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Het is en blijft e€n sBannende zaak in de vlerde kl-asse
C. 0ldeboorn en Tijnje sleelden belde uit en beide
speel0en tevens gelijk, wat vooral voor de Boarnsters
toch een uitstekende prestatie inhieild. rs Morgens in
[ijnje gaf niemand daár een kans ook maar é6n luntjerijker te worden. 3n zie, met een beetje meer geluk
hadden ze de pot helemaal gewonnen hoorden wij.
Maar al-s er zondag ê.s. in de uitermate zware en be-
sl-issende (t) uitv'redstrigd in en tegen Ákkrum ook zo
gespeeld wordt, welJgi"cht redden we dan hef vege lijf t
Het is natuurlijir overbodig te stel-len dat iedereen die'
de Izwart-wítten'r een goed hart toedraagt zondag in
IkkrL:s aanwezi-g is en vetl zteh Laat horen uiteraard.
Het 2e verloor alweer, en weer.slechts net ddn goattje
verschil. Ze zltten wat vast op dit noment fijkt het.
Enfin, het seizoen is gauw voorbij en in september weer
met frj.sse moed ervoor. Zondag uit tegen Gorredijk 3 lljkt
ons weer een te zware olgave voor hen.
Het 3e speelde niet onverdienstelijk uit net 1-1 gelijk
tegen Tijnje 3. Het was een ener{/erende wedstrijd wêêr-
voor de zoveelste maal dlt seizoen, de.achterhoede
bl1jk gaf van hun krachten. \ïoensdag ie de return ge-
speeld (we schrijven dit op dinsdag) en zondag ontvangen
ze Jlk\run 3r wat geen problemen nag gêv€rlr
Hei; 4e nerloor thuis met 3-1 van koploper tijnje 4t
zodat hun kansen op rpomotie dattig zLjn verzwakt.
Zondag uit tegen . Udiros 4 noet er dan wel gewonnen
worden, willen ze nog epigszins needoen ín htxl afdeli.ng.
Onnogelijk lijkt ons daï-nlett

,



Oldeboorn ?,n tenslotte kon ook al (weer) niet tot winst
[oáèn al'werd er danig weerstand geboden naar wij ver-
nu.*.n. Met 3-2 gingen-ze eervol tén'onOer in Suamêer.
Zaterdag tháis Íegón.V e{l V 4 wellicht eindelijkueer
eens een overwinning(kje)?.
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L-r. s. olleroonu t-1
ttEen taktisch sterk spelend 0loeboorn wist T.F.S. eell
puntje afhanoig te_naïenfi aldus meldde de lrachster
óàuránt nraanoáfi i.f . i.n een verslag van deze zenu\\'vretende
ived striid 'lat t,pLrÁt jet' kon vo'or zolvel Ol-deboorn als T.F. S.
nog *èfeeÀs een groot PUNT blijken te zijn met ncg
2 duels voor de boego .

l" Cornpenijsters Utéken inclerdaad (zoals in .ltklcru'm

Z-*óf.Ëá-teËug af te z1en was ondanks de 5..0) het spel
niet te kunnen makeno É

Vandaar'een Oldeboorg.dat uit een versterkte gesloten
cjcfensie wa.ehttc op een kansje en dat kre egr f,€sultaat
wa$ een 0-I voorsprong.
fok hierna bleek [.F.S. geen afdoende antwoord .''e

i:ebben op de verdedigingscirkgl- -9et twee. vleugel
verdedigèrs een centr ale ve;'dediger en twee
middenvelders in de mand'ekking.
Daaryoor een terughangende Rinse die de bal af en toe
iergend lang bij àien hield en zijn opdracht zo
priËa vervulde. -De 2 vleugelspitsen- zorgden. bovendien
àok nog enkele nalen voor witt"e geziehtjes Ín de
l.F.S. defensie.
Over het algemeen weinig paniek, behalve.dq}. tijoens
het eerste [wartiertje Áa rust- toen we via de naast
selesen'weilanden ttuitverdedigdenlt. ;

