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OVERZICHT.

Nog 3 wedstrijden te gaan en het is bekend:
!ïIE ViiN DE IRIE???

Met het volgende-E6hêffi Ede:166r de boeg kunt u zeLf
nagaan wie de beste (of slechtstel) kansen heeft:
TFS-Ot boorn; /rkkrun-Ot boorn( t t ) ; 0tboorn-V/ilp.-Boys.
/,kkrwr-Bultenpost ;,Akkrum-0r boorn; Surhrv€efi-íkkrum.
Ti jn j e-Haul e5rvi j k; Gorred i j k-Ti j nj e ; \tilp. Boys-Ti jn j e .

!us dan zonaag uit tegen de à.s. kampioen TFSI
IVlochten we da'ar één of nreer punten kunnen weghalen,
dan kan men spreken van een uitstekende i:restatie.
Iïoewel TFS nu direc.t ook niet over een 'tvuonderploegl'
be schikt, kunnen de knaperil uit Dr. Compagnie soms af en
toe lekker raak schieten (zLe Jkkruml ) en dat 1s nou
juist iets wat wij node mi-ssen. llnfin, we wachten maar
af - want anciers?

Het 2e verloor alweer, en weer met l-0.
Hun voorhoede laat het de laatste tijd ook al afweten,
eelr euvel waar we met ztn allen een beetje mank aarr
SAAï SOItrS.
I\laar als er weinig of niets meer op het spel staat ver-
flauwt de animo ook misschi-en?
Ook zonaag uit tegen Nieuweschoot 4 voorzien we weer
veel moeilijkheden voor deze ploeg. Maar we vergissen
ons wel vakero naar J.S. zegt dat is niet €fgr a1s er
maar wat 1n het krantje komt, vandàer....

iíet 3e is ncg steeds in de race om de 2e plaats,
welke, zoaLs reeds eerde opgemerkt, recht geeft op
promotie naar de Je klas. Ils we dat 1n het volgende
krantje ook (nog) kunnen schrijven, hangt geheel af
van het belangrijke dubbel-treffen tegen medepromotie-
kandioaat 'Iljnj g 3. Zondag ào s. uit. Woensdag 20 april
thuis (6"45 uur) thuis. Dat belooft watt Er dienen
mlnimaal 2 punten u1t deze dubbel-ontmoeting te komen



wil het le mee blijven -doen. "rl.r resteren hun dan nog
3 thuiswedstrijden en één uitwedstrijd.
ïíe zí jn zeer benieuwci.

Het 4e won met 2-L van 0NB, zoals ze ons verteld
hebben. Gezlen hebben vve het nlet, maar de ultslag
val.t ons niet tegen, temeer daar we wlsten dat SimonIsukkelde" met volcioencie spelers, e en euvel waar ook
vooral het ZT;i-eLftaI mee sukkelt.
Zonaag thuis tegen Ti jnj e 4 ztt er víeer een ovefllin-
bing in lijkt ons, al n,lssen ze .,{. v.d. Meulen nu
ook' I'Iog mee r zotSen dus. . . . I
0'boorn ZIVI tenslotte had een vrij weekenci wegens
terreinafkeurlng. Zoals aL reeds opgemerkt, ook deae
ploeg heeft een gebrek aan spelers op dit moment,
wat erg veÍ\relend is.
tsegonnón '!et 18 spelers(t ) ut nu.....
Inoien JaÀ toch over 11 spelers kan beschikken zater-
dag da.n voorzi.en we vooflftaar ook n:g een (tfeine)
overwinning, tenminste a1s je zo hun tegenstander
leest: Suameer 5.
l\taar ja, de bal is nog steeds rond gelukkig.

J.ld.
-o- o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- o- o-o-o-o-o-o-o- o- o-o-o- o- o-o
NOG 3 PUI.{TEN UIT 4 IVEDSTÍIIJ'EN.-

Resten ons nu flogr na qe 4-0 vvinst op Bl-auw tVit,
van het kampioenschap.
Gebakken dus zou je zeggen, maar de bal is nog sreeds
rono en ciaarom zal err na deze uitermate belaingrijke
overwinning, zeker gewonnen moeten vvorden van Dracht-
ster Boys, lets waar ik en hopenlijk het gehele eff-
ta- het volste vertrouwen 1n heb.

