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or/EnzïcHI.
liíat i.n feite de hoofdschotel 1n de vierde klas C had

moeten worden, werd zondag j.I. sleehts een tan IBr-tijtje voetbal zonder veel noemenswaardlge gebeurte-
nissen: Sakkeveen - Ikkrun.
Men eindigde zoaLs men was begonnenl 0-0 en de degra-
datiestrijd gaat dus onverroinderd voort, door dit ge-
lijke spel lvisten beide partijen Buitenpost - dat lan-
ge ttjd op veilige afsta;rd had kunnen toekijken - weer
in te halen en dat betekent ongetwijfeld nog neex sparr
ning in de onderste regionenl ..

De konende weken zaï blijken wle uit de gevarendrie-
hoek (.Akfrrrn, Bakkevecn en Buitenpost) zal-weten te
ontsnaple rr.

fn de bovenste gelederen veranderde er niets door de
overwinningen van TFS en Oerterp, als 0erterp zondag
à.s. tenm.inste óén punt weet te veroveren j.n-de thuís-
wedstrijd tegen Buitenpost zijn ze kamploen.
Surhuistetxveen (Z-t winst tegen fijnjet) ts Oldeboorn
nu gepasseerd op de ranglijst, maar liet progra$ma voor
z,ondag vennreldt orêr Surhuistelsreen - Oldeboorn, dus
al].e kans on de zaken vreer recht to zette{rr-:.--.

Op het praohtige nleuwe, sportcomplex j-n Heerenveen-
Zuid waar Nieuneschoot haar thuiswedstriJden speelt
bleef ons tweede olftal- weetr net lege haÀden aóhter.
Voor de pauze met een stevige bries-in de.rus wisten
de Boarnsters een aardig offenslef uit te voeÍen, maar
pech en. vaak te gehaaste aeties stonden een voorspnong
in de weg en wat Ol-deboorn niet Lukte redden de rood-
witte gastheren we1 op toen ze vJ.ak voor rust een de-
fensiefoutje afstraften. :

Na rust nan Nieuweschoot { wat te genakkeliJk afstand
en keken de tooh hard werkende Boarnsters spoedig



tesen een 4-0 achterstano à'an"
H;i"ï;iËtó half uur was echter voor oldeboorn 2 dle
ii;;"-iáÀè ""ioon 

met knap opbouurencl veldcpel met.gast-
;;;i";-ian oe Jong ?rP organisator' Kort voor het
iáàtste fluiisignáal bracht dezetfde speler- uit een

"i""i=.hop 
de tégentreffer op z\Jn naamt 4-,:-''

H;l-p;=itieve spéf in deze slotfaqe gceft de burger
weer wat moed vóor de zwaré stri'jd tegen Bakhuizen 2'

ook het derde etftal L"f de winst op ongelukkigc
vr:.iáË uit tt"nden, w?n! terwijl.de gastcn uit Terwis-

"ni at snel ""f.uie 
defensiefóutj'es wisten uit te bui-

ï;; ;;" het toch otdaboorn 3 dat het spel bepaalde
. zoncier echte kansen te kunnen creërcn'
;;;; áu". ont*iktcellng staat het vi-erde elftal door de

oitut.toende 2-L winst-thuis tegen G/,VC 4 nu weer op

À"1:'i:.ï3;:#:t"l;;."ïffiËil' zulren uitwljzen wie van
neiuen dit jaar dan toch weer de hoogste puntenscorc
zal weten binnen te halen'
íóÁAag hebb"n tov,el het oerrie als het vlerde elftal
een vrije dag."-tju ,r:"jfti.ICe neOerlaag in successie voor de ?'rL,

Bloegr.naar óttatttf.t oit 5-2 verfig?.tegen Dr' Boys 6

bleden de vertoonde inzet, en het bii vlagen tocï aar-
;iÀ; spel genoeg perspectief.om het volgende selzoen
mel vertrouwen tegemoet -te z:-olr'
;iáiura*g de uitweástrijd tegen TFS I zttrs

B. de V.

-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-

Mocht ïdinn Sonneveld dan Ln één van ziin liedjes
zináón *Ben je belazerd Mienfr, ï{ii f eden van de voet-
táiï""utigin! Oldcboorn kunnen binnenkort luidkeels
Iïi*;;-t;Zïit"*u beJazerd Gemeentebestuur? rr'--oiïJ -"rs-ïeoactie van de Zwart lVitton hebben alle re*
Oen áit te mogcn gelcve_n, -iiazi'en het kitle sclrljven
áàï Ëát uestuír 

