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' Zoals te doen gebruiketijk ook dit jaar rrreer een KERSTI,IUMMER van ons clubor-
gaan. Diverse mensen zijn''middels dit krantje gevraagd om iets zinnigs te schrijvent
zo ook ondergetekende, dus vandaar"
Als je nog aan de copy moet beginnen, dan heb je de keuze uit twee richtingen, namelijk
de algemene en de directe vorm van schrijven"
Gezien de Kerstgedachte lijkt het mij beter toe om het r,'rat algemeen te houden, echter
wel is te hopen dat eerr ieder door de regels heenleest en er toch het nodige uitpakt
zodat een en ander toch een constructieve werking zal hebben. Misschien is het wel eens
nodig om terug te blikken, alhoewel dat mijn principe niet is, maar het kan wel eens
verhelderend werken"
Enige jaren terug, i-n de periode dat ik zelf v,'ef eens een vergadering vaxr de club bij-
vroonde, heb ik vaak het idee gekregen, dat er tijdens deze vergaderingen opnamen wer-
den gemaalct voor een of andere wild-r'rest -filii'i, tenminste zo lcwam het bij mij over"
Later is hier verandering in gekoinen omdat het bestuur toen de zaken zeer hardhandig
aanpakte, met als gevolg, veel icwade gezichten, maar de rust r'ras teruggekeerd.
Overbodig te verrnelden dat de resultaten ook beter varene totaaf gezien"
De oorzaak 1ag toen in het feit dat er feden i{arel1e die eígenbelang belangrijker von-
den dan het clubbelang"
Gelukkig hebben deze leden zích, hersteld en zijn nu aLle spontane meder,rerkers van onze
club geworden. Een rnens is nooit te oud om te leren, ook'"*ij ni-et, zegt een bekend
gezegde 

"In de toen volgende periode, en een voor Boarnsters begrippen rustige periode, is er
veel tot stand gekomen, er is veel opgebouvd" Een ieder moet bij zíchzel-f maar eens ter
rade gaan \^/at er allemaaL is gepresteerd, het goede wordt zo gauv vergeten.
Dat nu, op dit mornent de zalcen wat minder gaan als we !Íensen, kon wel eens zijn oor-
sprong hebben in deze opbouwperiode"
Het zou best eens kunnen, dat wij a1s bestuur, en rnet ons nog andere daadwerkelijke
leden, teveel aandacht aan deze materiëIe opbouu hebben besteedt, en dat daardoor de
rest van de verantr+oording wat op de achtergrond is geraakt" Ik bedoel hiermede te
zeggen, dat ï/ij de menseJijke verhoudingen biruren d.e club, teveel hebben l-aten leiden
en belnvloeden door d.e gedachte, dat de materiële opboui,,r de resul-taten automatisch
positi.ef zouden sterffnen.
Het tegendeel is inrniddels vaarheid gevorden, het blijkt nu dat opbouw in deze zin,
niet synchroon loopt rnet de resultateyl", Hoe dit komt, is een complex van factoren en
rranneer je deze a]lemaa} op een rijtje zet, dan is het nèg zeer moeilijk orn een rluide-
lijke aanwijsbare reden op tafel te leggen.
Je kunt hier la:rg over discuseren rLaar il< geloof niet dat r.re dan op de goede weg ziin"
Weet u, het beroerdste van dit al-l-es is, dat in zofn periode van terugval, de gehele
vereniging daar onder te leiden heeft.
Wi j rnerken het aa:e alf erlei kleine voorvallen, l-aten we zeggen, dat het juist iets
meer doen dan van iemand verr,racht wordt uitblijft, dat is er niet meer bij. Ook vij a1s
bestuur, hebben dit tijdens een vergadering wel eens van ons zelf opgemerktr maar ge-
lukkig realiseerden r,ri-j ons dat daarmee de cfub niet gediens rÍrasr in moeilijke tijden
is juist optimisme nodig"
Juist door dit optimisme komt de gedachte bij je op, om toch maar eens vat aan de
organisatie te sleutefen, zo niet, de riein wat strakker aan te halen"
Velen, gelukkig niet allen, hebben schijnbaar het iedee gekregen dat alle vrijheden
omtrent ei-gen belangen e"d" getolereerd vorden" Dit kan natuurlijk nietr dat is duide-
lijk, maar toch heb ik het idee, dat veel onbernrust gebeurt.
Sorry, u zal- zo Lartgzanterhand r'rel het i<1ee kri-jgen dat dit een soort van"kl,achtenbrie-f
is, een hele reeks van feiten over en van de l-eden"
irilij zijn natuurLijk wel zo sportief om te zeggen dat ook wíj fouten maken en het is :

nu eenríïaaL zo, dat een fout van een bestuur tien maal zo ver roept als een van een lid"
Irtre zijn inmiddels in een dermate slechte situatie aangeland., dat het hoogvtogig.tijg. c
\^/ordt om er met ons all-en eens over na te denken, waar we nu eÍgenlijk mee bezig zijn" -

Ik hoop dat een ieder de inhoud hiervan begrepen hee.ft, en hier ook naar handelen zal.
We yeten dat soms het geti-j snel kan keren en laten vre hopen dat dat dan in Oldeboorn
plaats zal vinden.
Leden. donateurs en ondersteunende leden, namens het Besti.rur wens ik u aflen
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en wij hopen dat we de
nieuwe jaar.
Laten rore in 41Ie stilte
kett, van: Itniet weer

riem niet al te sterk behoeven aan te halen in het nabije

en een ieder voor zich, met de jaarwisseling, de vens uitspre-
alleen maar lru met zfn allencr"

Nogmaals, prettige feestdagen toegevenst.

--==OOOOO==--

Het Bestuur,

S. Visser.



HALVERWEGE DE COMPETITÏE.-

XERSINUMIqER 1977.

lÍel een verschil met ons vorig Kerstnummer, althans wat
betre-ft 

"

het eerste e1-ftal

Toen weliswaar ook verkerende in de onderste regionen, maar nog wel in de 4e klas IGitrVB.

Nu niet mind,er precair verkerend in de onderste regionen, naar iruniddeis we1 gedegra-
deerd naar de ondera.fd.elingr oftewel de 1e klas F,V.B. op êên na onderaan - het kan
vaarlijk ook niet slechter. hlie had dat verr.racht bij het begin van deze competitiel

11 gespeeld - 4 puntenr te veten t(!) overwiruring, 2 gelijke spelen'
Ondergetekende zekèr níet, die (a1 te blijmoedig?) al een krat bier verloren heeft,
rniddels zrn weddenschap dat het 1e nog dit seizoen veer zou promoveren naar de 4e klas
K.N.V.B. Nou, dat krxrnen ve r'rel vergeten - als we ons hachje dit seizoen nog kunnen
redden zouden r,re al zeer terreden zijn, Toch is dat op dit moment zeker nog geen on-
haalbare kaart, maar de overrnrinningen zullen nu toch wel een .feit noeten I'rorden, want
ae (paar) concurenten pakken zo af en toe ook wel een puntje.
Afijn, r^re houden maar moecl, want moed verlorenr al verloren.

!*, onder leid.ing vanrTJzeren Tinug?', doet het lrat betre.ft alle andere elf-
tallen, tot dusver het beste:

7 gespeeld - B punten. Ook niet denderend uiteraardr maar aangezien de beginperikelen
in het begin van deze competitie, toch zeer redelijk! Door diverse oorzaken hebben we

dit seizoen nog niet het genoegen gehad hen in aktie te zien, lrat we ergens weI jamrnèr

vind.en, want zo a-i en toe uaren er toch f euke wedstrijden te zien geveest hoorden wi j.
Nu moeten ze weer hun Í'good oldt? keeper Hottie de Roos inleveren bij het eerstt maar

dat is nu eenmaal een duidelijke zaak: de beste keeper, en dat volgens de H.H. trai-
ner/elftalbegeleider, hoort in rt eerste.
Natuurlijk is hier veel te doen over geweest - en zoveel zinnen, zoveel smaken"
Ieder kan en mag daar over denken zo hij wil, toch kunnen daar maar all-een zij over
oordelen die daar voor aangesteld zLjn"

A-tijn, Ate heeft toch ve1 benezen bepaalde keepersootalenten9? te bezitten om ook
voor het 2e nuttig r,rerk te vemichten lijkt ons" D.rs houden r^re alLe moed in de verrich-
tingen van het twee, ook voor de 2e helft in d.eze competitie en zien hen nog redelijk
hoog eindigen, vellicht net niet hoog genoeg??2?

Het 3e valt ons eerlijk gezegcl ietwat tegen dit seizoen, al doen ze het toch ook
niet slecht:

8 gespeeld - B punten. Misschien hebben ze verleden jaar wat r9bovenre htttl stand
geleefd - toch ontkomen we niet aan de indruk dat ze níet meer die hegoniniteit en

i,rilskracht aan de dag brengen dan het vorig seizoen het geval was.
Misschien ligt dit ook mede aan tsvormverliesto van sommige spelers zoals ik hoordet
en natuurlijk, Geert Klomprnaker is ook llgepromoveerdÍe naar het 2e.
Maar wie r,reet, na de winterstop nisschien nog een run ï/agen oP een promotieplaats?
llij r^rensen hen in elk geval alle succes, en dat geldt uiteraard voor aIle elftallen
van de ÍtZwart-Witterrrl .

