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VrAN H]lT BESTUUR.-

Het is reeds de gewoonte geworden dat wij in het
Kerstnumroer trachten iets zinnlgs te schrijven.

Voor deze keer willen wij het echtet ,zêer kort
houoen, aàngezien de situatie zich daar uitstekend 

i

voor leent. :

\'/ij wensen al-le leden en medewerkers een gemeend

Gelukkig Kerstfeest en een Voorspoed:.g l-976
toe en J-a.ten we met elkaar hopen, dat een ieder
die dat voor ztchzel-f nodig vindt, zieh zaL bezln-
nen en de wens dan zaL uitspreken, dat we in
vofledige han:ionie de V.V. Oldeboorn mogen he lpen
blijven voortdragen op de goede w,ê8r zij reeds
1s ingeslagen

Het bestuur.

--==O00OO==--



2' iLi;EER EEN JÁxi?., . . .
Het Lijkt nog aaar kort geleden, dat de redaetie

van dit clubblad kooitsachtig bezig was on het lierst-
numiner vart L974 in elkaar te draaien, naar opgeteld
zijn er inmicidels toeh al- weer zotn 365 d";g€o voo.r-
bijgegleden, en nu het hoogbejaarde L975 haar laat-
ste koude adentochten weer ultblaast, 'begint.iedereen
voor ztchzeLf zoals gewoonlijk de balans van goed en
kwar'd weer op te maken en ontkomt eell clubblad er na-
tuurlijk ook niet aan o& even kort terug te bllkken
op de voorbije maanden.

L975 dat de geschieoenis Ln zaL gaan'a1s het Jaar
van de v.rouw, bracht ons geen darnesvsetbal en kreeg
oerhalve weinig.vaJr op onze vereniglng, Oldeboorn
líjkt (eelukkig) nog Àiet rijp vooi fèninistisehe ac-
tiviteltenr'alhoewel de redactie het' bet.reurt,dat we \
nooit een €en vro[welijk betoog in dit blaa.dje 3.áD-
treffen.
Nee, voor onze nannenclub:' zaL het afgelopen Jaàr
dan'ook eerder de (nof,irlen) Soschiedenís ingaan als
het jaar van het rtBeloofde landil wa.nt nadat de kan-
tine reeds een feit is geworden, 'l ijken ook oe oefcn-
hoek en de het tweede speelveld hun voltooiing te
naderen, hetgeen onze club zowel op sportief als or-
ganisatorisch vlak duidclíjk meer armslag zaL ver-
sehaffen. ,]..
ïÍat oe overige zaken betràft is het zoaLs anze !'riese
me<iewerker Ids verleden week aI in het Engels opmeÈk-
tel "Everything is the saJne'i want wat voor het derde
elftal toen van toepassing was, gold het afgclopen
jaar wel duidelijk voor onze verenigÍ-ngszakenr een
rustig clubjaar zonaer echte hoogte- en dieptepunten,
evenals vorig sei.zoen dus.
Een jaar ook zonder topconflicten, alhocwel er na"tuur-
lijk wel eens oplopende meningsverschillen waren,
maar 1n een club met een kleihe 200 lecien waarbinnen
ieder 1id zíjn eigen opvattingen en idee'én over ver-
schillende zaken heeft en ook het recht heeft deze
te hebben en ze te uiten, moet nen dlt incalcuJ-€r€nr



3.
llan willen we nog kort evcn ingaan op een verhe[- ,

gend feit, n.1. de deelname aan traine rsc,trrsussen
door twee jeugdtrainers welke ecn duidelljke Bosi-tieve bijdTage betekent aan de opbouw van de jeugd-
afdeling, wat toch aL te vaak verwaarloosd of nin-
achtend benaders wordt
Hopenlijk slagen deze twee mensen erin een licentie
te behalen waarna we dan volgend jaar met drie gedi-
plomeerde jeugdlciders cindelijk eens een gerichte
trainingsmcthodlek op de jeugd kunnen toepassen, wat
wel nodig is om. iets te prestercn en de mocil-ljkheden
(verschuivlngen) O*ter op te kunnen vangenr lïè-.hopen
d;t er meer verstandlge mensen dit voorbeeld volgenl I t
Konden we vorig jaar nog taLloze schorsingen melden,
geiukkig kunnen we nu trots terug zien op een bijna
blanco stfaflijst na dlt cerste halfjaar - houen zol
ïnmiddels is op 14 dec. j.1. voor de F.V.B. en de
trei-nkaping in !ïij ster de winterstop ingegaan en zit
voor de meeste voetb"allers de helft van deze ccrope-
titie er al wÊer op met ?,eer'uitecnlopende resulta-
ten dat wel...,
0I;EB00r?N l-. (pseudoniem nu vocr F.C, Tigchelaar)---Toffigeklc ed door d e ni euwe al eerd e r genoemd e

sponsor geleidelijk aan tot betere prestatles en
vcrkeert voor het eerst sinds jaren niet 1n di-
rect degradatiegevaar, maar we moetcn voorult zien
en zeggen dan ook; 'rhet kan nog veel bete ril.....
dus werk aan de wlnkel voor begeleidlng en spelers
in L976.

OI.,r-EBOOnry_2. Cndanks de nog steeds
zlt er toch duidelijk iets fout
elftal, want het lukt de laatste
ni-et rneer. laten we hopen dat de
gevonden cn verholpen, zodat de
spocdig zuJ.len terugkerêrl.

goede klassering
bij ons tweede
maandcn helcmaal
oorzaak snel wordt

resultaten wêcr

0I,tE300nN J. :it enthousiaste team zoekt het dit
seizoen onder leiding van Rinus Slankenberg; hoger-
op en daar slaagt nen redclijk in.



4.
Inplaat s van illVe gaan na.zT r?ome 't (Ned . el f tai ) i"
hiér het strljdlied; t'\1e gaan naar bovcn" I

Succcs crnce.
OíiPgOOtlN 4. ztt in het moeras en zaL daar dc witrtcr-

-sffi'p 
odE moeten dcorbrengen_. . ,c jaartje s.gaall hier

.zowèl letterlijk als figuurli"ik iedcr se izoc-r
zwaarder tcllen'
Laten de oud je s dan v'rci-nig l-ucht mecr hebbcl-.
inzicht is ei nog ste ecis en dat zal he tr hopcl ':;ik
nog wcl omhoog-tillcn

0L-dB-00iI-."g. gaa! 4qt_t+ct redden, h.ot 1s iái*?"'
ni,,areveneensduicielijkdatrrrcnookn-'c;qi'!e
veel moeitc doet om hct Ucgenovergds'uci-tlc pl:orcireil
wAàr te mafuen. rir,l]a3r een nicLtw JaaT ka4 v::r'fr-'i-sserrci
vre rken, durs wic wect.

Gc-4QBg terugge[eken nu, want ondinks hct f c: . c]r;i;

meli"ïá hct vèrleden gemaak"t,e foU'i;en "ccl ka;r .l-crcllt
zt\ er tcch ook veel- vraa.r.)cid j-i: cie ults;p::j31.. vFi:.

Napoleon; I'Joe wel en zic nlet or''r.

-test nTi j nog icocr cen pï'etti5 kc::stÍeec. q'" ctl'l'
'v.oorspoedig L976 toe fie v"enscn.

. B" dc Vrics'
-O-O-O-O-O-O-O-O-o-O-O". o-O -O-O-O-O'-C-O-' C- O'-: -C* u -O-' C'-

\ Àre n D e,^ luc\ erx.,rl,.l,r,-?..1. *r

€t q&A

cltw\ wrlF

lu,u OQ,d'""
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E r\T =,nn^^ nnr 5 .ovERZrcHT 1975_ 0i?EB00nN.-
In het begln van het jaar legden wc.de basis voor

hanohaving in de 4e kl. .41 was het dan niet heog, naar
de lsa.mgeest onder de jongens was wel.omhoog gegaan en
wat is er nu mooier voor een voetbarlerr.,hoog_ eindigen
met een krankzinnig geruk en gezanik ond.er eÍkaar oÍ
me t een leuke sfeer., wat lager geklasseerd. Een voet-baller moct met het'sehuÍrn óp de bek,van het terreinaf komen ,omdat hij zich le eg gespeeld heeftr eh nie t
ondat die Taadklep steeds openscheurde ondat het hemniet naar de zi-n ging.

