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OVERZICIfI

Het eerste puntje,is dus binnerr, het begin is err al denk ie met
een 3-0 voorsprong dus ve}. duideLijk aan d,e volle r+inst uit
Helaas, het mocht niet zo ziin en zo staan we nog onderaan
in de lste klasse F.y.B. Door fanilie ' onstandigfre.den waren ve
niet ín staat om de gespeel.de htedstriiden dêze zondag te aan-
schouwen, zodat lte ons wiiseliik van verder coÍunentaar onthouden.
Zondag a.s. thuis tegen Langneer zijn we er echter van overtliigd "

dat dan de eerste overvinning een feit wordtr al wordt het veer
een zvaar kalvei Wezen wii. Zondag j.l' ze3evierden onze tegen-
standers van zondag a.S, in'en tegen St. JaCob net o-1. Mannen

van het 1ste, het yordt zo Langzamerhand tiid d'at jullie je vare
gezicht eens laten zíen, het zit er wel in volgens ons !

óe naorten van Rinus Dam verloren niet onvervachts van Nieuweschoot.
Van het verloop van d,eze weclstrijd is ons niets bekendt zcdat we

maar kijken naar hwr tegenstan.fer vaÍl a.s.zcndag, Hubert Sneek 4.
Zo op pápier l"ijkt c.ins Cit ook een erg lcLregerr tegenstanc',er,
maar <1at kan nisschien vat meevallen.
tle vernachten een uitslag in C.e buurt van een gelijkspeL pet weinig
Ccelpwrterr.
AAn lullie de taalc otn cns van ons geliik a-f te houden! - . -
Het 3e zag ztn rnredstrijcl afgiel.ast r^tegens teveel wedstrijd'en op het
veld van hun opponent lrnsum 4 (of 5). ZonCag een dubbele con-
frontatie tussen Grour.r en Oldleboornl Qldeboorn 3 - GAVC 4t
GA\IC5-O1Ceboorn4!
Het 3e heeft vast en zeker de zwaarste klus. Ze hebben.echter wat "

goed te maken tegenover hun rrbroe<lerstr van het 4e1 die met lie'ttst
ó-O op eigen terrein tegen deze ploeg tenonder ging. 

-

Zover zuIIen Ce mensen van Wietz e het echter neI niet Ialen
komen, maar een overr.riryring zien ve eerlijk gezegd ook niét zitten
mo ht .Jit echter wel gebeuren vínclen rle dat een P?estatÍe van

f ilaat.



HetzelfcLe wat voor het 3e gelclt is ook van tcepassing voor het 4e
zelf uiteraard,
Aan hen cle taak clie smadelijke Grour.rster nederlaag sportief te
vreken rniddels een (tctinkende) 'c,verr,rinning oP G.A'V.C. ), welke
ploeg duiCelijk zvakker dan hun 4e isr
Elk anCer resultaat zou ons teleurstellen, maar ja, de bal is
nog steeds rond, Cus....r..,.afwachten maar lleer.

J.M.

J.M. is "r 
teen voorstarjcler van Cat elk el.ftal zijn belangstelling

hee.ft, tr:ch missen we in zijn overzicht het zm.
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Beetsterzilaag'- blclebocrn lc

Zaterciag I oktober moesten we voetballen tegen Beetsterzhlaag
We had.clen niet zron goede start $rant we hadden 3 pr.rnten uít
5 r.rerlstrijCen.
Eerst even tossen Roelof Tijsrna mocht kiezen zoCat Beetster-
zwaag a.ftrappen mocht, dit werd onzorgvul,3ig geCaan zcclat wij
konden aanvalLen we scoorden d.irekt een goal maar rleze uerC
afgekeurd wegens buitenspel na een tiicije pigelen scoorde
Johan Fokkema van de rniddelli jn in 'de goal.
Deze werd'weer afgekeurC door Ce scheidsrechter vegens buiten-
spel, maar na een poosje jahoor Romke scoorCe (eindeliik vant
Ce vorige wedsirijd ston'J hij spits maar nooit scoren en nu
stond hij op micldenveld en ja hoor hij sccorde) maar fijn ue
gaan ver<ler, êên keer kwam Beetsterewaag in .le aanval maar Cit
verd netjes afgestopt door Johan Fokkema Ce.speler van Beet-
sterzvaag trapte na en verC er uitgestuurcl (onterecht)
We scoorden nog eenmaal in cl.c 'l e helft.
2e helft
tíij haCden cle aftrlp en gingen
afgeslagen door Beetsterzvaag.
Beetsterzwaag had er een nieuwe
1l jaar, ondanks Cat hebben ue
gesccord.

lhirekt in dle aanvaf deze werd

linksbuiten overigens van
in de 2e helft nog 3 maal



Eenmaal door MarCel Veerman, Rimmer Venirlga en Egbert van iler
Krieke dus met 5-Q vocrr, dit r.ras ook Ce eindstand.
We hadden .Beetsterzvaag beter venvacht en r+e hebben dit sei.zoen
nog nocit zo gespeeld als tegen Beetsterz\raag.

