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OVERZICHT. -
_ Tog éé" speeldag en he t zal- bekend zijn wie van dedrie volgend seizoen in de FVB moet speien. zandag nàafloop van de spqnnende derby in Ákkrum waren ze óaarniet erg optinistisch over hun eigen kansen.
]vii ook niet. .4ls alles rrnormaal'r-verloopt zondag dan
komen we tot de volgencie uitslagenn

Oldeboorn - de ï/ilper Boys 2-O
Surhuisterveen^ - Jkkrum 2-ATijnje - Haulerwljk

26 april L977

1-0
En dus-. ., . .-afwachten maar!

Het 2e verloor ook uit tegen Gorredijk 3.Het euvel van de laatste- tijd speelde Iren-ook nu weerparten; geen voorhosde die de soms gemakkelijkste kan-
sen weet te benutten.
zondag tegen Nieuweschoot 4 wel-licht weer eens een over-winning voor hen?

lïet le was vrij door terreinafkeuring.
zondag ontvangen ze cie àrs. kanrpioen in hun afdeling,
0NI' 4. Maar kampioen of niet, er zal toch van deze
ploeg gewonnen moeten worden, willen we nog een kans
op promotie behouden, waar nu nog 4 ploegen kandlda.at
y99r zijn, n.1. !/ispolia 2, Tijnje 3r Read-Swart 3 en
0'boorn 3.

Het 4e !!on van Udiros 4 en speelt ook nog een ro1in hun kiasse naar wij menen. Dat kan dan bestandigd
worden door een overwi_nning zondag op Read Swart 4.Maar hoe laat dan???

Oldeboorn 7.M speelde niet
2-2, uit tegen Y. en V. en
thans in het FTB prograrnraa
voor zaterd.:g Ê,-s r

onverdlenstelljk gelijk,
zijn dit weekend vrij, al-
staat geen wedstrijd 1n

En nu maar hopen dat onze gedachten uitkomen zondag,
want zoals we de laatste wedstrijden voetballen behoe-
ven we niet te degraderen. Jammer dat ze d.at nlet wat



êerder hebben ingezlen, want stel je voor dat en
Ákkrum en Tijnje zcndag winnen.....
Enfinr wê houcien cie moed cr nog maay in, nietwaar.

J.lil.
-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-
ÁIiriilglg r :_o+iEiOCiU 1.- 0-0

De derby die volgens velen de besl-issende wed-
strijd zou ztjn bleef onbeslist en zocióencje ont-
stond er vcor olls gegn gunstige wending (f punt
voorsprong op /ikkrum), bovendien won fí;n;e in de
\lilp zodat de executie (voor wie??? ) tot àe laatste
ccmpetitiedag 1s uitgesteld .
lkkrum, "gestednd'r door een horde uitgelaten ',gro-te kinctertjes" (net leek de Palmpasenoptocht wót),
bl-eek een.moeilijk te bespelen tegenstander, een
type tegenstanoer evenals frnsum dat ons duidelijk
nlet ligt. !e ,,kkrumroers.bedi-enell zích - ondanks
goede miodenveldspelers - constant van het kick
and rush spel en spqel dan maar eens je elgen spel,
dat val-t niet m,€e.

Toch ularen de betere kansen voor onze mensen maar
benut werden ze niet, vooral in oe eerste helft en-
kele prima schoten doch een vechtlustige en tcen
sterker Jkkrum boog nlet "i{a rust een wat agressiever spelano Oldeboorn dat
1n de 2e helft het spel maakte en da.t was nlet ge-
markkeli j k met zot n d oodfluitende scheid srechter.
ïÍe weten het, he t is à - collegiaal om de scheids-
rechter ëian te valleí1. rn,i;,&..r dezê nran paste vvoncjer-
baarlijk goed bij het kinderachtige lkkrr.rmmer pu-
b1iek. le officië}e waarschuwlng die Berenq kreeg
illustreert bovenstaand e woorden..
laartegenover staat wel dat de beste fl.a.ír zeker geen
schulci in de voor ons toch v'rel tel-eurstellende 0-Ouitslag had.
Wiegerf \riander en Klaas waren uitblinkers in het
overigens wel spannende maar matige treffen.

Zondag de laatste loodjes thuis tegen de tr'iilper
3oys, dat moet voor ons volle winst betekenen en
kan het ooE-76ker worden. Surhulsterveen houclt .Akkrtur
waarschijnlijk wel klein en de kans is dan ook groot



dat wij zondagrniddag
Sarien met een massaalmff

het r'laatst etl het best lachenrr.
opk,cmend pnbiiek redden we he.I

_-!g opjigistische agnhouder vvint ! ! !

