze verenig+ng .niet kunnun
(de gennakkelijkste weg kiezen J-eidt rneestal. .naar een
doodlopende vreg), dan konen de resultaten vanzelf en het
daaraan inherente zelfvertrouwen ook wel, want de J-aatste
twee factoren gaan nu eenmaal onvermijdel"ijk samen stij-
gen of zakken.
Bovendien, en dat is nrisschien nog wel zo belangrijk;
geen enkele sportvereniging kan, zcnder een methodisehe
opbouw van pupillen tot en met senioren, behoorlijice
resu.l-taten boekene
ivlocht bovengenoende, duidelijk opbouwende kritiek [na-
tuurlijktt \!eer eens als gigenwijéheid en/of onzin worden
rritgelegdr bedenk dqn weI- éesst, 0at a"l-l'es wat ecn mens
niet wil of kan begrijpen altijd met onzín wordt betiteld,jamaer...'...
Toor de overige teams volgt oan dit weekend de laatste
::it voor cle winterstop,
.lldeboorn 2 ging zondag j.l. nog even bij Sint Nicolaas(ea)
cp bezoek en voegde hier via een 1-0 zege op Renado 3
weer twee punten aan haar totaal toe.
Todoende heeft nen nu de tweede plaats weer terug en kan
rlen d.e achtervolging met frisse moed beginnen.
..{kkrwc 2 zaL traditie getrouw wel weer een erg latige
opponent zijn, bovendien kunnen beide partijen de puntjes
crg goed gebruiken (ook ,lkkru.n om niet te degraderen).
i,let wat meer rust in het Boarnster spel moet het toch
kunngn lukken,......
lle veteranen hebben het St. Nicolaasfeest oB een ninder
prettige nanier gevierd, want de J.aatste weken strooiden
de tegenstanders (nh. Bergr.m en V/arga) nogal royaal ín
Ce één of andere"?roek, zodat doelpunten de Boarnster
doelnan als pepernoten om de or€n vlogen.



Het wordt tj-jd dat nnen tegen fijnje 3 weer eens de
orde op zaken gaat stellen, want die,laatste plaats
past toch echt niet bij onze oudjest
le dappere Blankenberg-pieten, die i.n fíjnje een
formidabele 4-2 overwinning uit het vuur wlsten te
slepen, moesten zondag j.l. in lrnsun ! we1 hun meer-
dere erkennen al viel- de score wat'hoog 'uit(4-1). 

,Wordt ikkrum 3 zondag in eigen huis gepa!t', dan blijft
een vierde plaats nog steeds een serieuzie mogel.ijkhóid.
Voor anze zaterdagrniddagtrappers begint het promotie-
avontuur,tje Langzamerhand erg benauvrend te worden, ook
tegen 2,V.3. kon m.en helaas weer nie t ovei'eind blljven.
Ze zit6-en nu eclrter itvelligtr in de winterstop en kunner
de woncien eens rustig likken.

B. de Vries.
-o-o-o-o-o- o-o-o-o-o-o-o- c-o- o-o- o-o- o-o-o-o-o- o- o-o-o -
l$gln;Ej,IgSrtN, vÍN HET Bqs.TgUR .

Voor de goede gang vaït, zaken l-ijkt het ons wenselijk
toe, piddcls het elubblad, de leden ervan in kennis
te stellen, dat de volgende leden zitrn geschorst, voor
alle activiteiten binnen de club.

Hr. J. liilagenaar .lchterom'rr .4. v/d I'aan Noordkan.t.
Irooptijd schorslntêtrr tot aan de eerstkcmende algemene
ledenvergad ering.
Deze vergadering kan de sehorsing opheffen of vcrlengen.
I1EIEN: Bestuursbesluiten deze twee leden aangaande,

herhaal-deijk door hun volkomen genegeerd.
ïoor het Sestuur natuurlijk een orrmogelijke
zaak dit te tolereren, zodat wlj op grond van
wangedtàgt mldqels de Statuten en Huishoudelijk
F.eglement, hun hebben geschorst.

