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Zoals reeds ver"meld 1n het clubkrantje van 26-7 i.1.
hier dan de gebruikelijke voor beschouwllg-. .

Gurr lynsch verhaa;-a maar gewoon wat.werkelijke feiten
van heigeen vlak achter ons ligt en ie ts over de na-
biie toekomst.
Voór. clie6;,;ns die de onlangs gehouden Jaanrergadetitg
niet freeït kunnen meemakeir, om welke reden darr ook,
volst hier een kort overzic:ht "
Latón we ;,ri.dtsgewi j s even terugbl-ikken op deze ges_iaag-
á" iaarvergadeiing, geircuci en i .1. 10 iuni in Qns Huis"

áan de hánd van een blokschema " betreffende de orga-
nisatje v::in oiize zeretri-ging kon 11en zien dat er l0 ne-'
ió*erf.o"s z,i.,i11 op een áántá1 var 100 senior-leden.
rle kunnen rni.á of neer zeggelrr. ct ze verenJ-ging l-oopt
1 op 3. 0:rze secreta:,'is had midcels z]-in verslagen, de
]-:rcËe :'= {;;,i zi i r'' haniL , he t gehee' was, zoals we dat
van hem gi:ttenà zítrn, met humor t corspekt.
Ook de Ji,u lA Conn-" secreta: is, ,af een duideli jk'oi ei'-
,i"ht ....-:L. ict gelreliï'en 1t:. het a ''gelopen seizoen.
Een selz;err waárin op liet jeu,3, wer-k weer veel werle
verzet , s. liet flnanój.eel \reríj "g van de penningmees-
ter, ve .locrce e3n vooi'.del-j.g-s..Ldo, Gezlen de dj.ve:'se
g"ofe j ivesterJ.ngen !n het af5 J-open seizoen, kwanie:,,
rïe mia,eri .!n dit-boek-ja3r i-:1 i i .::.'ocie cijfers te,. gia.anr
ilaaï, $,dc ,Jcor de gr.ote ver.lc iÍI$ €fI ee'n geweldige,
iottoltoto-opbrengêt 4on de p nningmeester de cijfers
ómbulgcn 1;ot een ioordel-ig sa d9: lit hebben we met
z-tn ,Il .* toch maar wee.' ï.roo] el-kaar gebraCht.
Ivlogeli;kerwl j s krijS! 

- 
o. olub weer geldproblemen. 

_-t;"É;siaande-verl-iótrting op het gras--oefenveld -zai
móeten worden uitgebreid, aangézíen w9 het korfbalveld
;;bij frebUen kunnén huren. Het financiële gedeelte werd

ia: íaa;if;Ë3:"t"o1eerd 
door de leden F' lïoekstre en



r{ankomeno jaar zullen lds llennoi'nga en- P. Rodenburg
zich van dèze taak kwíjten. Nadat de begroting voor
het konnend selzoen werd aangenomenr las D' Brandinga
het l-otto/toto verslag voor.
iiieruit bJ-eek, dat ten opzichte vc.ír vorfg iaar, er
een flinke omzetstiiging te bespeuren was. .Als vereni-
sing een bron van Ínkomsten, die we beslist niet kun-
ien-missen. iUlddels een stencil die binnenkort door
het dorp gaat, zulletl we trachten nog meer mensen aan
te trekken die mee willen spelen, in lotto cf toto.
loordat onze administrate[r v-ri dit gehee], D. Srandin-
ga er mee ophield, B9e sten we rioodgedwongen naar een
ànder uitzien. Een tip van "miinheeril werd bezocht
,en slaagde gelukkig ook nog.
Qns aller bekende Svert .AOema werd bereid gevonoen de-
ze taak op zich te nemen' Elke dinsdag- en woensdag-
avond houdt hj.i zitting in ilotel Tichelaar.
Werden de routes eerst gedaan door de leden:

Sj. Iluisroan, J. i\Iijnheer, H. Nieuwland en W. de
i'roost

nu is dit op twee plaatsen vGr"i'rlderd, zoaat het nn
is geworden;gl nieuwlanor \'1. de Roos, J. quarué en D.Brandinga"

De uitrelking van de beker van verdienste was ook
dit jaar weer een moeillik punt. Je febt zoveel men-
sen áie hun inspannen voor de club, ieder naar ztin
elgen ver&ogen, bijvoorbeeld zoals op de vergaderlng
weÍd gezegd, iemand die na de wedstrijoen of trainin-
gen oe Ualten uit cle sloot haa1t, verdient aL deze
Ëeker, al was het alle en naat" om op dit stuk ongenoe-
gen een accent te leggen.
l,laar we moesten er toch uit zien te komen'
Dit j-a.f hebben we ons bii de Jeugd 99*. georiëlt-
teerór €o daar was, ondanks de geweldige 1nz-et van_ all-
dere iC leden, toch één nan dig Vo'n geweldig voetFal-
enthousia$ner'zowel op het adninistratieve als op het
instructieve-vlak, aan de dag legt, waar l'rij nlet om-
heen konden.
Bonnie de Yries was dit jaar de gelukkige en de ver-
ga<iering rias het net deze beslissing e€$s.
Nogpaals gefelicitcerd Bonnie!