I,let !g!;!g blijft het sukkelen dit seizoen. I'Ie bedoelen niet zozeer de
prestatieffint die zijn vaak neveemt aan het aantal spelers waarover zijn constant
kr.mnen beschikken, beter nog kuwren we zeggen: Itaar ze gig! over kuwren beschikken.



EdeïAttien iicontract-speLersto die ze hadden áá r.uieilffiÏfrË- itie,
kunnen er ten hoogète B spelers elke zondag. De rest zijn door har{pektige blessurers
v oorlopig voor langere of korte tijd uitgeschakelcl. Dus is het efice'zónáag weer een
hele opgave v.oor aánvoerder Nijholt c.s. om een ELFTAL op de been te brengen.
Vandaar hr.rn (magere) score tot dusver:

5 Punten uit B wedstrijden. Er wordt nu al (noodgedwongen! ! ) aan gedacht aan terug-
trekken uit deze competitie. Laten we hopen dat het na de winterstop i{eer hrat gnrnstiger
lijkt voor hen.

OLDEBOORN ZM tensl-otte speelt erg vispelturig dit seizoen.
onverffi1agenvo1genonverwachteoverwinningenopd.itsei.zoen.
tot nu toe:

11 gespeel-d, 12 punten. Toch geloven wij dat ze straks nog vele punten
want zij hebben ontegenzeggelijk aan rcmaJrkrachtr0 gerrronnen o,i.
A1leen (en dat geldt wel voor alle elftallen voor Oldeboorn) is
orn vaak de eenvoudigste kansen te benutten. En toch is die goa]
In elk geval de geest in dit team is bijzonder goed dachten wijr;

Het resultaat

ktrmen pakken,

het een moeilijke zaat<

7.24m. breed.
a}thans atrs je ze zo
* €€Ír uitzenderingziet na afloop om hun "privé-bart! hoor je weinig of geen wanklank

misschien daar gelaten.
\ilat voor het ZM geldt,

Blijf voetballen, het
al r^rin je uiteraard Liever

geldt voor alle el.ftallen.

gaat uiteraard om het spel en niet om de knikkers,
dan verliezen! ! !

J.M.

ZIJDE

Citaat uit ons clubblad van 6 dec.$ de redactie r,lerlst u veel sekses.
ldat het voetbalkra:etje met seks of sex te maken heeft ontgaat me volkomen, eerlijk
geschreveni maar wel duidelijk is dat er van de penningmeester weer een bijdrage voor
de kersteditie vordt verlangdo
Allereerst: PRETTIGE FEESTDAGEN en een VOORSPOEDIG 1978.
Verder wil ik deze keer niet over de financiën uitveid.en, daar de ervaring geleerd
heeft dat dergefijke stukjes niet of nauwelijks gelezen uorden. Derhalve zo maar een
greeP uit een paar recente gebeurtenissen rond de voetbalverenigJ-ng.

ttledereen heeft wel eens een rtblack-outfr S.H.t'

Een paar dagen geleden hoorde ik van de heer A. Spoelstra dat het huidige 1e
het veld moet ruimen voor een oudere garde. Tegen Oldeholtpade zullen mannen als
H" Koldijk, F. Goerres, J. Bantema, H. v.d. Krieke, H, Brandsma, T. Koldijk etc. de
Boarnster kleuren verdedigen. Mocht dit niet lukken dan staat er a1 een alternatief
elftal klaar (met o"a. namen a1s S. Visser, Jan Kalsbeek, J. Tigchelaar).
Laten we hopen dat B, de Vries deze spelers kan overtuigen van de noodzaak van een
warming-up. -

Twee maanden terug werd er verteld dat op maand.ag de vlag nog steed.s vrolijk
wapperde bij de ingang van het sportcomplex. Sommige mensen verheugden zich er al op
dat het 1e rs rniddags weer thuis zou zpelen, maar dit was niet het geval.
Vermoed.elijk verd het heugelijke feit ïerdacht dat Oldeboorn de vorige dag het eerste
punt had veroverd.
Over vlaggen gesproken; iemand ergerde zich er mateloos over dat de cornervlaggen
en doelnetten de gehele natte novembermaand niet werden binnengehaald. Hij was in
staat op dat moment (zondagavond 11 .30 ur.rr) nog naar het veld te gaan.
Zou een prima terreinknecht kunnen worden.



Het spreekt vanzelf dat men nooit een week moet orerslaan met de inlevering van
het lotto-Êorymrlier. Een deel:reemster vuft elke r,treek dezelfde qi.jfers in, speelde
één keer niet mee en prompt rolden 5 van haar favoriete getallen uit de machine.
Toch waren er in 1977 ook echte prijswinnaars met 5 goed in Oldeboorn.
Het hadden er nog meer kunnen lrezen, maar dan moet je geen zeven kruisjes plaatsen.
Bij het ophalen van de formulieren wordt men vaak door een blaffende hond ontvangen.
Deze bijten meestat niet, maar een confrontatie rnet die van bakker de Jong krm ie
beter uit de weg gaaïl"

Op 4 decemberrraren velen ontstemd over de vroege afgelasting valt de wedstriid
Oldeboorn-Read Swart. Helaas rrras hier sprake van een misverstand.
Alleen ons oude veld was afgekeurd en hierdoor hebben velen de fraaie 3-1 overwinning
van de thuiscl-ub gemist (zie Leeuwarder Courant van 7/12: F.V"B.-uitslagen)
Volgens H. van Dijk r,ras de tegentreffer een -foutje van doelman de Roos. Overigens
verloor onze concurrent Gersloot met 0-4, zodat de positie van OLdeboorn iets
rooskleuriger is geworden,

e'Oude lcranten geven vij altijd aan Concordiaer.

Het veetvuldig visselen van spelers bij het zaal-voetbal kan tot gevolg hebben
dat je een wedstrijd op de bank begint en eindigt. Dit gebeurde L. Poepjes bij de
r,redstrijd Wispolia-Oldeboorn (t-+). Hoervel de coach hem met de hand op het hart
verzekerde dat hij in tot&al even lang had gespeeld als de meeste spelers, lijkt het
laatste woord in deze affaire nog niet te zijn gesproken,

Aangezien beide kantjes
nu weI het laatste woord van

Johan::es van Kalsbeek

Willem van Kal-sbeek

Piet Tijsma

i{itlem Visser

SPEIERS ZMLVOETBAL IAJUNIOFEN

mij vel papier inmiCdels zijn volgekalkt, wordt
onzinnige artikel geschreven.

S.Huisman 10-12-1977.

--:OOOOO==--

zg_pEcEMBER A.S.

in Sporthal srde TelleÍ'
te Heerenveen.

Vertrek B uur.

Bouke Haspels

Jetze Dijkstra
Henk V. v.d. Kri.eke

Ate Oosterhof

van
dit

'l .

2.

3.
4"

5"

6.

7"

B.

De B. junioren spelen

De C. junioren spelen

De D. pupillen spelen

3O decernbers

2 januari

3 januari
Ook allen te Heerenveen

op

op

oP

Narnen en vertrektijden worden nader door de
Ieiders bekend gemaakt.



'k Snap lèt -niêt' óeer .. . . . .. . .. . .

Dur is-r.ru een tija g"""u"t dat ik van het voetballen noch kon denlcen:
Ik vind het toch weI goed. of soms niet goecl. Maar tegenwoor*lg ben ÍJt
totaal de klutskwijt..
Neem nou af gelopen Zond.ag tegen Warga; op een zeker moment zie ik zel-f
persoonlijk VÍieger een juweel van een doelpunt maken, egter weJ. aan de
verkeerde kant.
En zo'n man staat nu notabene ausputzerl
Waarom zo'n xoan nourniet rcidvoor gemaakt?
Je vraacht zo ook nF meer of nindere noeilijkhedent zo vraag ik me af.
En dan het vraagstuk kiepers, zo echt vanrl Wie van d.e driett. Eerst was
het Wander, d.an Ate en nu Hotten en het mooigte van a:l I de beste wort
verkocht aan de konpenijsters voor een krads naax ils van officiëIe zijde
hep vernomen.
Ook van de trainer snap 5Jc lang rriet alles1 verleden jaar hadden we tog
een officiële treiner of niet dan. Nu hebben we er een van eigen kweek
en dat j-s nooit raatsaam heb ik vernomen, die hebben geen overwicht ge-
noeg zo gezeid.
Trouwegs het tegenwoordige Bestuur is ook maar wat je noemd, twee ervan
hep ik persoonlijk zelf noch nooit zóen voetbal-Ien en dan kunnen het folgens
mij nooit geen goeie bestuurders zíjn, trouwens dan hadden we nisgien ook
niet in de FVB gespeett maar nog we1 in de egte bont.
Ik weet wel dat het rru gouw Kersefeest is, maar iJr. dagt zo, het zaL alle-
naa1 weJ- weer nooie J.iefe stukjes zijn en ik vint persoonlijk toch welt
dat nu het niet zo goet gaat, er óok wel eens een hartug woortje van ge-
zegt mocht word.en, waar het op staat. '

