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En alweer leden lre een nederlaag.

Ditmaal uit tegen rJarga met ,2-1. In het veld niet de nindere van
onze tegenstanders, zeker 4íet, Maa:: als we in de buurt van het
strafschopgebied van de tegenpartij komen, verdwijnt alle lef en
doorzettingsvermogen blijkbaar. De soms toch opgel-egde kansen wor-
den door'gebrek aan elk zelfvertrouwen vaak onbeaullig verknoeid.
Je begint je af te wagen of ve d.e juiste men3en vel in dê voor-
hoede hebben, Zou er eens niet Ígeexperimenteerdrr moeten worden?
Trouwensl ook de achterhoede heeft wel eens een vertrouvder beeld
gegeven. Maar aIs de voorhoeCe elke week weer jarunerlijk faalt,
vordt het bi;r hen ook steeds rnoeilijker.

Enfin, a.so zondag thuis Jegen DqToD., welke Laatste ploeg trou-
vens aI 6 punten vergaard heeft, ki.rmen jullie ons laten zien dat
we hoegenaamd geen snars verstand van voetbal hebben, door deze keer
eens uit de slof te schieten middels een eerste overvinning dit
seizoen, iets vaar vc rnet zrn all*: inrig naar Uitzien!

Het 2e speelt ts morgens uit tegen Nieuweschoot 3. LaatstgenoeÍíF
de club meestal erg goede teams op de been brengende, zodat we
voor het 2e een zlrare partíj voetbal verwacht.en. Xomen ze met een
overwinning huisvaarts gekeerd, vonden wij dat een uitstekende
prestatie. Zovet is het echter direct nog niet. lle zijn benieuwd.

Het 3e speelt ook weer aardig mee dit seizoen en dat kan zondag
in en tegen Irnsum 5 zo blijven dachten we.
Onderschatting is echter levensgevaarlijk, clus heren, let op ult
zaak !

Het 4e, nog steeds zonder leider, ontmoet rs morgens de buren
uit Akkrun, welke laatste ploeg ons dercle al. een nederlaag deed
lijden.'Een overwinniry zou ons erg verbazen, máar van het vierde kun
je $oms) de meest weemde,uitslagen verwachten, zodat êêr v€rrês-
sing Lang niet is uitgesloten..

Oldeboorn zm ontvangt zaterdag de Griffioen uit Oosterwolde,
Ook hun vedstrijd zaterdag j.1. eindigde in een 3-2 nederlaag.
Of ze vinnen met deze cij.fers of ze verLiezen ze zo. Is aI ver-
scheidene keren voor:gekomen dit seizoen.
Voor wat d,e ontmoeting van a.s. zaterdag betreft venr*achten we



een spannend partijtjer al lteten r^te erg weinig vatl deze tegenstan-
der.
We zien het zaterclag welr iis en,wedprdienende'
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AFGELOPEN zondag moesten ue naar I'tlarga. :,
Na 4 r^redstrijden te hebben vertrcrenr. wercl het hoog tiid orn éên
punt of misschien wel 2 te pakken' Met trCe buik volrr volIe
noed op naar warga. Dat ook deze tocht op een clesillusie zou
uitlopen, wisten we toen nog niet. :

Na Ce frtossffr Cie geSchiedde onder C.e goed.keuren/ie ogen van
onze aanvoerder (in áen schone broek, clie hij toch vergeten had?!?)
begon ile match. BeiCe ploegen haclden wel kansenr ínisschien wij
cle meesten 1ÍeI, naar het was Warga Cie de leiding namo Een cor-
ner in éên keer cltr in, dat zie je niet vaak.
Na Ce thee maal Proberen om die achterstancl terug te Pakken.
En cLan is het 1ot altijC tegen on^s, \r'arlt lJai'ga maakte er 2-O van"
Toen we 2 minuten voor tiid nog tot een tegen.joeJ-punt kwamen,
rrras het natuurlijk te 1aat. Het is om er moeCeloos van te
r^rorden. Weer naar de box" wger verlorenr weer met het hoofd
naar beneclen thuis komen, .weer clat gezanik aan horen van mensen

