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OVERZICTTT :

Verlies was troef dit weekeinde, want ult de vier in-..
lraal.wedstrijden werd slechts é,én mager puntje gescoord..
Bovendien betekende de nederlaag van het zm-elftal(t-Z tegen tt tr'ean 2) dubbel veilies, want de degrada-
tie naar de 4e klas is nu dan toch.een feit gewordcn,
we wenben de zm-spel-ers en vooral leider Kraán het
konende seizsen alvast meer succes dan tot nu toe in
het huidige competitie verl-oop het geval wêer '.

Het eerstc elftal raakte in Goruedijk een Bersoonltjkrecord kwijt, het 2-0 v;erlles in en tegen Gomedijk-
wasl tevens de eers;e nederlaag in 1976t
Sinds 30 nov. L975 (Oerterp-Oldeboorn 2-0) was uen tot
zondag j.1, een ongeslagen foroatier .

Ondanks deze nederlaag kon men zictl rustig op oe vierdeplaats achtcr hetttgroge triotf handhaven, want ook de
concumentj-e Ieed puntcnvcrlj.es: Irnsun ging tcn onder
in Sakkeveen; ïïilpèr Boys kwam thuis tegèn Íijn;e nlet
verder dan een gelijkspel. en Surhrvêorl behaalde evencens
een (overigens Ènapó")-puntenverdeling bfj lcider
0erterp die nu door het 1-0 verlies van T.F.S. tegen
rode lantaarndrager lïkkrum wel een erg riant uitzicht
op de derde kl-as begint te krijgen.
Het. proÊremrna voor komende zondag verneldt voor OIde-
boorn een rustdag.
Onbetwiste toppeF is zonder enige twijfel Bakkevcen-
.Akkru.n, verlies voor édn der beide partijen houdt
wellivht .gratis entree J-e klas F.V.B. in.... o.
!ïe wensen de betreffende scheidsrechter veel- sterkte
en een behouden terugrei-s toe.



Stand_in .de viergs klas C;

r. Oerterp L6-27 7. lilpe1.l-ovt I)--\7
Z. T.F.S, L5-L9 8. Gorredijk f5-13
l: ni;n;e L2-l-2 ,9-- Buitenpost 15-10
í. or,lpÉoonx 16-1? 10. Bakkevcen lq- 9

à. S-urfiui.sterveen L5-L6 11. Jlkkrum L6- 9
6. frnsun f6-16

(rz-:o)( s-rr)

Qldeboorn 2 belegfde zondag tegcn Heerenvcen 4 cên uiterst
;;;i;áieri.g miáOagje want óe e-r nederlaag (grootqtc sei-
zóènncoerláag roo!-er nlet om):
là laópfope r [it nét Friesc Í1aatre bewees nogcens nadrukke-
iijf. i".alom zli dc mceste .aanspraak maken op dc ka,ropioens-
titel in de Res. 2e klas X.
Ifuap veldspel gebaseerd op cen.goedc techniek cn ve el-al-
gekènmerkt- doo-Í veel kort combinatiespel, opkomande mcnsen
Ën.ook behceráing van hef, spel zondcr bal mondden tcnslot-
i; uit in cen rolale vcrdienOc zege voor de sytrlathieke
gasten.
óp net nj-euwe vcldencomplcx op d.e Grciden wacht wederom een
móeitijke tegenstander: Nieuweschoot 4'
0lcteboorn 3 spe eit zondag een thulswedscrijd tegen \ïispolia
2 en noet proberen het verloren terrein, mede.veroorzaakt
door de o$elegde siraf van ho$erhand (tweg winstpunten
in minoeriág) ilegens nict opkomen tegen G../i.V.C. 4, weer
cnigzins terug te winneno
De vetcranen áorgden voor het enige plnnengeïome!.winst*
pqnt door een veFdienstclijk 1-+ gelijkspel ln_tlj3j9'
!esteund door dezc prcstati, z;.L aen proberen G.-lt.V.C. 4
(kampioensgegadigdc) af te stoppen.