ïn de nu volgende pauze, werd door de club aan de aan-
wezige leden een consumptie verstrcktr €[ gezien de
warmte was hier ook wel behoe,fte &&lI.
Hierna werd door de Hr. Spoelstra het verslag van de
Redactie behandeld, waarin naar voren kwan dat ons cl-ub
krantje afgelopen seizoen 26 x is verschenen met nog
een extra líerstnummer.
\ïillen we dit handhz'ven, dan moet er meer copij komen,
aan de vergadering i-s gevraagd om hier in medcwerking
te verlenen. U allen kuht ook hieraan &eewerken, door
zo nv en dan eens wet te schrijven, het.hoeft niet al-
tijd over het voetbal te gdianr het mag best over ande-
re- zaken handelen. Het feít dat er bljna elke week een
krantje uitkomt is op ztch zeLf aL €ên: uriêk gebeurent
de meeste clubs doen dit om de vcertien dagen of eens
pe r merand. Het financiëIe geoeelte van de Redactie werC
door onze pcnningraeester behandelo, waaruit blcelc dat
vre met de geldmiddelen wel goed zaten, zoaLs u weet
worden deze financlën buiten oe cl-ubboekhouding gehouden.
Trainer U de Jong hebben we weer voor een jaar kunnen
strikken. ilij hopen dat hij in het komend seizoen weer
veel sukses mag oogsten.
Het punt van de agenda - benoeming leiders zou vol-
gens ons weinig problemen ople*v'eren, m?ar tijdens dc
vergaoering bcd-nktc G' R.cdenburg als lcider r,roor he'u
tweéde. Zijn motivatie werd gerespecteerd en hem werd
dank gezegd voolr ztin lelderschap van het 2e elftal.
nat wé op dat nomcnt ev€n in oe puree zaten 1s te be-
s.rÍjFêor maa! gelukkig komen er op die momenten altijd
éen oplossi.ng. Enige tiid na cle vergadering werd il.lam
bereid gevonden het Leiderschap van hct tweede op ztch
te ncmen. Voor het derde heeft Kees Jelsma d1t aanvaard
en voor wat beti'eft het ZI\i elftal 1s J. v. Veen bereid
gevonden zijn meqewerking hieraan te verlenen.
Een voorstel v"irl Hêt BesÍuur om cl e SaarLíjkse feesta-
vond door vijf leden te li"ten organiseren, kreeg geen
steun van de vergadering, zodat er voor het bestuur
niets anoers oveibli3ft-óm het. zeLf weer te doen.
Over het voorstel van het Bestuurr ofr een'drie-mans
commissie in te stellen die de persoon zaL gaan aanwij-
zen, die de Beker voorVerdienste in aannerking kogt!t
werd nog enige tijd over gediscusieërd.



Besloten werd dat één l-id, dén jeugdcornnr. lid en een be-stuursl-id deze commissle |aL gaian ïo"*àrr.
De heren lÍenorik Nieuwland, Jan Te unissen en oncler-
getekende zÍjn de belichaming hiervalte
omtrent het agenda punt - heíziening eerder gcnomen
bestuursbesrulten - zijn J. iïagenaar en.A. v.d. Làanvan al hun schorsingen verschoónci . zij zrJn hie rvan
door de secretarls schriftelijk op de-hoolte gebraeht.
Het bestuurslid tíander veenstra was niet meer-herkies-
baar, dit om stuoie- en persoonlijke reocnen.
ivlct een op z3-Jn plaats- zijnde woord van dank, werd van
hem afscheid genomen als bestuursli_d.
Tinus.v.d. ltleuIen werd door het bestuur voorgedragen
als nieuw bêstuurslid. Aangezien cr 6een tegéncanái-
ciaten waren itrgeoieno, vlerd hij zonder. stemmi_ng
gekoze{r. iíi.j heeft ztch nu al gemanife steerd al-s eenactief bestuurslio.
Nadat een expl.icatie was gegeven berreffende het nieuwe
complex, werd oe vergadering opgezaaeld met de roncj-
vraag
Nu we echter op neut?aal- terrein vergaderen is de rond-
vraag geen probleem meer. lïel- kwam via J. Iliijnheer de
pr"obl_emen omtrent het derde weer even om de hoek kij-
ken. Yragensteller sneed inderdaad ecn lopend pro-
bleem aa.rl.
Het lijkt of liever gezegd, hct. leek er wel wat oprof zcu het deroe tot het achtergebleven gebied behoren.loor alJ.erlei oorzaken, rvelke echtir ook bij de spe-
.l-ers te vinden ztjn, le ek het er inoerdaad óp.
De toenmalige leider Blankenberg hceft ook tljdens
voorafgea.rLge besprekingen noolt verzvvegen dát-hij re-sultaat wil zien" Dit is door ons ook nooit striÀgent
ve roordeeici, alhcewel hij wist dat vue daar niet ge-
lukkig mee waren.
&laar om een leicier gggg te l",ten functioneren moet je
hem cie grootst mogelijke vrijheict geven, ten gunste-
v*n - zt jn c1f tal. -
Vocr dc ffoedc gang van z';kcn zaL de sceretaris eens
per maand cen contactbijeenkorast houdcn met al-lc scnio-
ien l-eid crs.
idanneer het nodig nocht bfijken kan dit vaker gebeuren
als boven onsc.hrevcn. Ook vanuit de lciders6rocp ka.n ge-
vraagd wo.ndcjt om een vergadering te beleggen.



