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OVERZICHT--
E'6T-van de competitie is voor de v.v. oldeboorn wer erg slecht,begoruren. Bij de senioren bl.eèf arleen orrze zil-ploeg overeind
door een 3-2 overwiruing or Boornbergum. De rest allenaal neder-lagen: Oldeboorn 1 met 2-O; 2e met 2-0; en het d,erde 2_O,terwijl het 4e -helemaal niet binnen de lijnen kwam, vanuege teweinig spetens(?).

Maar ja, wat wil je ook als het van aIle kanten ranunelt en don_derd rondom de club' Hierin dient ten spoedigste verandering t;komen, anders gaan ue de verkeerde kant óp, * dat is uesrisi nietnodig }ijkt ons.
Daar ve doon omstandigheden niet in staat traren om ook naar êénwedstrijd te kr.unnen aanschounenr .onthouden lre ons deze keer r*ij-selijk van coÍmlentaar over de gespeelde wedstrijden,

Oldebgorn 1 ontvangt zondag Bakkeveen thuis, verié laatste proeg
zondag uitstekend uit de startbloleken kwam, gÁtuig. de 5_0 o.rb_wínning op De !ÍÊlden. Er zal dan ook we1 uit-."r, td", vaatSe-ge_tapt moeten rrlorden da4 zondagr j.1.1 vilrerr r.re een orrervinnil;;;halen lijkt ons.

Het 2e trekt dus ts morgens naar F.vc 4, Gelet op het resultaat
van a-fgelopen zondag drrrwen we hg1-naqr neinig kans te g"rr"rr, ,**moeten er eerlijkheidshaLve vel bij,vérmelden dat rre van de sterr_te van de proegen uit hun afdeling (oos ni.et) de rninste notiÀ rr"u_ben zodat we er we1 neters naast hdná zittgn, Laten r*e a"t *.*hopen!
tloensdagavond j.1. hebben r.re de plaatseLijke rrderbylr van het 3e tegenhet 4e gehad. zoals'ook in het verreden iet geval.al nas, ""i t"tw9| veer een spannende en raten r,re hoperr .*t spo"ti""" orirno;;i";-
liltr.geveest, met het 3e toch licht fàvoriet, .L rr3" de eerste ont-lioeting tegen AlcFÍrln 3 voor n-ij toch'ronduit tereursteir*à-i. -
noenen. Ue ziJn benieund.

ordeboorn zil tenslotte speelt zaterdag uit (tr rnrr!!!) tegen
suameer 5- Als we ols niet erg vergissen, *o"i {leze tegenstandertoch niet al te neel. moeite voor ae jongÁns van Jan vá veen opre-veren. onderschatting is altijd fout, naar lre rekenen toch op èen
tweede overïtruIfug voor ben.
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NrErrl/.s v,Alr HET EJFqPITffiN TRONT,-

Hij was misschien net I jaar geworden en had nieuwe voetbal-
schoenen op zijn verjaardag geklg.ggpc _H.elp-qs_,-y9p.r.;h-em mocht hij
van hun leider de eerste helft niet mee doen, naar ja hoor het
tr*eede deel van de rnatch vas voor hem, De nieur^re schoenen schit-
terd.en in de zon, eigenlijk (zo zag je hem derrken) is fret zonde
om met deze nieur*e schoenen tegen die vieze bal te trappen.
O ja, zoude! ai-le proppen er nog vel onder zittenr maar even tel-
Ien, gelukkig ze zijn er allemaal nog.
Toen de wedstrijd afgelopen was, varen de schoenen nog even
nieuw als toen deze pupil er mee begon.

Dit is het relaas maar van éên van die 22 dolend.e hampelnannet-
jes die in de wei stoeien. Ouders het is een genot om het te
zien. Het d.eed mij als leiaer(i3??) van deze jongens goed om te
zien dat er enkele heiten en mernmen varen om mee te,genieten van-
neer ze een doelpunt maken. De Bururink-tribi.rne van FU-Utrecht
is er niets bij.
Tijdens de tveede helft vas er zelfs êên die de scheidsrechter
vroeg vanneer het weer pauze was, vant de thee vas bij de eerste
rust nog te heet dus ,had hij het maar laten staar. om het tijdens
de !'tveedert rust op te dri:nken.
Vrij economisch-gedacht, wordt vast een schoonzoon van Cor Coster.