Het zaterdagmiddagtcanr spcelde 9en goede weqstrijd tegen
rt Fean Z en dc pioeg uit Surhuisterveen had dan ook
de grootste moeile nót onze hard werkende KraaT;kffOen
die*uiteindelijk dan toch noesten capitulcren (r-2 )

Helaas,was dezó goede wedstri.jd niet voldoende om de
aàgraOatie te ontlopen en zal men het volgende selzoen
weér ia de vierirc klas uitkomen.
De resïerende d'trel-S o.&. à.S. zatetdag thUis tegen-
ó;. Boys 6, vormen een goede voorbcrelding op dat komcnde
seizoen B, de vries.
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Nostalgie ís rrinr anno L976.
federeen-kijkt mct wcemoed terug ín zijn of haaridealistisch verleden. De nieuwàcdia, Áuziekwereld.
ryode .9n2, ge tuigen dagalijks van groie honger ;;;'
9.: lljd.van vrocgcr en ook de reoáktie van de zwart-witten_ is, mede door cen bczoek aan een echte Boarnstervoetbal-veteraanr- in de ban van het verledun g"rá;kien hceft geuicend zo nu en dan eens iets uit d" ouanBoarnste;, voetbaldoos te moeten opduiken.
Toen de reoaktie één cJcze :: ciagen in gesprek raektemet ohr. R. Nieuwland, een eaóechte ioetnatirenner,
werd het ons ar snel- duidelijk dat de verenieiná-óokvroeger wel moeilijkheden kende en tijoen bercerde datde trouwe lcden_elkaar geregeld in hel haar vroÁoÀ.-niets nieuws onde.r. cle 7oh dus......
Dhr. Nieuwf-and, . telg ván e en voe tbal-geslacht bij uit-stek. kan op boe ielde _wijzc vertellen-ove.r de ti;oerr
9?! hii eersïe elftal-speler, leider, elftalcomorí""i"-lid? bestuurslic erl redaktielid ';an'hct clubbrad w&srg ziet het, een waslÏ3st vot activiteiten!
Tussen twee haakjee dhr. Nleuwland was éón der oprieh-ters van ons clubbraci frDe zwart-y,littenr en ontwiËrpzclf de omslagtelcerrlng dle toendertijd nog de cováisierde en die we nog terug vinocnqr àe;u6i-teunuiigà"".
rncie loop van.het -esprek-br-eek ook dat het ve renigings-werk .vroe i.er duidelijk o1d9r gehcel andere omstandfgliëden
dan-nu het geval is verri-cht werd en zj.eh derhalve s

o_ok_ noeill:k laat vergelijken met de hedenda"t;;
cl-ubzzrbeío .
Zo vertelde Nieuwland ondermrer over het eerste jeugd_
werk, de tgt standkorning van de eerste aspiranteá-
commissie ( nu Jeugdcomnnissie red.) aie tót haar taakhad on cie e er'' te je ugdleden te werven (i.n oe leeftiidvan beneden twaa-l-f jaar) en bovendien ook nog voor Ëetvoetbalschoeisel noest zargen want de neeste-ouders
hadden'ge en geld om voetbal-schoenen voor hun kroostte kopen en zon.' e'r schocnen kon je niet spelen, dus
zorgde de aspirantenconfrïËsie voór voetbaiki-cká e.nkonden de e erste jeugdtrainingen een aanvaog -hêfi€{rr



Dit al].es omstreeks 1935.
Zo bekeken werkt de huidige Jeugdcomrnissle onder heeJ-
wat comfortabeler omstandigheden.
Ook de hedendaagse verenigingsproblematÍek' werd- even -..:--.-
a.angeroerd en vergeleken met vroegcr en het werd dui-
delijk wat een gezonic vereniging niet zonder een
sterke dj-ctator (in de juiste zin van hct woord wel
te verstaan) in Oe persóon van voorzitter - leven kan.
Met deze wijze uitspraak besluiten we dit rel;.as en vïe

hopen dc heer l{ieuwl-and te zijner tiid zéLf in dit
b1ád aan hct woord te laten over zijn taLloze beleve-
nissen binnen de voetbalclub.
Hierbij bedankt de eedaktie dhr. Nieuwl-and voor de vei'sterkte
infor"ncatie en het tijdelijk gebruik van ouoe gegevenso

l,lochten er menscn Tijn die voor cen verhaaltje, .vcrslag
van tr€Ír $l€dstrijd, leuke kanttekenin;en enz, uít vroegere
tijden kunnen zorgen, dan kunt u altijd terccht bii het
reclaktie-adres.' Bij voorbaat dank!

