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DÁN. VOÏJGEN I{TER TERST DE'VERSiTGEN YIN hTT \TEKE}I"!
13 en 14 N0VEI'IBE;1.-

PUP.D-G'.4.V,C. 5-1.-
' In de eerste hel-f t ging het vri j goed.
Opeens:
Ja, goal 1-0 voor ons.
En later nog eens 2-A, allebei gemaakt docr Rinnet
Veeni-nga.
Toen wás het pau.ze, daarna begonnen we weer met vol-
le moed ' .
!e af trap was voor E.à,v.c .
We schoorden er toen nog dnie bii "naarrr!
foen naakte g.à.v.c. één, dat hacid en vrij niet ver-
wacht 5-1,.

licky Rocienburg.
Maar we hebben gewonnen.

i 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

0r,!EB00RN 2C - DRACHTEN 4-C.-

-- Vij moesten zaterdagmicdag om 2 uur in llrachten
voe tballen.
U weet natuurlijk wel weer hoe het Segaan is.
Iviaar ja... wij kunnen er ock niks aan doêR. Dlrect
na de aftrap had ce vliandelijke keeper de bal.
tlaar ciaarna bouwden ze een aanvaL op die gelukkig
door onze achterhoece gestopt kon worden. Na wat heen
en vïeer,getrap viei ilrachten weer aan en na enkele
seconoén leidde Jrachten de wedstrijd met 1-0t ! !
Na de aftrap werd het al gauw'2-0 en toen 3-0 en la-
ter 4-0. I{et die stano gingen we de rust in.
Na wab coryrrentaar van oe trainers glngen we het veld
weer op.
Ondankó ons (eoede) spel werd het toch no 5-0 daarna
6-0 en zo ging het door tct 9-0.
(ltoe kan oát nou - hoe kan dat nou).
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Ons spei worci Zo L;ingzáti'€fltrèiria weï Wat eentonlg, maar
ja voetb-,r].1en is ook maar een spell ! ! ,

Iheuni.s i'i. J el-sqia,
-o-o-o-o-o-o-o-o-o- o-o-o-c- c-o-o- o- o- o-o-o- c-o-o-o-o

. -:-

,iJ |'.].Í,ACH lC - r,.|.,!g8!t9mNjg. - 1-1 .

le moesten zaverdag om etf uur spelen.
.,'e haooen precies elf man, clus we hadcien geen wissel-
spelers. tlen jongen van clê'tegenpa.rtij schoot,. op or.s
gool Jan i,roes veranoerde de baL van richting de
keeper kon er niet meer bij en het stond 1-0 voor de
*vv€àCh.
ïjeerci kreeg een goeie k-rrs maar hi j
toen floot oe scheidsrechter af voor

..-In de tweede helf,t hadoen we een and
veel lichter uan oe vorige.
Toen L;reeg lj eero oe b.rl en hi j speelae ce bal over
ne€L? Gernetis hij ging er alleen van doo:.- en èchoot
hem in u€ touvven.
,le hebben veel kansen geh,^o "
r'oen floot cte scheict srechter af I -1 \4e girtgcn tevre-
den naar.huis toe. .-

Iviarcel Veernan 
"

- o-o- o-o- a-o-a-o- o-o- o*o-o-o-o-c-o-o-o-o-" o-o-o-o-o- o

tateroag l3 nov" hebben we gevoeltbá1': tegen GroUr,r
daa'r hebben we l--1 gelijk gespeelo i.ir de eerste
helf had Grouw de aftrap iians en trrouco en Feooe wa-
ren cie eerste helf t er uit en in cle tvveecie helf t was
Cerke en lledde en ik et'uít Teun rrlas onze aanvoer-
cer en Íienk vlas op kiep i{ij hao één goaL loten zit-
ten en Otto hau één gezet ,En Fecde heef'u de hele
\vetstrijo niet mee geoa:--n d t vind ik r,ricl jammer
voor, f'eode ik hoop dat we de volgencie week eens weer
rvinnen 

Jofi. o e Graaf ,

- o- c-o-o-o- o- c- c-o-o- o-o- o- o- o- c- c- c-o- c-o -o- o- o- c- o
0l,tEBO0Rl'j - .A.-i''4UIvi " -
. loficiag moesten we aantreden tegen de roocihemden van
lkkrum, een ouel vvat met gemengde gevoelens tegemoet
weru Í.ezien. -;;-oeuig bleek dat v!e voor onze buren niets
te vr"ezen hau*èn. .J"oor goeo spel wisten we zoveel

schoot nàrast.
;. ^ h,, ^+UC I UD U.

