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OVSRZ]CHT S

\ïe zíjn Langzauierhand in het elndstadirrn van het compe-
titielebeurén gekomen en sommige elf;t11en VLin zelfs
al uitgespeeld, waaronder ook ons eerste elftal dat het
seizoenzonciagj.1.opgepastewijzeafslootmeteen
verdienstelijk beliikspel tegen 0erterp
Het was overigens een vrij matte vertoning waarbij belde
partijen zich it'r hun slotciuel niet aL te druk mecr waak-
ten, een iets feller OJ-cieboorn kon helaas niet tot de
julste afwcrking komen anders zou_kampioen per. !erp;
áat het in de derde klaË erg moeiliik gaat krijSerlr
zeer zeker zonder punten huiswaarts ziin gegaan-
Een blik op de eindstand vierde klas C leert ons dat het.
èèrsteef,tà1eensuccesvo1seizoenheeftbe1eefd,de
zesde plaats met 2L pr.mten uit 20 wedstrijden is tamelijk
meer dan we de Laatste ja.ren ult Qldeboorn gewend waren"
íykle met vijf treffers, Hendrik (vier)r, Rlnse. eveneens
ïï*n, Jan de Jong 2 doeípunten, lilieger (1), Johannes (r)
en een Buitenpostverdedige r zorgden gezawenlijk.vQo.e. een
doelpuntenproduktie van 18, terwijl doelman Valk niet
meer dan 16 tegentreffers toestond zodat lelder en
rrainer ook op een posltleve score kunnen terug z1êR; "-
We hcpen dat het nieuwe conpetitieseizoen een geslgagde
voort-etting van het afgel-open iaar zal wotden met het
streven otn er nog een schepje boven cp te doen.
Voor de conplete-eÍhdstand zte elders 1n dit nummer.

Oldeboorn 2 speel-de in Heerenveen tegen f.ijstaanvoei'der
Hfveen 4 één van haar beste (eerste he,]-ft) en tevens
één van lnaar ongelukkigste wedstriiden van dit seizoen.
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Na een soelle 1-0 voorsBrong slaagde het tweede elftal_
er gedurende lange tijd in on Hrveen er onder te houqen
en het begon er op te lijken dat de Rooenburg-fomatie
twee puntjes rijker zou w.orden.
In de slotfase echter overhandigde de ve.r:der goed
leictende scheidsrechter de êrsr kampioen de vólte
winst door twee schoolvoorbeelden van buitenspel- over
het hoofd te zien, een uiterst sneu.e záak vooi een
hardwerkend Olqeboorn 2n
zaterdagavond de thuiswecjsrrijd tegdn 0osterlettens z.
Het oerde elftal zit vast, de l-aatete weken werd er-
geen ptrnt meer binnen gehaal.d ook zondag j.l. tegen
Rh. Bergu.n weer twce punten verlies (O-2).
Dit weekend de uitwedètri;O tegen dlt zelfde Bergr.rm 6
dat nog steeds in de race on het kampioenschap lígt.
De ve-teranen zitten in 0e lif t t ír& geruine tijd onoer-
aan gebengeld te hebben gaat het nu duioet,ijk richting
middenncot, ditnaal was het zwakke BIue Boys I het
slachtof,fer van de Boarnster opgang (7-O;.
Ook in de uitwestrijd -tegen \,/ispolia Z zi-tten er
wel winstkansen in.
Het siezoen is zo.goed al.s afgelopen en het zaterdag-
elftal- komt op dreef, qe l-2 verloren strijo tegen
kampioen Gomedrjk leverde het bewijs, want na èen j-0
achterstand kwam men nog terug tot 3-2.
Missehiên slaagt men er tegen tt Fean 2 zelfs wel in
om het seizoen winnend af te sluiten.

B. deV.
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, g€spe
l. Oerterp 20
2. tijnje 20
3. T. F. S. *_ 20
4. Surhuisterveen 20

verl. voor-tegen pnt.
1 32-6 32
3372027
5 31-18 246 25-20 22

$êw r
13
10

9I
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6
7
6
6
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5, Wilper Boys
6. Oldeboorn
7 . G-óïF-e'Aïif
8. Irnsum
9. Buitenpost