Een ovenvinning van 4-0 dus op Blauw iiit. Deze uit-
slag was maar een nratlge afspiegeling van het veld-
overwicht dat we de gehele wedstrijd hadcien. Xls on-
ze fr:ontlinie wat geconcentreerder met de opgelegde
kanseri was ongesprongen was het zeker . !. 0 gewor-
den (zeLf invulJ-en, nlet aI te erg overdrijvenr €h
de Ínzending sturen naar !/.v.K., V/.Y. en R.V').

iiiaar luttele minuten voor de pavze wist \/illem
Visser dan toch de bal in de netten te schroeien, het-
geen !i illem in de tweede helft nogmaals lukte.



Na deze tweede treffer leek het hek van de da, want
het vlas rïte Oosterhof die blnnen enkele mi-nuten twee
gave treffers op zijn naan mocht zetten. Blauw l,ïit was
volkomen weggespeeld, maar het was Ol-0eboorn die de
ramp voor de trstêds jesl niet nog erger wild e maken.

Na het laatste fluitsi-gnaal gingen we zeer tevreden
naar de kleedkamer (en naar de kantine, naar helaas die
bleek weer e,ens gesloten te zijn).

Piet.
-o- o-o-o- o- o- o- o- o- o-o-o-o-o- c- o-o- o- o- o- o-o-o-o-o-o- o-
i{O TNII.,EN IF

Nog 3 punten en de "Ars zt jn eindelijk kampicen.
Zaterdag een lastige uitwedstrljd in lrachten tegen
Dr. Boys 3X.

FROGR.Al,ïi'{l Lt,.
Thuis; teeuw.ZwaL 3 (Zl apr. ) en Dr. Boys 4!,.
Ufij- Dr.Boys 3J (f 6 apr.) un ieeuw.ZwaL" 4!,,

nXT MOET IUïICXN! ! í
ST/iNl ; I . 01d eboorn LL-22 28- 55ffi-Eop 2, I-,. Zwaluwen 3 L2-L6 31-18

3. Ie ;vreach 10-14 2B-I5
- o-o- o- o-o - o-()- o- o-o - o- o-o-o-o-o- o-o- o- o- o-o- o- o-o-o- o-
OL,IEBOOiiN 4 - OltB 6. Uitslag 2-L,

Een op 2e Paascirrg gespeelde wedstrijo, waarin wi-j weer
vo1tallíg aantraden. Indertijd in Drachten was het voor
ons ook al een moeilijke vredstrijd, aLhoewel we ciie wel
wonnen, maar vve waren gewaarschuvrd voo:' deze tegenstan-
d er.
ONB speeltre de gehele wecistrijd met een scherpe buiten-
spelval, waar onze voorsten regelmatig inl1epen.
lit spel ligt ons niet z,o goed e àangezíen je in zo'n
situatie va.naf de mlddetliTn naar het cloel moet sprin-
ten, en ctat ip^yoor de meesten van :ons een heel einci,
vcordat j e darï"ëen schct kont 1s de "lucht" op, zoaat
de jonge verdedlging van ONts het gevaar dan weer kon
keren

De eerste heff t ging. v{i j'ivel geli jkti jdis oF, trte.àT _cenaàrtvaL vàn ons werd'mót de"hano-ondérschept, fiaarin de



scheidsrechter een strafschop zag.
Kees \,/i-ersma benutte de penalty op een uitstekende
wljze, bfj deze stand vrerd het hoog tijd voor een
v\rarm balkj e thee . 1-0.