Trouwens ik vint persoonLijt gesproken ook de sgeidrecbters die Oldeboorn
hierheen kreigt niet aJ- te best'meer, dat is wel eens anders 6ereest.
En dan d.ie felden. Eebben we ecn ouwe- en een nieuner maar wat dagt jettaar
ze op speelden? ; -. .-..-,r
Op het ouwe natuurlijk, het nieiÍwé zab'-weL. geepaard moeten worden voor de
tènnlscluprook aA zo'n n-Lewerwedse uitvinding van deze tijdt.
En dan nogh die cantiene, daar is de koffie niet te suipe, vanwege de
slapte en d.an wel- voor de preis van een hele guldenr dat leikt Èog zeker
ook nergens op.
Nou ben ilc niet zoals mun buurnan èie hoopd d,at ze in de onderbont 2 de
klas komen, niet ondat hij ze.uiet nagr _naar die ril weer graag tegen de
Beetzers spelen, maar tret zaL tog we1 aad.ers noeten worden zoals; de op-
stellingen en sowel als de trainer, .zowel het algemeen bestuur en de heren
sgeitsregters anders zien wij, het zwerk drijven en dat bopen we tog ecbt
niet.
Met d.arrlcvoor de plaatsing in rlw clubkrantje

N.g: De redactie tekent hierbi.j
.tltrét'gevoetbald hebbenl lcaar

Hooghacgtend
Douwe van der Ploeg.

aan, dat de betref{ende bestuursleden
waarschijnlijk br.r-iten het gezichtsveld

van deze schrijver.
De secb. heeft-nnl. gévoetbald j-n het vertegenwoordigdnd'e leger-
tea.n, in ïndonesiË, en het. and.ere best.].id heeft gespeeld in het
landeJ.ijk tean van de Spar, zoals u ziet, allebeide oud-strijders.
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ZOND.AG j.1.. vertrokken we vol goedc noed flaar 0ldeholtpr:der
0l-deholtpe.dc bovcn as.n op de ra:ngli j st en Oldeboorn dat hocf ik
niet tc zeggen di::t wcten de meestersupporters wel.
!e eerste wedstrijd thuis haddcn,we.mct 5-Z verloren, dus een
rrmakkicn zou hct nict wordcn.
nc eerste llclft was het ecn gclijk opgr.anOc strijd, mei.r jar
doclpuntcrÍ:'makcn d,at is een problccm bij Ofdcboorn.
En jrL, gcn hr;1f uur in dc ccrstc hclft was het Oldcholtpado die
opcnde. Een corncr dic in.óón kccr ln dc touwen ging.
Nlisschicn ccn klcin foutjc in d,c eehterhocdc maer ja det doen de

voorhocde mcnsen ook wel cGrlsr
liie probecr0en voor rust nog op
goed ondcr druk. MAer met een,

het rust. j

;wa-...-: '"'t-'F+,)
]' - 

(' 

^-\ne twccde hclft voor
gocd door tc komcn,

ffi problcem om de ccrste I0 mitl.

Hct ging gocdr 5 min. rla- r[st werd hct 1-l door invalJ-er R. VaIk.
!ïc dr*chten dit is tt Dick Vo.or i\{cki'prtf , maar hct. ling anrdersor4..

Dircct na dc gclijkmi,kcr wcrd'het 2-1 voor de thuisclub.
De Zwart-.-Wiitongingcn d.oenc,iu tog cr ddn puntje wcg te halen en

dan necm jc risicors. D,:t dp-n ook door Oldcholtpri.de werd benut.
l0 minuten Voor het. clndc wcrd hct 3-1.

:.t

Nog gaven wc het niet op en in de laatste minuut werd. het 3-z
door R.Valk en;.-.tevcns het eindc van de wedstrljd.

: HONKÏE.
r .-... j'( Wj.j zijn v?rr' mening dat we wcl- ar".Idig wat goeJs produceren-dit

seizoen, naar helaas lal.Lt de aghterhoedc, dit in tegenp{etling
mct vorigc seizoenen, er te veel door. Maar we hcuden noed,
we zíjn pas op de helft. Red.)

BN+

-

I-t tc komcn en zette Oldehcltpade
paar ka,nsen te hebbcb gcmlst wcrrl



Verslag van het Z.M. eIftal.
De stand in de conpetiti e T?-?B geeft we1 een bepaalde indruk vanhet glvl-ettt*a. 

_.,Vooia] de laatste wedstrijd.en q3rt, het erg goed, (het kan natuurlijkook zi-jn dat de tegenstanáers slechter 6aan spelen).redereen speelt -'onenteel op een vrij vàste pï;;;;'in het elftar, a'wordt het voor de leider wei wat noeili.jker.Hij kan nanelijk over ongeveer ig-."n"i"iu"iuu"tikken. Daar hij graag
;:f':;::-li" "3ïrï:i":;:i Írï111"' ""-;;;i; ;, 

"iu' 
hi j onraáààii ; r al rii d

vooral de heren Heiko van oijtl ulke NijhoJ-trTh.Ronkef,ra en Job.veld, 
"

kwanen onze geled.eren versteiken, nrr"rrriu-i buitenl_and.er, stenerdink:Di-t heeft d.e rust en de kracht in het elfta1 beslisf goed 6ed.aan.De verlo"un *ódrtrijden wirren we d^an ook zo gauy.,ogelijk vergeten.Daarom gaan we. bij árke wedstrijd artijJ-,";;" vol goede noed. de wei i.n.lilftr"ïï,,";:; ï;:"ï:r beter, het tiainen zit oí,u mq_5à,.suns u"_
Daaron gaan trainen jongens? de trainer(s) rekenen op jullie.

Een z.ï1. speler.
opm: Doordat de schrijver drt stukje niet afsruit net zi-jn naarn,nenen vrij aan dat ook hi-jzelf niet r."rt te trainenr t

J.



verslag wedstrijd rvzs-otdeboo'n 2 ( gespeeld j.l.1a/12.).
Na lang 6etoeter kwan Rj-nke toch nog or,r nee te gaan naar Sneek, waar
we wZls noesten( wilden) bekar,lpen. EennaaL i.n Snèek aangeland, kregen
we te horen dat de scheidsrechter niet was konen opda6en.
Nadat we ons hadden verkleed.rkvran een sigaar, die áe Íeider van lÍZS
bleelc te zijnrons verte].len, dat hij ook-Zaterd.ags floot en daard.dor
ons ook wel wou fl-uiten.
Dat was accoord., naa.r zei H.Poepjesrlldan noest hij zijn sigaar wel
ruilen voor een fluittr. Het vid- de meesten niet rree on net ULote billen
in de ijzi8e kou te lopen, naar ochr- wy Boarnsters stean foar neat nou!Dit gold tevens voor de spelers en de scheidsrechterl want koud was het
en dari de verhalen. noeten aa.nhoren, over hoe lekker het 1ag in bed.
Níet gering, maar nrr terz'al:eí
Een'begin van de lste helft' dat enkele kansen voor Oldeboorn te zien
8af en het eind hiervan evenzo, naar dan kansjes voor de teg$frpartij.
Atet die in het begin een i-ets onzekere i-ndruk maakte, naar'dit ruin-
schoots teniet deed door en-kcle nalen zeer Ë'oed uit t9 konen en te
redden, naakte een 6oed dei:uut j_n het tweede elftal..
De 2de helft was d.e helft waarin vrij en vooral tegen het einde eenst:raffe mandekking noesten toepassen op de recd.s eerder genoenrde
sigaar. Ja, het was zel-fs zo urg en zo doorzichtig, wat áeze presteerde
dat zijn eigen spelers te6en hem zeidenrr zo hoeft het nu ook weer n:ietrl
Dit was voldoende tekenend. voor de nanier waarop deze rnan zijn fluit
hanteerde. Het-was veel beter lgeweest, als hij àiin s:-gaar in zijn nond.
had gehouden, i.p.v. een ,-luj-t e:l in Èe doen, Hans !.
rn verband met de no6' steeds gelijke stand gaf de scheidsrecbter
eigen ploeg vele kansen door veel vrije schoppen te geven. ...

