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OIIERZÏCHT: .

?o ko{t-je-napr eens zien *3t_4u' but"kent u,,, uhder eenbepaald_e_ druk-t-e spelen. Zeldenhebben wij oe fáàr,Ji,etljd zulke unieke kansen gehad or ddn of móer <tuc.t..
!u!!en te scoren dan in de wedstr-jd zondag tegen
Buitenpost. Maar door te gehaast Ë.1l-en doén, d-oorte weten de moeten winnen, gingen lalaas deze. kapsen
voor ons verloren.
Mede kandidaat voor degradatie /tkknrr. stuntte gewel-
dig dcor thuis nog z*o, n degradatle kal6idaat, Tijnje,
met maar liefst 5-2 te verslaan.
ê.sr Zondag wederom deze ontmoeting, Bàar dan in fijnje.
Mocht de thuisclub dan wederom verllez€r. is lkkrurm
wel binnen vermoeaelijk.
Mochten wij dan thuis van Gorredljk kunncr: winnen
(het zaL wel tijd worden nut t ) dan ziet de toekomst
voor oe Tijntsers er erg sombcr ult.
Maar zoveT is het nog nÍ,et,
Vermoedelijk zal de wedstrijd lïkkrum-Oldebooln t.Z.t.
weJ. voor de besli-ssing moeten zo?ge,n, aL zíjn er
uiteraard nog meer mogelijkhed.en. '

Het alftal- van R. Da.o verloor alweer, dit4aal teleurr-
stellend met I-0 uit tegen /ikkrum 2.
ZeLfs een strafschop wisten de voorwaartsen van het
2ê nlet te benutten, laat staan een_rtnomaaltr doel-
punt, alhoewel, volgens Rinusr êf, kansen genosg zíjn
geweest. Maar doelpunten ndken 1s en blijft een
4oeilijke zaak soms.



l,ts er herstel 1n zt\ Zondag "tegen O.N.F. 2 betwijfelen
wer al hopen we u:terelard dat het wel zo zal ztin.
Het 3e bleef op de goede weg dgor.de zware uitwedstrijd
tegeá mede-kaná:.OaaÍ voor dó 2e plaats (*glkg recht op
prómotie geeft)1 Read Swart J, verdienstelijk op 0-0

te houden.
Een over het geheel genomen beter Read Swa::t voetbalde
wat urakkelijker en bleef komen, maar mct onz'e uitval-]en
waren ook wii niet ongcvaarlljkt
Zondag tegen langezwaag 4 moet (en kan) er weer gewonnen
worden om in de race te bliivenr
Koploper (0.N.I-'. 4 in deze afdeling verloor haar eerste
weàstrijO in dit seizoen en wel tegen 'rr/ispolià 3'
Het 4e had een rrsnS-pperdag" doordat een half uur voor de
aanvang va.n de. wedstrijd haar tegenstander Sakkeveen 5
liet wóten, slèchts over 6 spelers te beschikken, zaclat
men maar van de reís ]naar Ol-cieboorn" af zag. Men krijgt
49. o.m.. 2 wlnstpunten in minderlng, maar hoe moet dat dan
al-s men met... c. '.. 0. pugten onde.r aa.n de rangschikking
staat ?.
Zondag tegen Gersloot 2 zal
dachten wi j. Illaar welJ.1cht
hicr zeLf anders over.
Otdeboorn zm lnad de nodige
tal op oe been te brengenr,
ulte1À0etljk toch gelukt om
te komen tegen 0.N..f.5.
Het werd weer een nederlaag, maat alles went op den
duur nietwaar.
Maar als de ze.necierlagen-rceks
zateirdag thuis tegen Drachster
sterk betwljfeflr, aJ-. is de ba1
weet het maar nboit t"

J .lv1 .
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le aanblik van \0iepie Z. àïgelopen zondagr vvas al even
ruig als van leider R een week daarvoor.
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wel de nodige zorgcn geven
denken de mgpsen van Nijholt
moei-te zaterdag om een el-f-
maar het is Jan van Veen
met 1l- voetballers u1t

