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Het afgelopen weekend vertoonde een identi,ëIe situa-
tie als Oe vórige week, opnieuw. nederlagg.n yoo{ het
eerste en tweeoé elftal ?n ook het zry ellt^al-ging weer
ten oncler, ter.wijl het derde en vierde elftal hun tocht
zegevierend voort zetten.

,Het eerste elftal leed in Surhuisterveen een niet
geringe nederlaag (5;f1. Verdere details omtrent dlt
áuel iaren ondergetekenOe op het moment van dit schrij-
ven nog niet bbkeno zodat we z\LLLen volstaan met te
vermeláen dat OlOeboorn I ons a.s. zondag thuis tegen
Haulerwijk hopenlijk zaL trakteren op een overwinnlng
om-nie-t verder achterop te raken-;
Eveneens de tweede nederlaag in Successie voor QLde-
boorn 2 dat in oe thuiswedstrijd tegen Langezwaag 2

het juiste ritme nog niet kon vinoen en een mlnieme
1-0 iegenscore moesÍ toestaan.
Oof. ftiër verïvachten we beterschap 1n de thuiswedstrijd
tegen Renado 3 uit St. Nicolaasga.

ie maruten ván het derde veffasten alle rrinsiders'l
ooor tegen'31ue'Boys J voor dre derd e .z:ege (0-l) te
zargen, dit begint er op te lijken dat de Mijnheer-
setèctie snel rlchting clerde klas gaat koersen.
Na Oe rechtstreekse strijd met eoncurrent QNF 4 kunnen
we vaststellen of deze uitspraak gerechtvaardigd is.

Het vierde elftal werkte zondag tegen Read swart 4
weer met grote cijfers eu. ook zli lijken op het-juis-
te padr Oát ze ook tegen FFS 3 dienen !e volgent

Dè zÀ ploeg werdt door duivelse krachten bestreden
want wedèrom zagen zii, ditroaal tegen V. 9n Y. 3t
bij. een 1-0 achterstand een penalty voor hun droeve
ogen gestopt worden.
Záteróag als. geen weostrijO voor deze pechvogels.

3. de Vriee'
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SUffTUISIEi?VEEN - OL'iJtsOOilN. - 5-1.
ni^at t t Fe an toe om daar
sta.,n om tegen hun-te

Vol goede moede leden wlj
on half drie op het'veld te
spelen.
Ongelukkig waren wlj in cte eerste helft zeker. Na
een fout in de ciefensie kwamen wij met l-0 achter
díe later vverd weggewerkt door Hendrik Nieuwland.
!1rect hierop volgde een goal voor de Feansters na
opni-euvï een fout. Vlak voor rust kregen wij nog twee
moole kansen die helaas niet werden benutc .

lila rust probeerden wij te scoren maar in plaats daar-
von seoorde Surhuisterveen 3-1. Toen gooioen wij al-les in 0e aanvaL om 3-2 te forceren want als dat l_ukt
kunnen we doordrukken, maar Surhuisterveeffiaakte
goed gebrulk van de ruimte die hierdoor verkregen werd
en z+j scoo4den claa.L'om 4-L en 5-L.
1l met al werd er de eerste helft redelijk- goed ge-
speelci I maar di-t had niet moeten (mogen)-gebeureà.

l?inse ïalk.
-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-
Gehoord r

Vorige keer was er lemand die meenue dat het
mir,denvelo begraven vvas, maaT nu was links
zoekr eh toch waren op kret veld van Surhuls-
tervecn geen sporen te vinden van graafwerk.

-o- o-o-o-o-o- o-o-o-3- c-o- o-o-o-o- o- o-o-o-o-o- o-o-o- o-
!E OitGE.iUMjl I'IETS V,11\ Ii{EY.il. ii0rJr.lNBU.,r,G. J.tJ. str. 29 .