10. /rkkrmt
11. Bakkeveen

ge sp.
20
2A
20
20
20
20
20

866
776
668
668
5411
2810
3413

g€trvr gel. verlr voof-tegen, pnt.
24-2I
18 - '16
22=22
22.,- 24
22-34
L4:40
L2-38

de.4-junioren
beschikken
C-j unioren

22
2L1' 18: ) 18
'L4
T2
10
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0m eventuel-e ?oodzakelijke vroegtijdig-e beslissingen te
kunnen nemeu..indien dat nooig tcocht ztJn heeft de-jeugd-
commi.ssie cie noolge inoeling van de Boarns:ter jeugdelf-
tallen maanoag j.1" i.n een vergadering alvast óndór de
loep genomon
Het kardinale punt was eok ditmaal w€er;
die over slechts 10'mensen zouden kunnen
en een ffcngelukkigt, aantal /i-pupillen en
beÍd e 22.
De je ugdcommissie is er desond.ankí ln gesj.a"Ed een voor
beide partijen (speters en J-eiders) beviedigeÀee oplos-
sing te v.ind en in d e vorm v-n opschuivirhgen en een
enkele dispensatie.
Zodoende konen volgend seizoen de volgende elftalÀen
in eornpetitieverband uit rJ-A-junioren (13 spelcrs) ItB-junioren (r: spelers); 1Èjunioren (14 èpef eró);
z}-iuniorcn (I+ spelers); .41 pupillen (14 spelers);
en B-pupillen tot nog toe net 11 spelers, maar di-t aan-
tal verhoogt zích wel naamate het seizoen vordert.
Door de vele opschuivingen ontstaan er automatisch
wel weer erg jonge teams maar de jeugdcom.m.issie acht
het tot haar taak om el-k jeugdlld zoveel mogelijk
te kunnen'laten spelenr, d€ resuJtaten zijn blj zulke
noodoplossingen dan van secundair belang.
De Olympische stelregel-: -,'rNiet. het winnen i.s beJ-angrijk
maar het deelnen€o", id'ïn dlt geval zeker van toepasóing,
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Bewust' noeme-a we in dit nummer nog geen namen- perelftal on de jeugdleiders eerst dé [elegenheld'tegeven contac_t op te neoen n.et de ouders va"n spelersdie noodzakelijkennrijs een elftal opschuiven óf .

overslaan.
Ook de namen van de jeugdJ-eiders per elftal houden
we nog- evgn rrachtern ondat dit nog niet cefinitief
gere_geld is.
De J-C heeft al- enkele namen op papier cii.e men zaL
bênàderen als jeugdleider en/of trálner. .-
Mochten er meer rnensen zijn die serleuze berang- ':'": -

stelling hebben dan kunnen ze zíeh richten tot cievoorzltter vAn de Jeugdooninissie, dhr. J. v Kalsbeek.

Jeued conimissie

P,S. Niguwe
welkcm

jeugdleden zijn nog steeds,.van harte
en krmnen zl'll.h melden btj secr. .,f. Spoelstra. ' Ds. Niewoldstr. l_

ZORG DlT JE NIER BÏJ KOMIT
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Zaterdag t5 nei toer.nooi. voor de .A-junioren in
Beetste rzwaag. Aanvang; 12.00- uur
Ivlet de voJ-gende tegenstanders: Beetgrrm

De Sweach

Het rigr in de bede :-ing <tar d"-;ïffi:*r^-nro"u(d.w.z. het 1"6 voor vollend seizoen) deelneent
aart deze seriedag.
Nadere berlchtgeviag,volgt.nog via de leiding.

+
r 'i
a,



uit slage? twee vriendschappelljke onderlinge j.eugd-
wed strljd en:

Gldebcorn l-.4 -
Ol-deboorn tB -

Old eboorn
01d eboorn

IB
1C

2-2
2-O

b

za,terdag ê.sr 10 uu.rl Oldeboorn .À1 pupillen -c-j!n{are.n

3+i B. de Vries.liet nog een horloge op de wettÍge
elgenaar te wachten. -. ._.'.-.: -
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Enkele definitieve eindsta_nds:n bij de jeugd:

Pupi]-len B

1. /tkkrunl
2. ïï.1ï. s .
3. Irnsu.m
4. V en V
5. G..á.V. C. L
6. .Akknrn 2
'l . G..à.v, c. 2
8.Oldeborrn

L4-27
L4-22
L4-2L
L4-L6
14-r1
14- I
L4- 4
L4- 3



Pupillen /r

1. Ákkrum L4-25
2. G./',.V.C. 1 L4-2L
3. Oldeboorn I 14-f8
4. ï/.\ï.S. L4-I6.
5. G.á.V.C. 2 L4-L4
6. ïrnsum 14-f0
7. \,ïarga L4- 7
B. Oldeboorn 2 14: t

C- iunioreq:
1. Z .V .Br . L6-32
2. Oerterp L6-25
J. ïrnsu.m L6-25
4. De Sweach L6-L4
,. Ákkrurm 1"6-f4
6. 0Ldeboorn I6-L2
7. GïïlTlfz L6-L2
B. \larga 16-10
9. BLue Boys f6: 0

Hunioreni
1. Gorredijk
2. Akkrum
3. H.D.r.
4.Oldeboorn
5i De Sweach
6-. Blue Boys
7. Thor
B. 0. N,F .