Jan van Ce tral
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OlCeboornl-D.T.D, 1

ZonCag stelCen ve hreer een pcging in het lrerk om de eerste punten
te vergaren. Ditmaal moesten ve tegen het wij hooggeplaatste D.T.D.
Oldeboorn startte met een versterkt middenvelC en probeerde via
ccunteren tot sci;ren te komcn.
Deze taktiek had in het begin wel succes, want vrij spoedig wist
H. de Jong, uit een keurige aanval cver links, te sccren. Vlak
Caarna maakte K. ilkkerman er zelfs 2-0 van.
Dit was iets rcaar heel OLdeboorn verstelC van stonc'l.
Maar D.T.D. gaf Ce moe<l niet cp en kwam steeCs meer in de aanval
Toch bleven .nze uitvallen gevaarlijk en kregcn lre ncg enkele mooie
kansen, bij êên van i.ieze kansen r,rercl K. Akkerman rrij ernstig
geblessecrd aan zijn bovenlip en moest zich la.tcn.vel:vangen clcor
J. Ce Jcng.
Zo bereikten we dan een ruststand. van 2-0. Na rust kregen we een
totaal anCer spelbeeld.
OlCeboorn kwam met de rug tegen de rmrur te staan, maar kwam toch,
Coor een penalty van R. Valk op 3-O.
Toen dacht ieCereen dit zijn de eerqte 2 puntjes, maar dat liep,
op onbegrijpelijke wijze, toch iets anCers.
In plaats van iets rustiger te vcetballen, begonnen we steed.s pa-
niekeriger te spelen en vergaten aan te vallen.
En ja hoor, docr geklungel van onze aanvoerder, maakte D.T.D. er
3-1 van. Even later werc'l het zelfs nog 3-2.
Toen rook D.T.D. Ce kans om nog een punt uit het vuur te slepen,
en trok met man en macht ten aanval.
Door een foutieve beslissing van Ce scheidsrechter mocht D.T.D.
vlak buiten het stra.fschopgebied een vrije trap nemen, deze werC
keihard en onhouc'lbaar over Ce rmrur in het d.oel geschopt.
Zo kregen r,re uiteindeLijk de juiste einclstanC van 3-3 en gaan we
het voLgende week zcndagi , rnet frisse moed, weer prr:beren tegen
tangweer, naar denk erom rtzal het met Ce Zwart-llitten gaan, Can
ook geen training overslaant'! ! ! ! !J. Huisman.



Z-'aalvoetbal eompetitie voor senioren Lg77-78
Voor het eerst neemt onze vereniging d.it jaar aan d.e Friese zaalvoetbal-
conpetitie deel, teq verkennlng eerst nog met 1 team.
Er_kunnen per-avond/rred.strijd. slechts B spelers meedoen en het ligt in
bed"oeling om d.e eers-be weken zoveel mogeli-jk mensen hiervoor te tósten

!

ftË f,à;;"ït::;"tÏïl*T1,."3"Ï;"r3*51ïl; samensesteld die we i,oo" zaarvoet-
bal- wel geschikt-aehten. - 

i

Dit ter toelichting en om misver:stanclen te voorlcomen. i,

3g-:ggg!g-tglg!fil*_ in Gorrecliik tegen llgl_l werd meteen ja1 e eÍr ,Êr8':IeuKe_ par1,r-J voet bal.
Vooral het nog onbekend zijn met de s-pelregels en daaraan'inherente tac-tische situaties leverd.e oqs_tegen Thór I (dat aL enkel-e jaren meedoet)
een snel-l.e achterstand op 5-0"Ilierna een wisselend scoieverloop met prachtige en l.uJ-lige doelpunten
aan weerskanten eindigend in een ?-5 zêge vooi T-'hor l.
!"* gogd debuut voor orr%e spelers die ziekt teclnisch duid-elijk de aeer-
d.ez:en toonden'in d.e vol-1.e 4.Ó ninuten speeltijcl.
Frogramne 'c/n L9 Oktoberr
1. Old.eboorn - G-ersloo'c
2, ];ls].o - 0lde1oorn
3. Hbulerr^r. Bo5's - Old-eboorn
4. Oldeboorn - Renad.o

iJe 31 J1-1gg9ge.slg-9ra-1e-y glse*Êe 'oeams

Rena"clo 2. 'Iispolia. 3.Thor 4. G-crsloot 5.

te ïieerenveen op l,ioensdag 12 okt.te Oosterr^rolde op Dinsdag ]-g ole-i:.te Oosterwolde op Dinsdag 13 olct.te ïïeerenveen op i;oensd.ag 19 ok-b.