--tE v.v.'oroeboorn van het college
;; B" en ïi. nrocht ontvangen. Het bestuur was zo
',r"i*tOelijk o^ áu brief tór inzage te gen en wij



eiteren hieruitsrrbij-besluit van de G,S. gedaan d.d. Z|.-3-176 isaan de boornraatschappij N;v. *Gasorcor'- gér*ièrà-Kortzlchtinger 69 te tïinschoten een ver[unning af-gegevenr een proefboring te doen verric6ten iá 01-dcboorn,_kadastraleaanc]uidingGem.Ut.sectie
47 Ír^F. lJ- rr

velen van u zal het niets zeggen, Gem. ut. sectie 47
llr:_11, het zegt evenwel zo veel, dat ons r'VOETB/,L,_.
vELDrt er !Êee becloeld wordt, maar we gaa.n eerst evenverder met de brlef van B. en ',,/.t'wlj verzoeken U derhalve na 4-4-176 de rest vancompetitie, uw w_edstrijden te doen spelen op Oàte*einen van i,kkrum en Terhorne, uiteraard inoverleg met bctrokken verenigingàbesturenrl
Hu!.is.of je een emmcr leeggooitr-maar we gaan verder.

rf inciien q.ocht blijken dat- explóitatie vaá het aan-
gcboorde prlduct renciabel zal zítrn, dan zal hetlandr in gebruik z:-jnae blj de hóeí S. Jansnanaast de in aanleg zijncle tennisbanen aangekocht
vvorden vcor de aan].eg van een nieuw voetbálveldrí

vraag van ons, rocct lhr. Jansma dan door cle Bossingcl
naay zíjn land?
Yervolg van het schrijven van B. en 'iï.

'f als het een z.g. trdrogeil boring be treft dan zaLhet lng. bur. Oranjewoud in opdiacht vaJr *Gasolcofr
het voetbarterrein wcer in de ouoe staat oplevercnrl

Jllenaal- weten we wel dat rropleveren in oude staatrlnict zal meevallenr.voor er met de boring wordt begon-
!e!. zaL het gehele te rrein volgestort woiden rne t 

"Ë-falt, 9* drainage onder ons vel-d, die ar niet te bÀstis, zaL natuurJijk door cle enofltre druk weJ afgcschre-
ven kunnen worden. li/ij hopen <iar de ge&e cnte áit wet
be scft, eerst we er ve ider met het seErijvertr--

'f een buitengewone openbare raadsvergaóering zal
gc.houci en word en op Dond erd ag ê r s . té 20. 00-uurin de bovenzaa]- van Hotel Goemes te Oldéboorn"

en verd'er;
'fYragen van ult he t publiek zullen door de B. en1ï., indien het betrekking heeft op het eerder
genocmde in ons schrijven met belangstelling
tegemcet worden gezienfr.
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0p ve rzoek van het v,v. oldeboorn bcstuur i-s hct
aanva^ftgsuur van d e buitengewonc :P"q:,:o"gader.ing

Of we nu belaàerd ?:-in of ni';t,
lcden en oonateursl, kunnen oit cP

raadsvergadcring €,ewaar worden-: 
--

irïj-[opéË à"t rrót-.uestuur van V'V' Oldebco;'n
Uuít"nlewone vergaderlng dc volgcnde vragen

in Hotel Goerrcs
iíet bestuur van
met het I'tweederl

stellen e

l\toest dit alles nu
haast bii?
Het nieuwe veld, de
waren wel zeet vlug
ï'las men. of had men
vermoedcn dat er wat

verzet naar 21$^-Uge
de W heeft cFsï-ecn-vcrgade:'ing

ne-b ztn aLJ-en, de
cre bultcngewonc

9p dc
LAL

zo plotseling, is er zot tt

vergunningcn hiervooi'
binrren.
net de crainage al een
in de grond zat?

srondmonsters.
fi;;A-á"árom rret takken opstoken verbooen?
Ë"a"0áo" aar?

