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O\ERZICHT

En alweer leecl het eerste de zoveelste nederl.aag Cit seizoen.
Vijf-vier r,ras ditmaal de uitslag. Vier goals s-coren (in vorige
seizoenen vaak een ongekende veelde) en toch verliezen.
Het is nu allen ,we1 cluiclelijk clacht ik dat er aan de áchterhoede
gesleutelcl dient te vorden. Naar wij aannernen zal dit cok ve1
gebeuren, hopenlijk veroorzaakt bepaalde ingrrepen g,een al te ,
veel nêdeel in andere eI.ftallen. Met elkaar rnoet dit eventueel
op te lossen zijnr menen wij.
Zonciag a.s. dus Sport-Vereentr de koploperr oP bezoek.
De eerste ontinoeting daar in OlCeberkoop was een kleine nederlaag
voor ons, Mocht c1e zaak zondag achter beter in mekaar zittent
durven wij gerust de eerste ( t ) thuisoverwinning dit seizoen
voorspe11en,hetgÍeenookhardnoc1igisuiteraarc1--'.-_-'''.'--'**.
Het 2e zag zrn weCstrijd tegen door slechte
temeinomstandigheclen a.fgelast, evenals. de rrderbytr van het 3e
tegen het 4e trour.tens,
Zondag uit tegen Renado 3 liikt ons geen al te grote noeilijk-
hed.en voor r t 2e op te leveren, indien ze tenminste 4'e ruine
5-1 nederlaag vorige week uit tegen Lemmer 3 vat te boven zi,jn;
Mochten we gelijk hebben, clan bliiven ze op zrn minst een goede
mid<lenmoter in hun klasse.
Het 3er.uit tegen G.A.V.C. 5r heeft n.i. ruime winstkansen voorhanc'len
indien de gebo{en kansen beter worden benut Can tegen Rheem-

Bergum laatst, a1 m oeten de GrouwsterS uiteraarC niet onderschat
worCen.
0ldeboorn 4 speelt (i3s en weder d,ienencle) rs norgens thuis,tegen
hun leeftijdgênoten uit lrnsum. Indien aanvoerder Nijholt, (r.raar --
blijft toch de nieuwe leider voor het 4e????) een e1ftal op c'.e

been kan brengen, iets wat de laatste tiid Coor verschillende
onrstandigheden nogaL eens problemen oplevertr zien we voor hen
toch ve1 rnogelijkheden.
Afvachten dus maar.



OlCeboorn zm behaalCe za.terdag een 3-1 cverwinning op Suameer 3t een

uitslag die maarr ten. Cele hqt krachtsverschil uitdruktr uant vooral
in r-1e eerste helft waren c1e jongens vàn Jan van Veen cppermachtigi,
al warenc'le uitvall-en van Suameer niet van gevaar ontbloot.
En tocb, d.e fraaiste kansen ner<len aan onze tcant verkíoëit. Maar

c1e puntjes zijn weer binnen.
zatóraag tegen V en V')'lijken er voor hen cok vel weer vinst-
kansen in te zitten, al zal er wellicht beter gebruik van de

geboden kansen gemaakt dient te worrlen' Niet in elke wedstrijC
kan men Zich d.eze veel-de perrnitteren zonCer te r*ilIen verliezent
en clat zal r*ef nooit rle bed,oelinE zijn.

J.M.
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Bakhuizenl-Olc1eo-oorn1 5-4

De uitslaE cloet Cenken aan een korfbalwecistrijd of een spectaculair
C.oelpunten festijn in Gaaster13pc1, r-loch c1e negen goals waren recht-
streèks een afspiegeling van het ui-ternate zruàkke spel van beide
ploegen in een bar slechte veclstrijC ond.er barre omstancligheden.
Èakhuizen rtmochttr 5 maal, scoren en wij kwamen via treffers van
Tinus v/a. Meulen , Jan, Honkie en Binne vier maal terug maar dit
gebeurrle zonder enige overtui5iing en een Eelijk spel zou er clan

ook niet uitkomen.

Ons eenste elftal gaat momenteel dcor díepe dalen: reeksen ne':ler-
lagien en de ,1egr naar Ce 2e klas F.V,B. staat ncg wijd open.
Gevolg: een ied,er zoer(t als een aasgier naar oorzaken, schuldigen
en vooral slechtcffers.
Oorzaken zijn concreet noeilijlf 'an te wijzen, het is een complex
vffiEctoren en niet à ia ininuut op te lossen zoals vele tldes-

kundigentt (lees: leken) meneï!.
Voorop st-rat dat het g;ecn kvestie van sPelersmateriaal isr Olde-
boorn beschikt net H.D.T. en OlCeholtpade over c1e beste spelers.
Pech, afwezigheicl van spelers dbor btessures, schorsingent
mil. clienst eà2. is wel een argurnent doch zeker geen excuus
vant met dergelijke problemen kamot iedere vereniging.
Itts all in the game.
i,'Iet ituidelijk rneetbaar en een negatieve factor is het ronduit
teleurstellenCe trainingsbe zoek geclurenCe '1e laatste 2 maanden.



