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0p het noment dat iedereen dacht, dat we de wlnter wel
wèer gehad hadden, gaven de we€rsonstandtgheden genade-
J.oos blijk van haar onvoorspelbaarheid.
De gevolgen waren spoedig duidelljkr het voetbalgebeu-
ren op eigen ve1-d kon zowel zaterciag a1s zondag door
de bikkelharde grasmat onnogelijk doorgang vinden,
zodoende kregen alle jeugdelftallen vrljaf en ook het
eerste, tweeáe en vierde eJ'ftal hadden vorstverlet.
ï/e'hopen dat het komende weekend wat mildere tempera-
turen nret zích meebrengt, anders'raken sommige el-ftall-en
straks in chaotische progra&mà.-oostàndigpe$eq verzelld .
0p het nonent van d'it*schrijven dsen dei neerdwarrelende
sneeuwvlokken echter anders vermoeden, al-s dit ?'o door-
gaat aclviseren we de spelerd van het tweede elftal. hun
geplande zome,rwakantj-es maar vast af te zeggenl ! !

De seni-oren spelen inhaal-wedstri jden en ook bij de jeugd
slechts een beperkt prograntma.
De topper van de week is ongetwijfeld de wedstrijd
Oldeboorn 1 -Akkrum I een derby die gewoonliik +1 de
nodige spanning en sensatie oplevert, nu Àkkrwr ( in
degràdatiegevaar) de beide punten meer dan ooit nodig
heeft en ons eerste elftal vecht voor een hoge klasse-
ring is het duidelijk dat ons zondagmiddag wel het
een en ander te wachteh staat..r.....r
ïlle durven toch vocrzichtig een overwlnning voor het
thuisfront te tippen.
-0verÍge duels in de vlerde kJ.as Cl Surh.veen-Buitenpost
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Hoog bezoek is er.zondag voor OldebQorn 2, als.lijstaan-
voerder L.S.C. 3 (22 punten u1t 15 wedstrijden) op visite
komt. Zander meer een zware opgave voor de Rocienburg-elf
om de wi-nst,thuis te houden terreer daar h'et Sneker doel
door oud-Oloeboorn I keeper Jan de YrÍes nog steeds oB
overtuigende wijze wordt verdedigd.
Het derde elftal &oest zonaag op een goed beppcelbaar
veJ.d in Heerenveen twee verliespunten Ínbasseren, een
pri-rm.a e erste helft van de Blankenberg-babie s kon de
4-l nederlaag helaas n"iet voorkomen.
Het goede spel in de eerste {l nÍnuten moet natuur li-jk
een stinulans ztjn om in Lippenhgizqn tegen T.H.0.R. l
te proberen schadevrij Lrit de strijd te komeft.

Voor het vierde team nu de niet
teren wat het derde elftal- niet
6 de baas blijven.
Een duel als oudjes onder eLkaar want ook de
form.;tle bestaat voornannelijk uit heren die
kruisjes aL aan de horízan zíen opdoemen.

pompeblêdden
de vier

Leider Kraan en zíjn volgelingehr die zaterdag j.l. een
l-O nederlaag l-eden 1n Harkema Opeinoe tegen de Soys 4t
hebben een vrije dag.

aqElI{_nE JEUQD. enkele inceressante ontmoetingen, te
ffidstrijden oldeboorn 1B - Skkrum-lB'en
Oldeboorn.AJ. puB. G.A.V.C. .Al. :

Kont u ook eeás-kijken??????? lVie eenmaal de van enthou-
siasme overlopende jeugdwedst:..ijden heeft bezoeht, komt
vast en zeker ;erug! Tot zaterd&gr r.,..

, 8, de Vries.
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Van een speler
Íntwoord op l+et stukje van de heer Blankenberg, j.l. 2-3
Gaarne wil ik langs deze weg enkelà misverstanden uit de
weg rui-men. Het'is nimmer mijn'bedoeling geweest om niddeJ.s
het geschrevene in hqt clubkrantj.e van 24 februari j.1.
het derde elftal'erlens de schald van te gevenr integen-
deel, misschein moet het vierde elftal wel cie hand in
eigen boezem steken.

geringe taak om te pres-
gelukte nl. Heerenveen
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Moeh.t het, zoaLs u het steltr op deze manier overkometr,
dan is 'dat volkomen een misvatting.
Ik praat níet over tf schuldigenil, maar heb'getracht
hipr en daar wat kritieken los te weken en we hebben
kunnen konstateren qat deze er ook is gekomen. .