rlie het beter rreten. Ja, weer, weer en w€êrc Je krijgt er het
heen en weer van. Terug "naar Ce 2e klas FVB' r-riêêr llic€ten ve
maar niet aan tl.enken, !/e,zetten gewoon rloor rnet nog 1/ rueCstrij-
.ien voor de boeg, is er nog vall al1es mogelijk" Elkaar ile
scbuld niet geven, dan zijn we al een heel ein<1'op'Je goed.e weg.
We kunnen elkaar nu nog het licht in Ce ogen verCragenr dat
houden we Ce konend.e 1f weclstrijden nog en ilan kont het
ItDick voor me kaarrr.

Jan q1e Jong.

ttMet het hoof,i. naàr beneCen thuiskomen schrijft Jan, a1s
er weer eens verloren Ís. I

Hetffeergteet zou er goeC aan Coen het gevecht tegen 
,

zichzelf eens te staken en met de kop om hoog en rLie tê
gebruiken proberen te voetballen zÓa1s ze. voo?heen-ook ivel
clederà. De E-pups komen met mee.1. zelfrespect en waarclig-
hei'i het veld op, ilat het r?eersterr., : _
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OIDEBOOR$I - BTTJE BOYS.-

1 oktober moesten we voetballen tegen blueboijs.
liij hadden de aftrap.
de blueboijs hadden de eerste goal dus was het
ik stond in de achterhoede
toen maakte blueboijs weer een goal dus vas het
toen vas het pauze.
we kregen lekkere warme thee
daarna moesten we het velC weer op voor cle tveecle helft
toen r,ras het 2-1 de goal zette otto van d.er meul-en.
Ce blue boys schoorde een goal en siebrand oosterbaarr
schoorde voar ons nog 1 goat
c1e einCstand was dus 4-2

theo v.C. wal .
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OTDEBOORN 14 - SDS 1A.-
Zaterc'lag 24 september j.1. moesten we om 3.15 voetbaLlen.

On kwart voor Crie waren we allemaal in c1e box aanvezig (nou
al-lenaal). Er waren eens veër een paar niet gekomen, dus noesten
ve met 2 spelers uit 18 spelen. Maar voor het zover was werden
eerst Ce nieuwe trainingspakken uitgedeelcl, die cigor H.Eggink
beschikbaar lraren gestelC.
Om kr*art over clrie werd. er afgetrapt, aI gauw bleek clat ve met
een tegenstander hadd.en te doenl Cie ongeveer even sterk uas dan
ons. Maar vat verCen er een fouten gemaakt door onze ploeg,
maar we konden de stand tot de rust op 0-0 houden. In de rust
verd W. v. Kalsbeek vervangen door K. de Groot. In de tweede
hel..Êt ging het nog slechter dan in de 1e hel.ft. Dus stonC het dan
ook a1 vlug - O-'1.
Zotn 10 minuten vcor het eind. kregen we nog een strafschop tegen,
<1oorclat P. Tijsrna een tegenstander niet meer kon ontwijken, dus
o-2.
Dat was tevens de eindstanC, en nu maar hopen dat het volgende
week beter gaat.

Jetse Dijkstra.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-a-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

'l -0.

2-O



@.-
g.W.