Aanwezi.rheicl. van sorns niet meer dan 4 spelers op dd training
(te erriaf) zegt veelr zo niet a1les. Een geiirek aan verant -
wocr : elí jkheiclsgevoel van 2OO:Á.
Daarnaasi is he! grotenC.eels een mentale/geestelijke kwestie
C,v.z. gernis aan incasseringsvermcgenr doorzettingsvermogen,
concentratievermogen, wilskracht, zclfvertrouwen en rle absentie
van ecn slgroter; Ieí'r.'cr in het veld.
Schu1dig zi-in we all"emaal en ook slachtcffer zijn we altenaal..
Wat is er aan te dccn? vergiaderingeni teambesprekingen, spelers
ffities, het is al]enaaL àc betrekkelijk.
)e beste meclicijn: een puikà trainingsopkcmst, een stabi.ele sfger,
er samen tegenaan en een serie klinkenCe overwiningen!
Zoek',le schuld bij je zelf , alkaar afrnaken is zo klèin en laag
en heeft bcvendien een a.verechtse uitwerking.
Tenslotte zou ik aan c'.e supporters (uitgezcnrlerd r-le trdoor veer eÍt
winCrr, echte supporters) en aan anCere soms Cruistere/invloedri,jke
instanties/personun willen v?agen: ÍrMaak niêt meer slchtoffers
dan er al zijn, hou rle vereni.gi,'ng, ONZE VERENIGING. , gezr'lnJ,, kraak
niet zonc'ler meer al.lcs af maar kom ook eens met een bruikbaar al-
ternatief! -
Zoals het nu gaat sterft rle v.v. Ol<Lebcorrr een snelle c]oor{. en Cat
kan toch nooit Uw beclocling zijno o ,....... . "f

De trainer
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Tot nu toe wafen het alleen Ce Ers en c1e Drs tlie op het nieuwe
mochten spelen.

1.4
Inmic'.'leLs mogen nu ock Ce C' en C' elftallen hÍercp spelen
Dit ter informatic voor u allen.
Douvre Branclinga zorgt voor het bespeelktr-aar maken'van het nieuwe
vekl, Cit in tegenstelling tot anclere berichten. ,-

Het Bcstuur .,
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Van c1e jeugdsecrctaris
Onclerstaancle standen bljgewerkt tot 29-lO-77 gevcn niet zotrt heel roos-

lclcurig bee1c1, 5 van d.ezc ploegen staan blj dc laatste 5, bchalvc 2c dÍe
dit jaar cêÍr rg:recp naar d.e kampioenspositi-e gaat d.oen.
Oldcboorn 1a staat er nict zo hccl florisant bij. I{aar aangezien'het:rtr&&T

dric puntjes schcelt met de no 5 op dc rangl-ijst-vind ik (eá vooral na het
afgelopen lreekend tocn we mct 0-0 gelijk specld.en tcgcn tr,rortrcum n.b. no 1
op clc ranglijs! en clan ook nog uit) clat rre zeker weL j-n cle miCd.enmoot mo-
gen eindigen.
lb staat cr beter voor, c11c staat op de Bstc plaats cn moct met zovcel

spel,crskwaliteit i-n de plocg (clit is niet al-s g;rapje bed.oel-t) tot zeker
i,rcl- bovcn O .Iï .T . cÍr T .F . S . lcomcn. 

:

l'{et lc is hct.wat anclcrs, aan\gczien we clit ja.ar (cn vorig jaar ook) net
twee C teams spclen, -ríaren wc wel vcrplicht, vind ik, om de-goedc; spclcrs
ovcr twcc tcams tc verdelcn zoclat we nict. d.c kans lopen cLat àoalsi vórig1 e team mct ongcvecr 1OO goals tcgen en'2 goals vooi, onderaan dc lijst
komt tc staan. Dit resultccrde in cen ncgaticve:}<1ap íoor lc en ccn pósi-tievc El"p voor 2c. Dat J.c hicrvan dc dupe is gewordcn zict mcn, 1c êtaat
op-99 Bstc plaats, maar dit wiJ. nog nÍ-ct aeggcn dat d,eze jongcnó de kopcrbij moctcn laten hangen, ik zic .cv nog cen vijfclc of zcsclc-plaats in-zittcn o