Na de rust, .,11bert liijholt was gewlsseld voor Cor
tie Boer, kregen de gasten nog enkele kansen, doch
men kon cieze nlet benutten.
Een scherpe ctrne r van liees, werd goed afgeronci door
H. Brander, dus 2-O.
Vi-jf ninuten vccr tijq werd onze gastkeepe r. Jan lijk-
stra (nog bedankt Jan), verrast dóor een hard schot,
?-L. Een nog furleus aanvallenci ONB wist toch nlet
vercier te komen, mede ctoorctat onze vercrediging goe<i
sloot.

Een redelijk goede wedstrigd wat perspectief bieclt
voor ce match tegen Tijnje. Rest nog te vermelden,
dat !,.v.o.fueulen een oif iciele *arrëchuwing kreeg' ,un
cie scheidsrechter, wij c.tachten niet terecht, maar de
goed pratencle scheidsrechter ciacht e r anoers over.

- o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-]o- É-o -o- o- o- o-.!;-F;:31á-o- 
"-oOi'EtsOORN lC - ONF lC. 3-0

Zaterdag 2 apr1l mcesten we voetballen tegen ONF
uit tsoornbergum.
0m 11 uur noesten we op het veio staan maar met enlge
vertraging, want ll'i"Brouwer was te L'aat. li/e hadden de
eerste helft van de wind af.
lVe vraren voortdurend in de aanval en wc hadden mooie
kansen om op voorsprong te komen.
Eindelljk kreeg D.Bethl-eher,r oe bal en schoot op de
goal" Door het mociderbad je voor de goal deed de kee-
per uit en viel achterover in de goal.
nus 1-0 voor ons en zo gingen we de r.ust Ín.
De thee viel er goed in want het wa.s erg koud. f/e ciach-
ten dit te verliezen omclat Oi,lF nu van wind af had,
maar dit pakte anoers u1t want na + I0 minuten ge-

speelcl te hebben scoorde l"3ethlehefr. -ilen mooie goal
links in de hoekrï,/ij gingen dlrect weer in de aanval
en haOden veel k.:Írsêrl. Einoelijk benutte G"FïeereÍnó een
kans gceci en door alleen door ue gaan werd het een
goal. lJus 3-o en dat was tevens qe eindstand. En hadden



we weer 2 pwrtqn verdient.
Volgende week -tegen G..n.V:-C:

. :-.] :

i

en d-at-ygrdt geen makkie.
Jan v. cl . , 1/oud e .

, ti

d'at
ook

veel g-:luk.
lrachten schoot
voorbij vloog.

- o - o- o - o'1.o- o- oa6 ! g,- g;ij- o- o-o-o- o- o- o - o - o- o -o- o-o- o - o- o
i-.':.

O],DEBOORN 2C -IIR.,1CflTSTER 3OYS.- 0-6" :

--

We moebten 2-4 voetballen tegen de lrachtster Bo;ys.
De le keer dat wq daartegen hadden gespeeld hadderl we
met tB-O verloreri.' ' ' :::

lus we dachten oat wordt iets van 15- t/n''.-2O-0.
I'faar toen we aan het speJ-en waren toen merkten we
Drachten'helemaal niet zo sterk was en we hadd'en

zo hard dat een hrek'schop he! d:oel

ÍIet was en het bleef 0-0 in de le helf't.
Toen we 1n cle box waren was de stemming nogal opwindend
en we moQ,sten, zb doorgaan en een beetje vel-'] er en niet
ie gauw oj?geven enz. klonk het.
Toei miss Ëcheiosreehter(eS) (*" hadden een vrouwelijke
scheicjsrechter). ons op haaloe glngen wc het veld weei
op" '
Toen moesten we tcgcn de wind in.
En werd he! aL gauw 1-0, 5.minuten later 2-0" :

.l,1Ies werd nogal, precles'b{-jgehouden doqr de scheids-
rechteres, want' hct boekje- kwam nogal-gar*w tevoorschijn,
ze had het,ook wel beet kuRnen hou<ien wgntrhet werd
3-or 4-0, .5-0 en tenslotte,6-0. ,- ,,

]i/el' verlorên , maa.T toch betc'r.,oan 18-0o
:

'i 'Ieuiíis- Jelsma. ií
-O-O-O-O-O à'O-O-O- O- O- O- O-O-O-O-O; O-O-O-O-O- O-O-O-O-O- O-
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pE rR$gER!
- de trainer heeft gelijk...

de trainer heeft altiid gelijk....
zelfs als een speler gelijk tteeft' bliift punt
I van kracht....

