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OVERZI CHT I

Na de zomerse afgelastingen nu dan ook'de eerste afge-,
laste duel-s wegens regenval waardoor alJ-e thuiswed-
strijden van de.v.v. Oldeboorn zondag geen doorgang
vonci en.
Oldeo-oorn 2 en J kwamen zodoende niet in aktie. ,

Wel gespeeld werd de wedstrijd Gorredijk 1-0fdeboorn 1
die andermaal ln een nederl-aag voor ons eerste elf,tal
eind igde o -

Een hard zwoegend Oldeboorn moest drie tegentr"effers
toèstaan en zag bovendien 2 spelers 1n het boekje van
de scheiosrechter verdw{jnen, dubbel verlies dus.
De toestand wordt nu toch enigzins zorgelijk en mede
daardoor is de a.asr derby met :{kkrum l- van groot be-
lang, want de eventu.ele verliezer van dit duel zit
akelig vast op de onderste plaats.
llopelijk iryeet men zich via een zege op de.buren à.s.
zondag voorlopig veil-ig te stellenè

Tweede wedstr:ijd was Tijnje 4 - Oldeboorn 4, een ont-
moeting die de nog steeds ongeslagen Soarnster vetera-
nen de ,ha1ve wJnst opleveroe 1-l-. Langzamerhand kan men
zich afvragen wl-e er in staat zeJ zrJn ons vierde
elf ta1 op g" knieën $e tri-jgen: Udiros 4 misschien...?

De opmerking, dat onze zn ploeg tegen Suameer 4 wel
weer zou afgaan, heeft zeker poq_itigf gewerkt, ïvant
zaterdag pakten de eJ-f van van Veen zowaar de eerÈte
overryvinning van dit seizo€rr.
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Bijgelovigheid dwingt
spótI"n tegen V en Y
oÀeekeerde resultaat

Ol-deboorn 2 ontvangt zonlag hekk:"f!11:" Gorredijk 3

die nog steeoË-;ilïi";á--i*"*r"r desondanks beslist ni-et

ondersóhat behoeft te wor'den'
í;;À-rrangt de zege in de lucht'
Dit laatste geldt eveneens voor de ploeg van Mijnheer die
.Akkrum 3 bezoekt.
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OLTEBO0RN á.,,.- SilÁlvlEER 
' 

z 2-0

Zes november twee qqr ts middags speelden-we tegen,de
ploeg die "r"Ëliil 

Ë3; p;"ï-uónËn ohs stond, een extra reden

om ow'e eerste twee pulten.binnen t"-. }-r?l"t'
llet voetbar """-ààidË 

partijen-was."l1i rommelig en we

mochten or" *J;;;a iir ae Íranden knijpen dat we met een

t-0 voorslr ong konuen gaan paLrzeren'.
Sua.neer was ,ï"yrtnrrr óna"t-à" inoruk van onze prestatiest
vooral nun achiàrÉoeoe haalde vreemde stunts uit'
il;-["t- à"*"Éi;;iiJk;; is de bal naar acht€ren dan-naar
;;.; iu""p"iáÀ-ui""rt uit onze tweede goal'
Nietiedere"'-*""-u'o'tevreden,naayonzeeerstetwee
punten zijn bj-nnen.

G. _Numg$..
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BLUE B0Yq rb - OIrEBOOIilr rb

On half 'twee vertirokken wij naar Beets om om twee utur

á"tt t" t,eden tegen Blue BoYsi

ons oonieuw een nederlaag te voor-
+-Àót àu stlekeme hooP wderom het
te verwekken.



