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Opgericht L923

IIet derde elf tal- sPe eld e
waar men Thor 3 oritmoet.

l0 novenber 19?6

. . t:
nieti'zond a8' naat liPPenhuizen

Zondag werd ook de hegemonle vaR
topig?) Ooorbroken.
Het toch zw-akkere F.F.S. 3 zorgde
4 de slag van rrstobbegatrr vérloor
We waclitén af hoe deze 'heren deze

de veteranen (voor-

ervoor dat 0J-deboorn
(z-:-),
tegenvaller zull-en

ver.werken tegen Jubbega ?. ',. .r , ' , --.- -,,i '

Het zm elftal treft coneurcett ;istru.n.thuis en deze
strijd nag men eigenlljk'nlet verltrezen. ' ' i- ':,

Redaktie-adres: Ds. Nieuwoldstraat l.
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Het trieste weeh van zondag a:1-:-.Ias ilt "'*inheqeln-f, Í
á"r, o" aftoop-vá" a"- *Ào"tFiÍu, l\l]]-p9"-Pov? :,919?!P9H.^1-
Na een Íiratige ,'strlid (van beide'kanten) moest U4oeDoorn
via ee.n strárs€lrop-de beide brbodncdige tïft-"-:^1f:!3utt,',
De wirlst'van .Akkrr,rm op Surhuísterveen zorgt y-ool eel .. i
gevaarrr-JKe sitrrátie,-de uitwedstrij! tuggl., Hêu+efï1ik'
tordt zoáoende weer áen uitermate belangriikg'. strijd'
ÀópèfijÈ Xrn men volledlg aantreden en strooit, Sinter-
klàas áeze week nog niet met schorsin$êrlr i ,

Oldeboorn 2 begint Langzazm maar zeket."4-"---f,at}, 9p !9 '.

bóo*ur. Renado-3 werd Áu 1n eigen hufs-eet -3;O -Íer:;* '

slagen en al waó het sp.e"l niet van dien aard als tegen
JuUË*g. ,, de .stijgendà,'l-iiri is er en nen voetbalt
tenslàtitd zoals dè tegenstander het tce laat'. '..'1, ,

ZonAág tegen Lemrner 3-, misschien de volgende stap,
naar boven?



lVe hopen dat de Sint onze vereniging zondag op een vol
puntenpakket'--t.r"aetee#t.'- :-. -:

B. de Vries.

RtrNAnO3-OL-DEBOORN2

Na--het hoopgevende gelijkspel verleden wcek in Jubbega,
gingen we vol- vertrouwen naar St. Nicolaasga.
In ee4,gelijkopgaapde wedstrijd, waarin we mede dcor de
harde 'rlind het spJ-peil van verleden week'niet konden
halen waren de kansen in de eerste helft gelijk verdeeld.
Bij een kapbal van Bonnie stond de paal een treffer in
de weg...en verder werden er aan beide lianten kansen om
zeep gèholpen'door af te J-ang wachten of te gehaast s3e len.
De ruststand was dan. ook 0-0.
In de tweeqe helft meticie wind in de rug veranderde het
spelbeeld nauwelijks.
Na ongeveer een kwartier spelen kwamen we'op 0-1 toen
een spel-eC van Renado zo vri-ehdelijk was met een hard
schot z:-jn.eigen keetrnr te passeren.
Renado kwam daarna nog'gevaarlijk te.i"ug en lÏanoer moest
toe n ook enkele nalen handelend optredenl waarbij hij
éár:naal werd. geholpen door de }at.
Enkele hiinuten voor het einde werd de wedstrijd be-



slist toen TinUs V.d. M. een voorzet van trt/iepie doel-
treffend afrondde.
later werd tijdens een kleine vergadering terecht ge-
comcludeerd dat het redelijk Soed gaat met het tweede.
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OLDEBOORN t - wis.pofiaJ

Zondagmorgen 21 november j.1. moest de'str ijd aange-
OonaeË woFOen'tegen.' onze óverburen ult Terwispel.
Onze leicier begon met oe ontactische zet door i-n-
plaatsrvan na de wedstriid-{eeds. bij binnenkomst in
àe box ons een-boekje met 50 stuks lqten in de maag
tu Àpiit"én, wat onáe concentfatie natui.ur]Íjk' nl"'t* * -

ten loede kwa"n. S'-, ,,

0n kwart .ov.er tien urerd onder leiding-v?n de' good l

ol-d scheidsrechter Krol- de aft::ap verricht.
Iíet was de le helft:een s.brijd net aan rbelde kanten,,-' .

