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Áfgelopen weekend was het dan toch zove?; de seha-tsen
moesten weer plaats maken vcor de voetbalsloffen.
De meeste vpetbalver-den waren de wintersraaftá;;á 

ldoorgekomen en er kon dan ook weer eens een vótteaigprogramrna afgewerkt worden.
rn Tijnje behaalde ons eerste etftal de vierde 1-ooverwinning in sueeessie, een prima resultaat.
Doze zege die in een vrij matige ontmoeting tot .stand
k**+ , leidde hen rechtsÍreeks naar de deráe praÀiswant óe coneumentie liet nogal een.s êen steeËjê-rràll.n,Yeel noemenswaardige feiten f,eloe dit duo overígens ?"'-
verder niet of het moest de ongelukkige valpartïj vanHaikc van lijk-zijn- waarïnee deáe zlch"vrij è"n*iïe --

bresseerde en de vakkundige m.anier waarop doelmanvark de beide punten voor zr.jn teamgenotèn bewaarde.
zondag weer een vrije dag alvorens nen het eompetitierestant gaat afwerken met eên redelijk goed uitzichtop een plaatsje bij de eerste vier.
Programna Oldeboorn 1:

Thuis: Oerterp, T.F. S., .Akknrm
Uit I Irnsum, Surhuisterrreen en Gorredijk. 

:

voor de volledigheíd plaatsen we hlerbij ook nog evende stand 'van zaken in de vierde kras c,áoals diá ernu uitzietr,want de---T.,eeuwarder courant blijkt ook niet
ee.n voorbeeld van nauwkeurigheid te zlin. "



1.
2,
3;
4.
5.
6.

0erterp
l. F. S.
OL'EBOORN
Tii ni e
Irnsum
Surhuisterveen

L4-24 7. V/ilPr: B-oYs ' 13-13
L2-L7 ,..,8.. Go-rr'íalit< . 13-1r
14-f6 g. BuitenPost ' 14-1q
LZ-L5 1Ó. Bakkevéen. 14- 6
13-14 11. Akkrum 13- 5
tà-rl

In Gorredijk werd de pijnlijke terugvaL van 0Ioeboorá O

"ïe- 
áè"" náo *utÈàf ii f- oá<i e rá tre ept , 

- want na e en snelle
ïàE""tióff"r (strafáchop) bleek nen weer niet in staat
;;ï ;o broodnàdige doellunt te scorerl en vras de l-0
nederlaag niet meer af te wen<len'
líió of wát helpt captain Poepjes en zítrn mannen over
het d rde Punt heen?
nen dikke-overryvinning tegen hekkesluiter \,tl.Z'S't 3 zot)

;;Ë"ilïji.io óen ftiËke Ëtap in de goede richtins bè-
teËencnl

SnanninEe.nsensatiestonderinhetvaande1vanhet
Aïffi-r*f't-ffi cle oud-internarionals van leider
Vefd en oe opkomende jeugd van Blankenberg'
Voór Oe tweeóe maaL i-á Oi:t seizoen werd benadrukt wat we

;ij-aó-corope titiestart eigenlijk al voorspeldenc . 
het

áriO" elftàI bl-eef zegevierend oveie'ind en de veteranen
konden weclerom de- wonden likken'
Trieste kanttekening bij dit }euke duel was zonder
iwijfel de ernstige-bteásure die Jelke'Tigchelag.p .

tijóens een harde charge oPIieP' 
.

liei derde gaat nu op bózoek bii titetkandidaa!
G.A.V.C. 4-r ""r 

ponï"n.r"rde1ing zou hier aL een goede
prestatie genoemd kunnen worden'
i- -Í;iá:éeíip" reist na.ar r,ippenh!+z9n waar T'H'0'R'
í""t*"Ëi;Ëfiit een niet te némen hindernj.s- zaL r'Lin.

\ïcderom €ê', ÍIed erlaag voor de zm-ploeg ditnaal tegen
ó N:T, tl-à) .r ook áe thulsv,edstrijd !esg! !9!"1::g-
!.,pfáatàte Á"S.C. l-iikt al bij vo'orbaat een besliste
s urijd.

3

B. de Yrles.



l
á . s. Z.4TERD/GI\IO.IGEN g . 30 uur
B0MEN ZIGEN op het voetbalveld.
FJet l_aatste gedeelte moet nog gebeuren.
ïle hopen Ï f e uur klaar re ,rií 

-- 
, 
-'-'

Zo)n 5 à 6 mgrn is voldoende. l

YorÍge keer was de opkomst bedroevend.
Wij rekenen op Uw medewerking.:
De koffie is darr klaar.

