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tÍ Wegens omstandigheden deze week geen 0\IERZÍCHT.- ii
WISPOLÏA - OTDEBOORN 18.-

Zaterdag 1O september traden \^/e aan tegen Wispolia"
Het r,reer zat niet zo mee r,rant het hee"ft de hele wedstrijd gere-
gend.
Nadat de aftrap was genomen vielen ',íe meteen aan. Er verd in het
begin redelijk goed voetbal geleverd, maar er kryamen geen goals,
terr^lijl de kansen er wel wareno
Iríispolia kreeg ook zfn kansen, doch oolc deze l,lerden niet benut.
Het bleef dus tot aan de :.ust 0.0..
Na de rust krram liispolia sterlcer naar voreil, maa: ze werden opge-
r'racht door onze achterhoede, Maar ze bleven lcomen en ze kregen kans
om te schieten, Dze kans ve-rd beloond. met ecn goalr 1-0.
\,Ie zakten af door te veinig conditie en konden maar geen goar maken.
líispolia drong l,/eer naa.r vcren, maar het gevanr leek gewekcn te
zijn maar door een misverstand tussen laatste man en keeper kon
líispolia gemakkelijk scoren, 2-Ou
Dit was helaas ook de eindstand, Weer 2 prxrtjes aan onze neus
voorbij gegaan, maar volgende week krijgen we Beets thuis, mis-
schien wiru:en !/e dan en hebben r,re toch 2 punten.

Harmen Numan.-
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,suAl{EER 5 - OLDEB0oRN ZM,-

Na een goede start van vorige week tegeu Boornbergum, begon
Oldeboorn 2ll,l ook nu vrij opgevekt aan de wedstrijd te denken.
Dit viel lrel even anders uit, dan dat de meesten hadden gehoopt.
Na het beginrtsigrnaale0 begon het aI vrij spoedig iets te rommelen.
Het duurde niet al te lang en we moesten tegen een 1-0 achter-
-stand aankijken((Zoafs ondergetekende het vanaf de zijlijn zag
(de beste stuu.rl-ui staan aan val) spelen ve op plaatsen r'-aar ide
::le ;:aal- niet hoeven te staan, b"v. lir:"k-qbo,c.r,tp rccht -(, r))



Toch verd het vrerken en het niet-op.geven be-}_óond, Si_pke scoorde
vlak voor de rust de gelijltr"ír'akêf: 

--'-
Na de rust begon het toespelen, het vrijlopen en het aannemen

van de ba1 ineens bizonder goed (nroeten we een gêtrete wedstrijd
doen). Hieruit kwam dan ook vrij vlot de voorsprong van 2-1 die
D. Numan ons gaf. Een betere positie konden we ons op d.at mo-
men niet wensen.
Maar de vreugd.e was van korte duur. Suameer scoorde de gelijkmaker
een kleine tien minuten later. Vlak voor het eindsignaal moest de
rrbeste{c ploeg r,rirulen.
Suameer zette een 3-2 voorsprong op het bord.

R. Eyzenga"
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E.Pup. - GROUI/.-

zaterdag '1 O septernber moesten r,re voetballen tegen groulr
'we moesten er op de fiets heen.
en toen 1,/e er vraretl hongen.er vlaggen, want er l,ías feesto
Toen we naar het voetbalveld gingen lÍaïen :ï nog and.e"en aan
het voetbalLen.
en toen begon het voetballen en toen werd het al gauw een goal het
was O-1 voor grouw
en toen nog êén voor grouv. het was O-2 en later was het al O-3
voor grou!/ en toen vas het pauze".
we kregen thee. naar de thee gingen ve in aanval maar we konden
geen goal krijgen. en toen werd het 0-4 en toen a1 lrcer een goal
voor de andere, maar die zat niet, want het vas buitenspel en
toen gíngen we rtreer in aanval maar we kond.en lreer geen goal krij-
gen en toen was het al O-5. en toen hadden ve de aftrap" en toen
had ik de bal. de bal ging naar otto toe en die gingen er mee
naar voren en toen ging hij naast het doel.
en toen ging grouw weer in aanval en die kreeg alweér een goal.
en toen vas het a-fgelopen en toen zijn we met 0-6 naar huis
gegaano

. jan lieuwe lvijbenga.

-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-



Ë-PUPILLEII 9IFRONT'! NÏEUWS DEEL 1I..

De uitvedstrijd tegen de eeoudereft feeftijdgenoten van GA\rc
werd. op de fiets tegemoet getrapt. 

