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OVERZICHT I

zondag l-1et oldeboorn dan weer eens een keer zien dat
ze het voetuáïi;;-;;A niát verleerd zl{n 9"-,1.9fqd:1
à.n Ook voor een aapgeqAme'verrassing door ÏnuLs Kop-
loper,Fnisia net 1-0 !e verslaan'
gu;i *itstag *áá" een ieder wel vrede mee kon hebben

OáàËt--if.. Fiisíá wefficht met ie ts meer techniek,in hun

ransel Ooeh-áu* stond een strijdbaar en vechtlu'sttg
i;"n van 0:-oáUóórn tegenóvcro zr:dttt de ploegen elkaar
wel in evenvíicht híeiden"
Toch hebben ;ii r;er reëel,e scor'í:igskansen qu?u*,q?t
á. gasten deze-niddag., vandaar mijl mening dat oroe""
booin wel recht had Èp Oe overwinnllg" Onze concur-
renten voor àe laatste plaats, Akl'-rum en fijnje ',

,rà"fotun beide. Tiinie nógal fors thuis tegen de, a's'
i;j-il;ióàn-r.F,S: Ë,ct6-a en Àkkrun in en \,'an llauler-
àijr.-*ri-z_3 r-;;ik; laatsbe c_lub' ook nog nie! veilig
iuï--Zoff.. uitslagen geven de burger weer moedi
M;i ;"e 4 tftuis-án 2-uitwedstrijden voor de boeg is
ernosvarra].lesnogelijk,temeer.daar.Akkrumen
óii"jË uikr*" nog tileemáai-on.tnoeten, zo heb ik ne

laten vertellen.
Zonaag à.s. is het eerste vrij' ,.
Hói tileede "puuít 

aiu dag gt 2.Tïr thuis tegen-lemmer 3

ijáu,r moet ""i o.r"r*inning ln zltten voor deze jongens'
n*-opgrande lljn is weer 4gnwezig getuige de 1-0
nàaóíïàaa uit iegen koploper ï..angeàwaag een paar
*èr.un geÍeden (t).
0ót rreï 4""àó èrittr heeft zondas vrij t



En straks u,aar twee keer in.-{e ,week voetballen, want
er moeten nog heel wat wedsbiijden gespe'eld wordenl
Het 4e speelt des morgens om 10 uur thuis tegen
Jubbega 8.
Ïïij vóorzíen wêGrr een gcmakkelijke ovei'winn1ng,
wanneer de llansen tenminste wat benut worden, en
blijft zodoende itog 1n de "?aee om.her kappioen-
schap in deze afdeling als ik me niet vergis.
0loeboorn zm \enslotte speelt zaterdag ook aL thuis
(ijs en weder dienende....) en weJ. tegcn Jistrum 3,
om 2 tltlfr
-[lhoewel weinig op de hoogte met de stand van
zaken in deze áfaètingr durf ik best voorspellen
dat dit een ovenwinning wordt voor de thuisclub,
mits Jan vtn Veen over ztn schaarse rrvedettenfr kan
beschikken. r

J.M.
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VERBREKEN YENBIN,IEI{ÏS U. DE JONG

Na van het bestuur mondelinge informatle te hebben
ontvangen, koll dhr, U. de Jong weJ. net het be-
stuursb.esluj-t content zijn. 0p de eerst volgenêe
ledenvergadering zull-en de leden geinformcerd
worden, indien nodig.

IIET 0PH0UI$N "Al,S TERiIEINV-EI?Z0.dGER

Gabe Roodenburg is vanwege ziekte van zíin vrouw
opgehouden als terein en kleedruimte verzorger.
Dè-heer H. Schrj.ener is alszodanlg gevru.agd en
heeft het-aengenooen.



DE EERS'IE ERGERNIS, Y.AN H. SCIiRIEI'{ER

ZoaLs_gczegd r- onze nienwe terreinverzorger en uiter-aard de kleedrulmten, heeft zJ-eh nateloós geergerd
aandeschuttingwoordenindek1eedruintevanóe.
echeidsrechter. '

Hij vraagt bij deze aan de jeugd, ilmoet dj.t nou
zonodig", tevens vraagt dh::. Schrienrer aan de leiders,
r,rat nreer op dit soort zaken toe te zlen.
IIij dankt de leiders en jeugd bij voorbaat.