ltïanneer nodig, kan ook de trainer erbij worden uit-
genod igd .
Vlij hopen op deze manier bepaalde problemen met spe-
lers te voorkomen. Ook vorig jaar was dit toen zo op-
gezet, maar dat is toen wat verwaterd om duistere re-
denen. Ii{aar dit selzoen w1ll€n vve dit besl1st, ten
gunste von de elftal-len, doocïoeren. r,r'fii rekenen op U.
Ik zou niet vclledig ztjn als we de thee-verzorging
tijoens de wecistri jden nlet even oncier de-loupe zov
nemen
Tot nu loe werd het altijd, aL jaren, gedaan door
Mevr. lvieester. Ze vond dat ze het .zo Langzarnerhand
lang genoeg had gedaan en deel-de ons mee hi-ermee te
willen stoppen. \/e1 hield ze zteh als reserve beschik-
baar. Uiteindetijk is het een hele opgave, je moet er
ffta"ar steed s. voo r- thuisbli jven.
Miodels eett, bloemetje hebben vvlj haar als verenlging
beciemkt voor de goede thceverzorging.
Hiervoor een vervarger te vlnoen was nj-et al te moei-
fijk. }nze sponsor staat met een cantine'op het veld
en deze w1lde dit weJ-*op zteh nemen, zonder dat de club
hier nu een grote financlële aderlating voor moet doen.
Dit heeft mede tot gevolg dat de c..tlti-rie nu altijd open
is en wat misschien voor orree sponsor toch weer goede
perspectieven biedt. Hierna werd de vergadering geslo-
ten en een ieder wel thuis gewertst.
lat er nog even werd nagekae"rt in e en bekende uitsi;an-
ni-ng behoef t geen betoogr

----oo0oO--==
In deze tussenliggende peri-ode, vanaf de Jaarverga-
derlng tot nu toe, zíjn er diverse activiteiten de re-
vue gepasseerd n De Jeugdeommissie organiseerde op
voortreffelijke wijze een toernooi voor i en 3 junioren.
Een geslaagde oag en een bekroni-ng op het werk van
diegéne, di e zich hiervoor hebben 'inge zet.
Ook is er 1n deze perlode geschoffeld op het ni-euwe
complex..Ondanks uitnodiglngen aan spelers van het
derde om hieraan deel te nemen, kwalx niemanci opdagent
behalve hun toenmalige l-eider Kees Jelsmar die hun
het goede votrbeeld gaf. De volgende keer, q/cr effI
paar weken, wor{! het gehele derde uitgenodigd, voor
een uurrJ e scnoï.rcren.



