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OVERZICHT SENIOREN:

.Alweer hebben we een tarielijk ggnstlg weekend achter
de rug qat betreft het door onze senitr en behaalde
aantal punten. 6 punten uit 4 weêstrijden: ditnaa;..
moest hèt sterk gestarte Oldeboorn 3 een veer laten
tegen 0.N.F. 4 (f-O verlie s) .
51échts eeh mlnieme ned erlaag echter en we zullen
er maar van uitgaan dat het sl-echts een korte onder-
breking van de succesreeks is beweestr het beste
paard strulkelt weleens nietwaar ?
1ondag weer een zwarê dobber, tegen !Ïispolia 2 t

Dan nu eerst QLcreboorn 1 dat zondag een verdienstelijk
2-O zege behaalde tegen het teehnisch sterke Haul-er-
wijk, óen ploeg die duideJ-ijk aantoonde dat, zij liu!
vóór'niets-derde klas heeft gespeeld, doch technisch
al].een 1s nlet voldoende dat onoen/onden ook onze
gasten aaJl den lijve want eenmaa] in het tsoarnster
ótrafschop gebiecl-gekomen stokte de hele zaak voor-
na"melijk door te weinig concreet spel.
Ons eeiste hanteerde een veel direkter speeltrant
en het slagvaardig optreden werd dan ook verdiend
beloond met 2 doelpunten. De aansluiting is derhal-ve
weer terug verkregen en ook tegen het gce-d gestarte
ïrnsun ac[ten we onze mensen toch licht favoriet.
Èun spannende strijd roag 1n ieder geval wel vcrwacht
wOrdêIIe.. . . . r t.. . .. . .....

Het tweede herstelde ,ich zondag tegen Renado 3 net
een 3-I overwinning.



Een overrcmpeleiade eli gave start bezorgcle de Boar'lrsters
al vroeg een 2-0 voorsprojlg" I{ierna lieten d'e q:rct"-
heren het toch e en beer-je afweten en de Sitit-Iiicolaa-sg:r-
équlpe strafte dit ef, 2-L,
Na rust een minder gocde partij clj-e het harduerkende
Soarnster team toch nog een deroe treffcr opi.evcrde.
3-1 zege dus. ,

Íolgend'e tegenstander j.s het nrachstcr 0.Id.B;"^'3 een
rlagenoeg onbekcnde tegcnstander oj-e echi;er wel- voor de
nodlge tegenstand za1 zorgen.

gnze t'jongerroudjes liggcn ilog steeds.in-cie race, -r9cr'

de vieÉde-maal in succe ssj.e een ove iwinningr ditmaal
Àoo"t het jonge F.F.S,3 er aan gclov.n aL clu'-tide het
lang voorclàt cle zege, cen feit werd' le mensen van het
vierd e gaan kennelijlc het derde lilasse sch.ro ruiken
want hun sti'ijdlust doet denken aan onze jongste jeugci'.
spelêrtj es.
Zóndag óen wcdstrujd van de waarheid teger het gerenom--
meerde Jubbegà 9.

Hei; strafschopteam van lcj-der van Vcen trekt za.terdag
naar Ea,stefmar 2 om daar de eerste competitíepurnten

,l!r"!iË"il!Ëi;" setoof in eigen kErnnen tukt oat zeker"
Succe s I

Ei--ge-lrie.*-
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MEIEDE],INGEN:

À.s. zaterclagmorgen worot eil geschoff eld" '

gpetere van het àerde en het zaterdagniddagelftal zullen
dêze werkzaamheuen tussen 9-f0 volbrerlgen'
|ulochten er nog andere leden ziyn, dle willen helpen
dan gaarne.
lioe meet zielen, hoe meer
des te sneller klaar.
Dit is oe laatste maa]. dat
dat wii rekenen oP U.

vreugd, met andere woorden,

er geschoffeld moet viorcien t

Het Bestuur.
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OIDEBOORN-H AUIJEPJíïIJK 2- 0