22,OO
20,40
22.OO
20,50

1.
7.

llaulerrirÍ jLrse Boys 6. El-s1oGoryedijk z,T&,

ATTD}ïTIE
o -o-o-o-o-o-o-o-o

Ïlllgg.-3119_ge"ioren in he'c vervolg en ook de A junÍoren di.e d.e trainins
gáàfr-bêZoëEëfr-ZdiSêfr d-at z,e zowel_ de voetbalschdËfrdfr-àïS de zaa-'t-schóo*uí
(igym. schoenen)- bij ziclt hebben, zodat we nàa.r keuze gebruitrc kunnen makenvan de ha].f verha::de oefenhoek of h.e-i; gra.sveldL.
Ga niet van d.e r'reersomstand.igheden f"lirtre.ar neer,l steeds beicle nee r,rantwe zulJ-en sonF ook'om praktische redenen i.v.n. bepaalde oefenstof hetg::avelveld gebnrikon. -

Trainer



I eEese!-Ir*:trtc-ËelcE!re-pgr-9-9b! g!eI-!I 2_eygrÈgs)
H.l'Tleuwland 19
!l . Ïhrisrnan L7
Joh. de Jong 16
S.I{uisman 16
A.v,/d" Tra.a.Tr L3
Jan de Jong L3
P.Rod.enburg L2

lr gelegg3-3: 9:-rc gE gt9 :
D pup Olcreboorn
E pup de Sweach
A jun Delfstrahuizen
B jun Old"eboor"n
Cljun" Drachten 3c
C2jun Ol.deboorn
Sen O1d-elcooTrL zt1

O].deboorn 1
Fï.,S'neek 4
0l.cleboqr:n 3
ci-.A,v.0.5

Gehoord.l tthet eersterrJelke z,ov
touchtt

S.F-insma L2
ï(-,Akkerma.ns L2
T v/d I'ieulen 12
B ,Iloekstra 1l
L,.Poepjes 11
lf .Veenstra 10
T.Rod-enburg 9

Li de Roos
ï'l[.Voolstra
G iOtter
R.Valk
B.0osterbaan

Vervolg volgend-e

stuitie Bolsward
rnl-I . d].ens-E

week.

7
7
6
A-f

4

l(tarrraarrt

l-5 Oktober

- Irlispoli-a
- O].deboorn
- Old.eboorn
- Tijnje
- O]-deboorn
- B].a,.un lJit 6c
- d,e ,$weach zm2

16
lang'weer 1
Oldeboorn 2
GnAoV,C.4
Olcleboorn 4

10. o0
10. oo
L5 "4511.00
Ll-.00
16.00
i4. oo

Ok-i;ober
14. OO

1o'50
10.15
l-1.00

A v/cl l..euJ-en
À.A"gema
f'eid er
f'eid er
A.Overrri jk

$,Alma
D.Foekema
$. Jonkman
J.Doop

:

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

uur
uur
ul"lr
uur

-a-a-a-a-.a-a-a-a-

mist de finishing touchtr
het aa.n zrn menu lcunnen toevoegenrbriood je finishing

-------F--



tr{ieger hee.ft zelfkritiek, de spelers van het lste moeten de laatste
tijC trouvens veel kritiek aanhcren, a1leen Berencl trekt zich
hier schijnbaar niet vêel van aan gezien het volgende: Itals ju11ie
je kop niet Cicht houden, clan zat ik er voor zorgen dat iullie
geen uitnccliging krijgen voor kampioensreceptiere.

