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Clubblad V.V. Oldeboorn
16" jaargang no. ? lt 13 februari t976'
Rcdaktie; I)s. Niewold straat l-.
- 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-

FEXSTÁVOND V.V. OI,DEBOORN.-

in HOTEtr GOERRES

vrijdag 20 februari L976
aanvang 20.00 u.ur

- voor Ircden en Dclnateurs.

Elgenlijk kunnen we het bcter cen gczcllige avond,
een soorteÍeent retlnle voor donateurs en .]-eden noernen.

Hct bestuur had grgag gewild dat ze U een toneel,
cabaret of revue-avond kondcn aanbicden, naar dc rode
cijfers (tret nicuwe veld) makcn hct dat'onzc pcnning-
m.eester hct nu al grocn cn blauw vcor de ogcn zi.et,
zodocnde.
riat het nicuwe veld betref t , daar zal onze voorzit-
ter vast iets over te vertellen hebben in zt n ope-
ningswoord.

Hier volgt dan het progranima.
+ 20.00 uur. Opening door de voorzitter S. Visscr.

Na ztJn openingswoordje draagt de voorzitter de
leiding over aan onze spreekstalmêester Jan van
der Veen. FIet is de bcdoeling dat de spreekstal-
ncester de zaak een bcetje aan elkaar praat.
Hij zal beginnen met ecn SNEEIII/B.A]r-tr'0XIROI, ten-
minste hij-zaI een da.me e@óie be-
ginnen, tevcns zullen de hercn dic onder bij dc
tap, hun hoogtevrees proberen te ovcrwlnnen, opge-
haald moeten worden door de damcs cn dat zc voor-
zichtig naa? boven geloodst worden.

il



iÍanneer de tijd daàr is, in de ogen van de meester
zullen onder leiding van J. ya.rl l(alsbeek, \/.' Veenstra
en J. Spoelstra cnkcle spelletjes 3fNG0 worden ge-
pleegd.

Na het bingo zal de spreekstalmeester cen conditie-
training uitsehnijven.het een en ander in overleg met
onze trainer Dhr. U. de Jong rrdangenrt.

+ 22.00 uur trekking van de helft van de prijzen,
d'it is de GROTE tOTEmJ wel. te vcpB_t_aan en natuur-
lijk eerst de laagste, want U begint op school toch
ook niet 1n de 6e klas.

Direkt na de trekking weer een paar spclletjes BïNG0
onder leiding van eerder genoemde heren.
U begrijpt dat 'pen of potlood neegcnoncn moe ten wor-
dqn, pqijsf es, heel leuke zelf s, zijn tc winnen.

Dan,krijgen lrre $eer dan-sen, maar nu de z,g"
V.AIJíEND.ANS, hier is ook een prijsje roee te wlnnen.
0p de dansvloer worden vakken uitgetekend, 6 vakken,
de muziek begint to Ëpelen, U danst en de jury gooit
met een dobbelsteen een nwuner, als de muziek stopt
en U staat in het nuuiner wat de jury gegooid heeft,
dan is U af.
He'eJ- eenvoudig zoaLs U ziet, toch gelovcn wij oat er
mensen onder U zijn die denken dat he! een of andere
"wilde dansrt uit Yakkelonië i-s, niks 1s minder waar.

Het klapstuk van.de avond zaL zijn het testen van
de tastzin gespeeld door 6 danes en 5 herEffi-
Ján vall-dêr Yeen innidde].s bevorderd tot OPFERSPREEK-

Hierna zal de trekking worden ged aan, van de laatste
lootjes vatl de grote loterij, de hoofdprijzerr.

Met medewerking van het orkest fHI CBïSITO'S
en het goe,de humóur van U, dat noffilet
thuis laten, want dan n.oet hier ook nog een oppas voor
gezocht worderr, kan deze avond best gezellig worden.



Ils dan oB1n rspreekstalneester Jan van der Veen
. het conoando weer heeft overgedragen aan voorzitter

S. VLsser zal deze tot de sluiting overgaan, waarrla" nog vo3-op gedanst kan wolden.
- Een gezellig avond toegewenst.

-o- o- o-o-o-o- o-o- o-o-o-o-o-o- o- o-o-o- o-o;o- o-È o-o-o-
ËCHUTJ.ASAV0N! Y.V. "OIJDEBOORN'J

De jaarlijkse SehutjasaVond van onze voetbalclub
werd j.1. vrijdagavond 9 februari gehouden in café
P.P. v.d. Feer.
Áchtentwinttg schutjassers kon voorzitter S. Visser
zo rond dd k]-ok van achten welkom heten.
ZoaLs bekend zaL zíjn is uit'sportief oogpunt bekeken
het winnen van een wisselboker welke vorig jaar werd
gcwonnen door Douwe Brandinga, welke nu nict hoger

