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ovltrËIcilT-,
itllÍeinLg Nieuwstr.. nuioelijker kunnen we de i:€êrste maand '

van het nieuwe jaar niet samenvatren, \ïant d,oor de.vele
afgelastlngen ti.jdens cle afgelopen weken z:-jn er in
1976 tot nu toe sleehts enkeJ.e wedstrijden gespeeld
bitrnen onze verenÍ.glng.
En toch was ef nog sensaiie {zijn het 1n negatleve zin)
en wel in de nacht van 2 rp I januari j.l, toeri oAze
kantine tijdens eer:i strrmacht;ige tack.le werd neerge*.
haald, een fode kaai't zou hLè? zeker clp z:-gn plaats
z"1.jn geweest maa.:l de arbÏ.t;rag,e was helaas niet ter
plekke.
De patlliï is inmlddels near wens he::steld en heeft haar
wefkzaa.mhed en wee t_ he rrra i; .

Voor goed nl-euwa zorgric orrs e erste eJ-ftal- dat tweemaal
succesvOI binnen .Je li-ine,.r kwan, $,?flt de twee dUeils
tegen r€spo Suiienpos'l;- (uj"t) en'trVi.lpcr Br ys (tfruf s)
ï:everden beide de vol.1.e wi.ns[ . p, Zc 3af, de heren nu
de beschikking liebben over een totaalsccre va-n veertlen
punten ui I deitien gespeelde wedstrijd en" wat een comfiir-"
tabeJ-e vi jfde pcsit;ie t'p de rangl-ij st betekent.

goede eerste speelhelft.- pas na enlge medewerking van
de tegenlnrtij tot stand konen,
trÍ/ilper Soys leverde minder noeilljkheden op dan de 1-0
ui,tslag waarschijnlljk doet vetmoedenr de meeste kansen
waren hier dan ook voor de in het ggel gestoken Soarn-
sters, bij wie vooral middenvelder rloekstra zích manl-
festeerde door een tnteïligente en splbepalende partÍj
voetbal.



Hel-aas stonden pech en een goede vijandelijke doel-wachter
een grotere overrvinning in de w€gr maar de doelpunten
wcrclen ongetwijfeJ.d bewaard voor de nog resterende zeven
duels waarin men de bereikte vijfde plaats zal. noeten
waarmaken.
Na een lange pavze varr bijna twee naanden staat ons twee-
de elftal áonuag (ii/sneeuw/ regen en wederlliurreirio)
voor het zeer belangri jke treff en net relat-lef kcp.l oper
Heer4nveen 4.
Gezíen de stand tn deze compe titie mag de RuoenbL:i:g-
i;rlgade geen enkele steek meer laten vall-en wi-l ren
in de hoogste regionen nog een belangrijke rol kun:.en
vertolken, dit houdt onder meer in cjat het s;erke
Heerenveen 4 zondag moet worden verslagen" t,Íe z:-Jn
benieuwd ' . ..
't:e"g_r_l].qStratig de- Stgg4_3al1_19_pi 1. ï,- S.C. 3

(per 19 januari) 2. Hrveen 4

3. Jubbega 4

L4-20
1 

',-1Q
L4-L6

4. Nieuweschoot 4 13-15
5. Oldeboorn 2 1r-13

c,Loeboorn 3 is zondag &,s. vrij. Ook zti speelden onder-
',*ssen al een ccmpetitieduel, jammer genoeg zonder enig
: esultaat.
Lit was hoogstwaarschijnlijk een strljd met een dubbele
-egenstander, want naast Vfarga 4 bleek men ook nogal eni-
g e hincier te ondenrinoen van oe feestavond van de Krite
cie ze net achter de rug hadden, en op de 9-0 nederlaag
i,fgaande, weJ. wat te veel- energie moet hebben gevel:gd'. '
l'rn de veteranen dÍe on<ier nagenoeg dezelfde omstandig.-
i,eden de laatste plaats overdeden aan concurrent Slue
Ê')JS I door deze ploeg in elgen huis met I-4 te verslaan,
r',!e voorspelden het aI in het Kerstnfinmerl
2,2 komen nog wel! Zondag de i-nhaalwedstrijd in en tegen
'fijnje 3r net de nodige tactische informatie van oud-
i;Sl6$fi:i'Jappie Serga-noet dit lcannèi geklaard kunnen



I

Tenslotte nog de zaterdagniddag-équipe., Qie onder-
tussen nog niet weer in-aettg. i's"'gêwëes't ên-.diehtèn:-
gevolge geen verdere schade heeÍt kunnen oplopen,
Ook in de thuiswedstrijd tegen het hocggeplaatste r t
Fean 2 zal- men het waarschijnlijk niet redden.

