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Zo leden we afgelopen zonoag onze tweede nederlaag tegen
Surhuisterveen. Toch was het mijns inziens dit keer
niet nodig geweest. Immersr bijna de gehele tweede helftt
toen we met 1o man moesten spelen doordat R" Yalk uitf t
vÊld werd gestuurd (waarom zt n tegenstander dan niet,
ze decien beide dezelfde overtredingl ) waren wij het db
domineerden, maar het gelukte ons helaas niet deze
veld meerderheici in doelpunten uit te drukken.
Iïadden we 1n de eerste helft uit hetzelfde vaatje ge-
tapt, dan was waarschi;-ntijk de overwlnning aan ons
geweest. Zondag &.s. is het eerstè vrij.
Het 2e won thuis, darleij een straÍschop met 1-0 van
0.N.3. Geen slecht resultaat dus, maar Rinus was dui-
cielijk ontevreden ove r de vele kansen die zrn voor-
waartsen misten deze zondag. Zondag uit tegen Read
Sgart 2 zullen die kansen dan wel benut moeten worden
om tot een overwinning te wilten komen liikt orlsr
Het 3e zorgde voor een aangename vemassing door thuÍs
royaal met 4-t mede-kandidaat voor een promotie plaats
tffispolia 2 met lege handen naar huis te sturen.
Er ivaren doelpuntón bij van ttbiizonder goede makelij't
zodat we de toekomst met ve.r:trouwen tegemoet zien.
Ook zondag thuis tegen Jubbega 7 moet er gewonnen
kunnen worden, als er met dezelfde inzet en elan
wordt gespeeld als tegen Y/ispolia.
Het 4e verloor verrassend met 2-0 in en van Jubbega 9.
'rf.,iever de benen heel en een nederlaag dan ande.r'so&rr,
aldus een, teleurgestelde aanvoe.rder Ni jholt.
.Al-s het zo erg was weten we nietr-waar na, een nedecLaa.g
zoek je (ulteraard) gra"ag naar oo.PzàkêI1r



Zondag ult tegen Udiros 5t ztl er wel]icht weer kans
oo heistel in naar wij á'ê'íIrlêIII€rIe
óïoéUààrn ZM tenslortá verloor thuis van toploper
Èáutá"*"" Z. Ze boden ver'woedde tcgenstandr maaÍ'
f.ó"Oen niet vór'hinderenr mcde door enige zwakke

;;;;ï"n, o"t cle gasten met de volle buit weer
hui-swaarts toog.
T,at,erdag à. s.-iit tegen Rotteval-}:?.. il., o'i' de kans
aanwe zig om *"ái-een; met een overryvlnning thuis te
komen.
ïEï"Ëó"oe raad voor de meesre speterst wat regel-
matiler Oe tralningen bezoeken kan beslist geen

kwaad !
ïïï-ê"iO uiteraard niet alleen voor de Zl'1 ploeg I
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OLNEBOORN 2_ O"N.B' 3 T-O

tilet ecn mooi voorjaarswcertje kregen we als gastetr
C.N.B " uit lrachten.
ó;;;- iegenstanáórs oi-e we deze competitie "r. gerdei'
1radoenontmo"t,ryoustenwedcpunteninl,r.achten
echterlat cn.
;;;;-e eÀ mat:-ge weclsirijd van vorige week be gonnen

iive met nieuweïoed en'nét spelbeeld was iets beter'
i,Ta een gelljkmatige weostriid va.n v,re erzlJcien -1-ukte

iiet ons ni-et te scoilcli"
Na de thee en weer wat meer aanaringen kregen we wat

meer kansen maar de score bleef uit'- -

tllaav fret nooofói Flgeg tog doordat 6'^én^van onze
;;#";;;nliói;-à;^6;]-Eep91" i-n hct doel'viaar we

uere cht e-en qtráf Ëcfrop kresen' die Tinus v"o'
+ïËutis'taEiiridiÍà:ie;fi"frgán;;iqe! 
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OLIEBOOEN 3 - \'[ISPO],I.A 2 4-t

Na weer een paar weekies rust moeste.n we de wei in
en wel tegcn \ïispolia 2. Dit betekende een 4 puntsl
wedstrijd, ondat zowe} lVispol.ia als wii nog promotie
kansen hadden.
nirekt vanaf het begin gingen wij in de aanval en dat
resulteerde al vroeg in een voorsprong door een doel-
punt van Sietze Jager' -. ..

laarna ging de stri-jd geliik op'met aan-b-eide kanten
kansenr-zoÀder dat f/ispolia echt gevaarLtjk werd.
lïalverwege cle eelste helf t keurde de schei-d srechter
een doelpunt van ons af en vrist hii even niet oat er
een vooráeel regel bestond. :

Vtak na di-t'geval konden we toch nog op 2-0 komen
door een kopstoot van Meint Hofstra.
laarna was VispoÏa sterker, maar kwam niet tot scoren"
Na de rust een overv'Jegcnd sterker OldeboornT
lit en enkele mooie kànsen waaruit Sietze Jager en
Geert Klompmaker scoorden.
lat het nog 4-l v,rerd door een benutte strafschop van
X. Post deed er niet meer toe.
-rtl met al een uitstekende wedstrijd dje ons misschien
weer meer vertrouwen geeft voor de resterende wed-
s trij d en.

