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OVERZICHT.

Hoewel het vorige weekend voor vel-en voornamelijk
in het teken stond van het fabelachtige schaatsge-
beuren in lïeerenveen, werd er toch ook nog gevoetbaï

Oldeboorn 1 benutte de vrije zondag door èen oe-
fenwedstrijci te spelen 'tegen het Solswarder C..A.B.
Deze derde klasser, in het nabije verleden zo suc-
cesvoJ. getraind door onze vroeEere trainer lelgros-
so uit Grouw, bleek een geschlkte tegcnstander te
ztjn voor een leuk en sportief partljtje,voetbal.
Onze mensen vonden eerL passend antwoord op het teeh-
nisch begaafde tegenspc'l van de gasten en lieten in
de eerste speelhelft jammer genoeg enkele fraale kan-
sen onbenut zodat de 1.-0 overv,rinning tenslotte niet
eens onverdlend genoemd kon wo-r"den. Onge twijfeld een
leuke opsteker vcor de komende competitieduels, zondag
&n s. is nen overigens weer vrij "!e concuruentie zat ondertussen ook niet st1l:
drie wedstrijden in het inhaal_-rograrura konden de
stand van zaken aanzienlijk veranderen maar opzien-
barende verschuivingen bleven ditmaal uit; IrÀsrrx
liep gemakkelijk over Surhuisterveen heen, T.F.S. r
moest de punten delen met de .\iJilper Boys en naaste
concuffent 'Iijnje strandde enigszins verrassend door
een 2-2 gelijkspel 1n en tegen .Akkrun,
llt houdt in dat Oldeboorn nu een vierde plaats bezet
op de ranglijst'

De wedstrijd 0ldeboorn 2 - 1í,Í.2.S. 3 kon geen door-
gang vi-ncien oncdat scheidsrechter Kraak beide t'cams
stijlloos in de steek 1iet, inplaats varl gezagsdra-
ger bij het nu afgelaste ciuel is de boosdoener hoogst-



waarschijnlijk één van oe 18.000 aanwezigen bij de \/K
in HeerenveeÀ geweest!
Een sneue zaak voor de betrokkenen en de "Snekers in het
bijzonder, hopenlijk is 0e Heer Kraak zondag a.s. wel
van cie partij onr de ontraoeting Oldeboorn 2 - Jubbega 4te leiden.
Iegen een strijolustlg Jubbega voor ons tweede el,ftal_
de kans om ïveer eens orde op zaken te stellen.
Oldeboorn 3 reed duioelijk een scheve schaats door de
reis naar Grouw af te zeggen wa.t hen waarschijnlijk
twee verliespunten gaat kosten.
Yoor de Blankenberg-brigade het advies o& in Heerenveen
na"ar vast wat extra punten te vergaren voor het geval
bovcngenoemde straf werkelijkheid nocht worderl.jie veterqnen hebben de nederlaag van vorige week blijk-
baar goed opgevangênr want het 2-2 gelijke spel in i_rip-
penhuizen tegen IHOR 3 is een verdienstelijk resultaat.
0m een beetje uit de onderste regionen te raken zouden
tvrce punten in en tegen Irnsum (5) meer dan welkom zijn...

De zaterdag(morgen)kernploeg moest zaterdag j.l_. ook
in het eerste elftal van .Augustlnusga (.qSC) haar meerdere
erkennen, de schade bleef ditmaal beperkt datwel (+-O;"

Harkema Opeinde is het volgende tussenstation richting
degradatie want ook tegen Hark. Boys 4 zullen de rrlíraan-
ige" jongens van de zrn het naar onze bescheiden menlng
niet kunnen bolwerken.

B. de V.
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le veel.besproken wedstrijd tussen de
clercie elftal duurt nog steeds voort zo

!!
veter.:nen en het
bewijst dit

crubkrantj e.
Het relaas van S. Vlsser naar aanleiding van het competÍ-
tieduel Oldeboorn 3 0loeboorn 4 wel-ke-in het voorgáande
clubblad'vrerd gepubliceerd, heeft de kritische tongen
fiink losgemaokt.
Yoora} uit he t kamp van het clerde elftal zijn nogal wat
reaeties binnengekomen; uit de stapels post die bij het
redaetie-adres arriveerden kunnen we wegens ruimtegebrek
slechts twee publiceren.



