
uïe

CïrUBBI.AD V.Y. OITDEBO0RN'-

opgericht L923.
jaargang no. 4 29 september L976.

Redaktie-adres3 Ds. Niewoldstraat 1. l

- O-O-O-O- O-O- O-O- O-O-O-O-O-O- O- O- O-O- O -O-O- O- O-OÉO-O- O-

\{ij beglnnen met een verslag van de wedstrijd Oldeboorn
1.{ - C.AB fB, dit is twee keer blijven lig€€rlr rulntege-
brek, zo goed Jetze.

Donderd ag L9 augustus hadden we onze eerste bekerwed-
strijd. Íiet weer was goed &aar het veld was wat hard.
0m kwart voor zeven zouden we beginnen maar dat werd a.L
gauw zeven uur omdat er naar een goeie bal werd gezocht.
Na de aftrap was CtrB meteen beter dan onsr wat we dan oc.
al spoedlg merkten, want na zot n L5 minuten stond het
aL 0-2. CJIS had goei-e voorzetten, een daarran resulteerc'l
ln een penalty doorsat ik de bal met de handen aa^nraak-
te.
Ifaar de penalty werd keurig gehouden docr Jelle Otter.
In de rust stond het o-1.
Na de thee en na enkeJe wijze woorden van de scheids-
rechter glngen we het veld weer opr daar aa.ngekomen
bleek de scheidsrechter de bal niet meegenomen te heb-
ben. In de tweede helft kwanen er nog 3 goaltjes biit
waaronder één door een penalty (weer hands). Zo hebben
we de eerste wedstrijd dan met 0-6 verloren.
Nu maar hopen dat het de volgende keer beter gaat.

Jetse Dijkstra.
-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-OtO-

OÏERZICHT.
--Eêfaas Eunnen rive ditmaal - in tegenstelling tot vori-
ge week - niet spreken van een glinmende puntenliist
al vielen er wel enlge hoopgevende resultaten te note-
fêOr
Í{iersee bedoeLen we dan de tweeoe zege voor Qldebgqfq-3
en het vierde elftal tegen respo Goriedljk a-{F-Ïl-68-
oNB 6 (ffistekende prestatie van beide
Soarnster tea.uos die een nieuwe toekonrst tegemoet lii-
ken te saan.0ók àóndág &.s. mogen ïve bijna niet anders veruachten



dan dat de tea.ms van Iviijnheer (tfruis tegen het zwak-
ke Blue Boys 3) en Veld (itead Swast 4 uj.t) zullen ze-
gevieren !

De andere twee zondagtearns lecten een nederlaag.
Éiet eerste elftal kreeg l-2 nederlaag te verwerken te-
gen ffioordwóláe (vieroe klas'B) maar ge-
lukkig betrof oit slechts een vrlendschappelijke ouel
om een vri-je competltiedag nuttlg te besteuen. Zondag
de zwaÍe ultwedstriid tegen Surhuisterveen.
Ook bij het tweede elf tal l-eek het zondag 'i.1. so&s
alsof men bezi-g was een oefenpartijtje te spelen want
ondanks dat er- beslist niet onaardig gespeeld werd
door oe Boarnsters ging het aLLemoaL veel te gemakke-
lijk bij de ,.tam-dqulpe en ontstonc.,en er ste eds 331
situaties die cie trachtsters gemakkelijk wisten uit
te suelen. De 6-0 score in het nadeel van Oldeboorn 2
was àan ook'hoofdzakelijk het gevolg van verwaarloosde
po si ti ed e kking.
noch dc grote nederloag werd prÍ.ma opgevangen en à.s-
zondag thuis tegen r.,angezwaag 2 begint men weer met
voll e moed .
Een sn'eue nederlaag was er eveneens v:-or de zm:ploeg
die 1n de slotfase bii een 1-O achterst:tnd nog een
strafschop onbenut liet in Suameer.
Ook hier verwachten we thuis tegen V. en Y. 3 een spr€:
kende zege om weer enigszíns te kunnen aansluiten bij
de rest.