Enkele vragen, waaronderrt Houdcn we bijna op, want het eten wordt
en lr d.e frou wurd al unwennidtr, deden rren blsluiten er toch naar

zi jn

koud.ff
een

eind aan te rnaken.
In de box, utaar we d.e rui-nte noesten delen net het / d.e van IdZrS, kwar:
clit all-es ter sprake en hoorden we dat zulke taferelen hier wel vaker
voorkwanen en een opnerkingtt heeft ju1lie 6rensrechter de hele wed-
strijd neegedaanrlen na de stand te hebben gehoord.rrt hoeveel penalties
heeft jullie keeper dan wel gestoptft, spreken boekdelen dacht jl& ro.
Maar jarte6en deze hoger geplaatste ploeg, j-n een uitwedstrijd èèn
punt pakken en veel 1o1r'dat naakte de feestvreugde alleen naar groter,

W. Zandbergen.

Goed geschreven eopy, kourt er altijd bij.



Nieuws van de sêcro van de Jeugd Q6mmi55ls;

Op 29, ]O december alsnede op 2 en J ianuari worden er ín d.e.sportha.l
DE TELLE te Heerenveen zaal toetbal tournooien gehouden en we.L" voor de
volgende elftal1en: Ar B' CJunierll en d.e D- pupS-I1en.
De indelingen zijn a1s volgti
1A: 29 dec. Nieuweschoot lArRenad.o lAlHeerenveen 1A1l{eerenveen 2A, en

Old,eboorn 14.

18: JO dei. Read.-Swart lBrJoure 'lB, Heerbnveen 181 Heerenveen 28 en
Old.eboorn 18.

1C: 2 jan: Heerenveense Boys 1C, Nieuweschoot 2CrEastersè1Q en
' Oldeboorn 1C.

D-pup.] jan. .foure D1, Joure D], Udiros DllAkkruro D2, Heerenveende
Boys D2. en Oldeboorn D1

De Jeugd'Conm'i ssie wenst een ieder een vrolijk Kerstfeest en een voor-
spoedig nieuwjaar toe.

N.B. IIet 1C tealr bestaat uit: Jan van der !ïa11 Peter Ypma, Jan Kroesl
Ronke van VeenrRoelof T;rsnall4inne Brouwert
Je:r-tje A,kkernan en Rinmert Venrilnga.

verslag ván de wedstrijd.: .a,kkrun Zc-oldeboorn 2C Uitslag 1-f .

Zater6ag 1O decenber noesten we tegen Àkkrun voetballen, die hadden cok
de aftrap.
Direct hàaaen zij een gevaarlijke aanval naar d.ie werd. door onze laatste
achterste nan vleer goed SestoPt.
Daarna speelde we weer snel- naar voren naar de aanval- nisluktet na onge-
veer f5_ iinuten lukte het Jan de boer te scoren, dus 1-O-
Na onglveer 5 ninuten 1ater, lukte het ook Gerneus Heerma er 2-O van te
nraken] Na nog even te spelen floot d.e scheidsrechtêr het was pauzetijd.
Nog een paar maal buiten spel te staan, maakten we er J-] van.
Toén het 5-1 stond schoot Minn" Brouwer een speler van A,kkrun tegen het
hoofd.
Na een tijdje gilrgen ure weer verder, net een stuitbal die in_ons voordeel
was! want de spelàr die bij de stuitbal stond, speelde de bal naaileen
speler van ons, dle direct scoorder dus /-1i
Einctel we staan nog steeds bovenaan

ldaar is de zesd.e goa-l gebeleven Pi-et ?

+ + + : * ' *.' + + +

Wi-epie Z,

À1s jc er zeker van v.'ilt zijn dat jouw schrijven in het krantje wordt
gepláatst, dan noet je het nie; aan J.spoelstra vragen naar aan onder-
óeiekende, want ik hób jouw verslag in de prullenbak laten verdwijnen
ondat het echt gglglgg was.
Á'1sjkeerster@lgeheelnoetontcijferen,d'ankorrthetkrantje
nooit uit.
Vandaardeopnerking.rlonleesbarestukjeswordennietgeplaatst||.
Dus voortaan duidelijk schrijven tifiept'-r''

Gea Hofstra
i - ,!J ^



VERSTOMI'íUNTCATÏE.-

ig' ,. . ,,'' Zo hier is ie dan lreer (nee niet.FC Tikkie Foar0t) na een week (of twee) van
.$ar:.d werkenr' wederom back in the air (de vrouven gaan dus r,reer verder ret de afrvas,. 
'de mannen gaan !/eer verder met hun werk).
Dit vas dus even een kleine woordspeling mijnerzijds.
Ja, of ik clan even aAn het verzoek r^rilde voldoen om een Í'artikelÍc te schrijven in
de trstrijdkr...e oh sorry ik bedoel natuurlijk, maar dat hadden jullie natuurlijk

. al door in de V.I.) tiè wa zeg U? Zwart op trlit? Zwart \fitten?
Ooh, zeg dat dan meteen, smotskop!
Maar nu even straicht to the point, d"vr.z. dtr ef-fe niet omheen 1u11e.
Il< zit hier dus om te proberen aan het verzoek te voldoen om een srstukkiert te schrij-
vejn voor de zgn. Zwart Witten, volgens die smotskop dus" Ik probeer dit niet graag,
maar na'een felle voordenwisseling tussen ikke en éên rnijner meerdere hier thuis,
probeer ik het toch maar effe (ja balen jêh, of ik verdomme niks anders aan mrn kop
heb dan dat klote voetbal).
Maar ach, voor je het weet heb je tn eind i+eggeluld van hier tot gwrder, zonder een
zinnig woord over voetbal te hebben losgelaten (maar clat geeft niet, want er staat

ispêk op tafel, ra ra politiepet).
Zo en nu zitten juIlie natur.rlijk allemaal te wachten tot deze jongen jullie wel
evèn fijrre kerstd.agen en een t;happy't nieur,rj aar zal- toewensen, maar dat vertik ik,
net zo min om een bijdrage te leveren voor dat zogenaamde kerstkrantje van de EoO....
verdomme ik bedoel- de V.V.O
. Hè, hè, nu is de pen bijna leeg en het papier, de zel-fkennis, zelfspot, zelf-
respect, ribedektetl (na Uan) spot, kritiek en zeer grote, nou zeer grote....grotê,
dosis humor op"
Ik r,Íens iedereen ongezellige en donkere kerstdagen en een fijn baal-jaar 19J8.
Ik wens ook de volgende schrijvers wat (ook niet veet) meer succes.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar
gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilnr, of op welke wijze ook
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

1977 .

Ik zei dus niets, en dan óók niets, helemaal niets!

Met onwriendelijke groeten P" Paaltjes
Tijsma jr.

--==oo0oo-=--

rrHet bekje is goed, a1s al]es zo goed was a1s het bekje

P.S. Redaktie clubbLad!



Aan ons, supportsters van het 1er de eer

Om een verslagje te maken deze keer

Ol-deboorn t had dit jaar veel Pech

En dat zit ied.ereen goed ín de r"ieg

Begin inaar bij de degradatie-vedstnijd
Ol-deboorn 1 toonde daarbij veel vlijt
Door de grensrechters werd er echter verloren

Dat kon onze jongens inin bekoren"

Velen liepen ïnet tranen in de ogen het veld af

lJaaraan'verclienden ze nu deze straf
In de F.V.B" \'/aren ze van ptan het beter te doen

Want ze zouden worclen de kamPioen

l'{aar viel dat even tëgen

Het rrraren de tegenstanclers die de goals kregen

Tot ze naar H,D.T. moesten gaaíI

Toen was heel Oldeboorn in de baan

Ze voetbafden om het leven

Bn Klaas vocht za tLu en dan t s even

Ri-nse daarentegen stond maar l'tat te gapen

t"let a1s gevolg, ztn voeten gingen slapen

Maar ze líonnen cle wedstrijd net

En daarna rvas het bii J"T" do1le pret

Ze hadden daar êén en aI Praat

En'het luerd dan ook erg laat
Enkefen kregen toen best op hun clak

Zelfs karbonaadjes verditenen in de vuilniszak

Dit is echter nooit meer voorgekomen

Daar ze nooit meer 2 puntjes hebben meegenomen

AIs het met het 1e zo doorgaat

fs het Beets die met open armen te wachten staat

Maar d.aar dcnken i^re nu nog rnaar niet aan

Het zal toch vel eens een keer goed gaan

!íel is het natuurlijk fijn
Als er vat meer supporters zouden zljn

Daarom vragen ire iedereen

9e-r:s-sl-:! egl-91 99!e9r!-1
Verder willen vre al-le voetbalmensen

Veel succes en een GELUKKIG i'ïtEiJltlJAAR tgewensen.

\-
il,
rÍ\
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Sietie en Geke,-
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AIS JE GEVRAAGD IVORDT OM EEN STU ......rja zo zaL ieder Bevraagde
auteur we} be6innen, dus stop ik bij stu].. ( wat een oen hè)
Eigenlijk behoeft over 'de jeugdi65e spelers van de F.c.Tikkie Foarfft,
ja ik nag als jeugdleider, zeer trots ook nog, wel schrijven van d.e

F.C. tr'oRMIDÀBELr lees F.C. KNUDDE.... . . .. weinig 6eze6d te word.en. .