-o - o- o- o- o- o-o - o- o - o-o- o- o- o- o- o- o - o- "-::: 1ïËl o- o- o -
JKI(i1UI{ - 0L}IB00RN.-

Berenci waand e zich zeker op één of .ander debutanten_balr, hij maa.kte tijdens bovengenoemde wedstrijd ;;-revérance voor de schei-osrechter.
Qnze voorzitter zat na de rust 1n de kantine "hetwas het te koudt', was het bij rFs-Oldeboorn dan welde goede temperatuur? Hij zal wel last gehad hebbenvan ct€ r c. .e het begint met een z.
Iïet terrein van lkkrum is wel 6 keer gekeurd, 2keer door trï1eger, 1 keer dcor H. en B. en uiteraardde consul, 2 keer.
Hernieuwde ku*{L+=r"f,ing tussen J.s. en Dhr. Eelsinghvan lkkrum, E. tth=óe maakt U hetr?, S. t'een beetiegespannen", 8.."bij mij hetzelfde er1 toch speeÍde

"Akkrum be ter,'l t
S. had het ni-et neer.
- Het degradatiespook was aanwezig bij /kkrum-Orboornbeter gezegd twee, met sluik haar, vaÁ voren kaalen een trommel voor de buik.

remand beet van de spanning ztn kunstgebit stuk.
Mede toeschouwerB wat Àou, vórsnerlings6ak stuk?.
. l$et h*! oog op de wedstrijden in oloeboorn hopen we,dat nu einoelijk eens de opiit vrij wordt gelatàn.
-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_

I.
i'í



GORR$I$JI. 3 - 0-liE300RN 2.-
ZonOagmorgen liwart over negen reisden we af naar

Gorredijk, óm mogelijk daar d'on eens een paar punt-
jes te oakken.
Na daar aangekomen eerst een kop koffle gedronken te
hebben, was het zovet"
Dwars over het veld stond een vrij harde wlnd wat aan
het spel duioelijk te merken wàso
Daar we in de eerste helft de wi-nd i-ctsje mee hadden,
l-ukte het ons een paar kansjes te c;eëren.
I{aor ja, zoals gewoon 1s de laa.tste tijd wil het
cns nlet lukken het ieer in de touwen te werken.
Nerdat l,ia.rtinus v.d.ld. alleen voor de keeper kwam
en miste, was het even later toch raak door een
solo van Sieger ii. '!us 0-1.
Ni, de thee moesten we kort, maay vooral de bal Laag
houden. Xn weer lukte het niet, 2x al-leen voor de
keeper, kopbal net naast, en ga zo màar door,

En toen door één Van cre lleinige uitveillen vàn
Goruedijk onze -*.eeper de bal corner stompte, stoot-
te oe bal via één onzer verdedigers het doel in.
Op zorn m."nier verspeel je wee r sneu een punt, maatja ze hi:dden tot nu toe g€en punt, dus zrj waren
toch blíj.

ianstaande zondag krijgen !v€ de te;ensti.inder van
vorlge week, Nieuweschoot weer.
ï/e zuL:--en proberen deze i.;loeg nret lege hancien naar
huis te stureno 

,

Tot 
.zondag 

l0 uur op het veJ-d.

Johannes.

-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

9L])EBOOfrI'ï 3 - TI/ryJE 3.-
In de eerste lnhaalwedstrijd op woensdagavonoo was

de hele ploeg weer aarllvezig, wat ï\i eer enlge proble-
men gaf met oe wissels, naar beter zo dan te weinig
spelers dacht ik.
.Àangezien vve nog kans op promotie hadden, moest er
deze avond weer hard gewerkt worden, wat dan ock weer

a



gebgurde, maar door de harde zijwind en te gehaast
en ietwat zenuvrachtig voetbal werd he t een ólechte .en rom.nelige wed stri jd 

"Toch kwamen er kansen voor ons die of werden ver-prutst of door'pech, (Sietse Jaggr b.v. buiten be-
re ik van cie keeper tegen ue paal), om zeep werden
geholpen.
Tijnje dat deze keer lang de ploeg niet was van
zondag j.1., maakte zonder verder bijzonder gevaar-
lijk te zijn geweest toch een (buitenspel?) doelpunt.

\n/e probeerden 1n een all-es of niets offensief nog
langszij te konen, maar dit resul_teerde alleen 1n
een paar onaangename situaties.
De vi-es spelende laatste man van Tijnje kreeg het
met Meint Kleefstra aan de stok wat de scheidsrech-
ter na de wedstrijd op deed merken, dat hfj clc twéeer eigenlljk allebei uit had moeten sturen.
iviaar aan de anciere kant waren er ook Z spelers van
ons die in hun enthousiesme de keeper torpeteerden,
gelukkÍg kon dezê na enlge minuten groggy te ztjn
geweest, het spel vvee r vrij gezond her.vatten.

