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Ditmaal krijgt u geen overzicht zoals u dat gewend bent t tflaaT laten we

een gast aan hèt'woord in dit laatste clubblad. van het sej.zoen.

Onder het toepasselijke motto ftAlJes is betrekkeliiktt opent de heer
Sikkema op gepaste wíjze dit slotnummer, we hopen dat de sympathieke

eïI zdrrey gemeend.e woorden van de Aklcrulnmer eerste elftalleider een sti-
mulans voor onze gehele vereniging mag z:.in om rae! ztn aJ-len à? snel
nogelijk weer een K.N.V.B. club te mogen ï'rorden.'-,: ',: i

A1 1 e s_ _i s, !e t-ae_h,"[eJ|S :

Eén van uw bestuursleden heeft nij gevraagd iets te schrijven over het
Ajax - Feyenoord van Utingeradeel ip Gorredijk.
I{i-eraan wil ik met alle plezier vold.oen, hoewel het niet zo zeer over
d.e wedstrijd zel,f gaat, Alleen d.it: wat ik wel verwacht had, is gebeurd-

n.l. de gelukkigste heeft gelironnen. 0f het ook d.e beste was op d.at no- '{

ment, is moeilijk te beantwoorden, maar dat bij zullte wedstrijden op het.

tweede p1an. 0ndanks dê belangen d-ie er op het, spel stonden, werd er m.i.
niet slecht gevoetbald.. ' .

Er zullen altijd. enkele mensen z:jn, die wat leedvermaak hebbenr maar

ik kan u verzekeren dat praktisch die ttAkkrumrt een goed hart toedraagtt
het erg jammer vínd.t, dat Old"eboorn afzakt naar de F.V'B'
Vooral ook omd.at'wij van mening ztjnr. dat er slechtere ploegen zíin, die
net op tijd d.e .dans waren ontsprongen.
De rpedstrijden tussen Oldeboorn en Akkr:hm hebben altijd wa* een typisch
garakter, vooral ook omd-at ied"ereen iedereen kent, b.v. van school of
door familiereLaties of d"oor werkzaamhed-en. Ondanks d.at of raisschien
virel d"ankzÍ,J dat, worden d.e wedstrijden sportief gespeeld.
Er vallen geen meer onregelmatighcden voor d.an in de andere competitie-
r,vedstrijden.

voor mij heb ik het clubblad. rrDe Zwart-'ilIittenn liggen.
Op het omslag staat; opgericht 15 april 1923; dat is dus volgend jaar
55 jaren {j'"-ci.or"
Zorg er voor, dat jullie dan omstreelcs die d.atum het bestuur een jub1-
leumcadeau kunt aanbj-ed.en in de vorm van promotie, welke kans m.i. zeer
groot is.
Tot slot nog een korte verklaring over het opschrift van dit artikel.
Als men sommige mensen aanhoort, is dÍt ongeveer het ergste wat je kan

overkomen. Dat is toch echt zo niet. Als men het één en ander in zijn
leven heeft meegemaakt, d.an weet men dat er veel en veel ergere d.ingen

en d.at dan degrad.atie niet za veel te betekenen heeft.
Vandaar de titel: rrAlles is betreklrelijkÍt

K. Sikl<ema

ex-. ecrste elftalleider
v.v. Akkrun
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Een wed.striJd die,Lange tijd bet gesprek van de week is geweest en nog
steeds niet helemaal uit het geheugen. verd.wenen is, vooral de Boarneterg
zLt het aLlemaaL nog lang niet lekker.
Itret arbitraLe trio bezorgde ons een nedeqlqag, degradati.e en talloze
slapeloze naehten., Het duel- werd, n.1. niet a11een geLeld, maar ook vol-
Ledig beslist d.oor het zwarte trio, naar goed we gaan nlet meer aatrap-
pen d.an er a1 gebeurd 1s.
tlilat d.e wedstrijd zelf betreft sluiten we ons aan bij d,e woorden van d.e

heer Sikkena ult Akkrr.m dle elders in dit clubblad. zegt d,at de geluk-
kigste heeft gewoïmen. Pure waarheid. naar wiJ zi.tten voorloplg net het
feit, dat d.e ongelukkigste (wecr) hecft vegloren. "

Ilet is nu echter tijd 'óm het gebeurde te vergeten en zo snel mogelijk
aan het volgend.e seizoert te gaan werkcn.
Gezien de spehareugde en werklust bU zowcl de trainingen aI-e wedstriJ-
d.en rekenen vrij er op dat wc straks na d.c vakantie met ztn alLere kei:--
hard aan het werk gaan om zo snel mogelíjk in d.e vierde klas K.I[.V.B.
terug te keren. .1

Rest ons nog ó6n belangriJk punt: mede nanens de spelers wilLen wiJ
hierbij graag het 1n grote .;ctal-c opgckomcn publlck uit OLdcboorn bc-
dankcn voor d.c massalc stcun 1n Gorrcdijk, fantastisch, aan u hccft hct
in clk gcval nj-et, gclcgcn. lVc hopcn nu ook hct volgcndc scizoen op uw

onnj-sbarc stcun te mogcn rckcnen, zodat Old.eboorn oind.clijk ïvccr ccns
achtcr d.e vcrcniging gaat staan!
Op ons kwrtj u rckencn.

