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3en (voor Boarnster begrippn) redelijk aantal toe-
schouwers kreeg zondag j.1. onder ideale weersonistan-
digheden een ouderwetáe-derby voorgeschoterd, -'"áÀi-àr
!ïas Ol-deboorn - rkkrum.bepaald geen hoq staand duel,spanning was er genoeg!
Gezien oe orrstanáigtreoen een in degradatiegevaar
verkerencie tegenstander - mocht er eígenlljk-ook geengoed voetbal verwacht worden.
Een wat mat en ongeïnspireerd spelend Oldeboorn (wa-
ren het zenuwen of toch enige oÀderschatting) ,oè"i inde beglnfase toezlen lroe, de /tkkrummcrs het fnitiai;ie-f
nanen en e en serie snelle aar,\,aLsactj-es opzetten, veeidreiging ging hier aanvankelijk nog niet van ult, *á""het wa.i'en toch de gasten die àe ruËt met ean l-"0'róÀ"-sprong ingingen.
De laai,ste 45 minuten werdcn voornamelijk gevuld metveel gool- en smijtwerk, ee.n wapcn waar-voóral de rooè
hemdcn zích nogal €ens van becliènden maar ook dat hadmen kunncn voorzien want een kat in rt nauw Àuà[t ,á"*
sprongen!
ïlie herinnert zrch niet meer de wedstrijden tegenne sweach, H_!T en ook nu nog Bakkeve€hr ook vÀïurrigirr-gen die de FVts - adem in de-nek voelden en op panlóke-rlge wijze gebrulk naakten van erg hard spel en nirtr-ontziende tackles.
Deze onvriendelijkheoen kuhnen slechts wordcn voorko-
men door ecn correcte cn strakke wedstrljdleiding cndat ontbrak er ?ondag eigenlijk, bcvendión welgeiou de
man in het zwarte pat rraronekÉi! de voordeetreËel to"te passen maat ja spelers, tr-iners enz. &.akerl-oót 

-

fouten d[s" o. ..



ïn deze tweede helft zagen we een duioelijk feller
en scti.ever optredend Oldeboorn en dat leÍdde tot een
offensief met- een aantaL reële scoringsmogelljkheden
waar vooral- vrije verdedlger Schouwstra bleek een
noeilijk obstakel.
De tweede wi-ssel oie trainer de Jong ultvoerde miste
haat ultwerking niet, er kwam meer vaart in de voor-
ste linie en het was dan ook lnvaller Jan de Jong die
kort voor het laatste fluitsignaal voor zíin teamge-
noten het verdiende gelijkspel bi.nnensleeptc.
0ver het geheel geno&cn toch wel eetl juiste uitslag
en bovendicn wecr een puntje erbij waardoor Oldeboorn
nog steeds op dc vierde plaats zetclt.
Onder l-eiding van dezelfde arbiter Zomer zondag a.s.
de uicwedstrijd tegen Gorredijk, gezien de andere
duels (tuilper Boys.- Tijnje; 0erterp - Surhuisterv.l
Bakkeveerl.- Irnsu.or) cen goede kans on zich wat ze-
kerder op dle vieroe plaats te gaàrr vestigen.

Dan nog even kort de overige gespeelde wedstrijdenl
allereerst Oldeboorn 2 dat een goede eerste helft af-
sloot net cen eomfortabele 2-o voorsprong maar tcn-
slotte niet verder kwarn dan een 2-2 gciijkspel.
Na i,SC I nu de andere kampioenskanoidaat -f,I.1. lleeren-
veen 4. $en gelijkspel noet er toch i'el j'nz:-tten....
Mede door een redelijk aantaL scorlngsk-nsen onbebut
te laten noest het derde elft.-l be ioe puntcn í7an
TllOtt 3 afstaan, dit in tegenstelling tot qe ljverlge
veteranen die hun eollegars va"n I'leerenve en 6 een 2-2
gelijkspel wlsten af te dwingen, ga zo door....
Ook zondag à.s. tegen Tijnje I valt er weJ weer wat
te verdienen voor de nensen vGn. het vierde elfta].
Voor de jongens van Blankenberg v.zlt er dit weekend
weinig eer te bch-len, want ze hebben een vrije dag.
ten thuiswedstrijd voor de zaterdagmiddagformatie en
wel tegen het sterke Fean'58 2, we zouoen graag an-
ders beweren naar we vrezen eerlljkheidshalve weder-
on een nederlaag, mocht ONT 3 zaterdag i.1. een
overwinning of gelijkspel hebben beh..ald dan zou de-
ze eventuele ned erlaag nu aI degradatie betekenen
voor onze sneonsploeg.

B. de V.
-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-



OID]IBOORN2 -l.s.c. I 2-2.