IVIevr. iloctenburg 1s haar ouwerwetse damesfiets kwijt
en daarvoor j-n de plaats heeft ze nv een dalnes-sport-
fiets in het hok staan" 0p zteh misschien niet zotn
slechte'ruil, doch vanwege haar rug heeft ze liever
haar oud rijwiel terugr op haar ouc.re flets kcn ze
rechtop zitten en oat gaat op een sportfiets niet, zo
best. 0m te weten te komen wairr de fletsen omgeruild
waren gi-ngen we naa"t bovengenoemd adres. IVIevr. Roden-
burgr'haar man G".be eb zoon linus waren aanwezig toen
schrijver deze kwam vragen \flaar en wanneer de fietsen
omgerulld waren.
Gaber rrTinus heeft henr gehad, toen ze speelden tegen

Reao Svlart rr .



Tinus t Zou ik niet merken dat ik op een vêrkeerde
fiets thulskom, kom nourr :

Gabe; .\ltou"jtj beweren dat 1k op de fiets van je moeder
het dorp in gêr ik heb zelf wel een fiêts, - terwijljou fiets al 4 weken met een lege band staat.rr

Tinusr Toen ik die fiets in het hok zàgt heb 1k noeder
nog gevraagd of ze een anoere fiets had, trouwens,,
j i j gebruikte die f iets ook wel, t s avonds b.v.rl

Gabec I'liVaarom zou ik, ik heb zelf wel één,f .
Mevr. R..i t'Zonder lichttr.
Gabe; Dat komt heus wel 1n orde hcor, dat

even maken, het geeft trouvrens allemaal
die fiets gebruikt heeft hij moet weer
koÍnet1 . rl

Ivievr. R. i "Zq overdag let ik
ergens zie"

er wel opr of ik hem ook

zaL ik..wel
niks wie

tevoorschijn

Gabe en Tinusl "31s dle anciere perscon nou precies zo
doet als wij, overclag opletten en de verkeerde
flets in het hok laten staan, dan komen we nooit
tot een oplossingir. 

-)us GÁ.AnNE OPHEIIERING IIV fgZE Z,AAK: r,.!
-o-c-o-o-o-o-o- c-o- o-o- o-o- o-o-o-o- o-o-il i] r- o-o-o-o-o
InACHTSTEIi,BOYS :C' : or.,llEBOgRN ?p:-

f s lViorgens orr kwart over f0 gingen we op weg naar
lrachten om te proberen toch eenÊ een puntje te pakken,
met de nederl.r.gen tegen Oerterp en Thor met resp;
7-O en 1O-0 was daar nog nlets..van'gèkomen.
Bij aankomst zag het-er*al direct níet zo mooi. uit; -'
oe tegenst*nclers bleken n.1. veel groter dan wij, niet
dat ze daarorn beter voetballen maar ze lopen in de re-__.
gel sneller en schieten harder. Dit'b1eek direct in de
eerste helft al en in de rLrst zagen we dán ook al- te-
gen een 6-0 achterstafid a,atLo In de rust kwaq de 2e
klap, het scheen daar niet de gewoonte te zijn dat de
gasten daar ook thee of iets dergelijks in de rust
Ëreg"n. '

In de 2e helft zakten we helemaal ín elkaar en de
einostand werd dan ook 1B-0. I{aar volgende week gaan
we weer proberen een puntje te pakken. Het moet wel
gek gaan al-s dat niet eens lukt, dus zet hem op jongens.

leider 2C, Gerrit 0tter.



De tegenst;nclers van 2C waren een kop grorer
dan IJnss ï/aringa, a]-qus iugustinus Spoe]-stra.
-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-
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Helaas kunnen we deze keer weer geen pUnten nrelden,

toch was het spel beter dan de twee eerste wedstrij-
den en wanneer we zo doorgaan dan komen dle punten
er stral s toch
Het geluk was dèze week ook niet aan zijoer zo
werd vlak voor rust een buitenspel-ooelpunt van
S. cle Jong afgekeurd, op advies ván de grensrech-
ter (van Oldeboorn) en dezel-fde minuut kwanen we nog
met 1-0 achter te staart.
ïlat het verloop va.n de tweede helft betreft kunnen
we alleen maíàT melclen dat we sterker waren clan de
tegenpartij, cioch wi-sten dit niet in rioelpunten'
om te zetten.
Een goede afronoer zou bij ons van harte uielkom
zijn-en tevens nnoeten rue nog lemanci gebruiken'die
een^s een penalty 1n een'cioeipunt weet om te zettent
want ook oeze keer werd er weer een gemistr het-
geen een puntenverdeling in de lveg stond.