^i,.^^^^A^A^A ^A^^^A^^^A^^A^A^ ^^AA^^ff"l:l"^l':::^::j::":l'l:
'' ?6 .irelf arsr bcgint dc training wccr voor alle scniorcn

en A-juniorcn.

Voorlopj.e rooeteï tr$Lni4ggglfon_den :

d.ingc-^fir 19.0O u.

2O,OO u.

dorylcïl.ag z 19. 0O u.

20..0O u.,: A-iUAio.felf + ecnLorcn ?g,lo,etoz,.vrijwillig .

21.3O u.:. Sclcktie 1e clftal
- 20.00 u.; $cÊiorcn 2c. lq, 4c_qq..3-4.

+ A-juniorcn vrijwilllg
- 21.3O u.: Sclcktie 1c clftal20.00 u.



Definlitigl gcÊenprorryqluryr 1 c clftal sc_l_qi(tr-e :

1 aug. ld.eboorn 1 - Ilubert Sneek 2

6-; aÉ9.. V en V 1 : - Oldcboorn 1

10 êugr' Minncrtsga 1 - Oldcboorn 'l

14 aug, toernooi te Drontpn
17 aug.. Oldcboorn 1 - G.A.V.C. 1

21 a'iig.. Old.cboorn 1 - Robur 1

24 áug. Jubbcga 2 - Oldcboorn 1

0 c{ egP{g Êrqmgra &-iULa gïen I

6 aug., Ittlorkum 1A - Oldcboorn 1A
:

10 êog.o Minncrtsga 1A - 0ldcboorn 1A

16 aug.. Old.cboorn 1A - G;A.V,C. 1A

20 8,og.r' Bckcrtocrnooi qcrstc rond.c Friesland Cup

2+ êrg.r Oldcboprn 1A - Irj-sia 1A sclektic
27.'ang.. return Bckerwcdstrijd.cn ccrstc rondc
30 êngr :Old"cboorh 1A - Akkrum 1A

7.tOA .lr*.

7..OO rr

7. OO rl

?. OO rt

2..oo r'l

7. oo tt

Ocfcnprograrnma Oldcboorn 2 - Oldeboorn 3 cn Oldcboorn zm. i
--_-t_:í_.'.-_.--.''--'*'--+------_-.---.

14 aug.. toernooj- tc Drontcn voor 2c cn 3e elftal
21 êug.r Wispolia 1 - Oldcboorrr 2

24 aug. S,D.S. 1 -'Old.eboorn 2 |

? ilccrcnvcen 4 - Old.cboorrr 2

2A B.ugr Tocrnooi v.v. S.D.S. voor Old.cbootn zrl-.

20 aug. V cn V 3 - Oldeboorn 3

-------- ---=================: -- -.É; ; - - - -.- - - - =-: -; -- - - - ; = - - - * - -'- - --- - - -

[083N0.o-@ 4 AUGU$TUS AlÊ.

Zondag 14 augustus B,sr reízen ons .eqEstrte--ql&1 (sclektic) r i,g!g
glftal cn égg1!g clft; - naa"r Drontcn om. daar decl tc nemón aan ccn

groot toernooi cvenals 2 jaar gcled.cn.

Hoogstwaarschi-jnlijlc zaL er ccn bus rijdcn zod.at vrou$rcn, verloofdcs
cn vriend.inncn ook ccns van d.c partij kunncn zijn.
Hct bestuur cn dc lcidcrs zullen-er van alles aan iloerc om cr ccn ccht
ttdagje uitrt van tc maken.

Na afloop van d.e wcdstrijden za1 er ergens in dc bulryt Sczarnenliik
word,en gcgeten, wellicht is cr daarna nog wel wat tiid voor een gczel-
lige avond. met ecn d.aPsje arLzt '

HOU DEZE DAG DUS VRïJ en necm de wederhelft nec opdat we sanen (alle
elftallen) op sfeervolle wij ze het seizoen starten.

n. av



ATGEMEÏ E JAARÏJÏJKSE TEDEI]1rERGADERIiiG'f : ""1' '- VAi{ DE

V.V.oï,DEB0oR}T

9 JUI{I &.sr iÍl tt Ollq HUIS r 2O.OO uur

1. Opening en {nleiding
2. Ingekomen stukken

3. Notulen :err jaarverslag
4, Verslag jeugclconurissie

5. FinancÍeel verslag
6. Rapport kascqrnnLssie :

7. Benoeming kasconmj.ssielid
B. Begroting seizoen 1977/n7e
9. Voorstel eontributle verhoging
1O Verslag toto/ldto admlni,strateur
1 1 Route bepaling toto/Iotto
12 Ultreiking beker ;-

15 Benoeming 1id beqordelings-
conmissie BllÏGR

14 PAT]ZE

leden geboren voox 1 Januari 1959 hebben toegang tot de vergader1-ng.
Sriefjes met tegencandÍd.aten kan men inleveren t,/n 4 Juni a.s. bij de secretaris.
Stukken ingekomen na 4 Juni worden niet op de vergatlering behandeld.