Zonaag j.1. moeste.n wn thuls tegen Haulerwijk aantreden.
En we wisten dat het een moeilijke wedstrljd zou worden.
VIe gingen direkt in de aanval dat dan ook een paar
mooie kansen opleverde maar er kwa"m helaas geen goal
uÍt totdat een van de tegenpartij meende dat lii aan
het korfballen was en daÍ rvàs dué penalty en dié werd
clan ook zeer koelbloedig benut door onze penalty
sDecialist Honkle 1-0. Maar direkt daarna gi{ig Qldeboorn
wêer oe afwachtende houdlng aannemen en dat hielt 1n
dat Haulenvijk goed op kwam zet\en maat een paar ge-
vaarlijke schoten over en naast en meer kwarn er niet
uit zo bleef het tot de rust.
Na de ru st werd Binne vervangen door Haiko.
ïn de tweede helf,t werd er meer op elkaar gespeeld.
Dat l-everde op dat wii wat meer greep op het midden-
veld kregeni
Maar onzé voorhoede kon er niet doorheen komen daaren
tegen kreeg Haulerwijk nog een vrije tr?p.9P de 16 *lijn, die werd ingesóh*oten maar wegens buitenspel werd
afgekeurd.
Iets daarna werd Utke vervangen.door Rinser dle goed
werk liet zLen op de vleugel, Fii passeerde twee man
trok de bal op Héndrik en-diê benu-tte hem goed dus 2-O.
Dat bleef de ètand tot het eindslgnaal'

- O- O- O- O-O- O-O-O- O.' O- O- O-O -O- O- O- O- O -O- O- O:- O- OË' O-O- O -O

''V/IE ' S N.ACIITS VIST, i!IOET OVERD.AG NETTEN DROGEN''

0f wist Binne dat niet?

* Q- O-O -O- O- O- O-O-O- O - O- 6- Í'- O- O-O -O- O -O- O- O- O-O- O- O- O--



EEN IR.AINE,i I(Ali I{II'NOOIT GOED |OEN l'lÁNT

als hlj srappis ls, is ft+.1 te r11]-li3:*
' i' ir- érnètig isr is hij een zuurpruLm
,t :i jong iá, dan weet.hij van.niets
,, rr óud-is,'dan is hij ecn oud9 =9Lrr " drinkt, dan is hij e en drinke lrroer
,, rt niet Orint<t, is híj cen dodc pigr
u n met iedereeá praat, i" hii gen.kletsmeier
tr il het niet ooetl dan'voelt hij zicLt te hoog
rr rr u" op staat oát men hard moet werken

ll
. tt

is hij een uitslover'
" àát niet doet, rlan is hij een slappe vent
tt enz " ellz.

ï/it hij alle.ktachten voorkomenr dan moet hii bezitten:

De wijsheid van Salomo
Het góOutO van Job
Oe háict van e en olifan!
de slimheid van een vof
de moed van een leeuw"

if tentr'overgènomen uit, rrtussen 2 dr

Haiko van Diik'

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

EN 
',AN 

TIE HJ],FVERHNAN]d OE..1-..]M1OEK'

DEC],UBHEEFT]]RVOOREENIIf'EINEfIO'OOO?-

ÁÁl'iGESP$NDEEIïD'MÁARGEZIENHEIINTENSIEVE

,TRÀINTN B-RIINGT HET Z ' N GEI} Ï'/.dI., OP

JS
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OLDEEOORN 2 - ItrNGEZ}V.{IG 2 0-1

Een nleuwe tegenstander voor ons in deze competitie
en wisten dus niet wat vcor ploeg dit zov z7-Jn.
In de eelste helft ging de si;rijd aardig gelíjk oP.
Zodat deze met een geliike stand werd besloten 0-0.
Na de thee werd er wat meer gedrukt door Oldeboorn.
Maar de bal wou niet tussen de pa1en, wat dus bii
de tegenpartij wel wil-dei na een kwartler spelen 0-1
Nu moesten we dus wel echt komen e maar het wou niet
lukken, mede dat de scheidsrechter iets op de hand
was van langezwaag, maar wat wiJ. je ook met zulke
supporters langs de lijn. Mensen kom kijken maar gooi
niet met zulke verschrikketijke irioorden naar een
scheidsrechter, m.aar goed dat we met ztn allen het
hoofd koel àieidan" Dus mensen laten we het nu mooi-
houden. Dank U.

