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O\TERZI CHT I

Slechts I wedsbrijden werden cr gespeeld zandag j.J..
binnen onze seniorcnafdering, en alle drie ontàoétingen
qildigden in een vcrdienstetijk gelijk spel.Ál-lereerst wi-llen we hier het- zaÍerdágmiàoagelftar noemendat het hooggeklasseerde T.F"s. zu! een punténverdcling
a{dy9ng, een prestatie van formaat mogen we toch welstellcn.
Juist na de degradatie pakt nen nog hct eerste compe-titie punt, een teken oat er toch wer mentaritcit Ënveehtlust aanwezig is.
Dan het eerste el-ftar d.at het in en tegen suthuisterveen
soxrs erg &oeirijk had, rnaan desarniettemin weer eenpuntjg vergaarde e! de vijfoe plaats nog behouclt, al,
moet dle nu wel- gedeeld wcrden met Viilpér Boys dat
Bakkeveen i-n eigón huis resoluut terugàees (ó::)l
ook rrnsum ligt cp de loer en misscheín nog Goííedijkdat hekkesluiter .Akkrum maar nauwelijks de baas kbn"b1íjven (e-j).
Met het thuisduel tegen T.F.s. in het vooruitzicht
1igt.9r log.een-kals op hogere klassering ge wachten,
we. zijn benieuwd wle er varr L1e .,,ebroederÉ l,ti;trott
met de winst gaat sti'ijken.... :

0erterp is inmiodels ka.mpi.oen in de vierde kl"as C
geworden via een ruime 4-0 zege op het 1n nroeilijkheden
ve. kerende BuÍtcnpost. Profieiatl
StP.nd g

'L. Oerterb
2. T.I. S.
3. fijnje

IIDE ZiïlitT\JITTTEN'I

18-31
L7 -2L
T7 -2L
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4. Surhuisterveen
5. OLDESOORN
6. l{ilper Soys
7. Irnsum

Program.nra Ol.deboorn

I

L7-L9 B. Goruedijk L7-L517-tB 9. Buiterrpóst t?-10
17-18 I0. Sakkevéen 18-10
L7-L7 11. lkkrum 18-10

1; Thqig3 T.F.S. (ff apr1l); Oerterp
UTffïrnsum

Het tweede elftal oat door omstandighecren met enkele
nieuwe (zíi het overigens-oude nekenOe) gezíchten
aantrad tegen Bakhuizen Z Lee,k in de eerste hel_ft
toen nen cie touwtjes tredelijk in handen had, de stf:.30te gaan beslissen naar net toen men een klein veld-
overwicht had veroverd sloegen de gebaarde Gaasterl_an-
{ers terug'en trokken de stand weer gelijk l-l-c .

Na de thee wreekte het conditiegebrek zión nadrukke-rijk en moest er tensrotte nog met man en macht wordenverdedigd om de halve winst t[uis te houden, mede
doordat de uitblinkende gastspeler ziTn pcst a1s vrijeverdediger goed waarnam slaagde men eiin"
Komende zondag een vrijwel ioentielce tegenstander in
de vornr vi;n Jubbega 4t dát nnomenteel de vÍerde plaats
bezet.
le veteranen hadden en hebben ï'leer eelr zondag vrijaf 

"Oldeboorn 3 daarentegen komt wer rveer binren-de liSnen
en reist ditmaal hcpelijk wel af naar Grouvr om ztaÉ. te
revancheren voor de twee strafpunten. Succesl
De Boanster jeged kenoe eveneens een beperkt Brograrunavoor de competitie kwamen alleen de B en C junioien
in actie met nogal uiteenlopende resultatenJ rhor 1B-
Oldeboorn ïB O-7i Z.V.B. lC - Oldeboorn lC 9-L; Z-y.3.werd hierdoor nu al karypioen bij de C-junioren.
rn de eerste ronoe van ue Friesrand cup (in oe voorronde
hadden onze jongens Sparte jg al gewipt) lijken onze
.A-pupillen nu toch uitgebekerd te zi}n want de eerste
ontmoeting in en tegen Harlingen werd met B-0 verlore.n.
Za\erqag ê,s.1 naast deze bekemeturn nog vier thuis-
wedstr'ijden in onze jeugdafciel-ing..
3uÊe.rs lggt uw eeziCht. ook eens zie+ j!! ...."
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Nu het elnde van de jeugdcompetitles weer snel nadert
en de kanpioenen in onze jeugdafdeling al bekend zijn,
dachten we er goed aan te doen u de volgende standeÀ
nog eens onder ogcn te brengenl