Seer. J.Spoelstra

15 Benoeming onderhoudsman

16 Verslag -rcdactie clubblad.
l7 Sinancieel verslag redacti-e
18 Routers clubblad.
19 Senoeming trainer
2O Senoeming jeugdlelders en

seniorenLelders
21 VNRI(Ï3ZIITG BESTUIIR

Aftr. J.Spoelstra (herkiesbaar)
J van Kalsbeek

22 Rondvraag

25 SIUí'ting



o-o-o-o-oo-o-o-o-o-o

Afgelopen se'Ízoên hebt u regelmatig een lij st van gevonden kled.i-ngstukken in
dit blad aangetroffen. Yan deze spullen i-s echter B0l3 niet teruggehaald. Yïe hebben
dan ook gemeend om nog ceruraal een 1ij st te moeten nraken en u d.e gelegenheÍtt te
geven om tot de jaarvergadering uw eigendonrmen terug te halen. lTat dan nog bLijft
liggen wordt eigendon van de club. Er zaI d.an naar een nieuwe bestemning gezocht
moeten worden.

Mocht'u suggesties hebben dan gaarne doorgeven aan het bestuur.

l zwart trai.ningsjack
1 lichtblauwe herenslip
1 blauwe regenjas
1 spijkerjack
l spijkerb:cbek
1 groen hend
1 rode zwembroels
1 blauw vest '

1 groene trainingsbroek
' 6 donkcrblauwe trainingsjacks

1 geel trai:eingsjack no 7
1 wit voetbalbroekje
1 zwart voetbalshirt no 10
1 paar lichtblauwe, sokken

Terug te bevragen DS, líïEU\{OlDSlR. 17

Krijgen we aan de ene torit 
"pu1tgn 

erbij, aan de andere kant zijn we yan de
1O nieuwe traininSballen binnen één maand reeds 2lmLjtgeraakt,

Iíiisschien zj-jn er menscn die ínlichtingen kunnen geven., wat tot het tcrug- 'r
krijgen van dcze ballcn lcidt.

l{e1d.t u dlt dan s,y.p. cven aan één van de bestuursleden.

lt/illen d.e lciders, icugd.leiders-trainers die aan het eind van dit sei-zoen
stoppen, de sleutels van de box en ballenbox inleveren bij ltt v/d, L{eulen ?



H.et was al weer noeilljk om een ploeg 1n het veld te. kriJfenr daar de

zm. spelers op het ogenblik niet z,o dik gezaaid zijn..
Maar gelukkig kon hun leid-er toch. nog een paar spelers krijgen van d'e

zond.agsspelersr eh we1 de heren D. Brandinga en ll.Poepjes.
Zo werd de reis naar Jistrun aanvaaril. ]loe we in Jistrua gekomen zLin
wect ik niet meer, want het waren daar allemaal kronkelweggetiesr het

leken we1 allemaal bossingeLtjes.
Gekomen zi-jn we er wel al. moest de krantenman ons weL even de weg wii-
zett. Maar nu de wedstríjd, Een kwartier later dan gepland kon de weil-

strijd begirulen, daar er nog ggen elf spelers van Jistrum waren.

Onze. ploe g ging geli jk in de aanvalr we waren d.cze nj-ddA8 zecr agres-

sief. Na een lnvartier werd dit beloond met een d.oelpunt. Even later '
werd een tegenaanval afgcslag@Írr en ronde d.e voorhoed.e dit af met een

tweede goal t Éu

Dat sas meer dan dat we de laatste tiJd owend wêr€ÍIr

Maar ja als je een bectje eigenwijs wordt komen d'e klappen.

Door een paar foutieve handclingen Í.n de defensie sloeg Jistrum terug

en werd het 1-2, en practisch in dezelfd.e ninuut werd het 2-2.

Zo werd. d.e rust aa1l.gegaa.n.

Na de rust werd. d.e. tweede helft aangegaan alvoiensr D. Brandinga wis-

seld.e met zwager ltr. Schouten.
ïrlat er in d.e thee gezeten heeft weet ik niet het leek wel dat aÏLze ion-
gens vleugels hadden gekregen
De clef.enej,e van jistrum was stomverbaasd, zodat otLze spits weer kon

scoren. Dit gebeurde zot n acht keer de tweed.e helft.
Jlstrum deecL er aLles aan on wat terug te d.oen. Maar ilat ge]ukt,e niet,
d.e aanvallen werden d.oor orrze achterhoede steed.s afgeslagen.

Eén keer mochten ?,e doorbreken, daar oÍaze achterhoed.e niet op ztn hoe-

d.e was. Even voor het verstrijken van d,e wed.striJd werd de laatste man

van Jistrum uit het ve1d. gestuurd, wègens het herhaaldelijk bemoeien .

met de leiding of hoe men dat noemli, maar d.at il.ecrde ons verd.er niets.
zo werd. de monsterstand. bereikt, 10 voor en 3 tegen.

De goals werden gemaakt door Hans Poepjes 7 keer en Douwe Venema 3

keer. Naar ik gehoord. heb heeft Rinus Michels' zíoh a1 met het bestuur

in verbinding gesteld. .