3. cie Vries.
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Gehoord;
"Ik hacJ je gi-ootmoeder bijna onder de .wagenrt

"Je kunt wel gewoon doorrijdenr in tiiden van gevaaJq
is ze nog vlugger dan de kippen vatl Dr. v. Heel". -

-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-oi
ONB 6 - OI,lEtsu0liN 4.- Uítslag L-2.

aL eens ge-
veldslag bij@g hebben we hler ook

speeld, toen beleefden we er een lnter'ne
de spelers van Ol't-B.

hien zat elkaar toen met een
Ook in deze wedstrijd waren

bezem achterna.
er moeilijkheden, mede door
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wel-ke niet terecht was,
de bal wegstompte en niet
dat wel enige wrevel.

omdat keeper Hollie de Roos
een van onze spel'ersr'dan wekt

Vooral dan tegen zotn ploeg, krijg je
ter na enige i4timidatie onzerzijds,
de hetrft wat sportlêv€r.

noeilijkheden, ech-
werd het in de twee-

0m ons nu tot qe 'vledstri-jd te bepalen, llnne v.d. Meulen
opende de scorel met een. prachtig schot Ín één keer op de
slof in de rechter-bovenhoek. In de laatÉte fase van de
strijd mocht ondergetekende enkele fouten goednaken door
het winnende doelpunt te scoren, na een goede voorzet van
onze rechtsbrriten c -

Een woord van dank aan anze achterhoede is voor wat be-
treft deze wedsi;rijd volkonocn op z?n'plaats.
.4.s. zondag tegen Read-Swart weer twee puntjes jongens!

-o-o- o-o- o-o-o-o-o- o-o-o -o-o-o-"-.-":;-ll::::;-o-o-o- o-o-
Ook in het amateurvoetbal heeft iedereen zljn eigen (vaak
negatieve) gedachten bver de man in het zwarte Fakr
maar wat cenkt de scheidsrechter eigenlijk zeIf....,?
DE GEDÍCHïEN VTN EEN SCTMI;SP'ECIITEii.
Opgetekend door lielnz rteln en gepubliceerd in een Zwit-
sers sportblad.

Gezellig achterg,:ondje vandaag, minstens achthonderd

Het vorlg Jaar hebben ze vre hler nog zowat verrnoord!
Een geluk dat het politiebureau hier vlak tegenover het
voetbailveld ligtt Lieve helpl Benzinger is nou aanvoerdert
lie heb ik er vier maanden geleden nog uitgegooid ! lie
vent trekt een gezi-cht of die nij.... .ttou, die zaL ik in
de gaten houd€íI...! Als die wéé,r zo te keer gaa.t, kan ie
wat belevent Nou daar gaat ie dan!
Hél ïías dat niet met twee benen naar de bal springen?
Dan had ik eigenlijk... lat is nou te Laat, de bal is nu
aL bij drie vier artdere spelers geweest! Ittens, wat een
heen én weer getrap! Hoe kan ik tlou zo in de buurt van de
bal blijven. Jk ben verdomme geen raketl f11s die rechts-
nuiten nu voorzet, staat nunmeï'negen off-sldet
He! -lijkt.wel een vuilnlphopp gier! V/as ik zowat gestrui-
keld ! Goed om je nek te brekèn!



0. verdosme! ne bal ligt in het doell .En ik heb niet
eens. c. c Nummer negen loopt met ztjn armen in de lucht
te zwaaien of ie Kruyffie in hoogst eigen persoon is!
lus heeft is...
"Heren, buitenspeltfr
Nou is cie hel losl laar stond nog een groen-witte bij
de penalty-stip... l'ioest ik ook juist in dle sekonde
afgeleid wordel1... l{erar als ik nou mijn beslissing
terugtrek ben 1k hel-emaal- nergens meer!
"Mijne heren, het helpt niets aL dat gedebatteer!
Het was buitenspel! .lrfgelopen"t' Zzjn er vandaag geen
politieagenten? .Anders staan die toch altijd daar op
de hoek van het velcj!. iiat een gewlrwar voor dat doel!
Hoe kun je daar nu overzicht op hebben? VerdolrfiIê.
,-ioelpunt. Vcor de bezoekerst Nou beginnen ze ook nog
met blerflesjes te gooien. J)at is toch...irlanvoerder: i-k ve rzoek je onmiddetlijk voor orde op
het velci te zorgen, :and€fs. o. "!Vat schreeuwen ze nou
weerl ilands? Penalty? lat was toch aangeschoten hands!
ïaay geef ik geen elf nreter voor, dié lui al helemaal ,niet. rrDoorspelen, was aangeschoten! rr