[,ï.Y.

: -o-c- o-o- o- o- o-o-o- o-ó-o-o-o-o-o-o-o-o-o- o- o-o-o-o-o-o-

i rrnET DlE VEnL,ATE VERSTJ.AGEN YIN lleT 2e, J.AN DE JONG

EN ME,IR0 VO0ISTRA, HEBBEN \ÏE lrT V00R, rN lE IíÏNTER-

STOP HEBBSN V/E SITIJD NOG EEN VENSI,AG TEGOED.

JS.

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

VXRSLAG 0.N.F. 4 Oï,DXsoORN 3 (1-0)

Hoewel enkel-en van ons toch wel een Èeetje vrees had-
den voor de hoge scQres van 0.N.F. tegen vorige tegen-
stander-s (fO-0, B-o) gingen we vol goede moed naar
Soornbergem, Volgens insiders gingen we ons meten met
één van de strekste ploegen uit onze comtrFtitie, wat
wat dus leuk was om ortze eigen frkrachten" te toe tsen.
In de eerste helft ging de strijd volledig gelijk opr
van beicle zijden werd goed en sportlef gevoetbald.



Het was Fleter die bi-i een gocd schot hclaas lets te-h;;g 
"i"frtt" 

en de bai over de kruislng schoot.
óóÈ"0.N.F. kreeg goeoe kansen mcar ook zLi *isten
geen goal te scorens
fra oe"rust werd het duloelijk .,at oe eerste goa+

*áu"á"irij nfijf< ook de winnáncle zou worden, want de

oloegen vriaícn go::ti aan elkaar g9I . ?gd:
fiËi fi""= àrs i[valter voor lds (hii ging door zrJn
Ë"fnuf ) begonnen we a-an de ttreede helft '
N" * í5 rínuten wist O"ll.F. na goed doorg'an van
ecn-aanvaller te scofen, 1-0 dus'
ilduboo"r1 3 ging nog feiler spelen, **! enkele goede

t án="tt oplàvórció, maar helaas ge en goals'
Càcrt I{. probe eróe Lie bal mc.t dc hand mce [e nement

à* zo alfèen voor oe keepêr te verschijncn, maar dit
f."O-0" leicie.| van O"N"Fo- (welke zLJn-ta''ak aIs scheids-

"ËËrriá"- 
sportief cn eerlijk cleed? g?el guzaen'

tinui-ttt lt. Èon,.ren hoge voorzet nct ni-et koppetir eh.

;;;;;""ou he; dus oók maar met cle hancien, rrrear ook

àit werd door cie sche io'srechte r gezíen"
iË-ràál=t" 15 min. waren volledíg voor Olcieboorn 3

.r ** br-chten darl ook f-r j-nk pani-ek i{r de achterhoede

.rrr 0.N.F" maar helaas wcer geen doelpuntcr:, want 
-eci1

l:i stano had mijns inzícns de vei'houcting op heb vel-d
beter hebben weergcgeven, fraar goect de- hcr'en van 0"lT"F"
*à""n O*n ook duiáefl;i< Ëfi; toen het laatste f1uit-
;;&;"i klonkr BGt nei zotn tnzet en beheerst voetbal
Àóï"^ ur,o votgáno e -vi,e 

.F . lcnminste . édn_ punt uit Ter:w j-spel
ïá-rráràÀ ín-áe wecl striid tege n iiispolia 2'

Gn l{lompmaker"

-o-o-o-o-o-o-o-c-o--o-o-o-o-o-o.o-o-o-o.c-c-o-o-o-o-o-
\,VIEPÏE H. S0l-lf.jl{T ÁAi'i JU'O GII''A"AN 'IE HEBBENT

YREEM! SOOitT JIITO?' GEZIEN HJIT VOLGENDE G3llooRnii'

I'Af.,S IlE KNATP JE IN DE ''ST"AÁISG't4EP'I HEEFT-

. -o-o-o-o-o-o-' -o-o- o- o- o-o-o-o--o- o-o -o- c- c-o-o- c)-o-o-o-

i\
3
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OLDEBOORII 4 - F.F" S. 3 l-L