Niettenin I[, Poepjes en D. Brandinga bedanlct'

Dit was tevens de laatste wedstrijd van het geizoen.

Schrijver dezes vind,t van een gped besluit van dit seizoene en voor

het volgend. seizoen ?'o d'oorgaan'

Een ieder nog een prettige vakantie toegewenst te hebben besluit ik
hiermed.e.

J.v. d.. .Veen,



Ete+ê_en_ _bri q.e iepÈÊeL{-tAL}94I

A-.iUni_o_aêgc

1 .. 0l!EB_00_81[ _14

2.. Ir. Zwaluwen 3A

3. De Sweach 1A

4.. B1.a.uw Ytlit 3L

5., Dr.. Boys 3n
6, s.s.s. t 68 1A

?.._ Dr. Bogs 4A

B,: l. ZwaLnnren 4A

9. O.N.S. 3'A

1 C-iunioren:

1.. Akknm
2,. Dr.. Boys 3c

3., G.A.V''C. -2e: '

4.. Dr. Boys 4c

5.. De Sweach

6. Irnsum
7. OIrDBji-q-B$ 'l-c-

8.. 0.ld.F,
,:.

9. lVarga

9_-pupil-1_e_q:

1, Aklcrum 1

2.. Frisia 4

3, OlrDEBO-o3N

4., ïrnswr .

5. GrA.V.C. 2

6.. .{^klcn:n 2

7.. Spharnegoutum
8. G.A,V.C. 3

16-32
16-22
13-18
14-1+
1 4-13
14-11
1+- 9

1+- B

16- 5

15-25
15^25

13-15
1 4-15
16-13
16-13
13:-12

15- B

15- 6

12-24
13-20
14-17
13-16
13*12
13-10
12- 3

11- 0

Irnsum
OJ]DEB,Qq-B.I[

';t.'f . S.
Akkrurn 2

G.A.V.C.. 2

15-30
16-25
16-23
16-23
16-21
17- 9

17- 8
15- I
16- I
16- 5

17-29
16-28
17 -23
16-19
17-19
17116
16-12
15- B

16= B

170

13-24
13*18
11-17
13115
14-13
14-11
12* 3

12- 1

B-junioren:
@

1. Eoarnlourgum
2. T:cF.. S..

3" H.D.T.
4.. De Sweach

5.. Irnsu-ut
6. Jubbega 28

7.. Blue Boye
8. 0.N.F.
9,. lVispolia

1 0. 0I]DëB_0_Q3N_ 'lB-

?c-iqn_Í_oqql:

1.. Dr. Boys 5c
2.. Drachten 3c

3., Dr,. BoYs 6c

4.. R.IV.F. 2e

5. Oerterp 2c

6.. fhor
7.. 0.N..T. 2c

8, 0.ïd,8. 2c

9.. Drachten 4c

10. Or,DEBoorN 2c

SJI-IU'i1_l-e*1]:

1" !ïarga.
2 . G.A.Y.C. 1

3.. Akllrurn 1

4.
5,
6.
7.
8.



Old.eboo.Elr - S_chargego_Utgm ?:.0

Woensda8 7 uur ê. s. moesten we d.e ingelaste wed.strijd tegen Scharne-
negoutum spelen, Scharnegoutunr moest aftrappen en gingen dlrect in de
aanvalo maar orlze keeper Jan v.d. !ïal kon de ba1 net kríjgen en hij
schopte d.e bal naar vooren Rimmer ondving de ba1 en schopte de bal
naar mij en meteen schopte :lc hem terug naar Rinmer.
Rimner was helemaal vrijgespeeld. en ging 'ér net bal vandoor. Hij
te naar miJ e'n kon scoren 1-0 in het voordeel van oÍlsr
ïn d.e tweed.e helft trapten wij af we gingen ook in de
meteen verbroken maar ogk de aanval van SCharrregoutun
d.edigd., Rirnmer*,kreeg d.e bal "en schopte hein voor en ik
een boogje te doen maar d.e ba1 ging net oVer de lat na
Peter, Rimmer en ik voor. Eén keer heef d.e keeper van
hoekschop gemaakt Rimrner ging er achter en draa.id.e d.e

schop-

aanval'maai werd.
werd goed. velíL
iryas van pIàn ón
die tÍJd bleven

Scarnegoutum een
bal in het goal

2-O in het voord.eel van ons !
Een goede wedstrijd was het 4Íet, mae.r we hebben gewdnnen.

Ronke v.d. Veen.
%-
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Pup ._ p lltitrUlt --1I1,. d_e ]_o_qry

Zaterd.agmorgen 7 mei vertrolcken wij v.anuit Oldeboorn uaar Àkkrurn om

enze laatste wedstrÍjd te gaan spelen,
We wj-lden graag winnend. eindigen en daarom zoud.en wij graag ons best
willen d.oen.

Met tiern man spelend ging het eerst niet zo goed..