De spelers zijn 6educht over het wijd.e, lees 6roene weÍ-d.e, Friesland,.
Ïk wil ze niet beledisienr naar ik vind. het net de Muppert Show êR àêÍl-
gezien j-k dat nooi vind., hou ik van deze knulletjes.
Tijdens het winterseizoen wordt er druk in de zaal. getraindrde opkonst
is ook hier vrij 5oed.
vÍe zijn net 12 jon6ens begonnen en het aantal j-s nu al 20, d.us een
gezóhd.e vooruit6ang d,acht ik zo.
De bewoners van Mafssuxl behoeven echt niet te klagen, wat het vliegtui-g
le.waai betreft, de tron:aelvliezen van r^iij en van de D-puppillen leider
word,en om de naand bij v.d.Krieke of Balsna uitgedeukt en onze laad-
kleppen( lees mond) krijgen iedere week een extra doorsneerbeurt.....
Maar ja1 we hebben ook aJ. eni6e duizend.en hiJ.oneters net d.e jeu6d Írêe-
gedraaid en dan j-s dat Ëlaar gewoon een bijzaak, er J.igs-en aJ. neer jeugd-
leiders( r:risschien bejaarden leiders) op de schroothoop bij garade van
Movarl Wijk.
Een heel enkele keer zie ie ze nog naar het cafè rijd.en en dedcen aan
betere tijden, ja sonmi6e auto's houden het ninder 1an6 vol.
Ieder nerk zijn eigen werk....
l'lisschien konen ze na een goede opknapbeurt weer teru6.
Prettige fggst ....,..,..i....r ênzoèíLZoêyLZt

( Volgens ons is d:lt een
doordenkers ond.er ons,
aaar wie zijn wij .. )

Jan de Jon.r'.

stukje gescbreven voor d.e
tenninste al.s lïj.j het snappen,

Redactie, .

sry



VAN EEN MOBDER"-

In een gezin met 3 jongens di

ergens een logische zaal< dat er veel ovei' deze tak van

Als je er dan niet veel vanaf weet en alleen maar goed

geeft je dat uiteindelijk geen volcloening.

Toen b-en ik vaak naar de wedstrijden gaan kijken en als je de jongens dan zo ziet

],vn óiten,, en ziet hoeveel- plezier ze ín de sport hebben, doet je dat erg goed en
i

'" 
kr.ur je er thuis gezelli-g met elkaar over Praten.

Er zijn vast we1 meer vaders en moeders die eens naar een ï/edstriidje konden gaan

kijken, want voor de jeugd mag heus vel een beetje meer belangstelling getoond

worden.

eltje van Jan de Jong, in het vorige krantje ook leest,

die rnet eeir grote groeP E-pupilletjes vaak zaterdag rs morgens alleen op

is, vind ik dat erg janmer, want van de i.ufid ï"ut de V.V. Oldeboorn het

hebben in de toókomst.

Dus laten we met ons aif en 'wat meer Ëerangsïeiïi"g'torr.rr, zodat de

voor ons dorp een bioeiende vereniging mag blijven'
ook een r^roord van danl< aan aI diegenen, die eraan meewerken dat het

krantje zo vaak door de bus rolt.

Verder voor iedereen pRBTTIGE KBRSTDAGEN en een VOORSP0BDIG en SPORTÏEF 1978"

Dat veel moeders hieraan gehoor geven

is een wens vaÍI de Rêdactie.-

lsport beoefenen is het

sport .wordt gesProken.

bent voor de vuile kleren,

het veld
toch

voetbaLclub

voetbal-

N.B.



.AI,S JE H00RT dat je dg hocfdprijs in de lcterij ven de vcetbalverenigi ng
gewonnen hebt, k}?ppgi 5e met já orên ( Oat sehijnt te kunnen) en zeá
je dht bestaat nietl
frlaar het bestcnd wbl- en deze keer weren wij de gelukkigen!
Hct gebeurt je niet clke dag dat jc even ecn prachtlge reis wirrtl:

il:"i";;:ot5i:SliilitË".,ÏïX"f;:i$u:i' cp 13 augusrus randden wij op het
vliegV-eld van lrjubjena w€r&r de zon scheen, iets wat in HoLLand toe,n .'niet het geval wa,so
Jedcrcen wcet hce het was de afgelcpen zcmcr.
Dus dat'begcn grecl. Tren in de 6us iaerr hctel Bell-evue dat op cen lagc
berg of oen hoge heuvel ligt. Het is maar net hce je het wi1 bekljken.
Daai, in tt hotel dus, krijg je ecn sleutell dat is cm de deur van je
karnei open te dcen en'dan èta ;e daar met je cgen te knipperen ( dat
kan wèI): een bed (logisch nflt u zeggcn mear lees ncu eerst even ver-
der: een bad met dcuche en 'w"'c. en dat voor cns tweetjest
Afijn, ik mccht niet zctn lang verhaal maken zeiden ze, dus cm cen
lang.vcrhaal kcrt te maken: de kost was gced, twee keer per dag warm
eten, aI watrpn het dan gecn aardappeltjes met jus en bocntjes plus
gehakt, me"ar al.s je dat wiJ-t eten kun je beterthuis blijverrr
Het bier i.s daer cck wel te drinken Ínan:r het hcct dearpivo.
Leert u ock-ncg'ecn bultcnlancisc taal. tusscn de beclrijvetr donr.
Kcffie- Ls claar sl-echts,aelden te zuipen ni.er da"n ncen jc ma;.i wat': ':
anderd nietwa:ar?
Zoals ik at zèí, Lr:"g iie't"hctel op een hcrgte;cn als ;je darn naílr. het meer
of het d.crpiwitdc nóct je dus'dalen. Dat fras bngeveei ecn kwa?tier
lopen, &ae.r je hebt vakantie, die cok nog dccr d,e v.v. Oldebocnn is
betae.Id, dus vceruit maar. Je krijgt het allenraehtig in je spieren
&aer tegen de ti-jd c'lat je naar huis terug gaat is dat over.
Nu rijst ds vraeg--l-IeLb-An*jql}le dan verder helenaal niks gedaan
claar?-Dezc vr&ag ka"n pcsitlêf*(-dttr-fs_fus''rcet' Ja ) beantwcór.J wcrclen:
Veel geweurdcldy vecJ- gezícns erg gehotcnr een paer uitstapjes net de
bus geror:akt c.c" near de grctten van Pcstojna. Dezc grctten-hebben 1n
de 2c wereJ.dcrrlcg de Joegoslavische partlzancn tct schuilplaats
geclierrd en de tcmpcratuur is ,er f s zcríers en S- winters B graden
CelsÍus. '

Vefder zc nv en dan cp eigen gelegenheid net het.cpcnbaar vervccr,
in cit geval de busl'near Bled ( qit 1s ccn tceristenplaerts) geweest,
waar je zo cngcvear '50 sruvenif wlnkelsr tÓ0 hotels en ..Titr-rs
zlmerverbfijf heeft.
st Lvoncls was cr weinig te beleven, in het hrtel vercaa"kten we ons
zelf met cnze tafelgencten, crk HrllandBns. Dus wíe van het nachtleveh
hruclt, rescr'\rere niet in hrtcl Bellevue tc Brhinj, naar in een ncder-
ner (ncnciainer) plae.ts.
0n het nict a1'tê lang te r,r.aken wilden wij besluitcn bet het bestuur'
van cla v.vo 0lclcbccrn te bedanken vcrr het iclec orn a]-s horfdprijs zorn
sohitterende reis bcschikbaar te stellcn, en diegene dic bij Cc kcnende
lcterij Co lrccfdpríjs wint raden wij wan! ga cp reis, Ce vcetbalver.
betaatcl toehl
Maar alle gekheid cp ecn stckjel het was werkelijk geweldig en nognaals
cnze hartelijke dank! 