OlcleboornZM -Griffioen4 14.00'-ih-Achttien'-
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oldebocrn 1 - DtD :l 14.00 J. Dijkstra
Nieuweschoot 3 - Oldeboorn 2 1Oi15 K. Brandsrna
Irnsum 5 ,. - Ol-deboorn 3 12.00 Leider
OlCeboorn 4 - Akkrum 3 10.15 M" Bo ersma
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Ondanks de tglgursteLlende resultaten van voorgaande publika-
ties willen gej toch, in dit nieulre seizoen opnieuv probêren om

zoveel ncgelijk kled.ingstukken bij d.e rechtmatige eÍgenaar te::ug
zien te krijgen.
Mensen neemt,U..ee4s Ce moeite om Ulr spullenr of anC ers cle

spullen van Íw kinc(ereir) te tongrolere:r, zocat l:ie niet vceï
met eefi grote hoeVêel?rêiC spullen blijven zitten.
Mocht U iets kwijt zi.jn wat nisschien niet op.4sze lijst--y.qg:::;,
komt dan kunt U altijd rs avonds van zorn uu:' of 7 tot een uur
of 9 terecht op het sportveld" Er vordt n.1. ,e,1ke avonC omstree].:s
deze tijd getràine zoàat r1a.n c1e boxen ros zijïi*
Mist U ietg wat'misschien vorig seizoen is biijven liggr,r, c1.;rn

kunt U ook op onderstaand actres terecht, vc hebben n.1" nog het
één en ancler liggen" Mocht ook dit niet lukke:r dan kunt U altijC
een berichtje in dit blaC laten opnemenr Succes verzeker:,
kosten geen.

Van onderstaande spulfen is nisschien ook het éên en anclcr
na het openingi-toernooi btijven liggen. Misschien hebt ïl er-
gerrs',rar, mensen gehoorc c1át áettoer,-iets zijn kwijt geraakt en lezen
deze menscn dit,k"T!l?rtï?ïirï""9{o4it daa svP even coor.

Quick sportschoenen, 
-diád;-niáái'ttÉ;' spijkerjasr opschrift

Status Quo; Spijkerjas, ffrangler inhouC o"a, boodschappenlijst;
Zlrart voetbatrshirt, nraat 39; Korte spijkerbroek, Lee Cooper;
Blauw tiainí.:egsjack, roocl herkenningsborcluursel in kraag;
Blauw T-sh-irt met rode mouvÍeJx en kraag; Lichtblauw hemdr small;
I{it hemdje met blaur,re strepen (geruit); Witte sokken;

AFIIATEN: SD. NIEUItrOLDSTRAAT 17.

- rrHet ts-gëmêrkkelijkêr'even eeii broekje te lenen, d.an'- 
' :i '

vlak voor de wedstrijd naar bovenstaand adres te rijdenfr.

-O-O-O-O-O-o-o-O-O-O-O-Ct-O-O-O-O-O-O-o-o-o-O-o-O-O-O-o-.O-O-O-o-c.-



a-

D e spelers, verzongers, begeleider en trainer zijn van plan om
een kort ge<ling tegen Ce beruchte schrijver van ons cIubbIad,
,Je anonierne J.S. aan te gaaÍr. Dit na het schrijven van een regel,
na een verslagje van nota bene het 2e el.ftaL, over de gemiste 

I

penalty van Ce andere Jan (Tikkie Trug), De spelers van het E-pu-
pitlen trokken Cit zo aan, ja zel.fs c1e spelersraad van de E-pu-
pillen wilden J.S, aI ontvoeren, Cat de heer J,S. aanstaande
maandag op de training IiÍOET komen om 5 uur. Hij moet Can op ieCere
speler een penalty gaan nemen. De prijs worclt dan we1 bepaalcll aIs
de FC ?ikkie Foar0t de or,'erwirrning behaalc1 hee.ft o

Het bestuur behoeft niet bang te zijn dat de heer J.S" gtemolesteerd. :

lrordt op het velcl. Er behoe-ft dus geen politiecordon te kornen r,rant
ve zijn maar speelse teruoristen die het niet sLecht menen" l