Het Bestuur.
-o-o-o-o-c-ojo-o-o-o- o- o-o- c-o-o-o- o-o-o-o-o- o-o-o- o-o-
UI T ST.,, "4q VE.r.IJOTIlrtrG 3

1. llui. Si. Akkerman, Noordkant 26, 0ldeboornE-daagse vt iegreiá naar Èurg""ij"--1"""
l: y"3- D1 jk , ian smfniáwó s i , oíàeuoornportable t.v.
Me j . G. Brand.sma, Slnnebuo ,r"Á 7 , .Akkrum ;draagbare F.lVI. cassettè-"àOio
l: de,Boer, Sweinswei i+r-Nfjbeetscassette reeorder.
l. Hoekstra, Dorps!raa! 25, Nijbeets
9":,v*lk, *\ï? í!t, *"i-iI6, =ótdeboorn
lireJ. (i. jjetnin, dg stripe 5, /tkkrumR., Rinsnra, Broekh0ster*ói B: óïààË'á"rnPake_Rood, .Andringastraái 2.1 t óià;;;;;"
E. Brunner r Zuldórdiep 39 A', G";;i";;;ï. gr?.".**, de leirÉ;i-íai-8"Àtl"Jïu'ïËË',S. Krikke, p. Fol[ertsnaherne j, Oldeboorn.
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B.
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GORRSDIJI{ 3 . OT.,DTBOORN 2 1-0

/,1 na 4 minuten nocht Goruedijk aI een strafschop
.rr*rut. 

' 
Volgens mij veel te zwaar, naar ja--.de -be].

*à"à àp O" Ëtip geÍegd en onhoudbaar voor l{andef

"róig àe ba1 iir íe' Íouwenr Na t Pil?ten al l-t
D;i tas niet verontrustend, wil! hadden we een

iáá" [án".t benut, van de Yelq die.we hebben geh3'd'

áu.n *a" het noet dè rust 3-l géweest in plaats vàÍl
1-o voor Gorredlik.
Na Oe rust waren we weei' sterker, naar Ïii.kunnen
de bal maar nlet in die kooi krijgen' De jongens
hebben na de rust er nog van alles.aan gedaant maar
á"i kl-eine beetje geluk, dat z'-t' ons niet BI€€.

Córróáijt t r"eg nog een p?ar kansjes maar dat kwa.m

àoó" onáe achtórspéte.r; ,di.e een Baar keer op ons
àigán doel schsotl .maa! Vander wlst erger te voor-
koËen..
Volgende week l-/.2.S.
\l/e gaan het opnieuw Proberen
Í1et moet toch eefrs lukkent

G. Rodenburg.
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UJNJE - OIJDEBOORN O-}

lia een maand niet te hebben gevoetb.ld moesten we

zondag tegen Tijnje aantreoêÍI.
nus móestón we áiiekt ,het besi;e beentje wel voor
["oUË", thuis hedd'en we gel]ik g.sp";eld {oor pech'
want wé maakten d,e gefri[nakór door in eigen go31
i; schieten, máai dËze, Ëeei hadden ï.e meer geluk.
Oldeboorn ti'apte a,Í en ging direkt in dé aarwaL,
maa.r Tijnje nàn het heft ev9{1 over {oor qged- tempo
iu drijïeá, ma.àr alle aanvallen weroen áfiie5lagen.

È{
t
1



I

I

roel opeens Honkle de bal vrij speelde en langs de lijn
op. kwam, een nooie voorzet gaf aan Rinze, die de ba1beheerst stopte en twee lian van Tijnje op fret ver-
keerde been zette en toen de keepei èven-omspeelde,
dus 1-0. - ----5-----'
Daarna ging het spel gelljk op tot rust.
Na de th"e glng alles veel- vermoeiender- aan beidezijden, near Tijnje gaf steecis meer druk op onze ach-
terhoede, wat dan ook resulteerde in een nóoi afstands-
schot van [. de L,eeuw, dai net ov:er ging. :

Even later werd Gerrit Otter vervangen door T. v.d.
IVleulen en later werd H. va-rr lijk riog ve,r\rangen door,
UI. VooIstra.
Oldeboorn kreeg nog een paar mooie kansen miar de twee-
de goal wou niet komen. :

ZoLang het maar 1-0 bleef dan 'ovas er niets aan de hand
en daar zorgde onze aehterhoede we1 voon, die zondag ,.
een heel- goede wedstrijd speeldeT
Na nog een doorbraak van J. Kalsbeek waar ook niet eengoal uit"kwan, floot de goed leidende scheidsrechter
het laatst, waar wij dan ook wel naar uit zagen.

l. Poepjes.
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Verslag zaterdagmorgen: 21 januari

Zat e rdqgnri dd agvo e tb al eJ.f tal .