Halverwege dit jaar glngen we op rej-s. ,
Nou dan zíe je de mens eens anders dan op het velo.
Neem nu bijv. onze leider, nienand van ons wist dathij zo kon dansen en eten. .Alhoewel ons de uicn soms
om de orcn.vlogen. Ook was hij naar. het huwel.ijksbu-
reau geweest om daar een vrouw cn drie kinderen te
kcpen. Tevens haci hij gesoliciteerd als direkteur va^a
de Fries en was ook aangenomen.
lïoe meer pils onze trainer dronk hoe meer antiek hij
verkocht. In Slagharen stapten twee *11, gekleurde
lijken uit de achtbaan, alhoewel z9 er hoogblczend "wa-ren ingestapt. Een,paar van onze trouwe vfóuwelijke
supporters n-addcn zich voor de Lzehspiegels gewaagd
en kwamen tot dc ontdekking dat ze in verwaehting wa-
ren geraakt. i'iadat ze wat gekalmeerd waren ên zc ver-teld was dat het maar nep was, gingen ze opgewekt ver-
der net deze arnusa*nte dag.

Ook zijn we dit jaar naer ecn toernooi in lronten
geweest, waar het succes nlet bepaald gced wês.
Het waren tevens cie eerste actieve daden van onze
nieuwe aanwinst de ileer H. van )ijkr- bekend goochelaar
op he t veld €n tevens bemidcielaar tussen de scheids-
rechter en tegenstander, we ncemen hem.Fred,
0p de terugweg vanuj-t -rronten., wilden we even naal"
Pierke 1n langezwaag, maa? onze grensrechter had zijn
vlag vergeten dus zijn. we maar naar huis gegaan.

Ook ztjn er weer oefenwedstrijden gespeeld maar we-
geRs gebrek aan inkt, wijt ik ne hj.er'maar niet ver-
der over uit.



6' Jit jaar is onze oude sponscr meneer Champlons
overleden. IWaar zoaLs het altijd ga,r.tr e r wordt
geooocr en geboren. Nu dit wlst onze j_eicier ook,
en na enige onOerhoucit met onze pl'"atselijk boirel-
sehenker de Heer Tigchelac.p w€rd or een nieuwe.
sponsor genaamd nGoerresrr geboren. Iiet is een ge-
zonde knaap in d e maat naai kcuze. rlooo jack mét
zwe.rte strepen en een zwarte broek mct rcoie stre-
pen.

Ter penne van dit stukj e zi.t de helft + é,én wcd-
strijd van ue compctltie er op. In cte eerste hel_ft
vergaaroen we B punten uit 10 wedstrijoen. Vecl ishet ccht n1etl ffczêr w€ hebben oc eerétc wedstrijd
in d e 2e helf t va"n .de cornpetitie gespeel-d .en u1t
tegen Rakkeveen. Ër. nocst gewonnen wordehlen dat i s
inderdoag gebeurd. -.at we daar allenaal heelhuicis.,
weg gekonen'zíjnr Fàg Joost weten. lr/el staeit het
nu vast dat we voorlopig geen degradertie' kanoidaat
zijn, en.a1s we zondag &.s. thuis tegen lkkr.um vrin-
nen. zÍt het allemaal .recietijk snor (:-1s*.en weder-
díenende ) . .Natuurli.ik *moet ór don eoeà traind wor-
den en de tra r4eer 99. ezoch\ worden.

in het nie uwe jaar zowel nentaal als taktisch oJ.:
technisch

Gezellige licrstdagen en een Goed Uiteinoe.

Jan de Jong.
-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-
BjICKEVi}EN - 0L--rEBOOr?N.-

Na thuis met 4-0 va.n Bakkeveen te hebben gewonnen
zagen we er nu toch-wat tegen opr immers Bakkeveen
haaloe vorige jaren, zod ra het er wat dulster uit
begon te zien, hun o[de speleÍ:s wcer van sta], dle
nu ze het speltechnisch nie,t neer aan kunnenr'all-es
raa.kten .wat binnen berelk kwan. vïat dit 'betrof viel
het nu nog enigszins rnee, d€ tsakkeveenploeg d1e nu
binnen de iijnen kwan was nog vrij jongr-gemeen wa-
ren ze echter wel. Na een vrij rustig begin, waarln
geen van beide ploegen serieuze kansen h.ad geh*0,



7'
kregen we, na ecn mooÍe opgezette aanval, een kans'dle
echter door de ,sakkeveeR-verdediging'-kon -worden on-
clerschept, maar door gocd storen kon de bal niet goed
worden weggewerkt en kon L. Poepjcs zieh rceesten maken
van de bal, waarna hij beheerst scoorde.

Na cleze goal krryanr de ware tsakkeveen menta.l-ite.it:aan
het llcht t ze gingen vee I natrappen cn ook .trappen op
kniehoogte bleek ecn favoriete trucr die veel werd
toegepast. Toch leverdc Bakkevcen voor rust crg weinig
mocilljkheden vocr ons op en dc 1-0 voorsprong kcn dan
ook worden gch<.ndhaafd.
Na de rust werd Bakkevcen gaandeweg harder en gemener
doch hct antwoord van Oldeboorn kwam toen oolg wat
resulteerdc in een boeking van ecn van onzc eigen spe-
l-crs en cok voor slechts éé,n van Bakkcvcen.
-e zecr zwakke scheidsrechtcr krccg hct nu crg raoci-
lijk, de fredstrijd wcrd nu steeds ruwer en gcmener en
kwalitatief daardoor slcchtcr. llct l-aatste kwartier
ging Sakkeveen flink aandringen, wat ruimte voor onze
voorhoeoe spelers betekcnde en uit een snellc uitval
was het weer L. Foctrijes oie scoordc, maar dit doelpunt
werd op advles van dc grensrechtcr afgekeurd op buitcn-
spel, wat ons zcer onv{aarschijnlijk voorkwam. Je Laat-
ste nrinuten werdcn wel crg bcnauwd, m,ier de l--0 voor-
sprong kon worden vastgchouden.

lchtcraf kondcn we toeh tcvrcden ztjn met'de twe4
punten,uit oen weostrijd die onocr leiding van ccn gce-
oe schcidsrechtcr vecl bctcr had kunncn ztJn.

Na de laatstc tijcl vccl tc hcbben. vcrloren' hcbbcn
\rc nu toeh we er cens twec punten kunncn pakkcn.
.'rit rncet volgendc we ek thuis tegcn /kkrum ook moge-

lijk ziSn en rie t twce pirnten uit die wcdstrijd kunncn
wc we er aardig stljgen in hct kl-assementr er zaT dus
hard moetcn worden gewcrkt. l

Gerrit Ottcr,
-o-o-o-o-o-c-o-o-o-o-o- o- o-o-o-o-o-c-o-o- o-o-o-o- o-o-



B.
ST.AN; 4e I{I"ASSE C.-(Brjgeffir

Ocrterp
T.F. S.
Tijnj e
\/ilp. Boys
Surh. ve en
Gorred ij k
Irnsum
01d eboorn
Buitenpost
.Akkrwr
Bakkeveen

G. Otter).
1T
1].
10
l1
10
10
10
11
11
10
11

7
7
5
6
4
3
3
4
2

1

418
2' 2 16
41L4
r413
2410
431_0
431025r0
367
464284

L73
2Ag
22-L2
12-\2
L4-11
9.7

11-11
L2-11
13-18,5 * 26
4-2L

-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

I'iISSER V/'N HnT J/inR.-
Via ondcrstaandc jury, die tot bclangrijkste taak

head op kritisch- positievc vvijze al die voorvallen
en,.pe_rsonen te honoreren me t ecn cijf,erwaardering
van óén tot tien, clic hebben gelcid tot het in dís-
kredict brengen van dc voctbaflcrij bj-nnen onzc club
kwam het volgcnde klaseement tot standc

{ggy,; G. Otte r (voorzltter algeraene. dlenst); J. van
I(alsbeek ( gecste li jk aciviseur) ; C. IIard eveld
(medisch adviscur); de llêer N.N. (journalíst).

Klassementl 3r waren zoveel uitsprakcn en/of handc-
l-----86!en, dÍe door hun oliedón karaktcr voor dit

klassement in aanmcrking kwanen, dat rfle slechts
de top tien afcirukken.