,- Jan de Jong.
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Op 3 september moesten lrij voetballen tegen de Sweach.
Ze waren een beetje sterker dan vij en maakten aI gaurlr
een goal.

. later kregen wij een penalty tegen.
Die pwrt maakten ze. Met de rust vas het dus 2-0.
In de tweede helft maakte Otto v.d. Meulen voor ons een
doelpunt. Daarna maakte de Sveach er nog eentje.
We verloren de r^redstrijd met 3-'l .

Tanme Tigchelaar.
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- nln RODENBURG, 
ACHTEROM 1

HEEFT TE KOOP:
1 PAAR VOETBALSCHOENEN I,ÍAAT 34
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OLDEBOORN lb - DRACHTEN 2b^-
Wij moesten zaterdag tegen Drachten voetballen.

Na de a-ftrap begonnen uij aan te val-]en, maar Drachten was ster-
ker en vij moesten in de verdedigi"ng.
I,fe hielden het wel, maar toen er een goal viel , werd.en wij zwak-
ker en er viel nog een. goal 2-0 da-t vas tevens de ruststand..

In de rust wisselden ve.
Maar het hielp niet veel ï/ant er kwam nog een goal, 3-o de vierde
bal kon onze keeper niet houde.n en vloog in de netten.

trfe speelden door, maar Drachten was sterker en schopte er nog
een bal in, 5-0 dat hras tevens de eindstand.

' Jetze J. Dijkstra.
--o--o--o--o--o--o--o--o-- o--o--o-- o--o--o--o--o--o;-o:-o--o-o--

PROGRAMMA SENIOREN

1O SEPTEMBER.:
Suameer 5

11 SEPTEMBER._
Oldeboorn 1

F.v.c.4
Oldeboorn 4

13 SEPgEMBEB.-

Frisia 12

--==69Q66==--

- Oldeboorn ZM

Bakkeveen 1

Oldeboorn 2
Oldeboorn 3

(oinsaag).-

- Oldeboorn 4

1 1 -00 uur Leider

14.00 uur F. Holtrop
9.15 uur J. Iseger

Reeds gespeeld.

18.1 5 uur



PROGRAE{ê ZATERDAG 10 SEPTEI4BER.-

PUP. D 91

P*P. E 2't2

Jrln, A 492

Jun. B 585

Jun.1C 7O5

Jun.2C

0ldeboorn

GAIrc

Oldeboorn

tJispolia
Oldeboorn

VRIJ.-

Tijnje
Oldeboorn

Workum

Oldeboorn

Dr. Boys 4C

teider
Leider

8. Post

A.v.d.l{eulen
J.Hoekstra

9.OO

10.o0

3.15
2.00

1 0.30

--oo0oo--

VOORRONDE FRTESI,AND CUP PUPTLLEN

2eWEDSTRIJD WOENSDAc 14 SEPIEMBER.

Leider.OLDEBOORN - LSC 18.00 uur

-96Qss-- a

Het reglement voor-beker- en Fri.esrarrd cup wedstrijden voor
1Ar 1Br 1c en 1D elftarlen en de richtlijnen voor het pupillen_
voetbaL zijn opgenomen in FVB_nieulrs no. 2 vaa 28 juli 1977.
Het is wenselij k dat de líH jeugdleiders zich vaï! e.e.a. op de
hoogte stellen om zo de organisatie v10t te doen verr.open en
boetes e.d. zoveel mogelijk vorden voorkomen.
Regrement en richtrijnen zijn te uitgebreid om in het crubbrad
op te nemenr men moet dus even êén van de bestuursleden, leiders
of jeugdsekretaris v'agen on FVB-nieuws ter Ínzage te krijgenr
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IERVOLG uit clubblad no. 2 over ,,nieuwe gezichtspu4ten,gp.de sportfe

De reden vaarom men van de prestatie-sport afwil, is ornd,at er
eenduideli jke mentaliteitsverand.ering gaande is .
Men is de sport-verdr.razing zat- aan het wordenr men zoekt naar
'nieuwe mogelijkheden om geest en lichaarn goed te laten firnctio-
neren.

