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Ondanks het nict spelen van Oldeboorn I efgelopen
zondag, was het toch een goede dag voor hen.
Zowel*l,titnur (tiruf s met 1I2 van !{áulenvijk) a1s
Tijnje, uit tegen Frisia, verloren, zodat wii weer
wat ilvri jer kunnen ademhalen'r.
Zonoag thuis tegen Buitenpost kan neg I'opklaringenil
brengén - als er gewonnen wordt tenminste - daar
l,kkrun Tijnje ontvangt. Een spannende aangelegen-
heid dus.-\vó verwachten een kleine overv"vlnning
voor Oldeboorn en een over:vinning van Tijnje.

Het 2e verloor royaal met 4-0 van Read Swart uit'
liet schljnt toch da[ de elan er wat uit is 1n deze
ploeg. i'ïóchten wii li*t nis hebben - dan kunnen ze
àat áondag bewijzén in de derby tegen Jkkrum 2'

Íiet le bleef óp de goeoe weg vr-a een 3-0 over-
winning op Jubbeáa 7. Zondag uit tegen Read Swart
3 wordÍ eèn ultermate zware gpgave, . €o eeriijk ge:
áegd voorzi-e 1k dan ook een. (kleine) lu{erlaag, al
ho6p ik ulteraard dat "miin" jongens het tegendeel
zullen bewij zen.

Het 4e veiloor dit kcer nietr maar speelde niet
onverdienstelljk gelijk uit tegen Udiros 5'
Zondag thuis wórdt er weer eens gewonnen liikt onst
atrs. r . . .

OfcieboOrn Zll1 verlocr dit scizoen voor de zoveel-
ste keer, dit keer slechts met 2-Q ult van Botte-
va1lc 2. Zaterdag uit tegen oNT 5 zaL het ook wel
rïeer moei.-ijk worden lijkt orls.
(lit keer máar ee.n sumier overzichtje, dit wegens
iiSogebrek).

J .M.
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J4ICI{'IEN 2 - 0LDEBOOlli\i 1.-
0p uitnodlging van i)rachten 2 speelcieÍt tfle zondag

i.1: een oefenwedstrijd in Drachten.
Éen op enkele plaatsen .gewltrztgd cerste elftal
speelóe een prima wedstrijd tegen 9en_technisch
slerkere tegenstander ole uitkont in de Reserve
le klas I('N.V.B.
Deze interessante ontmoeting bleek een goede ge-
legenheid om eens een aantat_/r-junioren te testen
een beproeving ciie de heren Tijsmar l{aspels, Vi-sser
en VeId.stra verdienstelijk doorstoncle4.
Degelij ke toekorlstmuziek!

FIet Éleek weer eens dat we tegen technísch be-
gaafde ploegen sterk voor de dag komen en besJ-1st
À:.ets hóeven onder te doen voor al-l-e tegenstanciers
in de 4e klas C.
Zo ook zondag i.l.r een goed spelende verdedlgings-
lini-e die" wel-iswaAr enkel-e gevaarlijke sltuaties
meemaakten maar beslist een "puikerr wedstrijd
spe eld en.-Het middenvelcl dat opbouwend/aanveLfenci en ver-
dedigend keurig werk afleverde zotgdg in sa.menwer-
king-met de aanvaL voor knappe aanvalspatronen uit
wet[e Jan oe Jong twee gave treffers scoorcie en
Rinse op de lat kogelde.
Ruststanq 2-A in Boarnster vcorde4lr oe tweede
heift een iets beter Drachten dat vri; snel langs-
zlj kwam zoncrer echter verder ult te lopen.
Zo-eincligde deze leuke strijo in een 2-2 gelijkspel.

Conclusie; we kunnen het wel, met wat meer geloof
in ei-gen kunnen slagcn we er in de resterende 5
zware-duels (Oat wel) zeker in het volgende
K.N.V.B.'seizoen te bereiken.

.A..S. zondag Buitenpost thuis, met vler kiloneter
ve rd erop /,kkrum-Ti jn j e .