V'/ij vvaren ove r de gehele wedstrijd be ter dan onze gasten"
De eerste helft wel iets mi-nder dan de tweede hel-f t.
Getijk in het begin vvaren er aL een paar goede kansen
om de score te openen maar oe voorhoede was een beet$
te gehaas-b om te schieten.
Ongéveer na 20 min. v\,as er een misve rstand in enze
achterhoede, vrat leidde tot een tegende lpunt, dus o-1"
Ook hierna kregen wi-j uit goed opgezette aanvall-en
mqelijkheden om de score op gelljke hoogte te brengen,
maar dÍt duurde toch nog tot 1o minuten voor de rust
uat door beheerst afronoen van S. Yi-sser, dit tot
stand kwam. Hiermee bereikten wij de rust met l--1'
De tweede helf t, met twee wisselspelers erln, begr)nnen
wij weer druk uit te oefenen op het doel van de tegen-
partij om er alsnog een doelpunt bij te maken.
Dit wild e maav niet lukken, ooordat onze voorhoede her-
haaldelijk buitenspel stond er] er te gehaast geschoten
vverd" Door een overtreding van de tegenpaltij en de
hieruit voortvloei-ende vri j e trap kon ond ergetelle nde
via de keeper het doel toch treffen dus 2-L"
lïierna maakie R. Knol s hà goed doorzetten, met eerr
kopbar een iiiooie goal, maat' deze werd afgekeurd door
de toch wel goed leidende scheidsrechter wegens bui-
tenspel. De stand bleef dt-r-s 2-L en dat betekent dat
Olueboorn 4 nog steeds ongeslagen is.
Volgende week. tegen Jubbega 9 (één van de koplope,rs),
en dit zaL dus vlel één van de moeili jkste wedstri jdên
worden. I\[a.ar vie hopen ook hier met 2 punten uit te
voorschijn te komen.,

IJ. Blaauw.

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

Verteld door moeder van 2e spelertje.
!ïe moesten in Sneek vlachten, voor we
over koncjen steken, gaat zoonlief op
en ik vraag hem: rrlïat doe je daarrr.
Zoonl-ief met rood aangelopsn gezicht
ItIk kan nietrf en wijst op.... r. o....
I'Voetgangers hier drukken".

als voetganger
zrn hurken zitten
zegt z



OIDEBOORN ]LA - SI'D.ACII f .A

ll/ij hadden cte af trapr ofr 4 uur begon cte wedstrijd.
we-begonnen al goedt wG waren steeds op de hel-ft van
à" Swéach. Maar-de Sweach was op ollzc helft en corner
voor de sweach" Een }ange- -corner ik sprong nog naar
de bal maar stompte mis één van de Sweach kopte de
bal in en goal" 3us l-0 voor de Sweach'
Na een kwartier was het rust
Jel-le Jan en Pj-eter glngen er uit"
\ifi].lem en kwamen er weer in.
lïillem Visser was niet zo goed te spreken"
M;; ja'dat geeft niks, want als íe boos is kan hij
h;i váel betór. Maar dat moest da'n ook v'rel'
Na weer even te hebben gespeeld, kreeg iíllem Visser de
taf op de sl-of en schoot hem keihard in de linker hoek.
(á"0áàr."-oàï irii dik is, kan hlj aardlg voetballen)
hè !ïillem ?
in Oe Zoe minuut van de tweede helft kregen v\'e nog.gen
A;"i, froe Oat gebeurde iate et ik niet, vrant dat kon ilt niet
zíen. ,

Dit was ongeveer het einue van de belangrijke wecistrijd'
Jongens zo doorgaa.n r 0i{5 ?

Keeper 1.4, Jr Y. Kalsbeek.

-o-o-o* o-o-o-o- o-o-o-o-3-o-o-o-o-o- o- o- o-o- Ó-o-c- o- o-o-o-
loor een ntullig misverstand ditmaal twee wedstrijdver-
=i.g"r van de illunioren.wedstrijd Oldeboorn- de Sweach.
;;;Ë is het betel 2 stukjes in te l-everen dan doof-
siómmet5e te spelen, trryvóuwens twee verschitlende meningen
Oi_*Oen Íeuk velgeli-jki-ngsmateriaal voor de thuisblijvers
van za\erdagmiddag i.1.o"o"'i B. de vries.