T. Jelsma.
Rust_ en eindst_and ,0-1.
- o - o- o - o - o - o - o - o - o - o-g - o- o - o-o - o - o -o- o 
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Theo Jelsrna was als een politieagent oie zich-
zeLf bekeurde, bii keurde als grensrechter
een doelpunt van zt n eigen ploeg af.

-o-c-o-o-o- o-o- o-o-c-o- c-o- o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
I,ANGS D:l ,L,IJN.-

Een paar woorden u1t de voetb*lgeschiedenis van
vroegei, toen Oldeboorn voor het eerst deelna.ur in
conpétitieverb..nd, in dat eerste el-ftal zaten toen
\íallng Piersma, Plet v.d. Veer, ll.l\1. de Jongt
ZuageÍman, ïl.ï{. de !/it en die er,meer mee dêo€rl' 

-
Ze óoesten toen nau.r Bergumerhei-de, een raar oord
zeíaen oe 0ldeboornsters, en dat was waar ook'
Toen ze het ter;ein'betràden hing er een mes in het
doel waar de doelverdediger van Bergumerheide in
stond r
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Er werd toen aI gehoord, àLs wij het van Oldsboorn
verliezen krijgen ze het mes tussen de ribben, maar
zo ver liet het elftal van Oldeboorn het ni-et komen.
Ze hebben toen Bergumerheide laten winnen, want ze
wiloen graag heel-huids weer in Oldeboorn koment zê
moeten nog blj ons komen zei \ïaling, en dan zuil-en ze
vc.fr cle bok dromen, en ze hebben toen v::.Ír de bok ge-
droomo, want nu verloor Sergumerheide ret vier nul,
en zonder het mes in het Aoót.
Nog.nlet zo Lang geleden, ben ik een keer met het eer-
ste_ ?aar lrijnwalden geweestr :wê stonden oaar langsde.llj,n met nog wat supporters van Tri jnwalden, tóenzet één van di.e supporters van de thuisclubrl tegen een
speler van lrijnwalden; doe mast di-e vent in de-
schaen stain galn.
}ie man dacht -zeker dat de spel-er van olc eboorn schoe-
nen aan had, daar hij de zee mee over kon, hlj nàOóèf-
de maar dat hij de speler van Ol-deboorn op de hakken
moest staan en dan de bal niet voor het doel kon trap-
pe IIo
Ju, mooie verhalen hoordê je vroeger langs de 1ijn,
ma,ar daar bleef het altijd niet bij, er werden ook
wel klappen uitgedeeld.
-En dat 1s nu nog zot vooral- in het betaald-voetbal,
en d aar ín spelen de centjes de ro1, de heren arbiters
krijgen meestal- de wind vaJíI voren, al_s de verllezende
club onnodig heeft verloren.
Za dit was een schrijven voor het krantje'rtds zwart
wittenrr. .: ..- . . ''

11.f,. iï3n=*""
Tsjerkebuoryen 4L
01d eboorn.

Het echte voetbal vall vroeger zie je niet meer, ,eerst de nan en dan de bal.
-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-

Gehoord.
Na de over"winningen die het 3e en het 4e aL ge-
boekt hebben, z1én de heren J. Iviijnheer en Áïiield
de heren G. Otter en R. lam als seouts.