T,IU.I.,qT IE ICUBBÏ,.AD

onze klubbladmedewerker B. de vri-es zaf--het'overzicht
niet meer bchrijvgn, studi-e D-di_ploma, tralning À"ni-oren, trainlng A-junicren en begeleidlng en daá nogjuegdsecretaris, noopten hero tot dit besluito
Onze dank voor de prgttige. s?fnenwerrk5,.ng.

MÁáR NIET GETREURD.

onze allereerste overzichtschrijver J. IWijnheer heeftdit werk weêr op zích genomen eá zijn bijórage treii
U in dit blad.

VOETBTI,SCHO3NEN

2 paar voe tbalschoenen te
bevragen bij J. Dijkstra,

i

koop, maat 4t .en 5*,J. Douwamastr. 23.
te



zaterdag lg februari noesten we sinds maanden weer voon

het eerét ].os met het voetballen'
Wá 

-6"àfrien dit wordt een pulnhoop omdat we op enkele na

noolt meer wat aan voetbal-Ien hadden gcd ê"a,n, maar dit
viel nog best mee.
Wij-ftáàien du áii"tp? en we kregen aan beide kanten enke-
Ie kansen.
ll" ff minuten werd het l-Ê voor ons, de-go?1- werd--ge-
scoord door een l.fl-speler in ons team n]' Dikkie Numan'

fr;;;-c""iip kwa,m terug,- en de ruststand werd l-1'
lá-l*óêá*-Èelf{ een véót sterker gldeboorn , in het
Iá"*tó-kwartier en dit werd door een doelpunt v&ír J.
Quarrd goed. afgerond 1 ^
Na dit kwartier v\ras de fut er bij o+s rlit door gebrek
;r" óorrait:_* (Ous meer trai.nen) en Garijp scoorde
nog 2 maal.

{i. *u wat neeF op de treiniÀg tomen kunnen we nog wat
doen om vi'n de laàtste plaats af te komen'
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uIrFtnG vriru9IIN9 n

Hoofdprijsl H. v.d. lYal, Noordkant I, oldeboorn

le prijs i Jr Palma, l/amewei, Tijnje
2e rr t J. Bijlsmar Drachten

le il I J. trliirheer, Swettebuorrenr oldeboorn

4e rr 3 M. Fijlman, Vegelingsoord

5e rr ,3 V/. ÍIuísman, Eastein 7, Oldeboorn

6e rr 3 fr. Poepj es, \Íe steinr 01o eboorn

-
t



7e prijs
Be rr

9e rr

1oe

3 H. I,olkema,
: I(. Je3-sna,

3 .4. Brouwer,
B ïl/. Huisman,

Easterboarn 11, Oldeboorn
Henswoude, OldebÓorn

Spinh0sstege, 01deboorn
P. Folkertsmaherne 3, Oldeboorn-

Pup. e Ïrnsu.m

zateroagochtend moesten we voetballen tegen I{t"q* -
we hebbón 0-0 geliik gespeeld de eerste helft moest
Hansje Pasma eÀ ik-moóst de tweede helft eruit
en dat vond ik jarcmer.
Gerbrand de Boei die ging wel mee - maar die ging
niet voetballen.
ffènfc van lijk was aanvoerder en in de eerste-helft was
Siegfried Víssee op goal en in de tweede helft was
Jelíe yisser op goàI-en toen gingen we weg met 0-0.. .

Jan Lleuwe lïijbenga'
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sclïUTJ.ASAVOND V.V. OLDIIQORN

vrijdag 25 Febr. i.1. was-dan weer de jarylijkse

"óÀi.i;ásaíond 
on óe wisselbeker, welke: dit iaar v€r-

dedigá noest vrorden door lÍenk de Jong''
iui [ott* hem echter niet want deze eÍndlgde echter
in de staart van het klassement.ïï ;;=-;oï*'A uur toen bestuurslior/reloer van deze
avonci -, Jotle van Kalsbeek, -de 32. aanwezigen.van ^,harte rirelkom heette, waaronder enkele danes in eafë
v.d. Feer.