- de trainer kont nooit te laat, hii wordt
opgehoud€í!. .. r

t - de trainer drinkt niet, hij neemt een verfrissing....
de trainer venlaat nooit plotseling het speelveld,

-hij wordt weggero€p€rlr..r

, - spelers konen bij de trainer met eigen ideeën,
; nèn verlaat hem weer met de ziine...

- wle de tràiner bekritiseert, bekritiseert zijn
elgen plaats in het elftal:

) - de trainer zit nooi-t te pratenr hii houdt een
: bespreking.... *

i' de tÉainer blijft altijt trainer, zelfs in zLjn
zwembroek.

- d"e trainer kont nooit trai.nen, hii korot doceren'...
de trainer wordt geen karopioenr hii jubile€Pt'. o.

de trai.ner verslaapt zíeh nletr hii rust iets
Ianger. uit....

. M.1.4R VERGSET NOOIT. .... DE TRiIN]'R BEGON /,IS' YOETB/'I,LER'

(Zo nelot de Sportparade
tlr. 3r L977.)

-o - o- o-à-o-o-o- o- o- o- o- o- o- o -o- o -o- o- o -o- o- o- o-o- o- o- o-



olrnB0O_RN 2,:_0iYr' 2.- I-2. :

Even }eek het erop ctat de zomertijd ook het 2e elf-
tal hao getroffen, om 9.4, waren er namelijk nog
naar 5 spelers... {r'laar dit viel_ gelukkig nog mee en
zo tegen l-0.15' irirr haoden-we-"ff , speleis om &ee te be-
ginnen.
te regenstander was OllF uit Boornbergum. En daar we
in Boornbergun 1-1 gelijk haciden ge speelci , hadden we
eerr re'dl-e kans om deze wecistri jd in ons vooroeel te
besl-issen, alhoewel deze concl-usle lets te voorbarig
f.eek gezLen het spel 1n de le he1ft.
lange trappen en veel balverlies en soms wat te veel
inoividueel spel waren het kenmerk van een slechte
le helf t. .den partlj voetbal die veelal- op het mid-
denvelo w€rd gestreden, met zo nv en dan een tegen-
aanval waarme,e de voorhoede eigenlijk geen ra-d meewist zowel- bij ONF als bij ons.
In de .r:ust werd ons duidelijke taa.L toegesproken,
wat de nodige inspiroties voor de 2e helft opwekte.

De le 15 roinuten van de 2e helft. was een furieus
spelend 2e bijna nlet te stulten. Maar de 4 à 5
scoringskansen die hi.eruit ontston;{en werden helaas
onbenut.
Na zot n 20 mlnuten spelen kreeg het spelbeeld van de
le helft weer gestalte en OliF kwam daarooor weer een
beetje terug in h4n eigen spel.

koncben'cscorên. Na dit cioelpunt kregen wij weè? wat
meer vat op het spe1, maar door de druk van dit ene
doelpuht konden we het voetb.a!, wat wij de Ie 15 min.
hadden laten zien, niet meer-op cje mat leggen.
Er werd louter en alleen op kracht en werklust ge-
speeld. Maar uit deze kraehtexplosie konden vve in de
laatste 5 min. toch nog li,ngs-zig komen.
loor een knap genon€n corner kon Tlnus Il{ raak kop-
Fetrr nadat hij al een paar minuten cei'Cer op de lat
had gekopt. Deze vreugde was trouwens van ko::te quur.
nireet.na oe- aftrapr w€ haciaen nauwelijks tijd om
ons achter weer ee.n beetje te organlseren, kon ONF
uit een dubieuze positie (buitenspelpositíe?) alsnog
de 2 punten mee naar huis nenen.

a
ï



íl met al hebben we toch blijk gegeven dat we hetvoetballen nog niet verleerd zijn. (ru kwartier v.d.2e heLft en de vele scoringskanáen die we hebbengecreërd ).
Met wat meer overleg en kracht in het spel kunnen
we misschien nog een paar koplopers opróllen en anders
doen we het zonder overleg en kracht, want winnen
zull-en we nog een paar keer doen al is het al_leénvoor het trouvle publiek en voor het moreel .