Ol{eboo_rn 4

Zoa}s al in c1e aanlre.f van het laatste krantje stoncl zit Oldeboorn 4
nog steeds zonder leider.
Dit is inclerdaad het geval naar ergens ook wel begrijpelijk r*ant de

start van de conpetiËie heeft het 4e vecl problemen gebracht.
Het is el-ke vedstrijC rnoeil-ijk geweest een elftal op de been te
krijgen. Dat clit nog steeds gelukt is danken wij Can ook aan het

n2e, 3e en oot het ZaterCagmidd.ag team stond voor cns klaar.
De eerste r^redstrijcl tegen het 3e werC dan ook verlorenr dit is
niet zc erg want d.e prxrtjes bleven in Oldebobrn.
De tlreeCe r*edstrijcl tegen Frisia 12 waaraan al 4 man van het 4e
deelnamen wercl ook aI verlolen, Ce claarop volgenJe r+edstriid
tegen Irnsu:n 4 levende veel Coelpwrten op waarvan vij de neesten
hadd,en gescoord, .zodat c1e eerste pu::tjes binnen utaren.
25 september kwam G.A.V.C. 4 op bezcekt
Aan Ce weclstrijd vooraf eerst even een bespreking met o.a.
A. Veld die wercl gevraagd om het leiclerschap weer op zich
tenemen maar hij r'lil-de dit nog in beraad houden.
Tevens werd beslcten dat Y. Blaaurv aanvoerCer wercl, die
mag dan nu proberen die drukke praters in het veld de'mond
te snoeren.
De wedstrijcl op zich was gezien Ce uitslag een 8-0 neCerlaag
echt eentje om maar zo gauw mogetijk te vergeten.
J.1. zondag kregen we Akkrum 3 oP bezoek.
Waren vij in het veld zeker niet de ninclere Akkrum stond
aI spoedig op 1-0. Ook het tweeCe Akkrurn Coelpunt liet
niet lang op zich r,rachten, dit nadat wiJ legio kansen om

zeep hadde$ gebracht. Toen dan toch een tegen doelptmt
kwarn, had Akkrum .het .antlroord klaar.
Dat het ons toch nog lukte om oP 3-3 te komen, viel bij
Akkrum maar slecht in de smaak.

N



2 narr van hen verlieten toen n.1. wijwillig het veld.
Dat ruij hiervan de laatste 10 minuten niet profiteerden za1 veL
geheel aan ons zelf hebben gelegen.
Hopelijk zullen we in de tcekomst weer met een volleCig 4e in
het veld kornen en C'an komen er zeker nog puntjes.

A. Nijholt

Misschien is er in Den Haag een leiCer ov€rs o.f praten die te veel.

Oldeboorn D - Olcleholtpade Q-12

Zateïdagrmorgen moesten we tegen OJ.deholtpade voetballen.
, We begonnen cm 1O uur.

De tegenpartij had cle aftrap. À1 gaur,r brak de tegslPartij Coor

- en maakte een goal 1-0. Nulrobeerden wij ook dpor te breken
i. naar dat lukte niet. Toen kreeg Frouco een blessure en noest eruit,

a1s vervanger kvam Teun erin, wij kregen een vrije trap en pro-
beerden ileze te benutten maar dat lukte niet, de tegenpartij kreeg
de ba1 te pakken en ginE er vandoor en maakte een goal 2-0.
Zo ging het door tot 6-0, toen vloot de scheidsrechter voor pauze,
In de pauze kregen ïre een kop uarrne thee. Na de pau ze gingen ve
het veld !/eer op. Toen c.!e scheidsrechter had gef loten gÍngen ue
in <1e aanval want we wilden iets doen aan de achterstand.
Dat lukte niet, de tegenstanCer kreeg de bal en maakte een goal
7-0. Daarna kregen r,re cok nog een penalty tegen, deze zat 8-O.
Zo ging het Coor tct het 12-O was.
Vlak voor het einde kreeE Sipie een blessure.

Piet RoCenburg

Het doelpunt van cle D pupillen was onzichtbaar.



/orige lreek zaterdag hacden ue;$evoetbalt tegen Gorredijk.
)aar ik er nog geen verslag van heb geschreven doe ik dat
bij dezm ( Uetér let as nêt ) is het niet waar Jal van der Veen.

VoI goede noed gingen ne dan weer naar Gorred'ijk'
lle dachten cleze we4striid moeten ve maar veer even vlnnent
Maar nee hoor.
Gorredijk naakt het eerste rloelpwrt 1-0. llaar toen zette Tijnen
een rloelpunt r-ï-(niJ zei-:ix'len bLii dat er zit)'
Maar ja we kregen toen een penalty en die niste êên van ons

dus dat ging niet d,oor. Dat vas de eerste heLf t.
Gorrecliji zette daarna nog 2 doelpuntenr toen vas het 3-'l t
ue Cachten daar gaan tte veer verliezen'
Maar uè kregen nóg een ka'sje 3-2 €n toen was het wel bekeken

voor ons'Gerredijk hietd Ce stand er zo in.

Sipke.
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