3-pupillen I

l. Akkrum (kanpioen)
2. Irnsu.m
3. lv. \,/. s.
4. V en V
5. G.1.V.C.
6. ikkrum 2
7. oLDEBOORN
8. G. -4,V. C.

C-j unioren:
l. Z.V.B. (kanpioen)
2. Oerterp
3. Irnsum
4. De Sweaeh
5. lkkr um
6. OIDEBOORN
7 , Warga-
B. G..A.Y.C. 2 ."

9. Blue Boys

.A- j unioren:
1. R.ï/.F. (kampioen') L5-26
2. ft Fean 58 L5-23
3 . 0. D. v. L+-LI
4. Eastemar L5-L6
5. Drogehan 1l-13
6. Kootsiertille 15-11
7 . llaul,boys 14-10
8. G. S.V.Y. L4- B

9, 0ï,DEB00RN 13- '4"

j,_pupit len s

L3-25 nffirum Ï'ka&pioen) :-l-z+
t3-21 2. G. .A.Y. C. I 13-20
13-20 3. tï.trï.S. 14-16
13-14 4. 0IDE300RN 1 L2-L5
14-1f 5. G..A.V.C. 2 f3-12
1l- I 6. Irnsu.m t3- 9
L2- 3 'f . lt/arga L4- 7
13- 2 B. 0LIEBOORN 2 L2- L7

l,4-28
L5'.24
L2-24
T4.L4
14-13
13- 8
13- I
t2- 5
13- 0

B- juniorenr
l. Gorredijk

. 2. .Akkrum
3. H.D.T.
4. De Sweach
5. 0Í,DEB0CRN

"6. EïueTEys
7. T.H.0.R.
8.0.N.F,

(kanpioen) L3-2j
L3-22
12_rl

,11-13
L2-L2
13-12
13- 1
13- I



U ziet he t, onze buren (ltt<nln) kunnen d.e to-ekomst net
hr:t volste vertrouwen tegemoet zlen, want de .Akkrumer
jeugd gooicie hoge ogen in de verschlllende jeugdcompe-
ti'ties en wie de jeugd heeft, heeft de toekomstl
Kijken we dan naar onze jeugd, dan kunnen we helaas geen
bijster succesvolle klasseringen ontdekken, maar eerlijk-
heidshalve moeten we er wel bij vermelden íat we ook dit
jaar weer - om ook de I. jun. weer in cotnpetitieverband
te kunnen laten ultkomen; met erg jonge teams moesten

;:tl{tiiittr-en draaioen goed mee in detop en kunnen nos
een knappe derde plaats bereiken, de Á2 welpen lieten het
volledig afwe'ten.
Ook oe Èpupill-en hadden het erg zwaar maat het was dan
ook hun eersue echte seizoen en het enthousiasme doet
hier alle puntenverlies vergeten.
De C-junioien strijuen nog voot' een zesde plaats en dat
&ag gezien de Èenoemoe omstandigheden een redelijke
prestati-e worden 6enoemd, wat eveneens geldt voor de *

B-junioren voor wie er misschien zel-fs nog een.vlerde
plaats in het ver'schiet*1igt.
Tenslotte de .A-junioren, oie ondanks he t bij vlagen
goede spel, toch st^'andden in hun nie[we zaterdagafde]ing.
tot zover dit beknopte overzi.cht, we wachten de.definttie-
ve resultaten nog rustig af.