Redactie vraagt zieh af of een en ander ook in ver-
band kan worden gebracht met koude oorlog voering
voor de wedstrijden tussen deze rivalen die hen
eventueel volgen<l seizoen weer wachten! ! !
i!én ding is echter duidelijk; het clubkrantje heeft
haar taak als communicatieniddel in de vereniging
nog nlet verloren en leeft nog weJ. degelijk.
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Hieronder volgen nu de reacties von twee verontwaar-
digde ledenr
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IS HET IEN'E EN VIEND! IN VTRSCHILIEN'3 COII:TNTIT]ES
DX OPI,OSSTNG3

zoLang ik nu mee voetbal (zo'n 4 jaar) altijd wed-
strijden geweest waar je naar ultkeek. FIet zíjn de
toppers van het jaar, fiet veel inzet, spannlng en
sfee r. lie t zijn de enlgste wedstrijden net meer als
5 marr publiek. llr wordt door iedereen naar toe ge-
leefd en er wordt nog tijden over nagepraat.
IIet derde vcrloor vrijwel altijd, meestaf berecht
maar soms door pech erg srteu. Ivlaar dat was nict €rgr
je blcef uitzien naar de volgende wedstrijdr vooral
-ls jc verlcren had.

De laatste twee wedstrijden hebben we gewonnenr
Ongekende luxc; in I seizoen meer punten van het
vierde pakken als in de 4 Jaar daarvoor. 3rg plez1e-
r1g natuurlijk, maar toch was de allure die de wed-
strijden tegen hst vierde altijd haddcn cen bcetjc
verdwenen. Natuurlijk hebben we wcl lckker gespeeld;
er was spanning, er was ínzet, er was publiek en dat
publiek is getuige van ecn leuk ducl gcwecst.
Dat was allemaal als vanoudsr cF ontbrak echter iets
anders, cr vrss iets mis met de sfeer.

ïn de beide laatste wedstrijdcn kwam het vierde
vroeg achter te staan. Dit bleek voor verschillende
spelers aanleiding te ztjn om v€rschrikkclijk te gaan



kankeren. De eerste wedstrijo resulteerde dit in
een aankondiging van Jappic l\[ijnhcer, die toen uit-
stekend lcidde, dat hij niet meer bereid was het
vierde te fluitcn. fk ben bang dat ook v.d. Laan
dit voorbeelo zal volgcn. Het is natuurlijk niet
]euk waJuleer er een goal wordt afgekeurd, maar het
is wel wat zielig dat enze 'rsporti-evc oudje stt zieh
nict bfj ccn bcsl-lssing van de schcidsrechtcr w1l-
len neerleggcn en cr tot ver na dc wedstrijd over
door blijven j"tmercn.
Het is niet all€n meer ziclig, maar ook erg kwalijk
als oe schei-dsrechtcr van partijdigheid woiOt be-
schuldigd. Het is echter.ronouit schandalig als de
vsorzitter in dit blad dcze partijdigheid ook
suggercert.

I'Iaar Slmon hante ert misschícn onbcvrust nie t die
objectivitêit die voor dergelijke wedstrijden no-
dig is.

Misschien ís het ook daarom dat hij rroorstelt
hct derde en vierde volgend jaar in icrschitlen*
d e collpc tl tic s in te d clen "!it zou moeten omdat dc clubbelangen Caarmce ge-
baat zoudcn ztjn.
Er wordt ni-e t bij ve rteld hoe die clu-bbclangen
hiernnee geoiend zijn. nat lijkt mij ook crg moei-
lijk aan te gcven, omdat m. j-. hier geen enkcl-
belang mce gebaat is.,
Integendeel, frut derde zotïel als het vicrcle worden
van hurn beide aantrekkel-ijkste rvedstrijden beroofd.
Verder zaL L van beide elftall-cn dan niet meer hier
in de'omgeving kunncn spelen.
Bovendien l-ost hct niets op. He t fcit dat he t der-
de'eh víerde in dezelfde competitie zijn :ir:.geocel_d
is nict de oorzaak van al- dat gckankcr en de nood-
zaak voor scheidsrechters van bui-ten.
De problcmen komen voort uit,hct fcit dat verschil-
lende vete ranen niet tegen vcrl-ics kunnen.
l)aarom zullen we niet in verschil-lende competitles