Heren l{ijnheer en veld bestudeer de stano maar eens.
- o-o-o-o-Q-o-o-o-o-o-o-o-o-Q-o-o-o- o- o-o{ó1b- o-o- o-o-



0IJ,EBO0,1N 3 - BLUE BUYS 3.-
Álhoewel Eonnie de Vries in het krantje had ge-

schreven, dat we met een zwakke tegenstander te doen
zouuen krijgen, konden we deze ploeg niet onder-
sch.'tten.
tslue Boys had, na twee wedstrijden màar éón punt min-
der dan ol1s. Iliet Sietse aLs Laatste man i.p,v.
ilielndert begonnen we aan Qe wedstrijd. Er werden
door ons enkele leuke aarivallen opgezet en uit één
daarvan was het i'leint die oe score opende.
Het werd. al gauw 2-A door een dcelpunt van Geert
Klompmaker. idet d.e rust was het 4-L, ooordat ilans
ell weer lvleint met twee schitte.r'enoe schoten de kee-
per van Blue Soys verschalkten.
Daarvoor wlst cle vooral 1n'de eerste helft nog ge-
vaarlijke Beetster spits tegen te scóren.
!f e gingen in'oe tweede helft met hetzelfde elftal
vercler. Geert wist de score tot ,-L op te voeren,
waarna de Beetster tr.i.z. een dubj-euze straf schop
kregen van de zeeT zw*. leidencle schei-dsrechter.
)eze wisten ze te bcnutten, maar de makkelijk sco-
renqe iiieint wist de ma.rge weer op vler doelpunten
te brengen. Íïet spelpell daaloe daarna, omuat de
scheidsrechter handsballen en overtredingen over de
kor*, zag" Blue Boys wist nog wel 6-l te maken, maan
daarna floot de scheiosrechter voor het einde.
'rre ztjn na drle weclstrijden nog zoncler puhterlver-
lies en volgende week pakken we met dezelfde inzet
ook tegen het sterke ONF 2 punten.

Jan feunissen.
-o-o-o-o-o-o- o-o-o-o-o-o-o-o- o-o-o-o -c-o-o-o-o-o-o- o

BL.AII\Í/ ,v/I.T- f.A = 0X9EBOORN + Á.- 2-3.
ïle vertrokken om kwart over één naa'r leeuwarnen en

kwamen daar om ongeveer 20 voor 2 aan.
Terwijl .we ons omkleedden hoorden we naast otls waar
Blauw 1;iit zích verkleecide"
rflVe zu.]-len ciie Boerenpu.aunels eens evell pakken'r.
Dat is altijcr een leuk vooruitzicht.
Toen wij het velci opkwa.men, 4regen we weer eens geen
bal om óns in te.traPPen, Enfln'.'.
Vïë*Uégonnèn met in h-ei vboru:-tzicht een moeilijke

:€'
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partij voetbal omdat Blauw ',lit, De Sweach en Olde-
boorn alle drie bovenaan stonden, In de eerste helft
bleken beide partijen ongeveer even sterk.
Totdat een dekklngsfout van mij een eind bracht aan
de 0-0 stand. L-0 dus voor Blariw iVltr-maar na een
paar mlnuten brak V{il_lem Kalsbeek door en scoordeJ-l. Ius we dachten nou een mooie rrirststanq,
&laar nee hocr, vlak voor het signaal voor de rust
scoorde Blauw !/it weer en ditnaal doordat we niet optij9 uit de verdediging kwarïren. Er hadden overigéns-
veel meer kansen voor ons kunnen komen als er niet
zorn à soci-aal type had .staan grensrechteren aan dehelft van Blauw 1'/it. lit wás de leider van de tegen-
standers, als het hel_em:. al geen buitens:pel was vlagde
deze beste &an voor buitenspel. l\laar ja niets aan tedoeno .In de rust kregen we opdracht om veel snell-er te
spelen. En j.r hoor, binnen 5 minuten hadden we weer
een doelpunt, een prEi.cht van een bal orerigens varl'rVillem Visser. lïet ver,-lere verloop van de tweede
helft was een velcioverwicht voor óns. iiln in de Laat-
ste vijf minuten scoorde !ïillen vdn Iialsbeek een
pracht van een doelpunt en was het 2-J voor Olde-
boorn 1r{.
Voor deze stanci 1s goed gevochten en hard voor ge-
werkt. Er was overigens ih de tweede helft wel éen
andere grensr€chter dle weJ- onc.ier de wedstrijd een
shaggie draaid e.
Volgénd6 v!êek rle Sweach thuis en we hopen op een gro-
tere aanLoop van publiek want het voetbal dat vrij spe-
fen is het aankijken best waard.