\{le lieten vele kansen liggen totffat we een pracht van ecn kans kregen
d.ie goed werd. benut d.oor Jentje Akkerman 1-0.
Tot d.e r'r.st waren er verd.er geen bijzonderheden en ze kwamen we j-n de

tweede helft van de wedstrijd.'
ïn deze helft werd er beter gespeeld. en d.oor een voorzet kon Jentje
danook voor d.e tweede maal- scoren,
Door in de eerste helft een paar mlssers gedaan te hebben scoordé
Romke v. d. Veen in de tweed.e "helfit 2 maal én zo kwamen we dah op eeri t

winnende eindstand 4-O.*

4- Petqt ^ïpna

Llqe_b*o-9rrl,G :sllp)-- - E. W

ïVoensd.agavond.4 mei gingen .re ín d.e strijd met Vf'.,IiI.S'. uit Wird.um de

ploeg waar we wel eens eerder tegen gespeeld. hebben maar toen. hebben

irue verloren. Toend" d-e wed"strijd begon had Oldeboorn de aftrap.
We gingen meteen in d-e aanval maar we kregen d.e kans niet om een goal
te maken. Íoen ging ïWS in de aanval maar ook hun lukte het niet om een

goal te maken. Toen kregen we zeLf nog een paar kansen. maar die benut-
ten we nlet. Toen floot de scheidsrechter af voor rust.
Na de rust had VrI[fS d.e aftrap ze gingen meteen in de aanval maar het



lukte hun niet om de bal in d.e netten te schoppen,
Toen gingen wij ïreer in d.e aanval- Gerke d.ie de ba1 voor zíjn voeten
kreeg wj-st een goal te maken d"us 1-O voor ons. lia die goal gebeurde
er niet veel meer we kregen nog wel een paar kansen maa.r die werd.en
niet benut. [oen floot de scheid.srechter af en we gingen met een
stand van 1-O in het voord.eel van Oldeboorn naar hui-s.

Iteu]r _v_a+- D_Uh

++'F-i-++++-l-+++++-l-++l--F+++++++++++++++++-F-F++j-++++-l-r,-+-t-+++,'--j-+-j-+-l--t-+++++-t-+

Ie_e*ulvqrd.e_r Zlv_algw_eq 3ê : Q_ldeb-q_pry__:t4_:1, ,

Zaterd.ag 7 uei moesten r/ve naar Leeuwarden te voetballen.
Nad.at we alle wedstrijden had.d.en gewónnen moesten v,re d.eze wedstrijd.
ooic wj-nnen om zeker te xijn naar de volgende klas (promotieklas A

Fof É red,) te promovefen.
Na lang wachten konden we beginnen te voetballen (seheidsrechters

- hd). Na een 10 minuten gevoetbald. te hebben kwamen we achter te staan
_ met 1-0 d.oor een misverstand. tussen keeper en speler (wat een oen

hè). Maar met vol1e moed- gingen we weer verder om op 1-1 te kunnen
komen en d.at gebeurd,g oolc d.oor een snel1e counter van Ate, later na
die 1-1 was het rust.
Door thee/bleelrwater te drinlcen gingen we weer met volle moed de
tweede helft in.
En na 20 minuten spelen kwamen \4re op 1-2 voor te staan door [ri]-lem
Visser die later ook nog twee goals mocht maken zodat we op 1-4
kv'ramen te staan en Langzaam naar het.fluitsignaal gingen.
Door nog wat lcansen te hebben $ehad fluit de scheid"srechter af,
scheidsrechter, sjapnie kon je we1 zeggeh maar ja, bet geeft alle-
maal niks de d.ropping had. geen invloed. maar ilc we1 of niet Bonnie
of Haiko, rare jongens ) .

Er_ _B qqe=qb'qg_ _V e_l_d" e !__qq _4_r4 s,
' 

//////////,!/////i////////////i / // t t/ / / / / t / /'!; t U t t t " ' !.' ' !:,, ", '.



A-i urripre+_ i 9 ? 6:1 9?-7,

Na d.e laatste zege, een 6-0 thuis
ik d.at we tenrg kond,en zíen op een
taties, sfeer, leid.ing errz.

overwÍnning op Dr. Boys 4A,
goed geslaagd seizoen qua

dacht
pres-

Dat we ongeslagen lcampioen zíjn geword.en was niet alleen te d.anken
aan het feit dat we te zwak i-ngedeeld. waren, maar ook omdat we we1
degelijk een l-euk ploegje hadden (met twee goeie leid.ers rnatuurli5trrl
Ond-anks d.at er een paar vervangi-ngen in de ploeg zullen plaatsvinden
dacht i1r dat toch gezien de kern d.i-e overblijft, ook voor het komende
seizoen een leuli elftal hadden.
lÏe zullen vol,gend jaar in ied.er geval moeten proberen om de A-junio-
rerr voor d.e.promotieklas te behouden (wat inhoudt dat er twee keer.
per week getraind. moet worden).
Na dit vooruitzicht op het volgende seizoen, wou ik nog

"),

enJrele



mensen bedanken voor hun spontane med.ewerlcingt

de chauffeurs (want zonder d.eze mensen kun je
spelen), de vlaggenisten en natuurlijk ( zoiets
l-ast but not least d.e leiding, d.ie d.it jaa.r in
B, ert H.

dit zíjn in d-e eerste plaats
tegenwoordig geen uitwedstfijd
vergeet je natuurlijk nooit)
hand.en was van de ttherenrr

Aanvoerder A-junioren
Piet Tij srna

P.S. lVegens tttaalgebtrckrr kan. ik helaas geen verslag schrijven over de laat-
ste wedstrijd, of niet Broer.