Ííi-eronder de eerste gre eB uit de ouoe doosr een voor-
zichtige greep welliswaar*v,/ant we gaan eerst niet al-
te ver terugo
I - jan. 1960; Oldeb.oorn 1 - Eereum 1 1-3

Opstelling:

i,l. Mcester

.3. Stremle r

F. Xysinga

H. Piersma

J. de Vries

B. Bantema

R. 'vfuíte

l. Castelein
J. Postma

Jac. Wagenaa:P. Goerues

.,lanwezLge elf talconn, leden; H. ,Jagenaar - Nieuwland.

van dit eerste elftal uit 1960 speelt allcen M. Meester
IroÈ ín onze vereniging, terwijl Jan de Vries nog het doeJ-
-;an L.S.C. I verdedigt €n P. Goerres nog wel eens de gele-
oe.r'en van ikkrun 1 versterkt.
-. o-o-o- o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- o-o- o-o-o- o-e-o-o-o-o-o-o-o- o-c - o-o
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Zaterdagnorgen 1l uur moesten wij tegen lkkrun aan-treden. .l,Vj-j begonnen met go,:de moed, m.aa,T net weinig hoop,
omdat vle in .Akkrum al- met 4-0 verloren hadden,
Even later echter, zagen wij dat .Àkknin helenaal niet
zo sterkt wàs.
\ïe kregen zelfs wat kJ.eine. kansjes, tervlijk' .Akknr.m eigen-
lijk maar weinig kon uitrichten bij onze goal.
Toch wcrd het 0-Il Gerard raakte dc bal een beetje ver-
keerd en de bal ging rccht op Jelte (keeper omdat Jan
niet mee mocht doen) af.
Deze witde de bal oppakken 1 fiààr door een heel gek ef-
fect stuitte de bal langs Jelle cn rolde in her doel...
Even later wero het gelukkig 1-1, onciat een mooóe kans
door Tjeerd Ypnra niet onbenut werd gelatcn.
In de rust brak Kl-aas een kopje, omdat scherven geluk
brengen, gingen vre met dubbel goecie rooed de tweede
helft in. : _. .

Ons geluk was dat r^,kkrurm zíjn kansjes nÍet benutte,
naar wij benutte'n ze oolc niet,.
Een 1-1 eindstand dus, ws.srrrrre e we tevreden mogen zijh.
Yolgende week tegen Grouw, waar we minstens I punt vandaan
moeten, kunnen en wil-len hafên. -::

De aanvoerder (F. van IíeeI)

-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-

Oldeboorn tegen Sparta ,g

10-15 moesten we tegen Sparta 59.
De a$trap werd genomen. l'/e gingen direkt er tegen à&r.
.41 gauw ging .Iohan Fokkema er vandoor en scoorde lxeteen
l--0.
De affrap was net genomen en
vandoor en ja hoor 2-O.
Zo speelden ï/e verder -^t.et de
2-A in de rust.

ging Romke v.d. Yeen er

rugt.
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T\'iiIEDE HEI-,FT.
ïle gingen de aftrap nemen &.c.or wê hadden 10 minuten.
gespeeld en scoorde Johan Fokkema voor de tweede nraal
J-O dus.
Zo verstreken er enkele minuten tot Johan Fokkena voor
de derde maal- er vandoor ging.
Maar hij werd neergelegd door de keeper van Sparta 59in,het sirafschopgebied, dus e en penaf ty.
Jan Kroes erachter, zeí Pie ter Hoekstra.
Jan Kroes schoot over, maar dat .,af niet, want dat kan
i-edercen overkomen.
later scoorde Peter Ypma en Jan Kroes die zieh herstclde
eindstand 5-0.
JLl-s we woensdag 24 maart weer winnen dan gaan we over
llaar de volgende ronoe in oe welpen- Frieslandcup.

^ Jan v/d !!aL.

-o-o-o- o-o- o-o-o* o-o-o-o-o- o-o-o-o-o- o-o-c- o-o-o-o-o-o-

OL-EBOORIí ÏB - 
'.0 

S\/E"TCH 13 4.L

De aftrap begon en vrij gingen metcen in de aanval,
maar we raakten de bal weer kwijt en zo ging de Swcach
in aanval en scoorden 0-1 voor'de Sweach.
iln zonder dat er nog goals kwamen gingen vue de rust in.
Na de rust begon de Sweach de aftrap en loste een schot
op onze goal maar die ging naast. jin P. Iysma schoot de
baL naar voren en onze hoede ving hen op schopte hem
naan H.\t. v.d. K. maar die schoot vcor langs en P. fleida
kon hem er nog net in tikken 1-1 dus.
In een twintig ninuten later werden er nog 2 doelpunten
gemaaktl o.à. door P.. Heicia en H,J. v.d. K. 3-1.
iVlaar vijf minuten voor het einde gingen H. Ooste.r:baàn
en !I. yn Kalsbeek nog eens in de aanval, VilJ-en pas-
seerde é6n man en glng op de goal af en.tikte heÀ naar.links, want H. Oosterbaan stond vrij en scoorde 4-L en
even l-ate.r floot de scheidsrechte-ï voor het einde van de
wedstrijd ' w. v. Kalsbeek.