J.D.
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l. Enkele weken gelêden kreeg de jeugdconmj-ssie ver-
sierking in de persoon van Bouke Haspels.
Het ligt in de bedoelÍng dat Bouke tot het volgende
seizoen ingewerkt EaI worden om dan als jeugd-
secretarls het nieuw*--"o*p"titie .te starten.



Een enthousiaste, Fientere knaaP
gings gebeuren goed vol-g! en zLJn
club hopelijk lang mag bewijzen.
Succes er mee

Friesland-Cup voor pupill-en:

Na nederlagen van 10-0 en B-0 werden onze D-pupil.len
al- sneJ- ultgeschakeld door he,t sterke 0.N'S. uít
Sne ek.
Een prachtig vaantje van de F.V.B. gergoedde veel,
hopen vre ' 

&gsg''gg.:.--e-r-qg v.
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D- PUPILLÏN

lVe moesten zaterdag voetball-en .begen Sneel;"
Toen we begonnen, had Sneek de bal- uit.
De ( sche icl srechter) sneeker waren 'lle 1 ste.,:ic,
Op 20 minuten had Sneek, een goaL geniaaktt 1'-0,
lVeer opnieuvt beginnen"
Vie proberen een goal te maken
}laar ja, we hadden geen kansr vJee"ï'een" 2*0",
Nog t5 mj-nutenr eh weer , 3-0.
lVeer opnieuw beginnen'
Vie proberen de bal naar voren te doe-r"
N1aai Sneek.had we er dc ba]. en scocro c vÍeei- ,ió;:
goal gemaakt, 4-0.
lvïaar Jan v.d. !Ïal zei, beter ve-r'dedigen'
En we gingen weer opnieuw, Romke schopt dê-
bal veiweÀ, en sncek had weer de bal c-nscoordc
5-0.
Toen floo! de scheidrechter.
Pauze cven uitrusten.
En oe twe eoe helft hadden we 5 doelpunten verl-aten.

Ge schi'even door Jent j e Einde '
(!eze wcek moeten we weer tegen Sneek).

die het vereni-
waarde voor de

2.



ïNTE:?IlNn: zaterdag 19 maar! &.so l

NErEËr,ÍN!- NqORp - rEnsE nEpuqrrsK

(voor spelers van L5/L6 jaar)

in het Cambuurstadi-on

.rïanvangs vier u.tlrn

te leeuwarden

}nze B en Á-junioren gaan deze , ongetrruijfeld' inte-
ressante international-e wedstrijd, bezoeken.
Ey ztjn nog een y1;i|;!,al lcaarten te verkriigqq
bij B. de Vries,*Xï6-tTemËËffiTfr*-
V/ie nog mee wi-} moet vlug zr-Jno
Lry:.f*ij_ ggf:an-ui t 

-D 
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We moesten ver'l-eden week tegen 0"N"S. voetballen.
Ik schrijf nu pas overr verl-e den week omdat het
verslagje 'JC La'e.t aanikvra.m.
idu gaan we ovcr hi:t voetball-en prateno
ïk w'eet er nj-et veel meer van? maar wel dat het
1-o, 2-o, 3-C 4-0 cnz tot 10 aan toe.
Vooi ons'dÉs een grote nederlaag, Honkie zei.z'i volgen-
de week moeten we naer 0.N"S. tceil.
Nu even ,tusscndoor wij hopen dat onze trainings-
tijden verschijft worden naar half zeven of nog
l-Íever zeYen uur.
Ik zei u al we moeten naar 0-.N-S. toe"
We kwamen door veel omrijoen aan"
Nu even over het omrijden oat door Honkie veroor-
,- -.,llt ;lïerd. Viat een oen hè I i t I



Om tien uur Precies begonnen we'
ó'.'n.S.--eiÀg àii,efrt in óe aanval. Ik wist het eerste
schot buiten de netten te houden, maar het tweede

schot vloog me voorbi-j l-0 dus' -" ..'.

fr"'"=p*"ráÀË oá*giilt -Ë"tu" dan de vorige week des

ondanks ging ó:N:S: door met aanvaLLen maar bijna
werdal].esgestuitdoorvoortreffeliikeF,pelers?
rió*["*".0. V"ó^, Henkie Numan en Peter Ypma'

wá-áittg", de Pauze in met 3-0"
il E; ;ïor" kregen we warmá thee' rk heb wel thee
sedronker, ,.r""-Ïàter -uteek ciat het ve::keerd was.r i\.
Fr""* not n "uà, 

g"uoel van binnen in de tweede helft
i;:'f;";"eËi*k-duEáriir. "9t ons mee, t"l eerste ik
iiïIr-oit-, die-ui"i"i. schopte* cve",r3 heen en toen