Hopetijk komt er nog mcetr, aI was het alleen maar, om
de redaktie een plezier te doen.
Volledigheldshalve zLj vermeld, dat Het Sestuur wel- bíj
de bond verzocht heeft om een neutrale scheidsrechter,
echter hierin werd gezien de huidige situatie voor wat
betreft het aantal beschikbare scheidsrechters, niet op
ingegaan.

S, Ylsser.
- o-o-o-o-o-o-r-o- o-o-o-o-o-o-o-o- o- o-o- o-o-o-o-o- o-o-o- o-
.Antwoord op stukie.van I9s Hemminga:

De ibhoud van dat stukje heb ik net plezier gelezen en
tev.ens vbel ik mij zeer vereerd, dat onze grote profeet
Ids mij heeft toegesproken.
Yerder zaL ik niet op zijn stukje ingaan, Ids zaL ziSn
antwoord wel kunnen halen uit mijn antwoord gericht aan
dhr. Slankenberg en het artikeltje rrgehoord en geschrevenr'

Visser,
-O-O:O=O- O- o-O-o- O-O-O-O-o-O-O-O-O-O- g-O-o-O-O-o-C- O-O-O- C

gsiÍgqEDJu-q-ELqrïrurcI

.Als men z5-jn oren goed gebruikt, dan vatt er veel te
beluistêre.rr. .

Zo ook diverse kritieken en opmerkingen betreffende de
s_tukj_es in het clubkrantje omlrent hét de rde en vierde
elftal.
Deze stukjes gaan erin als koekr eÍI wordenr- net zoals
de vroegere spanrlende Indianen-boeken in één adem uit-
gel ez en.
"Als er maar wat sensatie in staat, dan lukt het- best.
Maar owee, als Het Bestuur in dat zelfde krantje eert
oproep plaatst aan de leden om te helpen bij het boom-
zágen, áan gaat het mis;
Dan kan bijna niemand &eer lezen of ze willen het nlct
Lezen, toch een merkwaardig feit, vindt u ook niet?
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0f zov erln vermeld moeten staan, dat men cen fl1nk bc-
drag per uur Ín rekening kan brcngen?
le stelling dat bijna nj-emand deze stukjes leest, is be-
ïlezerr door het fcit, dat er gcen "KgP" op kwam dagcn.
ZeLf s de tweede maal geen enkele vrijwilli-ger.
Een kwalijke zaak, die het Bestuur wel tot nadenken miet
stemmen, omtrent het organisercll van diverse aetiviteiten
in de nabije toekomst.
Maar voob diegcnen, di e zích op dit moment reeds wab
schuldig voclt, is er óón troost, het is namelijk in
andere verenigingcn besl-ist niet beter, maar in Ol.deboorn
zegt men altj-jd en het heeft dc nqan ook, van rthier kan
arl_qq1 doch hát lijkt mij juisterf nede sezicnT66?-dF-p'áÏFïsatie in de Àenseti;te vcrhàudingeÀ, deze spee uk
aan oe eisen des tijds ean te passon cn te noemen fihi,er
kah aLles door wcinigcn't. ._
Nf-GfficT al-leen oe voetbalclub, maar
een en ancier in het algemeen.
luidelijkheidshalve moet ik natuurl-ijk vermelden, dat
dit niet bcdoel-d is voor rlensen, l-cden, die zích reeds
op een extra manier voor cie club inzcttcn. Voor deze
mensen heb 1k respect ell genieten dan ook de volledige t
steun en vetrouvren van he t Be stuur. r
Ik laat het gaarne aan dc fantasle van u allen over, '
om er achter zien tc komen, voor i,-vle het ctan wêJ- bc-
doeld is' 

De voorzíttcr.
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Gezíen de reaktie s op diverse stukjes j-n cna elubblad zov
je zeggen dat het ge ocd ge 1ez,.n wordtr doch het is schijn-
baar niemand opgevallen dat we de laatste 3 krantjes weer
begonnen zijn met cie trl5e Jaargangrr. Het gehele seizoen
is er de 17e jaa.rgang ge schreven. Dit kJ-opt niet, zei ons
de heer Yan der Fee r, het eerstc clubblad van de ttZwart
,/itten'r is vers.chenen op 15 septr 1960 en een jaargang is
van augustus t/n juri, dat zodoende.