De volgende noot w1llen wij
die de sohoen passe....... o

aan een ieder mcegevcn;
aa a a a a t a



I

laat eerst ulv gezond' verstand w'erken, dan pas uw emoti-
onele kant, dat lijkt ons de enige en jui.ste, manier,
om uw eigen na4m,in ere te houdenr mdde door het felt,
dat dit een zaak is, welke voor een ieder van u die
de schoen past, ver beneden peil is.
Het schijnt tegenwoordig rrinrr te zijn dat zeer kleine
minderheidsgroepen proberen hun wil op te leggen aan
grote groepen €.d.
Iit mag natuurlijk nimmer gebeuren en vooral in een
vereniging niet.
Nogmaals, bezint eer ge beglnt

Eet Bestuur' d .d. B-L2-t 75
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Hallo, hier Kees ui,t Haren,

tsetter Let as net! Maar Ja, iX Uen ïan huls uit niet
zot.n beste schrijver. Maar graag zov ik lanhs deze weg
de heren van het 3e elftal nog heeJ- harteliik bedankcn
voor het kadc dat ik van de jongens op mijn verjaardag
heb gekregen. Maar het allermooiste daanran vond ik
dat all-e jongens persoonlijk bi"i riij gekomen zijn het
te brengen, daar heb ik geen woorden voor, dat was
fantatisch, nognraals heel harletrijk dankl
In dan nog 1ets, jullie hoeven voor.mij niet elke wed-
strijd te winnen, maar denk er goed om dat je niet van
het viei'de verli 

Hartelijke Groeten

Kees PoePjes.

-O-O-O-O- O-O-O-O-O-O- C-O- O-O-O* O-O- C)-O ;O- a- O-O-O- O-O-o-

,iEN,,iO - OLTEBOORN 2

0p een goed bespeelb.Pan v'eld 'moeh'ten we Saan gras-
spplnten tegen anze tegenstanders Sint-Nie.



0m w.eer aansluiting te krijgen met de kop waren wcverplicht ofir te winnen.
Na het fluitjc van cen goed leidende schcidsrechtei'.
begonnen we weer oudervets te voetballen maar een kansto scoren bleef uit.
Maar door goed aandringen van onze ploeg lukte het
Piet Hoekstra de bal in het net te tlklcen.
In de tweede helft hadderi we mooie kansen maar helaas
Iukte het niemand in de voorhoede om tc seoren dat wel
verdient was gew,::€st.
,loor met 1-0 te winnen zi-jn we toch weer wat opgeklomncn
in dc ranglijst.
loor goeOó wit en stemroing in onze ploeg moeten 1roe

zorgen dat we onze grote eoncurrent Heerenveen kunnan
paSS c f€fi i'

\i/ietse.
-O-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-

IT T:LE)}E TSJIN I E TIJNJE

tEverything is the samel fan Billy Swan hcarde ik op I c
radio doe I t ik sneintomoarn nei Boarn ried.ItJat giet foar it tredde net mear opt' tocht i-k.
Ynrt forline koenen wy mei lijen clke snein in alftal
byelkoar krlje, kamen dcr minskcn to let, moasten noch
Êt bed wei hel-le wurden, of kamen hiclendal ne t oB-
dacgjen. Jan moasten der noch minsken 0t oare alftallen
ronsele wurdc.
Dan spilen wy wol rj-s yn de frjemdste opstelling, mei
de frjendste rissel-taten.
fat is nou oars; wy hawwe 17 spylders en ha lijen o&
eltsenien spylje to litten. Elke wedstriid twa reselr/es
mei en s?,. Nou Ís it noch net al-legearre like goed
regeleí wy hearre bygelyks noch wolris rykllk 1et oft
wy woJ. of net spylje moatte en de wikselspyldersregeling
sinnicht net cltsenien, omdat de yndruk bi-stiet4i dat
lt net allegcarre neffcns dfspraek glet. It[ar ocr 1t
algemicn is it gáns foroare. Nér BÈlly Swam h,at hwat
it tredde oanbilanget net gelyk mei syn 'Everythlngis the satrne | .



Kertier oer njoggenen ried ik Boarn ïrI. Krekt op tiid
dus. It wle drok yn it Joelh6fr krekt l.ike drok as for-
line jier; clé earste wie der aI.' ,