$octen worden i$ugeeld , maar zullen bedoelde spelerscens brj ztehzeLf te rade moeten gaan hoe het ;;i-rr*sportivitcit is gcstcld.
ze zullen dan of hun zielige en kindcrachtlgc houdingin het vcld moeten verandcFen of met vàetbaït.n ;;;-tcn stoppen.
tat is de cnigstc man-1cr om cr voor tc zorgen dat hetplczicr in het voctballen van tegenstanderi 

".ËóioË-rechter en vooral van de wel- sportieve medc"p"ió""-nict meer vcrgald wordt.

Ids.
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BE!3. : c0MPryI]gfplg__Eli_49 EiFr.qt. -
ry.4_.v. hetgcen cr in ons cl-ubblad is geschrcven overde l-aatste competitie-wedstrijd van dózc twce elftal,len gaarne hct volgcndê E

In het geschrevcne kwam hct r:ijr ch ik ben bangook bij andcrc, over alsof het 3è'nin of meer scËul-
9ig. ,gu zijn gerireest aail situabies en/o-f verhoudingenin het veld gedurende de wedstrljdcnrwerke tussàn "-
onzc, twee clftallen gcspceld zijn.Dit nu wil ik tenstel-ligste tógensprcken, daar deervaring van de l-aatstc twee eonpetitiewedátri;oeÀ.
qij heef t ge lee rd dat de sf ee r: ti_;O ens deze wcdstri..i_d"+ gecrcëfd niet ís ontstaan dooi de houding-ói --"
gedragingen van spelers van het 3e elftal.
Het punt-neutrale schcidsrechÍers wil ik ook nogevcn aansnijdenl
Natuurlijk 3ij4 wij het er allemaal over cens dat eenneutrale scheidsrechter altijd de beste oprossiÀg i;;wij van het 3e hebben dit daÀ ook meerderè malen-geprobeerd, echter zonoer resultaat.M.i. ligt de oorzaak nict 1n het feit dat hct
thgisspelende el-ftal niet een neutrale scheidsrechter



bereid heeft gevonden deze wedstriiden te fluitent
Àár" aan het feit dat het bestuur contact had &oe-
ten op nemen net de FW, vó6r elke aanvang van de
competitie, met eerl verzoek tot aanwiizing van een
neuirale sótteiesrechter voor deze wedstrijden.
Íeet strubbelingen zouoen zitrn voorkomcn'

Tot s10t wil- ik toch cvcn de mensen die zich als
schcidsrechter beschikbaar hebben gesteld, harte-
iiit bedanken voor hun bereidwlllighglg en tevens
vuín"ren dat zii ''r.i. 

niet de aanleiding zljn ge-
*.è.i tot scheve-vcrhouE'ífrlen in het veld'

' 
-4. G. Blanke nberg '

P.S. V.in deze plaats wenst ook hct gehele
3e voorspóedige betcrschap aan' Jelke
en een Prettige vakantie..
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PROGRjIVI'vI/t SENIORTIN. -
íelglggs 6 naart_!7Jí.
Hark,Boys 4 Oldeboorn níI
Zsndas 7 ry?.?gsJg10.
Oldeboorn 1 - D.T.D.
0ldeboorn2 -Jubbega4
Heerenveen 6 - Oldeboorn 3

frnsum 5 Oldeboorn 4

.Aanvangstijd en ven 01d eboorn
op verzoek van de tegenpartij
den gezet.

13.30 P, de Grouw

14.00 0efenwedstr.
l-0-00 J. Kraak
11. 00 l.eider
L0.00 il

2 en Oldeboorn 4 zítrn
op bovengenoemde tij-



Het eerste en het tweedc hebbe4 van'V.V. VILlill"{SQQRD"áèn uitnodiging ontYangen om B augustus L976
àèer te nonoé n á'an êen toernooi.
Is aangqnomen.

verzoeke de ruilfornuiiercn op tiid bii de'sccreta-

íïï ï:.rt:"1';35?"à'r,ruiding van het rcit dat het
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