È rijkte dan de 7e plaáts.
. ilinnaar weld deze keer Henk de Jongr op de voet

gevolgd door sponsor Jelke tioghelaar, terwijl
'routsídert Durk Reitsma (welke bij voorbaat al rond-
bazuinde dat hij wel telkens een goede rcaat noest
trêffen, daar hij zelf niet zo bedreven is noet de 32
kaartenl ) het toch naar presteerde om 3e te worden.
( Z e3-f s nog onge slagen t I )

Het was o.i. een zeer. gezellige avond wetrke zeker
voor herhalÍng vatbaar isr' lgts wat zoals we in ons l

clubblad hebben kunnen lezen in naart herhaald zaL
worden.

Niet onvermeld nag bLijven dat onze secretaris l

ook dit jaar weer blijk gaf van de juiste sportleve 
Iinstelling te beschíkken door ook nu zích nannoedig r

in deze voor hen zeer onbekende schutjasperikelen. l

Dat moed beloond wordt bleek ook nu weer3
Wiruraar POEDET,PRIJSc Joh. Spoelstra!



ne feiding van deze kaartavond was in handen van de
heren Jolle van Kalsbeek en lJ'bert Veld, di.e dit
zoal-s verwacht mocht worden, bekwaam deden.

!e I'T0P-IIENtr-uitslag tenslotte :

1. Henk de Jong 48-20 6: Gerit 0tter 43-33
2. Jelke Tiehgelaar 48-25 7. nouwe Brandinea 43-34

3. Durk Reitsna +8-35 9. {o4. de Jong 43-38
4. !ïander Veenstra 44-31 9. Theunlssen 42-3L
5. Hans l{orstman .+I-ZZ 10. ïJnze Slaauw 4L-42
POEDEIPRIJS: Joh. Spoelstrat 26-48.
-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-
lee.s het- stukje over de krukr of is het bij het
schutjassen niet van toepassing.

J. S.

DE KRUIí: -

-_
..: U kent.hem toc-lr? -De kruk?
Jr.rist in cie lagere elftallen kun je hen elke zater-
dag of zond"rg, ook op de Soarnster velden, bij het

.eigen zowel als bij de tegenstander zíen spelen.
Als regel hcbben ze weinig káas van voetballen ge-
geten. Maar, punt een'omdat hij contiibutie betaald
en punt twee omdat voetbal nu een"uoaal met elf raan
en een paar wissels gespeeld moet worden, wordt ook
hij door de elftalkomnissie uitgenodigd.
Juist deze spel ers will'en wij nu eens cven naar vo-
ren hal-en. Een lans voor hen breken zogezegd .
ii/eet,U wat de kruk nooit doet?
Afzeggen met een rotsmoesje, hij
de strafcom$iss1e Ln aanraking.

komt ook nooit met
En dat kun i,e-, bepaald

niet van ledereen zeggen*
Nagenoeg een J.eider heeft
getal-enteerde spelers, die
de ene wanprestatie na de

de pest aarL deze slecht
de gehele wedstrljd door

andere leveren.



Maar is hij nu wel zot n kruk?
.ar: regel loopt de kruk ztch tijdens de wedstrij-denhet vuur uit de sloffen.
Hij heeft geweldige dieptepasses en schoten in zijngedachten. Zijn ijver eÀ iÀzet is fornidabel. --u--
líij lijk! ten atl_en tijde zeer enthouslast. tat
noem ik karakter.
Maar het mees! positieve wat ',een kruktr heeft is,dat doordat hij nu direkt geen topprestatic tevài.t.u in de gclegenheid bent vóor u zótr oc kruk en heipubliek iets weg te hebben va.n een echte voetbalcrack.
U KUNT TILNEN M"A.AR GOED Z]JN OMD.AT "ANDEREN SI,ECHTER
ZIJN I,AN U.
OF HIAD U D'AAR XI JJENS OVER N,/IGED]ICHT?

(Overgenom€n uit Ctubblad S.C. Joure)i

-O-O-O;O- O-O-O-O-O-O-O- O-O-O-O-O-O-O- g-O-O-O- O-O-O-O-

uISSt.AG EST.Atr'BTTE:RTJpERIJ IEDIN._
le Prijs;

2e Prijs;

3c Prijs;

Hoekstra
Kl cefstra
v. d . lrtleer

de Roos
Poepj e s
Huisnan ,

Yl.sser
v. Zinderen
v.d. laan

Dtra
M.
J.
ï/.
1Í
Il .
l,y'.

l.
S.
A.

Onze leden H. v. Dijk, Joh. de Jong en Y/. Huisman
waren van deze rijderij de drijfveer en net dewelwillende organi.satie van het ijselub.-bestuur
is het een geslaagde rljderij geworden.