,

Volgend éên van ons woei het ltref B graden Celsius.
Maar vat doet het er toe, als je maar lol hebt en deze speelse
jeugduge bodyrs krrnnen er we1 tegen.

lJe moesten r,rel een paar keer op Fedde Spoelstra wachten, want I

die had het ketting orin de bokse'r
Op de terug-weg had Tamme Tigchelaar moeilijkheden bij de
Grouwster brug en een valpartij r,las dan oolc ons lot"
Volgens Jan Visser was het de schuld van deze zvare bek!-imming,
omdat de conditie ltgoede! is.

Ve hadden imm':rs nog nooi.t een co1 vair de eerste catorogie
bekl-ommen en 1,/e spreken nog geen frans (tees Tour d.e France).
ltra deze beklimming, kr*am de a-fdali-ng, ook al niet zonder moei-
l-i jkheden

Jan L. líybenga zorgde vool eeïl- daverer,de knal- net als gevolg
een lelcke band,
Gelukkig lJaren zijn ploeg c.g" team-begeleiders snel op het dra-

\ rnatische ptek des onheidls aanrwezig €.il kon inet ;crêênde kracht de
r terug-t/eg zonder obstakels volbracht worden.
I Votgende kee::'hopen ue bete:r v,'eel te hebben, yê.t de tredstr'ijd bc*

trefto Jan Lieuwe zal- dit op journalistieke i*ijze schrijvent
alLeen dit, we hebben een leuk speels teaÍn, dat de tegenstander i

nu al professioneel begeleid en getraint vordt, Iigt in mijn ogen 
:

op deze leeftijd niet op zijn plaats- Lees Voetbal International
data 1 t/B tot 1g/8.

Jan de Jong.

(wat tri3g je voor een nieuwe abonnee op V,ï. Jan? Red.).
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Over gezichtspi;.nten.. ... c

Enke1e spelers van het "eersterr zou-den gezegd- hebben, "het volgende iaar
weer gepromoveerdt', al.s dat zou kunnenr"waar het hart vo} van is, loopt
de mond van overtt, of bedoelde orvze voorzitter dat niet met spreekwoord.en?
De eerste elftalspelers beseffen zeLf ook wel dat ze rlog lang niet

gepromoveerd" zLJn, maar je mag el-kaar toch weJ- een rrriem onder het klart
s-bekentt.

JHet le zou de meeste belangstelling krijgêhr beter gezegd., het belang-
rijkste ztjn, laten rue eerlijk zrJn, dat is ook zo. Àl.s we al.s club aarl
de competitie mee d.oen van de F.V.B., dan ziet men het l.e in de le klas
spelen, het 2e in de res. 2e k1.. en het d.erde en he'c vierd-e in de 4e kI.
Er is sprake van geweestr w€ meenden in een clubbl.ad- van vorig Jaa;r,

dat onze voorzitter tot de ontdekking klrala dat }e en het 2e prestatie
elftatlen waren en het 3e en 4e recreatic elftal-}en. Zort'el het 3e a]-s
het 4e hebben vorig seizoen bewezen, da"t z"e in de laa'cste fase va.n d.e

competitie zui-ver op prestatie speeJ-d.enr" het zou prachtig zijn a1s het
3e naar de derde kJ-as kon promoveren", ald-us onze voorzl'cter.
liat de belangstelling betreft, die gaat altijd meer naar het eerste uit,

meer dan na"q"r de lagere elftallen, de,aanvangstijden zijn hier misschien
d ebet aan.
ItDe meeste kosten lvorclen besteed.t aan hct "eerstei', d.it snap ile niet,
mocht het nu weJ- z,o z,r-J:n, bij een r,redstrijd va.n het le wo,rdt toch ook'
entré geheven?
?tHet piestatiestrevenr- dat orLze maatschappi j zo kenmerkt, is ook al in
sport d.oor ged.ronger", bi j mi jn r,reten begon de streefvictorie in de sport
aI in Griekenland, Olympische Spelen.
0m mij mag het s-i;reven naar b.v. promotie er best blijvenrals het grote
geld er bu-iterr gelaJcen lrordt "Zou er geen doel- meer ziSn rdaar we naar
kunnen streven, d.an zou het binnen d-e kortstmogelijke tijd een dooie
boel ztjn"
ttÀan beiireging d.oet rlLa.ay l.iefst 65f. h:ui-ten verenigingsvei:band-, zonder in
het prestatiekeursli jf te r,'rillen lopenrr. :