En dan 2c. Jo, u zict hcï ongcslagcn aan dc kop, met 5t goals voor en 2tegcn. Gcen bcn tcam in hecl Ol-debóorn die cr.it hcn nacloen; I{aar ja, dit
was hun natuurlijk we1 geraaic ook, rvant a1s ze vorig jaar met fÓO'tegen
cn 2 voor de compe'bitie geeincl,igd zíjn, dan kunnen zij hun krachten díe ze
van vorig jaar opgespaard, hebbien nu }ekker botvi_eren.
_De_D pop. Aangezien dit team rin hct begin nogal gesul<keld hebbcn met hun
1eic1er, clie ze toen namclijk n'og niet frád-denr.kan-ik me voorstellen d.et
{org knapen cen beetje a.angcslagcn zijn, maar met nog 5 wedstrijden voor
de bgug 1s nog all.cs mogcli jlc izelf s nog cen vicrde plaats. -
En dan nu als slu,.itstukr ile absolute top van Oldebóorn. I,Iat d.eze kereLs

prestere_n slaat alles en dat qct selctie va.n 21 man, (waar blijven c1e he-ren Dc Vries en Van Dijk nou met hun gebrekkige selectie van hóogstens
15 man). Deze jongensr-de F, pups, denËen even van, wat het eerstár iran fun-
nen wij ook. Al-leen is er éen groot vcrschil d.eze jongens komen a.l-lemaa.f-
trouw op trr:Lirien cn dat kan niet gezegà worclen vnn-hed cerste. ,

I'iaai: nu a13-e gekheid. in cen voetbal-sQgEn* Deze jongens voetballen met zotttvuur dat het een lust is voor d.e vele tcjeschouwers aie er wekelijks J.angsde lijn staan, tk zaL ze alle vi-er even noemcnr...o.;(-r1 ;;Ii-i; en sturrop naar,de redaclie, wle het goed. beantwoord.t krijgt een vrijkaartje vooreen d.agjc voetbal in Oldeboorn, geheel op kosten ván d.e wlnnáar). Sou ikzau zeggen van jongens bruis door en dan krijgen jul]-ie allemaal van SintNicolaas een extra stuk speculaas.
_0p 9 novembcr 3.1. wes er een J.C. vergadering, ,a;rawezig waren: \J.Huisman,
Joh. en Jan de Jgtg, P"Rod.enburg, T.Roclenbdrrg, -lf .Visser, ld.ZandÉe1g,3 d.e Vries en ond"ergetekcnde. Hierbij is besloten dat Jan c1e Jong voortaan
a1s voorzitter zaL optreden en verder is er gepraat over het zaaÍvoetbal
op 29 en 5O clecember, hierover in een latcr rmmmer meer. B.Haspels.



3 jun. , lC jun.
R.!í.F. - 9-L7 Dr. Boys-4c 9-L7Tijnje 9-L5 ,Dr, Boys 3c B=I5
Dr.Boys 2b 8-12 Drachten 5c 10-12
Dra.ehtcn2p 9-11 Boarnburgum 9-10Sweach B- B Tijnje 9-9
O .N.T. 7- 4 Irnsum B-8
T .F. S. 9- 4 G.A.V. C. 2c B-5
Old.eboorn 7- 3 Oldeboorn 9-5
tr,tispo]-ia B- 3 O .II.F. 9-4.
Bl-ue Boys B- 7 Sweach 9-L

2C jun. D pup.
Oldeboorn 2c 7-L4 Udiros 9-15
T-,.wartLen 4.c 6-l-0 langezweag 9-15
F.V. C. 4e 6-9 0.holtpadè 9-L4
Ber].ilnrrr 2c 6-7 ltild.a"m- 9-9
Zwaluwen 4e 7-6 l,Iispolia 9-6
Akkrun 2c 6-4 de Sweach 9-5G"A.V.C.3.c 7-4 Olcteboorn 9-3B1.lIit 6c A-O Ti jnje g-z
Bl.irlit 5c 6-0

o-o-o-o
E PuP.

