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Een betere seizoenstart konclen. we ons bilna niet wen-
á*n, want de afgelopen zondag stohd helem'aa1 in het
teken van de overvlinning.
Iraten we hopen dat deze-goede opening synàolisch mag
zíjn voor hèt'vefdere competitj-everloop.r.' ' t '
De meeste belangstelling ging uiteraard ult naar de
wedstrijd Oldeboorn-[ijnjer j-n hoeverre zou ons
eerste étf tat zíeh.trerágéfO hebben na de totrh wel
gevoelige nederlaag bii Buitenpost?
Men revancheerde zLeh in zoverye dat beide puntcn
in Ol<ieboorn bleven maar overtuigend was de zege
nog ni-etr ook aI omdat de tegcnstander vrijwel dc
ge[eJ-e wéostrt;o he t spel.-dicteorde Paaf, in de
ïoorste linie áangekonén faeilden de beweeglijke en
goed combinerende-lijnsters volkome4.-
óldeboorn stelde hiei heel nuchter éón doelprnt

tegenOver en dat was genoeg voor de Overrryinning.
.AIs-de Soarnsters de kómendó weken wat meer gcorganiÉeerd
po"itiespel in het veld weten te brengen zullen er
àeker no! wel vele punten veroverd worden wanter
zi't tcch genoeg kwaLitcit in de selectie van
trainer de J6ng.
zondag &.sr de-oef enuedstri jd teg-en.ollnnpia- en daar-
na nef wat meer pS.oegverband hopelijk de volgcnde
zege in en tegen Surhuistelsreen.



Oldeboorn 2 opende de competitie met cen klinkcnde
5-1 overwinning tegcn Rea;d Swart 2, cen zwakke maar
uitcrst lastigc formatj-e.
tqr een stcrke beglnfasc (f-O voorsprong) kort voor
rust cen zvre tegentreffer toen kccper Veenstra
door cigcn vcrdediging 'wcrd gepasscerdr l-l-.
Na cie thce gingen de Knypsters schaamtel-oos te
kecr cn medc doordat dc Boarnsters van L1' nam
hicr ni-ct aL te zeer op reagcerdcn, trckkcn zai
de ovcrwinnin6 vrij vlot nàar zíeh toe.
tlisschien kan mcn &.s. zonciag in lrachten ({-)'dcze
ruime zege van ecn passend vervolg voorzien.
Olcjeboorn J vcrslaat Jubbcga 7 mct Liefst 4-0! I t
Hct lijkt dat het delde nu dan cinoclij! op de
prestatictoer ge;rt. \/e hopen en gczicn de vcr-
iassende hogc.score J-iikt dit zcker nict ongc-
gronde dat dc spclers van het derdc nu ondcr de
6czieicnde tclding van J. itlljnhecr bekccrd ziSn
cr1 ock Gorredijk 4 pakkcnt
Dc mannen van Olocbcorn-4, mct duiclclijkc vcr-
stcrkingcn 1n de basi-s Eavcn Udiros 5 klop (Z-f ;
cn gaan zondag duidelijk al.s favorlct naaT
c.N.B. 6.
Icnslottc <le zm ploeg dic toch ictsjc'bcleur-
stelcie door beidc puntcn aan Rottevalle tc latcn
(f-3). ï-,ichtpuntje in dc zm fornatic was onge-
twijfcld hct wcl-doordachtc spcl van ccn nicuw
licj, die notabene zLJn cerste cchtc wcdstri jd
spc c1d e I
Zátcraag tegcn Suamcer 4 rcvancheren"
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OL'EBOORN- TIJNJE

Nadat wc vorige week onze ccrstc competitiewed-
strijd uit tcgcn Buitenpost, m9t ccn 2-0 ncderlaag
moesicn bckopèn, pakten we nu in onze eerstc thuis-
wedstrijd de vollc winst tegcn [ijnje.