,

* fl F+ST*+ ry* T+ {PHry+$ + SJI

Hierop aansl.uitend .en-inhakend zcuden wij wil]-en cpnerken:als je zatn
reisverslag le:cst de.n mceten de lcten de deur ui-tvllegen, moeten ze
te verï<open zíjn ca'k vorr hen die het hen niet goed gelukt.
ledeii, wil-t u'cïe verkgchtq_bcghjeg afuen VOOR Itr 2Oe J/INUáRI f978
inlevpren bij cnze pen-run. , S" Huisnan.
Ycrr cle 20e fe
feestavrrnd va^n

HBg IS NU DE T+++#+++++++#

brr.uári ncet a]-].es bi.nnen zijn, dit net het ocg op onze'24 'f ebruari.

t';"Het Bestuur.

rJD ONi U\í (r,.n.t,rsm)
++++++++++++++++++++ TEN EVSN TE VERKOPE+++H+#+++++*++++t0+

Yast bedankt vc.r juJ.J.ie medewerking in deze



ZATERIAG de gei moes-ten v,Je verschijlgnt Ín Beetsterzwaas y.aar*{ederom
onze zoveeLste nede rLaag-,zoudutt kiilg"tt zo dachte wij' Y*t deze

ptoeg stond i-ili;;-9ó.tEttt'ons. Om fráÍf elf begonnen we dan' we waren

wel aan e1k"á"-!"*raga naár-íá s*"rch had snellere uitvarren en tegen

de verhoudingen in kwame*'tiu-!_gàn met o-i ,roo" te staan door een mooi

doelpunt van Klaeus ae _Crooii fliàr.kon de Sweacg niet zo goed tegen en

het spel werd harder..wtag,r even later "to*g 
heÍ noo6lot toe: eeh' vriie

trap voor Oe-SweáàÀ-Ai" niei"kl-ot, werd-gepátt en. dc bal stuiËe terug'
en dc bal wcr; ;ilï"il-iË;="riót"" en róicice zou hcn ef uit werke$maar

dat misrjerre-ánào kwam oË uar tcch in dc touwen terecht r-l dus-
f'ít was óok de ruststand.
Na dc rust gineèi:*;'..io;'gocdc mgcg 4qt veld v{ecr op cn wccr hctzclfdc
bccrd als in áE-ecrstclncliil llil haddcn mooic kanscn maar zij ook'
Harm nocst moàst soms vcc,I-kunst"cn vlicgwcrk gebruikc-n om dc bar
Ëuiï"n ao touwcn tc houdcn maar het lukte'
lïij daarcntogoÀ--fr.aa"tr oofc wei mooic kanscn b.v. door Klaas dc Groot

maar na ecn r.*árïí"r-wcrd z,-jn mocitc toch bcroond mct ecn iewat rom-

nelig doelPunt.
2o bÏccf dè stand tot hct cindslgnaal
fu Swcachtcrs wcrdcn ,nog $cocflG lr D'B'
*àu." dat misluktc, of l.B. mccndc hct
;;1, *á""ttn D.B. ênigzins 'ccn^drif tbui

Maar', toch hcbbcn uc ccn punt te Drerchtcn gckrcgcn en
met dc Sweach: cr-llebei B Punten.
fde zullcn nu moct'cn volhoud.eh, misschien krijgcn wc
punten bij clkanr.

hocwcl we hct wcl drecch hadden'
mmendc ook dat hii kon vliegcn

nlct maar ccn man van dc Swcaoh
krccg maar het licP $ocd af,

goed, [nou ontzettcndn.
hebbcn en dic krcgen

staen nu gelijk
nog wat mcer

zo kwa,.nen we cr vcrdcr goed af '
Dus wccr 2 Punten al-s wc nu nog cven
5c plaats in.

ons best docn zít cr wel ccll

JEIIE OITER.

+++++++++

r,ïi.i bcgonncn dircct asgrva1lefld" crr gocd tc spclen mct vccl kansen
roár oí *o." ddn' dic nict vcel,conditic had, maar dat zal hem wel
a::.n de traÍncrs liggen daarm Georgc Knobel a1 gevraagd.
Maar n1r ovcr d'ê wedstrljd:
Harm Ntrman was voor dc vcrand'cring ontzcttcnd
Macr dat gaf ons nicts, wc moestcn doclpuntcn
we niet.

En hicrbij wc.ns ik de trainers cn medc sporters prcttigc fcestdagcn
en ccn Ge.lukkig Nicuwjs.t)rr

VI|OUTER Z.

(fn ac redactie wcnsen
niar mecr punten. Mct



Kersf-en bijna-I,978
van ons roemruchte clubblad ?

at SLnats rleA

Genoeg. Dankzi.j de grote actj-e-r,adius van finus v/O l.{eu1-en vond. er gelei-
-de-ïïÍF aan een grootscheepse materiaaluitbreiding plaats: nieuw trainings-
materiaal (pilotten-dóclen), trainingspakken van Eggink voor 1A, nieuwe
fraaie reseive-shirts, nieuwe voetbalbroekjes van onze sponsor lligchelaar
voor het eerste eJ-ftal en'sintÍs kort d.an ook de dug-outs gefinancierd
door Eggi-nkts Schoenhandel" Een lijst T/Íaar we erg bl.ij neé ziin.

Er is nóg meer: we' gebruiken thans al 2 velden, onze L junioren spelen
-ïff-de--mdmdfïdk1as en we nemen voor het eerst d.ee1 aan de za"aLvoetbal-

^ïïËff3:i*Ë3;u" 
vernleuwi-ngen voor o,-ze club , ,oaar schijn bedriegt want

wat is er nou eigenlijk verder wezerllijk veranderd in de verenigÍ-ng:
NIETS O

Ofr3-6drste elftal degrad^eerde van K.ld.V.B. naar I.V.B., het enige feit
dat duidelijk niet thuis hoort in het bovengenoemde rijtje van positie-
ve veranderingen"

De d.eg:rad,atie, het l:ac e.en èerste-'rírgenri j zLn€ moeten zijn voor
warri ge be stuur sbele i- d/verenigingsbeJ-e icl .

let welr geen oovzaak maar rrel een drei-gend.e waarschuwing.
Slechte resu]'baten, he'c eerste elftal op de rand van de afgrond.
F.V.B. ) rn de rest van d.e cJ.ub wordt automatisch meegesleurd. de

Plotseling beginnen er dan toch rod.e bestuurslanpjes te branden:

het

( =2e I(L.
diepte in.
men

ruikt het gevaar D

tiees maar niet bang, we*zul-len echt niet weer degrad.eren, maar het word.t
nu wel tijd voor eer-I echt bestuursbeleid., gericht op langere termijn
want besturen is vooruttzt-en"

Een goed bestuursbel-eid., daar versta ik onder een (goede) trainer vast-
leggen voor het )-1 en 2e eJ.ftal en he-b l-e zfr. De rest kan ond.er hoede
vaÀ-een anateurspelleid,er (we hebben ze in ons midden) z:.1n trainings-
uren vcrslijten (5e + 4e eventueel 2e zm). Daarnaast een jeugdtrainer
(gedÍpl) voor al-l-e jeugdelftallen aanstellen die de trainingen eens per
máan-{*uitsehr-ijft vóor-cle eigen jeugdl-eiders/trainers en de-oefeningèn
die gegeven moeten worden d.emonstreert aan hen. Zo kan er een echt team
ontstaan en bovendien Leren de jeugclleiders er zeLf nog wat van. Joure,
Rood Geel, Robuz', À.V.C. en Delfstrahui-zen en vele ancleren werken zo
met veel succes en veel- plezier.
'rl,'laarom :nov zorn trainer bij die kleine mannetjesrdie het toch niet kun-
nen, dat is veel te professioneel voor gns gezellig clubjett
Niks professioneel, de jeugd heeft,recht op echte begeleiding, goede
training.De jeugd leert gemalckelijk aan op de leeftijd" van 1O tot 15
jaar; {f per:-ode om techniek aan te brengerr; -Elk jeug$f1{.behoort rlaar
zzjn efSen prestatiegrens geleicl te word.en, dan speelt hij met meer
plezier dan wanneer hij nooj-t ztjn eigen mogelijkheden en beperkingen
leert kennen.
]i,Ie hebben er vee]- in onze jeugdafcleling momenteel, die motorisch gestoord.
en gefrustrecrd. zr1n (zeker gYh), een goede jeugdtrai-ning reduceert het
percentage vri j vlot tot ca |Aít.
*er infoimatieleen ond.erzock door het Sportned.isch Centrum (zie leeuw.
Courant 7 clee. j.1. ) steld.e vast dat de bewegingsarmoede onder de
IrTederlànclse Jeugcl vri j groot is.
Verschijnselen waren: onvoldoenclc spiercoórclinatievermogen, traag en
houterig voortbe\regcn.
Komt u eens een midd.ag bij een jcugdwedstrijd van orlze club, u pikt er
zo 18 van dc 22 spelers uit met dj-t nanco.
Oorzaken: onvoldoóncle en foutief gymnastiek/spelonderwijs op de scholen
én onvoldoencle en slecht ond"erwijs bij de verenigingen.
Je zou bijna zeggerr: r,rie is er nj-et motorisch gestoord 1n onze vereniging
want zondá:r. die-jeugdtrainingfbegeleiding komeà ze met precies dezelfáe
1ichame11jke.ma,nco'sbijd'eseniorenentenslotteind"eveterarren.
Ook de seÀioren hebbcn Éehoefte aan cen goede training/begeleiding ze
Eom6fr-Ïfr-AdfifáEt rneti een verantwoorde cond,iti-etraining (= snclheids-
training, duurtraíning, tempbtrai-ning, intcrvala.rbeid, sprongliracht enz)
technische trai-ning (is ccht nog wel cnigszins bij tc scha.vcn) en
tac'cische trai-ning (vee1 positic-en kleine partijspclen, eombinatieoef , )
Daarom J-eg zo tn man voor enkèle jaren vast, een trainer hceft tijd nodig
en dan bcreikt hfj echt wel watrecn period.c van 3 jaar moet voldoende
z:-jn. Trainen is oef enen /1nerb.r,.Ien en niet zoals vel-en clenken ti-ta
tovenaar.