Maar dan moet d.e heer JoS, vcL aan deze oproep voldoen anders staat
de FC Tikkie Foarfit niet voor c1e gevolgen in" Misschien gooien ve ,

clan nog meer water in het Coel, net zoa'l s er afgelopen zaterd,ag-
morgen in 1ag of ontkalken ve <1c 3-: jnen van het velCo net àoaLs
het er a.fgeLopen zaterd,ag bij 1ag (Lag Ce teneinknecht nog te
slapen???) Het kostte ons 2 doelpunten, wa:rt de bal bl-eef 2x in c1e

plas liggen, terwijl Ce kceper al gerasscercr, was, jannei" want dan
hadclen we gevonnens en <l.at was voo:: cleze tr-pupi1.i-enr ja-Ce roenr-
ruchte FC Tikkie Foarftt, toch Ieul- ger'reest"

Jan de iong. 
l

t?ZuLlen proberen tijcl vrij te rnaken, r^re zijn uj.teraara zeer 
l

vereerC net cleze uitnodiging, er blijft ons--anCêrs- geen-.--: -'-:-.--'-
keuze.rt

-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-.O- l

1l
ftHet publiek is als vo3-gt. , j

Een speler hee-ft eeh goal gemaakt, r?die moet in,het, rfeerstetl
bli jventr.
Een week later c1e spele'r krijgt niet veel kar:s' publiek,
I'degenen die zotn knaap opstellen, zijÀ ook niet goed bij
It hoofdrt.
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OLDEBOORN 1A - AVC 14.- 1-2

Na een slechte start van deze conpêtitrie moesten we zaterdag
i oktober om kwart over,jrie tegcn A\IC spelen, Dit elftal hee-ft
I punt en vij staan nog stc,rds met 0 punten or:ieraani':zodat deze
r'.ecstrijcl perspectieven.vool ons haC" ''



Ue gokten ditmaaL op een gelijk spelr omdat'we zo langzamerhand
wel weten, Cat wij niet zo gauw tot een oven*inning kui:nen ko-
men, varrt in de pronotÍe*kïas-i3 clit niet zo eenvoudig.

Maar ja, met een rnan extra in cle achterhoeae (Witten Visser)
hoopten h'e op een gelijk'spel.
IÍat er in de eerste helft ook aardig op i-eek, meCe doorc'lat rre
voordeel varx de wind hadden. Toen het in de eerste helft nog
O-0 stond, werden we door onze leiders aamgespoorrl om zo d,oor te
gaan. Maa:r helaas kwam er toch nog een tegengoal, maar dit werd
spoedig hersteld door een corrr€t1 die goed door trfil-lem Visser
werd benut.

Na deze gelijke stand gingen we goed door, echter na een onge-
li.rkkig foutje in de achterhoede, zagen de bezoekers toch nog kans
rnet een beetje geluk te scoren. Jammer, er had voor ons beslist een
gelijk spel in lcunnen zitten.

Zo gaan we verder met nog steeCs nul punten, laten we hopen
dat hier gaul'.verandering ín zal komea. Misschien hebben we
volgende week in Makkun meer geluk.

Gerard Visser.
ftOm als goed.e voetballer niet naast de schoenen te gaan

lopen, hebben we de volgende raad., nooit schoenen aan
doenct.
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LEEI'TíARDEN 4C - OTDEBOORN 2C.- O-1.

Om kuart over twaalf noesten we bij JeLke Bethlehem staan rrant
ve moesten om lwart over 1 voetballen tegen LeeuwarCen,
Toen we aankwamen moesten we ons verkleden, toen dat klaar was
gingen we naar buiten om wat varm te vorden. Maar helaas het re-
gencle buiten hard,.Na een tijdje kwam Ce scheidsrechter en zei:
I'Kom jongens, zullen ive? Okê zeiden wes.

Na een tijilje gevoetbaLd te hebben kwamen wij op één nul voor-
sprong door Geneus. Na wat gerommel vloot de scheid.srechter a.f.
De eerste helft was on, janmer dat er geen meer goals zijn ge-
vaLlen. Nou thee.

Na ongeveer 5 min. kwam de scheidsrechter r\,Ie moesten maar weer
begirurenft. In de tweede helft waren ve ongeveer even sterk en. het
bLeef 1-O, dus r+eer tvee punten,
Zaterdag moeten rre tegen Akkrun thuis, die kr.mnen we misschien
ook vel viruten.
We hebben nu 4 wedstrijden gespeeld en I pr.mten.

