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Na 5 nederlagen dus nu het tweede gelijke spel. Het begint te
komen geroven we. Laten ve wel zijn - het geLuk zit ons nu op "dit'-'
moment ook niet mee: twee keer tegen paal of lat is geen geluk,
integenCeel. Maar het is zoals de trainer/begeleider van Langweer
opmerkte: gua spel noet Ol.Jeboorn toch nog veel punten kr.mnen pak-
ken in c'-eze competitie en r',aar houc'i.en we het maar op.
Zondag a.s. in en tegen St. Jacob kunnen de jongens vaïl aanvoerCer
Huisman ons misschien laten zien clat deze opmerking juist vas :

middels een perste overwinning, iets waar we- toch cp zitten te
vachten met ztn allen.

Het 2e leverce een prestatie van .formaat door uit van kcploper;
Hubert Sneek 4 te winnen. proficiat mannen! Zond,ag thuis (z uur)
tegen Black Boys cus lreet een overwinning. Arthans elk ander re-
sultaat zou ons tegenvaLlen" maar in zorn resultaat geroven we
niet, Bên en anc'l.er onCer leiding van onze welbekende Jan v.d. Berg.
. Het 3e verloor volgens verwachting van G.A.V.C, 4.
Toch was dit niet nodig get;eest. Vooraf c1e eerste helft werd, er
prima giespeeld, maar door een paar slotdigheiCjes in de achterhoe<l.e
gingien ze c're 2e hel.ft toch nog vrij sirnpel C,e boot in, aI had
aanvoerder Sietze Rodenburg pech cloor (atweer) ! op de paal te

.- 'schieten. Ook zondag in en tegien ïrnsum 4 r.rorclt het veér oppassen' gieblazenl a1 lijkt ons een kleine overwinning niet tot het órr*o-
gelijke.

Het 4e verfoor met 2-0 van GA\C !, nogal kansloos naar wij ver-
namen. Het wil nog niet met d.e oudjes tot dusver. En.fin, degrada-..- .

tie is niet mogelijk..r.o.. zónd.ag tegen rrnsum 5 noet toch reeer
een overwinning kunnen vorclen behaalcl lijkt ons.

oldeboorn zM - (sorry hoor!) verloor thuis van ce sweach 2, mede
door enig onzeker optreden van hun doelman. Maar ja, al_s een kee-
per een fott maakt id-lièt vaak een doelpunt. Ook in rt veld, wer-
den talloze fouten gernaakt. Er zaI deze keer weinig lijn in hun
spel, nísschien dat dit zaterdag tegen ONT 7 hun wat beter af-
gáat ' 

J.M.



nDe trai*Êr van Langweer nag dan weL opmerken dat Oldeboorn
qua speÏ punten móët_k0tinèin'it'átkkên;' .

Een bestuurslid van Oldeholtpad.e zei het anders:
frOldeboorn moet het tempo opvoeren en er zijn nog te veel
spelers dÍe uit stilstand moeten komenrr.
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Met een goede unzet begonnen we de r^redstrijcl tegen c1e Sveach.
Deze keer met enige versterking in het ve1d.
A1 vrij snel leiclder ons tean. Daarna volgclen er nog vele kansen
maar ,Jeze werclen niet benut. Een doeS.punt van U, Nijholt werd
wegens buitenspel afgekeurcl. :

Gezien de kansen hadden r,re reeds in de eerste heLft met onze te-
genstanrler kumen a.trekenenl ilêàr het pakte and.ers uit.
Voor cle rust nog een snelle uitval van Ce Sweach cn lIe stonden op

3elijke hoogte.
Na de rust hetzelfde spelbeelC, maar ons team werd verzwakt Ccor
het uitvallen van 6en voorhoede-speler. De Cruk op de achterhoede
lrerd nu ook groter en CaÈ resulteerde dan in een doelpuntje voor
cle Sweach, Toch kwam O]clebocrn nog éênmaa1 terug cloor een d.oelpwrt
van Numan. Tcch blcek c'.at na ruirh een rrur voetbal de missers en de-conditie cns parten gingen spelen, zc, werC het a1 gauru 2-3 en 2-4
irerd Ce einclstanci cl .m.v. een penáIty.
Ook deze wedstrÍjd ging clan weer uit a1s een nachtkaars.
Volgende week hopen we het tegen ONF brandende te houden, want
naast i'èdelijk voetbal hebben we ook belang bij pr.uten,