Een'thobbyistrr hoe gocd bedoeld ookronthoudt hem van deze zakert, dood.ge-



.::
. -. ! : t' Hct vcrschi-l ,tus-sen een traanc:r:ocfent, ecn"hohbyis-r:t? houdt de

Ook -hj-ef geldt'hct !'Íesul'taat"'
enlqêIe jarcn.,;....-.., o o.. d..

a

cn eennhobby5-stt!. is simpel:
groep aJ- dan niet' lieuk bózig.
van d.c I'hobbyist'rr het metd.t

E1k bestuurslidt'rrart onze qJ-ub weet d.it wcl en zi-ct dit ook vre}, MAAR'AlS
TEA$,STA'G\TEERf lU' ZAÁK: .,'

i.
: r, : l'ldc"hebben 5 goede bestuur"lElglj maar geen lglg$E!

:llc't geschreveni client nict bcoord.eeld. te worden a1s een kl-acht of ecn
aankl-aeht {,'án''rdie arme trainei dic het hier zo moeiJ-ijkheeftur'maai l

als een dringcndL advics om onze vereniglng er weer bovenop te halen encr ui-i :tc haicn *,,'et cr i..n ztt l,N DA,T fS vpnf., MEER DAN U OÊNtrT.'..
"DE JUïSTE \'íEG :r:P."JG IS IAITG,MAAR KO:ttER DAI'ï EEN DOODIOPENDE llEc.

?rc"btrgc Kcrstdagen en een

O.-O-O-O;O-O-O;-v- -v-v-

::. t- t

S eiri-orcn ZaaLvo e'vbei-n ieurs "

De cleelnanc aa::. clc zaa.lioetbalcompetj-tie voor seníoren vcrloopt tot nog
toe succesvol.

een trainer
zieh pas na

Gel-ukkig en Voorspoed"ig 1978.

Trainer (B,d.V. )

lïa de laatste orrerwl-rni-trg tegcn [io:::edíjk
coach Síroon Visscr .lerboevelr- T^re nlr- on d.e
tickansen.

zm onder l-eiding' van' lnter:lm
3e p3-aat.s met nog volop proltro--,'.:

ïtit laa:l,ste i s r::'-et crrs gos'ieidr.. d.oel r'rant dat hebben we aI bcrcikt:
c-Le groep beJ-ee:l-b he'; zaalvoei;bal op enihousiaste wi-jze. ::

Doord.at Ïre nog nct I t9r,1 neespel-c:r. trr.ogen we een onbèperkt aanta"l spelers
ge bru:}:en en j-ntr.:gsen hebben ';ie cian oo-< aI 18 spelers benut.
i(ortom een i:r,tercssante 'i,alc van sport en beslist niet eenzijdig ofÍ'mic'bjcsvoetbel.rr vrant -Írcï v(rcis-t;1)gq4Qít1e (hoog tempo, diogó lucht,
íntervala"rbe j-d/tust ) 2) teehn: ek (haï66háfrd61ing íaak -in'snelheid ) '

7 ) !gg!f gg ( snel- best:ssdfr - ïn..Eïeine . ruiirrte-posltiespel ) a )gglgggtratie(toëËáSSÏfrgspe1rcgc1sbrnnen3:jec')_
Een i-deal-e overbrugging van de wintc::periode en cen goccLe e;gbra**raining
:ratvo]-gend.seizoenzeker.eenherha1ingwaard.is.

)c s'1;ar-d: I Ren:rclo 6-10, á Ot"too 7-ior J Olcleboorn 6-7, ' '4 Hauler"rrijkse Boys 6*.7t 5 Thor 7-7, 6 Gorredijk 4-41
7 Gers-l-oo-b 6-2, B Wispoliq 6-L,
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ii-:rcls a{gc}op_en r'rcekencl hebben ook rrij de beschikking over clug-outs op
hct'voetbalvcl cl gckrep;en.
iater dan in cerstc j-nsta:rtic war gepland, maar we zj jn er daarom ni.et
mlnd.er blii ncc o De clug.,ou1;s r,rcrclen ons aangebod-en doór schoen - sport-
hanclel EggJ-nkr rrcàivoo:: natuurl-ijk onze hartelijke d.ank. .Voorlopig staan c1e dug-outs opgesteld op het oude veld omdat het nleuwe
veld nog nie'c voo-rr senj-oren cif-ballen is rrrijgcgeven.
l"lanneer clit stz'aks l+el h-et gcva," iu,'(hopenlijk na d.e wintersto$) konen
ze ,op het ni-eu:ie 

lgfO 
tc staa.n " ,'

-C,rO-:O*O-O-,O-

Standen'opgemaa,k-b t /n l-9-f.2-.7,7."o'' :' .'l I r:'i'
Jutx. lc Jr',-no 3 Jun. A

Dr Boys + . ,11-21- , Tijn je 11.-l-9, l,iorlcum I3-ZO
Dr.Boys 5 If -16 :', n.ii"Ii!. 11-i7 ïIeerv.Boys 12-lB
Soarloburgun . 11.-l-11 DrrBoys 2 , 11-1? C.V.V.O IO-II,
Lracltten 3 1-"r--:1-7 Drachten 2 l-t-15 A.V,C. l-O-11Irnsum L0*-1-2 T ,F. S, iO- B Bolsr,.iard.ia lO-tl
Tijnje 1.0-11 De Sweach 1l- B Delfstrahuizen 13-lO
O.,I\T,F" , 11- B Ol-d"eboorn 11- B S.D.S. 11- 7OlCeboorn 11- 7 Blue Boys 1O- 6 Heeg 10- 5
G.A"V.C. 2 1l-- 5 0.I,T.T. 11- 6 Oldeboorn 11- 5
De Sl,reach 11- 1 I',Iispolia 11- 4

o o ooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
lcnlct u nog wel aan die goedkeuringsverklaring van cle schoolarts.



Sp,Vereent
Oldehol*pade.
H.D.T.
\darga
Bakkeveen
Read Swart
langweer
Bakhuizen
D.T.D. -
St,Jacob
Oldeboorn
d.e idalden

Q ,1{.T 7
Gorredi Jk zm 3
de Sweaeh zm 2
VenV5
Oldeboorn. zm
Suameer 5
Griffioen {:
Gorredi jk zm 4
Boarnburglra 5
Jubbega

lemmer 3
Nicuwe Schoot
Sneek 4
'1,I . Z.S. 1
Renado 3
Ol.deboorn 2
c.a.B. 3
Akkrum 2
F.V.C.4
Black Boys 3
Harl-ingcrr 4

GNA'V'C' 4
G.4.1r.C.5
Frisia 12
Irnsum 4
lrnsum 5
0ldeboorrr J
Akkrun J
B]-ue Boys 3
Oldeboorn 4
R.Eergum 9

Pup.n
De Sweach'
G .4.V. C .
Tijnje
Ïrangezwaag
BJ-ue Boys
Akkrum
Joure 2
0]-deboorn

Standen opgemaakt t/n L9-L2-77
gesp.

}4
T5'L7
r4.
L3
L2
L3
11
1Á
14
L2
L3

ge1, verl.
2
2
5
5
4
5
5
2
I
2
5
3_

4.

l-
3
2
2

1
1

+

to
7
7
6
6
4
3
I
2

gew.

9
B
7
6
5
4
4
5
2
4
1
I

pnt.
20
1B
L7
L7
r4
a3
L5
t2
12
1O

5
5

27-TT
24-L2
18-I5
32-24
L5-L'
r5- B
19-18
18-21
16-16
L5-23
2r-54
LA-29

57 -LL25- 9
43-L2

42-r2
3r-29
23-L9
L6-2L
LB-26
L3*28
L5-28

8-16
10J6
B-L3
8-. 9
B-6
9-6

10- 6
7- 4.

8-O

3
7
1
3
4
3
4
+
4
B
B
9

L56 56

].1
l-1
10
ll,
l1
10
11
11
11

2L
117
116

J:urrt,2c

O]-dcboorn
F.V.C.4
leeuwarden 4
Berlíkun 2
Akkrum 2
G.A.V.C.7
Zwaluwcn 4
Blauw ilit 5
Blauw $it 6

-- I e 
- - - -r 

; e 
- - - -, zi:;;í

11
11
10

B
10

8
8
B
9

1I

8
5
5
4
4
4
2
1
2
1

ro2
9
9
B

36

9
6
6

104
84
B4
93102
B2

90 4L

F'rp. D

]-]--t8 Udiros
9-I7 langezwaag
9-11 OJ.deh. pad.e

11-11 De Sweach
9-:B },li].dan

11- B Llispolia
10- ? Tijnje
l-0- 0 Oldeboorn

7 14 22-2r
5 L2 57-25
5 9 L2J5
7 7 22-33
7 5 9-57
9 4 9-3L

L7 53-L6L5 18- 8
L4 53-LO12 L5_ 7

3 11 2L-L2
5 9 8-9
3 7 L3-9
3 6 8-12
5 6 6-L7
B 4 6-3+

36 LO7 L64-L64
18 /r8- 52 13 25-L7

-ll------:------5--------g------3------!9:?9--108 46 /16 108 242-2/tzL6

I
5
l"
t_

7
1
3
4
2
/.