áó noáigè t<ansen, .alircewel wíi niet'helemaal in ons
spel ltonden komen. . . '.'
DË 0-0 stand bleef iian ook tot aarlde rust.gngevyijzigd.
Derustwerdgebruikt-omaan.de!trste11ing'hetéén.en
ander te sleutelen, wat meer doelriipe kanse'rt op zou:
moeten leveren. . ,',
Het liep in de 2e helft dan ook veel, beter wat'nà ii

ongeveer een kwar'lier tot een 1-0 voorslr opg leidde
na weer een goede combinatie. ;

De zaak l-eek nu gebeit^eldr-.ockr a1 omdat 'o.nV,u l"g9!- l

"t"'.oerdetweedóhe1ftzeetspo.radischons,straf-schopgebled bereikte. ' '' ,

Wi"ár-Ë.laas, een ongevaarfiJk uitziende-vrije trap j

óp-zotn 20 meter vaÀ het doel deed"ons,d-e das Om.-, '



In de {vefkeere e) veronderstelling .g?t onze keeper de

ba] gemakkelijk kon pakken, stapte een onzer mensen
óver"de bal hóen, ,met al-s gevolg dat de hevig ver-
rastq j. lljlcstra de bal nog wef kon . rakenr: maar
nlet kon tegenhouderl.
iiiói"á *era*"F van onze kant nog een heftig-offenslef
óntketend, wat "dispolia we1 op ge ï"nq van de afgrond
àà.0 wankélen maar er net niet ín deed vallen.
gen buí!,enspeJ-- doelpun'f-r ïvês oftze enige troost' '

.*P-r..Hq ekstra..
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.AKI(RIIIVI tU, =,',QI,;EB0ORN 4-'È ,

Zateraag moestèn'we onr 9 uur tegen .Akkrum voetball€n'
Toen we ons verkleed hadOen, gingen we met voll-e moed

het veld oP.
In de eerste helft had .AkkrUm veel kansen maaT onze
k"upur Jan v, n dbr Wd,heiii alJ-e ballen''
Toen kreeg Romke van der Váén een mopie kans maar ':

nij *rororuË hadden ze ook nog een mooie kigp"r en die
hiel-d de bal eruit.
T;;;t brat $kkrum door, Jan' van qer !ïal was kansloos
l-0 voor .àkkrum.
i,:t was gauw rust
Co*n de iust yoorbii was brak .Akkrum meteen door
Áct was bijna èga'góa1 maau..onze formidabgle, kieper
Jan hield'hem eruiit' 

> benutten zijToen kregg Ákkrum- een mooie ka4s en di-€
goed, 2-Ó voPr .Akkruml .., ,

io gíng he-t'spel een tijd je door en door. een gat ,

inónzéveqdiáigingwerdhet3.0'voor,Akkr:um.
vtak voor het einde fluitte de scheidsrechter voor

"urp*ralty 
wat het was wisten we niet maav het was

;;í ;en pehalty voor Akkrur.m. JaD hield hery er bijna
;iÏ *;r-hi3 z'at. Toen was de wedstrijd afgelopen'
4-0 voor .Akkrum.

Henk NLman.
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IGEINE MENSEN, GROTE ZOTGON.

Klein zoontje is weggelopen van vader
helemaal acÉter oP het veld'
il;" weinig on\zaf komt jongetje nigt

, ".--.-.....-:-:

€n staat reeds

cp vaders veler
verzoek.
Vááér. te lui on dat eind'te l-open, Briipt naar de

;;;h;'nàr Sinterklaas d.E1.vr de volgende zeer onpe-
dagogische woorden;
;K6M"Hjin, o,qás_siz IK rT TSJ]N STNTERIG"AAS'I

Die arÍie statlár, he]emaa'l óverstuur en in paniek,
weet niet hore vl,ug hi.i bii z)in vgdep wezen moet.

4 dec.

Oldeboorn zm - Jistrum 3

Gehoord langs de lijn,
',' Zwarte Piet.