er'e bal die was



kansen te creëren dat we er zel-f van schrokken. IIet
leverde voor de rust sl-echts één doelpunt.-op--FIet w.as,
iiendrik die een van oe vele kansen in een d'óelpuntwist om te zetten. Een inzet vi"n r,tieger rorcie tegen depaal (ni; ons rclten ze altijd in hei doel_t ). GeZ:-..nhet vel-doverwicht haooerr vve met rust toch minstens met
3 à 4 doelpunten verschil voor moeten staan.In oe tvleede 45 min. zakten we iets terug, maar kregen
tgqh nog gen ieg kansen. nen daarran wist-r-rykte op fiaaiewijze te benutten. rn het Laatste kwartier sloeg het
noodl-ot toe.
Ioor eerst nog met een gelukkige Lnzei. op Z-L te ztjn
gekomen, was het .Akkrum oie .in ue laatstè sec. van áestri-jo, ooor een oekkingsfout bij.ons achter, toch nog
Langsztj wist te komen en een niet vercrd-end i:unt wistte behalen.
zondag a.s. yoqr de beker tegen deroe klasser i.cc kun-
nen we zLen eÍ we weer op de goeie _weg zijn.piet R.
-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-Q-O-o-O-o-O-O-O-O- O-O-O-O-O-O-O-O*
V. en I. - O-IEBOO-IN ZI,f"-

L3/LL. Onrierweg n?ar Garijp, dachten veel- v.4,.,i3on.-
ge{ls? v/e__gaan niet wèèr een pl aatsje op de ranglijèt
omhoog. l'iiets was deze keer minoer-waar. iva eeÀ vii; ,!vlot begin, kwamen we dan ook met t-O vbbr te staari..
lit ooelpunt mag Sipke dan ook bf j de ,'volgendeh schrlj-
ven.NagcedSemenspelv.'.nonzek-nt,.kÓhF.1riIrnèrt
binnen t 20 minuten, het tweede doelpunt in deze fled-
stii;O Ecoren. .Doordat er van wee.L-zijOe iets ilminder.r,,
verdedigeno spel las, kon Sipke dan het derder €h zr Jntweede doelpunt, in cje eerste hetf t v.cl . wecistrljd ma-
ken "fn de rust kregen we ook deze keer weer het bekende
bakje thee. Het begin van de tvueecie speelhelf t leek
toch dat V en V er iets meer v. wi_loe maken. ilit resul-
teeroe'tot ver in de 2e helft in een fra-i doelpunt.
Ioch lieten oe Boarnster jonkies het er niet bfJ zit-
ten een doelpunt kvlanr er n1et. Goed spel was er wel,
welke de elndstand dan ook J.aat zten, 1-3. __..:i'-:. _ .. -.

R. Eyzenga,
-o-o- o-o-o-o-o- o-o-o- o-o-o-c-o- o-o-o-o-o-o- o-o-o-o-o- o-



O-JEBLrurtl{ 2 GOtfEgqIJK. -
In een moo'1 november weertie kregen we als gast

Gorrectljk .en voor ons altiid no8 een lastige ploeg.
Doordat-Gorreoijk onoeraan staat kregen we de,op-
oracht van leictór l?inus de weclstrijO niet te licht te
achten.
ir,iet een goe ie openingsfase lukte
ren. Na 20 minuten ïe voetballen
Iukte i,retro qe bzil i-n het net te

het ons niet te sco-
en gced aandringen
p}-atsen wat hii

later nog drie keer deed.
!e gebroóOerg v.ci . iu,e111eÍ1, Iinus en ,Iedde zorgden
elk nog voor een mooie goal'
,ii"i *"X 6-0 overwinning dat door de kansen wel veel
rrog"r kon zLJn, na"men wii genoegen met twee moole
Puntjes' lrietse.
-o-o-c-o-oLo-o-c-o-o-o-c-o-o-o-o-o- o-o-o- o-o- f-o-o-o

lit waren oan eerst de "Ou'lJtr verslagent
we beginnen. nu met de ttNIEUV'iE" en zoaLs
gewoonli-jk komt nu eerst het

OVtrRZICi{T. -
zondag 20 ncvember stond voor onze vereniging in

het tekén van de gelijke spelen, drig van cie vier
óntmoetingen elndígdeá onbeslist. Enige uitzonciering
*á" het eórste eiftql_ dat thuis cioor het lrentse
fSó (1" Egs-1ffiï5l-rry6rd ui_tgeschakelo in het beker-
ïoernóoi; ie form,tie uit ;,chccnoordr w ar:-n ex-l{eer-

"Àuáá" 
spits ilillem Steegen a1s aanvoerder optrad

iáeoe natuurlij.k een scuplus à;àn spelcapiciteiten op

áe-glacrctu grasárt wat uitelnclefijk resulteerde in
eerr 5-0 zege. 1

,e unál*illéncie Boiernsters cjie bii vlagen reOelijk
t*o.n=tciflcr bocren wal'en enkele malen dieht,bij een te-
,íBF!usáFi"'dááí s s {}l+,,8851't}8ttË8gfri11Ë$er Bp{ g,
;;;"EËïíiË*fáïaieé ïesêÀstáoër, oïe wel ngepakt"

kan w o-.iad en.