\'ïij hopen, dat het onder hun nieuwe .l-eioer J. Mljn-
heer beter zal gaan voor wat betreft de opkomst in
dezc.
Een gelukkige bijkomstlgheid isr' dat hct deze zomer
zeer droog is geïveest, zodeit het aantaL malen dat er
geschoffeld rneest worden, tot een minimu-m beperkt
kon blijven. Echter deze zomer heeft ons htrr op dit
aoment, in de problemen gebracht. Het veld 1s op
3-9 gekeurd en is nie t in orde bevonden, voor coflrpe-
titievoetbal" Ievens zijn de vorig Jaar gemaakte
sl.euven voor het aanbrehgen van een be tere drai-nage,
op dit moment ingezakt. lit zal ze s..tit. tnoeten worden
opgevuld en vlak worden gemaakt, anders zullen enkel-
en beenbreuken niet uitbtijve.ll.
Maar vvc kunnen jammer gcnoeg ook met ons allen vast-
stellen, dat de Gcmeente cr bitter weinig aan heeft
ged.:ah, of 'liever gez egd hel-emaal- nl ets aan heef t
gedaan. I'ten hao toch kunnen zorgen dat hct veld werd
na,tgehouoen om te vcorkomen dat het gras, of waar
het ook maar voor mo&e doorgaan, zou verbranden.
J)e Sportraad die adviezen aan de Gemecnte ultbrengt
over di-verse zaken had hier volgens nij de nadruk
op moeten leggen en weJ. zodanig, dat er zowel in Ter-
horne, .Akkrum en Oldebcorn regeln'iatig gcsproeid zoa
w ord en.
iviisschlen is er vÉrnu.it deze :laard wel- druk op de ge-
meente uitgeoefend om dit te doen, naar heeft Gemeen-
tewerken hieraan geen $ehoor gegeven.
Zo ja, dan kan ieoer voorzi-chzeLf de vclgende vraa,g
stel]-êíI ....... ...
NI-at misschien heeft een gunstige herindcling voor
ons i-n zotn, situatie, een betere behandeling van cle
sportvelden tot gevolg,
Voor wat betreft de ledenaantallen zajn we bijna ge-
lijk gebleven met het afgelopen seizoen zodat we met
een redelij}r. aantal spelers per elftal- de competitle
1n kunnen.
IIet eerste 1s ve rsterkt door de l{r. /rkkermans en wij
wensen hem langs deze weg een prettige voetbaltj-jd
bij en in anze cJ.ub toe.
De ad-interem le1der Kees Jelsma heeft inmiddels de

x1?Ë"ï"3ËsF,gË?s3: rï?3"fl8n?.t*o*e 
ieioer van het derde
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BIJLÍGE:

Ditmaal nog een vrij beperkt overzicht daar de competltic
voor FYB teams nog steeds niet van start is,
Het eerste e1ftal speelde het afgelo$en weakend wel_
ha.ar eerste competltie duel nl. de uitwedstrijd tegen
Buitenpost.
rn een vrij rommelige wedstrijd ging deze zenuwachttgepartij voetbal tot de rust nog 5relijk opr doch vlak
na de thee vras het Buitenpost dat via een vemassend
doelpunt de leiding nam en he t initiatief 'oók'meteen
in hand en namo
Helaas kon een eveneens chaotisch spelend 0l_deboorn
hier vrijwel niets tegcnover stellen en tóeh àe in-
va;ller van de gastheren, na een f out j e in de Boarnster
defensie, dc tweedê treffer.tiet aantekenen was destrijd gestredeh.'
legt ons eerste elftal de komende v,redstrijden Gn
met name ê.s. zondag wa?rneer het Tijnje ontvangt
wat meer rust in het spel, -dan blijven de punten nietuit. :r'

Daarom geen paniek trogr één wedsrrijd mag het vertrouvucn
nog niet schaden.

Zondag &.sr eveneens thuis: Oldeboorn 2 - Rcaci Swart Z,
waarbij we Oldcboorn 2 licht favorlet achten.

Hct der-de trekt ten strijde tegen Jubb cga '1. Ock hie r
wel potentële mogelijkhedenr

Dan Old eboorn 4 dat thuis tegen Udiros 5 in staat mag
worden geacht om de punten thuls te houden.

Oldeboorn zn. kan zich nu,dlrekt, met wat frissc ge-
zichten i4 de gelederen, revatlchcren voor het vorlge
seizoen, door Rottevaiif2 met lege handen terug tè
sturen.

3. de Vri-es.
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18 scPtcmber

Pup. D groep 35 (Z:f)
ljB G..A.V.C. 3 - Olceboorn I

Pup, E grocp 27 (82?)-
2+i 0lo óboorn '- G. i. V. G . I

Jur1. .A afct; I (zfO)
472 Oldebgorn - S.S'S'

Jun.BGr.B(lr+)
,37 Irnsum - 0lcicboorn)

Jun.cGr.Bi+r+)-6ii 
Oldeboorn IC - Dr. BoYs 3C

Jun. C Gr. 22 (+zA) "
lóZ OerterP 2C - Oldcboorn 2C

Scn. zm 4kl. P (f:A)
+ff Oldeboorn zm ' ilottcvalle 2

lo.oo uur v 9'15 uur

10.00 uur

4.00 uur S. Jonkman

2.00 uur'F. Kncef,cl
V. 1.20 uui?

11.00 uur F. Jonker

2.00 uur Lcider
Y. 1.15 uur

2,OO \lur L. Overwijk

I

l-9 sePtember

Conp. t1o . 510
Oldêboorn - Tijnje

Sen. rcs. 2e kl. B (fOa;
iq Oldcboorn 2- rlead Swart 2

Sen. 4 kl'H (tZ3)
844 .lulUega 7 0ldeboorn 3

Setr 4 k].l (527)
óZo Oldeboorn 4 - Udiros ,

14.00 uur F. Rijtrrna

10.15 uur M. PocPjes

10.I5 uur ],cider

12.00 uur lrcider



Uitslag nederlaag tournooi \n/illemsoord.,.., .:.... .... :__....