d-e Swea.ch 9-16 Akkrum 9-B Oldeboorn lb - Wispolia lb . I-O
G.A.V.C. 8-15 langczluaag 9_-7 I'Íii moesten om 11 uur tegcn terwispelTijnje ?-9_ Plg" Boys 7-+ spelen. tríe hadden in het-begin de
Joure 2 9-9 Ol-deboorn 9-0 wincl in d.c rug. Hct zag er voor ons

mooi uit, want r^rij hadd,en direct al"
een paar kansen, Fokke van Heel schoot ra]<elings nr.ast. Klaas de Groot
benutte twee ka::sen nict. Maar ja d.riemeal is scheepsrecht en hi j scoorde
dan ook mooí in de hoek. E\l na een paar minuten ftuítte de scheiásrechterrust. Ik ging e:r na. de nrst uit, voór Tjeerd Ypmar maar ja clat hadd.en ze
beter nj-et kunnen doen, want er wcrd" in d.e tr"ieecle helft nict meer gescoort.

, Wouter Zandberg



Pertagogische ouderlijke taak.

.ke beziEhei-t,Eigenlíik is ieqgctleicler zijn een ontzettend leuke 0""19"?111,. 
=maar:ock ontzettËn4. moeilijk, vooral bij de jgnSstenr,De leeftijd

"u"i*""t 
van 6 tot 9 jaar, cle iongens zij:r nogal speelsr het maakt

bij hr.rn weinig verschil of je nu op d.e rtraining bent o.f aan cle wed-

strijc.l mee doet.;;;;,-á"ï-it hun motto. $atiurliik hun vólste recht,
willËn we clat eigenlijk niet a11emaal; Nu komt het, deze ieugd verliest
constant.rr rro.gui rnet dikke cijfers. De FC Tikke Fcarfit staat er be-
kend, om. Ja en d.aar sta je Can, de tranen bingcÏen als regenclruppels
over de-roocl opgel.open appwlwangeliese rvan! er is. rsel vi:or geverkt'
V.;" d; leiaer'is rràt oot'niet leuk, je stàat er àIs begeleider we1

even te kijken. Hoe gaan ze naar huis, vorclt er thuis over g'epraat

of' raakt Ce aarriisheiC er ltat af en <lenken ze als het zo moet, stoP ik'
Ja verkijk je er niet op, ze doen hct misschien nogi eerd'err dart dat
zc crover clenken..
Nu komt ,1e taak van c1e ou'.lers, varrï'-ook u vincl het denk ik belangrijk
c',at uv zoon er aardi3hei,l in hec,o! om te voetballenicn het is tevens
l-relangrijk voor zijn lichamelijke ontr'riklceling en om in.een team mee

te werten r^rant Cat rnoet hii 1a$er cok in Ce maatschappij.
\,íeer hou hem claar nu niet van en kom zaterC,agmorEen eens een keer op

het velr,l . Uw zoon aan moe'Jigen is dan geen prcbleem, zcdra er een

vader oS moecler a:n cle kant staat, gceft het voor het jochie erE veel

";;; *r, áur.'k*, rriS er na c1e werlstrijcl samen m et u over praten.
lat we:rhoudt hem er nisschien c'tan van om later op een nog'veel te
jeugdige leeftijr-l met voetballen te stoppen '
Sport en spel Cat is.nu eenmaal een normale ieugcii;e levens ten{ens'
Dit schrijverr is tti"1 fecloelt omclat ik mij -mct Ce opvoeding van uw

zcon r^li} bemCeien maar u betaalt de jaarlijkse contributie van uu

zoon en ik wil graal Cat u vaar krijgt voor-uwrgeld. 
-En- 

als je clan

za;terdaglsmorgensvroegalleeirophetvelclstaat,clenk;er*el
eens , móet ik het nu helemaal alleen Coen, soms heb ik géeneens een

;rensrechter. Misschien wat vcor een vacer o.f ja cat zou mooi zijn
een moeCer ctie naar eigen zoon buiten spel afvlagt'

Tot ziens oP zaterrLaJmorgen.

Jgg-9s-{gs{ r : ,

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-b-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-ci;o-o-o-



Stand A-iunioren na 12 november

1. !'Iorkum 10-16
2. Hrveense Boys 9-13
3. A,V.C. B-11

4. C.V=V.0. B-10
5. Bolswardia 9- 9
6. S.D.S. 9- 6

J. Delfstrahuizen 9'6'
B. 0LCeboorn 10- 5
9. Heeg B- 4

Progiramrna 1À:

thuis: Heerenveense Boys---:+ Derfstrahuizen

uit: s .D.s .
Heeg
A.V"C.
BolsvarCia

-O-O-O- O-O-O- o-O- O-o-o-c)-O-O-O-O-O-C-C-o-o-O-O-o-C-O-O-O-O-O- O-C-o

iA tegen cle tenmer

Zaterdag j.I..moesten we voetballen tegen Leinmer. Het veld was
ncAal glad Coor c1e regenval , I'Íaar er kon gevcetbald wcrden i