91gg999ggj raakt Langzanie rh' niJ uit he t slob ' h&

de 6-0 zege áp net zwakÉe Gorreuijk 3r stond zonaag
j.r. koplóper Jubbega 5 op het pro$rafrIsa' en cle

uitstug mocht er ziin; 2-2'



In de eerste 45 minuten nan een formidabel spelend
-trrueede elf tal zeLfs een 2-0 voorsprong en had'de
touwtjes verder volledig 1n handen.
Jubbega 5, eerr ploeg van oude eerste elftalspelers
k_v1a.men d.lrect na rust op gelijke voet door o.m. een
oubleuze str."fschop. .De bikkelharde rood-witten ont-
ketenuen een fel oifensief , gepaard gaa"nae met een
reeks vieze -aanslagen op Boarnster ledematen.
Gelukkig hielo men het hoofci koel zo0at de eino-stand
2-2 vve rd
Zonaag naar Sint. l{ic. vï&c;t^ lle een zege op ilenado 3
mogen verwachten.

Het deroe e-Fta! zor:de voor een 1-1 score tegen:,JispolG-J. Na een 1-0 voorsprong moes-t -m_en v.ia-*egn
lullig doelpunt toezien hoe de mannen uit Terwispel
toch nog een puntje mee terug namen" I{et a.s. due}
met koploper ONI 4 is van groot belang voor het ver-
dere verloop.. V/e zr.Jn bení-euwd hoe- dq ambi-tÍeuze
Olcleboorn.:3 mensen het eraf zul-lên brertgen,
' De veteranen wisten ook in Ol-cieholtpade hun onge-
ètargeE-posÏïïá te hanohasn al kostte àat wet erg veel
moeite, doch Vrouwe Fcrtuna oRtfermde zich-over onze
dappere ouo-strij0ers waarmee cie zaak op 2-2'eindig-
J^U(:r
Zonuag in Vegelinsoord tegen llirs3 weer een q/ erwin-
ning

Het zaterdageLftal heef t urederom vrj-j en b}ijft
z od oenG-ï66F-E6Tïáro e mi aL ongeslagen.

B. de V.
-O-O-O-O- O-O- C- O-O- O- O-O-O- O-O-C-O-C-O-O-O-C- C-O-O-O

Í?C''O-PR.A.ATJES. -
-uï6EEF6n- * ,' samenvatten ên
mige Boarnster clubmensen
zrJn.
Tengev'olge hj-ervan ontstaan er wát men in de volks-
mond noemt: roddelpra;atjes.
Dat het niet alleen vrouwen zijn die zieh híeraan

---

bezondigen ondervond'onciergetekende vórige week,
toen hem bepaaloe uitspraken t.o.v. de eerste elftal-
leiding kwalijk werden genomen; woorden van di_e

- -. ; -

v'reergeven blÍjkt voor som-/, \ .een ( te ) moeili j ke zaak te



strekking zr-jn door mij echter niffner de werelci 1n-
gestuurd.
Ioegegeveneenleugenisveelinteressanterdande
waarheio naar ik hóop Oat oe betreffencre kllksDaa'tl
voor.rêc,n de berlchten ctoorgá"ii zoalrs ze v'JeFEeïíIÏ. +"-
zàs.d zíi,n inplaats van de 6etreffende'niensen moedwil-
tiE-tégËnerhà.r in het harnas te jagen'

P.S. Hopelijk worot het hoofd van de schuloige Pfi
. he t Lezen van dit weerwoord even rood als het

omslag .tá^ ons ctunblad
B. de Yries.-

-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-

Z .A .AJ,VO'IB -A],NTEW{ S . -
ffita voor het jeugdkerstzaawoetbal-
toérnóoi (vua,t een woord ) zrJn bekenci '

Oldeboorn IB en OLdeboorn D PLrP' spelen
ffi". " 

.-m;-sporfiáÏ E iieerenveen.
Iiieraan nemenltá""- Oàuf , g"ê""ttve enpffi6!-6-6ys,
Ï;{;'nÏË;umr,;órv"g,., Read swart " en Nieuwe schoot'

Olueboorn 1.4, CfOeUoorn f "n ZC spelen
gPorthal te

He e renv€e í1 .
Hierafr-E6ffierder
Joure, Akkrum, i?ead

deel; Ileerenveen, H iveense BoYst
Swart en Nieuweschoot.

l'inerles van 2L en 23 december oP 29 december.

ver-ciere bijzonderhecjen hieromtrent volgen nog via
l-eioers èn dit bli'o.