ïviflemsoord Oldeboodn 3-3
Willcmsoord - Dwingelo 3-3
vViltemsoord 2' Oldcboorn 2 6-l-
Witlenisoord 2 - Dwingelo 2 2-L

Dc andcre weds'rijdcn tegen Gorrcdijk en stanfrics
zijn niet gespecld rrDroogtetr.

De bezorging van hgt clubblad

B. Hockstra (BraksdYk)

J. spoelstr" (l;-ï:"+:ijï-' J.D.str. Broekhustcrwei

i Mcvr. Rocl e nburg ('',Ïe aze gedceltc, .Achteromr .Andringastli.

! Ë;Íïïffi;"Ëïcrhor' 
rsierkebuorrcn Gn

i

r ' r'{i jnheer (iiïl:;?i1ffi3h"":i'g:3t:i"ï 'B ' str' e

}\1i. v.d, Mculen (Vlcaze gcdeelte , \ïcstein, .l'ndllngast::'
gcdcelte,'.;jittcringswei, Sudka^ntt
SParstraat. )

Via de scholcn en de heren Tigchclaar en van der'Fccr
,oil"t voor de buitcnleden kl-ubbladpn beschikbaar ztin,
óolc zal er in oe kantine ecn aantàl klaar liggcn.

Er is voor cle leden die aan de beurt zíin ecjl sport-
keuring aeJíIgevraagd, u krijgt tiidig bericht'

Be spreking clf talopgavenr 
-J-e 

idgrs. ]*tle, 2a cn le en
secletaris t 23 Sept. 19130 in de box.
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BERGUM - 01,-.,ErJ'ORN

lfgclopen zoncleg zijn we we er in hct veld gcwecst
en wcl in êen vriendschappclijk trcffen tcgen Jappie
Berga en oc zlJncn.
Na óen lange tí50 tc hebben stllgcstr:an, mochten wc
nict tc vecl vcrwachten van een plocg die bilina
nic t traint.
Onze coach dacht er echter anders ovcr. Hij bracht
wat verandcringen aan j-n oe opstclling van vorigjaar en dat pakte .gocd ult"
Vooral in de cer ste hclft werd cr aan beide kantcn
goed gecombineerd.
Na een ongeveer gelijk opgaande tien minutan,
scoorde Bcrgum l-O uit een kaappe combinatie.
Daarna was de beurt aan OJ-debcorn om Bergum onder
druk tc zetten. .

Na veel kansen kwa.ai ci?n 5 minuten voo-t'dc rust cie t

gelijkmaker uit een móoie onrh.;al van Jelke Bethlehem. :In de rust werd bedl-oten wecr wat te proberen met wisselenr
van plaatsen, maar dat bleek wat moeilijkhoden op
te leveren.
trïc moestcn allemaal weer
Bergum gebruik van door
Hierna gíng het bÍj ons
ongevcer 15 minuten voor
maken.
Na cen leuk slotoffensief kwamcn we na goes doorzcttcn
van S. Visser op 3-2.
/il- met aI was het toch een lcuke wedstrijd hoewel er
maanciag wetr stljvc benen zulLen zijn gewecst.

Jel-ke Tigchelaar.

cven vïennen en daar maakte
2-L te scoicn"
weer wat beter, al wist Bergum
het cindsignaal er 3-l van 'tc



Ook Ri-nus Dam, als nieuwe leider van het tweede, 1s
reeds actlef geweest en heeft zich kunnen overtuigen
met vrelke spelers hij, incl. de nieuwelingen, de
competitie in zaL witlen gaan
Kan v. Veen zaL het Zll etftal- coachen en vvij wensen
hem daarbij veel sukses. l,i:gelijk zal hij deze spe-
lers, die het toch zo nodig hebben, kunnen motlveren
rro vvàt meer te gaan trai-nen, de tralner is er ook
voor hun.

Voor wat betreft het nieuwe.veld kunnen we kort z1;n,gezien de bar slechte omstandi-gheden welke we deze
zomer hebben geh,d, is het niet eeraer bespeelbaar
dan volgenr.r jaar. 0p kobte ternijn zaL bekend worden
gemaakt, wanneer de offlclële opening za1 plaats
vind en.

Hi_erna wi].len we starten met de verloting en mct ccn
feestavond'meolo februari, waêrop ook de 'tiekking
weer zal plaatsvlncien" l,togelijk gaat hieraan nog
vooraf een koekactie.
Een en ander om de uitgaven.
om een betere verllcktting op
veld te verkrijgen.
Hierover wordt u ter zijner tijd over geïnformeerd.