Nei fórrin fan tild waerd it noch drokker. Goed healwei
tsienen wienen .der a]- acht!
It wie sa njonkenlytsen drídfyt wurden dat <ier gjin wik-
selspylder's me1' giene, omdat der 6 6fsein hienen.
Tsjibbe,, Kees, Sjoerdr Jappie en 'de beide Teunissens
koenen net.
Jappie wie foar l-ngere tiid dtskeakele. Hy hie it yn
-e stokken hawn mei in hoeke biwapene betcn.
)er hied er sa ffiJ-eindig op omslein, {at syn. earm twa
kear sa dik wurden wie as gewoan wei ( en dat lycht der
al net om). iVlar ynpleats dat syn earm der twa kear sa sterk
fan weard giet er foar fjouwer wike nei de syktewet Yri.
Hoeti dit [rekt yn syn wurk gien is, en hoe't dÍt it
wurkskema fan.Rodenburg ynre war iage hat, kinne iim tink ik
by lurk yn re wurkpleats wol wii-dweidlch gewaer w[rde'
Undertusken wie der noch ien dt Ued fisker e[ wienen de
beide Sytses, de beide.GS:arten, larnmert, I{áns, Steven,
.Àlbert, lïiebe en llyn persoan oanwêzich. Noeh.mar ien to
nin dus. It wie Fokko, hoewol I t Sytse tasien hie dat
wy op hinr rekkenje;koenen. Vfy hawwè der rnar net mear op
rekkene en finus Rodenburg chartere.
!'ochs neflyk dat wy l? spilers hawwe._ Itlou koenen wy mei
ien ta, oaís hienen wy sáwn spylers Ét oare alftalJ.en
nedieh hawn.
Cmdat de,r yn re Tijnje aerdi-ch publiek wie, woJ- in man
as trije, fjouwer, koe it grinsrjochterfraechstik o1l-
lost wurde.
il;-'t-a;; 6fteape waerd, hienen wy allegearre it foar-
gefoel dat wy vvol ris dih de boat yn geane koenen.
ïi[ei 9-2 of s&.....rr.
,ler wie wol- reden foar. !/y mistên in stikmennich goede
spylders.r f.,,annmert moast Jappie forfanger en net alle
sóvf0ers''wienen l-ike fit. Steveb bina.ouen wle sneon
tó- sd flskien west. ït h1e him bêst foldoenl dat wol,
rnar 1t wie spi-tich dat it him net mear heuge mocht
hwat der nei- sneonto$iddei bard wie.

t
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Sels wie ik ek net sa fite $êr ik waerd farrsels op
linksback set. ]at is as it wol fit bin foar rís aigefaerlik, mar nou noch folle mear fansels.
f,e earste tidd ho],den wy Ít spylfjild lyts. It wie
4oait greater as És helt, en meastal hienen wy can
És 'tstrafschop$ebied en di-recte omgevingrr gen6eh.
Hoewol rt Iramrnert syn goal fiersten to great foun,
wie er fcar Tijnje dochs to Iyts.
!e earste kear dat wy oer de middelline karnen wie nei
in heal0re. f,at wie neidat lammert in corner ynplaets
fan dt I e goal der yn slein hie. t-0 duso
loe tt wy doehs op re nrÍddenline wienen hawwe. wy it
spyJ.fjild fuort mar greater makker €h gyng de striid
oant it skoft lyk o!.
Neitt skoft spiicn ivy hwat mcar opre oanfal. Nei in
l-yts kerti-er makke Sytsc iít in frije traep farr Hêns
gelyk. 1

Efkes letter wie it wer raek doe't Geart K nei in
hurde rítfa]- fan fier6f skeat
Ien fante fordedigers koe der noch krekt oankomme, mar
hy wie 'sa forbjustcre-dat er de bal fakkundich yn eigen
goal kopte.
f,at sinnichde de Tynsters net sa bot, mar mei praten
koenen se gjin goal meitsje. llat koe Steven woI.
Dan syn plak 6f op ós hel.t, praette hy de bal, via in
peari spilers nei Geart K, en r6p doe dat hy der yn moast,
hwat Geart dan ek fuortdaliks die, l-3.
lVy ha doe tsjinn de "jongens van Tijnje'r sein dat se de
moed noch net sakje litte noastenr e[ wy lieten harren
hwat kom&e.
Se hà doe stevich oanfallen, mar se koenen gjin goal
meitsje. - :

loe há wy yn iís acht"erhoede nar hwat stuntelích di-en,
en foar ds goal de ba]. ga faek hirrne'en wer en foar
harren fuotten spile dat it wol. goal wurde moast,
0p it,lêst slagge lt. Nou hie Tijnje tomlnsten lt ge-
fcel dat se it ek koeÍI€ÍI.

founen en Syjgg J hat-der doe mar 2-4 foar ds fan makke.



Sa hawwe'wy de stand.mar littPn;
It lêste kertier lieten wy Tljnje noch wol folop oan-
faller mar dat wie om l,amnert hwat oefenje to. litten.
Joert ik de middeis by Jelke wei nel h0s ta rled tocht
ikr l)it wÍe áIderwets; Billy Swam wie fanre moarn net
sa fier mis.