1. (fO punten) voore je vctc.rancn, vanwcge hun **u-
dclijke nedcrlaag tegen Otdeboorn l.

2. ( g punten) voor; J)e heren .A. v.d. Laan en J. Vla-
genaËLr voor hun d oorzettingsvermogen.

l. ( B punten) .voor: !e enthousiaste ouders van o,nze
jeugdspelers voor hun massalc opkomst en steun,

bij de thuiswedstrijden. / .(rie vegder pag. 25).
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PRCFIEL V..AN8 H/ICO V,.IN: fIJK..
Beroep; Militair ( sergcant)
In welke vcreniglngen hebt U achtercenvolgens
gespe cld? iioo.d.Geel (fc clftal); Blauvr tiit

'34 (fe elftat); T,ccuwardcn
(eerste elftal-) on Oldcborrn.

trVelke sport hccft Uw mecste belangstelling?
Voetbal uiteraard.

Beste trainer die U hebt mecgcmaakt;
Elgenlijk gecn voorkeur, alhccwcl
lhr. Lraayer tijdcns de Nrcrdelijkc
iVlilitaire selectie-periode door zijn
pcrsoonlijke benadcring wcJ- aansprak

-lleh doorgebrokcn tcgcnstandcr nccrhalcn, mag dat?
.';ls hct absoluut nict anders kan wcl-
(nood brcekt wettcn).

llcc vlndt U het peil va.n dc arbitragc in dc 4e klas
amate urs? 

3:, ":"";"[:liu.ï:í"Ë::":ff"iil*i;*
gcdurendc dit scizoen, zcer rcdclijk
goed gcnoemd worden.

lachen na ccn ncd crlaágr rêg cn kan dat?
lat hangt van de omstandighedcn af,
d.w.Z. hoe er wbrdt verloren, hct



10.
vcrlies van ccn supcricure tegen-
stanocr al-s Ocrtcrp is ecn gchccl
andere zaak als dc vreemde nedcr-
Laag tegen Irnsum na ecn gelijkgp-
gaand e stríju .

Favorictc speler?
NationaaLz zcnder tvrijfcl Johan
Nccskens. Rcgion'aal ; lirk Valk
( prirna doelvcrd cdiger) .

Hoe beschouwt U dc sfcer en cntourage binnen dc
V.Y. Oldeboorn? le sf e cr i-s zondcr me er uitstckend

en de cntourage is ulteraard bc-
perkt, mear na de accomod,.tie-uit-
brelding in de lcop van het volgcnd
jaar zal acze zeker mccr dan toe-
relkcnd zitrn,

\/ic wordt'er kampiocn 1n dó Vierdc Iíl-as C en wic
degradecrt cr? Ócrtcrp of Tijnj e zal als kamplocn

cindigen, terwijt Bakkcvcen zal
degr?dercn. :

ïiat vinot U van het clubblad?
Goed cn cr iryorclt nijns inzi-cns
vcel te weinig gcbruik van gcmaakt!

(1" redactic sluit z:.ch vollcdig bij clczc laatstc
wcorden aàn, cn hoopt dát U cns vrekelijks met
cen encnnc berg copy zuLt vcrblijden).

-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

BESTI sPqJgynPI+U. -
/,ls je gevraagd wordt om ecn stukjc te schrijVen

over hot afgelopen jaar, dan begln jc eerst ecns
tc denkcn, wat is er zcal gebcurd mct de Zld-spelers.
Nou in de ccrstc plaats zljn wc dit selzocn begoh-
nen met enkelc nièuwe ledcn te verwelkomcn.
}nze )ouwe 1s nog steeds ziek, hct wil maar niet.
lVe kunnen anders nlks docn dan '.,ouwe bctcrschap
toe te wensen en hopen dat hii gauw wecr in ons
midd en kan ziin.



11.llan dat Johan wcer genezen is van zijn vcetbrcuk, vo-rig seizoen opgclcpen.
Tli kon dezc maand ztin oude plaats 1n de goal wcerinncnen. )an hcbben twec medcspelcrs hun já-*oord ge -gevcn aan hun wcderhelft. Hun wensen wc vóel gocds tocmct de woordenl tralle begin is mceilijlt'. -
f,e damcs moeten cr natuurlijk wer op iekcnen dat hun
mannen zaterdags op hun post mceten ztjn
Nu icts ovcr de cerste helft van dit sáizoen.
l\'Ícchten we hct vorigc selzoen veel succes bocken, dit
iea! gaat hct maar niet, 6én excuusr we hadden beter
4e k]-. kunnen blijven spelen. Maar hct lot bcsliste
1tfe hebbcn tot nu, toe allcs vcrlorcn, wie we et misschi-enbrcngt L976 daar ccn ommekccr i:r, aihcewer ik dat nietzie zitten. I\,Iaar wc blijvcn moed'houdcn, Mct een icder
Goede Kerstdagen toe te wensc? (niet te vccl etcn, datis nict goed voor de conditie ) cn mct dc Be stc yfenscn
Icgr I976r cfl vooral_ ecn sporticf Jear voor
V.V. 0loebccrn, besluit ik hiermec mijn rel-aas.* 

J, v. d . Veen.
-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_o_
0I,--3800_RN 18 - Íi.)"f. lF (fcqltcrbrqq!)"-

Ïie moestcn dczc wcdstrijcl wel rnrinncn, anders was dcderde plaats niet mcer bcicikbar.ar voor ons.
3n de Hecr B. rle vries knoopte da.t ons ock goed in dcoren. Nlaar na enkele minutcn spclen sccorde ccn Hf,T-erI-0. En daar ging onze dc.rdc plaats aI grctcndccls,
maep cr kon nog yq! alles gcbcurcn totdát er ccn pe-nalty kwam voor HrT. Iin ze schotcn hem keurig nctjes in
de hoek en het was o-2..ie eerste helft was áfgelópcn.u. de vries kwam cr 1n voor H. ccsterbaan en Fl Hcidavcor Ph. )ijkstra. l.le stand wijzigde nict. Jcngens ven
18 nu mceten we cr tcch wel wat aan doen. En wó gaer-
na de wlnte rstop er weer hard tcgenaan o.l.v. -
B. de Vrics cn S. Teuncssen.

H. 0ostcrbaan.
-c-c-o-o-o-c-o-o-o-c-o-o-o-o- c-o-o- o-o-c-o-o- o- o-o-o-o_



L2.
::aI Hef lc elen,ll"-

Met het naderen van Kcrstmis cn
1s hct gcbruikcli- jk dat de lcid cr
enige kanttckeningcn zal makcn cvc
deeJ- der voetbal-competltie cn mocd
he t tweedc dcel- daarvan.

het Nicuv,'c Jaar
Vc;fi. 'Cc-ft Cl-f tal
r het af'gelopen
insprecltt voc.ï'

lielnu dat 1s niet mijn beclocling daar doc:: hctpraetlsch wckelijks contact mct clk.rar',vc vc,l-cloi'l-dc op- de hcogte zijn van niijn ncning cn da.:.ï. -- za-_ver ik weet - hct nog nict vccl is íoorgcl:omc.n cl*t
hc t le zo hccg cp g c c orípc titi c_l.r j st .roó..-.1:v,a i.i-s hct venzclf sprckcnd da,t we gczancnlijr: zv-rf.enproberen om dczc ptaa'ts tc hanàlta,ven, z) ni.c.i; tcvcrbctcrcn.
ii'ra,t de kcmcnoc f ces;cagcn betreft vlil- ili ,,r.'rr.r.rr ,.í]-.
!1"u.r:k na.l,cn ;var'. ciczc górcgcni:.,..ic orn lutii Ë 

"iï"tï,1._r-bi j:cnu iri' p1-czi,:r'i;e ci..gc.ii toc ic v'rc l-r.s.._., cn dar-ju-, líc '.'oo.- lr.ct .lcon-r,dc je,ar Lg:S vccl v.-.c.,";_ nr;-;J
cn gci-ukl vccrs.l, i-_ C e .p::ivé-sÍcer ncgcn hcl:lc;r,
Jan urii i.k'roci: .nog dc yrou\vc1i-jkc lia;r..; vi1u. o.lLs
cif,'bai- b cd anl;cit \.-oc-r' l,c.i; r.r,i j^l_a.ien -- rii.Jl
9 
ific zcr,àagruoï.gcn va..1 .1;-i:r Àa:-:cn, rcJ?