Laat ik het hierbij laten, echter niet vcordat ik
u alJ-en, naJnens IIet Bestuur een zeer goed se izoen
toewens en de mogelijkheid voor een kampioenschap van
één der senioren-elftallen sluiten wrj nlet uit.-
Sukse s I

Namens llet Bes,tuur
de Voorzitter

S. Visser.
:o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- c-o- o-o-o-o- o- o-o-o- o- o-o
rrBeter Laat dan nooit"

IANGS DEZE VÍEG FEI,ICITERSN WIJ
SÏETSE, ELI,,Y EN TR33S J,qGER NOG MET DE

GEBOORTE V.AN HUN ZOON EN BROERTJE

te dekken dienodig zijn
het bestaande trainlngs-

'JI/IEBE.-

-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
tt



OOK 1VORDEN NOG GEFtriICITÏERD
tYi'rE, YNS;]-JE ilN J0FI.ANNES POEPJES
ivilrlT IJE GqBUOnTri V/,N HUN Z00N EN BriOSRTJE

ít
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Verder gaan de gelukwensen nog naar

It
I I \rr,riGER EN STETSKE HUTSM.AN-KC0TS'IRá

die 3 september j.l-. i-n het huwelijks-
bootje zitrn gestapt.
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OVI'?ZI CilT CCiviP'l'IIT]E-INIJ-ING S,]NIORIN. -
Elk nieuw sej-zoen brengt weer de nodige verschui-

vingen tew'eeg in de verschillende compe tities en
vooral dit Jae,r is er ncgal wat verande rd.
le veteranen b.v. zijn nu toch 1n een andere groep
ondergebra;.chtr eh ook oe zm" plocg ontmoet straks
door hct noooza"kelijk stapje terug weer allerlei
nleuwe tegenstanders. I

In de i-les. 2e klas vallcn elretlcells nogal vele mu-
taties te note ren en zocioencic treft Oldeboorn 2 maar
lief st ze s nieuwe opponenten. ÏÍat d e komende compe -
titi-es voor resultatcn zaL opleveren blijft een
moeilijke gissing want de me este tcgcnst;rnde rs ztJn
cns volkomen vre emd. i'Ve zullen de verschillcnde com-
pe tities evcn nalopen cn hier ell d;:ar een ka.ntteke-
ning plaatsen.
OLtflFÓOilN l-. (vierd e klas C) Res. 2e kla,s B.mffi m
Tijnje
Buitcnpost
Haulcrwijk
Frisia
rn -.:l eIo! rrJr

Gorred ij k
f rnsum
Surhuistenre en
ïvilper Boys
Oldeboorn I

Jremmer 3
Drachtcn 4
0.N.3. 3
Jubbega 5
Êenado 3
Read Swart 2
Irang ezwaag 2
0.N.F.2
Nicuweschoot 4

8táË833i.fi )



D9 strijd 1n de vlerde lclas C lijkt dit ..iaar nos nit_tiger te worden, en biedt volop irogelijr.i.óoè"--i3t-J"r.interessant seizoen want c1e kràchtËverËch:.iren it;tà"voora.l nu erg gering.
Gezicn 0e huid'igc omst-ndighcden mogen we veryachtendat Oldcboorn L h.rar stijgenqe lijn, d1e men rÀ"ig-jaar begon, kan continueren en zal men ongetwijrefostreven naÊrr cen cervolrc klassering. le lraatËen-van het af gezakte Bakkeveen en ka.nrpíoen oêrterp= ii:ningenomen door twee degradanten uiï de 3" ki;;; ;;'"weten het alom bekende en vaak technisch ""g ,rá*"ái*uf,ceuvrarder ï'risia dat nog steecis enkele ooÀlrolJ;ià8voetballers (cambuur) in-ce geleoereÀ-Àeeft; à"-i*Ëà-
9". is.terug vl! leg geweestr Haurerwijk, nog 

"un óoàubekencie van Oldeboorn en bovencjien de-eórstó t;t";_-stander voor ons eerste elf tal in de nieuwe 
"o*E.-iitie.Oldeboorn t z.-t nu, . een enkele altzonderLng à;;;-g;:laten, wat neer rcgJ-onaal ingedeeld.

Nieuwkomers zíjn hierl Lemmer l, llrachten 4, beidegedegradeers ult cie Res. te klas; Reao svuart e gèpro_moveerd uit de 3e k1a5 en d an nog Lange zwaag 2r"
0. N.B. 3 en 0. N. F. 2.
Een leuÈe competitie, met zeeT zeker wel- perspectie-
ven_voor de groep van der kersverse nieu,rvè leíderR. Dam.