-O-C-O-O-C.;.O=O-C-O-O-O-O-C-O-O-O- O-O-C- O-O-O-O-C-C-C-O-

le jongens van lC

Je jongens van lC dle om I uur in.de boks hadden moeten
z: trn 'wáren-sr a1l-emaal op tii-t tiidstip_noq lang riet.
0m 1 uur waren er nog maar 2 speÍersr-5 minuteÀ ovef ddn
a,àar kwamen ii,l Huiteila en G. Visser binnen (tB r,.lit
JONGENS ) .
Vijf minuten later kwam J. MeesteÍ- in de b oks (ook te
J-aat ) .
0m half twee waren er nog ltrêe.f, net 11 spelers.
-lr waren cok een aastal spers dat nlet is komen opdagen
,:n het niet heeft, afgeaegt. (SCH;,&I JE).

'-O-O-O-0-O-O-O-O-O-O-C-O-O-O- O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

JL'SBOORN IT - KOOTS.TSIITII+T.,E 1.4 r-0

lomdom 3 uur moesten we voetballen tegen KootStertille.
ïaar hei hiel-d wat op met de scheldsrechte.r dle niet
las kOmen opdagen.. Daarom moe'st een scheidsrechter van
:ret 13 e].ftal- fluiten.j" frËt Uèàin van de eersie hetft werd er goed gevoetbatd
.:n daardoór kwanren wc ook met.l-0 voor te staan'
,iootstertille ,de ed alles terug om l-1 gelijk te krijgen
iiaar dat lukte niet. Er werd nog.wat ruig gcvoetbal-d en
,raar was ik de rechtsbuiten ook bii.
-n de rus! kregen we een kppie thee en daarna gingen
,.r€ w€er naar bulten.
in de tweede hel-ft wero het ander"s door het stormen op
.;llsi goal, maar door een uitstekend keepende Huj-te Bruin-
sma werd er nj.et tot een doelpunt gekomen'



Er-werd vaak voor buitenspel gefloten en daar was.,ik
cok bfj en daarmee keurde de scheidsrechter een doel-punt van een door een goed gevoetbalde Bart van Heel
werd afgekeurd "KootstertiJ-le kreeg ook een doelpunt maar werè ook af-
,ï:-;ï53"ï"Ë:Ë"":i'ffHnil,,"u,, gehad , maar het mocht
niet baten om 2-0 te scor€ílr
Na het einde van de'wecstrijd hadden we weer 2 punten.
llet is nu onze tweede wedstgijd dat we met 1-0 lewonnen
hebben. Jongens volgende keer moeten we tegen Haulder-
wijk uit, zulJ-en we dan woer 2 punten krijgen , dat
was nrooi me egenomen

Posr of niet.
. de rechtsbuiten.

- o-C-O -O-C-O- O- O- C-O- o-O-o-C- o-C-O-O-O-O-O-c-O-O- O-O- O-

PA0GilllWVI.tr JEUG; 13 f,FCEMBEiT

Jun, ^A Haulerw.Boys- Ol-deboorn
Jun. B Oldeboorn - H.l.T;
Jun.COerierp -Oldeboorn
SENIO REN 14 IXJM,I3EiI

Bakkeveen I Oldeboorn I
Oldeboorn2-lkkrunz
Iijnje 3 Oldeboorn 4
Íkkrum 3 0l-d eboorn 3

SENIO;TEN 21 )ECEMBER

/rkkrum - Oldeboorn 14.00 11.n.br

- o- O-O - O -O- O-O- O -O-C - O- C- O-O -O- O- O-O -O- O-O- o- O- O-O -O -O-

11.15 fj. Síetzema
14.00 K.S. Nolles
14,00 l,elder

14.00 J. Pruim
14.00 J. Srouwer
10.00 Leider .

10.0O leider

à.3. lVOENStlGrÉF-t-rF--
L I OeCemoer

ON:ER I,EIIING

rn.ArNrNG PUPII,Ï,EN 'ïN )E 'Zii,ll
+' VXN 9.30 tot 7.30

V"1\N H. V.AN trÏJI{.
- O-o-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-C-O-O-O-0-O- O-O-O-
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Onderstaande, verslaflen ziin-reeds e.4bele weken ou9:

Oldeboorn 18,- Spartaan 13

tr,ie moesten zaterdag i.l. voetballen tegen c1e ploeg uit
leinum. Toen we otls aan he-t verkl-eden vilAren kregen we

de opstelllng te horen.
trn dàt was eón zeev gevrijzigde opstelling.
Zo gingen de jongens het veld in.
foen Oó rust áan6rak stonden we achter me't 0-6.
Na de rust mochten w1j proberen er nog wat aarl te doen
t,&àt het mocht niet baten. :

Het was en bleef een PuinhooP.
Zo ve'']-oren we met o-8.