Tct spccdig nz dc',iir'.tc-rstc.n.

"r.-,.\,-*j c,,l
-L _ v -- r)v.:

. vê ,..1 ccf .l cn .

. l:r " 81anl;ci-_bu:.g 
"

- o -0--o- c*c -c -.o *o-c* c *c- o. - o " o *o _ o-.c-o_ c_. r._o-- o._ c"_ c.- o*,

IiS-Eg- ts,*:iT,Iq{! .* -

ll;rar aanlcidrng van dc lcdactrc van dc z':tzz.-i ,i/j,t.-ten orn als vertcgc:t',rc,crclige r rr'rn hc t +c,le c.n. L)r,-c:,,
z:,cht_ te gcv cn van hc-, r,vcl cn r.rcc ..rin borrcir3lrrc.r.c,l c
elf ta]- ' h, aa .,- n..tr'z ^1;tt is natuurl-ijk nÍct .zt j-a.\r__,jLjl.Lli:\_\rj-_ij1,r :,.á.|iEC-
zicn de rcsulta'ben ni-et zo crg pc;itref ít tr:t. '-

Ondanks.dí!.hebbcn v!'c eï', ncg ótêccjs vecl pjepicr
in, cn er koricn hcu-s nog v-vcl e ,er1 pap*l. prmï; jps.
Jie ond crstc plaats nioct' cok baze; vvc:rd cn., 

-r'Êiaï. 
eris gecn Spcler in ot-rs elfta] die daer wil blljr,,en

staan. .,.



Iict getuk hebben we ook ccht niet mee gehad, tf '
tcrwijl er ook nog veel blcssurcs warcn. Maar datis nu ecnmaal het risico van de oudjes, ze worden
veel- kwetsbaarder. \'ie hebben altijd nog ecn elftal
op dc bccn kunnen brengen, nocht er al_ een pro-
blccm ztjn dan konden we rustig cen bcrcep doen op
d c Blankenberg-pieten.
Over geluk gcàproken een sprekcnd voorbeeld hicrvan
is wal- dc wccistrÍjd tcgen het 3e elftat. In p.kweg
5 minuten (j" jcngens van hct 3c btijf naar iustiá)
J doelpunten tcgen, cn ja dan ga ie de boot in.
lat dic oucijcs ncg wel in dc twecde hclft dc achter-
stand kcnden vcrklci-ncn met twee doclpuntcn pleit
toch ccht niet vocr hen, dus jcngens doc wat aan de
eonditi c.
Zoals jutlie weten komcn wc nog een kccr tegcnovcr
clkaar te staan.
0m dan tot de rcaliteit terug tc kcrcn, het gaat
echt nict zo best mct het 4e elftal.
Maar wc hcbbcn mct clkaar bcslotcn hicraan na de win-
tcrstop icts tc gaen dcen. Bij ccn vollcdigc inzct,
wat meer mct dc kop voetballcn, accoord gadn mct mis-
schicn cen twijfclachtigc beslissíng van dc scheids-
rcchtcr, wat nindcr praten en gclocf mc dc puntjes
kcmcn wel..Tcvcns hebbcn wc ock nog cen tegcnslag'
raoctcn incasscrcn. lurk i?e 1tsrtra, onze actieve lcidcr
hceft vrcgens drukkc wcrkzaamhedcn rnoctcn bedankcn
voor hct lcidcrschap. ir/ctcndc hoc druk ,-rurk hct in-
dcrdaad hccft, ze1-fá in het bcetje z.g. vrije tijd
kunnen wc alhocwcl hct óns crg spijt hlervobr vollc-
Cig begrip opbrcngcn. \,fiJ- dan ook nog langs dczc wcg
namcns het 4c f,urk hartelijk tjcdankcn vooi hct vclc-
(vaan ondankbare) wcrk dat.tlurk vocr ons hceft gcdaan
lr/ij als 4e hcpcn hcm tczíjnertijd nog cen S.crinnering
aan tc kunnen bicden als dank en waardcring vcor dc
manier waarop hlj altijd vocr cns kLaar stcnd.
Jammer )urk, maar ncg hccl hartelijk bcdankt.
H1j die vecl doct maakt natuurlijk ook fontcn, maar
dat is naar ik meen lurk maar één keer overkomen.
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tit was dan wel tijdens dj-e autoloze zondagen.
nurk had bevel gegeven allemaal- op de flets. He-
l-aas kreeg ik dispensatáe en mocht op de bromnrer.
Natuurlijk lurk, de hagelbuien.qelgen weJ. afs
excuus maar de manier waarop jii als leider de jon-
gens thuisbracht. Nu was d1t nog niet zo €rgr maar
de daarop volgend e 'zcndag allemaal af zeggers.
Hoe dlt kon snap ik nog niet
Voor ik d an ga eindigen, zov ik dan graag alle
zieken en geblesseerden en voora-l l"ees in Haren van
harte beterschap wensen en maar hopen dat ze er al-
len volgend jaar weer bij zalLen zitrn
0m nog eens op Kees terug te komen, jongen wat zou-
den we het allen fljn vinden al-s jij straks tijdens
de grote strijd tussen het le en 4e aan de lijn zav
staan. De uiisl;g kan je wel eens tegenvallen, maav
wat geeft dàt als je maar eerst weer thuis bent.
Ook hoop ik voo'r het 3e dat jij al.s de vrolijke noot
spoedlg weer in hun geledereri zult zrJn"
Tot slot we.ns ik bestqur, lec.,en, redactie 'en dona-
teurs e'n vooral d,e jorïgens van het veteranenelftat
met hun gezin heel gezellige, smakelijke .en voo::al-
Prettige' Kerstdci.gerr met daaropvolgend eel1 Voo:'spoe-
dig en sportief L976 toe"

1." llljholt.
-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-"
V.AN tE ilEn.AICTÏE. -

lÍet is voor iedereen mogelijk gedurende el-]c t'ree--
kend van vrijQagavond 18.00 uur tot zondagmlddag
13.00 uur tel-efonísch informatle in te winnen
ínzake;

:( algehele afgelasting wedstrijdprogramnar s
KNYB en afdelingen.

tE afgelaste wedstíi3den betaald voetbal Á en C

elfta]lenr '

;r€ .afgelaste wedstrijden hoof dklasse zondag-
amat eurvoetbal-.



afgelaste wedstrijden eerste klasse
àmateurvoetbal-

pgJul/il'igEg o - 2L 4zL4 .

via d.it nummer wordt u van qur t.ot uur geïnf,ormeerd
overdes.i;andvano,aken,tnzakeargàrásïing:_-
Tevens zuLl-en b.ovendien de berichtgevingen-via deradia-nleuwsdienst, de \r,4i1.4 en de .Avno en eventueelde televisie op de daarvoor aangegeven tijden normáal
doorgang blijven vinden.

--==j==--
scheidsrechterver. ïIeerenveen e.o. is er in geslaagd
voor NIA.AIIDÁG 12 J.ANUIftI L976 als spreker aan ,r;e -
trekken SPITZ KOHN, de trainer van-FC f';íENTtr.-
Heeft U voqr deze avond belangstelling, Laat het dan
l-veten voor de 29ste a. s. bij de secreta.:is.

* , l_5.zonaag-

--==0==.---
ïïat bij enketren onder-ons als negatief overkomtl heefb;g- soms een positieve uítwerking.

--==f==--
Bij een-achterstand van ons eerste en vrat vochtig v/eer
hebben de stalen zenuwen van bepaalde supporters deneiging orn te gaan.roesten.

---0==--'

verwachten strenge winted'kunnen volgens Syas en
Kobus verscheidene Boarnsters wel eens koud op de
h3gd:en slaan, want wie kan er heden ten dage àog
''hán butsetr.
Sijas en Kobus hebben dan ook'een schriftelijke cur-
sus "hàn butsen" samengesteld ? waar ze binneÀkort mee
hopen te starten. .Aangif te bij één van bovengenoemdeheren' 

--=-c==--
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De jaarlijkse feestavond is gepland op
ar:- L976.r op een vrljdagavond.

20 febru-

--=-0----
Het bestuur van V.V. Oldeboorn heeft de redactie
verzocht geen stukjes meer in het krantje op te
nemen met aïeen de ondertekening ld.N.

--==0==--
Gabe i?odenburg dacht dat de nieuwe oefenhoek over
een week of 6 1n gebruik kon uiorden genomen, op
wat voor schoeisel, dat kroort U dan wel.