;ï* d; bat vlak'langs de paaL Gn tcn tweede weer

een schot weeb vlak fangs áe paal en l:" derde na

:; ;;;áirooí-:_n oe veríediging met allemaal spelers
i"Ë.E"t"nd ers en medetegenstandêrs'
ràËÀ *iut ik de bali te bemachtigel'
Ondanks alle gàfok-*urd*het $och B-0, weer een grote
ncd e rlaag "

lus uit de tr'riesland-cup en de compli-menten voor 0'N'See

ze w&Yen gewoon te sterk voor ofisr
lii*"*te bésl-uit ik oit voetbalverslag'

Jan v.d. Wa!
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Standen opg emaakt t/n 6-3

4 kl. H.

OrN.F-. .4ldisBcl-La z
Olci eboo rn 3

Read Swart 3
Tijnje 3
Gorredijk 4

L4=?ê
L2-L7
L2-L7
L2-L6
L4.L6

I.,ange zwAag 4
WisfoJ.ia 3
Blue BoYs 3
Jubbega 7
Thor 3
.Akkrum 3

r3-12
13-r1
L2- 7
13- 6
L2- 5
13- 3

Lrz L52



4 kl-. L.

Tijnje 4
Jubbega 9
Oldeboorn 4
0,N.8. 6
Gersloot 2
F,F. S. 3
Jubbega B

Oldeholtpade 4
Udiros 5
Udiros 4
Read Swart 4
Bakkeveen 5

Pup. E

ln trVarga
2o G..1,.V" C. I
3 " Ikkrum 1
4 " f r'nsum
,. !ï.w, s.
6. Oldeboorn
7. Jkkrum 2
B . G. .4"V. C. 2

L3-24
L4-2L
L2-L9
13-19
r_1-I3
13-12
L3-L2
L2-, 9
13- B

13- 6
. 1I:5

L4- 4

_. L.52-).L52

LL-20
r:ll-16
r0-15

q-.1 c)

1l-- 9
10- I
l0- 3
10- I

Pup. d o

l. ,Akkrum I
2. .FrisÍa 4

3. Oldeboorn
4. G"i,.v.c" 2

5. Irnsum
6 " "j'kkrum 2
7. Scharnegoutum
B" G..A"Y.C. 3

9-18rr-u
10-11
1l_-11
10-10
11-10
8-3

10- 0

C1
lkkrun
Dr" Boys 3
01d eboorn
G..r1"V.Co
Dr" Soys +
De Sweach
Irnsum
fta$g$'

uz
1. Di"achten 3
2. .Dr. SoYs 5

3. Dr' Boys 6
4, R"1íoF. 2
5. lIiOR
6. Oerterp 2
7. Drachten 4
B. 0.N.8, 2
9. 0.N:-T" 2fó. óLtleboorn 2

Lo
2.
3.
+,
5,
6.
nlr
LJo
9.

0-f7
0-r5
9-10
B-9
B-9
9-70-6
8-4u-z

I
I

LL.2L
r1-rB
r0-r4
11-13
1r-13
10-t2
11- 7
10- 6

lb: A



Jun B l.
l. Boornber'gum
2. T.F.S.
3. H.l.T.
4. le Sweach
5. Jrnsum
6, Jubbega 2
7. 31ue Soys
B. lVispolia
9. Ol-deboorn
l-0 0.N.F.

J';rt. A

J.Oldeboorn
2. De Sweach
3. Blauw ÏVit 3
4. I-reeUw.Zw']
5. Dr. Boys 3rc|c'c(Jr tJa\,).Ur

7. freeUw. Zw,Q
B, o.N,s.3
9, Dr. Boys 4

9-rB
9-L7

r0-14
9-L2
9-9

11- B

r0- 7
l-0- 6
]0- 3
9-2

t0-20
l0-14
10-14
r0-13

B-. 7
9-7
9-6
9-4

10- t

SCIL.
Jun. C

Rottevall-e 2
Oldeboorn 2e

Prosramma 19 lviaart à.s.

Oldeboorn zïLe
Oertcrp 2c

l-1.00 K.B. Jepma
11. O0 K.v. d . Schaaf

sen. Read Swart 2 -
" Oldeboorn 3t, Udi-ros 5

Drachten 2

Programma 20 .Maart a. sa

0l-d eboorn 2
Jubbega 7
Oldeboorn 4
Oldeboorn 1

B.'U.' v.d "Bi jLeid er
S. Fabriek
oefenvledstr.

r0. l5
10.00
10.15
10. 30

.íà?