11-19
1I-18
11-15
11-11
r0-10
11- 6
10- 4
l,L- 3

2
1
t

- - - 
q 

- - - - - - = - - - - - -l - - - - - - - I - - - - - -1 - - - - - -3-=3-9 -
1o

1
2L2

159 y'., g
4B157

266
1 5 5.

-11 - - - - - -1 - - - - - -? - - - - - --9 - - - -- -t - - - - - I !=9!. -B 4-1 90 245-,2t5



Hierbij àou ik graag:
het bestuu.r, hct J-e clftal + traincr en

leider en de jongens van J-c en tnrn trainer, bedanken voor.de
Fruitmand.en die ik hcb gekrcgen na mijn ongcluk. Gerrit Otter.

Í,;j,- ,(

"<l g
{)

/



Allereerst een prc-t-t-.:g" Kersi;d.agen en een

Laten we hopen dat:'ftn het nj.euwe iaar niet
len gebeuren, degrádatie, tticifteriirr errzo

L,aten we hopen:

voorspoedig 1978
ïueer d,e volgende

toegewenst.
dingen zttL-

d.at het treerstert, de slechte re,sultaten nu. eens omzet in -goede,

d-a.L het rrzafr cn he'.; 2e elftal zo d.oorgaano

d.at i:ei ttvierd-etr lïeer gauv,r compleet zal zíjn, het terrein is niet al-
tijd. af te l:eurenn '''

d.at het "dercle" bij terreinafkeuri-ng.niet ryge.I tevergeefs i-n het Doel- "

hof staat te wáchten, dit is toch slord-igheid'.
Ca'c d.e ruilfon-r1ire-r:ci1 goed. ingevuld. en op tijd ingeleverd. zullen wor-

d.en, d.e echade voor d.c club bedroeg a1 f6or-'
tlat ,J.e jeu.gd. zj-c}: ua-; me?r laa"b horen d.oor te schrijven in het clubblad.,

daar :!.s .het ';och T.roor.

dat ook de and.ere leden eens meer zoud.en schrijven ook d.aar is het
clubb.l.a.r -;c;h vcor"

dat u van u.r,r harl gecn*rnccrd.lcui-l maakt, schrijf
cl"at u u.w ha.rt iri.et -Le ueel uiistori; in h.et café,

van za-u\ 7,'rêT\.tl,a.'i; i'c ?ou'len'h.o::enu. horen qlles
cl-ub a{ c-i; -Lc;i 3or.ic i rlrl;

d.e.t Jc rcdac'bj-e, C.oor meer gesch.r'ijf van r-rw kant er ook wecr pl-ezLer
azn naT }c::i-;gc.r c .

c1aiiervanbcstt'.,t,..szijc.eooici'latmcergeschrevenzou1IIord.,en.
d.at het bes-uuur. r,'ol-gencL:jaar we-:rig zegt en ecn hoop d"oet.

c:,-L een bcstu-u.r:slro nict wecr een lj-d- zal belcdigen zoals nu is voor-
gevallen.

l:t-Lr hct niet weer nod-ig za1 zijn d.ai; een kastelcinsmevrouw een onder-
houcl uuutrutl*àt rt"t"nestuur] ';

d.r.-;j; d.e secretarís zt-cls,.niet weer verslaapt als het terrein gekeurd moct
tlo::d-ctt^ ,

-'at; cnkel-e spel-cre van hct Itee.rstett op hun woorden tcrugkomen: ttals wij
vreeïr degradcrcn, vcrtrelc ikn "

het in het c1ubb1ad.
d.e mensen waar u graa$
verd.raaid, hetgeen de

B, y-aspels' a1s jeugcJ--sccre-bai:is ook. eens wat' meev zal schrijven
orls clubblad, cr. is al-tiid" we1 wat te mclden.

de schrijver 1,ï.F" llcrmans ong,el1!\- heeft met te ze1}err dat d'e jeugd'
gecn fanïas':e ineer heeft, 'boóh fiStt tret er toch wc1 oPr er is geen
opstel binn-cn geli<;men"

d-a-h he{; rtccl-s-ii_ert-ooL" op d.e'r:ac-;schutjasavonden van d.e club zal vet-
schijnen, inÍ -i 'u-crv-o165"

d-a-b ze nl .t, -ran menir.r.g z'-jn d-i+; l:.et een liwedtie is van itde naat voor
schr,rt zei;tcr1?"

ddat de rnenta,l-i.'uc.i-t vaí, ecn enl';c.'e speler verand-crd' zaJ- zijn rthij v\tas

gebl-es see::c- ; l-ilcd-co::n'

dat door betere resr-rltaten van het rt-eerstc'l het volgendê"nLet
za1 kcne,r"Z i-à-L 1LU-r1(',.1 c

Op een Wocnsdagai'cnd. 18"45- ugr, 'zoonl-:-ef moest |rainbn.
Zànn, ïk ga niót ,tra,'inen, het re-S9n! mii te. vecl-'
\roÁnz.' sn.Ël' 'ie ni'e-i; da.n. 

-ie so'eelt toch niet in tVáá;;r- s"Ei' ie-n:-elj ian,' je sp'eeIt toch-niet in het 'tcerstetr isr t
lve-'l-rt " Zoon riiet d.e pest in op. stap.

LL C-I, I/

dat

1n

Speler van het tt ecrstert was gekeurd.
Trainer: Goed"gelceurd. ?

Speler: t?Ja, álleen ik mag maar 1 in dc- d.ens d.e rned.striid nict te veel
Trainer: De' eerstvolgend-e vred"strijd ben

weer voor

weck trainen elr mag me tj.i-
inspannenrlje opgestcldrt.



dat het tree rstert eens beseffen
dat het rrecrstetr wel beseft dat
visitekaartje zíjn van d.e c1ub,
c1ub.

gaa.t, dat ze het wel_ kunnen.
zet zoals Gerrit Otter srr zegt, ze };ret

mct hen valt el1 staa.t ecn ieder, ook d"e

.L!.

otpEEqolll!_1 - wéR.cA I

. D" laatste wedstrijd voor de wj-nterstop moest ons dair eind,elijk ecns de
c- tweede overwinning van d.it seizoen brengenr ïrc zoud.en dan bovèndj-en wat
a. mccr afstand van die rtverrelcte ondcrste plaatsr? kunnen l1emen,* Doch 1977 bleef ecn wispelturig cn slecht jaer voor het ecrste elftal.

Hct begon overigens za goed zondag j.1., Pict Rodcnburg schoof d"c bal
van ruime afstand tussen de benen van de boomlange $iarga kecper door en
d.e 1-O vporsprong was ce3 feit.
Na rust ecn herboren ï[arga, clat in de rust blijkbao.r evcn pittig was aa]1-
gepakt,, en aen de andere kant ecn verc'!.vr"r.cld Oldeboorn.
Binnen tien minuten had het 3-0 moeten zijn, maar hct werd" 1-2.
Gevolg: GROTE ?^NIEK - gevolg claarvanz 1-4, de laatste tcgcntrcffer kwam
ovcrigens uit eigen irllitisrr.
Op dat moment leken we rijp voor de slacht, maar ltronkÍ.e zorgd.e vooï ecn
-iloar later bleck - snelle en belangrijke tegengoal.
[oen zagen ïve plotseling wel weer het zelfverzekcrde Oldeboorn dat ondcrhet motto ttAlles of nietstt d.e aanval zocht en vond !

Via nogmaals Honkie en de voor Hendrilc ingevallen Rinse en met behulp van
d.e zwakke.iitiarga d.efensie werd. het teirslotte gecLt Itallesfr en gecn t,niètstt,
maar wel 4-4.
Ook Piet Tyspa noclrt nog even d-e sfecr proeven tocn Honkie met krampver-
schijnselen het ve1d" moest nri-men, vlak voordat scheidsreehter en 'rÁld-Boarnsterrr Chris lantinga de wedstrijcl tot een goed. cincle blies,
Waerom kon hct nou inecqq wel wecr en nict ged.urendc d.e ,qctr-ele wcclstrijd,
voor u e1l ons ecn open vraeg zond.er antr,voord..
Ïk wacirt op e9n, voor het eerstc elftoJ- en dc gehele vereniging, voor-
spoed,ig en gelukkig 19'1,8.

Prct-bige f ccstd.a.Ecn

B. d.e Vries

o

DÍJ:sdas 27 en donderdas 29 clece.Jttbgq=lGEEl\I_E34lh]-INg ! ! !

Ee.rst,e training in het nieuwe jaar: d.insd.ag 3 januari.

Oefenweclstriiden 1 e elft.al :

zaterdag 7 jan. : B.erlikum 1

zaterd.ag 14 tt : C.S.L. 1

Old.eboorn
0ldeboorn

1..

1,
Aanvangt 14..0O uur.
Aanvairg: 1 4.0O rr