-_n'-== \-r==--

Br J.rtlllíi(0ivl S T'r J EUGDP.! "AN Nii;E itl-r s Nil'r' -
0p uitnodiginq ve"n cie 99*t1l"i: :ooI^JgLrgdvoetbalIINVSza]S.cleYriesopzonov.&.S..i.nGrouweenle-

zt_ns. van de nÀer R. Gróenewoud, bondstrainer voor dit
yluÍE jeugdPlan, bijwoírê'ír''
7.iin'causeri e zaL over de geschieoenis 9n. qq gp?et- van
hËï"',;;Ëàpiá"-Íàoèrlano " -gaan. Mgd e zaL hij h-et. Neder-
land se plan 11átioflc.Ërl en internationaal als ;elektie-
apparaat "r "i" opf"i-Oingsmogelijkheiei voor verbete-

"iàg-va^n 
de voetbàlsport in oe breedte bellchten.
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Uassage als hulpntddel. bij de
rarrnfng qp en ln feite eigenllJk
de geheLe verzorgíng vóór de wed-
strljá ts biJ vele sport$eoefena-
ren betraald geen gesneden ko'ek.
NatuurliJk weten top-str)orters (en

êat alJn bi.Jvoorbeeltl de leden
van de selêktle) precies wat de
werking Van een dergellJke behan-
deling LB' Faaf de tibeste slrort-
tledea hebben nog nooit zo'n Pre-
paraat gebruikt.

Vanzelfsprekend belroeft' nlet
Íedere amateur-sporter zich vóór
de wedstrÍJdt op dezelfde manler te
\rerzorgen als professionele sport-
rensen plegen te cioen. ,Maar het I's
aan de andere kant voLkomên vêf-
keerd on te denken dat nen zo naar
utt de kleedkaner kan rennen zon-
der enig risico van sPierverstiJ-
ulngen, spLerscheuringenr kramP
en wat dles neer ziJ.

ElgenltJk noet een flesJe met
tlnftnent (zoals de meer technlsche
naam van een verzorgingsnlddel
voor de warnLng W lutdt) tot de

Yaste bagage van eên sporter beho-
ren, nêt zoals de'schoenen en de
kleding, zeggen bekende masseurs
en soigneurs als de zesdaagse-ver-
zorgingskonlng Jan Hei'I.

Eén vam de redenen waarom nog
nlet ledeieen dat ln het verleden
heeft gedaan waE het feit dat er

EEN GOEDE VERZORGTNG VOOR

BELÀSIG OM SPIERSCHEURINGEN

VÍEDSTRIJD IS VA!{ GROCIT

DERGALTJKE !E T'ERMIJDEN

DE

EN

Ln wezen geen goed ntddel bestond.
NatuurliJk, er ntaren wel balsems
uraar die lieten zich rnoellijk utt-
sneren, ga\ren niet ËePaald d.e,

noodzalceLljke warntewerklng en
warèn veelal PunstÍUend en dat
I's tn dê sElort btJ de warnlng uP
niet nodigl

Naast áe békendte splerptJtrbat-'
sén Midalgan (die Je overigens
voàr andere doeleinden in de strrcrt
zeer goed kunt. gebruiken) is on-
langs Midalgan SPort oP de narkt
gebracht. SPeclaal voor de sPortl
innlddels al veelvuldig gebruikt
en als voortreffelijk gekwallfl-
ceerd door Nederlandse togmasserrre
en soigneurs. Het is verkrijgbaar
bij apotttekers en drogisten.

Dat, Midalggn SPort naakt de sPte-
ren goed schobn (het eigenliJke Ccel'
van "!BassaEe"), waardoor het bloed
sneller kan circuieren en de zuur-
stofopname (bepai.end voor het niveau
van de conditle) hoger wordt. Ver-
zorgen ls dus niet all'een een kweg-'
tie van de benen lnsneren, naar ook
de armen en borst rpgen niet verge-
.tEftworden.