,4s rn,n dï inrr f';)ir Lqèrt Àe{ " ít "rv.t ltloJ 9 /1rl

pe5{,,7;L,\ 1jt i!,Lrs,u,p#Le r/crlrut
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De geplande schutjasavond op 26 Maart à. so is verscho-
ven naar 2 april àrso een en ander in verband van de
fe estavog! van de Mavo te .Akkn-rm. 0p onze schutjas-
avond zullen dames van onze,]-ecien en donateurs van
harte welkom ztjn, aldus onze grote animator J.v.K.

trïieger Huisman en Honkie de Jong hebben zaterdag j.l.
hun diploma in ontvangst kumen nement ze ztjn gcslaagd
voor de rt.Amateurselleiderscursustt. Yan harte Sefelicite cr,,

Gehoord bij Van der Feer.rrHet nicuwe fuan het i.N.P. is wol cen paar uur
waarom zeg€;en ze om l0 uur niet:
Gier volgt hct nicuws vcrzorgd cioor het -/irN.P.,
nog pr€cie s hetzelfde als on 9 uurrr,

hetzelfd c .

het iis

Het verste}len \,ian.aanvangstij0en, door eigen of tegen-
parti j zaL niet, wegr gebeuren, dan. zul-Ien ei-gcn of tegen
parti j van zeer goecie huize.. mogt*en. ho[i.gn, gezien de
slechte ervaringcn.
Schrljver dezes was het afgelopen weekend C..4.,ï.rrConsul .{d Interimrr. Hij nocht doorgeven dat het te ruein
in 0loeboorn afgekeurd was, hier volgt cen telefoonge-
sprek na eer.strom B uur (Oes morgens) 3 nr. gedraaid
te hebben, kreeg hij on helf negen gehoor.
ffDe wedstrijd die en die gaat niet door, sl.echt veldn.frDan is u wel wat aan de late kantrr, dat zIe een mevrouw.rrJa maar ik kreeg om B uur geen gehoorrr.
ffDat klopt, we lagen nog op bed, ik zal het mijn zoon,
die is seeretaris, zeggen, misschien kan hij de spclers
nog bereiken, .want hij moct zeLf ook voetballenrr.
rfi,i&,f ik uw zoon de secretaris even aan de lijn nevrouwrr.rrNee, dat kan nlet, hij ligt nog in bedil.

Gehoord in stadsbus in leeuwarden, in de buurt van de
$€vaír$ê.nisrffMama, zit oom Frans hierinil
"Ja, dat heb je .ervan a1s je stout benttr.

De oefenwedstrijd
gaan vanvíeg€ hct

Ol-deboorn I - D.T.!.1 kon niet
slechte veld.

door-



Volgens de geleerden in het'dorpr hinclerde
dat het niet doorging, want ze moesten met
aantreden, ra ra hoe kan dat.
Voot hetzelfde geld had men kunnen zeggêtrr
'eens een Baar andere spelers proberentt.

Het ruilformulieÍ varl
oat het bfi een boete

I

het ook niets,
5 inva'l lers
ttwij willen

het Zateraagelftal is terecht' hopende
varr'f 2.5A bliift.

Nog een telefoongesprek in Tijn hoedanigheid ?lq Co-1,.I.

"Góedenavond de wedstrijd die en dÍe gaat niet door in
Olcieboorntr.rrnle grote sufferd
rrKaln aan een beetje ê.ll.b"rrlIk bedOeï u niet, -Itlc.&r' da secretaris van o+ze clUbr ik
ben aI 3 jaar niei meer in funktÍer dat hebben ze natuur-
li jk nooit doorgegeven.il.
Scirrijver van dít-attcs, vraagt zich af vrie nou een suffercl
is, wánt die nenoer vertelde nog dat hli gfliid_ telefogllies
krêeg be treffe4rdw het voetbal, dan Tgrdt het weleens tiid
Oat hi; ztn seèretaris er even op wiist"

Ons lid N'.N. was getuige van het volgende gesprek:
Kom ik dinsdagavond even bij llrn ouders en zie daar mijn
getrouwde. zuster en haar dochtertje zi-tten" Zowat een ugr-
l3e was ik daarr was van pl-an op t9 stappen en vroeg mf n
zfrsterrkomt Jan je halen of moet ik jullie even thuis
brengenrr.
ttNeel Jan is I weken voor ziTn baas naar lei:emarken en wij
blijiren hier zoalng bij vader en moed€rrr.
ivlijn noeder knikte ook van i_a.
ttNée hoor oon, Papa zit in Veenhuizen, hi.j he cft bier
gehadt' I aldus mljn troomzeggerlr o

Het bestuur hceft de absentie van het derder bii het bond-
bureau zo goed nogelijk verdedigd, nu is het naar afvrachteno
Of het nu de aanvangtijd 9 uur wasr griep if wat dies meer
zij. zatetdagavonlLlgr00 afzeggen is wel kort dag'



.Al-s de voetbalwedstrijclen het aaristaande weekend af-gelast worqen dan komt er voJgende we-ek gcen krantje.
Vlij hopen dat de jeugd aanstonds, hun verslagen ook
weer in zullen zenden.