I

B. de V.
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VAN HÉT BESTUUR MEDST TEi?KING GEVRXAGD

Sanstaande 14 februari gaan we bomen zagen op het ,vget-balveld . :

De linkerboornwaf van het tusêenliggende'pad moet voor
het grootste gedeelte worden gekapt:.:.
Y/ij vragen bp die datum-een tiental leden met gereed-
schap, zoals een zaeg, bijl en d
Twee leden met motorzag.en zuilen aanwezig zÍjn.
De opbrengst van het h.rLrt .rs voor de clubkas.
Een en ander wordt bií de Gemeente aangemerkt al-s
zelfwerkzaeii.heÍd-. *
lfij nroeten namelljk als ver.enigÍng'een -bepaald bedrag
inbren$en voor het 4isirvr,e s-nortcompl.exn eehter dit
kunnen we door z.elfwerkzaaririheid terug verdienen..,,
ïiij hebben al voor een gedqelte ge zorgd, maar door,een
hul-p met het bopen zagen, .(fater nog ee.ns. de middelste
boomwal) hopen we een groot gedeelte van het nog.i,vsste-
rende bedrag af te kut:nen boeken. "
Ook de jeugd zien we gaarne verschijnenr. voof het ver*
zameLen van alle k].eine takken en het verbranden van
deze takken.
Een qooi vuurtje zai_ dat worden jongens.
Komt a.l-len zovcel mogelijk; vele handen maken l-icht werk.
Ook leden, die denken zich nu eens van de goede kant
te noeten laten zien, natuurlijk welkom.
l{e denken te starten om 9.00 uur r ljs en wederdienende.
Gaarne bij uw deelname, tevoren even noeLden bíj een
bestuurslid, dan weten wij ook waar we aan toe zíin.

Het Bestuur
_0_0_0_0_0-0_0_0_



T]iáINING 0P H.AI,IIrEIHáIiDE OEFJNHOEK

Het is gelukkig zóver dat we deze oefenhoek kunnen
gebruiken.
ê.s. 29 januari mogen we hierop voor het eerst trainen.
Het schoeisel noèten besllst rtg;rosehoenen - basketbal--
schoenen'r zljn, of .vóetbalschoenen zonder proppen.
Het is uitgesloten dat er met voetbalschoenen op mag
worden getraj.nd. -

Wij hopen, dat er na een gewemingsperiode, deze trainings-
aeconodatj-e resultaat zaL opleveren, nu we onder a1le om-
standigheoen kunnen trainen.
Voor de keeper-training is er een doel geplaatst in een
zandbak, dus ook hier altijd de mogcJ-ijkheid om altÍjd
te kunnen trainen.
Sukses.

Het Bestuur. ;

-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- c---._::
0p vrijdag 6 febi'uari organiseert de v.v. Oldeboorn evenals
voorgaande jaren weer haar jaarlijkse schutjasavond voor
haar leden en donateurs bij F. \'.d. ï'eer.
Het Bestuur heeft voorts besloten on de vrije bÍjdrage af
te schaffen en dit jaar een inleg te heffen die voor een
ieder gelijk is.
Voor deze opbrengst zulJ.en prijzen worden gekocht.
Yoorgaande jaren was voor een ieder die meedeed een prijsje
beschikbaar maar hier. will-en we wel- vanaf . \ïe moeten het
11.1. meer zi.en als een gezeJ-lige avond en die hebben we
trls V.Y. ]-ecien.onder elkaar niet zo vaak.
llet Bestnur wil ook nog een tweede schutjasavond crganiseren
blj de heer J. tichelaar op vrijdag 26 maart, s;aar daar krijg
a wel'nadere intornatie over in'ons clubblad.

i
a



Het Bestuur verwacht op beide avonden een goede op-
komst zodat we met zrn allen een'gezellige €o spoi-
tieve avond zuLlen hebben.
0p vrijdagavond bij P. v.d. Feer beginnen we preeies
om 7.45 uur mede in verband dat, v.d. Feer en ztn
vrouw graag voor 12 uur klaar willen zijn.