4e kl-as H;
mï6!o1ïa z
Thor l
.Akkrum 3Tijnje 3
Oldeboorn 3
Y,/ispolia 3
31ue Boys 3
Jubbega 7Gorredijk 4
Langezwaag 4
0.N.F. 4
Read Swart 3

4e klas L, r

E'ffiE'Fucen f
Jubbega B
Udlros 4Tijnje 4
Gersloot 2
Udiros 5
0.N.3. 6
Oldeholtpade 4
Oldeboorn 4
Jubbega 9

Suameer 4
Suameer 5Dr. Soys B
YenV4
Rottevallc z
Easternrar 2
ákkrum zm 2
Oldeboorn zm
0.N,T.5
Jistrun ,j

Van de nieuwe indelingen van Oldeboorn 4 en de 01_deboorn zm kunnen we naÍuurlijk niets zinni# ;ágàË"
wË"f; 
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aaÍdig zu.l-len meedraaien.
lit gèfdt ook voor 0loeboorn 3 dat ook gezelschap van
enkele nieuwe gezichten heeft gekregen. 

o" vrles.
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JEUGITOEIINOOI 1- XN B-JUI\ÏIOIïEN OP 14 ÁUGU:TUS.-
--% o-ireffi dsïáaffi O l d e b o o rn
een toernooi voor À- en B- junioren gecrganiseerd.
Ir{.;anden tevoren waren een paal- man van cie jeugdcom-
missie al bezig dit toernooi op poten te zetten.
I',ien is vele avonden bijelkaar gevleest on te bespre-
ken, welke clubs men zou vragen en hoe oe financiëIe
noest worden geregeld. lankzij de medewerking van vel.e
middenstanders uit het dorp e.o- 1s het met de fjnan-
ciën prima gelukt' Ock de vllegbasis hceft nog z)-Jr1'
bijdrage geleverd dcor gratis een legertent beschiir-'
baar te stelLen en rivella stuur.r'de een gel-u-idswagen.,
le EHBO uit het dorp was bereid eventuele gel';onden
te verzorgen. Zaterdagmorgen 1{ augustus zou de v;ed'-
strijOcomniissie en hef, organisatieco:riité oa 9 uur op
het velo aanvtezíg ztJn
Iedereen was err-behalve onze grote o;'ganisabor Bonnie
de VrÍes. 0m twintig over negcn Jrwom de secre'laris
vertellen, qat Sonnie ziek w?s. Nou dat was erg slleu
voor Sonnie, maar onoanks n-Jn absentie is al-l-es in
orci e ge korien .

0n tién voor tien hield de voorzi-tter een openi-ngs-"
toespraak en kon het toernooi beginnen" Ivlede door het
moolè vteer en het vlotte verioop is hct een geslaagoe
dag geworden. Jlleen de publieke belangstel-l-ing, vocr-
al-van cie kc.fit van de ouoers vlel- enigszins tegen.
Na afloop konc,,en de bekers worden uitgereikt'
Xerste elftal l-eider Gerrit Otter mocht de sportivi-
teltsbeker aan St. l:nnaparochie 1B overhand]8e1r- want
àíi É.dden het hoogste puntentotaal" Elk elftaf kon
ééí'1, twee of drie punten 9er wedstrijd kriigen:
l" i:unten werden gègeven.door Gerrit gtter en de bei-
á. ècheidsrechters Harm viagenaar en Pieter de Grauw.
jófi" van Kalsbeek reikte daarna de anciere bckers uit'
i.-i* prijs bij de B-iunioren werd gewonnen door
V en V uit Garijp en'bíi de .A-junioren ging de le



Brijs naar Oldeboorn.
ich uit enens

St. .Anna P.
St. .Anna P.
VenV
To]-bert
St. Snna P.
l.VenV(Garj_jp)
2. St. .Anna P.
3. lolbert
4. Oldeboorn

To].bert
VenY
To]-bert
Oldeboorn
VenV
Old eboorn

l-.'iunioren.

-

Br. Boys

den.

fo].bert
Br. Boys
Oldeboorn
Tolbert
Oldeboorn

a-2
L-2
4-L
7-O
0-4
0-0

Oldeboorn 0-l
- HJSC t-l
- HJSC 0_3

Tolbert 0-0
- Br. Soys T-0
- HJSC 2-O

1.
Zt

3.

6
3
2
I

pnt.
pnt.
pnt.
pnt.

Old eboorn
Tolbert
HJSC (Homnerts

5 pnt.
4 pnt.

Jutrijp) 3 pnt.
4. Broekster Soys-- ó pnt.
Jeugd e omr:ri ssie

Jan Teunlssen.
-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_
O.IrER WEI?K VCOR DE C].,UB GESPNOKEN.-

en ophangwerk vang
Hans Poepjes, Johannes Brouwer, pleter HoeËstrá, Joll"v. Iial-sbeek, -Heiko.v?n Diik en-Rinus ram is nog'.roó" ouaanvang van de training een nieuw net aehter hót doelop het trainingsveld gelcomen. Ongetwijfeld tot g"àot
genoegen van diegene welke over èen niet a1 te Ë'esteschotvaardigheid besehikken. Jan Teunissen was het dieoe€rê. vaJr een passend kleurtje voorzag.