Na een lange tijd van werkeloosheid zijn we zaterdag-
&orgen op rei s gee;aan " naar Opeind e .
\{e noesten deze norgen on 9.15 weg ult Oldeboorn.
lit ging niet door, daar er nog enigen de brlnta
nog niet verorberd hadden (feestgangers voetbalfeest).
Daze morgen ging voor het eerst enze nieuwe leider
J. Kraan trt€€.
1{e heten hero hartelijk welkom.
Teze morgen bracht helaas nog geen succes in de uit-
slag, toch hebben we kurute*"2íen dat we ook nog
kunnen scoren. Uitslag 'l-2.



Nadat we waren begonnen konden we ue stand l0 mlnutenlang, dank zei stimutransen vanaf de fijn door onzeleider, op 0-O houdêr1.
Hj-erna zakte door een buitenspel goal onze ploeg
hel-aas al-s een pudding in etkàatt zodat de ètanà' '

binnen 10 minuten 5-0-in ons nadéel wêsr
Hi.erna ging het peil''weer zoaanig cmhoog, dat napraehtig samenwerkend kopwerk tussen Meint Hofstra'
en Joris Quarré, Joris de bal in het net drappeerdestand 5-1.
Ila de rust kon O.l;.T. twee àaal tot scol:en komen.
Daarentegen kon R. Eysinga na een fout in de achter-
hoede van O.N.T. hen afstraffen met een tegengoal,
zodat de uiteinoelijke stand 'l-r2 ís geworden.
"AJ- met aI kunnen we toch nog terug zien op een
paar goede successenr eh er werd inzet getoond.
Conclusie vïe ?1tten een.klasse te hoog en we
zul-len er volgend jaat enige geroutineerde spelersbij moeten zi-en te krilgen.',/e hopen dat we hlerdoo{ enige versterklng zullenkrij gen.

{

{J. v.d. l.,ial .
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OltEB0OltN 3 - 0LDEtsOOiiN 4 2-L

Zuiver al-s speler, wlt ik toch het een en ander naar
'roren 'brengen.
ijen wedst,.ijd, waarvan je nu niet direkt kan zeggen,I'er werd goed gevoetbald", integendeel zelf s, d,i.t ,

nad niets met voetbal te maken, helemaal niets.
,ie hebben de gevolgen hiervan kunnen zíen, 1n de
.'orm van een gebroken pols.juidelljkheidEhalve liïkt het mij beter toe, o&
rje schuldvraag buiten beschouwing te l_aten.



Natuurlijk zult u zeggenr dat kan in eÏke andere '

wedstrijd:gebeuren, dat' is natuurlijk waar, naar
toch ben jé geneigd om'ben en ander ih verband met
elkaar te brengen.
lïat op dit monent ter discussie staatr igr dat we. 

.

ons móeten afvragen of deze wedstrijden in competitie
verband wel enige vorm van nut hebben.
De clubbelangen ztJn er beslist ti-et mee gebaat.'
Dan komt er nog bii, dat de orgánisatie bii de FVB
het nie*--toelaat, dat vocr dergelijke wedstrijden
een scheidsrechter word aangellezen.Dàn moet je tenug-
vallen op een interne fluittist, die mlsschien onbe-
wust nlet die objectiviteit hanteert, die voor der-
gelijke wedstrijoen nodig is.
Het lijkt mij CIan ook zinvol toe,
mend seizoeno deze belce elftallen

om 1n het aanko-
elk in een aparte

t"

competitie in te delen"
Medê doordat het nieuwe veld mogelijk bespeelbaar is
bij aanvang van de nieuwe competitieri-s deze schei-
dlng mogelijk.
Het-besluur- zal de roogelijkheid hiervan onderzoeken.
Het lijkt mij de enlge en iuiste manier toe, om het
clubbelang te dienen.
Rest mij áog, om namens ons allen, Jelke een snel
herstel toe te w€rtllÊrl.

S. Yisser.
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PROGR.AMMÀ S3NIOru.N,

Zaterdag 28 Februari L976

Oldeboor.n zn - Á'S.C. 10. 30 P. Hettinga



Zondag 29 febrnarí :..976

Oldeboornl--C..4.8. 1 l-0.30 Oefenwedstrijd
Oldeboorn2- i,V-Z.S.3 14.00 J.'Kraak
G..À.Y.C. 4 Oldeboorn I -9.00 I-reider
fHOR3 -Oloebcorn4 IO;0O ï,eider

Geachte Heren Leiders en SBelers
De aanvangstijdell van Oldebocrn zm. en 0loeboorn 3
zitrn vervroegd, zie boven.