Sleger Í1.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o_o_ o_o_o_o-o_ o_ o_o_ o_o_ o_o_ o_ o_o
lBusul\{ - 0L}eB00nN I PUPrtLrN._

Zaterdagnorgen vertrokken wij om harf tien uitDool-hof naàï Irnsum.
0m tien uur floot de scheidsrechter af.
Na ongeveer een kwartier te spelen naaktc rrnsum eeng?"+ dus l--0, de laatste 10 nrinuten gebeurde erni"ets.
Toen floot de 

"cfÊi-asr:echte 
r af voor de pauze.

It de pauze kregen wij thee.
jlr de pauze probeerden rve <re stand gelijk te kri jgenr
Maar na l0 minuten we::ci er aarl onze-kani 1n hct Ëïrar-schopgebied hands gemaakt, dus een penalty voàr
ïrnsum.
Jan v.o' \ial onze keeper had de bal maar de bal draaÍ-de hem weer ui_t de hancien.
Yerder gebeurde er in de wedstrijd niet veel.
De eindstand vÍas 2-O voor Irnsi.ml

plet Rodenburg,
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- o-o- o-o-o_ o_ o_o_o_c_o_ o_ o_ o_o



PROGRJI,,IM !, L6 "APRI],. -
Pup. D Oldeboorn GÍVC 2 10.00
Pup. E /rkkrum I 01d eboorn 9.00
Jun..,', lr.Soys 3l Oldeboorn 14"00 D.Boonstra
Jun. B 0loeboorn 'IFS 11.00 R.Voetberg
Jun. C Jkkrum Oldeboorn 11.00 R.Mulder
Jun. C Drachten 3C - 01d eboorn?CL4.00 l,elder
S en. Suameer 5 Olci eboo rnZMLí .L5 .1,, J .lVIe et sma

PROG.tdr'[/i/, I7 liPl?Il. -
TFS 1 0ldeboorn I f4.00 C.K" Buis
N. schoot 4 010 eboorn 2 LO.15 B.J.de Vries
Tijnje I Oldeboorn 3 10.0C lvl,il.\tiljngaard
Old eboorn 4 t-i jn j e 4 10. 00 Joh " Rooks

WOriNSl/iG 20 JiPiilL. -
Oldeboorn 3 Tijnje j 18.45 E.v.d. Dam ;

-- oo 0oo-,-

DINS!.AG 26 -l,Prlli.l moeten weer 20 leden gekeurd
worden, ciegene d1e aan de beurt zLJn kri jgen
nog nader bericht.

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

Ptt0l'10I'IE IIN tEGi?,1l./;TIE-I?EGELING, _! 0{:u4Ë_llQ1r,-3 41, . -
le 3 hoogstgeplaatsten in de le klasse prcïovercn

naer cie 4e klas Iil'{VB.
le mogelijkheid bestaat da.t oe 3 l*agst geplaatsten
in die le klas degraderen n-ar de 2e kl-as. Dit is
afhankelljk vain het aantal el-ftallen dat uit 0e 4e
klas IIi'iYB degradeerd. Dit ku-nnen 1, 2 of J elftallen
zí7n.
le k.rnnpioen van de 2e klas t, en B promoveren naar de
le klas. Ie laagst geplaatsten uit de 2e klas .[, en B
degracieren naa.r cie 3e klas of spelen een beslissings-
wedstrijd om uit te maken welk elftal naar de 3e



klas degradeert.
Dit 1s o.à. mee afhankelijk of er meerdere standaard-elftall-en uit de 3e klas promoveren.
Deze beslisslngswedstrijd wordt op neutraaJ-

gespeelo,
Reserve Klassen.