--==!==--
.Als de douches gebruikt'worden zoals het moet en
kan, dan hebben de spelers dle van B tot 9 trai-
nen ook nog warm water.

--==Q==--
Gercit Otter was nogal gebelgd, over wat hfj noem-
de "negatieve schrijverij I' betreffende onze trainer
het kan ook anders Gerrit, getuige het stukje van
J. I'ii jnhcer.

--==Q==--
F,et fietspad van liogebrug op naar Braksdljk is zo
slecht dat e en lici \ran ons zrn kunstgebit op de
Hogebrug alvast in z'n ieszak stopt, dan is het
wel erg.

--==0==--
:len aanvraag van het bestuur van VV Olcjebcorn om

rondom het sportterrein reclameborden te mogen
plaatsen Ís door B. en \i. afgewe'hen. B. en \ii. '

zrJn van mening "dat dergelijke borden een ernsti-
ge ontsiering van het landschap betekeneorr.
Laten wij het daar eerst naar even op houden en
de voersi-lors, ligboxstal-l-en en wltte kullhoezen
maar vergeten.
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L7.De redactie van het clubblad de rrZwartwittenil 
,bestaande uit r .'

Gea I{ofstra - schregardus, Janke Hoekstra - .Atsma,
Bonny cie Vries en Joh. Spoelstra,

gaat ook in de winterstop èn wel trlm J.ANUAI?ï 19?6.

-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-

l'{et een l-euk sal-do aIs penningmeester begonnen
en na nog geen half Jaar reeds diep in de rodeeijfers; ondergetekende had ztch geen betere start
kunnen wensenl I
Natuurlijk waren de enorme financiële lasten tbv
ons ni-euwe sportcomplex te voorzien, maar toch komt
men -ltijd nog voor onverwacht verrassingen te staanUit de inkomsten van een nog steeds goed draaiende
toto/lotto en een geslaagde-loterij Ëopen wij de
situatie weer. lets r.echt te trekken.
Indien nodlg zullen er meerdere akties op touw
worden gezet. Van ieder lid wordt dan ook verwacht
d.'t hij zijn uiterste best doet om zoveol mogelijk
loten te verkopen, want het is bcsllst nodig-dat-
alle loten verkocht vvorden.
!e buitenleclen (uitgezonderd degenen die reeds mee-
werken aan een automatlsche overschrijving) kunnen
het nieuvle jaar goed beginnen door al-vast de con-
tributie over het selzoen I975-1976 te betalen.
lit kan, behalve contant, ook door overschrljving
op "nrr 3483.50.?oB t n11.v. Y.v. Oldeboonn
bij de r?abobank Oldeboorn of op

gironr. 1210501 t.n..v. Penningnee ster
V.V. Ol-d eboorn.
De contributie bedraagt voor senioren ,f 60r--,
voor A - junioren rf 40r--, voor B- en C- junioren
,f 25r--, voor .i{- pupillen ,f L5r-- en voor
B- pupillen .r" l0r-- :
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Verder z:-jn er enkele mensen dle de buskos-

ten à ; 8,50 van de reis naar )ront€n nog moe-
: ten betalen en er worden nog een paar boetes

verwacht van personen die.met de sl,rafcommissie
. in aanraking zLjn geweest.
Liefhebbers om eens een gokje te wagen in de
toto/lotto kunnen ztch mótoón bij ola.

lJ. Brand inga, J . Ir{i jnheer, H. Níeuwland ,ir/. de i?oos en onoergetekende.
- Lle formuli-eren worden elke d'insdag of -wó'ens-

dag keurig bij de mensen thuis afgehaald en er
zijn het afgelopen Jaer reeds vele pr.ijzen
in OIdeboorn en omgevr-ng gevallen.
ii'ien kan (wat waarschijnlijk niet bij iedeÍ'ee.r
bekend is)'Ui; cte lotto ook met een maandf o:--
mulíer meáspel-en, zoaat men niet elke week
een formuller behoef.b in te vull-en,
Tenslgtte zouden lvij nog best v'rat meer dona-.
teurs kunnen gebruiken, daerr oit aontal dc
laatste jaren behoorï.ijk is gedaald.
trona.te ur kan men re ed s wo rci en vo ar í 10, *-.-
per jaar en wÍe oit te weinig vindt mag -

onoerste[nend.lid worden h. ,to 20r-- per jaar"
tenk hier eens over na tijc,ens de (naar j.k
hoop) Prettige ICerstdagen en alvast eeil
G91,ukk1g l'Iieuwjaqr toegewenst

S . Hui sman.

-o-o; o-o- o- o-o- o-o- o-o- o- o-o-o-o-o- o-o-o- o--or o-

'frryry 6 L*.

lt
,
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OVTRZICHT JEUGI]iIFT.ALLEN. -

Lichtelijk doof d:or het lawaai geprodueeerd door
de 3 toeschouwers en nog geheel onder de indruk van
deze overweldigende menserunassa, aangetroffen op het
voetbalveld, kwam het volgende overzicht tot stand.

,Ult bovenste.àride Írc"g fiert concluderen dat de pu-
blieke belangstelling bij de jeugdwedstrijden niet
bijzonder groot is
i'let name de ouders van onze jeugd zouoen zich best
wat meer op het voetbalveld mogen vertonen.
llu is het niet mijn bedoeling om de ouders te vertel-
len wat ze moeten doen en laten inzake het voetbal,
maar het is nog steeds een feit dat ue verschill-ende;
jeugdleiders vaak veel moeite moeten doen deze ouders
de positierle uitzoncjeringen daargelaten, te bewegen
ztchtzelf en hun auto beschikbaar te stell-en voor
d e u-itwed stri jd cn. Hierin zou toch wel e ens verande-
ring nogen konen.
Gelukkig is de jeugd 2eLf kennelijk enthcusiaster
dan de oudersr ,lat wel blijkt uit het gcede trainings
bezoek" lesondanks vallen d€ rcsultaten hela.as wat
!^ 

-^.^uuirurl.
iién van de oorzaken zourkunnen zijn dat er nogal wat
met verschillcnde spelers is geschoven om alle etf-

*,tall"yr,gompleet te krijgen. Dit betekent overigens
ni','t, dat er te weinig jeugd was o!0 weer alle elftal-
len aa.n de competitie deel te laten nemen, inte gen-
deel t e r kon dit jaar w,eer een E-pui-illenteam worden'1nge schreven "
Hoewel deze knaapjes a1 menig wecistrljd hebben verlo-
rcn, is hun enthó,usiasme nog niet ve rÀinde rd.i
.Aan de lnstelling van dcze spelers zouden all-e elf-
tallen een voorbeeld kunnen nemen. (Ook de senioren).

De overige jeugdteams hebben, met uitzondering. van
de "A1 - pupillen t ze staan op.een verdienstelijke
de rde plarats,, geen opzienbarend e res-uitaten geboekt.
ile A2'- pupill.en staan zelfs ohderaan, een positie
waarln de .A - junloren ook lang hebben verkeerd,
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maar zíi beginnen zo Langzamerhand tcch de no-
ciige plmtjes te verzameren.
le B- en C- junioren tenslotte staan vrij kleur-
ioos, net onder de niddenmoot
Laten we hopen dat na de winterstop weer met
evenveel spelvreugde zal worden gestreden en dat
cr dan wat meer puntjes door de diverse elftal-
Ien zullen worcien blnnengehaald.

Tot sl-ot een mede.ieling van de i e ugocommissie;

evenais vorige je"ren zal- e r iets voor de jeugd
worden georganiseerd.
Inplaats vi'n de haast gebruikelijke f1lm en
guiz heeft de jeugdcornmlssie gedaeht de jeugd
óen ijshoekey-wedstrijd te l-aten bljwonen.

Voor de C- en B- junioren is al s voorlopige
datlm vastge steld L7 J,ANU-A-,il.

Voor de pupilten lrordt nog een da.tum vast-
ge steld

te jeugdsecretaris.