. zandag ging het eindelijk weer eens los, en we moeh-ten met een koploper LSC ontvangen. rn sneek was hetind_ertijd l--1. Na e en kwarti-er Àamen we. wat gelulikig
de_leidingr.frr.tàt" dat hinderd niet, want ws góven ooËwel- cenc wat weg.
Hans maakte voor rust nog net een harde schuivei- 2-o.
Na rust probecrde -SC nog van alles, maa? Oldeboornhield goed stand. fot een kwartier voor het einde.-
werd er een foutje gemaakt en het was, direet 2-L.
5 minuten voor het einde werd het nog Z-2.le overwinning werd wel erg goedkoop-weggegevcn.
sieger knalde nog eens tegen de lat, met-net bleef 2-2volgende week wordt het weer zwaar, n.l. Heerenve€fi. :.
Toch noe t het kunnen als we ons aliemaal_ guván.
Ve cl suksps à. s. zonaag,

G. Rodenburg.
- 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-' -t

HET_ VOEïB.1r,iï00ipIiNB0ES{ElIIg- r97 6 t

l.ANY.AllEN = $et negen mensen voor hct eigen doel staan
en met de overblijvendê man een doelpunt proberen tc
maken.

IEUK in b.v, rtdc beuk erinr'= rammen maar en let niet
_g3_q9_p_?1 , maar op de benen van de tegenspufà".
BESII;SING = foutieve fluitstoot van de-arbiter of vee
-Eeê'FA-ïÏagsignaal van de grensrechter, vaak gevolgd

door poging tot molestatie van de betrokkenel "-
CENTEN = het 9niq9 dat belangrijk is voor voetballers;
-ffit hij altijo te weinigï
DQï,PUIV! = zeLdzaamheld; wordt door de maker dan ciokCffisterische vreugde be groet.
lOOnqCHOP = probaat middel om tegenstanders uit te

schakeleng he eft nog. niet altijd de dood tot ge-volg.
lZte Ol-deboorn l- .Akkrum 1).

SXCUUS = het weer, het gladde veld,--fficheicisrechter, de pech e,t\z.
!/IEN = onbekend begrlp; komt in cie

de blessuresr

voetbalwereld niet
voor.
FJÏR Pi,tY = zie boven.



GRENSi{ECliTllR - idioot met e eh vlag, daarom vogelvrij
-- vErfiráárd;
I-,"J(EN = niet te verwarren met brcien'
F,ffiHEFERSE = een scheidsrechter die het liefst-ffiÍE-?ffit.
Ii[SivINGER = rtrooie gelegenheid om keeper te torpede-
- ráál voor doelmaÁ kans om lastige spits knietje op

een kwetsbare Plek te geven.
JOUIiN"r'ISTEN = minoer soort volk, stellen altijd ver-
-ffiT€ vragcn.
IIEEIEE = fijn object om eens lekker op door te trap-

pen.
l,illÈm = geen straf schop geven, als het er wel één

1S.
IVi.nNDEIí]íING =- op je tegenstand€r' ha.o$efll zít-ten
--E$FEïffi.of staan .
NiITR/PPEN = vrij algemeen gebruik; ciiênt stieken uit-
--evoerA te woiOen, vr11t seheidsrechters wil-len het

óoms wel eens bcstraffen.
OIíTSL.ÀG = komt veel v*oor bij clubs die niet altijd

t#ilffiEïil* = platJ-ee*ef i .gnderuit schoppen, de bal_fr;-FïfÏnes i.ntrappen, tiid rekken, scireldcn, spuwen
en duwen.

nxqE],s - lastige bepalingen die de spclv::eugd9 beder-
- vËn; moet meÀ zich'rdraarom zo vïeinig ryogelijk aan

'.-storen.
SCHIjIDSRECHTXII = cen soort masochistl l-aat zteh op het

-ïA-E"6ffien 
als stootbtok, kop vah Jut, pispaal en

zondebok voor weinÍg of geen gcld i Ís niet ih staat
tot enig goed , m.aat geneigd tot al-le kwaad '

IIR,1FSCI]ÓP-= een straf die altijd ten onrechte wordt
--Ïffgesproken.
'IIi/,INER = vaak wat eenzijdige cntwikkclde man die e et,
--Aïïffit en slaapt met vóetbal , Laat_ zteh voor een knap

salaris regeimàtig ontslaan.
ï.AOTIEK = kan bestaan uit ralnaen, lntimideren, vertra-
ffin-Ou bal buiten de tijnen trappgll onbegrijpelijk
áat de toeschouwer dat niet mooi vindt'

a



UITIj/XJSTRIJD = vervelende verplichtlng die voor het

-ffifíe 
eíen vervelend gemaakt moet worden.

UIl HET vEi,D STUREN = straf die al-leen gebruikt
@offer v-r h&rdheid nàar het zie-
, Irenhuj-s is afgevoerd.

YELISL.IrG = bckcnd verschijnsel op velden; alleen de
Fc-Ïiffiechter of de tegenpartij kan er schuldig aan
ziTn
ï/ISSïLEN = twee nette voetball€rs nuilen voor twee':
-ffiérs.
ZELFKRITIEK - onbekeno woord.
ZEm.ï6Efervoegsel bij ík; de belangrijkste naat-
--ïlaf voor elke handellng in de voetbalJ.erij.