Jeugdcommissig

-o-o-o-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-

PROGR/,I/IMJ YOOfT JE JEUGD 10 áPRII Á.S. , .

a

B. pup.
A. pup.
C. j un.
B. jun.
À. jun,
P.S. De

Áanvang;
Oldeboorn - V en V '9.00 uur
0.l-deboorn ,11 - Harlingen (friesl.cup) f0.00 uur
Oloeboorn lC - Irnsu.nc 11.00 uur

2.0O uur0jdeboorn ïB 0.N.F.
Oloeboorn lJI - O.D.Y. "l;15 uur
eompetitiewedst.,.'ijd OJ-deboorn A2 pup. - Oldeboorn
prp. is inn'ilddels gespeeld (7 april).It



.fra[vang e Vertrek:
9.00 ll, B. 20

10.00 u.
10.00 u. 9.20

L5 april &o s.
---

wedstrijd Ol4eboorn rB - ikkrum rB wordt gespeeJ.dapril a. s.prt-J- &o s. .áanvang 3 ló,00 uu.pr
a.v.I[. fiet )t_t j. jubiteuË! van de v.v. *kkrum op

PROGR/J.,.N,I Á L7 /.PRII

B. ptlp.
1. P[P.

j un.
j un.

De

!it
L7

G. .h.V. C. 2 -
Olcreboorn.Al
G../i.V.C. 2 -vrij
vrlj

Old eboorn
G. r4.V. C. I

Oldeboorn A2

tl.

ll.
C.
B.

april 3.osr r

-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_

T.H.O.R. 18 - OTIEBOCRN 18

0m 13.15 uur vert rokken vre naan lippenhuizen.
Nadat we ons in cre box hadden orcgekl-eed gingen we wat
insehoppent daar hadden we echteí niet vée1-tijd voor
want de scheicisrechte-r &oest onze kaarten zienl
Nadat hij ze gezien had begonnen we met goede moed aan
de wedstrijd, want r'H.0.R. is niet 6én van de besteploegen. ''

It/e gingen direkt 1n de ,anval dat even later bekroond
werd door een doelpunt van H,J. van de Krieke,
vol goede rooed gingen we verder, hoewel we zeer srechb
speelden kwan na 10 minuten ongeveer een tweede doel-punt van H. vall der l(rieke, o-2 dus.
Even later floot de scheidsrechter af voor de eersïe
he]-f t,
De tweede helft hadden we tegen do wind in. p. de Meer
vvas ver'vangen door !7. van Kalsbeek. \ï/e gingen weer :direkt in de aanval met het mOóie gevolg Cát er een-
doelpunt werd ge naakt. De volgende drie doelpunten
werden genaakt door de goed spelende \ï. van Kál-sbeek.
Even later seoorde H.J, van de Krieke het laatste :

doelpunt, de eindstand was dus 0-7 voor onsr

Pi et lïeida.
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G0,TREDTJI{-I'B - or.,J'ii3OOnN 1.8 (27 naa*)

Nadat we do eerste wedstrijd tegen deze plocg gelijk
hadden gespeeld vertrokken we zatetda'g 27 maart i.I.
met de gedachte dat Goryedijk wel eventjes wraak zog
nemen oó Oe ploeg die hun verhinoert had alle wed-
strijoeà te frinnén (orcieb-o-ogp dus)
Nadat we 10 ninuten hadd€n,.móeteÏ wachten cp vlagjes
voor de gransrechters, begonneri we met.een ha:;'de woei
in de ruá. Dit bleek ni-et geheel een voordeel, want
de verdediging kreeg de }ange ballen meestal niet
onoer eontiole' We hieloen ongeveer 15 minuten de 0
vast, toen ondergetekende een lange Bass verkeerd
beoordeelcreen de spits van Gorryedijk ongehinoerd kon
scoren l-0.
Hi-erna leken we in elkaar te storten.
$nkele,.'minuten_later was het voor Goruedrjk '1eer raak,
2-0, Ttot de ràst bleef deze stand gehandhaafd.
In de rust kregen we weer eens ragia!
Na de rust haclden we pal tegen de wind in. Het zou dus
wel eens doelcunten kunne*n regenenr dit pakte wel
eventjes anders uit. lïe wisten het doel schoon te
houden, hOewel we bijna niet uit hct strafschopgebied
konden kouen. Dit verlies 2-A, was dus geen teleur-
stelling voor ons. Gomeoiik die na deze wedstrijd
nog één- punt moest pakl<.en, is zateeaag 3 ?pr_al i.l.
kaËpioen geworcienr'terrvijl wij één pLaaï"i" klomneT
danÈzij dó ?-0 over.,vlnning op T.H.0.R. (een wedstrijd
die we we} mogen vergeten).