.- -€n

\..\r\<i3 \ft,ugo**



2L.
Naar aanleiding van het verzoek van het bestuur

va.ii. V.\r. Oldeboornr o[1 geen stukjes op te nennen
onder N.ii", he t volgende,

zoi-ang het geen l,aster
de redactie bekend.1s,

z', et de Ï'eda,. -:ie er geen
lncc Co":-- te gaan.
He-i;isnane]Íjk'gcÏ:l-ckeit,dat,a1seenstukjeeen

'beirend 
,

cat de aarxl.acht dan gelieel op de schrijver wordt
aÍger;ilpeld en detn _s he 1,- al gauvr

i'\ ar ei-e lii,rn jc zcie'bs verlvachtenn hct 1s altijd
ai- ce:t d,'ia-rs1:g6ci 3cwe cstri

i"u: i.'or-Ii, nct ge1-ez.:rt .ll I]en 'i l; ;riewrsgr e rig naa.-i:
'-lc srli-,'i .',.i'er. cr Rcltri ".:-'s;t:i'"

.rs cr' e:i- ncii'laa.-r, o1-. hct gcl:hre vcne i-.ri o-r1s cl ub-
b-r-r,.i , daL ï u*rtrcll yJc 

'J".à.:{te 
cetr plaa bs j c in voor Uw

r,te e l.vloord 
"

lle r'edact. e \4ren"s"L he; besr;uur, dc. leoen''éri alle
'i,perscilen cli-c een furricti: i:r onze club hebben en

j:r het b:-jzonder scir,-.lj';e::s en sclirijfsterg, die
Le-i; r;rogcJ.i jk hebl:e ri gcmaek'i;, dat we vÍee r een
I{ERSTIíRI,]\TJ]:} }iONd Eri Ur.tgC.rrAN ? PÏLTITTIGE ](]'RSTD,AGEN,

Goede Jaa.rwisseling en een Gelukkig Nie urvjaar toe.

iedactie " 
1 1

-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-

is en als de naam bij

been in om hier gevvoon
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ST.AN'EN 3IJ Id JEUGD.-
B_- pupillen; Á - pupiggg;
1. -Akkrum 10-20 1. .Akkrum ll-ZO
2 . Jrnsum 10-17 2. G. .A. Y. C . I 11-f B
J. lV. rl. S. 11-l-6 3. Oldeboorn t ll-I4
4. V. en V. 12-13 4, \ï.'í7.S" L2-L4
5. G.A"V.C. I 12-LO 

'" 
G..A.V.C. 2 1l- g

6. .Akkrum 2 fl- 7 6. Irnsum 1l_- 7
'l . 0]-o eboorn 1l- 3 7 . \ïarga L2- 7B. G.-A.V.C. 2 1l-- 2 B. Oldóboorn 2 11- I

C*-_.:_gggqen ; B - .i uniq ren ;

l-" Z.V"B. ' 10-"20 l. Gorredijk to-l-g
2. Oerterp L2-2O 2. "Akkrum 9-L4
3. Irnsum 10--18 3. Blue Boys LL-L?
4. De Sweach L2-I4 * 4" H.D'T. 9-IL
5. Skkrun L1-10 5, De Sweach 10-11
6" Ol-oeboorn 10- 5 6. Oldeboorn 9- B
'1,. G..A.Y.O. 2 LL- 5 7. T.H.O.R. 11- 4B. ï/arga 10- 4 8. 0.N"F. 11- 1
9. Blue Boys l-0- 0

Á - .junlgren;
l. R.1/. F. r1-19
2. rt Fean 58 11-f7
3. 0.!.v. 11-l_5
4, Haul.Boys 11-l-0
5. Drogeham 9- 9
6. I(ootstertille 11- B

7. Easte.mar 10- 7
B. Oldeboorn 9- 4
9. G.S.V.Y. g- 3

Bijeewerkt t/n L\ decenber.-



STJINDEN 3JJ Dll SENIOREN.-

23.

(ni;gewerkt t/n L4 det,. )-.,, ,,.- :--- .. -

.te se rve 2e kl-as .A I

l. Heerenveen 4 11-18
2. ïr.S.C. 3 L2-L6
3. Nieuweschoot 4 L2-I4
4" Jubbega 4 L2-L4
5. OLtitBOOnN 2 11-11
6" Bakhuizen 2 11-ll
'l . .Akkrum 2 . LZ-LL
B. Oosterlittens 2 11-10
9. Harlingen 4 11- 9

10, Renado J L2- g
11" Gorredijk 3 11- B
L2, \:/. Z . S. 3 L2: 5

Vierde klas F (F.V.B. ) :
t. \i/arga L3-2L
2. Rh. Bergum 6 l_l=20
-f. G"-A.V.C.4 1L-2O
4. T.Iï. O. li. 3 L2-L2
5. Heerenveen 6' B-10
6. Irnsum 5 11-10
7. \/ispolia 2 12-LO
B. 0iDrB0OitN 3 1l- g

9. ,{kkrum 3 10-,6
10. Tijnje 3 1j-- ,
11. Blue Boys 3 L2, 5
L2. OLIEBOORN 4, l0- 4

3e klas !Í; (nt\
lo Gorredijk 11-20 6, T.I.S. L2-L2
2" Z.y,B. 2 13-18 7. ii.\i/.F. 2 L2- g
3 . .A . S. C. 11-14 B . Dr. Boys 6 L2- g

4, rt Tean 2 t1-14 9. O.N.T. 3 13- B

5. Hark. Boys 4 LL-L? 10. OIDEBOORN ZM 10- 0

F

l
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Pifogii.AivlviÁ SqtíIOËN. -
4 ianuari I976.
Goruedi jk OJ-deboorn

I0 i anuari
T.F.S. Zm Oldeboorn

14.00 J . -Zóm€r

lJ.oo S. Bekkema

14.00 Si. de Vries
14.00 l\{. PoePj es
10.00 Lcioer '

10. 00 \i. Ko ehoorn

14.00. Ireider

11.00 H. Bruinsma
10.00 H.T. de Vries
12.O0 Lreider

Zm

ll,-i.3gi3r!.
Buitenpost 1
Cldeboorn 2
\'/arga 4
Blue Boys 3

l?;i3ggari.
Oldebobrn Zm

18 iaguari
Oldeboorn 1
Harlingen 4
Cldeboorn 3
Oldeboorn 4

Old eboo rn
- Bakhuizen

01d eboorn
O]-d eboorn

Gorredijk Zm

I
óL

3
4

??
- Oldeboorn
- Blue Boys

Akkrum 3

2
3

Volgens ons had de wedstrijd OldebOorn - "iilperloys 11 ja.nuari moet zíin, inplaats van naat
Buitenpoát. Yerancieringen zalt U verllemen via de
krant L.i. C. en raambi-lj e tten.

(overgencmen uit F"Y.B.-er en Ií.N:V18.-er)'

-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



4, 0 punten)'voorl Hct codeslot op de b:allenkast, dat
zíeh nagenoeg op vcle conbinaties lgat opencá...

5. (6 punten) voor: llet Ja.ar van de Vrouw.
6, (S punten) voor: Jan Sethlehem, vanwege zíjn, v'rien-

delijke hulp om steun aa"n ae voorhoedc van
0,€f te rp lC.

7. (+ punten) voor; 3. en trí. va.n Utingeradeel, !ïegens- hct nog stccds ontbreken van reelameborden op tret
sportveJ.d.