Egbert van der Krieke.
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B-EI&E-FÏ ffir 4IMEIpEN Ats tlp.-
Nog steeds gebeurd dit niet op de goecle wijze, vaardocn er

veel nisverstanden ontstaan.
Bij het aanmeld.en als 1-id, vervoegC U zich toch ook bij de se-
cretaris, nu, bij afinelding behoord U dezelfCe lreg te volgen.
Dus niet via de leicler of zoals ook veel gebeurd, mid.deLs D.
Reitsma die c1e contributie ophaalt.
Er dient dus bij de segretaris ssltif-lglij! te r,rorden afgeneld.
Zo níet, can gaat ee-óffiÏEiliG-gffi-or. tíe moeten vel een
f.ijn stellen, voor de goeCe gang van zaken.

Het Bestuur.

-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-
Met ingang van heden zijn r,re 2 trainingsdoeltjes '.rijker, afm.

+ 3x2 meter. ltre hopen dat dezen er toe nogen bijdragen on vooral
êe jeugcl, maar natuurlijk ook c1e anderen, te stim.rleren om met
(nog meer) plezier de training te bezoeken en misschien r*anneer
het Coelpunten maken op deze doelties lukt, het zondags (en ook
zaterdags) gemaktelijker is om ook het Grote Doel eens te raken.

De fa. Knol maakte het mogelijk dat we geschikt aan de materia-
len kwamen en stelcle ook cle íuimte beschikbaar on het éên en all-
der van een passend kleurtje te voorzien, lÍaarvoor onze hartelijke
dank.
Cor Kleefstra zorgcle voor het konstnrktieluerk en Bonne de Vries
zorgde na eerst de zaak 2x gemenied en geschuurd te hebben dat
alles in de ver.f kwarn.
Ook deze mensen natur.lrlijk hartelijk bedankt.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oo -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
UITSIÁGEN van de gehouden tennis- en vcetbalwedstrijden t.b.v.
DE OPEï{ING van het SPORTCOMPTEX j.1. 17 SEPTEMBER.-

1. Westein
2. Poppenhui zenÁarniahuizen
3. Ontvangersbuurt
4. P.F. ':,Herl1e5. Braksdyk
6. De Skatis
7. Doelhotl'íaag
8. Swettebuoruen
9. Sparstrj itte/sudkant

1O. Ssjerkebuorren

20 punten
19 r-
18 rr

17 rr

17'
15,
14r
14il
14 r!

13 ?r



11. Po-makte 13 Pr,mten
12. Lege l{idden ' 11 punten 

:

Er waren nog 11 andere prijzen te verdel.enr en cleze rrÍaren oP

Ludieke bepaalcl.

1. lJestein dus, met OPEI{ïNGSThOFEE
2. DoelhotfiIaag, "de oriijinéelste [feaingprijs.
3. Popp.Áarnialnrizenl ongelulkigste speler, Fokko Tamrninga,

pop .prijs,
4. Ortvangersbuurtr feePer met de grootste pech,

groggy-prijs.
5. Tsjerkebuorrer-r1 nachtkleding prijs,
6. Po-Vlaïte,
7. De Skans, de panty-P-prijs.
B. Lege Middenr De Anti-Reclame-priis..
9. BraksdÍjkr. de beste voetbalploeg, eenheidsprijs.
10. P.F. Herne, de s'irnpelheidsprijs.
11. 'Spar/Sudkant, de Fryske Flagge prijs, tenue.
12. Svettebuorren, cle gclijkheidspríj3! evenveel ganres

voor ab tegen.

Open: Voor de pr.mtenbepaling r.ras het volgenCe gestelcl:
Vqg+et: !íinst = 2 punten Teruris: = Aantal games

Gelijk = 1 punt
Verlies = 0 pr,mten

Aantal goals voor.

De Connissie.
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