H.J. v.cl . Krieke

--O-O- O-O-O-C-O-O-O-O-C-O-O- O- O- O-O-O- O-O-O:-O-O:O-O=O: O-

,ic Svleach - Oldeboorn

irlet op- en pessimisne gingen we het ve1{,op.
- c tegenstanders begonnên dlrekt druk uit te oefe4en.
llodat we met L-0,achter kwamen'te staan. -

',1: konden misscheln weL wat doen maar we deden het op
.ltn minst.
ir werden nog 2 gcals gemaakt voor de rust.
rr.r het wekelijksè kopje thee speelden $re weer wat beter
cn deden zeffó e€íI pr:&r onverwachte ultvallen.
I"'à een tijd gespeeld te hebben maakten we een goalt
3-1r maar we hadden het nog lang niet gewonnen en dat
:-)ll ons ook niet'lukken.
;,.: eindstand was dan ook 3-I.
.i;n tweede helft aet mooie kansen waarval helaas maar
.' ín benut werd.

, .K'

- 1 - O- O- O- O- O- O- ^ -O- O-O - O - O- e- O- O-O- C- C - O -Q: Q : O-'8-O-O - -



Oldeboorn 1,,1 - Eastermar 1rl

Na de mentale opkikker van het door de rechtsachtergeschreven stukje in het voetbalkrantje, van vorlgeweek, eindelijk anze eerstc overwi-nniág.
Joor deze eerste overwlnning bêgint miésehien hetzelfvertrouwen in de ploeg te kómen. '

L,aten we het hopen.
Orn drie uur werà er door de uit Jubbega gekomen
scheidsrechter gefloten voor het begiË.
Vrijw_el de gehele eerste helft waren wij over hetgeheel genomen, beter.
Enkele mooi-e kansen werden onbenut gelaten door
slordigheidjes"
Maar na d e za goede eerste
te.rugval merkbaar.

helft was er toch een

f,och door "de redelijk dichte achterhoede en devoortreffclijk keepende l{uite Bruinsma werden we voor
een achterstand behoed.
Na enkele goede ultvpllen van ons, begonnen de tegen-
standers stceds meer* te kankeren. En à'at werd dooFBart van HeeI door een mooie uitval, goed bestraft,1-0" Na deze goal wai"en.er enkele tegenstanders dieniet af wilden trappen (tiebOen ze 1n-Eastennar ookt.v...........?) doch enkele verstardige knapen vatten
de achterstand sportiever op en trapten af.laar deze goal laat in de tweede helft viel was ervoor de tegenstander geen tijd mcer de achterstandgclijk te trekken. 1-0 dus.
Trouwens nlst u dat de heer J. Kalsbeek (onze leider)
ons vertelde dat hij zích een tweede Rinus Michelsbegint te voele.flo. . . .. . .?In lachertje natuurlijk (of begint nu de Victorie?).

Vif. Zandberg.

-O-o-OFO-O-o-O-O-O-C-O-O-O-O-O-O-o-O-O-O- O-O-O-O- O-O --
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Oerter^o - Oldeboorn 2-Q

In een enigzins gewij ztgde opstelritg_ bond oldeboorn
áu srr.i.jd áan neí Oeiteip. Hèt werd áf spoedig 93i0erijk.
àát-óó"1Àrp édn van de bètere ploegen in de 4e klasse C is;
een zeer bèwegelljk team met snell-e spitsen'
Qldeboorn gaf-echter uitstekend. partij en de inzet was
bcduidend [roter dan vorige week. tegen Irnsura"
ià àó""te Ëelft kwam.en we ongeschonden door, waarbij
á. lat ons twee maal redde eÀ Berend Hoekstra een keer
;p d; doeS-lijn moe st assisteren.
Ilier stonden reë}e scoringskansen van Rinze Valk en
l. Poepies tegenover.
iV" ! lb-ninután spelen in de twe.ede helft sloeg het
noodlot toe. Een ioorzet van rechts werd door de Oerterp
ï""àifo" in een joelpunt omgezet. Jezelfde speler bracht
een kwartier later oe stand oP 2-O.
ójt*Ooo"tt heeft.er nog alles áan gedaan op de bakens te
ir::zetten, maar we kwa^men. niet verder dan een se.r'j-e

vr:-je trappen net bUiren fu;t strafschopgebied en enige
pe,irLeksítUáties voor het Oerterp-doel-
ficst nog te verroelden dat een Oerterp-lFeler.en Haico
ïan 3i;[ in de tweede helft geblesseerd uitvíe]-en"
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