Aangezien de fLrma MtdY - de fa-
brtkant van de beide ltlidalganrs -
van rnening 1s dat. Je een prodr:kt eÍ-
genltjk alIeen maar kunt leren kennen
door het ook daadwerkellJk te gebrul-
ken, heeft ztJ ons êen doos net
monsters gestuurd.
l.tooie afgepaste
zakJes. In de
wlnkel kan je het
echter alleen in
flessen krijgen.
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Oj,JE,ÈUOÀN 4 - U'rle! 4'- ':u '

On een zeer zwaar te bespelen veld is het ons ge- 
'i:fuftt om de beicie puntjes thuis te houden'

il-;"tt-góf i;kopgaa.nue eerste helft 1iI!" het 'w'eder1ï'i
zijds 'iet 

u"i-Eóáíp*t.I: scoren, zaaat, get. e,en" Q-'0, ..
;;h; de rust vrero Ëereikt' .:..,; , l; ii i: . - .-" -;t direct na de thee bleek aI- gaurt da! 9?.t "t""?1:-1
*uË" conditie haoaen dan 4p veel . 

jongele $r,..r:s proeg.

ts;;- "án 
-ur"m"'"íiii""p"v;iÈ de udiios d'p:,11i;1:fï: 1:t , Í

fl"rr.d. l;leulen die de bal Oirect :.etoq:'negfllg en oe '' i
bal verdween ,toà,'*u keper onhcudb'rar in pe--t:;fiet' '' - i
ló"" deze fout was de Uà1ros ploeg clraSig aatrge'sIafle'n

en kregen wii-*ái rye-ervat op het-sPel; =-"t-;

ÈËt *rë dan óok Rein die met een scherp genoirler] cor-
ner, die i"u"iu ;-h"i doet- verdween dè àege Yco-r ons: l
veitlg stel<i e.

-i-oOOoo-.-

ol-,;EHOLTPtTn 4 OLDI'BQBI-4.'-
0m l-2 uur moesten' wè' aantredeg t'egeg lovqlqe??u1d?

pf oàg. \laren uiij ruim't"*f twàalf 9b.fet veld' (wet aS"

een goed ,r"*árird; p;*). &anlC. 
'thoièc1r-rb was voor:'L'7.

uur geen mens te bekennen';- :

Lo ongeveu" **áit.-;;át f 2 waren z'el'd?n z,owat aarnweTig'

;;"; E'teetc dat- áe sch,ei_o srreghter nog.,o3d erleg. v.vc.p.,,' :

ï;ï;-;;"ie"-;;r;; =p."1é,1p- 
was hii oóeehaald. uit I het. ""i'

;;iÀ;is ,inoánoord-'in lfólveea' ':;' "

.Al direct bii het begin' probËerde, hij duidelijk de baa

te z'_Jn Hot;"";; Ró;; u'i" keper kr,eég.een waarschuwin

hi j moest zi5í Ë"f.- È"1*den,'wat betekende dat hii niet
nnocht roePen"



Hij was zeer attent op buitenspel, verder was dan
ooi< alles toegestaan' Dat er dan nog 2 buitgnspg+qPel-
punten wercien-toegekend wa's'voor qi j ,o-nbegri jpel-i jk.- Á1 direct in het begin was het Jan Veltnan die ge-
blesseerd raakte en uitviel. Gelukkig was Y. Bl-aauw
als reserve meegegaan en mOest dan ook al aantreden.
Qok bleek dat dit voor ons geen gemakkel-ijke overwin-
ning zou worden. Ze zaten goed oP de bal erl:wl.j kre-
gen geen kans om in ons spel te komen.
Íe aóirterhoede stond natuurlijk te verdedigen en het
was geen wonder $at Otdeholtpaqe bij éón: van hun door-
brakén, alhoewel"buitenspefPoeitie k9t scoren. Dat
Cor Áaíders direct hiernà (óok in buitenspetrpositie)
met een beheerst schot de gelijkmaker liet aantekenen
betekende voor ons om door te gaan-
Er kwamen dan ook mogelijkheden en toen S. Visser
geblesseerd op de grond lag was het Y. -Blaauw dle met
óen afstanQschotr ons een, voorsprong gaf.
Aangezien vuij geen reserve meer haddenr heeft Simon
de weostrijd nog wel uitgespeeld maar hij kon niet
veel meer uitrichten.
' :Na de thee was het*Oldeholtpade die. een gelijkspel
rook maar steeds .stond Hotze hen in de weg.
Ook onze aanval kreeg wel kansen maar we hadden het
geluk niet ÍIe€. Een schot van Ynze tegen de paal ging
vi-a cie andere paer.I het veld weer in.
Bij één hunner aanvallen kreeg lÍctze van drie'meter
afátand een hard schot te verwerken wat in eerste
instantie werd gekeerd maar de terugspri-ngende bal
werd opnleuw ingeschoten en wat tevens de eÍnd stand
werd z 2-2.

Dat wij van deze wedstrijd nog een puntje over
hielden was gezien de verhouding geen slechte uitslag.