8. (: puntcn) voor: Zaterdagniddagelftal voor hun ket-
tingbotslng op w eg naar Surhuisterveen.

g. (Z punten) voorr H. van )ijk, wegens hct fclt dat hij
nu pas tegen een officiële waarschuwing is aan-
gc1op3n.

n. (:- punt) voor; líet,flinke aantaL schcidsrechters
dat verzuimdc de,reis naar Oloeboorn tc onder=
ncmeno '

-o- o-o- o- o- o-c- o-o -o-o-o-c- o-o- o-o- o-o- c-Q;o-o-o- o-o-o-
ONI,INIG/,iE T,/iIGN. -

Feitelijk zotr jet het 4ie t voor mogclijk houden,:,maar
als je'alles eensgoed doordenkt wat zijn er toch veel
mensen die het vrijwel hormaal vinocn om niets en nic-
mand tc waard c rcfl .
Zclfs b+j ceri ecnvoudige zaak eLs cen voetbalclub hcbjc dat (soms) al in crge mate. Neem nou b.v.,de traincr.
ï/annecr doe t deze man het nou wel een goed. M1sË6ffiffi-
al-l-ccn indicn dc ploeg die hij traint cn leiding geeft
kampíoen wgrdt, maar dat is maar voor cen enkellng weg-
gelegd. Feitelijk moest iedere clftal- iedór jaar kam-
pioen vlordelr, dan waren er well-icht weinigen meer die
niet tevrcden zcudcn zijn. lps plocte rt de trai-ncr met
het (meestal niet overdádige) aánwezíge materiaal maar
voort en probe ert, samen me t e en l-eide r en de spelers
uite raard, ef he t besté van te maken . Zo ook oníc. triai-
ner, de hcer de Jong. Ik kan me de tijd nog best herln-
ncren, dat de v.v. Oldeboorn bckend stcnd als een grotc
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'tsliankerploeg'r. Eenheio was e en woord waarvan men
toen bliikbàar nog nooit gehoord had. I{a'ar kom nu

.ecns, jc-hoort zeldcn iemand meer kankeren of zeo-
t.eír.'tli is duicle lijk lets verbetcrd in deze zín de
laatste janen. Je man die daar in hoof dzaak verant-

. woorcielijk voor was is m.i. onze traincr. Natuur-
l-íjk is hij gecn wondermens cjie zLJn er nu e cn-
naáL naar sporadlsch te vinocn. Natuurlijk maakt
ook een tralner wel fouten of neemt hj-i be sllssin-
gcn dic ons onwaarschijnlijk- overkome-n. Maar we-
tcn llij altijd hoe en wààtorL? Nee nenscnr wc noe-
ten ons eens wat milder en positieqer op gaan
stellen tegen over eLkaar en vooral wat mi-nder kri-
tisch ztin op alles en lederc€Il. Vocr wat nij be-
treft beÀ ik best tevreden met de huidigc tralncr,
ieioer en elftat(fen)' moge frdt zo blijvcnt
!/at voor d e' trainer e tc . geld t, geld t n1e t mind cr
voor de H.H. SCHEI"-.rSirXCiITtr:?S EN GrïtjNSjl"ECIiTE'lS.
v/at deze mensen soms wel nict mocten oanhoren of
rropvrctenir - llour geloof me, dat is nict voor de
poès. En dat alles vodr ons nobel spel wat mcn
ioettralLen noemt. Ik heb b,v. wel e enq,9en sp919r
horen zcggen na afloop van een wedstrijd; ï9 hcb-
ben wel vórloren maar die zak van een. s_che idsrech-
tqr heb ik toch regelmatlg mooi te."$razen gcnomen
joh.... Êrrz. Qrlz. iaar zijn we tgch mee-!??\q.Tet-
ótfaart VI-riBJT;l;? Jtr ÏiElïEr; - BEGIN tsIJ JEZtl,lFt !

Tot slot; ook echter de H.H. hcren bestuurders,
traincrs, loi<i ers, spcle rs, schcid s- en grens-
rechters.mocten echter weten dat het publiek e9n
"ui.tlaatl!1cp" moet hcbbcn on zrn gal zo af en toe
eens leklier-te kun4cn spuien, anders is het gccn
''echtetr supportcr hoor. ilraar hlj mecnt he t altijd
nict.zo froói - vaak is hij Ln zrn hart best tevre-
'den over de gang van zaken - allcen dat zègt'hij
nooit of niet váak. Maar boven omschrcvcn pcrs-oÍ}cn
dienen diit te kunnen begriipen - cn dan gaat alles
veel beter dacht ik: Probeer hct volgens jaar maàr
eens! J. Mljnhcer.
-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



zf,,VJIN HET T!/EE}!. -

Z I,I,LY O}JTS IIJTOEËNOO Ï . -

Hier volgt e en klcin'gver.zi.cht van het'ze elfta1.: --,

Nu we hcbbcn dc helft cr op zitten. Je clfdc'ivedêtrijd
tcgcn Jkkrum. rl-f is ccn rótgcta]'zoars dat hcci, À"á"de uitslag ook cn daa.r pratcn we dan ook nict ovèr.lïe gaan nu. cerst een week of j'de rust Ín. f,at kàn 4tjnvoor- en nadcer hebbcn, .want jc moet altijd maar'afwaóh-tcn hoc je daar weer uitkomt.
H_et spcl van het 2e el-f ta] was door eLkaar'genomch nietsl-echt. \ïe zijn nu door de ncderlaag van 'zoádag cip cic
4e prg.ats gekomen. I\{aar kcrnen we de winterstop=goèd dooren hcbbcn we in ole tijd door gekregcn hoc wc*sën_goal--tjc moetcn nakcn, dan cind_igc.n-wc op d C 2e plàats.*
ï/ant. vclgens F.V.B. -li-ie uws kan het àcbqurcn dat d,c 2eplaats nog waarde voor promotic krijgt. ;us na. de.,rustkomt de cioelpuntcn-machinc op tocren.
-it v-tas een klcin ve.rslagjc óve r hct 2e elftal',rk wens al-le leden e;n, bc.st'uur en medcwerksters. fijne
f c_e std?gen en e en gelukkig' lti'cuw;áá"- ióo. 1j

.411e elftail-en een sukse svoll-e 2e hcrft in de .rest varl
de com'etitie 

G. Rooónnurg.
-- C-O-O-O- O- O- O-O-O- O-O-O-O- O-O-O-O-O-O-O-O-O-.O-C- O- O:O-

. Ook dit jaar zaL ohze jeugd vertegcnwoordigd zijn ophet traditíonel-e zaalvoetbaltocrnooi. )e volgcnde-clfl
tal-lcn_ z7i_n hi-ervoor ingeschreven: i - g : oi g-junóiren
cn de beide i - pupillentéams.
ïntc'genstelling tot voorgaancie jaren spelen onze teansnict in lrachten of Heerenvcenr, maar in dc sporthal te
Gomedijk en wel- op 30 dccember. Inform:.tie over ver-trcktijd;n en spelers die worden uitgenodigd, volgt
nog vi'a dc leid€rs' re jeugdsecretari.s.
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JEUG]SPELENS YOOR I{ET
;IJ{( 0P 30 ,EcElvI3En

Z !,T,LYO ETB"AITOERNOOI IN GO;i.i J-
I_

Jl.LJ.

!L: iuloiren.-
1. X; vc lleeJ
2. r/. Zarrdbcrgcn
3. ,1, Ve ld stra
4. J: t'{ijnheer
5, ). Ycnema
6. :i. Nwnan
7 . I. llodenburg
I, i(. /.kkcruiang. iJ. Bruinsgra(?)

1.;]_pgpille n. -1.'J.v.d. \ïal
2 o M, Yeerman
3. P. Ypma'
4. J. Kroes
5 . J. Fokkenia
6. S. de iioos
i . 1?. v.d. Yeen
B. l,[. Brouwcr

B - .junoirgn"-
1. P. T.ysma
2. \ï.v.Kalsbe e k
3. J.v.iialsbeek
4. H. Stoker
5. J. fiikstra
6" ./,. 0osterhof
7. H. Oosterbaan
B. H.J,v.d.Kr1eke

C_ -_j unoiren . -
l.J.v.d."7oucie
2.F. van He el-
3.J.Me ester
4.J .0tter
J ,H. Numan
6.K.dc Groot
7 "T. Ypma
B,R. Huitema

/i-2 puplll-en. -
1. A, Spoelstra
2,'J. Jijkstra
3. R. Tysma
4. J. Stuivcr
5, J. Poepjes
6. T. de Groot
1. S. v.d. l,'iculen
B. iL v. d . Krlckc