Nadat de scheidsrechter voor het beginsignaal hadg"{l9tgn gingen we direkt in àA ""rrïà1 o.r"".lïat dan ook ar-gauw mer een oáàrpo"t-uoi;;;à werddoor een mooi doerpunt van \,routéi zandbère duÀ-iro.Toen lieten we het-wat zittenr_ Beets Ë"""g ,ticcr kansenmaar onze achterhoede zat goeó in elkaar.
Daardoor kwamen gn?e tegenstanders er weinig tot'nooitdoor. Maar in het laatsi kon Jan Meester er tochdoorkomen.
l1+.] scho_ot, de keeper miste maar de ba1 miste ookzíjn doel en rolqe-'tegen cie poar, Daarna fioot-à;scheidsrechter voor rust.
Na de rust begonnen we mec voll_e moed.
Toch in het begin kon Beets scoren uit een duidelijk
Poilenspel positie. ïvat. voor de scheidsrechter oók"-best te zten wa.sr
onze grensr.echter had de vlag onrhoog. Maar de scheids-rechter wi].de gr niets van wóuenr ai hoeveel wij ookprot esteer:d en.:d.tas" 1-l i
',i/ij deden er aïr.es aan oe nog een goal te maken maarhet wou niet lukken, als Beets de 6al kreeg ."[opiá"ze hem ve.i: weg.
Dus het bl-eef l-1.
Jammer dat we de scheif srechter niet erg mee hadd.en,Volgende week beterderl ,'

: 
r r J. Otter..
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TfJr\JE 4. OIDEBOoRN 4

fn ggn €?+ijk opgaande strijd is het .ons getukt 1puntje uit tijnje mee te neÀen near huis.
Á1 direkt in het-begin een foute terugspeelbal van
Tijl;E en wij hadden cié leiding. I --'i-

In het vgld fr?" fijlj- I-och *ef ,e betere ploeg maaronze -verdediging met Je.lke en Rein a-l_s rof,èen-ïnd;-branding kon de -Tijnjester aanval stèed = *óÀ--r.àït- "toeroepen en mochten- ze wel- een keier dóorbreken danwas het wel Hotze die op fantastische wijze-;i;"d;-'redding kon brengêÍrr

I
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Volgens insider's deed AJ-be rt' niet
d e brranSing ono e r

Xat Tijnje bij een scherp genom!* :9:::" d* eeliik-
maker kon scoï"n was voor óns wet jammer maal" resu-
merencl had ,niá- voorhoede wat meer geluk gehad hadden

;;-;;k"r kunnen winnen' :

\vas,Iijnjeoan--oebetere'p}oegd.emeestedce1rijpe
kansen \{aren zeker voor ofisr "
Ien gelijk *pËi--**" dan oof,-wel ue juiste :rerhouding.
Jammer ciat een speler v.311 íi';tt;e en"Louvl uít het

;;1d gestuurd werden'
A, Ni.iholt '
voor de rotsen in

-o-O-O-O-O-O-O-O-O-C-O- 
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lubblad'vorige week al ge-
!ïerden ,le lezers 'van dit c

c onf ronte uro ir,*t ee n relaas van.f!!,$pepe-eqg!49lg,
áit*aaf hebben v'Je een afleverang van lne áiarLL:uu'r-É

Brothirs voor u in Petto'"ní#;Ïïi;;it ïuÀtt,rà genroècl ers Zahclbc::'g levet9",. trLà''r

liefstclriestukjesoPreerrvoorbeeldcr.atn!,volging
verdient-. l

Or/erigens dat er
wero leest Lr in

zond.ag in Otde'boorn toch gevoetbal'd
rrát vof gend e st'ukj e :

Een-'keer--ee+I verslagje van cle afgelaste wedstríjd van

6flËi?-Ë:4*3fi;r^" be,as'cre koffie nie t kLaar had gíng

ik o"t" eerst nict hee:i' -. ^-
vanwege het r"ït-J"i cie box op slot was moest ik me'-.-

3*'ffi:"";;it;:;i; r,' zendqr plbli"t J:::::*, :?;^"f,"ïi"*and 
)

te voetbalten óet een in Oà Ëil;i gevonden lekke bal'
Daar de andu""ïl 

"oiu--u" nie.t waren, niet veel tegen-

stand boden, ÀËà"àe ík'aI gauT te kun-ncn scoren'
Maar helaas. Ë;;--á;eipunt.fi""o door' de.niet opkomen

dagen scheiosïJcr'ïËr-àigurt"o"à'' want'hi3 dacht dat ik
naast had g"=;;;ï;;t ómiat de netten er niet achtcr

zaten.