Een tijnjc dat steeds in de aanval was en cok betcr
combinóeide dan Oldeboorn, maar desondanks vlcinig
kanscn krcego
Oldeboorn daarcntegen was mct ztjn uitvallen wcl
gcvaarlijk. Uit een van deze ultvallen kwamcn we
dan ook op oen 1-0 voorsprongo
B. Oosterba.an gaf mct een pr'achtigc pass, l. Poepjcs
de kans om tc scorcn. lykle greep deze kans mct bcioe
hand en aan en maakte er I-0 van.
Itiet oeze stand gingen we de rust in.
fn de rust werd 3inne, die hcm volkomen leeggespecld
had, vcrvangen door U. Nijho1t, ':

Na de rust een íets aanvaLlender Oldeboorn, Tijnje
behielcl het be stc van het spel e maer kon niet scorcn
dankzitr uirstekend verdedigen en onze keeper stak
deze middag yeer in uitstekende vorm.
Nadat B. Hoekstra nog vcr.'vangen werd r hii had last
vàn zijn knie, door J" Ka.lsbeek kregen we nog een
paar gocie kansen, maar de kceper van Tijnje was
niet meer te Basserer.o-
Zo bl-eef h',t dus 1-0 wê.'r wiir
vreden ryee mogen ziyn.

dacht ik, best tc-

i:/. Huisman

GqHqOqD TIJTENS 1 iErrSTrïIJD,9I,EBL'0I1N-TIJNJE
frHet middenvel-d van rrBoarnrr is zoe ktt
'rZo te zien hebben z. dat op het middcnveld begravcn'!
ItNcc, sufferd dat zijn de sleuven die aangevuld zijnrr.
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Piet Tii sma berelkt Friese .i eugd selektig I

trïe hebben in óén der laatste clubbl-aden van het
vorlg seizoen al eens vei"ncld dat Piet Tijsma, uit
onze j eugd afd eling, d e rrvoorselektierr van Je ugdplan
Nr,'d erland haald e .
Dat hield in dat Piet selektie lid was van de groep
Ccntraal Friesl-and (zoals u misschien weet is het
distrikt Friesland in 6 districtsselecties verdeeld).



lie 6 distrikten speelcien ondcrling e cn halvc competitie
om die genoemde selcctiestriid cnigzlns aantrekketijk
tc maken.
(piet en oe zi.jnen (Centr.Fr") wistcf.ongeslagcn. kam-
nioen van Frieáland te wordcn, da.''rblj kwarn ncg heb
ícrhcugcnclc feit dat Piet al-ic wcdstrijdcn volledig
me ê spóeloe zóoat we toch vvel ne t cen spranl;je hoop
on goèOe moed op de deflnitievc Frie se selektie gï'ocp
,rooí spelers geËo,'cn tussen l-*8*i960 en 1---B--L962 zal,en
te wachten.oG.....c
Dc zaterda.g fià de finale strijd tegcn Lecuwardcn e .oo vle-l-ke

mct 2-O weFO ge\ryonncn, kregen vle officilcl te iroren dat
Piet tot rl e laatste zesticn gcsele lt'tecrdc spelcrs van
á:-"trict Friesland was Ooorgcdrongen. Een presta+"ie va.n

iormaat, waarmee we Piet nog graeg cven u,cl-gcnrcend

fcli citercn .
piét heeft inniiOOcts dc cerstc ccntrale traini-ng irr
Lceuwarcien al bezocht en we hopen da'b hii d.aar cen
succasvol Jaàr mag belcvcn
HicronOer áe voltáltige icugdsclectie L4.-L6 jaar ",'oof
he t seizo en L97 6-77 "" :
l. Y..linema c;/t,B? 9.,.i. Klccfmel,:r 81"lvit 34
,. R. de Blois Goffcdijk 10. P. l'{atthicu L. Zwaluwen
3. ii " Faber S. C.frrwárOen 11. J. Regcnsburg Nieuwe schoot
í. P. Gorter Hecrenvecn L2. 0r Saliha Dc Griffioen
5. C. cie Íïay llrachtcn 13. B. Schut C"V'Y'O'
6. B. Harmens Buitcnpost L4. Jo Snijdcr I t Fcan 58

i. b. Hoekstra V en VÏ68 15. T. Swan Gorredijk
B. J. i{olwcrda Áni un 16. P. f i j sma Old eboorn