Ïn-OËze periode maakt Berend Nijhol't met 'cen pf?cht
van een L,opba1 de geli jkmaker. Gevolg een 

. 
geweldig

siotoffensief en dé Boársteis met de rug tegen $9 '

ilil;-Àu.á" Í.F..S. gieË in de fout door constant de
baL ín ae sterke céntiumtrechter te gooien, ipv
het speL over de vleugels te verplaatsen'



Sanenvattend een geweldig knokkend eerste elftal dat
de juiste tactlek vond om T,F.S. te trotseren.
/ikkrun zweet nu al !

't-iJl-^ 
:

: Leiding
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Gef ellciteerd .i ongens :

Wat na de l-e competitiewedstrijd al enigzins duidelijk
werd, 1s er dan uitgekomen: Jullie hebben het genaaktl
Over het algemeen weinig tegenstand maar darr nrt is
het nlet toevallig of juist logisch dat alle duels
worden gewonne.n.
Vriendsóhap, enthousiasme, ínzet en een stel leuke
vo etballers .
Natuurlijk was er weleens wat gedonder of gekanker,
gelukkig naer anders zouden jullie -v-ast niet gezond
zíjnr.....ó... 5ï

Zaterdag de thuiswedstrijd tegen Leeuwarder Zwaluwen 3,
de ploeg rvaar we het in de hoofdstad no,5a1 frnee aan de
stok haldent!, d,:.rk e..' c.àij hol, het fijt:, \\rees een goede
kampioen en maak het karwei af. Succes.

Haiko en Sonnie
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VIN HET BESTUUR

Met ingang van heden is de ballenbox aangevuld mpt 10
nieuwe trainingsballen. ne oude en kapotte ballen zijn
weggeha?ld, zodat we nu met 16 behoorlíjkê'ball-en verder
kunneni' Hopenlijk.wordt er door de H.H' trainers nu
eens wat meer aá.ndacht aan de telling besteed.
.l,fgelopen seizoen' zijn nanenli';ik van de voorgaande
serie van 10 al 4 ballen zoekgeraakt, tlJ's we vleten dat
d,eze bal-len 40 à- 45 gulden pei stuk kosten dan zijn ne
bet al-lemaal- eens dat dit besl-ist nie.t te veel gevraagd
is.



Ook de }.eiders van de verschillende elftalfen mogen er
best eens uat neei" op toezien dat na het intrappen voor
de wedstrijd de ballen terug komen in de ballénbox en
dat deze ook op slot konct. De balJ.en ztjn voor het gemak
genu.nrierd. Voortaan dus minstens 16 ballen in cie bal-len-
Éox. (mmer mag ook).
Verder wj.llen wÍj U even onden de aandacht brengen dat
met ingang van vol-gende week alle traíningsatributen
in het ma,terj-alenhokje te vinoen zí3n en daar ook terug-
gebracht moeten worden. De sleutel" komt itr de ballenbox
te hangen.
0p deze manier hopen we cie box weer een wat'beter aanzien
te geven. .AJ-s er nu in de box eens niet meer met ball-en
geschopt wordt en cie schoenen buiten schoon gemaakt
worden dan 1s er weer een brok ergernis rveggenomen en
kunnen we onze. tegenstanders tenminste op een fatsoen-
lijke manier ontvangen.

lruniddels hebben 20 $eden een oproep ontvangen om 26
.April gekeurd te v;crden, het keurJ-ngsgeJ.d zal onze
penningmeester in zrn geheeJ. a.an het keuringsbu.reau
afdragen, het keuringsgeld zaL t.z.t, op u verhaald
word en.