Th. Romkema.
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WOENSDAG 12 oktober.-

Na,de 3-3.van zonCag, werd. er gespeeld. tegen Gersloot,
Dit sportieve gebeuren vonr.l plaats. lr,r- tt'Je Telleer te Heerenveen.-
De eerste zaêlvoetbalweclstrijd tegen.Thor ging verlorenr maar er
r^rerC nu weer keihard. gewerkt vcor een .Wgl!,i!3i!g..
Deze overvinning kwem al in de eerste minuten tot stani.
P. Rodenburg sco.orde 2x en de tegenstanCer scoorde 1x en c',at ge-
beurde pas in de Laatste minuten. Er gingen veel kansen verloren
en".omd,at vij 2x tegen Ce paal knalCen (ninne gn R_in9e) bleef de
spelers uit Gersloot een grotere nederlaag liespaard.
A1s wij in Ce volgende wedstrijcen wat meer geluk hebbei:, mis-
schien eincligen rÀre dan bovenin, lloensdag konclen wij slechts één
supporter begroeten en die ook nog als ballenjongen(meisje) moest
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optrec.en.
Hartelijk <lank hiervoor !

onze gastkeeper l{i}letn visser bl-eef <lus bestanc tegen de aan-
vaLsgolven van GersLoot, mede door wilren zijn omvang vas dit een
probleem, ook hiervoor hartelijk dank.

Rinse.
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Ook de zevende wedstrijrl in ce FVB bracht niet de overlrinning
vaar !/e al anCerhalve rnaanC naar uitzien.
voor het eerst dit seizoen uaren er geen problernen met schorsingen
o-f blessures, hetgeen betekende clat r]e heren B, Ce V. en Í:[. v. D.
een ruine keuze hadCen.
Olceboorn bouvde van meet af aan een enorm veldoverwicht op, al
varen enkere counters van onze tegenstan,ler niet \r* gu.ruui ont-
bloot. LaÍrgweer wist echter niet ktinst en vliegwerk stand te houden
en B. Oosterbaan had pech Coor tweemaal het holrtVerk te "'tnef.fen (áit
had hij ,de vorige avon<] reeds voorspel<l en eraan toegevoegd., dat
hij tevens tvee coelpunterr zou rnaken, zoals ik uit betrouwbare
bronlvernomen heb)o -H. Nieuwranc vier halvervege rr.e eerste her.ft geblesseercl. uit en
trerd, vervangen door Jan Ce Jong, In <le rust vroegi onze trainer zích
af hoe een ploeg aIs Lagrveer in hemelsnaam reecls 6 punten verzameld.
had. Dit verd heml in de tr.r,eede hel-Êt snel duicelijk gemaakt, tcen
ce gasteu profitèerclen van een dekkings.fout in.onze defensie.
Hierna kwam G" otter (eie een maancl niet gespeeld hac) R. vaik ver^-
vangên en hij maakte een uitstekend.e rentree. De clruk op het Lang:
weer-d,oel werd zo nogeli jk nog groter clan in c.e eerste helft 3Er wenden vele kansen om zeep geholpen, maar tenslotte sraagde
L. Pqepjes erin de gelijkmatár^-te scoren. A1 met al nog steàOs
onderaanr maar we hopen in de komencie uitveclstrijden tegen HDT en.
St. Jacob deze situatie enigszj-ns te veranCeren,

l

. : S. Huisman.
Its.H. was vorgpns hemzelf wer cle beste sperer, want hij speel-' de met een nàaicapp de r^reerkaatsing van. d,e zon in zrn bril
maakte dat hij bijna niets zag".
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+OPROEP TOT LEIDER'4e ELFTÀL.-

Bij het 4e elftàl van de V.V. O1dêboorn
direct een ACTïEF PERSOON GEVRAAGD DIE DE
LEID]NG VATÍ.HET Ei,FTAL OP ZICH TE NEMEN.