.4. Nli holt .

- 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-
JqBgIlGl 4 - OI,DEBOORN 2.-

Een wedstrijd om nj-et te vergeten, de wedstrijd van
Vl.Yeenstra en W. Rooenburg. We gingen weg met het i<iee
dat we dik aan de kont zouden krijgen. Maar dat viel
nee, want na een kwartier voetballen was het

,i



!V. Rooenburg die de bal- over de doelstreep rolde.
ous dat nas ecn nooi begÍn, waar de Jubbegaas-
ters niet'op gerekeno, haod,en, maar dezen lieten het
er niet'bij-zíttèn, daardoor-'kregen we veel druf]op
ons doel; llancier lachte er olir want de heer Veens'tra
was niet te,pasêeren ult de onmogeliikste hoeken.
sloeg deze de bc.tl-en ueg (granoioos).
Ioen,na een goede combinatie kreeg iíietse iï. de bal-
ên scoorde weer een doelpunt, 2-0.
Ilaar gingen we de rust mee in" lilaar- cle Heer .iinus
(t{iciróts) rrog enkel-e woorden tot ons sprak. le tv'iee-
de hetft, vvij hadcien de: aftrap, dciqh we zrJn niet
tang in het Éezit van rcle bal ge\Àee st.
Jubbega scoorde toen op zeer wrede wiize, L-2. Hqt
steecls kwader vvordencie'Jubbega maakte de schelds-
rechter een beet j e bang , naàr mi jn inzi-ens, die toen
voor hens floct in het straf schopgebiedr waar ni-ets
v*rl,aarr was, clus ze kregen een pen*lty, e en onhoud-
baar schotri2-2. lr ontstonci enig lawaai van onze
supporters, reserves en coach aan de f ijn. 'iie hielcien
de stano 2-2 tot a.an het einc,e.

H. Poepj es.
- o - o : o - o -.o - o- o - o-o - o - o*- o- o- o- c- o- o - o - o - o * o - o - o - o'- o -

OLIEBOOP.N lC fiiNSul'l lC"- 2-L "

Zaterdag 20 november moesten we op de grasmat van
Oloeboorn tegen .Irnsum voetballen. "Aangezaen deze
ptoeg I punt meer cian ons hzd moesten we wel vvinnen"
Het begon goed, in de eerste minuten maal';te onder-
getekeáde ór door'e en punter 1-O víi.n.
Íoen wi,ïcje Irnsum ook êen ooelpunt hebberrr maar on-
ze keeper hielo all-e ballen er uit. In de'rlist kre-
gen !ve- cie nodige instrukties van trainer 3.Visser.
Ín de tweede iiáfft gebeurde eT aan beicie kant:en wei-
nig. Halverwege de tweecie helft werd onoergetekende
opáeschreven, omci ar. hi j het niet met een be slissing
van de scheidsrechle.q. eens w&s o

wa bft lncicjent kr'eeg Oldeboorn ziyn tweede doel-
punt gemaalr-t door mtizelf . Tn cie -Iaat"ste nr'inuut-
Èreeg Irnsum eeq cloel-punt, 2-L. Dit was tevens de
eind stano .

-o,-.s-:sro -o- o- o-o- o- o-o-o- o- o-"!3!Ë 3o9313:3:t:o-o-o-



Bi j wanning-rpr bi j het af trainen' en bl j i'

sportmassager zeggen lij i-Man' geUruitr toóh MID.AIG.AN.- - ' ,-l
Heren leiders - trainers een gratis monster , .r '',
Mioalgan kunt U afhalen bij de secretaris.- -(zie ook elders in ons ,clubbtad).

-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- oo

DE SUE.ACII 1.A - OL,]]EB0ORN lÁ.-
naar

gen de Sweach te voetballen. De
minder dan ons had en dus moest

Beetsterzwaag om te-
Sweach die, 2 punten '' "'-

winnen om gelijk met
:ons te komen.