Het bestnur.
-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_



HIER VOLGEN NOG iINKEITE VERSI,ÁGEN DIE'DE VORIGE
KEER ZÏJN BLIJVEN I'IGGEN'-

a-

Het eerste elftal vaJI Oldeboorn begon het nieuwe
jaar goed door Buitenpost op eigen terein te
kloppen.
Dit betekende reeds de derde uit-over'winning van
dit seizoen, iets wat een paar iaar terug een on-
mogelijke opgaaf wês.

Ín dè eerste heJ-ft werd door Oldeboorn bii vlagen
zeer goed gevoetbatdr waarbij vooral de niddenvel-
ders Brima werk d'eden.
De v1e*ge.tverdedigers past.en CI.c.n. perfecte mandek-
king toè,, zodat men de rechtsachtcr geregeld op
het-stekkie van zLin collega op links zag opereren
of andersom. nennaal wist de.razëhdsnell-e Buiten-
post-rechtsbuiten twee Oldeboorn-spelers van zíeh
át te sehudden maar schoot all-een voor Valk te gc-
haast rakelings naast.
Dit was tevens de enige serieuze kans voor Bulten-
post in de eerste helft. '

ÓIdeboorn kon zích aanzíenlfik neer kansen schep-
p€or í\aar slaagde er toch niet in om te scorêíl.
De tweede helft was het spel van Oldeboorn een
stuk ninder en er ontstonden hachelijke situaties
voor ons doel. Het liep gelukkig alJ.emaal. goed af
en + 20 ninuten voor het einde konden de handen
onh6og, toen uit een corner. van R. Valk een Bui-
tenpost verdediger zíin eigen doelman passeerde.
Geen fraaie goal maar dat nocht de pret niet
drukken.
H. van Dijk had inmiddels geblesseerd het veld
verlaten en werd vervangen door U. Nijholtr die
wêt aan de late kant in Buitenpost was gearriveerd
doór moeilijkhecien met de trein of ièts dergelijks.

.- itn de slotfase raakte ook G. Otter geblesseerd erl



had invaller f. v.d. Meulen de eer om nog twee &aal
tegen de grasnat te worden gewerkt.
tr|. YaJ.k zorgde bijna voor ee$ tweede doelpq4t_ en daar-
na kwa.n het eindsignaal van de goedleidende sehelds-
rechter.

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-

3[,uE BOYS 3 - OIDEBOOBN 4.-
Í-n dgze wedstrijd is het de veteranen zonder al tc

veel mbeite gelukt om de beide puntjes te pakken.
fn de eerste helft, voor ons met de wind mee bracht

onze aanvaL en vooral ook de lange uittrappen va.n
Cris, veel verwarring in de defensle v;in de 3oys.
Maar hun keep€rr 9iu-een prima wedstrijd speelde,
stond doelpunten in de weg.
Uiteindelijk was het -toch-Sinon die de keeper de bal
uit het net liet halen. Met deze L 0 stand brak
dan ook de rust àêÍ1.

Na de thee noesten we in de wind optornen en kreeg
de verdediging wel meer werk, maar de Beetsters kon-
den niet gevaarlijk worden en zo a1 dan stond Cris op
de goede plaats.

loen Jan Xljkstra uiteindelijk 2 - 0 liet aanteke-
11s6 wês het net de Boys gebeurd en konden we gelei-
delijk de score tot 0 - 4 opvoeren.

Dat Flue Boys nog een tegenpunt kreeg was geheel
aan onze verdediging te wijteno
i. Veld die i.n deze wedstrijd a1s grehsreehter optrad
heeft zich bcreid'verklaart om.de leiding van het 4e
op zich te nemen, zodat ook in deze vacature is voor-
zíen.

1. Nijholt.
-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-



ZÁ$,vOnTBÁi OLDEBOORN lá.s
lile gingen om 9 uur !ïeg..

We gingen naar Gorredijk om er egq prlisle weg te
halén èn ja hct lukte ons we haalden de flnale
ondat we ne zweach lB met I 0 versloegen door
P. Ti j sman.
En tegen Gomedijk 23 met -l 0.
Doelpuntmakers p. tijsman 2 maal-
Henk j. v.d. Krieke I maal.
Maar in de flnale werden we er uitgewipt door
Gorredijk 18 met I 0.
tlen" plóeg die ooÉ boven aan staat bii'ons in de
competitie.
De spelers die met ons meededen waren:

J. v. Ka1sLeek
P. Ti j sman
H.J. v.d. Krieke
ri. v. Kalsbeek
.A . 0o sterhof
H. Oosterbaan
H. Stoker
J. Irijkstra

H. Oosterba&g.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- ó- o-o-o-o-o-o- o-o-o-o-o-
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