Bauke Haspels.
!e wedstrijd Olcleboorn lj-de Sweach 1Á zaterdêg à.s,
waan Bauke aL over sprak betreft een direct duel_ om
de eerste plaats in deze eompetitiel
lus steunt U de jongens in deze belangrijke wed-
strijd. . .. o

-o-o-o- o- o- o-o- o-o-0-o-o-o-o-o-o- o- o- o- o-o- o -o -o-o- o-



nEÁD Sv/ArtT 4 - 0rtqll0oHN 4.- L-5.
Jeze weostrijd heeft voor ons !veinig problemen

opgeleverd.
HàIverwege oe eerste helf t zorgcle Kees ',viersma
voor 1-0. Kort daarna was het Si.emen Yisser die
voor 2-0 zorgde.
Hierna werd onrlergetekende in staat gesteld er
3-0 van te maken uit eell vQorzet van S. Vj.sser"
ïn oe tweede helft werden S. Visser en Lam.mert :.

Visser vervár.ngen ctoor Jan Veltman en Cor .Alderts,
zij maakten ieder nog een cioelpunt waarÍnee de
átá"0 op 5-0 kwam.
Louw Visser gaf nog een voorzet aan Rea.d Swart
waarvan zlr dankbaar seo""l: 

iÍilï:,:-t
-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-
SCiI.ARN':lqCUlUïvl Dl. - OLTEBUORN Dl.- O-2.

Zaterdag 2 oktober ld.00 uur moesten vvij voetballen.
In de eerste helft is niet zoveel te vertellen want
toen waren wij nied zo best. Dus nemen wij een
stapje naar de tweecle helft.
ïiij waren al wat beter, dat je zo kon zien. .-:jn

Peter scooroe dan ook + in oe 15 minuut O-1.
yat hadoen we nlet verw-acht, want ze wdren nog al
vlug. i,atel brak iloelof door en gáf de ba,l- cioor aan
Johannes en die maakte er 0-2 vall.
.Alhoewel vve een nlet goecie weclstrijo hebben gespeeld
wonnen we toch met O-Z en hebben de 2 puntjes toch
binnen gehaulcl'.

Romke v.0. Veen'

-o-o-o- c- o-o-o-o-o-o-.o-o-c-o- o-o-o-c-o-o-c-o-o-c-o-o
OLJ.3BCOi'N. E Pg.g_:IëISUM.- O-2.

Op zaterdag 2 oktober moesten we tegen Irniun voet-
baLlen. \tle moesten thuis. Jelle Visser ston<l op goa1.
Y{e hadden er al een eerder tegen gevoetbalt toen
hadden we verioren.
In de eei'ste helft kregen ze in goal dat was dus
1 nul" 1n de pavze kregen we thee.

i

{



I

\le hadden ongeveer 10 min. gevoetbald kreeg irnsum
de tweede goal. lie was boven in de hoek. ui-tl

_o_ 0 _o_ o _ o_ o_ o _ o_ o _ o_o _o -" _:::ï_ :ïï: "l:: :: :l o _ o= o

Gehoord tijdens bokswedstrijd Mah. Ali - Ken i'l-orton

"Boksen ze nou net zo lang dat er éón dood i-s't.

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

ONF 1C, - Or.rlEB09![Jg.- 0-3.
Zaterdag 2 oktober vertrokken we (een kwartler te

l-aat ) naab Boornbergun .
In de le helft waren wij beter en kregen ook veel
kansen. I\{aar dat was naast, over of 'weer eens bui-
tenspel. Na'de thee gingen we er goed tegen aan.
Onze le goal kwara dan ook, -deze goal werd gema;kt-
door ljeerd Ypma. Toen kwam OI'IF even sterk terug :

fftá&T anze achterhoede hield het roer in handen.
te bal was spoedig wesr aan oe goeie kant en alweer
Tjeerd Ypma wist óen kans te beÀutten. Toen'raakte
ONF in paníek en 1n de laatste minuut wist Genee-
us Heerema hiervan te profiteren. Na deze goal
fluitte de scheidsrechter voor de .laatste maal en wij
haclden er weer 2 puntjes bij. Ifisschien komt onze
winst door Tinus v.d. I\'ïeulen die vand;-:ag anze leider
wàs. Beoankt Tinus!
lC wenst de zteke louwe Brandlnga die ot\ze leider is

'veel beterschap toe. ' Douwe B.