Succe s.

leiding.
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ROITEVIJ,I,E 2 - OIDSBOOffN 7,M.-

Na een snel-le blik op het korfbalveld reden we
door Rottevalle heen en vonden het rrvoetbalveldrr.
Ilet was $leer eens overduidelijk hoe veruend we in
Oldeboorn zijn met onze sportverenigingen vergele-
ken met dle vaJI Rottevalle.

lrie kwartieT na aankomst konden vve beginnen.
Rottevaile was al snel dichtbij een doelpunt wat
door onze attente keeper voorkomen werd.
Onze voorhoede kreeg een paar leuke kansen om de
score te openen, sra;ar de modder vloog vaak hoger
dan dc bal.
Ook de scheidsrechter had het erg moellijkr hii
vlas kleinr. zag dus niets en iedereen liep tegen
hem te schre êtrwe rt r
Zo zag hr1 ook nlet dat onze grensrechter vlagde
voor een duideJ-ljke buitenspel-situatie en gaf Rot-
tevalle het l-e doelpunt cad€&tl.

Na de pavze met krffle met theesmaak, begon de
2e helft die nog chaotischer was dan de le.
Rottevalle speelde veel met de hand en wist onge-
straft aL onze tegenstoten te onderscheppen.
Bottevalle drong aan en wist een 2e doelpunt te ma-
ken. Oldeboorn zakte als een pudding in el-kaar en
was bfij toen het eindslgnaal klonk.
In de kleedkamer werd heel wat gekafferd en mj-s-
schlen wel terecht, want door veelal op de valreep
te verliezen kweek je teleurgestelde spelers en een
elftal wat binnen de kortste keren plat ligt.

Gerk Numan.
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Na enige vertragins 4oordat " ohannes te faat was, 
.

vertro[.ken we vót goeoe bedoelingen (-voor de *cIub)
naa"P rtead Swart, de linipe.
De wat onguur liikepds l?i.nus coach (hij had ztch nlet
geschorenf verT6Ï166s wat ons te doeÀ stond. vïinnen!
fhuis met 5-1 gewonnen dus theoretisch gesproken
zov er geen vuiltje aan de lucht moeten zijn.
Tevens werden we gewaarschuwd niet te reageren op pro-
vocerend hard of misschien zeLfs gemeen spel.
Enigszins nerveus staptcn we het veld c1l.
lïet was aan het spel te merken, doch na enlg tikwerk
en een knappe pass werd door Tinus iVi een penalty
geforceerd.
Bovengenóemde belastte zich eveneens net de taak
deze tq bènutten.
IuIa,ai'helaas. Vorige week raak, deze keer mis, vol-
genqe keer lrieer raak Tlnus!
Ioor c)eze 'klapil was een tijd je aan onze kant aile
lijn in het spel*weg. s

De rnensen uit de Knipe creêrden wel kansen maar deze ,
werden ni'et benut hoewel het de lat was die hen daar-
bij in cÍe weg stcnd.
Na verloop van tijd herwon Oldeboorn het initiatief
maar dit levercie behalve een door de nieuwellng
Rinke rakelings oveï'geschoten vrlje schop niks:'op.
Door een ongelukkige samenlcop van omstandigheden kon
;leao Swart toch voor de thee l-0 maken.
Tijdens de rust hadden we besloten in oe 2e helft meer
goals te maken dan ilead Swart.
iiiar-r dit pahte geheel anders ult"
Heel l-oom-spel, iet te bang (gemaakt?) en een gewoon
knap spelende tegenstander zorgden er voor oat 01de-
boorn met 4-0 de boot 1n ging"
Íiet is jornmer jongens tre&T €1.s. zonÓag tegen lkkrum
zullen we ons van de goele kant q&oe ten) laten zíen.

\i/iepie.
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ST.ANNEN.- Opgemaakt t/n 13-3.

