
CII'BBIAD V.V. OLDEBOORIiI.-
opgericht 1923.

18e jaargang no. 13. 1 februari 1978.
Redactie-adres: Ds. Nieuwoldstraat 1.

-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-

WERZICHS.-
Konden hre na de geworuren vedstrijd thuis tegen de lfàldenr zij

het met pijn en noeite, enigszins opgelucht verder gaaÍrr na de
zvare (en verd.iende) 6-0 nederlaag-thuis tegen Read-Sr*art weten
ve weer precies waar L/e aan toe zijn. Het zal knokken gebLazen
worden! En dat deden onze gasten uit de Knipe zondag voorbeeLdig.
Op alle fronten varen ze ons de baas: spelinzicht, Ioopvermogen,
onvermoeibaar, 2AOt ínzet, attentheid etc. etc.
Ars vij ons nu a} deze eigenschappen eens konden aauneten voor de
resterende wedstrijden, vellicht ontsnappen we dan aan een voon
nijn gevoel toch onterende degnadatie naar de laagste (ae) nas
ín de F.V,B. .Hopelijk zien we de toekomst nat aI te pessirnis-
tisch tegenoet, maar na het vertoonde spel van zondag, hebben ve
eerfijk gezegd niet veel vertrouwen neer in een goede afloop dit
seizoen, of het moest wezen dat er maar êên ploeg degradeert dit
seizoen, dan hebben we nog een kansje, al moet de Bàlden ook niet
onderschat worden.

A-fijn, 11 februari tegen tangweer zu1len ve maar hopen dat aI onze
sombere verwachtingen nergens op slaan en ue dan frank en fris en
met inzicht en karakter zul]en aaÍrtonen dat.lre het voetballen nog
niet verleerd hebben.

Ook het 2e sr.rkkelt de laatste tvee wedstrijden. Vooral de laat-
ste wedstrijd zondag j.1. tegen Black Boys 3 worden volgens
coach [ijzeren Rinusrr (en geen Tinus! ) nogal vat kansen gemist.
Het was volgens aarrvoerder Hans alLenaal erg bar en boos, zo bar,
dat ze tegen hun gevoonte in de Bar helnaal niet hebben aarrge-
daan. Dat spreekt boekde1en...,
lfellicht moeten r.re het voorbeeld volgen van Read-Swart, die had-
den in hun midden een masseuse van 4 20 lentes die haar werk vol-
gens voorzitter Simon (a1s altijd rreer op het juiste moment ter
plaatse!!) fraar werk voortreffelijk verrichtte, ea zodoende zorg-
de voot het nodige eLan?
Vri jr"r'ill igsters voor !

J.M.
-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_



DANKBETUIGING.-

Tot onze verrassing kregen wij op êên onzer best'
vergaderingen via Tigchelaar een leren ba1 aangebodent

vetfe afkomstig bl-eek te zijn van de heer

-'Í-an fiirc
welke bij Jelke een poos rrin de koste?was' en om zrn

conditie op peil te hor'rden regelmatig aan onze trai-
ningsavonden deefnam.
AIs bfíjk van waardering daarvoor die bal
Een suggestie die uitelaard niet nodig wast maar ten

zeerste ger,raardeerd wordt Jan!

Best. V"V. Oldeboorn.

-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-
Een BEI,AZERDE ZONDAG.-

Zondag 2.9 januarí 1978-
7.30 uur, 'teiefoon $spoelstra, lra-il.neer keuren ju11ie het ter-
rein?tilsDe lrjagt en ik zu]len B.3O uur oP het veld zijnrf'
ÍDat halen jullie dan niet meeril t'Hoezoti' I'Het is al half ne-
geno,, ontoopi je horloge wel goed?rr rrVerrek, neeÍn me niet kwa-

íi3t too", ik be1 aansfonds nog wel even"'
Naar het terrein, precies B"3O uur aanwezig" De Vagt had het nieu-
we veld a1 gekeurd en goed berronden.
op naar Douve Brandinga om te zeggen dat het nieuwe veld wel ge-

kalkt kon vorden. Bij D.B. aangebeLd. coÏ" het zoontie van D'8.
riep: ilDe heít van Fedde staat voor de deuretAan mevr. B. hetgene

gezegd wat ik te zeggen had"
it rr:-, aangekomen verd er gebeld, Eelsingh, Akkrum, hun terrein
r,ras afgekeurd. of ik ook de telefoonnurnmers had van clubs uit on-

ze competitie, hij vou alsnog proberen een oefenwedstrijd te ver-
sieren" Gretha Reitsma belfen dat alfes doorgi-ng, vanvege de kan-
tine. Dat vas dat" llu proberen de twee candidaat troonopvolgers
te overtuigen dat de hond er geregeld uit moet. Fedde: erÏk ben er

verleden week ook al met de hOnd uitger^reesleÍ. Augustinus: rrl'{aarom

gaan jullie niet met zrn tweeen en de hond naar het veldr dan knap

ik de zaak hier vat opíg. zo gezegd zo gedaan. Eerst nog telefoont
de scheidsrechter, trja al1es gaat doorff "
Lopende naar het ,ro"ibt1t"rrein. Bij de Spar was vel te zien dat
het nieuve veLd nog niet gekalkt wasr'$ras onderhand al tien uur"
Bijhetoudeveldaangekomen.HierwasD.B"bezigtekalken't€-
g",, au afspraken in, volgens D.B. was hij misschien we1 te slape-
rig-