te Oldeboorn worC voor
CAPACITE]T BEZIT OM DE
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Opkomst traj-ningen 2e elftal + 3e elftal + 4e + ?,m ( zo avonden )D.Vénema 4

D.Brandinga 4
J.iii jnhecr 4
H. Florstman 5
ï'"'l.Kleef stra 2
R,Hiemstra 2
iirZand.berg I + 2
J.Zijlstra 2
ïi.v Zind-eren 1
,S 

" 
Jager I

J .v/ d. $eer I
S . d,e Jong t

stud".Gron.

9pEgeg!_{_igtrgrct
li .IIof stra
S.Teunl.ssen
R,Veldstra
lI" Foepjes
J, Brouwef
G.ï{lompmaker
J,Teunissen
R.:ll)izlnga
I 

" 
llemminga

A, .v / d" I"leulen
l, "VisserA.O,uarre
P. Hoekstra
J.ITÍ.euwland
J.Quarre

L5
1l-

9
9
9
B
a

7
b
5
5
5
5
Áï
4

P. Ti j sma
i,l.Visser
B. Haspels
J. Dijkstra
G.Visser
H.lí.v/d lirieke
/',.0osterhof
U . cle Vries
J. J,v/cl HoeJc
F. de licer
1.,I ivan Kalsbeetrc
H.J.v/d" Krieke

L7
T6
L5
1A-

11
IO
10

8
7 stud.1,',tageningen
7
7
3

Verd.er trainen regelmati-g mee II,];lagenaar (schcidsrcchter) 
"n J.Turk,

alsmede nog enkele gasten van Hotel Goerres met wisselend sueces.
Deze l-aatste catcgoric hccft cr blijkbaar mccr voor over dan ecn groot

a.antal seniorcn varL onze vercniging iant vooral bi j het 2e, , Je en á* on
ook nog bij 1A zittcn nogal wat gaatjcs. 

,

Xe 99h! e-g!9r!srg-Èr:rygl -!g-yst: :::
Trainer



p"S " Deze publi-catie lijkt nissóhien voor sor*igen wàt"schoilmcesterachtigt'
d"och hct blijkt va,ak ongekencl te stÍmulcren^

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

De bezorging van het clubblad..
., ,.ipocl stra: Nleuwol-dstr., J.D.str., Broekhustcrwci, Prilcruei, Ueaze t/n

Jager.
': ,?odenburg: t:leaze t/m Zíndercn, Achtqrgmr. gcdecltc Andringastr. rDoelhof ,

F. ïroekstra: i;giËïlïi;ï:Ë'rï:*::'llui"Ëá3tl:ï'ilïfitu"ingsr'ei, 
sudkant ,

J.1,.[:i- jnheer?.. Swettcbuorren, ]Toordkant, l.B.str, , Folkertsna Herne, 'Eastein.
r, .. -iockstra: Braksdyk.
',. ; ^ Jpoelstra.: Poepjcs, Oostcrhof , Zandbcrg.
i .,'jpóclstra: a .l; school voor cnltclo' buitenled"en.
T.v7d, Vccn: Chr. school idem

Bij Tigchclaar en lleer liggcn in d.e rcgcl ook wat extra voor

iLed.aetie: Dafics', G . Hof stra en J " Hoekstra
J"Spoclstra (verzamelaar copÍj
braó_ ); g9i'u_$lgreE{_glgEBllfj_uAgupagqal9uPu-ul9gu9lPllB:-}

o-o-o-o-o-o-o-o-o
AIlertei.