ij hopcn crat vele van onzc leden
op oó uuitengcwone ruadsvergaduflng
ààg 21.00 uui aanwezlg zullen zijn'

cn donateurs
à.s. donder-

Redactie.
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Om orecies l0 uur liet de debuterende scheicisrech-
- -- -- 

-. n!------^^.

ter Hàoghiemstra de Grouwsters--aftrap.lgn: ---!-

hieIP.

fVfál Ëà" hevig offenslef van G.,',YC wcrden de veteranen
ï."iá-o".f u" át.ot gezet. Maar nnet kunst en vliegwerk
Èorroón *e cle' Grouilsters van een doelpunt afhouden'
il;--;;; kwartiàr spelen kregen dg teteranen nieer vat
;; h;ï ;Ëi en weld de ve rdediging -va+ Grouw onder
à;gii.ge;èt. 1tren en ander resulte erde in een hoekschop
à:." oóo" Kees hoog en scherp werd -genonen'
làorOat de O..i*uá .t*, de gásten cie btl ve rkeerd be-
óorOeelde was hij het die óns aan cen 1-0 vocrsprong



Dit gaf de hele ploeg.moed en'.vte -gin.gen goed door.
Nadat Simon een keer de ooelnian gêpasseerd wasr was
het cen speler die de bal nog net van de doellijn
kon halcn.
l\taar toch was het Sinon die met cen schitterend schot
dc doelnan nog een kcer de bal uit het nct l-iet
halen? e-0.
Ir'ict deze stanci brak de rust &eíl .
DoorOat D. iieitsura, onze oud-l-eicie.r ook aenT.ezig vJàS1

vrerd dan eindelijk van cie g:legenhcid gebruik ge-
maakt hcm een herinnering aan te bieden voor hct
vele v.rerk dat hij altijd voor hct 4e heeft verricht.
Na de rust e en hóvig aanval-lend GliVC, naar 'echt ge-
vaa.rlijk konden ze Ài-et wordenr meq? dank zij Rlnus
als taátste man en ook Mertcn speelde uieer (]ens crg
ouderwets. Na slecht wegwcrkcn van cen door hen ge-
it.men hockschop lukte hct de Grouwsters nog dc stand
voor hen lets draaglijker te makcn.
fot sl.ot nog dit, al heb ik dan nu al ecn paar.namcn
gcncena-d, hef hclè 4e hee ft cloor zrn grotc inzct één
ían de 3 koplopers 2*puntjes afgepakt'

.ÀI met aL ccn Prima Pre statie.
L. Nijholt. . ..:

po - O- O- O- c- O- O- o-O -O -O- O- C-o -' o -O- O-O- o- o- o- o- O- o-O -O-
Yrijdag 2 april &.s. organiseer! de V.V.
OfOátoórn wèer een Schutjasavond voor
fcdeh en donateurs.
De damcs ztJn ook van harte welkom deze
avond.(( Llc aanvang is 7 -45 UUR

(( bii J. TTGCHE!/,,IR.

Ook deze avond is er weer een verplichte
inleg, hienroor ztjn prijzen gekocht-.-
r,Ve vóiwachten U allen deze avond en U
denkt wel aan de aanva-ngstijd.
Yan het Boarnstcr kwartiertje wi11en wlj
wel af.

Nanens het Bestuur À
J. v. Kalsbe ek à
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0r,DEB00EN_ZUi_- DR. SCYS 6. (2-5).
Na het verlies vorige week tegen rt Fean 2 (e-f)

zíyn wc dus, zoals a} bekcndr Bedegradeerd.
Nu moesten we aantredcn tegen Dr. Soys 6, ook eeïr
ploeg ult de lagere regi.onen.
Met S. de Jong in de goal, die naar later bleek
onze keeper Johan Vcld uitstekend vervi-ng, gingen
we vol goede moed van start.
i{aar ja ook nu blcek wecr dat deze klassc vccl te
zwaar voor ons was, toch kwamcn er nog een paar
kanscn, v,taarvan de ultblinkcndc R. jysinga cr twee
verzilverde, éón voor rust (r-3), cn'óón-na rust
(2-5).
Van onze kant geztcn was het een wedsrrijd met
veel ínzeL, maar toch kon jc ook nu weer zien dat
deze klasss te hoog voor ons was.
\le zullen dan ook het volgend Jaar in oc 4c klasse
wa,arschijnlijk mct meer plezier voetballen.