Nanens het Bestuur

J. v. Kalsbeeko

-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-

VEiI.I,OTING VEI?T.,OTING \TËiil,OlING VEnÏ,OTTNG

Degenen die denken hun bookjes net loten niet kwijt'
te raken worden verzocht deze voor I februari in te
leveren bij hun l-eider of b1j de penningneester.
De lege boekjes kunnen tot uiterl-ijk een vïeek voor de
feestavond (dus omstreeks 13 februarl) worden lnge-
leverd.
Het mag natuurlijk 'ok eerder.
Er zijn reeds versehei-dene boekjes verkocht, maar naar
schatting blijven er nog circa 1000 loten over.
Deze moeten dus binnen drie weken nog aan de man worden
gebracht. 1''/i1 iedereen nog eens extra zi-jn best doen?
3ii voorbaat dank.

S. Huisman.

-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-

larrgs deze weg wil ik de jongens van het zaterdagmid-
dagelftal en de leider(ex) Jappie lYagenaar hartelijk
bedanken voor de fruitmand die ik kreeg tijdens de
kerstdagen.
il-íi-1.6óó-o"t ju]-rie toeh eens een punt in de co&pe-
titie lrrijgêhr want jul11e kunnen het.
Veel strcces! t !' '* 

Douwé Oqsterbaa+,

- o-O-O-Q- o-o-O-o-O-o-O-O- o-O- o-O- O-o- O-O-O-o-o-o-0-o-o-
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Met bovenstaande kreet nog vers in de oren en pljnlijke
trommelvLiezen zullen de neeste jeugdspelers en bege-
lelders dle avond we1 naar bed ziin gegaant nadat men
!!as teruggekeerd van een avondie iishd(eyl
0p de teïíeoen gezíehten. afgaand"t .1"9k lut experiment
àên Uezoek aan éen ijshcÊ<eywedstrijd in Heerenveen in-
plaats van de bijna !l.0itionele feestmiddag bij Hotel
Goerues voor de ieugdteoen van onze alub zeket geslaagd
te zi1n.
3e B én C-junioren die zat,erdagavond L7 ia\'^ i.f : aan de

beurt wareà, konden het ook nieu beter tref,fenl de-'der"by
Feenstra Verwar"ming Heerenveen- Bond sspaarbank Groni'ngen

"óÀt-Oè 
i-nsiders eén onvervalste .Ajax-Feyenoord ,aI is--he;t

op beduidend Lager nivgaYt
il een goed Uesétte Thialf-ijshal zorgden zowel spelers
áis puUiiek voor een boelende avond en als de thuisclub
dan àok nog met I-5 wint, wat wil je dan nog lxeer?,
ilur" sport-ole in het; algemeen door enkele belangrijke
factorèn - spectacul-air Épefsoort, comfort voor de be-
zoekers (verfrarmde zittribune) en nog belangrijker,; cen
uirecter contact publiek - speelveld/spelers/ spelhoge
bezoekersaantall,en trekt, is een kijkspo::t bii uitstek
-,roor een deigelijke gelegenheid.
Ook op dè tríUuné ging de strijd tussen Grcninggn 9n
Ileerenveen onverzefteli-jk voori waarblj de jeugd:ztch niet
onbetuigd l1et een redeÀ destem:er om aa'n te ncmen dat men
tevredeÀ v'ras net het gebod€ít€"
:l; chauffers die he! vervoer verzorgdgtr en die ye hierbij
bedanken voor hun diensten, brachten het gezelsehap na af-
, oop van de strijd naar de kantine waar de jeugd onder het
;,enàt van enÈele-consump$ies wat kon afkoelen en kalmeren
ílvorens z€ op het ouder liik huis los te laten!
'e hopen dat de jeugd ap een aantrekkelijke avond kan terug-