Ruilformulieren moeten bi-j de secretaris ingcleverd worden, mocht d"at een
te moeÍl-ijke opgave z1-Jn vraag d.an cen speler van uw eJ-ftal, wilc weêt kont
hét dan in de BUS:

Terreinafkeuringen r.rorden aan de leidcrs doorgegevenrkomen in het kast jc
te hangen of anders vreet 529 het weJ-

l,Ierken is rnooi, allccn hct ncemt vcel van je v-rije tiid.
.Iiet ond.erhoud van dc sportveld.en in de gemeente Utingeradeèl lcomt op f46r-

11cr j-ruroner oftcwel ecn kleinc f25000or-, d.c gcmccnteraad vraagt raad aan
ác sportraad, orLzc ya.ad "uitbested.entt . FIet is toch te zot dat hct onderhoud
van àe veldcn, de gemecnte br ond"erhoudt. l

I{ct cerste clubblacl verschcen L5 September 196O, ondan}cs dat hct a]. ecn
11aar lceer $eèorrigcerd- is lcomcn wc nog oen jaar achtcrop, volgende week
'i 8c jaargang 

;

Old,cboorn zm spcclt thuisr op vcrzock van O.iii.T.

( typwerk ) J.l.ri jnhee r ( overzicht )
en vorlwelaar en nietelaar club-



Gedacht wcrd- aan een sDRrEUs rE!4AND, bij voorkeur met ENïGE ER-
VARING.
Leeftijcl.: NIET.OUDER DAN 70 ,ÀAAR.

ITigu ervaring riret l.íAssAGE en'vnnzoaeruG srrekt tor aanbeveling.
Diplonals mooi mee maar NIET vereist.
Goece PRoMorrE KANSBN, o.a. naar het 3e nogerijk 2e en bij
gebleken geschiktheid bestaat de nogelijkheici LETDER vitN uet tute lrorden. , l,l

Salaris nader overeen te komen. ,

Geborlen r,mdt EEN G0EDE VAKAI{TIE-REGELTNG (3 maanaen).
Gegacligden clie menen voor ceze aantrekkelijke firnctie in aan-merking te komen kunnen schrifterijkehwr,soLiicitaties incienln

onder vermelding nr. 4 aan reCactie van Cit welgelezen b1ad,adres: DS. NIELIWOLDSTR..IT\T 1, OTDEBOORN.-
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ryIEgUrS_ VÁIÍ'rÍET E-pupïrrEN FRoNT (aeer lv).-

Afgelopen zater<lagmorgen zijn ve in a1tre vrcegie met de Fc rik-kie Foarflt-spelers naar Beetsterzwaag ger.eidd.
De stenming was niet a}-te best, want we zitten met maar liefst.3spelers in de zikenboeg en er is êên sper.er die naar Davos is ar!e-,,reisd om td zíen of er nog een opzienbare transfer in c.e luchtzit. onze verzorger c.q. clubarts Malo sulcer hee.ft rr"i e""-oor.zeer druk. Hij heeft het geluk dat de pater-wokken hem in zijn-ro. .jeugdJaren al geplaagd hebben, and.ers Lat ie er nu zel.f ook onder,,ve hadden ook een tijdelijke nieuwe aanvoèrder, lrant oe onze-zitzoals reeds vermeld in hei veme Davos. De keus ""r-"i"t-io"iiij*,vant de altijd zo spraakzane en beste voetballer ap de vierkantekiloneter de heer F. spoelstra bijgenaamd:HiLr"* .ràr, v*;;;;;;s be-reid om de ro1 van ce heer o. v.d. Meulen, beter bekend aís oe ge-v1euge1despitszonderv1euge1s,overtenemen.$.l
li..t-hii de gcheidsrechter een hand rnoest geven ïond hij maar.. vieemcl.r.want Ce beste man was niet eens jarig. Ook de terreinknecht van desweach had een gelukje. Hij rnoest hei terrein nog kalken ;" ;;;---gezien de bal constant op onze eigen helft was, kon hij de eerstehelft de ene kant karken en cle tweede helft <le andere iunt. Dat wemet i 1-o verlonen hoe.ft natuurrijk niet meer vermeld te 

"ordurr,trt44"j3'zoiets kom je niet vaak tegen. A.s. zaterdag krijg"r rá 
""r,toPperr thuis tegeÍr onze brrren, Akkrum. rs Morgens ó* I iur, ja

ouders het is vroeg, maar jurlie moeten toch echt komen, hei ieeftde Jongens een onvoorstelbare stimulans en misschien vinneo 
"Ë-à*ook nog. Daarbij hee-ft U clan (on-??)bemrst een-il;aj";;;;"il";

wel heel veel aan meeged,aan.