-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
OLr-,IBOORN 2 íKKRUM 2.---offiaantreden tegen onze buren
:rit /.kkrurr. trie wisten dat ons een zwa?e wedstrijd
stond te' wachtcn. lvlaar ja, van de uitwcdstríjd
hietden we 2 punten,àà{r ovcr dus mocst het thuis.
ook ku.nnen. Nadat er gestart was op een keihard
veld begon .Akkrum dírect goed aanvallcnd te spelen.
Cnze achterhoede klaarde dat karweitje stceds woer,
',nrirardoon ze vcl gchinderd wcrd door de la.agstaande
ry,otr. Na t 10 min. kregen.ook wij reële scoringskan -
sen maar werden ook mede door de gladhcid van het
veld gemist, Nlaar toen e r na ccn uitval van .{kkruim
eerr rnisverstand onts'tond tussen de ke eper en onder-
.3etekende lukte het óén v-n de ltoodhemden om te
scoren, 0-l dus. Yerder tot aan de rugt een wat ge-
fijk oBgaande strijd.
Na de thee kregen dc jongens van /ikkrum de zon in
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het gezicht en waren wii verplicht Oaaiyan te fjrofi-
tereÀ. l,laar het'wou nie 'r; lukken om het leer tegen het
touwwerk te krijgen.
-'e wedstrijd verlicp met ecn sterker en aanvallender
0J-oeboorn. Maar de àfr,iaker (,ioelpunten-maker) is in
onze voorhoede nog ste ccls niet gevonden (misschicn zo7
cr op de trai.ning iets ean gedaan kunnen worden i.p.v.
rond jes lopcn). Zo, arLze 2 lio3tbare punten hcbbcn onze
buurjongenè meegcncniell cn.zij-l lvi-;j icts veï'der van de
kopfópc| afgeraá-kt. .:.ear ia, -ci' lomt l_og een haLve. com*
petiti" cn ór is clus nictÀ verl-o"ren. Nu 1ra.g9n weel< of
j a 4 rustcn (r'vinterstcp) gaan r;c onder feiding van
ónze Captain ilodcnbur-rg er we er volop tegcnaan'
\rerder wens ik iederee.i'' Pre ttige Fe cstdagen en een
Gclukp,ig llicuw j aar toe . 

Joilaiurc s 
"

- o.- c -o* o- o-- b-o-o- o-' o-- o-o - o.. o- o- o- c*" o -. o- o- o"' o-' o" o- o- o- o-
CompctitÍe pu-ntcn gcvraegd. . . .
9 v $ iÉI Q'E!-E!3PEIIE-!EIF.EIJJ'!N-1P ' -

Jc e crstc hclf t v. d.- ccnrpctitic zit ei' wccr oo, \/e
her..,bcn inrnidde l-s alwecr twcc ::'cturn'-ute d stri- jd cn gcspccld "

lYe st3an nomc:rtccl- op cen zesde plaats, dic wc vast cn
zcl.,c:' nrct nccr lcUnncn 1.-wi jtralCenr maar ons s'brcvcn was
tot voor de rcturn tcgc:.l Ii.J"J. een derde plaatF"-.--
)ezc dcrdc pl,aats kunácn we na hct- vcrl-:'cs tcgcn.IilT
rrwol Op " e Èont skriu\"rcr'. Zondcr ccn oefcnwcdstrijd- of
tocrnoói tc hcbben gespeeld stondcn we cp 13 september
voor het ccrst in hct vcld cn weJ- tcgen BIuc Boyg"
Sorur,igcn herlnncren misschien hct vcrslag ,daarvan, want
die vtédstrijd was een vlre sci-i jke afgang, (waarbii- *.e1
cven gezegd ma.g vvorocfi dat we ecn ze cr iong elftal |tnd'-
dcn, í.f.-f spólers.1i" nog in lC mochtcn spelc1'). lc
uÍ1;slag luiode; 3 - 6l
Septcniber en wcL de Z7g op naar lI.l.T. Le ecrste ove r-
*iàr.i"ái Na Qen rommelíge-wedstrijd en een woordcnwis-
seling van e en ouvrle 65+ met anze traj-nerr v€rlorcn we

ookdezerZ-1.
i*óu wcdàtri-;rlcn, nur.l pu-nten. 0p het programrna stond
ótff'. tít was-geen problccm. Anze cerstc ovelvinningt
0-6. deze weOétri;O heeft ons kennclijk moed gegevent
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ïvant de dearop volgende zaterdag vomon we een oefcn-
vredstrijd vaJI /ihkrum' 2-L.
Zatetdag fB oktcber eeb zware opgave tegcn Gorredi-jk
dc koploper. I{a vele doelworstelingen vcor de gcal
van Johannes wist deze het doel sghcon te houden'
Zo bleef het 0-0. !íii waren en ziln nog steeds oe
eerste ploeg die één punt van Gcrredijk heeft gepakt.
Zaterdag 25 oktober gingen we net volle moed naat
de Sweach. Het spelbeeld was nu heel andersr afgrij-
sclijke toestanoen voor de- -goal van de Sweachr eo
de eweach mocht dan ook méér dan vrcdc hcbben mct de
0-0 ui.ts1ag.
I november, sportpark Oldeboorn was al- weer volge-
lopen om cen rcgen doelpunten te z,ien, nou die wa-
ren er volop. Oldeboorn - THOR 9 0.
loor deze o\Áeuwinning kwamen we vcor het eerst en
hct laatst op de vijfdc plaats.
Vijf weken lang ongesl.rgen, dus opgetogen op de fiets
nàar .Akkrum. \/e zouden ze wef eens even laten zlcn
dat onze traincr het beste cl-ftal uit de compctitie
had. Ik zeg Eaar niks mccrr want de uitslag was
4-2.. . . . voor .l'ikkrum!
VÍjftien novembcr oefenwedstrijd tegcn Sparta ult
)e inum, 0-9 I Ook vr einig go cd s .
Een week Jater bckerwedstrijden, dus weer vrij.
Zaterdag 29 november, wraakneming op'Bluc Boys.
tit karwei moest door een strafschop in ons voor-
deel worden besl1st, 0-1. 6 Jeccmber vrij.
Zaterdag 13 deccmber. 1,ïe zouden wel even revanche
nerren op HJT, hetgeen dcor ènkele foutjes van onze
kant niet mocht baten. Op een moei-liik vel-d verlo-
ren we mct O-2,
F.S. ïn de beker waren wij ook aJ- niet zo succes-
vol, Olyphia - Oldeboorn ?-0 en 2-0.

P, fijsma
ê&frvo,€f,der l-8.

,
i
i

a
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zoals u allen reeds hebt kunnen vcrnemen zi$n. de r,o-ten reeds 1n de omloop.
ll"t lag i! de bedoellng o4 via de leiders, welke afge-lopen zondag net hun eÍftailen actief vuaren deze boek-jes onder de leden te verdelen.
{?ry*q" gerogg werd het derde en vierde afgekeurd, zodatd1t deze leiders wat extra werk bczorEd.
Ect ligt in de bedoelÍng dat op 20 jaËuari &.s. de lei-ders dc ontvangen boekjós weer-inl-eïcrcn (reeà uË-"oii.)
PiE. de-:P9q4.meester. Tussentijdse inr-evering"is-natuur-lijk altijd mogeli jk .bij sj. Éuisrnan. Zoats-lJ kunizien, ?iln de -loten nu po"- stuk ,f Lr--,]e laatste..l-edenvergadoring vond- dat nien dan beter enmeer zpu ku4ne? verkopen. ï'/ij, rckenen ín iedcr gevarop uw_-mgd ewerking_ dezè maand ón. Tusscn haak j !", -- --
wist U dat Jouwg Brandinga j.1. zatcrrdag af"5Oó lotenheeft verkocht in Tijaje"e.ó. en Hec"àÀ.reon. ,

louwe heeft toegezegd 1000 loten te zulLen veikopen.Grandiocs.

Van hct F,estuur.
\TENÍJOTING

kocht.
Jus zet U allen
of pcnn.rnceste r

ïE}?IOTING

31.

VEruOTING

Tevens is er aan het lot
pri j s, \iveer een pri j s j e
overhandigd aan dicgecn

welkc recht gceft op de hocf d-
aan verbondcn welke zal worden
die het winncnde lot heeft vcr-

Qge eel bcekje,.inlevcrd bij de lelder;T N]IiM TiiOP.-
Hct Sestuur.

- 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_
Seste leden', donateurs cn crcled'en.- ,

Hier is dan een klcin versragje van dc lottoeommis-saris. .1,1s ik 9F de laatstc maánden terwgkijk, rrcupánwe een leuk saldo opgebeuwd', dankzij de''óeQéwêrking ven
uw kant aan de lotto en toto. - 

.

{ot - iaar i-s haast voorbi j en de Fees-td egen s,taan voorde deur. langg go?...weg-wenscn wlj u prétttge Kcrst-dagen en een Gelukkig Nieuwj aa?.
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De lotto nr. 52 en nr. l- moeten al-le
naandag i-ngeleverd worden wegens de
wij hopen gaarne op uw.medewerking.

n. Brandinga.
-O-O-O-O-O- O-O-O-O-O-O-O-O- O-O-O- O- O-O-O-O-o-O-o-
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