Ook kunnen de H.I1. trainers-beschikkón over enigefrpoortjesrr rvelke men geheel naar eigen fantasié ifi-oe
trainin€ggpPouw. kan- gebruiken. rnoión de poortjes een
succe_s blijken te zíi\, kunnen er indien nodigl nog eenaantal bljgernaakt_ worden, dit ter beoordeling-ían à'"trainers- chris ïiarteveld was bij het maken ían de
p9ortj." ge,gewaardeerde hulp, terwijl Heíko van Dijkhiervoor het schildersgedeelte zorgdó.

9r zljn_iluiddels ook 10 overgooiers binnengekomen
welke op de training gebruikt kunnen worden. 5 stukspet een maatje groter z:.jn nog in bestelling. Teze
Eomen pas 1n septenber, dit i.v.m. de leverEl;d.
Suggestlgs voor het opbergen van deze overgooiers
gaayne- bij ondergetekende.



lan worclt er nog gewerkt aan een bal- waa,rm.ee, 49p: ..
oáí"niÀgun g"dàEn-kunnen wordên. De"ze kont té'hail-'
;; aan de íeeds''beS-taánde ,installatie hienróóí.'
"-iln""r Fleiko waÉ het die. cre oude schoolborden van
uur-ti.o* tcteurtie voorzagr terwijl tevens 9l gé"- 

-
iriànan ae gebruiirelijke lijnen voor een voetbalveld
zijn bfieeschilderd.
: iot siót nog een opmerking betr. ce ballenbox'
br is weer eeÀ nieuw- slot opgekomen wat hopenlijk lan-
eer meegaat dan de'voorgaande. "À.!-leen dc tralners en
ïá:-O ers"kri jgen d e beschi.kklng 'over_ een sl cLtrt,cl. vra'i'

ïó"óÀ" inhoirá dat cieze nensen de volledige veralt1oor-
ài"à à"er de aanwe zíge balten {::agep" S.v.p. zuinig 

-

óí-Ëf ot * sl-eutelso ó. ê,&. he e f t be itocrl j-,jk r;va,t gel d

nËf.ó"t ( sf eutels b:i;maken enz.) .
Ïà r,edstrijdball-en 5ti;ven voortopis onde i: behee ::
bfj ï'Íander Veenstra"
lf íu mensen die a.xt.dc rliverse lrovenstaande aktivi-
t*it"n hebben meegeller'k'i ncg ha*::"t:l-j.jk bc,;nnkt"-

ivl" v.,i. [1cu]-en.
-- 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 -- o-

Dir.li0hTi.'l'ÉR BOïS ! A -::,!11)=l!O1l;$- *i4 -

="6"áhtË,s 13" ""a'7ïrr*ïeË*uáË 
ve rtr-'g{trgn wi;_ i1?*8,r-

_li.alchten óm onze-ee-r'ote ,::ilF'-;rr:d e'i;ri- jd te spelen.
Met nOg Oe OVgfwirrni.frg var hct-LCeri:"rC-ï 'Lt"'je I'i:.erl,.
ïi= cle"sten,nirg g"eu.-ri e i'llsterr dat we een moej-lijke
iegenstander hádden, dj..e cen pae.r kl.assen h.oge:: da.n

ó"8 spelen. Het a,,:cent tjii (:,trs i{rii ijl ve :,clcd1;3ei:. en

veel- ócoren. ál- j,n dc, cei:áte he-r-f t b'i eek Cat l'ie niet
iàg"o deze jongens w!?r€n opg.wtssen".,_loeh konden we

iÀ"Àut begiá ráde:-ritr s't,,r^itc ïlt, r;le:: . ,iJt.;c::' ili:'!.)... Í e f s /'re't

óÁSefUki(fg doelpur-nt we.r:cjen vvc de cerste he.if t nog op
eeÀ achterstand gczet"

Na de rust gingen de boy:: a.; lr$i- h[it'r vi'o:"si)i:oílg.
uiïnou*"n. iiij kónden het-nj-e t bolv,rerken glla techniek
Ën óonciitie; Íegenaanval.len hielden ook niets 1n. ïe
èinOstand nerd 5-A" lvij-sschien ku-nnen !ve c'Í'wi;e[sdc';;
Àóá wat aan doen, zoclat het níet een te groot.verlies
wordt' t. Numan " 

'
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Helaas is er nog ê€íl ',rêrslagje blÍjven liggen.