De 3 kampioenen uit de reserve le kl.as'/,, B en C,
promoveren naar ae reserve kl_as ;-l'lVB. De Z laagstgeplaatsten u1t deze 3 kl-assen degraderen naar de
reserve 2e klasr "'De kampioenen va.rr oe reserve 2'e klassen L t/m D,pro-
moveren naar de reserve le klas. !e iaagst geplaat-
sten uit deze teserve 2e klas li t/n D dégradeien naar
oe 3e klas.
De 3 hoogst. geplaatsten uit de 3e klasse L t/n n
promoveren n&ar oe reserrte 2e klas of Ze klas sta.n-
daard-ei-ftallen. De laagst geplaatsten uit deze 3ekl-as oegradererr naar de 4e klas.
De 2 hoogst geplaatsten ult de 4e klas n t/n L pro-
moveren naar de 3S klas.
(OfOeboorn. S komt' uit in 4e klas Iï, Oldeboorn 4 1n
4e klas L).
De reden van deze wijziglng is dat wij de reserve

2e klas van 4 afdelingen naar 6 willen brengen en de
le klas van 5 naar 6 afdelingen.

loor deze w:.jziging is het mogelljk dat deze kl_as-
sen, die nu uit L2 elftallen bestaan het eerste jaar
ult mlnder el-ftallen bestaan, maar dat wordt dan het
volgende seizoen weer aangevuld.

-O-O-O-O-C- O-O-C-O-O-O-O-O- O- O-O-O-O-O-O-O- O- O-O- O-O-

terrein



De zaterd.ag voor Pasen was het, dat ze speelden,
ik bed oel, Íkkru.m-TFS.
On*'eveer 4 uur was de aftrap, het spel was nog niet
r"ig beztg of de gezlchten van de Oldeboorn- en
tijii" "sípporteré" werden asgrarwr de "supportg"F"
vaá irnsum-én Gorreoijk klaaroen oPr want hun clubs
hàoden theoretisch nog een kansje op het ka"npioen-
schap.

/,kicrum hielp twee kansen om zeep, tussen bovenge-
ttoê*g" ',suppolters" werd van geziehten gewisseld 9l
zo bleven ze oan ook staan, de gehele rnledstrijOr di9
gez]3|.ten van Tijnje, Oldeboornr lrl?t+T en Gorrediik'

\,'le geloven nlet óat hier nu werkefijk sprake-was
van léecrvermaak, bii die 'f gupportersi' van Oldeboorn
erl lijnje, .maar toch vras dit merar even meegenomellt
ciat vórliès van -AkkrumT 0-5'-- 

Paasmaandag vveer dezelfde rrsupporters"
tr-/ikkrum-Irnsll-m" r i

Tot de rust stonden de gezichten van de 'tsupportels"
ià" gldeboorn enoTijnje og mooi wcerr het kon toch I
nj-et anders, 't was al 2-0 voor Irnsum'
wtet de geziànten van de supporters van Oldeboorn en
Tijnje, gi-ng het pa cte rust, als met het weer, het
*uiO"steáOs*donkerder, hoe kan het ook anders, dat
verrekte ikkrum maakte nog gelijk ook'

óp zích niet zo €r8r -zag-i g -ee " suppoi'ters " oenken,
waaï nou beglnt hetzeffoe leiden weerr nou moeten we

er vveer om knokken, Óo niet te degrad€r€rl'--láË-ïe weten, uat de zenuwell je haast op vreten, ik
sloet er niet aan denken, als die scheidsrechter de
áerste goal van lrnsum had afgeketrfg: het rook naav
hands en dan waar de tweede goal ultkwam, was oat
niet buitensPel?

OtOeboorn I doe je best, dan kan er niet gezegd wordent
t'z,e hebben er niets voor gedaanrr'

--oo0oo--