Jammer dat met deze 2 verliespunten de kans op
promotie nu vrljwel nihil is.

lvl . H.

-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_

K.6MPIOINSCÍIIP 1 /i.-
N;rast het bedankj e aan het adres van Bestuur,

Jeugdconnmissie en spelers vergaten we achteraf bekeken
de mensen die de.i,f s dit serzóen naar de ultwed-
strijden brachten, zowel de betreffende oudens als
andere hulpverJ.eners in het vervoer.

Ock de rrvlaggenisten'r worden bedankt.
Nogmaals bedankt en sorry!

f4 leiding.-
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- o- c- o-o-o-o- o-o-o_



PR0GRIMM.|' 1 IvÍEI.-
Ol-deboorn 1 - \,ïilper Boys 1 14.00 P. Huizeling
Oldeboorn 2 - Nieuweschoot 4 10.15 3. v.d. Bij
Oldeboorn I O.N.F. 4 12.00 H. de Roos

DÏNSDJG 3 MET..
Oldeboorn 4 - Read Swart 19.00 lp. Bron

PR0GR/,1,1M/i _? MEI.-
Pup. D Íkkrum 2 0ldeboorn 9.00
Pup. tr lV\'f S 01d eboorn 10. 00
j un. ], Zwaluwen 4A - 01d eboorn Lr.L5 S.Feenstraju.n. B Oldeboorn ÍilT 14.00 G.Élunnemanjun. C Irnsum 0loeboorn 11.00 tr'.llaarsmajun. C lr"Boys 6C - Orcjeboorn 7CLZ.L5 leider
s€rr. Jlstrum 01d eboorn Zl$-I5.L, I .J.lfeetsma

Pi?OGiidvftl/, B mei,-
ï.remmer I 0lo eboorn 2 10.15 B. d e Boer
Oldeboorn I Thor I 10.15 Íi.Uiulder
Jubbega B Oldeboorn 4 12.00 ieider

--==OO0OO==--
Om zieh te beraden
Over de te bewandelen pade$
Vergaderell bestuur met leiders erbij
Donderdagsavonds twaal-f .mei.



Dan volgen nu nog de twee ,verslagjes die vorige wcekwegens plaatsgebrek niet mecr konden wo.rden oige_
nomen.

d pup - g:e:v,c. 5:0.-
Om tien uui begonnen wij.

p-nze tegenstanoer was voordureno in de aanval-.I[aar wij.hadden gou een goal 1-o toen was het rust.Toen gi.ngen we verder ón aL gou was het 3_0 à;- -

grouwsters waren wat kwaad op de kieper en zeidenje k?r niets, cie kieper werd*toen ocl kwaad en zejdoe het zeLf maar.
En toen wertj het 4-O en een grou-!,r,stcr zei weer jekan er nict van, dat werd oe.Siepor te aór 

"À-rïàpde speler achterna tot het middeà van het veld. '
Even l-ater werd het 5-O vcor ons
Iïoera riep de kieper van grouw ook nog, toen washet gedaano -

*_ Dicky Rodenburg.

-o- o-o-o-o-o- o-o-o- o- c- o-o-o-o-o-o-o-o_o_o_o_o_o_o_ o

OLDEBCO]1I\J lE - rRt{su1\1 18._
Vioensdag lj april

om 7 uur, maar om ?niet aanwezíg zodat
flui ter.

moesren vile tegen Irnsum spelen
uur was de schcidsreohter nog
Jan Teunissen bereid lvas te

v/1j hadden oe aftrap en probeerden dlrect in deaanvaL te gaan wat ons eóhter niet l_ukte.
rrnsum onderschepte de bal meteen en bouwde eenaanval op en lostteneen schot op de goa1.jilaar de ontzettende g.o_ede, nou óntzelteno goed,de beste keeper Fla-m-Numan de bar opving wáarnó hijde ba1 wegwierp voor de voeten van àe aÀdere nartiï.Deze fout werd meteen omgezet in een gori ó_ri-- --"'
Na vele fouten kwamen er nog j bij voór *e de kleed-kamers op konden zoekeh vooi de tÉee.



ïn de 2e helft speelden we een stuk beter, maar
we konden geen goal maken en dat gold ook voorIrnsun, die vele kansen niet benutte.
De elndstand vias 0-4 dat betekende weer géénpuntje, die we zo nodig moeten hebben.
Yolgende keer beter.

Jetse Dijkstra.
-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_

Vsn grooli belang
is veel aanhang

&2

OIDEBOORN .ï|IIÏ,PER SOYS

Zonda,g êrsr

.41 loopt het nog zo &ee
Het haggt af van die andere twee

00000
0f het nu vreugde is of verdriet
Volgende week verschijnt het krantje niet

ooooo
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