-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-

BIJ J. B-ilTï{L,EHEIvi ZIJN NOG 4 PI.AR

YOETSSISCHOJI{-E}I TE IiOOP IN 
'E 

MJTEN

35 t/n 38.

-O-O-0-O-O-o-o-O- O-O-O-O- O-O- O-O- O-o- c- O-o-O- O- O-O-O-



PAOGR"AMIIIE SENIOASN. -
OL'EBOO.q}I ZM VNIJ.

10 cliTuBtril.-

Oldeboorn I - Haulerwijk 1 14.00 uur F.I. Smit

Oldeboorn 2' '' Renaoo 3 12.00 uur B.J. de
Vries

,0. N. F. 4 01<i eboorn 3 l-0. 00 uur ].,eid er
Oldeboorn 4 - F.F.S. 3 10.00 uur Leider. '

UITSLÁ9EN .AFGEj,0PIN 1,ïEpiinNt SENIOREI.-

0ldeboorn Zh" - Y en V 3 0-1
Surhrvêerl Oloeboorn I 5-L
Olc.leboorn 2 - Langezwaag 2 0-t
Oldeboo.rn 3 - Blue Bdys 3 6-3
Read Swart 4 - Oldeboorn 4 L-5

-o-o-o- o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- o-o- c- o-o-o-o-o- o-o

9$EBloEIl.
Stano na l, wedstrijden.
Oldeboorn 3 '3-6 L2-4 r:lispolla I 3-3 ,-6
Tijnje 3 3-6 7-2 .l,angezwaag 4 3-3 4-B

Wispolia 2 3-5 9-3 Gorredijk 4 3-1 5-9
0.N.F. 4 3-4 L6-4 Jubbega ? 3-Ï O-5

Read Swart 3- 3-4 6-1I Thor 3 3-0 2-9
Blue Boys 3 l-3 B-B Ákkrum 3 3-0 '0-5

--==OO0O O=*--



0lllnBooitN 4.
Stand na 3 wedstrijden.
Gersloot 2 3-6 I7-7
Ti jnj e 4 3-6 L4-4
Jubbega 9 3-6 I2-4
Oldeboorn 4 3-6 9-3
Jubbega B 3-4 6-7
F o F.. S. 3 3-2 13-11
0.N.8.6 3-2 B-g
Oldeholtpade 4 l-1 4-10
Bakkeveen 5' 3-1 2-10
Udiros 5 2-O 2-6
Read Swart 4 2-0* 2-8
Udiros 4 -J-0 |-Lj'

--==OO0OO==--

UI TST, ÁGEN JEUGX.AFNELING. -
Pup. E Oldeboorn frnsum 0-z
Pup. ! Scharnegoutun - Oldeboorn 0-2
JuJr. C. 0.N.F. - 0ldeboorn 1C 0-j

Dr. Boys 5 0lceboorn 2 1B-0
Jun. B Oldeboorn - Boarnbergum 0-6
Jun. A. Blauw iïit 3 - Oldeboorn 2-3



PRoGRjl\&lÁ: 9 OIi.TOBEIi a.E'-
' .Aanvgn$ Vertrek

Pup. E. Oldeboorn .Akkrum 2 9'00
Pup. D. 0lcieboorn - Frisla 4 10'00

Jun. C. 0ldeboorn - De Sweach L2'L5
Oloeboorn 2 - Drachten 4 . 11.00

Jun.. B. le Sweach Oldeboorn - 11.00 10'15

Jun . A. Olci ebo orn - le Sweach 4 ' 00
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!e Redaktie wenst een ieder een goed

en sportief weekend toe.
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