Het is nr-isschien rniel leuk te vertellcn van c1e man die e].ice avond een
heel eÍnd om fie-bsterrecreatie, tot hfj zicL:. ook in het prestatiekeurslijf
wrong. Op een donkere avond zag ln,-j heeJ. in de verte een rood aehterlicht
dat moest en zou hij inhalen, het wercl eveninre]- zrn d"oodrhet was h-et licht
van een motor"I'Sport-ond.erwijs op scholen" is-uql en zaL er ook r,r'el uitgebreider
komen en dan maar. tegen een andele Échool je kraclrten meten, of doen ze
dat op ëe scholen in d.e Oostbloklanden en Àmerika niet. Recreatieve-
prestatie.
ïtVerbroed.ering in d"e sportt' is volgens orlze voorzitter ook niet m.eer
juist, 'owe kunnen dit binnen de clorpsgrenzen al-s ber.nrezen zíerttt, dit slaat
toch niet op d.e wedstrijd Oldeboorn - OldeboornS ?
I'De sport kon wel belangrijker zaln dan cle economische situatier', d.e
sport zou het opirxn voor het vol-k lrunnen ztJÍr
"Folitiek in de sportt' rrrat zegt u van d.e Olympische Íípelen in l3er1i3n L936,
rrHoge subsj-dies aan een kleine groep, d.aar zou de massa het nr.ee eens zitrn,
althans niet tegen protesterenrf degene die subsid.ies toekennen ofr,rrel-
hun goed.keuring h.ieraan geven, zijn in de regel gekozen door de massa.
rfEen recreatie-sportambtenaar zou ey moeten komen en betaald moeten ïí'or-
den door de staatrr en de staat ma.ar bezui-ni-gen,
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J?RO G-RA-Ifi ::A SI;NIOB_EIT
Oldeboorn zm - V en V 5 1O.OO uur ïI,t,leq4*1"t
Read-Sr'rart - C].deboorn 14,00 uur J.K.I(ist
Old.eboorn 2 - Akkrum 2 14.00 uur J.schokker
Oldeboor:n 3 - G"A.V.C 5 10.15 uur J.Krol
Irnsum { - Oldeboorn| 10.1-5 uur T j.Veenstra

O-o-O-o-O-o-0-o_0
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"*"?f1;iti-"8-i3l"fti;+ï"fr:l"iiïËrr.,u."t. i.nr-. secretaris.

Voorstel van enke].e_ledenl ttwaarom nict één keer in cl-e maand eensehrlt j?.savond voor led.en en donateurs, inleg á"-óor-ïleesprij à"Ár-punten op'r,ellcn en wie de meeste-pirntón neEri vàrgaára ;"Ë;;êtop d.e laatste avond. een beker. r,Jiè organiseert diït- - :

Inleveren eopi j MAÀïTDAGSÀVOND... o.... r. o. r.



FI/C4-0LDEBOoRN2.-

Na een teleurstellende start voríg weekend thuis tegen Renado
(O-a) moest er afgelopen zond.ag gespeeld worden tegen FVC uit
Leeuwarden. Met sechts 9 spelers ls morgens om een uur of half
negetl in het doelhof, t/aren de verwachtingen voor een beter re-
sultaat niet aI te groot"
Nadat leider Dam Geert K. nog bereid had gevonden om de reis
naar d.e Friese hoofdstad mee te maken, en ook zelf zijl spullen
bijeen had gezocht kon toch, zij het iets later met e1f spelers
aaïr d.e wedstrijd ruorden begonnen.

Met in de eerste helft de vind in de rug, werd er tegen de I'er-
r.raChtingen in, soms aan Oldeboorn zijde, knap gecombineerd en konden
er zorlaar enige niet geheel ongevaarlijke aanval-lcn op het vijan-
delijke doel r^rorden ondernomen. Dit gaf_de burger mced, zelts zo*
r"eel moed dat op een gegeven mornent speler/leictcr Dan in zijn
enthousiasmq over het veld schreeuvde

rTongens we ha se in ê bOse.ot
Dat hij meteen hierna door een FYC speler finaa-]- ve:'d uitge-
speeld mocht de pret niet'dnekken,

Johanncs B. was het dig, na eerst aL een sPctt:," op clc 1at
yc.rr zetn 30 netet a-fstand a-i-s l','aa:rschur':'-ng te hebbe:: gcgevene

de, stand op 0-1 bracht.
Dc mannen van FV.C, die geen al tc sportieve ideeëli wêt voetbal-
J-er. betreft er op na hielden, gingen hierna ïrog ecns extra hard
er tegen aan maar toch werd met nog alle benen heel en de 0-1
vo(irsprong de rust bereikt.
Na de thee en enige taktische vingerwijzi4gen van Heer Dam r'rerd
er een aanvang genaakt met de 2e speelhelft. Ook nu lieten de
FVC spelers zich verleiden tot dom geschop en zeL"fs links en
recrts \^/at natrappen wat door de scheidsrechter helaas niet be-
strrftr/erd. Een op bal-bezit spelend Oldeboorn wist gelukkig het
hoo'd betrekkelijk koel te houden et't zo kon ook het eindsignaal
rnet de O-1 stand r,rorden bereÍkt.

Tinus.