Men ivil dus over naar de reereatie-sport in het algemeen, ge-
bracht en uitgevoerd door beroepskrachten.

Deze afwijzing dus van de topsport wordt mede veroorzaakt d,oor ,

spel-vemuving, alhoevel bij een onrangs gehouden onderzoek,
procentueel meer bressures bij de zaterdag-voetbarlers vas te
constateren dan bij de top-sporters. l

rs het we1 zo, dat het verstrekken van hoge subsidies aan een
zeer kleine gróep, juist is? De massa schi.jnt het er mee eens te i

zLjn, tenminste er uordt ii"t g.p"otesteerd. ,

Het ]ijkt er zo langzamerhand opr. dat de sport belangrijker gaat '

lrorden dan de economische situatie in Ned.er1and..

Tevens wordt de sport aIs gereedschap bij buitenrandse politiek I

gebruikt of andere externe doelstellingen, men kan in dit licht ge- 
lzienr de sport, zoals heden ten d.age de sport genoemd wordt,

noeilijk meen serieus noemen.

Zo kwrnen lre nog een tijdje doorgaan, echter u weet nu wat ve
bedoelen.

lle zurlen dan ook de voord.en sportievê-f€cr€êtie en sportrecrea-
tie steeds meer tegenkomen.

Er is nog steeds een onderwaardering voor d,eze Recreatie-sporten
of liever gezegd sport-recreaties, echter dat kornt waarschijnlijk,
ondat het er veel op lijkt, dat alles in de huidige naatschappij



een nuttige -firnctie moet hebben, het moet rendament opbre:tgen,

meer Prestatie-gericht dus.

Maar in de recreatie-sport vinden we een ander eLernent terug,
ïI.l.r dat het spel dat zíjn zin in zichzelf vindt, r+re1 naar

voren komen.

Dat zijn de meningen en gedachten van velen dÍe zich rnet dit
onderwerp bezig houden en via de overheid deze materie de gemeen-

ten en verenigingen moeten introduceren.
Men weer immers allang, dat het bestaande en oude spreekvoord

van lrSport VerbroederdÍt niet meer juis is.
Integendeel, r.tre kuln:ren dít birrnen de dorpsgrenzen al-s bevezen

zien.
De bedoeling'van a1 dit gebeuren is, om meer dan 90% van de

sportende mensen meer mogelijkheden te geven, zonder bel-enrnerd

te worden door -financiële problmen van een vereniging, doordat
de ettoprr zonodig een betere trainer wil hebbey:, enz. enz.

Niet dat deze top-groep vergeten zal word.en, nee, er zal een

ander beleid voor moeten r,rord.en gevoerd., laten we zeggen, twee
gezichten in éên vereniging.
Mogelijk zal ín de toekomst de prestatie-sport aarr belangrijkheid
behoorlijk gaan inboeten.
Resumerend zou ik wil1en zeggen, het is volkomen onbelangrrijk in welke
klassering dan ook de sport beLeefd vordt.
of het nu ïx{vB of FVB is, het maakt niet uit. wanneer r,re in het spel
maar vreugde hebben, l/anneer men zich maar op een gezonde manier
beveegt, dan is er al veel gewonnerlG

we zien àan oot de bijna risico-loze sporten een gewerdige groei
doormaken.



Men kont er vetenschapperijk op terug, dat topsport, alsmede
prestatie sport, karakter.vormend zou zíjn.

}Ie merken maar al te vaak op, dat de geestelijke ontvikkeling
vaak ondergeschikt gemaakt wordt aan de sport, terwijl dit
eigenlijk een sanengaan noet zijn,
Dit za1 nodig moeten zíjn, wiIlen ve, mede gezien het onder\./erp

vrije tijd, de sport en recreatie-sport met elkaar te doen bele-
ven, om een gezond lichàam te houden.

rk heb gemeend dit onderwerp te moeten introduceren niddel-s
dit b1ad, nogelijk brengt het di,scussies oF gangr waarvan een

ieder voordeel hee-ft r -

Leden, namens Het Bestuur een sportie-f en een prettig éeizoen
toegewenst en laat uv goede kijk op de sport en uv belevenis
hierin, in goede zin te verstaan, duÍdelijk preváleren.