Dat zoveen ze weJ- v"vil-len. Zotn goedkope strafschop!
iln hce die lui ook schreeuwen en flulten, ik fluit 1

zoaLs ik wil! r/at schreeuwen ze nu weer? Voordeel?
Je, ik had het spel eigenlljk niet moeten onderbrekenl
was juister geweest... Nou, dan gecf ik ze naar cen
direkte vrije trap; het 1s eigenlijk een indirekte,
maar ze flauw ben ik nu ook weer niet. Het wordt me
zo Langzamerhanct toch we1 een beetje benauwd hierl
Waay zLJn uie politieagenten dan tochl Nou ja, mis-
schien benutten ze die vrije trap, dan staat het ge-
fijk en ben j-k waarschijnfijk.uít de zargen! Ik gun
ze dat doelpunt wel niet, maav safety first! .411e-
machtig, wat neemt die vent een aanloopl En schief,
ernaiast, die sufferdl i,ïijn Sodr nou zLJn die anderen
doorgebroken. nie nuinmer vijf hakt ejrop 1rr, daar
sloest ik.eigenlijk... L'iaar ik kan toch nu geen straf-
schop voor die anderen gevenl
Nog tien mlnuten en ncg steeds 1-0 voor de bezoekers
Verdonme nog aan toe, ik kan fl-uiten wat ik w1l t zë
schreeuwen en fluiten naar doorl Honc€... jawelr dat
ook nogt Kloot... toe maar! V/at eetl bgnde! En dat
moet i.E mij zondag op zandag laten welgevallen" '



lleeft die verdediger niet.,. Dáár wordt ook hands ge-
schreeuwd! Nou eerst &aar flulten en dan langzs.am.áaar
de penaltystip lopen".. fr wordt niet geprotésteerd,
ous heeft dle vent hands gemaaktlI'Strafschop, mijne heren, nlets aa.n te <Joenl"
Áls ctle nou ook maar niet ernaast schietl Gelukkig.
Doerpunt. Een p. k van mljn hart! Hebben ze tenminóte eengetij{=pgf i .lrJ-s dle anderen rrou maar geeíI,.. traar zi. Snze aM{ijk me dle Senzinger daar nu toch eens aan hét
hakken zijnl iviaar ik k;n nu tlch niet... Nog 2 minuten..
v/eet je wat, ik fluit efi. *Een minuut te vroeg afgefloten?
ii{ijne heren, hoe komt u erbij! !e tljd is precies oml
i'ïeren, 1k ga op mljn horloge af en niet op het uv,relrlÏíndelijk. .Afgelopen. Zij k.,.nkeren nog wel, maer uit-ein.elijk ztjn ze net dat gelljke spel tevredenl
En kijk, nou z\Jn dle polltieagenten er ook. o.

Oyurgepomun uitt
@ april L976"
Uitgave; rrNed . Kath. Sportf e d.rt.

-o- c-o-o-o-o- o-o-o-o-o- o-D- c- o- o- o-o-o-o- o-o-o-c-o-o-o-o
THOR heeft dan wel gewonnen va.n ons? 10-0, maar ze krij-
gen er lekker meàar 2 punten voor. .Aldus speler van 2C.