-o-c-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-o-o-o-

OLDESOORI{ 1 - BAK]GVEEN 1.-
0o: in de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe voetbalseizoen

lcond,n de seBoarnsters niet een Puntie bemachtigen.
In eqr gelijkopgaande strijd werden aan beide zijden wat kansjes



geschapen, die echter tot voor de thee onbenut bleven.
IIa rust een sootrtgelijk bee1d, met dat verschil dat Bakkeveen
na 15 minuten ruel een keer tot scoren kwam, Kort daarna, bij een
niet door de leiding opgemerkt buitenspelgevel, moest êén van
de elBoarnsterachterwaatsenr! een tegenstander aan zln hemd ruk-
ken om erger te voorkomen, tervijl vlak voor het einde êên van
de voorr,raartsen bij een doorlooppogigg tot aan de keeper een
ernstige vermaning kreeg te acceptereno Dit kostte beide spelers
een aantekening in het opschrijfboekje van de scheidsrechter.

Over het geheel gezien toch een sportieve r^redstrijd.
Vat de komende wedstrijd betreft, moet het de rtOldeboarnsterste nu
toch vel duidelijk zijn dat het krachtsverschil tussen de clubs
van dit en vorig jaar niet groot is.
Om aansluitj:rg te krijgen met de andere teams zal er tegen
Read Swart toch een overwiruring moeten wordcn uitgeperst.

. K.A.

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

w24 S_EP|EMBER.-

E pup.-211
D Pup.- 90
C2twt.-'i26
C1Jun.-/O0

B Jun,-582
A Jun.-490

Langezr,,raag
Oldeboorn
F\. 4C
Oldeboorn

TFS
0ldeboorn

Oldeboorn
Langezr.'aag
Ol-debocrn 2i
GA\rC 2C

0ldeboorn
SDS

10.00 uur
10.00 uur

11 .Ct urlr
1 1 .00 unr

11.00 uur
3.1 5

(nieuwe veld)
Leiicr
Y.Schukken

(nieuw veld)
G. Hylkema

H "H.Bijlsma

DE WEDSTRIJDEN DïE 17 SEPTEMBER GESPBELD MOETEN IíORDEI'I ZIJIT
VERSCHOVEN }ÏAAR VROEGER T]JDSTIP ALS VOLGT:

1J sept. E.pup" Oldeboorn
17 sept. D.pup. De Sveach
16 sept. C2 Jr.u. Oldeboorn
1J sept, C1 Jun. Boornburgnrm -
15 sept" B Jun. Oldeboorn
17 sept. A. Jun. Hrveense Boys

Tijnje 9.OO uur
Oldeboorn 9.00 uur

GAVC 3C 18.30 uur
Oldeboorn 11.00 uur
Blue Boys 18.30 uur
- Oldeboorn 9.30 'o

K.v.d.Sch aaf
Leider
J.Tiekstra
hI.J.de Kort

Op maandag 19 sept. is er een vergadering van de Jeugdcommissie
in de kantine on 8.30 uur. Verder wordt er nog een leider ge-
zocltt voor de D-pup. zodat W. Zandbergen die momsttecl in het
ziekenllv-is verblijft (van harte beterschap) er niet met alLcen
voo' staat.



p_gi!_e... r o r

Daar staan we dan met alle 22 beentjes veer stevig op de
grond na 2 or:nodige nederlagen,

Eerst een gevoelige 2-0 a-fgang in Oldeberkoop en toen ver-
leden r,reek direct de eerste thuisnederlaag in de FVB tegen
Bakkeveen.
Iedereen weet nu inmiddels dat het niveau FVB en vierde klas
K{VB vrijvel gelijk is"
De tvee eerste tegenstanders Bakkeveen en Sport Vereent zitten
nu beiden aan de kop van de ranglijst zonder tegen ons ook
maar iets gezien te laten hebben, 2 middelmatige ploegen
maar we1 vechtend net eerr verbeten inzet.or.ó.
Het verlies tegen Bakkeveen rvas bovendien dubbel verlies,
r^rant Sjieuwe en H endril< belanclden in het boekje van
scheidsrechter Holtrop die duidelijk toonde dat het
scheidsrechterslcorps nog strenger za1 gaan opt::ecLen,

Zondag de zlrare uitr,redstrijd tegen Read Si*art u.rt De Knipe
(3 punten uit 2 vedstrijden) nog steeds zoncier Rinse en
Piet, Honkie is er daarentegen wef r,'reer bij,

lle gaan proberen het verloren terrein langzaam lnaar zelíer
terug te veroveren met rlog 20 duels vocr de bocg!

B. de Vries.

--o--o-- o--o--o--o--o--o--o--o-o-- o-- o--o-- o-- o-- o-- o--o*o--.