L4-27
L4-24
L4_I7
L4.L+
r4-13
L4:L2
L4- 4
14- I
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BLue 3o.vs lC - Oldeboorn lC

zaterdagaorgen 24 april * 10.20 uur vertrokken we uit
Oldeboorn naar IYij Beets. Toen we 1n Nij-Beets aan-
kwamen gingen we ons ve kleden. \le wareá klaar net ;

verkleden toen we'de opstelling kregen te horen.
Klaas de Groot stond oè te.hetft wiósel. iïe gingen ons
even inspelen, een tijd(;u) later kwan de scËeià'srechter,
Fokke moeht eerst kiezen cn koos eerst tegen de wind in,.
op verzcek van Jel_le.
Blue Boys nam de aftrap en ging direkt"in de aanval.
van beide kanten werd er goed gevoetbatd, ttlaar er kwa-
&en_geen goals. De hoeKschopBen waren evenwel gevaarlijk,
en Jelle kon ze e-r ctan ook naar net uithouoêllrlïij kregen cok kangen naar helaas werden ze niet benut.
Totdat SLue Boys een uitval maakte en t-0 scoorde.Kort daarna fluitte de scheidsrechter af -voor de rust. :In de rust kregen we ranJa en lClaas $íng in voor
f j e erd .Àltena. rn d e '2e hel-f t.'hadd en., w.e 

-van 
d e wind af .

Beide partijen hiel-den zích goed totdat 6én van onzespelers zích weer eetls noest aanstellen, zo kregen wegerukkig ook nog een vrije trap meet Gerard mce ót erachter en schopte zeer hard. Eén van de spelers vanBlue Eoyg raakte cle bal ary., zodat dez-q vàn richting
ver:anderde en de bar gÍng dan ook in cie uiterste noàt
waar de keeper niet bij kon, 1-L.
Blue Boys werd een be etje boos. en. kre.eg weldra ook veel
waarschuwingen van de scheidsrechter. Er kwamen nogveel kansen totdat Rienk de bal voor de voeten kreós
en hem in dezel-fr,e hoek schoot als Gerard, L-i. -- - -o
Srue Boys nam {e aftrap weer maar er werden geen goals
meer genaakt, de scheidsrechter fluitte voor het óinoe
zo hebben we met een beetje geluk toch ng 2 puntjes
kunnen behalen.

Ti eerd Ynma.
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Otdeboorn 4 - Blue Boys .J

I"r wedstrijd die wat -wonderlijk verliep.
In de eerste helft hóe1den de NÍj;36etsters g€ d stand.
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Ook al kregen wÍj wel mooi.e kansen naar door te gehaast
schieten werden die om zeeB gebracht.
Á1 snel- in de tweede helft schoot Simon ons naar 1-0.
Toen vieJ- de Nij-Beetser achterhoede als een kaarthuis
in één, zodat we de stand met behutp y?n de Bgys en eerl
strafsóhop goed benut door Kees, gemakkefiik konoen op-
voeren tot 7-0.
Volgende week om l0 uur tegen 

"ïispolia, 
waar we wel qi

meer te genstand moe ten rekenen.

M. Me'estef .
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Zaterdg$ I nei.

- Oldeboorn zra 16.15
Oosterlittens 2 18.30

uur R. Hooienga
trur H. ]ïardenier

it Fean 2
Oldeboorn 2

:

',lispolia 2

n. Bergun 6

Z.oboag 9 mei

Oldeboorn 4

Oldeboorn 3

10" 00 uur J , t;. lageve en

Lz-L, uur J. lÍeuker

F]EI EERSMI,GiINI] KRirNUS Z-ÁÍJ VERSCIIÏJNEN fN DE'Ï,"A/rTS[E
\r IEI{ V.l,N MEÍ, VEIISLIïGJES VXN tX NOG 'IE SPÍï,Effi WEDSTRIJDEN
ZUILEN DAN GEPï,À"ATST ïIORDEN.

De Redaktie
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