'ijkeh "r roo" Oíegánen-die z1eh toch nog hebben verveeld
liàï aOvies: kom mel nieuwe ideeën voor een vóIgende keer"
:,e A- en B-pupillen die nog niet zii-n.geweest kunnen we

vertellen Aài^er. naag"stig naar een datum gezocht wordt voor
,,àn-gáË"fritt" wedstrijd, en als de JeugdcofrÏlissle de zaken
i,onci heeft nàren jullie'zo spoedig mogelijk via leiders
i,arlneer dit zaL zijn.
.o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-ffitr**-o.o-o-



!"\u.fq jeugdcommíssieleden togen 12 jan. j.1. naarcaté Rest. vaartjes-om dpo{ eón rcziáe tii te *ónén
_gp uitnodiging van de scheidsrechtersiereáiging
Heerenveen €.o.
ne aangekondigde gast - F.C. Twente trainer Spitz
Kohn was helaas door ziekte verhinderd, maar óp dev.lreep was men er nog in ges.1-aagd een promineite
vervangef te strikken nl. de heer chrÍs van leeuwen,
vroeger bete, gezegd enket e jaren terug een bekend
en bekwae.m sportjounral_ist nu hoofd bij N.C"RoV.f sactualitei-tenr.ubriek ilHier en Nurr o

Het moet gezegd worden dat deze vlotte spreker op basisvan zr.Jn journalistieke er:vari-ng de volte zaal o! een
eneï'verende wijze bezig hi-.eld.
Het hoofdthenas rrJournalistleke benaderlng van devoetb;lsportrr bracht via een discussle over spelverru-
wing en de Èo1 die de journalistiek daarin spèelt detongen sner los en er ontstonoen enkere geanineerde
vvocrdenwisselingeno
.41 met al- best een leute leziirg en de toehooraers
keerden dan ook tevreclèn hulswáarts.

-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-

OLDEBOO,:iN - l{flP in 30Ys_l-o
fn een redelijk goede en sportieve
Oldeboorn op knappe wijze revansch
nederlaag in de \i/ilp.
De eerste 10 ninuten, waarin G. 0bter vervangen moest
worden docr ll. van D1jk, waren volledig voor de Boys,
Toch konden ze dÍt niet, mede door de sterke Ol,debóorn
defensie, in doelpunten omzetten.
Geleidelijk aan werd Olqeboorn j-ets sterker en datresulteerde weJ in een doelpunt. l. Poepjes ontving
de bal- op rechtg draaide om zijn tegenstander heen-en
tqok de bai precies op naat voor v\,aar Jan de Jongklaar stond om het zaakje af te ronden. l-0 dus.

wedstrijd heeft
gc"llo&êI4 op de 2-L



Tlak hlerop kregen we nog enkele mooie aanval-lenr maar
gescoord werd er niet neer voor rust.
fa de paoze hetzel-fde spelbeeld, \trilper Boys hgt.meest
in de àanvalr maar eoht- gevaarlijk werden, ze niet'.
De ultvalilen vaJr Ol-deboorn daarintegen waren wel gevaar-
l_ijk, maar gesccord werd er iaruner genoeg nlet ln_êêI!_o

ooÉ H. Nienwl-and, dle nog kwam opdraven voor R" valkt
kon deze middag óe juístè richting niet vÍnden.
Zo werd het toch wel verdiend een 1-0 zege voor
01ci eboorn'
ióreàr" *" zijn de tweede helft van de competitie'ont'-
zet{end goed begonnen, I wedstrijdcn - 6 puntent
ik zov zeggen houen zo i I M I

trV r Huisman

- O- O-O-O-O*O-O-O- O-O-O- O-O- O- O* 3-o- O-'- O'-O-O- o-O*' o--O-O-'
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INGjiLÁSI \iErlStnIJDPilOGUÁMIvi.A V00ll DE JEUGI ;

u@
we-5[elrli_gr-

tr* tt Fean 58 fÁ oldeboorn I Á

?.- Oldeboorn 18 - De Sweach IB
3" Oldeboorn lC .Akkrum lC

Ae*x*s 'Y"gt!-[.g"Li

- 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'*

Yf:gens'plaatsgebrek hebbe!_we helaas enkele oude ver-
s:àgen moeten laten vervallen"
Ilielryoor onze excuses.

9s Redaktie.
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