Toen had ik mijn nocht
Na de rust heb ik mij -dervangenr -wànt om-'a;L.Le'en-te
voetballen is ook niks.

Vflepie Zanobergêh:

0.N.S.' lI = 
01deboo,r4-:am-.L A O-? 'i ,:

Zaterc)a,gmiddag kwart voor dén vertrokken we naa"r

sneek om daar om half twee tegen, O.N.s. 3 te spelen.
Daar de scheids rechter ni-et kwam opdagen werd de
wedstrijd geleid door de heer Bonnie de Vries'
lle t regénOá kánsen voói ons maar ïve konden er nie t
één in- tcrijgen, tot 'de 15e-mj-nuut er" hands in àet - '

strafschop!ènie0 van de Snekers werd gemaakt, dus
penalty. llii werd genonen door 1lÏí11em Vi-ss,9{:. .,j , .,ioor de baL hard in de hoek--te sch'Íeten werd*het:-'-*':-.
1-0 voor ons.
In de 2e helft werden Piet Tysma' en Sroer Veldstra
vervangen door Fienkie* JoIIe , en Jápie Zandberg. 

i

Het eiig niet 'zoaLs' het 3àan mbe st i? de 2e helft.
Maar l-C-minuten voor hêt 'ei.nde scoorde Visser n€
eens voor Old.ëboorn"
Eindstand O-2,

;

À.s. zatendag een ultermate bel"angrijke stríjd. - .

voor onse n-junioren die nqg steeds, zonder verlies
zLJn..c.. lrukt het tegen-con'cunrent de Sweach weer
onr-te wi-nnen, dPn zaln de heren aJ- een eind op weg
halverryrrege de' coÍipe,tj-tíe.. .

I

nStand aan kopt l. Olde'boor
' 2. De Sweach

w -'tr
7 -L4
T^',- 'L2

V;-.t
15-3'
23-' B



9]IDEBOORN lB' - JUBBlga-es----O-l

Zaterdagnicidag speelden we tegen Jubbegar die lager
stonden-dan wí; lous laats$).
Me t goede moed-begonnen we. u'an de eerste helft te
spetón, want lViegèr Hui.sman had gezegd dat we wel
kónden winnen, maar ciie zegt wele ens vaker -wat..
Maar in de eer'ste helft aan het eind stondên we aL
met 2-O achtter.
In de tweeoe helft.kregen we nog een paar kansen
maar het werd toch.nog 0-3. 

:

Wouter ZandberAGrI.:T
- o-o-9;o- o-o-o-o-o- o- c-o-o-o-o-o-o- - o-Q-o-o-o-o-o-

O.I{.T. 2q - OïrjEBO0r'lN- 2c a:9

O.rN.t. hao de af trap.
0.N.T. zat nogal veel bii het doel van Oldeboorn'
In de tiende minuut scoorde 0.N.T. l-0.
Olqeboorn was maar een enkele keel aan de andere
kant van het veld. gpeens maakte één van 0ldeboorn
áè4 n..tfl". Een strafêchop. Een ongelukkig schot voor
0.ts-T.i wa11,t hij-_ye1$ naast geschoten_. Een geluk_voor
ófO"Ooorn.-.later.= 

-kwam er weer een goal voor 07N.T.1
dus 2-O, weer eerr? 3-0. Zo werd er een beetie doo.r 

,

gespe.elá totdat e1' $terd gefloten voor rust'
Hoeiof Tysma was Íiet Áugustinus Spoelstra in de .aan-
val" Roeiof spe elde de bal over nea.,.Augustinusr- op-
eens werd er gefloten voor b.uitenspel , m,aar dat kon
nooi-t. want nY,' 4 van O.N.T. stond nog vooÏ! orls'
O.N.t;-viel nóg hevig aan, m'aar er kwam nÍks meer
uit, .totdat eb werd afgeflot€rr. '

Veríoien met 3-0 gingeá we op naar lruis'

Wie maakte er hands?