M. Hofstra

-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-

IN ir/tJ:?!UU.
.,, ; .lïij zi1n zaterdag naar wurdem gewe est
ï/i"j hebben me t 9-0 verloren
In de eerste helft stont het 2-0 voor wurdem.

Maar dat kwam nlet door ons ki-eper
lVant die hat zeere handen,
De eerste gool van wurdcm had klaas van ons
eigen ploeg gemaakt in ons eigen goo1. '

visser êÍr v&ír dijk zijden tegen ons als ju1li
met 1-0 verliezen of net 9-0 het maakt niks uit.

Je].]-e tíierda.

-o-o-o-c-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- o-o-o-o- o-



IRNSUM - OIJ]TBOORN À2,
Vij gingen met de auto naar frnsum. toen wij daar

aankwamcn was het ongeveer half tien. \4rij moesten
nog een half uur wachten, want de vredstrijd begon
om ti-en uur. een hal-f uur later gingen wij het veld
op. theo wou eerst tegen de wind. dat vonden wij
goed. de eerste goal kwam cn ze bleven aanvallen ryaar
er kwan geen goal meer. toen werd er gevloten dus
gingen wij in de box,
ïvij dachten we krijgen thee, ma,ar toen we binncn kwa-
mcn zagen vtie bckers met bruin spul het leek wel of
het gemaakt was van oude koffie en theebladeren wij
gcoiden alles in ecn blik tocn moesten ïve weer he t
vcld op toen we ccn tijdje bezig waren kwam er weer
een gcal dus twee-nuJ-
voor irnswn en zo ging het ecn tijdje door totdat
het vier-hul stond voor irnsum
een tijdje latcr werd er gevloten en we gingen in de
box daarna gingen wij uiet dc auto terug.

-o- o- o-o- o-o-o-o- o-J- o-o-o- o-o- "i::.:::Ïl lll:"-o-o-o-
PEOGR/,Iq/IÁ SEN]OREN.

zjggnp4L3 .,1PRït 1976

IFS ZM Oldcboorn ZtlI f 3.30 S. Be kkenra

Z0NDjAG 4 /'PRIII 197 q.

Surhuistenreen 1 Ol-deboorn
0l-deboorn 2 - Bakhuizen

Jun. B. fhor
Jun. C 7"W

I
2

14.00
14.00

J.H.J. Dieknan
H. Post.

W'
z.aTEnD.AG 3 ÁPruL 19?6.

Oldeboorn 14.00 Vertr. 13.15 uur
Oldeboorn 11.00 Yertr. 10.20 utrr

Progra,nma's 10 en 1l- april hoort U neer van in het
volgende kl-ubkrantj e.



OIIDEBS a1.s U eens een wedstríjd van Uw zoontje
áI6ïfaat ls voor hen prachtig en U zult er ook
geen EBijt van hebben en ook onze jeugdleidars
zulJ-en Uw aanwezigheid oB priJs stellen.

Bfj Bekkeveen - .Akkrun trsaren er t 30 Boarnsters
árË supporter nee voor Ákkrun, tEgen 5 man van
.Akkrun zeLf .

Staat het bestuur je niet aaf,i, dan noeten we
zorgen dat het rreersterr kampioen wcrdtt
binnen de kortst nogelijke tiid zuJ-len cr pcrsoncn
zi jn die een bestuursfunctie a.nbiëren ) raar
Baar waar, aldus B.H.

---=OO0OO==--

3r is éón verslagje bï-ijven liggen, n.1.
Nieuweschoot 4 - Ol-deboorn 2.
Misschien volgende week.

ALLe K,ht.V,ts Lcdea zgtt t oLLect,e; iri, rri u,ri,

Voor Anr,€vcr L4"en ên ví"A,

rtnu i,f {Ë f ort\ttLLteren Vêor €€n gu:ttvg !
ol= W_l_ 1. l fdg rn ol,Ë h qn br'n en 3 x 2L1 LtLt,

l'rá het anq r,ta l, reep, he/ yc.l.gor) 4,tc'r
d"" Schordut .

Bovên cre horrn de f or rnuL,urrr' he"p I cJe

Secretdrr'r, t-',: lr.raa, cJ.r{ U À.t v{eet
\,rv\,4/\ !^h/r^ tv+ytv
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