B. oe Vrigg
nan'igns d c .i gl.lfldcommirss
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ol])EBoO,qN lÁ - sSS 1Á (l{arssum\

Zateydag L9 september i.J: moesten we Qnze eelste compe-
titie wéOstrij0 spelen en wel tegen Marssum'



Dit was vcor ons een onbekende ploeg.
V/e hadden gerekend op een aardíge sterkc tegenstander
het tegenoeel blaek waar, ','/e h,ebben nl, de gehele
wedstrijd op óén hcl,ft gcspe eld, maar cloordat in
Oldebooin in gcen één .cLf tát, ook niet in de 1-
junioren, een goe de afmaker zit, bl_even ook nu vele.
óoelpunten die er hadden moqlen va'llen, weer- eens uit.
Met àe rust had he t eÍgenl1jk, gezr-en het veldover-
vilchto roel 5-0 moeten'staan, maar het gclult zat ons
niet mee en de ruststand was aan ook 0-0.
Na de rust zagen we pbecies hctzeJ.fcle spelbeeld.
lïoog voor Ce pot en kopPen maar
Het duurde tot ver in de tweede helft dat lickie
Numan in staat vlerd gesÏeld tot scorcn, hli .deed

dit dan ook met een schi;terende kopbal.
Ook na dit doelpunt gingen ure docr met jqgcn cp de
goal , maar dit mocht niet mecr baten' De eindsta-rd
wes dus ook l-0.
!e eerste twce puntjes zLJn dus binnen en als we met
zLJn allen Èegelmatig de training bliiven bezoeken
komen et zeker meer bti.

P:Ss_!ii_s*a".

(lCop op Piet de Boarnster 'tafmakersrt scoorden dit'weêi<eàa 
samen 22 doelpuntent )

!,Êc-J'.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0- o-o-o-o-o-o-c-c-o-o-o-o-c{ -o-
Ui t slagen rleggd af$:ling

t_e

c-

Oldeboorn E prp.
G. Á.V.C. 3
0erterp 2C
Ol-d eboorn ]-C
Irnsum 1B
Old eboorn l-.4

G. A.V. C. 1
Oldeboorn D.pup

Oldeboorn 2C
lrachtst. Boys 3C
0loeboorn l-B
s.s.s. '68 1A

0-3
o-7
7-A
r-6
6-r
1-0



Pro

Pup.E
Pup. D
Jun. C

Jun.B
Jun. A

weekend Jeu

Vfarga-01d ebo orn
0loeboorn l-Àkkrum 1
G. Í.V. C. 2-0ldeboorn lC
Oldeboorn 2C - Thor
0Ioeboorn - trïisPolia
Dr.Boys4-Oldeboorn

se ntember Vertrek
10.00 uur 9.L5 uur
10.00 r -
11.00 rt 10.20 rr

lf .00 rr -
2.00 '' -
L .15 rr 12 . 30 ll.
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Old.eboorq zm - Rottevalle-2 (r-l )

Na een lange tijd te hebben uitgerust nochtell we afge-
íàpur zeteídag.weer eens voetballen tegen Rottevalle.
fnàï *at nieuruó'spelers in het veld kondcn we het toch
helaas niet reciuen.
Er werd door ons in het gcheel slecht gespecld ( tu
weinlg konditi.e') o *
Onoa.nks dat maaioten *e toch édn doelpunt'
in U"f werct door R. Tyz1,nga naar hct doel gcschoptt
io** tegen de keeper áan ón wercl tenslotte door mlj
in cle goal geschoPt.
Zo koncien we het voor oe rust l-1 gelijk houden.
w* oe rust kregcn rnie een penalty tegen maar werd
gernlst.
Ï"u"r maakt en' ze nog 2 doelpunten zodat de eindstand
3-l voor Rottevallc werd. 