Maar De Sweach moest gehandi-capt aantreden doordat de'
keeper op een anoermË,ns brommer tegen een boom reed,
zodàt die virel ultgeteld was. We begonnen met goede moed
aan deze belangri-jke wedstrijd. Nadat we ongeveer l0
minuten gevoetbalo haqden kreeg _d-e Sweach nogmaals een
harde kláp te verwerken, omd::.t één der spelers wat on-
gelukkig ten val kwam en daarbij ztin been brak.
le Sweaóh wou staken V\aaT daay rn1loe de scheidsreehter
niks van ïveten. Dus we gingen vveer verderr een uit
corner kreeg Rinx Velcistra een niet te missen kans,
ous 0-l-. lit was tevens de ruststarnd.
In oe eerste paav minuten kreeg De Sweach nog een ka.ns
maar de lat hing iets te Laag. Na ongeveer I0 mlnuten
naJn de keeper van de eweach een doeltrap, maor wat een
pech voor de keeper de bal belandde precies op het
àchterste van cnuergetekende (kon niet niissen) zodat
W. V. I(alsbeek alleen kon doorgaan en zeer beheerst kon
scoren, O'2. Kort daarna kreeg \'Jillem weer een kans
n* een'belieken pass en scoordé O-3. Zodat .íillem (moe)
vervaJrgen werd door P. de ldeer.
De Sweach kwam nog wat terug, wat een doelpunt oplever-
de 1-3. In oe laatste 5 minuten was het nog eens raak
voor Óldeboorn, naciat ondergetekende de paal had getroÍ'-
f en en de teruggeketste bal hard door .Ate Oosterhof
werd ingeschoten L-4, ni-t was tevens de eindstand.

\iJ. 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-



N,B. V/illem veïïnel-de in ztJn verslag aL een beenbreuk
bij de teglenpartij, het betrof de Sweach-speler
:ibo lam.-Je pechVogel is idmiddel-s verblijd met
een frultmand en eeh kaart. Betreffende speler
maakt het momeriteel goec1 ên we hopen dat hii spoe-
dig herstel-o zaL z:-in

r'e. blijveri nog even bij deze titanenstrijd, de gewel-
oige 4-L zegé op oe concurrent uit Beetsterzwaag be-
tekende een voot.sprong'van vier punten voor 0loeboorn
lÁ op oe r'ngiijst. .rfat het afgelopen za'terdag tegen
het verí'ássend sterke ,,.Lwa}-uwen 4.A niet allemaal zo
vloeiencl verriep ieest U in het volgenoe relaas van
r'illem jr' 

----(,,----
Olf,0tsvoliN-lr{ - ::lE!L' 3;1.lE"i Z\v AiUi!L-4é. -

\íe begonnen aan een niel zo In harcle wecistrijc als in
het begin ve"n de ccmpetitie tegen L. ZwaLLllve-Fr 34.
En we begonnen aon een rustige eerste helft, met on-
gev.eer gelÍjke kanseni totoat :i9XV NY*?t een kans
Ère'eg om te scoren eR oat,was Ï-0 en dat was tevens
cie eínO-stanq in oe eens'te helft en in oe tvveede helft
werd er gewisseld.
En in de '2e helft wercl'er nog slechter gespeeld dan itr
de fe helft. .t-ln tien, nrinuten voor het eince vlerd er
nog een penalty gejmist door D"Nurman. In i'Jillem Visser
kráeg nog een ,t)a.ar schie tka.nsen maar die weroen over
of ná.,.st-geschoten en R.Veldstra kre.eg nog per ongeluk
de bal op cje voe1" m'aar schoot tegen oe lat. Lln ik wens
de spelers en de beioe trainers v n IA volgende weel';
veel succes. ifill-em v. Iialsbeekn-
- o- o j'o -o ;'o - oJ o - o - o; o- o- o - o- o- o- o- o - o - f j- o- o - o - o - o- o - o -
Schrijver van bovengenoemd versla.r.g, ',i.v. Iialsbeek, zaL
er za;eraag a.s. tegen SSS hel'.às niet bíi kunnen ztin,
hij verblljft dan in het Ác,.Ziekenhuis te Groningen
voor een oogoperatie.
r/illem, leiciing en spelers
vein harte beterschap toe en
bij ons terugkomt, vlant de

':
v.ln 1.A rwensen j e sterkte en
,we hotrÊn dat,je weer snel

doelpuntj'es zrin duur!
Stan-d_bli l,A: llie ene .kans die licky zaT'eioa.g wel be-
nutte bleek een kostb.,re goal te- z*ii"_nr_ry-ant..conegrrent
le sneach raakte in ,,eeuwarden te$en Blauw \/1t J.A nog



I,verder achterop na een nis[v\e necietLaag.
!e ranglijst' zie't er al-s volgt uit: 

.

l-. OL;trBU.ORN 9-18 6.. Lrward er Zwali 4A "9-6.
2. Blauw \ïit ,3.A 9-L2 7. SSS '68 7-5.
3 " t)e Sweach 9-L2 ' B. ONS" 3-A B*3, :

- 4. Leeuw.ZvtaL 3i B- 9 9. lr.Boys 4A B-1' 5. Dr. Boys 3 5- 6

: --==C==--
Piet Tysg?'speeld e L5 november weer met de Fiiesé'selec-
FfiTdáuwàrden, ciltmaal was )okkury lX de-ïêFnrTáhT
der, oie overigens met 2-0 werd verslagen. viegens om-
stanoigheden (ffessures) speelde Piet ditmaal ats'
vleugelverd ediger.
Fiet speelde de eer,ste helft en deed dÍt verdienste-
I1J K.
-o-o-o-o-o- c-o-o-o-c-o-o-o-o-o- o- 3-o-o-o-o-o:-o-o-c-o-o-

GE.ACHTE LtrZERS.- .