Yoor wie het nog nict gelezen nocht hebben in de
Leeuwarder Courant ven vorige week ptraat'sten we deze
fraaie blochilezing uit de vóetbalsport.
:le bcnaderlng van-dc schrijver mag dan humoristisch
en sarcasticch z:-jn, maar dc meeste gebeurtenissen
in de huldige voetbalsport (ook 1n dó amateurwereld)
bewiJzen hel-aas de juistheid van hetgeen de schrij-
ver const-teerde.

-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

NIEUI/S Y."N llltRCULES.-

Bii Hercules komen ook, net als bii iedere vereni-
ging prettige en.minder prettige zaken aan.de orde.
tvtooí is b,v. het feit, oàt onze. kcurgroep (verge-
lijk hct maar met hct le e1ftal) in Franeker 2e werd
bij het jeugdturnen, achter ÏlIK - FTC van Heerenvecn
en-dat nót verschll maar net 2à punt w&s.
Dat betekent dat ze volgende zondag mee $ogen doen
in Stadskanaal aan de Noordelijke Kampioenschapp?n
en wij hopen dat ze ook daar goed uit de strijd te
voorschijn zullen komen.

l/laar sr9!!9set-sias-er-ee!'-Éés-93srvsg-is s



dat onze leioer ,.rhr. lijkstra I junÍ naar
Oosterwolde vertrekt
dat er gelukkig wel aan een nieuwe leider
is te komen maar, dat wij dan moeten zorgen
dat cie nleuwe l-eider 11 uur werk per week
krijgt in Olde.boorn, tcgen nu 9 uur,

Er zíjn echter op gynrnastickgcbied mccr mogelijk-
heden dan er tot nu gebruikt ztjn, zowel voor da-
mcs al-s heren.

Ono*nks dat onze keurgroep, onder leioing van
Kl-aske Nijdan,, tot zotn gocde prcst.:tic is gcko-
men waar we uÍteraard zeer tevrecjen over ztJn,
zlen wij ook een taak in de recreatiesport en dan
licfst irn sanenwerking met andere sportverenigin-
gcn.

ïle hadclen gedacht aan cen groep jongens en heren,
b.v. A, B en C juniorcn en spele rs van de scnioren-
elftall-en om met trampolinespringcn hun conditie
op pe1l te brengen of te houden.

Yoor mclsjes en dames dic nog geen lid zijn,
denkcn wij aan Jazz-gymnastiek da.t op e cn speelse
wijzc gclcerd ka.n wordcn

Mocht U hiervoor bel-angstelling hebbcn, de:"n z.vJ -len onderst.,anoe bestuursledêÍl vcifr l{ercules IJ gaar-
nc i-nf orrreren.

Jc].ke Bethlehem Voorzitter
JÍkke Veenstra Seeretaresse
line Brink Penning.esse
\ïii-lie Goudberg,
Ikc Tiesema,
Fol-kert v.d. 'iloude .



l,ls jullie e en plaatsje over hebben zou dit er dan
in kunnen; vroeg Jelke Bethlehem, zie stukje boven.
Dit kon nu, de meeste vc,n onze voetballende venslag-
gevers víaren vrij en degene die niet vrij waren
l-ietcn verstek gaan.
Gezien de nocite die B. dc V. gedaan heeft net zitrn
stukjes, zagen wij dit als de beste oplossingt,r'lij een krantje vo.]-, Iiercules geholpenr err Bonnic
kan zieh naar in de startblokken zetten voor het
volgendc krantje.

Redaktie.
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Gehoord bij Oldeboorn - :lkkrum.
fcdere topclub heeft weleens een lnzinking.
-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-
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PROGRÁilIM/. VOOR DE JEUGD.

il0sNsníc l-L M44:3 Íanvang Ve rtrek
Olcleboorn lll pup - Sparta 'r9 18"00 -

PROGR.AIVIMÁ 27 MÁÁRT 3

Irnsum - Ol-deboorn a2 pup
10.00 9;30

Oldeboorn.À1 - !ii.\d.S. 10.00
r&,.'ï.s. oldeboorn u nofo.oo g"Lj
Oldeboorn l-C - GáYC 2Q l-1.00
Gorredijk 18 Oldcboorn ïB 11"00 l-0.20
n\ïF 13 t - Oldeboo.rn l.A 3.15 2,30

..:.

- O - O - O - O - O- O- O - O - O- O.a.O -O - O - O - C - O-- O - O - e -_ O. . O - O .- O "- O -
Jel]e lr/agenaar had een hcle_g*:!!g_!gr,i4 e c zieo,
een apart soort, var weïElfr6iï{-wïEï-Eï j -nie t . '

PBOG,R/,UIMJ VOOR NE JEUGD 20 I\ÍII,RTI
Aanvang; Vcrtrek;

Oldeboorn l-C - .Akkrum lC 11.00
Oldeboorn 18 - De Sweach l_B 4.00
-t Fean 1r',

BEiG il/ElqTnI JD_ tt_p_!]!IlIlEI ( r'ri e st and - Cup ) .

Sparta't59 Oldeboorn i,]. pup
10,15 9.15 uur