!1f-!-Lf L!!r!r-a-r--!a]-r-1-r--L-L-!-r--+--!-r-!-l--L-Lrr-r--r-++++-+-L++".1--l-+-l-+-l-+++-l-+++++++++++++++++++++



IISPAREN VOOR DE SPORT'

VOOR KI,UBS I\[ET GEID TEKORT ! !Iï

Tijdelíjk 20 % 11166r geld voor orLze clubkasr bii inlevering van

waerdezegels! ! !

De fabrikant van Rivella en E-10 Speciaa"l, heeft belangrijk nieuws

voor orLze vereniging.
Waardezegels d.ie worden veTzameld" in het kad.er van de aktie

?TSPAREN V00R DE SPORT, V00R CTUBS IVIET GEIDTtrKORT'I zijn van

1 jr:ni t/m 31 augustus 1977 rttwintig procentrr meer ura;r.rd.

De moeite waa.rd" dus, om er met alle leden voor te zorgenr !

dat on%e verenlging vóór 1 september zoveel mogelÍjk waar-
d.ezegels uit de etiketten van Rivella en E-10 SpecÍaal

S heecft ingeleverd,. Ïllant, dan komt ey 2A % meer in ornze

clubkas.

Extra gel-q -qoo-q -a.rys -qlqbEep-.

Zoals in-mid.clels we1 bekend. zal z:-in, ztt de aktie
'I SPAREN VOOR DE SPORT, VOOR KLUBS MET GEI'DTEKORII'

heel Èenvoudig in elkaar.
Het etíket van elke literfles Rivella en E-10 Speciaal

' draagt een waard.ezegel rran vijf eent.
En het etiket van de klelne flesjes een waard.ezegel van 2 cent.
H-et enige, wat vÍe allemaal moeten d.oen is zoveel mogelijk van

d.ie waardezegels verzamelen! !! !

Vraa.g dus ook de waard.ezegels.van buren, familieleden, vrienden
en lcennigsen.
0p d.ie manier kunnen we heel wat ge1d. voor onz,e clublcas bfi-
elkaar sparen.
Uw gespaarde zegels lcunt u inleveren bij:

J. Spoelstra
Ds, lTiewoldstraat 1.

De opbrengst van d.eze spaa.raktie zaL orlze vereniging geheel

aa.n de jeugdafd.eling besteden'
We denken hierbij o.à. eerst aan een spelm:idd-ag voor d'e jeugdt

of een bijd.rage voor iets extrars bii het €1'sr pupillentoer-
nooi in Old.eboorn oP 13 aug. ê.s.
Genoeg id.eeën dus, maar eerst moet er gespaard- lruorden! !!l

Sukses'l'ermee



Oldeboor n. 7- O.I'T. ii'. 4

lÏadat onze aanvoercler aan d.c inniddcls kanpioen geworden 0.lT.Ilr GCo bos bloenen
had ovcrhanctigd, begonnen wo op cen goed bespeelbai-Lr veld., de zware wedstri-jcl
tegcn dczc elub uit Boornbcrgun.

Aangezicn vorigc week onze eoncurcnten gelijk hatlden gespeeld staan we theoretisch
nog 1 punt vooï, d.us er moest gewonnen vvord,en.

O.i{.F. bcgon met 10 man cn inlas niet zo gcraotivcerd. als bij hen thuis, die we

ongelukki-g vcrloren. .'tij warerf in de ecrste helft stcrker, waardoor er een paar

nooie kansen warcn dic onbcnut werden gclaten.
Tijdens dc eerstc hclft begon het te regenen waardoor hct veld spekglad werd.

en het spcl. er.niet bctcr op werd.
l[a de thee een hardwerkend Oldcboorn, hctgeen beloond werd met doclpunt. Ecn

corncr van links werd doorgcicopt naar dc doelLijn.waar Jan Teunissen klaar stond'
on hct bcsij-sscndc tikjc tè geven.

Het laatstc kwartier lil,vcrr 0.N,1ï. nog gcvaarlijk opzetten, maar onze achter-
hoede hieltl prina stancl. '

ï'Íet nog J wcdstrijdcn te spelen zit de kans op promotie cr nog volop in,
DOORGAAII ZO.

lTdeR



JEUGD[oERl{oOITTBAKI(EVEEI{vooRclJUNIoREI{14ImI197?