-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
0lnEB00i?N 3 - GOaRmrJrí_4.-

Na een goede start in de nieuwe competitie mmten we nu
proberen Gorredijk met een nederlaag naar huis te sturen.
Vanaf het beginslgnaal werd er lekker gevoetbald, alleen
de gewenste goal bleef nog ui-t. Totdat Pieter Hoekstra
oe baL kreeg en deze achter de keeper deed belanden.
Dus l-0 voor Oldeboorn, deze stand bleef zo tot de rust.

IVjet Geert Iílompmaker als vervanger voor Sietse Jager
in de ploeg gingen ,,,e de 2e helft in.
Na nog enkele ka:rsen gemist te hebben was het opnieuw
Pieter Hoekstra die de stand op 2-0 bracht. lit kon jam-
mer genoeg niet lang zo blijven, doordat Gorredijk de
sta^no op 2-1 bracht" Ííet laatste kvvarti-er werd voor 01-
deboorn zeer moeilijk, te meer toen de scheidsreehter
ook nog een strafschcp aan Gorredljk toekenden.
Ilt gebeurde naciat Meinoert hands gen:ae.kt had.
liiaar gelukkig voor on.s schoot Gorredijk naast en konden



we opgelucht verder spelen totdat het eindsignaal
klonk.

N.J.
-O-o-o-o-c-O-O-o-o-O-o- o-O-o-o- O-O-O- O-O- o-O-O-O- O-

Gehoord tijctens opzetten van tent op vretbalveld,
13 augj j.1.
'rrvat is het toch warmtl
r"iiie doet er nou ook een zwarte trul bljaan, met
zulk werk en zulk ïv&flrr weertt.

'Y.iagende blik,
'rYerrek kerel, wat ben jij behaardrr-
-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-

UITSL,XGEN SEI'ïI0rIEN 25 en 26 SEPtEI\IBE,I.
ffi-nldebóóin Zt$ 1-0
Oldeboorn l- t
Drachten 4
Oldeboorn 3
ONB 6

Olyphia 1 2-3
01d eboorn 2 6-0
Gorredijk 4 2-L
0loeboorn + L-2

PR0Gn/IVlld"A SENIOÊ0N 2 Oi{TO3rlR.
14'00 uur l. Snlnk

f-95E9BEB.
Surh_ui sterveen
Oldeboorn 2
Ol-d eboorn 3
t?ead Swart 4

UITSI,/iGEN JtrUGD,-
@ oldeboorn i-l-o
Pup.D 0]deboorn -.Akkrulrll L-2
Jun. C Ol-deboorn 2C-TH0R 0-10
Jun. B Ol<ieboorn - vïisPoJ-ia l-1
Jun. lt Dr. Boys 4 Oldeboorn 0-4
PNOGItIiUJIVI,i Z/rTErtDI,G 2 OKIOBER.

-

Áanvang Vertrek-T0rT- :
10.00 9 .L,
2.00 . I.f 5

11. O0 l_0.15
2.OO
2.00 1.15

Pup. E Oldeboorïl - Irnsu-n

Olci eboorn I 14. 30
- langezwaag 2 14.00
- BJ.ue Boys 3 ,10.15
-. Oldeboorn 4 10.15

uur H.Postma
uur H.Post
UUr .A.L,Ooper
uur l',Í . Poepj e s

Pup. I Scharnegoutunr - Oldeboorn
Jun. C 0.N.F. 0ldeboorn

Dr. Boys 5C Oldeboorn 2C
Jtrtl.BOldeboàrn -Boornbergum
Jlan. -A Blauw lVit 3 Ol-deboorn 7"M