14.00 rur
:.'

i. Jongbloed

HauJ-erwi$k
Old eboorn
Thor 3
01d eboorn

5 dec.
Olc eboorn
I-remmef 3
Oldeboorn 3
Jubbega 8

vertr.

-

ll. 13.00. u.

2

R. Harders
lV. Groothof
A. LboiÈ b
Lre i-d er

,i

2-
4-

14.00
10,30
10.15
14.00



Stqnd gpeqmaakt t 2B-,1I

T.F.. S.
Fri. sia
Surhuisterveen
Gorredijk
Buitenpost
!ïilper BoYs
Irnsu-m . :

Haulerwljk
Ti jnj e
Cldeboorrr
Akknr.n

10-13 22-IL
10-12 L9- 9
10-12, t?-lQ *LO-LZ 10- B s

:.b-rz :3-L:2'9-LL 6- 4
9- 9 'lo-139-7 7-9g- t rÓ-r>- j

10- 5 B-ZZ
B- 4 4-L4

j
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.ÏEI]GDSTANDEN E . :

Voortaan geven ïile wese1ijks é6n jeugdstand met een
korte oPnerklng.
Ditmaal hebben we de E-pupilten in het vizíer (B-fO ir)
Ua ae eerste competitiewedstrijdjes vreesden de beide
tàiOers fret ergste voor hun pulillen die nogal wat doel-
!unt;es moesteà incasseren in die beginfase'
fr*.*"Langzamerhand beglnt het bouwwerk van cie heren
ïl-liiÈ Ën teunissen lestalte te krijgen want zre hier
no tO"duels al B puntén door onder mee.r gelijke spelen
tegen G.A.V.C. I en koploper llaf€3':--- .

láË complimontje voor de enthousj-aste Spelertjes en
1 eiding.
ltand na 20-LL-76e

l!

1. lVarga ,' ' ÏS:Ïó ''

2. .Akkrun I 10-f5
_l "' G- A.V. C, r r_o-l{
4" Irnsum 9-10
')o V/.W,S. f0-9
6, Oldeboorn t0-
1.wffi g-
8. G..A.V.C. 2 LO-

I
3
1



Ultslagen jeugd I

Jun. C Drachten 3 - OiOeboorn

(Ou rest werd afgelast)
:..-

Prosra.mma i eugd zaterdag êo s r

Jun. B Oldeboorn - O.N.F.

t-0

Áanvàng
11.00 c t
11.00 .'.

)
I

Vertrek
,-.
IOJI5 uurJun. C lí'larga 0loeboorn l-

T3RR5IN.{FICEURING .

Mocht u twijfelen over het wel of niet doorgaan van
een wedstri jd', dan kunt u bellen 529.

Schutjassen Vrijdag I Dec. &.s. 20.00 uur bij Tigchelaar'
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Stand opgemaakt

0.N.F.4
llispolia 2
01ci eboorn 3
Tijnje $
Gorrédijk 4
.wjspolia 3
ilange zwaag 4
Read Swart 3
Jubbega 7

'r-r: t. ÀëIUe sOyS J
Thag 3 ''
Ikkrum ]

t/* 21-tr
:

r0-19
r0-14
9-13
8-L2

t0-1e
, f0-g

lC-'9,
7B
9-5
9-5
6-4

lC- 2 "" _.

110-110

.-Jt i

' ,43- 4
29.TL
2L- I
21-11
24-L8
L5.27
LB-24
L4-L7

' L3-26
13-32
B-r6
5-3t

224-224



sta$d opgenaakt t/^ ZL-LL

F.F.S.3
Udiics 5
Udlros 4
ReaQ Swart
Bakkeveen 5

i

!

Tijhje 4
O].deboorn 4
6.1t,.8, 6
.lutibega 9
Jublpega 6
Gerglo ot 2
f,ldehcltpade 4

Íl-a ac I rr.
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f)'
-1/,
I'rn

:
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10-r9
r0-17
r0-14

9-13
9-11
8*1O

10-'9
IO-'B
9-4

10- 4
B-2
9-L

LLz-LL2

j

53-r1
24_ I,
35-18
20-r0

.: L:6-2?*
35-2L
Lg-73
27-32
25-32
16,33
11-31

.- 4=-44-,.:: . ..
285 -28'
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