Joh. als je het volg.endg, verslagje leest' dan weet je
;;il; ;ï; ;á á" goal-heeft $emaakt' J.s.



/

0Í,IEB00RN 1A- De Sweach 1Á ?-L

Zaterdagmiddag om 4 uur moest:en we tegen de Sweach
voetballen, die toen nog de eerste plaats deelde met
ons.
Na eerste een gelijk opgaande partij voetbal kwamen we
wat ongelukkig met 1-0 achtei te staan. Taanna gingen
wij meer in dé aanval en gingen meer op tempo spelen.
lat leverde een paar kansen op die niet benut werden.
In de tweede helft veranderden we de opstelling doon
2 andere spelers en van 4-4-2 opstelling naar een
4-3-3 opstelling.
l/e gingen toen weer in de aanval en maakte Vil1em een
f raaí doelpunt 1-1..... 0p de hetft van de twer:de
hel-ft werd het 2-L, doordat een kopbz.l van mij op
een of and€re manier achter de doellÍjn.belandde.
Volgende vireek moeten we tegen Drachten 3A en hopen
dat U allen weer komt kójken.

- Áte Oosterhof.

-t- o-o-o-o-o-o- o- o- o- t-o- o- o-o- c-o-o-o-G' c-o-o- c-o -o- o

OÍ.,IEBOORN - .AI{KRUM 3-0

Zate'rdag moesten we tegen Ákkrum voetballen.
0.tto van de Meuêen was onze aanvoerder.
Voor de pavze schoot Akkrum in eigen doel, toen schoot
Otto onze aanvoerder èr o-ók nog een- dóor.
In de pauze kregen we thee.
In de tweede helf t schgrot Jelle en hi i zat erin.
Dus 3-0 voor Oldeboorn.
Hoera volgende keer ïvêer zo.

llans Pasma.

- o-o- o- c- o-o-o-o -o -o-o-o-o- o- o-o-o- o-o- o- o- o- o-c -o -o-
BONNIE DE VRIES IS Z'N i'/I VOETBT], SHIRT K!ÏrJT
GA"ARNE TERUG'



De Sweach 13 - 0LiEBO0RÏ{ IB 2-O

\ïe vertrokken om kwalt over tien naar de Sweach.
trVaar we om elf uur moes;en sPe] en'
ó;Ën tr,; d; Sweachstetrs' oie wel een kop gro!9ï 1?!-9""
ïvaren, zagen verwachttèn de meesten al een nederlaag.
Na de aftrap die werd. genomen do@t de sweach, gingen we

verdedigend te werk.
Om maar-te proberen de stand 0-0 te houden'
iït *r= otls bijna gelukt doordat Jetze Dijkstra eel
corner tegen Oó tat vam onze eigen go?l kopte'.
ó;k À;t gófuk en de scheidsrechter zat ons niet nêêr
Yfant a1s er een slijdingverd gemeiakt, blies deze scheids-
rechter af voor rrovertredingrt'
fn ae rust kregen we door Aeze -0=0 stand weer wat moed'
VU" p"oÉeerOen fn <ie tweeoe helft een goaltje_erin te
p"iËf."n, maar het tegenoverge stelde, cien speler van de

Sweach kwam over recËts.opzótten en werd niet aangevallen
Oo" kon onverstoord doorgaan, dus. l-0'.
D; tweede goal was een echeidsrechtersfout en tevens een

fout van mij.
ómclat de Swóach een vriie trap nam en toen i-k hem wou

átÀppu" floot de scheidsrechter dus liet ik hem 1open.
Een- ipefer van de tegenpartij kon durs zLJn kans benutten
2-O.
ío- grngen we toch nog met.lege handen naar huis.

' Gerard Visser.