J.e,

i:ONIITIE KÁN l,,'iEN OP!rO:Ei'{ lob.,i'Git,lEGEL! T3 'In/TINEN

JS.
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pfocnoo"n+-UOiro=i
In een niet aL te beste weostrijd is hêt oe vcteranen
ioch gelukt de punties thuis te houden'
vá"ár"iràt begin*was"gldeboorn de meest aanvallende
r-,io"g, maar Éet ontbrak àaxL een afwerker'



Toen Udiros de buitenspelval_ open zette werden al
onze aanvallen dan ook prorupt afgestopt"
Toen echter Tjibbe alleen doorging (goed bckeken)
een paar men passeerde en alleen voor de keeper.kwam
maakte hij geen fout.en het was 1-O.
lliet deze stand ging ook de rust in. '.
Na de thee een offensief aanvallend Udircs, maar het
lukte ons de nul op hét Écorebord te handhaven.
Bíj eeh uitvat was-het weer Tjibbe die de bal in het
doel worstelde, Vij leken op rozen te zi-tten maar
Udiros kvva"m nog terug tot 2-I.
Verder liet 0 ldeboorn 4 het dan ook niet komen en
ztJn dus de eerste puntjes bi-nnen.
Volgende week naar O.N.Bo err al.s we dan een beetje
beter de kop gebruiken en zoeken naar een vrije man
wie weet pikken we dan weer 2 puntjes.
Verder w1l ik Hobbij de Roos die dit seizoen ons
doel zaL verdedigen van harte welkcm heten bÍj de
veterancn '

Á. Nijholt.

-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-

G,.A.V"C. .ld_; OtDg3OOnN ld

0m kwart over negen moêsïen we bij Bethlehem zijn,
Vandaar gingen we na,at Grouw'
\I/e moesten om l0 uur spelen.
In het oerst ging het ivel goed, maar hct duurde toch
wel- even, voor Johannes er 1-0 van kon maken"
Even later brak hij wecr door en schoo.t via de binnen-
kant van de paal er weer é'n in, dus 2-0.
Toen duurde het even e.n rïlnmer Veeninga schoot er
tteen 1[r J-u.
Na de rust wilde het e erst niet, ÍttàB.T toen schoot
Peter er dón in.4-0.
Daarna een schot tegcn ue lat van Rimmer lrij kre eg
hem weer te;'ug en schcot naast.
Maar Romke brak door en maakte er 5-0 van.
En dlrekt brak hij weer door en bcnutte zijnkans, 6-0.
Maar_iret hielu - nog nict op een schot van Peter gtngrakelings naast.



,

Even daarna schoot hij wgerr maar oie hield de keelnr
V&Jl G.-l'.V.C. efllit.
En tenslotte krJeg irii êr toch nog één Ín'
íË uino"tanti werd ?-0-voor Ol-deboorn'

Sible
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Jubbega?-OLdeboorn3 0-4

Zondagnorgen was het dan zover' dt! de corlnetiti:9 Ygo"
Éet dórde ïrieer begon. Dit moast gebeuren in en tegen
ïoUnugt, dat net I0 man aantrad, wa! YogT-ons. egn.voor-
á;Í-ïààr.. Dit bleek later in de wedstrijd ook-het g.e-

"ái-tá zijn. Wij waren de gchele wedstrij{ veet sterker'
rvráá"-ioóÀ"kondeá we pas na een half uur afstand frêrtr€rio

ï;-a "àá- 
ir.tfár ging het^scoren genakkelijker en nog

voor rust was cle stand 0-l'
llá-0" thee fukiè á" afwerking nlet zo best. Slechts 1

ïi"ii"". .louuugá ton weinig tegen prestcren. zelfs
misten ze nog een strafschop'
Doelpunten mdtó1= S;-;: zínácren' (ex; J' Menninga'
en À'1. Ilofstra.

@tra'
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]-ensd'Lzzeweiwol]-evuijeltsenientanksizzefoarde
lokwinsken, blomnen "t pté"iitá;u" dy't wij op rís
troudei kri,ge ha'

ï/i-eger en Sietie Huísman

Àldeboarn, sePtimber L976
Eastein 7.
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zaterdag 25 sePteurber

Sqa.neer 4 - 0ldeboorn zm L6.L5 uur Á. Nijboer
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Zondag 26 sePtember
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