J. S.
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TJSHOCKY (3, A2 en ,11 welpen) Zaterdag 6 febr-
0m 7 uur gingen we op vveg naar het ijsstadion Heerenveen
ooeb we om L9.49 aankwasnen waren Grasso en trreenstra,_al-
aan lgt i_nrijden. Toen bllek de keeper van Grasso goedte ztjn. Ma,ar toen de wedsti:ijd begon had Heerenveón
er eerst wel moeite mee.
Maar Lare:-ging het goed, het werd een spannende iredstrijc.
Toen het éérwaal 1-0 was voor tr'eenstra,Vènvarrningr ging
er cen groot gejuich opr maEir a1s et: één schaap óveF Oó
dam is volgen er rneer, zo luidt het spreekwoord en dus
werd het aL gauw 2-O. En het gebeurde al gauw dat er
nog e en schaap kwa.m dus 3-0 en d aarna schaap 4, 4-0.
Maar tot grote veruasÊing voor Heerenvcen werd het 4-L
en daarna 4-2. Toen was de eerste periode afgelopen.
foen kwam cie baanveger en die deed. tegelijk watei over
de ij svloer
later in cie pavze kregen we allemaal_ een rol drop van
Douwe Brandfng?. Toen was de pavze bijna voorbij.
Dus het kon elk ogenbi-ik beginnen, toen het begoÀnen vras
werd Graaso beter, maar het werd 4-3 voor Heerenveetl.
foen scherpte Heerrenveen zíeh op en na grote aanmoedÍ-
gingen van de kant werd het 5-3.
En later ging het weer slecht.
Maar na slechtq tijden konren goede ti-jden €n za -teschiedd:
het, het vverd 6-3 en het ging goed met Heerenveen en
l-ater begon de Baoze.
Maar in 9g pavze viel er niks te beleven, dus we gingen
maar rondje draven. Maar toch beleefden we watr
Pardoes lÍ.ep Jan een bierglas omver, maar ach ja daar
kon hij'ook niks aan doeh.
Toen het weer begon werd het een wilde periode.
Maar Grasso scoorde eep*"doeI, dus de stand 6-4 voor
Heerenveen. nirekt dazarna nog één, dus 6-5.
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Maar door het wil.de spel-en brak er een stick, en zo gebeur-
de het het werd 8-5.
M"a" toen geberrrde er nog i:ets ergers; één van Heerenveen
en één van Graaso kregen ruzien, ze gingen met de stieks
op elkaar slaan en begonnen te vechten. De scheidsrechters
kónoen ze mél noeite uít elkaar krijgen en zo gebeurde het
dat ze allebei op-de stragbank moesten. En nog wel net een
bl-auw oog. Maar Heerenveen scoorde nog 2 doelpunten en dus
de einostand was 10-5.

lheo 93- Grq9,t
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Naa.m : lïillemke \ïagenaar-Bethlehem
Leeftij dr 54
Kan, sex voor de wedstrljd:
Wat vind u van voetball
Beste voetba]-ler:
Beste voetbalclub:
Beste scheidsrechterl
'{elk beroep oef ent u uit;
'/at vind u van het voetbal-
krantj e I
liookt en drinkt u:

Nee
Heel goed
Aad Mansveld
P-S.V.
Harm \Tagenaar
Huisvrouw

Te welnig kritiek
Ik rook wel maar ik drink ni-et

cist u dat: Douwe Bethlehem voor het gehele seizoen ge-
schonst is, dit on zíin wangedrag op de trainingen.

De Jeugdf,-àd.

Jat is niet voor de poes, die scho.rsing, dan is er ook wel
rvat voorgevallen.

Redaktiet
-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-

lldeboorn I
Oldeboorn 2 -
Ihor l
Cldeboorn 4'-

PROGR.;JVIIVIIi SENI OI?EN
LJs en weder dienende

"Akkrun L
fr.S'C.3
0].oeboorn 3
Heerenveen 6

14.00
10.15
10.00
L2.00

J. Zomer
R. Hoekstra
E, v.d. Dam
leider

Oldeboorn zm is vrij
I{et prograrutra van de jeugd kunt u vinden in het vorige

clubblad.