Voorzitter
S. Visseri
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nagje Dronten. ..
^H-"-! 

ls.gJ- precies zoa-Ls met dé boot Staveren-ltrnkhrlren voor een 40 Ja,e:te:rrgr d.1e vertrok uet aan boord 60 mensen en 5 boeren. De voetbalvei-eniglng vertrok 1-4 Augustus j.1. vanutt het DoeLhof net 2 buesen naarDronten, 66 Densen en-4 besfiiursl-ed.enrIn Dronten Zouden rte net bet 1.e, 2e en het Je'elfta]. een voetbaltoer-nooL beLeven. Het eerste was ingócleeld blj À:S.V.D., fra8genburg; Uui_clerberg en $tranvogeLs.
tr'land.er d.e d.oelverctèdtger kwan 9p n-et rtkoarte lorlbbe]-s'r, aLdus Fed.d.e,met and.er lroorden, zonder trainingsbroek. , 

iAlle wed.strljden weril er Leuk geÈpeeld, a]. was onze voorzítter het hle:nlet:altliq &ee egnÉr w€ weten wel-rlat het noeLliJk te ver{eréo is,3 wedstrijden, 2 daavvan met 1-0 voorstaan en dan-noe het schip lnsaan
!e! 2-1, d.e dercl.e wed.striJct was zowaar nog erger, 2-ó voor, eiiasiána-
3-2 voor d,e tegenpartiil geliik een oude wateipoóp, het water ls bi5nar
povgntgaSr alg J" - {?t. niet _{ogts"?t met ponpenl aaà' zat& het weàr weá.
De laatste wed.strlJd. tegen huÍderber€r.nrij-vl.ót met 2-O voor, nee t zêgingen -dg?9.keer ït"! qchip niet- in, dit waó d,e elnd,stand., comáeniaar
l"reg de.l-ijn, het haal we1 5-o hnnen zi-jn, het is ook nóolt soed. lDe eindstand. was , A_.-S :Y.D_. e ppt , Kraggenburg-6'-Ffif ;-StfanatOËafg': p4t 

rOldeboorn 2 pnt en Muid.erberg- 1 pnt .
ons2ee].fta1spedldetegend.eze1fd'ec1ubsmaard'ande2ee1fta].]-en.

0ver het tweeile el-ftal vaLt bitter weinig te vertelLen, beter gezegd,het was geen goed geheel, Rinus hoor je áenkenttwat wiÍ je. eeí si;k'ofwatÀjuniorene9ooknogeenonechte-spe1er'T,Iemoesten-eítoctrwàt
van makêltt, dat hebben ze gedaan .

De eerste wedstrljd tegen_K1agggnb*g 0-0, teg-en }iiuiderberg J--1, tegenstrandvogels verlÍós. o-Í 'rtd.it ,,Iád nieï mogón gËbeuren". a.sïv.n,'r"" testerk voór het twee{e-Lo, was Rinrrs nLetlde F"nstÀ"hier-áó*Àáót d.an
had. A.S.V.D;' net 3-0 gew_onnen. ïn deze-Laatst6-weáË{rrJd-Ë;;À-tàupu"
d.e,Roos ngg :ggrr* open doekje vanwegg eep spectaculaire ieddinglSlndstandr s!1a.3dvogels 6. pnt. A;s.v.D. r-Kraggenburg en Muidèrberg elk4 punten en Oldeboorm 2 _pnt. , - 

,,..,

Hetfrd.erd.ettovertrof d.e: stoutste verwachtingen, ze eindigden op een ge-
ctg-elde gerslg plaats, À.',$.Y.De rtrocht d.e 1e-prí3s nree'neËenr,beiei-aoór-
saId.o..
De Lnzet .:van het"derd.e,'len- het spe] ^*à"' *""r<eIíjk formíd^ab"í., paeeàsvan a1le soorten, diepte , .hoogtei tange, krónd, -sri"g""-ó"-i,"ilffi,Iát

pagseg. volgende keer verd.er , .