Het
van

1S
de

Uw zoon en hij speelt in de FE Tikkie Foar0t, de trots
vereniging en uv eigen trots.

Ontleed in Van Dalen, E-pupillen ,: jongens-\ran-f;ten B- 3aar-:-.die voetballen, een lust voor je ogen. 
't":'

Jan de Jong;
-o- o-o- O-9Fo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-O-o-O-O-0101 o-o-o-ó-O-O- o-
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Zaterdag hebben wij gevoetbald tegen de $weach. ,Llij gingen met Jan de Jong in de auto.
rn ce eerste hel.ft hebben de sweach vijf goals grernaakt en vij
niet êén. Toen kregen uij l/atlme thee en in de twèede he}ft
hebben zij zes gemaakt en wij r,reer nichs.
ve hebben ook de .foto gezien van Jan zijn mokkeLtje, Jan zei
c1at het een lekker stuk was en vij naar 1àchen.

: Jan Visser,i
-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_g_O_o-O_O-

OTDEBOORN 2,.
Na eerst nog even een pàar .San opgepikt te hebben togen vê daír

in dichte mist richti.ng sneek. 0p papier een rtd.regert tegenstander
schreef J.M. voiige week al.
Dit r.ras wel enigszlns zo, naar onze tegenbtanders hadclen het ons
veel moeilijker kunnen maken als ze niet de gehele wedstrijd op
eLkêar en op de scheidsrechter hadden ropen zeuren en ze r+at meer
gevoetbald hadden.

De eerste heLft r+erd er door ons icaap gestpéel<l en hard gewerkt
om dat eerste belangrijke doelpunt te krijgen..
Dit cloelpr.urt viel er dan ook dtor ,"en praihtig schot .van Johar:nes
Bnour+rer, maar de scheids::echter .nmeenclert brtitensper geconstateerd
te hebben. Voor de rust nog enige kansen aan beide kanten naar
gescoord verC er niet meer.

Na de rust, waarin ve overigens een glaasje ,Iimonad,e.voor de
nadorstre kregen, kwamen we vrij vrot voor te staan door knap door-
gaan van sieger Rinsma. Hierna kregen we nog'"4ig" leuke kansen
maar clezen werden niet benut, Tegen het eind wist sneek nog een
paar keèr gevaarlijk terug te komen doordat wij erg rorrunelig
aan het spelen r.raren, naar Hottie stonC een primà partÍJ te
keepen en wist ons danr ook van een gelijk spel te behoeáen.

I

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-"-"-"-l:lll;-"-.-o-o-o-o-o-o-
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Zaterdag 15 o,ktober vertrokken wé:met een bii kompleet elftal
(aI1een H.J. V.d. Krieke was nog afwezig) naar Delfstrahuizen.
Het weer r,ras goed en.'g. werd door': ons goed gevoetbald' en het
werd aI gault'O-1 'cloor een goaL van W. van KaLsbeek.
Helaas mochten vij niet lang van deze voorsprong genieten,
want na een handsbal van êén onzer verdedigers werd de hr,m toe-
ger^rezen penalty benut.
De strijd ging mooi geLiik oPr en daar we nog goede kansen haddên
êén of meer punten te behalen bleven we goed voetbal-len.
Dat d.eze goecle inZet ons beLoond wcrd met twee goals van resP. 1 .:

l1/illen Visser en Wi11em van Kalsbeek was dan ook geheel niet rónver-

diencl .
Ja, en a1s je dan met 3-1 voorstaat en ie ruikt je eerstc over't+in-
ning, dan krijg je het rvel even benauvcl als tegenstander wee::
tegenscoort' en het overwsèht krijgt.
Maar r,re btevén ervoor veChten en na
waarcloor we meer verdedigend kcnden
konden houden,

de rust r'rerd het 2-4 voor onst
voetballenr etr de siand zo

Onze eerste overrrrinning tus en geheel niet- onver<liend tegen de no " 3

Ga zo door jongcns.
Greate Pieter.
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