Lemmerhaddeaftrap,Errver.J.zeerslechtgespee1cidoorcns
claarom kwamen ue met 1-0 achter. Maar in pÍaats c'lat we gaan aan- :

vaIlen gingen er enkele personen staan te schelden op de anCere
jongens-onáat die een.fout begin gen of een kans misten. (waarcm tocl' 

,

Maar cie stand bleef tot na <ie rust in ong nacieel , Ïn d.e rust lcon er
ilan ook weer eens lekker gescholclen worden. Maar er werd toch
bes1otend.atveal1esofnietszouc]enspe1en.Ncuhetwerdniets.
Maar we haCden ock vcL veel pech maarja-het geluk is.ook niet
altij<l aan onze kant. Maar r,re zullen ons best doen om niet te de-
graderen .

H'J ' u/'J' Krieke

-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-

Workum - Oldeboorn 0-O

We moesten om half êén bij Bethlchem zijn om tegen Workum te
voetballen onder leicling van H. Huisman en B. cle Vries.
Workum begcn met de aftrap en ging meteen in Ce ,aanval . :.

Maar onze verdecliging vas goed genoeg om c'lie aanval a-f te stopPen :

en cluS kónden wij in r,le aanval gaan en ve kregen een goeie kans
om te scoren maar dat cleden we niet. Na die scoringskans !Íerd de :.

weclstrijci gestaakt door een hevige hagelbui " Nadat het r.reer droog
wag Ínoesten ve nog een kwartier-spêlen"voor Ce eerste hel.ft a-fgie;
-:lopen was. !Íe taren ncg maar net begonnen en het pegon veer hevigi
te hagelen maar de vedstrijcl verd niet weer:gêstaakt en cl.us gingen 

;

we cloor. I



In Ce tweecle helft hadd,en wij c1e aftrap en in het laatst van de weC-

StrijC $aren cie WOrkuners meer in d.e aanval dan wij. en in de laatste
10 rninuten werd er veel gekenkerd op el-kaar maar-daar-koa".geen.van
ons allen vat aan cloen en toen klo:tk het einCsigmaal va3 de scheids-
rechter. Na deze wedstrijcl hebben*we-rriif punten en staan niet meer

onCeraan en veel succeg, jongens volge:tc1e week tegen Heerenveen thuis'
: ttrillem van Kalsbeek

Lammert ,Visser, die in
(nognaals bedankt).

noch lukte het niet

Ol<leboorn zm - Suameer 5 3-1 
:

Zaterdag Ínoesten r^te aantreden tegen Suameer thlis. . 
'

De uitweCstrijd haclden we c'taar verloren dus viLden we nu wraak nemen.

Na 2O minuten beuken op het doel van Suameer vas het Thijmen die voor
het eersté aOetpwrt têkênde; Na nog enkele kansen te hebben laten
liggen ging d.e rust in met een 'l-0 voorsprong.
Na rust waren we r\rFer de betere ploeg en het lukte ons toen on er
twee en clrie nul *t'ut t" maken. Oàk freeft c1e scheidsrechter nog een

glaszuiver doelprxrt van ons afgekeurC, maar ja wie werkt maakt fouten.
Tenslotte maakte Suameer er in de laatste 5 minuten nog 3-1 van. De ze

goal ontstond uit een snel genomen vrije trap die via de keeper in het
,.":oe1 belandCe.
'/o1geÊ..c ueek naar Garijp, daar noet t^teer een:Overvinning voor ons

inzitten. Drs iongens Ce bet* erin hou<len.
Jan van der Meer.

noornbergum - Oldeboorn zm

]{eteen na <1e aftrap haclden wij Ce overhancl in het aanvalspelt maar het
Lukte eChter niet meteen een cr.oelpunt te scoren. In de eerste helft waren
.r voor ons veel kansen en ondanks het goede samenspell werden deze

.r,:ansm slecht benut.-
rie gingen de pauze in net een O-0 staÍrd-
i'la de pauze wercl onclergetekende vervangen door
liet begin van de tweeCe helft al meteen scoorde
lre achterhoede van Eloornbersium was niet sterkt
'roor de tr,reede naal te scoren.
I,ïet een O-1 overwinning keerden we huiswaarts.

Douwe vàena.

:tK ONLEdSBAÀR GESCI{REVE}I VERSIÀG OF SCI{RIJVEN WORDT NIET GEPL\ATST

De ReCaktie.