wordt onderbroken a.s.
Boys B, wordt door ons
nog steeds rond, dus je



OIDEBOORN 1 - BUITENT]OST 1

0p een tanelijk glad veld ontvingen we zondag j.1.
runner-up Buitenpost, die tot nog toe al een respec-
tabel aantal punten verzamelde.
Een knap spelend O}.deboorn was gedurende de gehele
wedstrijd op jacht naar broodnodige punten.
Tegenover de zeeT weinige scorlngsmogelijkheden bij
de gasten, stond een groot .aarrtal del-rijpe kansen
aan onze zijde die echter door PECHT. PI/'l en goed
KEEPERSGELUK onbenut bleven.
Het veldspel van OJ-deboorn was zonder meer goedn
verzorgd conbinatiespel opgevoerd in een vrij hoog
tempo. .
Een-attente verdediging (tvieger, Piet, Johannes de J.
en Gerrit) gaven vri;wót geeÀ kans wêgr
Daarachter een geconcentreerde keeper (t'lander) die
de weinige noeilijke balJ-en feitJ-oós verwerkte.
Het niddenveld (lérend, Birrne en Klaas) werkb al steeds
beter samen met verdedigÍng en aanval en weet.het spef
a.L aardig snel te verplaatsen over de beide vleugels.
Rinse, lykle en Jan sneden regelmatig door de zwakke
verdediging van Suitenpost en gebrulkten met midden-
veldspelers aJ- veel-vufdig tempo wissellhgeno
Er zit beweging in de zaak en met deze kwaliteit a.an
boord moeten we uit cie zware thuiswedstrijd tegen het
dit jaar sterke Gorredijk (3" ptaats) punten pakken.

I.leid 1ng'
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?'aterdag lecien we dan onze zoveelste nederlaag dit
seizoen n.l. met 3-0 ten O.N.T.



Na een tamelljk goede start waarbij we zelfs met iets
meer geluk een voorsprong hadden kunnen..nemen" ..doch
een doelpunt maken blijkt bij ons altijd nog een vrij
zware oBgave, kwa,men we tegen het einde van de eerste
helft' tóch op l-0 achterstand te staan. De tweec,e
helf t koncten we ije jongens van 0'.1{.T. niet de baas
blijven, want meteen werd het 2-0 en halverweáe kon
onze"keeper VeJ-d een iets vreemd stuitende bat niet
onder controle krijgetrr dus 3-0.
Dat de nederlaag ni-et hoger op liep hadden we te
dankenr BedeêItelijk .an ons zeLf omdat vve het hoofd
koel hietden terwi jl cje j ongens van 0.N. T. steed s
meer alleen wil-qen doen, wat dan uitloopt op veel
gekanker onder eJ-kaar en het spel nietten goede
kornt.
Nog even een v'raagje er tussendoor, wist u dat er
bncrer eerf voetbalschoèn maar elf noppen mogen. zitten.
Dit werd ons duidelijk, ffi oe "sl-éóht'r lóidende
scheidsrechter in de rust anze nopp,en kwam contro-
leren bp spijkers of schërpe noppen; omdat er iemand
van O.N.T. gewond was, maar dít kwam door een steen
op het veld.
ií;Oun" de control-e merkten we op; zeg hier zirten
e.q dertien onder, waarop hij zet er mogen er maar
elf onder zitten; verder geen comncntaer.
Deze scheïdsrechter vvas zo zeLfierzekertl dat wanneer
iemand buitenspel stond, waarop cle grensrechter.rl&-
tpurlijk de vlág omhoog, hij J-iet doorspelen, dit
en andersom kwam meerdere malen voor, hetgeen veel.
gekanker en gelach oplevercie.

Graag maak ii< hierbij gebruik, de jongens nog veel
succes toe te wensen in het verdere seizoen en hoop
dat cle stemmíng, wel-ke steeds gced was, nooit àe-
kanker maar steeds veel plezier, goed mag blijven.
llouden zo en vee.l- succes toegewcnst. 

.

Theo Jelsma
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Jubbega. 26 - Old eboorn

?.aterdag moe stcn we aantrcd en tegcn - Jubbega.
ïvaar we thuis met J-0 vaia hadden-verlorenl dus wehadoen nict aL te veeJ. hoop.
Jubbega ging direkt zwaar ln oe aanval maar vle hiel-
den_ stand, vrat soms erg moeifijk ging.
\ie kregen W?af-weinig kanseno Èarn Oósterbaan kreegnog een leuke k..ns maar hij schopte 1n cje grond,
j ammer.
Met cen 0-0 stand gingen we dus de rust in.
Na de rust rryas het a]- weer net zo"
\,ieer proberen alles weg te krijgeitr:ook kwamen wÍj .

er nu wat meer uit.
De mensen uit Jubbega werden kwaad en ze wilden
iedereen die'hen maar net aanraakte de grohd' in
schoppen, wat hun echter niet gelukt is,Einderijk daar floot de scheiidirechter zijn laatste
tonen.
Erg tevreden gingen we -we eT rro.i:*T huis.
Toch altijd vreer éón puntje, nietwaar.