Het karopioensel-f iá1 jtln. A zal samen met j.c.e
bljeenkomen va.n 17,30 tot 19.38 uur Ín-.hote1 Goorres.
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Oldeboorn zn. - Y en Y4
Ol-deboorn - Zwaluwen 3ÁO.N;F. Oldeboorn
0l-oeboorn - lfarga
Oldeboorn 2C - Drachten 3C

14"00 u. 3. Nijenhuis
i6.00 ll. A. .rïchtien
11.00 u. ivi. de Jong
11,00 u. Y. H. Schukken
11.00 u. Leider



Ákkrun I
Gorredijk
01d eboorn
Udiros 4

3:3-

Zondag, 2.4 ApríI
Oldeboorn 1 14.00 u.
Oldeboorn 2 10.00 u.
.Akkrum 3 10.00 u.
Oldeboorn 4 10.00 u.

.4.8. Níjboer
R, Hoekstro
J.S. Hooghiemstra
L. Boltje

1ïoensdag_3? Jlpril
Pup. ! Groep 35 OZ>) wedstrijcl ílo. 23

Oldeboorn-Scharnegoutlur ingelast 19.00 uur.
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KAP]OTÏ'í

Na een erg matige wedstrijd zijn we dan uiteindelijk
(voor vele van ons team) kampioen. In het vori-ge
clubb]-ad stonc dat I/r €og 3 punten uit 4 wedstrijden
moest hebben, $ààT;omdat de Sweach verloren heeft va;r
Leeuw, Zwaluwen haïden we nog maar 1 puntje nodig or,1

kampioen te worden. 1{e hebbu;n nog 3 wedstrijden voor
de boeg namelijk 2 thuis tegen freeuvu. Zwaluwen la(a.s. zaterdag), wat een leuke weds;rljd kan worden,
dus kom in gr"ote getáílen opzetten en Drachtster
boys 4J, en uit nog .een wedstrijd tegen leeuw. Zwaluwen
4A. Deze wedstrijden zvLLen we moeten winnen willen we
promoveren naar de proinotj-eklas, aangezíen !ïe meer
afdelingen zijn dan promotoeklassen zal men kijken
naar het aart\aL winstpunten dat een club behaald heeft.
Dan nu over de ontmoeting met lrachtstdr boys 3/',
Het was over het algemeen een tamelijk harde vredst-rijd
en ik mag dacht ik ook yel zeggen óén van de noellijkste
van cie competitíe.
Na een paar gevaarlijke uitvallen van de voorhoede va.n
Dr. boys-kwamen we op voorsprong door een mooi doelpunt
van Dikkie Numan, maar het bleef uitkijken met deze
knapen, want ze waren erg fel maar door een paar keer
goed ingrijpen van de achterhoede en ook we1 een dosi.s
geluk ble'ef de stand tot de rust 0-1 in het voordeeL
van de Boarnsters.



Na de rust hetzelfde beeld, maar hadden we we1 wat
meer veldover"*icht en na een ni.nuut of 15 à 20 was
het weer de heer Nuna.n dle met een l-euk b-óogballetje
de keep€r Basseerde en de stand op 0-2 bracht. -

VJ.ak voor het eind vieJ- er nog een naar voorval voor
doordat Johanná"--raruË""t-naaát nl3 de ba]- ar -ktemvalt
had werd gegrepen door een aanval-J.er van de Boys.
Ik vind dat het publiek zich weJ- wat neer mag laten
zíen, vooral zaterdag want ik geloof dat er voor
ons weJ. wat meer aan de parl hangt dan een- voetbal-
wedstrijd. Tot zaterdag.

3ouke.
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IlffRUM - OIDEBOORN 5.].

Za\erdag &oesten we voetballen tegen ákkrum"
0m 9.00 truf,,
Ikkrun had eerste de aftrap.
De aanvoerder van ons* was Jan lieuvle trïijbenga.
le aa:.voerCer van ,'ikkrur,'das Sietse"
Toen ging .Akkrum in de aanvaL. .