- o- O- O- O- o-c - o- O- 9- o- o- o- O- O- O - O- o- O- o - o - o-O - o- O- O-O-



0rrEB093N ]-d - .qSKRUIIi 2d - ï-0
Za\erdagmorgen om 10 uur moesten we voetballen tegen
Skkrlun 2d.
Eerst ging het wel- ma'a.T we kwamen er wel dror.
In de 7Ae-mlnuut schoot Romke de bal door en ik liep
die bal- achteraan en schoot de bat in de touwen (f-O).
Vlak daarna hadden !ïe de bal weer en schoten hem
naar voren. Ik gaf de ba] voor maar de keeper van-
Akknm kreeg hem op de knie en de bal ging de goal-in
( 2-0) . In dé rust Étondell we al met 4-0 voor door 2
doelpunten van Romke v.d. Veen'
Na dê rust kwa.m Evert Bokma er in voor Roelof de Groot.
In de tweede helft kwam Ákknrm er wel ui-tr naar Peter
schoot de bat over de achterste man van.Akkrum en ik
liep er achte r:aan en de keeper van /tkkrur-m kwan eruit
en it schoot de bal over de keeper van Akkrun en scoorde.
De eindstand was 7-0.

Rinner Ieninga

-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-

Puo. E - WIRntl[I

\{ij moesten zaterd..g 6 november tegen Wirdum voetballen.
UoL Oat ging in het eerste wel aardig goed. !ïii warell
direkt wót óp hun helft, naar we konden geen goal maken
en toen maakten zLi 2 voor de rust.
Na de rust moest ik erult. Toen heb ik langs de lijn
staan kijken en scoorde \i/irdwn nog 2 keer.
Maar gelÍtkig hadden we Siegfried nog die scoorde vlug
nog 2 keer en werd het 2-4.

Frouco I{leefstrP.
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PRO GR.AI\,M{ 3 SENT O REN

1l november
V en V.4 Oldeboorn zn

14 november
Oldeboorn 1 ikkru.ur
Oldeboorn 2 - Gorredijk 3
.Akkrr.uo 3 Ol,debooÍn 3
Oldeboorn 4- Udiros 4

13.15 uti.r Ï-reid er

14.00 á.K" Ïlra].s
10.15 R. Hoekstra
10.15 0. ï/agenaar
12.00 f,eider



t'rijdae 3 December E!.sr
booín ni3 J. figchelaar

detreft Rit.
of hii moet
valler zien,

Pup. E G. -lr.V.b. I
-tui. I Ol-oeboorn 1

Jui. C De swea.ch
' Drachten 4

Jun. B 0loeboorn
Ju.'I. Á ne Sweach

Schutjasavond van de V.Y. Olde-
20.00 uur.

6. Heer ndward was niet goed geinformeerdt

"àtr 
t r"opele chauffeur als volwaardlg in- "

aldus Gèmit Sutherland '

Uit?lagen afgeloPen weekend ieugd :

PuD. 3 Oldeboorn - V/.W'S' 2-4
il;: D óio"uoo"tt-'Akkrum2 ?-o
iffi: c ó.N.t.2 -oroe.boorn.2- l-9
;;: B ólcreboorn-Jubbega2 9-1
iil; 7 óltt.s. 3 - olcleboorn o-2

ProFra,mpa a. s. zaterdag 13 ngv' I

01d eboorn
G..Í,"V.C" 3
01d ebo orn
Old eboorn

* ie Sweach
Old eboorn

I0.00 uLr.r.
10,00 il

11.00 rr

2.00 rr

2.00 rr

i.,30 .."

'9 " 2A l-l',

10"15 u'
1 "15 u.

L2,45 u.

.DI'-' Ir./,G ER LTrlHVi.À/J, IN ILBOX

hend oranj e/ rood'
zw:mbroek geBl net autoroerken
;mdipg"iáor.óo do4kerblauw 4x^div' maten
trornlngsjack"ïiïËïiiiái*-À""i e (tictielaer?)
, lt zwart

s?iikerbroek met inge zet'te knie links
v;st donkerbl-auw'
rleenjack blauw
voótnáturoekje vrit
vretbalshirt zwart
;;il;;-ï;ài"#gËiioek net opgenaaide harten rood er' $foêrrr

Terug te bevragen P'ii T: "/d Meul-en--e i Ds, lrÏieuwoldstr' 17'