Irange zwaag 2

Jubbega 5

Lemmer l
nrachten 4

N. Schoot 4

0.N"8. 3

OLtEBOOifN 2

0.N,F. 2"

Read Swart 2

/ikkrum 2

Renad o 3 :Ë

Gorredijk l

:rí 2 winstpunten in

0.N. T. 5

Eastetmar 2

Dr. Boys B

Y. env.3
Rottevalle 2

V. enV. +

Suameer 4
0!leboorn ZM

Suanoeer 5

Jistrum 3

15 26
L5 25

74-2r
L4_L9
L4-Lg
t4-L4
13-13
74-L2
L5 11

137
L5t

--11-:--9

170 -168
mind ering.

L2-20
11-19
11-16
11-L4
11 ,- .13

L2-IL
11 - 7

11 - 6

11 - 4

tt2

39 L2

53-11
31 - 9

49-L7
36-13
23 26

22-L9
23 29

L4' - 42

L9 38

L4-47
6-66

329 -329

49-L2
39- 8

30-L9
32 29

34-25
25 27

L5 28

t7-29
16- 39
L4-55

LLz -LL2 27L -27L
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Sen. O.N.T. 5 - -Otdeboorn Zl,i 10.30 F.J.Brlnkman
Jun..A Oldebooqn -0.N.S.3X 11.00 Ji.v.d.Meulen
Jun. B Jubbega 2B -Oldeboorn 11.00 R.Mulder
Jun. C Oldeboorn TC-O.N.T. 2C 14.00 P.H.Damhuis

PROGRJilvllI/, 2? tvl/,LR3' -
Oldeboorn t -Buitenpost L l-4.00 "A.deJong (O)

"[kkrun ? -010 e boorn 2 10.15 J.Schokker
Read Swart 3 -Ofdeboorn 3 10.15 .A.J.deJong
OId eboorn 4 -Bakkeve en 5 10.'00 leider'

Rimmert Sisinga is zijn voetbalshirtje kwijt geraakt
in de box, de vlnder wordt verzocht dit even te mel-
den aan Rimmert,

--==OO0OO==--

GEVoNDEN fN EI'I 0l!'l IE BOX. -
4 blauwe trainingsjacken
geeL/zwart irainingsjack (n". 7)
zwart/wit tiainingsj aók

groene trainingsbroek -

donkerblauw vest met rits
splj kerbro ek



spi j kerj as j e "':'" "

rood-zwarte sjaal
wit spoitbroekje
lichtblauwe herenslip
donkerblauïve regenjas
zwarte jopper
lichtgroen hemd

VERIORENT bruine herenportemonnee.

DS. .NIEUi'/OLDSTR.,l,'.T 17.
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VOOR].,OP]G OEtrENPROGRfi IÏ./. 1C I-FTA;.-

l. V. en V. I Oloeboorn I
6 aug . t&tLv&ng 19.00 uur

2. Mlnnertsga I - Oldeboorn I
10 aug, Aanvang 19.00 uur

J. D.f.D. l- Oldeboorn I
14 aug c ttàrl\ía.rlg 2.00 uur

4. 01d eboorn 1 G. -4.V. C. I
L7 aug. .Aanvang 19.00 utrr

5. 0ldeboorn I - Hub. Sneek 2
2L aug. .Aanvang 2.00 uur ?

6, Jubbega 2 Oldeboorn I' 24 aug. .Aanvang 19.00 uur



VO9Rï,0PIG OEFENPR0GRII\{1iIX .A-i 91.
1. V{orkr-m 11 Oldeboorn l-0

6 aug. Ianvang ?

2. Minnertsga Oldeboorn l"A
1O aug. .Aanvang 19.00 uur

3. 0ldeboorn tJ - G.J.T.G. 1- 16 aug. i,anvang 19.00 uur

4. 01d eboorn " li - Jkk:'um lÁ
l0 aug. r'ianvang 19.00 uur

+ 2 bekerwedstrijg*n, waarschi.jnfijk
op 20 aug. en Z'l augustus.
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W/,/rR B.T,IJFT DE COPY YOOif DIT CIUBBLJ!?

Heusr €r kan gerust nog wel wat bii.
tt Hoeft niet altijd over voetbalfen te gaanf
er mag ook wel eens wat anders in.

TOT SCIJRIJFS.-

le Redaktie.-