Het werd een echt gezellige schutjasavond, ^eï ïefd.fel
ïà" "ór. ook brutaá) gekáart, en het ,bleef tot het
èitto toe een spalrnende raee'
óp*Ërf.Àiijk waè dat de jeugd de boventoom voerde deze
;il;a; átirians wat cre eárste 3 p13'atFgn betreft'
lat iá weleens anQers gewees't dacht i-k'
Jóff u had, naast de wisselbeker, maa3 liefst voor
-Zá- píii,zuh geàorgd r al.l-e vleesu/aren, zodat praktisch
i-áoàr"ór, *"[ e"e,-4iBi,iis naar huis ging; behalve de
laatste zeven.-"ffiaàr áie hebben op zrn ninst een leuke
oÁ- g"rullige avond gehad -en velrnoed,eli;k weinig
troóven in-hanqen gehad d1" avondG
g"l*"i ao. je zondér troef net schutjassen? Jui-st ia,
bij gooien.
ÉËi";top-Tienrr klassement luiode als volgt:

,,
1. Jan Nieuwland Jr"
2" Uilke Nijholt
3. Hans Horstnan
4. Maarten Meester

5. Chris vr Hardeveld
6. Sinon Visser
?" Jappie Mijnheer
B. Jel.le Wagenaar

9. Jan van Veen

I0. Gerrit Otter. '

Iiaartliefhebbers, laten we hopen dat we votrgend
.;;; net zt n aLLén weer l-euk en sportief zuJ-l en.
iiáá"tË", net als deze keerl lan!.di! is een leuke
iràAftiá wel-ke wel gehandhaaft dient te vrorden.
:jó-óBtómst' v{as niet-slechtt paar mag best nog wat
i"otén worden -. .boe &ee1' zielen, hoe meer vreugd.

J.M"



PROgniMNII ZITERDIG 5 l'{J.liRr

D. pup.
C. pup.

B. Ftlp.
Sen.

01d eboorn
OIq eboorn
lVarga

01d eboorn
0l-d eboorn

o.N. s.
2e- Oerterp

1o.00 ur
11.00 u. Y-.

f4.00 u. N.

16.00 u. á.
14.00 lt. /r.

?

v.d. Schaaf
NriB
Stuurman
Jongbloedzm-

Otdeboorn
O.N.F.
Jistrun 3

zoNl.4c 6 M.{igg

0ldeboorn4-JubbegaB 10.00uur
0ldeboorn I Robur 12.OO I
Oldeboorn2-ï,emner3 f4.00 rr

Robur no. I in de eerlte kias F.V.B.

ïreid er
oefenwed strij d

n. J. Hassi.ng
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ENIGE WEDER.I,/JR{gIIEDEN 0ïs3 p3 VEI?ï:OSINGI

Het l-eek ons we1 eens interessant toe in welke ge-
bieden err streken nu de loten verkocht worden.
Y/e ztin sit eena voor u nagegaan en hebben ons zeLf
op een regenachtige zondag aan het werk gezet.

ïn totaal zij.n er n594}t loten verkocht, deze zijn
a1s volgt onderverdeeld :

Oldeboorn
Ikkrum
[ijnj e

2850 stuks
560 stuks
280 sttdcs



Grouw

Gorrediik

Heerenveen 276 stuks

L,eeuwarden- I82 stukê-

Nlj-Beets' L45 stuke

ïïï:ïi"r",r. l;i :li:
Buitenr.and ' 4 sruks (waarond"" 3ïï:Ïiïu 

en

190 stuks
136 stuks

Het Bestuur'

-O-O-O-0-O-O-O-O-O- O- O"- O-

-o-o-o-o-o-o-o-o

De rest g73 stuks ,ii-n verkocht in de provincie
ptïË"rá"á en als we een "" 111:".,93td
hebben opgemerkt dan is e r'- geen gen

Ë;;;;";;Eeslagen' aihoewei cornii;m en

náofiu"a-ái tocÉ bovenu'litsteken "

In 0loeboorn zijn dus 4Bí," van de Ioien ve-t'-'I:'i';hi'