-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-
EEN SPORTIEVE TENNISSPE].,8R G"AÁT M]TT E3N ZE}GNE ÍT,ÉC-qTqCP

ovER!ES.LAGBOOI\{ENNTE'qDoonDESIi?UIICEN'

-o-o-o-o-o-o-o-o-o.,f,-o-o-o-o-o-o-o-o-c-o-c-o-o-o-o-o-o-o-
OIDEBOOÈN 2C - DRÁCHTEN 4C 0-5

0m elf uur gingen we vatl start '
WË Oácfrten we Ëaan Oe soep in, want lrachten 4C hadden
jà"ááÀó *ut ""i kop groter dan on$r Maár dat viel mee.

Toen we ongeveer fb ói-nuten gespeeld haddenr was er een

l"áófrut"" áiu er 0-l van maakte voor lrachten'



Een paar rninuten ]ater was er een van nrachten die
er O-2 van maakte, lÍt h:-elden we tot de rust vol.
De scheídsrechte., floot rust" Na de rust gingen we
er goed tegenaano
I\{aai na eeÀ kwartier was er een goal voor lrachten
dus 0-3" Víe ztJn eell stuk of L5 keer over de middel-
líjn ge,,veest er \.tiaren genoeg kange+ vqor o-nsr .^.?ur.-
nelaaé konoen we er niet een in krijgen.
tln toen brak lrachten door onze achterhoede, het
vrerd een goal voor Drachten, dus C-4.
Toen kregén wlj de kans, maar daar had Drachten de
bal alweór. E4"daar kv.raÁen ze alweer aan om eén goal
te zetten en ja in oe llnker hoek" Dus 0-5 voor
Dracl:te,r:. I'la enkele ninuten kon de scheiOsrechte'r
affluiten.
\ire hielclen het ous op 0-5 vooï' nrachteu.
Beter dan 'vorige week.

ngbert v/a' t<'ri'eke o

_o_o_ c-o_ o_o.-o_o_o- o- o-o-o- c-- o- o-o- o- o-.,- : -o-c-o--
VOSTB-AJJSCÍiOS}IEN TE KOOP

lÍlATEN 3á en 3

BrJ 'tl v/d KRTEKEv/JrrrERrhis'rrEr 
L4

O]JDSBOORN.

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

B OGR.AMMÁ SENIOREN l_6 oKTOBXR 1976

Eastermar 2- Oldeboorn zm 14,00 uur D. Boonstra

t7 'OKToBEii ]9?6
0ldeboorn 1 - Irnsu,ra.I.
0.N.8. 3 Oldeboorn 2
!ïispolla 2 Old eboorn .l
Oldeboorn4-Jubbega9
Uitslagen afgeloBen weekend :

14.00 uur T. Huizin$a
il il c. Mo1

l0, 00 rr J. Kro]-
10.15 " Ireider



f,itsrager-rr afgef oPen weekend:

' 0ldeboorn I - Haulenvijk 1
Oldeboorn2-Renado3
O.N.F. 4 ' '; Oldeboorn 3
Oldeboorn 4' - F.F.S' 3

2-O
3-1
1-0
2-l'

Uitsla&en,i eugdafdeling a

Pup. E Otdeboorn - Akkru'n 2

ioi. D oldeboorn - Frisia 4

]*. C 0ldeboorn - De Sweach
0ldeboorn2- Drachten 4

Jun. B De Sweach - 0ldeboorn
;tr". Á 0lc,èboorn - !e Sweac$

Programma l6 obtgbdr g. s. I

01d eboorn
t Irnsum I

Akkrum
2 - nrachten 3

0lcieboorn
- .Dr. BoYs 3

3-0t-1
L_4
o_5
2-CI
2-L

4eevegs
11,00 uur
10.00 il

11.00 il

3.15 *

3.00 n

2. 00 rr

YertreE .

10.20 uur

2.15 Liur

Pup. E 'G'4.Y.C.2
Pup. D Oldeboorn
Jun. C Oldeboorn

Oldeboorn
Jun.3 [.F.S.
Jun. A Oldeboorn

23 LE.,DIN iviOETEN XINSISG

G.tOgNE KRUIS GEBOIJ1ï TE

I{EURINGSKOSIEI{ f 7 .5O

OCIIIIENDUIII}M MEINEIUEN .

U KRIJGT. PERSOONI,IJK BERÏCÏïT'

A.SO YOOR }E SPOTIGURING VENSCHIJNE]

GROUV,/.