-0-o- o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- o-o-o-o- 0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-



PROGR.,'T&I.A SENIOREN

ze.terdag 27 maatt
'=Df.BoYs6 'Oldeboorn zÍx

Zondag 28 maart

Oldeboorn I vrij
Nieuweschoot - OLdeboorn 2
Oldeboorn 4 G. Jl.V. C. 4
Oldeboorn 3 - ï/ispolía 2

E. Post

R. Hoekstra
J.S. Hooghiemstri
H. Post.

]4.00

10.15
10.00
14.00

-o-0- 0- 0-0-0-0-0- 0-0-0- 0- 0- 0-0- 0-

euedwed striiden maart o
a

Progra.gma .ieugd 3 april

l'/. iï. S . Old eboorn
01d eboorn I - \'/. W. S.
Írnsu.m - Oldeboorn 2
Oldeboorn - G.li.V.C. 2
Goruedi-jk - 0loeboorn
R.l,i.F. Oldeboorn

vrij
vrij
Z .Y.B . - 01d eboorn
T.H.O.f . Oldeboorn
vrij

.&anvangl Vertrek s

10.00 ll. 9.L5 uur
l-0.00 ll.
10.00 uo 9.24 uur
11.00 u.
11,00 Ll. 10.20 'uur
3.15 u. 2.30 uur

llanvane: Vertrek:

Pup.
Pup.

,Jun.
Jun.
Jun.

Pup'
Pup.
Jun.
Jun.
Jun.

B
Á

C
B

Llt

B
j
c
B
A

11.00 u.
2.00 u.

1o.20 uur
1.15 uur

-CI- o- o- o-o- o- o-c- o- o-o-o-o-o-o-o-o- o- o- o-o-o-o-o-o-o-o-
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De niet g€speelde wedstrijd van 29 Febr. j.1., wegens
niet opkonen van de scheidsreehter, Oldeboorn 2 -1,Y.2.S. 3 zaL oBnieuw vastgesteld worden.
Het niet spelen van de wedstrijd G.J.V.C. 4 - Ol.deboorn 3
eveneens van 29 Febr. j.l-. heeft het Bestuur van de F.V.B.
gehonoreerd net een boóte van f 5Or- en 2 winstpunten in
mi.ndering.

Enkele vragen van Jolle over hct financiële verslagr op
de vergadering van Oranje NatlonaaL, waren goed vooi zi;n
benoening als kascornmissielid. ' i

Gorredijk -Ofdgboorn gehoord.ilÍoen stono hij alleen voor CIe goal en
zeker dat hii ttHanenbefgrr van Feyenoord
van de schoea schoot hi j naastrr.

Í{et krantje kont vol-gende week een dag
inleveren uiterlijk Maandag 6 uur.

toen meende hij
wasl met de buitenkant

a

Vcor u gelezen in de K.N.Y.B.-€rI zarerdagspotjest
3ij Bolnes zeggen zes ttSchrijf niet af vcor etk lutlig
Cingetje, zgal-s pijn schoonr,óeder horot op visite of i[
rnoet met nijn vrouw naar de stad .
Bij rrDe Zwerverrr was de eerste elftalspeler lrtin Blonk 3
weken geschorst, de straf !ïas voorbij en de traíner wilde
,7im weer zo spoedig nogelljk in de hoofdmacht opsteJ-l.ea
Speclaal voor hem werd er een vriendschappelijke ,wedstrijd
dearrangeerd on Blonk weer ín zijn wedstrijd ritme te
iaten komen. Vrijdagsavonds kwan tiïiro van eèn of ander
feest thuis en ging naar het toilet. IIij liet zích weer
bonkig op de pot va1len, die ging kapot en lVim zakte er
zo gezegd dcor. Met al-s gc volg een ziryare blessure, die
rnet 14 kramnen moest worden gehecht.
',lri.tn speelt 'voorlopig niet r '

eerder uitr cop;r