Evenals voor gaand e jaren zul}eÈ- we; de- r:edactie wel
te verstaan, e€n z.E. rrI(erstkrantje" uitgeven, maar U
begrijpt dat we dan iJvi hulp nodig zi-Jn en niet zotn
klein beetje ooko -
i.,aten we eerst ma.ar eens brj het bcgin beginnen.
Mgvf . Hq,eii.sd_ra-Átsma zal het .gehqel typen.
Mevr. Hof stra-schregardus zaL de zaak il-lustreren.
B, de Vries, heeft altijQ wel wat te vertellen.
J. Spoef stra, gaat alles af d;raaien .;en nie tenr hopeli jk
. kri jgt hij met het aforaaien hulp van. S.Vi-sser,

eveneens zorgt hij er voof cjat J.l"{ijnheer, Mevr.
iiod enburg en lvi.'v. ci "l'ieulen d e krant j es kri jgen die er
op hun beurt vveer voor zorgen dat de leden en dcna-
tèurs het krantje weer in de bus krijg€rre

De redactie bestaancre uit eerstgenoemde personen hebben
na rijp beraad het oog op de volgende mensen laten val-
len en hen bij de.ze te verzoeken hun bijdr ge voor het
lierstkrantje te feveren.

l. Voorz. S.Vissere reeds toegezegd.
2. lhr. S. Valke reeds toegezegd.
3. lJhr. 'S.Hulsman, over de penningen is vast wat

te vertellen.
4". Siep van Ztnderen, die doet ook vlel
5. Gea Hofstra-Schregardus, een vrije

iets.
bijd rage.



6. Grletje Nijholt ) als toeschouwer
7. Ali v.lijk-Schregardus ) wat te melden.
B. J. Spoelstra, vertellirig, eigen sti j1.
g. U. Oe Jong, (trainer), weet ook wel wat.

10. B. de Yrles t zàkelíjk ov€r jeugd.
11. JoIl€ v.Kalsbeek, algemeen qyer jeugd.

Dan nodigen we hierbij ultr om €en stukje
ven over hun elftal, de volgende personenl

is ook we].

te schrlj-
]e. Halco van Dljkt
3e. IiiÈ Hemrninga,
Za,. Jan v"d. Yeent

2e. Jan de Jong,
4e. .Anne v.d.. Meulen,
1.4 . Pl et Ty sma

lB. Harm Oosterbaan, lC. Klaas de Groot,
2C, Á. Spoelstrat
IE. Jelle \iierda.

11. Ronke v. d . Veen,

De bedoeling is een blik achter Ur egn blik voor U
te vïerpen, op Uw etftal, doorspekt met wat kritiek,
uiteraard fuilq, wat spot en dan een hoop l-euke dingen
cile ztJn voorgevallen.

.AT

fn hetzel-fde krantje kunt U ,ook nog een.'kruiswoordpuz-
zel oplossen en tevens zuLLen we proberen van al-le
elf tal-len de stanclen te geven. iledaktle.
-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
YAN ÍÏET B.B]SIUUR.-
@pen v\,eekend, z:-jn door de leiders weer
de ,l-oten verstrekt aan de leden. Het is natuurlijk de
bedoeling,dat eetl Íecier zíjn loten tracht te verkopen.
U heeft hier de tijd voor tot 2O jan. &.s. In deze pe-
riode ligt, een tijd, vooral de maand dec. waarin nogal
veel f-m.bezoeken €.d. worden afgelegdr festiviteiten
ê..d., dus kansen genoeg om. ze kwijt te raken. Mocht het
beslist niet lukken, dan ae loten eerder inleveren bfi
uw leider. ïï1e een boekje verkocht heeft ka.n dit bii de
leioer of cnze. penn"meester inleveren.
Opim. De hoofdprijs-cmschrijving op de loten is niet ge-

heel correct. Het 1s een reis voor twee persorten.
',Vij wensen u allen veel sukses toe met oe verkoop.
TREIIKING op de FrlESTXVOiin op a.'s. 18 febr. L977.
lloudt ailen deze ciatum in het vizier. Het bestuur.

C0PY V00R l-lilT liniiËTKR.ANTJE lViOET DINSI.4G