Een goed georgani seerd toernooi-, waaraan wij konden deelnemen, Prfu?-te bespelen

velden, P3f9ts-Egg-!g!-9ggfJ*;en nooí \'veer maakten cleze voetbaln'iddag goed'

De resultaten echter, waren rtitát-ai"ect om naar huis te schri-jvenr naar we weten

dat prestatie nict altijd het belangrijkste is, alhoewel veel mensen een andere

rrening zijn toegedaan. 
--1ïn de nabije toËkonst zullen de verenigingen zich wel eens van twee taken moeten

t<wijten,narrelijkeenprestatieeneenrecreatiefgedeelte'
Maar goóa, dit even terzijtle, hierover later meer'
ïiÍe waren inged.eeld bii neáa Swart, O.id.B. en Haulewtijkse 3oys.

Íegen aI deze clubs wárd. verloren, zonaer ook naar èbn tegencloelptrnt te hebben

lnrnnen scoren, dus dc aanvalsprobienen beginnen a1 bij de jeugd'
Aangezien Tijnje niet was konln opdagen, ondat er dj-verse spelers net de

ttfiigelwachtrrnee noesten, werd gaLkeíeen c2 ingeschakcld.Dit niv'eau lag ons betert
zodat we tegen dit elftaj- net 2-O konden winnen en zodoende dc ?e priis in ont-
vangst rrochten nemen.
Onz e aanvoerder Jan i(roes
zichtbaar blij nee.
Onclanks het vele verlies vonden de spelers
dit dan als resultaat nogen aanmerkent dan

liet de Sewonnen medaillc rondgaan en ecn ieder was er

het allen een fijne raiddag en als we

is het voor ons geslaagd.

s.visser
D.Brandinga

" O-O-O-0-O-o-o-o-o-o-o

OIDESOORN 4 - OIDNHOIS?ADE 4

ïfe noesten deze wed.strijd winnen on aansluiting te houden bij de tweede plaats'
omdat we vorige week tegen Jubbega B op een wat vrcemde manier hadden verloren'

Deeerstehe]-ftcenwatgelijt.-opg.,.''destrijdneteentochictsgevaarlijkere
lrerfs.,'+ratd'anook-resu].tegr*eineenl.oachterstand.

In de rust werd Cor Alderts even in de bloenetjes gezet, zowel door de club als

het vierde elftal. Na zo tn 32 jaar heeft hij bedánkt, cor gaat zich toeleggen op

de begeleiding van één van zrn }<indercnrdie volgens insidcrs eon grote toekonst

als har6rljd"ster op de schaais tegenoet gaat. Cor, bedankt voor jc jarcnlange

verbondenheid net de club en veel gelut óp je reeds ingeslagen nieuwe sportweg'



In d.e tweecle hel-ft een wat sterker Oldeboorn, c1,at de lcecper zo bang naalcte, d.at de
bal tussen zíjn.voeten door het doel in rofde, dus 1-1"

lÍa een foutieve terugspeelbal, kon één orizer voorwaartsen de volle twee punten
binnenhalen.

Den sportief gespeelde wedstrijcl, i:lhoewel we dat ene voorval waarin Kneefel
nogal spontaan netrrstakcnrrschermcle nict mocten vergeten. Ieder werd tot de orde
teruggeroepen en het spel ging verdor, op ecn nanier zoals het hoorde.

trelder



Voorv'loord qp_qq laatste bladzijde

t'ríaaron niet het clubblad in het vertrouwdc oraslag, rÍ\raaron uiecr zorn langwerpig
dingr als het kerstnunnerr nou d.at is sinpel, we zijn door de onslagcn heen en
beschouw dit nunmer dan narr aIs cen vacantienunner.

Voor we het vergeten, ?REITïGE VACAIí'IIE.
Dit nr:r:ner j-s getypt door B de Vries en cen lclcj-n ged.eelte door ondergetekende,

De danes Hoeltstra en Hofstra wilden we hier niet nee belasten, zc hebben and.ers
ook wel wat te doenrtcrurinste a1s ze ook nog aan het buurtvolleybal needoen, een
prachtige instelling trouvrens, dat buurtvolleybal"

U treft in clit nunr.ter ook nog verslagen aan, oude wellesw:',ar, zoals d.at van Yí d R,
hii schrijftr I'TOG DRïE 

"IEDSTRïJDEiï,DOORGAA1í 
20, net andere woorden cle kans op

pronotj-er naax de derde klas is nog volop aanwezi-g, naar tegen Akkrun 5 hebben
ze het verknaldr'$res dat nu werkelijk de sterkste opstcrling ?

In Olcleboorn kennen we verscheiclcne blikhen, de vooruitziende, de optiraistische
en de blik op het oneind.ige
De vooruitziend.e, dhr Sikkena schrijft overrrcen r.:.ooi cad.eau aan het bestuurft

Harn !Íagenaar noet ged.ocht hebben, aIs Oldeboorn ilaar d.e F.v.B.gaat, dan noet ik naar nanr cle lí.i'T"V.3., dc.n blijvcn rive tenninste op de hoogte.
Harn is I('lÍ.v'8. scheidsrcchter 8eword.en, GnullrcrrlltrRD.
De optinistische, van de spelors en trainers, ze hebben er we1 vertrouylen in.
En dan de btik op het oneindige, wat zegt u van c.l-j-e aevrc ciie nu i.l aan de herf st-
schooirnairk bezig is, of van*die r:eneer die zrn zoontje olr een Telegra,af stuurde
met de vroord.en, rrhaal erren een krant, of nee, neen er naar tvree, clan hoeven we
norgen niet te. lopenrt. Dit is werkeAi;ik wasr-

Als we d.e Iijst of beter gezegri, de waslijst zicn van d.e achtergelaten spullen
en spulletjesrzou nen denken dat er verscheidene spelers naakt naar huis zijn
gegaanr nisschi-en is dit cen LLooi gegevcn voor Tj-nus van cler l,{eulendandissers
nieuwe ronalru ttD]l IïAAI{TE OVj]]RSTIEi(rr.