Jelle Otter.
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Zondag 27 maart inoesten we dan tegen Re.ad
Same4.met ons ook édn van de koplópers.
Thuis hadden v/e gewonnen, naay dat-zou nu.
vallen.

Swart.

niet mee-

\I/e gË-ngen met goede moed [en strijde en het bleek al
gauw dat we wel partij hadden.
ivlet de rust was de stand O-0..
pnler het genot van een kopje thee werd ons door ortzeleider wat moed ingepraat.



En er werd besloten om cie joker in te_ zetten.
finl Èóf"tra voór J. feunissón, die geblesseerd
raakt ilaJr zijn etrkeJ..
g;-;ero na dó thee ook weer goed gespeeldt
zodat we 0-0 konden houden'
!ïaar we allemaal zeer tevreden mee lvàrêfl'

S. V. Z.
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OLDFBOORN lA- 0'N'S: 3Á

on de zesentvri-ntigste maart lebben we tegen het
Snêker O.N.S. gcvoetbald.
i" Ou eerste nófft ging het allemaal niet zo best
án alte kansen die we [regen werden verknoeid.
In de tweede helft ging het een beetje.beter en
*Ë f*.*en"op 2-O doói doerpunten van Dicky en
!ïillem.
pas in cie }aatste vijf mlnuten glng het zoals het
áá fr"fu wedstrijd had moeten *a',n.- en door doel-
p*ron' van píêti Hc;nkie en Broer werd de stand op
5-0 ge-bracht.
ó"à."*uek komt Blauw-Wit qp be zoek e! dat kon weleens
;; gevaarlijker tegenstandér , da1r 0'N'S' 3Á dat
*Àt à'*ru 5 dóelpuntén nog goed wegkwem, worden'

Jelle Jan v.d. Hoekg
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Nos 6 punten uít 5 wedstrijden

scheid.en onze á-junloren, na de 5-0 winst tegen
0.N.S. 3I, vaJr het kamPioenschaP'
ó;;i;" átt feit verwacËten we in.deze Laatste fase
wat meer publiek op het terrein (net kost echt niets)



Á.s. zaterdag de lastige thuiswedstrijd tegen het
Ireeuwarder B1auw-tr'/it 3l vorig jaar kanpioen in deze
klasr
In le.euwarden werd het eerder dit seizoen na een
spannende strijd 2-3 voor onze jongens.
Uw steun is welkom !

Stand aan kop: l. Oloeboorn lÁ LL-22
2. l. Zwal-uwen 3. 1l--I5
3" ne Svreach 10-14
4. Blauw Vit 3

Tot zaterdag 4.00 uur I I t t
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PR,OGRI,I, iIN Z.{iTERD"/.G 2 "APLIL

serr. Oldeboorn zm - nrf Boys l4.oo JnC. Ensing
pup. E Oloeboorn G".A.Y.C. 2 10.00
FuF" ! Irnsum Oldeboorn 10.00
Jun" "A Old ecoorn -. 3lauw ÏiÍt 3.1, 16" 00 H. v.ni jk
Jm. B Boarnburgue - Oloeboorn 16.00 S. Dootjes
Jun. C Oldeboorn O.N.F. 11.00 E. Krist
Jun" C Oldeboorn 2C - Dr. Boys 5c 12.30 Mej.D.Yoetbc

Zondag 3 ÍPRfL
Oldeboorn 1 - GomediJk I 14.00 Tj. J. Starke
0ldeboorn 2 - O.N.F. 2 10.15 J. Stoelwinder
Oldeboorn I - Lrangezwaa.g 4 12,00 leider
Gersloot 2 - Oldeboorn 4 10.00 H. Mulder

Het nieuwe veld zal n:-et eerder gebruikt kunnen worden
dan in september.
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Sen.
Jun C

\ïoensdag 6 aPril

Oldeboorn - Dr. BoYs 4h
fhor Oldeboorn 2C

18.45
L8.45

I. Post
[j. Zandstrt

Zaterdag 9 aPril

Oldeboorn ZM - Sua.ueer 4 14.90
G.,L.V.C. 2c Oldeboorn ].c 11.00

Paasnaandag ]-t ÀPril

ïr.
R.

F.
J.

Eppinga
de Soer

HoJ-trop
Stoelwinder

Olcieboorn 1 ?
Oldeboorn 4.,-:, Drachten 4

Oldeboorn4-0.N.3.6

io',. n

\4tij fe]-eci.teren
Jorisy- Jetrtjer ElJ.ert

net de geboorte van hwl dochtertje

VirOENSD4q-1.}-jpril.i--....r-_

Irnsut 19.00 J. 3os (n)
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