Daarna scoorde .Akkrr.m êen goal dus l. " O'.
Dus hadden wij de aftrap vóor O.Ideboorn.
Even later scoorden ze 2-0. , ,

!ïeer een aftraBr en later toen gingen we in de aanval.
Dan blaast de schei-osrechter af voor PI,UZ!.
ïn ae Bauze kregen we warme J.imomade.
fn de tweede helft haddcn wíj de attrap.
25 roinuten voor rust scoorde Siegfried de bal. hoog
in het net dus 3-1.
De afÈrap was van .Akkrun, even later scoorde rti,kkrum
ee,n goa]- dus 4-1. 'b

!ïeer een aftrap en even later heeft lkkrum gewonnen
met 5-1.
Evqn later floot de scheidsrechter af. .

Gerke van Kalsbeek. '
ét' :
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THOR2C;- OIDEBOORN 2 C
'i

Vioensdag 5 april moesren we voetballen tegen thor
in lippenhulzen. .We hadden maar tien maar" dusiing ,. .

Douwe Sethlehem mee. '

En we begonngn met volle mocd dus. Onze tÍjdelijke.
speler (Douwe) oeed goed zijn best, wij zeLf natuurlljk
ook. Maar reeds na eeá pàar mj-nuten viel het eerste
doelpu.nt., maar wij verloren de moed nog niet.
Maar 5 ninuten l-ater víel ook het tweede doelpunt.
Maar toen gingen wij regelmatig 1n de aanval- en op het
laatst l-ukte het Douwe om een doelpunt'te maken.
(Dus het eerste doclpunt van de hete conpetÍtie).
Taarna maakten de anderen nog een doelpbnt.
Daarna floot, de scheidsrechter af voor de pauzet :

ïn de tweede helft glng Thor direkt weer in de aanval.
En na korte tijd werd het 3-1" \ile ded.en nog een poging
om een doel-punt te maken maar die midlukte, warrt de
keeper had de bal- reeds in de handen.
Díe schopte cie bal wel verder dan dc niddellijnr daar
stond toèvallig óén van Thor en ging er met dè bal
vandooro Onze keepër was kanslcos, hct werd toen 4-L,
Toen gingen wij in dc aanval; Vlakbij het strafschop-
gebied $regen wij een strafschop, Jan de Soer nam hem
en gaf een pa,ss riaar louwc en iie maakte er een ooel-
p[nt van.
Irater máakten de anderen nog een doelpunt vlak voor
het elnde. nc eindstand wag 5-2.

Theo de Groot.
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Suameer - 0ldeboorn zm 3-2

!ïe moesteír aigelopen zaterdag naar Suameer.
Het begin was al- moeilijk want er kwam geen scheids-
rechteF opdagen en toen-ze -édtr gevonden hadden die
fluiten wou begon de wedstrijd.
lïe kwa.men aI gauw met 1-0 achter.
Maar een minuut of 5 later has het M. Hofstra dle de
stand gelljk naaktel l-1.



Daarna werd het 1-2'
[oen kwam eB êen vrije traB van J. Quarré net buiten
het strafschopgebied. En die belandde in de rechter
bovenhoek 2-2.
Net voor de rust kwa,u Sua,meer weer voor 6e staan, 3-2,
Na de nrst ïïaren we wel sterker naar konoen ntet meer
scoren. 3. v.d. laan.
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V.V' Oïr}EBCORN * G..A.V.C.

9 "ApriJ" gingen we met volle moedr flê een paar maand
rust, tegen Grouw voetballen. 0m l0 uur begonnen we.
Na ongeveer 10 minuten spelen kregen we een goal.t
dus 1-0. In ce rust kregen we wanne thee en we
ruílden van spelers o

In de tweede helft kregen we na een paar minuten
al-weer een goal, dus 2-o in het voordeel van 01de-
boorn, gescocrd door Theutr Poepjes. Taarna schel.Ien
de Gróuilsters ons uitàen begonhén te pesten en é,én
van hen liet hen val-J-en om een vri-je trap te krijgen
en die kreeg hij ook nog M

Je]-le Visser'
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Wegens plaatsgebrek zíjn er de ze week helaas enkele
verslagen blijven f.iggen.
Deze zullen ln het eerstvolgende clubblad worden

geplaatst.
de Redaktie.
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