--oo0oo--



DR.ACHTSTER BOYS 4.A ; OIDEBOORN tÁ.- O-4.
uur vertrokken we naar

Drachten orc daar onze tweede competitie-wedstrijd te
spelen. Toen we daar aankwarnefr moesten we e erst een
half ,uur lopen om ons te verkleden.
Nadat !r. Soys de aftrap had speelden we dlrect op aan-
val en na 10 minuten spelen scoorden we door een kop-
bal van ï/illem in het net, 0-J.
Nadat we steeds op de goal jaagden van lrachten kwamen
er nog openingen, waaruit we nog twee doelpunten maakten
0-3 door .Ate en \lillem.
Na de tweede helft zakten we af doordat we ook in de
wínd hadden, waarcioor lr.tsoys ook wat meer in de a{r-
val kwa.Bl, maar het lukte nie t om een tegendoelpunt te
scoren voor de Drachtsters.
Nadat we zo goed de tvreede helft achter de.i'ug hadden
scoorde vfilléfr het li;atste doelpunt, 0-4 en OIt was
het einddoelpunt.
Volgende week weer twee puntjes, of niet Haringsma?

Rlnse Veldstra.R€ s . keeper
E# g s o! g I g sl I s-ss t- 8i àl Eeo -Be t 

gurl I jE oE *ll gt-E:6clebc g b

OI,DEBOORN 2 - ntsiD Sri{.l'"lT 2.-
.llfgelopen zondag voetbalde Ol-deboorn 2 zi7n eerste

competie-wedstrijci. Voor coach R. lam was het een goe-
de start, 5-I klinkt lcuk, en als het dan ook nog ver-
diend is, 1s het helem:ral l-euk,
ïi/e weten allemaal, dat voetballen met de voeten moet
geschieden (net woord zegt het irnners al) en niet
met de bek (UetrUatten klinkt ook zo vreemd).
Nadat we door een fortuinli;ik dcelpunt van J.Brouwer
de leiding hadden genomenr. naakte Read Swart net voor
de rust nog 1-1.
Na een bakje thee zakten we nog iets meer terug, maar
toen begon l?ead Swart te itO.h.'r (ouwe hoeren, zeggen
ze aan de lijn), en dit was voor ons een teken oÀ-een
beetje extra te gë.an voetbollen en zie het resultaat.
loor een ferechte penalty, nanen we de leiding, en
T.v.d. Meulen maakte twee fraaie doelpunten, en net
voor het einde werd het nog 5-L.
"Al met aL een goed resultaat en als wij zo doorgaan,
kan het nog wel eens een leuke compe titie worden.



Maar van één wedstrijd mag je natuurliik niet uitgaan'
Er komen ook noe weI' hoEe rr-indern.issen die .geno&en mo€Er komen ook nog weI' hoge j.sseR die .genoeen moe-
ten worden. Maar zoaLs in het begin aL gezegd' bliif
met je voeten en koppie voetballen en niet zoals, on-
zë tágenstanders vart zondag, wa.nt dan ga je de boot iJl
en afgelopen zondag zagen we er een mooi voorbeeld V31.5
Conditionéel ging het ook wel aardigr alhoeweL er bij
één enkele het "read zwartrrzo nu en dan voon de ogen
kwam, maar dat hoort er bij en wantleer ie na de wed-
strijd een pintje pikt is het leuk om te zeggens
'r jongens, ik ben leegrr.
tóveËs wíl ik namens cie leider en aanvoerder de heer
v.d. leian nog even bedanken voor het feit dat hii de
weggebleyen scheid'srechter kwam vervangen.

Jan de Jong.
-O'O-O-O-C-O-O-O- O-O-O-O-O- O- C-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

SUJMEE.i? 4 - OrDEB0oriN. ZU.- l-0.
Zalerdag werd de 2e gompetitiewedstrijd gespeelo.

3ij een gelijk opgaande strljd in de eerste helftt
bleef het 0-0.

.l.iangevuurd door onze leider begonnen we met oe
tweecie helft.
Jorls seoorde maar wercl afgefloten -wegens bul.tenspel.
Even later scoorde Suameer.
ï/ij kregen nog een penalty, maar die- werd gemist
zodat het l-0 voor Suomeer bleef.

IVi. Veld .
zoals bij het ;4e, wie zette de bal
de goal uit maakte en wie miste

J.S.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o- o-o-0-o-o-o-o-o-0-o-b- o-o-o-o-o-o-

Het is al precies
voor, waaJa siemen
bfj Zlvl de penaltY!