Pie t Ti.'i sna. '

- O- O-O-O- O-O- O-O- O- C- O-O- O- O-O-C-O- O-O- O-C- O-O-O-O- O-

ol;EB0o.tlrl al - H/iltlINL' N .01

\i/e moes6en zaterdag 3 april voetballen tegen Harlingen.
(''velpen I'riesland c'up) -

Pietèr Hoekstra zeíz dat het een zvi,aire ïvedstriid zcu
worden.
En hij had gelijÏ-ook, want in de eer:te helft werd het
3-O iá tret íooráeel van Harlingen.



Pleter Hoekstra zei in de box: dat we de nederl-aag
zo kl-em_nogelijk moesten houden, maar dat bleek i;de tweede helft. niet zo gemakkeiijk te zi.;n-ÀÀ--*à--verloren dan ook net 8-0.
lg.r-tgdag l aprir om 18.00 uur moetcn we tegen de a 2.v/e hopen dat we dan vrinnen.

Johan Fokkema.

-O*O- O- O-O-O-O-O- ]C-O-O- O- O- o- .- O- c-O-O- O-O-O - O_ O_ C_ O_

líe vertrokken om bijna 10.30 trtrr.
Gelukkig waren we niet te laat, want de partij di:vcor ons speelde was te laat begonnen.
Na het eerste I+o1t-"iglaal namen wi j de af trap.
Het bleek dilekt dat zti beter wareá, maar dat kon ookniei- anders, virant oe meesten waren ouder, groter en -

sterker dan ons.

z.Y.B. lc - OLDEBOO,]Iï ï,C 9-r_

heeft ínniddels aJ. 128 goals).
Na dit openingsdoelpunt, regende
aatr.vallen op ons d oel, inclusief
Tussen deze aanvallen door kregen
helft, door wat feller te spelen

De aanvoerder van 2.Y.8., oie voLgens mij wel
was, brak alleen door en schoot onhoudbaár in.

L5 jaar
( z.v.B.

het de gehele wedstrijd
goals. .

wij in de tweede
een kans o&. een

aanvaL op te zetten"
J. v,d. '*toude kon de eer veilig stellen.
Eel wedstl5'jd voor ons zonder togelijkheden, die
volgens niij door de scheidsrechter eènzijdlg werdgefloten.
ïraten we hopen dat we zaterd,ag een be.cere weistríjd
tegen lrnsu.m spelen "

Gerard Vigser.

-O-O-O-O-O-O-C-O-O- O-c-O- O- C- C--O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-o-



,'
\lie Selpt B. oe Vries (1,. Sottemastraat 1.6) aan de

"óreónOè 
complete iaargangg! -Ia1,on:^globblad."Dó"Zwart-v/itten,' 3 L966 L967 t/n 197 3-L97 4.

lósse Írr,s. uit betreffende jaargangen zijn ook van
harte welkom'
3ij voorbaat hartelijk dank.

De 3. -junioren en !,2 pupillen ?rin ingeschreven vcor
een serie-oag i-n lVarga op 15 roei &'s'"

PiïOGR/À,JMJ SEI{IOREN

Zonqag 11 aprfl L976

Oldeboorn 1 - T.FnS.

Oldeboorn2- Jubbega 4

G. .A. Y" C. 4 Old eboorn 3

14"" 00 uur
10.15 uur
10"30 uur

Sj. de Vries
J, I{raak
J " Krol.

Oldeboorn zn en Clcleboorn 4 vrije
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l"f elr c
' -lt e-L

,teerJ z tlh Dooro,l^eke e^ Co" í3rcr.d,n!e
d" 1*i"ío.1" Van h..n Zo,,^e- bro.,t_1"
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