1Ve zijn nog niet cloor de bliklcen heen, cle nocielijtrce, l<wade en d.e slordige blikzijn er nog.
De slordige blik van de sportraacl" lJe krijgen het gevoel dat de sportraad er

sons f,Iaar met de pet naar gooít, gezíen het bcricht dat we nochten ontvangen,
2B MUÏr VOEt3Àl Oij Dtr G:0IÍXEI'ITIIBCIGR IlT tEItHORiïE, hoe l-artrstniiddags of stavonds,
daar noesten we zelf naar rrragen, cen beetje neer franje can het geheel kan toch
ooic wel, kan in iecter geval geen lnrvaad.

Dan de noeieliJke blik, zie 7e vaak in de ogen tran de trainers en 1eiclers van
Oldeboorn in zolrenf,aanden, als er nog een geplancle àefenwedstrijd gespeeld noet
word'en of d.e strijd om dc geneentebeker, terurinste als er een stuk of { spelers,
on wat voor reden clan ook, niet kurrnen.
Verder waren er nog politÍeke n:.oeielijkheden in het eerste met 2 spelers.
\ïe wisten wel d.at de ene speler, een rechtse politiek voorstond en cle andere een
linkee r naar on het zo ver door te voeren dat degeen die een rechtse politiek
voorstaat nÍet op links wil spelen en d.cgeen di-e een linkse politiek voorstaatniet op rechts wi1 spelen, nou, dan beginnen ïve ons toch we1 wat af te vragen.

Vcrd.er de l<wade blik van een vaderrdie vond dat zijn zoon ook vsel in het eerste
nee kon spelen. Gezien het postuur van betreffende zoon zouden we hen geclegrad.eerd
hebben tot I(AIÍïIiAZE voetballer.

De droeve blik hebben we achter gelaten in Gorreclijk en ingeruilcl voor een
hoopvolle.

Het cfubblad }ront niet eerder ïÍ/eer uit d.an begin Augustus.

PRETTIGE VACAIITIE

J. S.



MEDEDELING VAN EET BESIUUR: Oldeboorn4.2.19??. , . r

In verband rnet een nogal indringend bestuursbesluit, genomen in de
best.vergadering van j.I. 3 februari, lijkt het ons wenselijk toe
on ur ledenr hiervan j-n kenn:is te stellen om verdere discussj-es
te voorko[rêoo

Er is besloten om de verbintenis met de trainer u.de rrong met
j-ngang van bovengenoemde datum te verbreken,
II?' de Jong is hiervan telefonisch op de hoogte gesteld. en wij
hopen net hem deze week nog een gesprek te kunnen hebben.

'flij zijn ons er terdege van bewust dat deze besu-ssing veel stof
zal doen opwaaien, nede doordat enkele weken terug Èoor de spelers-
raad is beslotea de trainer te hand.haven, wat toen in principe door
het bestuur is aanvaald.
Echter de KNVB, welke ons al reeds veLe malen erop geatten- -.
deerd heeft dat wij een trainer zonder bevoegdheid. tradrien heeft :

ons ní het mes op de keel gezet.
Konden we tot nu toe d.oor a.].ler].ei verweerschriften e.d. de zaal;
vertragen, nu staan we-voor de keus. r

,t
Natuurlijk spelen ook de sl-echte resultaten een ro1 mee, zodat Ut
tevens een van de reden is om niet weer tegen d.e bond i-n verweer te
gaan en andere wegen te zoeken.
Ons lid B.d,e vries volgt nomenteel een cursus wel-ke opleid voor
trainer met licentie D, Met d.it gegeven kunnen wij op korte termijn
dispensatie krijgen om zodoende aan d.e eisen van de bpnd te voldoen, .

B. de vries en H.van Dijk zuLlen de traj-ningen op zich gaan nemen
al.smede d.e begeleicling van het eerste eJ-ftal-.
Zonder daar veel woorden voor te wilIen gebruiJcen hopen wj-j in het
belang van de c].ub dat een ied.er meewerkt opd.at deze twee mensen
hun opdracht naar behoren kunnen uitvoeren.
Duid.eliJkheidshalve d.ient ook nog vermeld te worden dan de leider
G.Otter heeft bedankt voor deze functie, echter zonder te weten dat
de verbintenis met U.de Jong reeds was verbroken.
lrainíngstijd.en zijn van 19-2o.oo uur en van 2o.oo - 21.15 uur. .
A,anstaande Dinsdag 8 fetr.in het geheel geen training, Donderdag
1O febr. $reer een normaal progra&ma

Het Bestuur.