Achteraf wist hij ook wel dat het nieuwe veld gekalkt ïnoest
worden.
Rinus Dam, de leider van het 2e, zat op hete kolen, de scheids-
rechter uas er nog niet. Met R. Dam een kop ko-Ê.fie. gedronten,
voor mijn doen te veel nelk.0m 10.15 uur nog geen scheids-
rechter, v.d. Laan gehaald, over hart voor de zaak hebbent
gesproken, precies half et.f kon er afgetraPt worden.
Eet ,^ras niet een wedstrijd om over naar huis te schrijvenr naar
ik heb me geen moment verveeld. Meer op de trainingen verschij-
nen zou voor het tweede ook geen h.rxe ziin"

Op een paar lijnen nar was het nieuwe veld gekalktr het zou
nog bijgeverkt 'ulorden. ongeveer 12.30 uur thuisr een B.B. en wat
eten en dan + 13.45 maar weer naat het voetbalterrein, de ved-
strijd Oldeboorn-Reacl Swart. Precies 2 uur de aftrapr Read Sr^rart

van de wind af. R.S. Palcte direct stevig aall en het resulteerde
ook al gauw in een doelpwrt, zij het dat hier een verrekt raar
smaakje aan zat. Iemand uit het publiek maakte de opmerking:
ttBoarn krijgt het zwaarrt. Even later maakte hÍander een reken.foutt
hij dook over een lage schuiver, O-2, laat dit een fout zijn ge-
weest, maar even later wist hij 2 formidabele schoten tot corner
te verwerken. Rinze VaIk r,rerd gevloer<i, strafschopr Piet Roden-
br.rrg moet aan velgrotingswaanzin hebben geleden en de ballenvan-
ger achter de goal voor het doel hebben aangezienr over dusr dit
had de *opstekkerrr kurueen zíjn, Even voor het rustsignaal naar
de kantine, de voorzitter had zich achter de gaskachel verschanst
en kon vo1gg49 hem het hele veld overzien.
trJe ziet toch niets val de rechtervleugel?rt rtlilat geeft datr Olde-
boorn gebruikt de vleugels toch nietrf.'Had nog gelijk ook.
Rust. In de kantine een ieder aan de ko.ffie en praten over de
vedstrijd. Boarn kwam er niet heelhuids a-f, de algemene opinie
was, een smeer van hier tot ginder.
In de kleedbox was het sti1, een doodse stilte; de-.êên slurpte
zrn thee naar binnen de ander friernelde wat aan ztn veters
gsgedachteloosr', zo gíttg het kwartiertje voorbij.
De veronderstelde smeer werd ber.uaarheid, 0-6 in totaal .
Allemaal fouten, vie in de fout lag laten we door de midden.
Boarn probeerde het ook door de midden inplaats van over de
vleugels. Over het voetbal geen ltoord meer, alleen nog wat
reakties vanuit het publiek.
rrsnap je het nou, vrijwel hetzelfde elftaL als voor 2 jaar terugt
en ze maken er niets van uitgesproken dom voetbal'!.
ttZeg Spoelstra, nou Ínoet deze keeper ook maar verdwijnen is rt
niet?!r
rllaten ze de A junioren er maar ín zettenrc.



teJa dan zijn die ook in kortst mogelijke tijd naar de bl,o..'o
t'tríander blijft er r^rel in, of de trainer is nou aan de beurt of
het bestuur!e.
e?Ik snap er geen moer varr, de ene keer voetba]Ien ze o-f hing
hUn leven er van af, !,larga, H.D"T"r dit is uitgesproken dom
voetbal , ëIkê fout vórdt vel ''ï'0 keer begaanr',
toEr is geen voetballer in de club die hun wat zelfvertrrouwen
geven kan, ze voetballen nu tegen hun zel.fs;"
rfBreng het hele el-ftat maar naar Jelke, dinsdagavond, misschien
kan Vellinga er nog \^/at mee':o
Í'Zouden r"/e nog een winterke krijgen(t.
t:Zcu wel kunnen maar je moet het in drievoud aanvragen bij het
ministerie vaïI C,RoM.r?
ltWat zei de dokter?ir r?Mankeerde mij niets. Hij vroeg o-f ik me
gaul/ ergerde" Dat was natuurlijk niet zo'io
lleer thuis. Diverse clubs uit onze competitie belden, waren be-
nieuwd naar de uitslag. Reacties na het vernemen van de uitslag:
r?Dat bestaat nietr? Itlilat rnankeert die ploeg van jullie?! rrZoen uit-
slag, met zotn mooi ploegje als ju11ie hebben?rr rtHebben tegen ons
gespeeld, kreeg het idêê dat ze teveel het hen zelf bezig zijn',"

Dat was dan een voetbalzondag en dit geschrevene kan U het beste
beschouwen al-s bla<lvu1ling" ,

J.S,
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Denken de jeugdleden nog wel aan de verklaring van. de schoolart-s.

--=-O=---

Rivella zegels lcururen nog ingeleverd worden, niet te
lang meer wachten"

----o----
"Loten die niet verkocht zijn, rnoeten voor zondag ingeleverd
worden bij de penningmeester.

-==O==--

Te koop, een paar voetbalschoenen, maat 43 met ingenaaid
talent" Te bevragen Braksdijk 18.

-==O==--

Misschien dat er een stukje blij.ft liggen, maar het komt
er in"



GEVRAAGD: een KLANKBORD voor het Íteergtd; dringndnooaffijf
-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-
OLDEBOORN 1 - READ S}JART 1"-

ltradat ve de rtvier puntentr wedstrijd tegen de Wàlden in ons
voordeel beslist zage3l lras meteen alle pessimisme van de baan
en zouden we ook tegen Read Swart r,rel eens even laten zien dat
de nederfagen welke we tot nu kregen te slikken duidelíjk op een
misverstand berusten,

Dat dit wel even anders uitpakte hebben r,,re gezien" Van begin
af aan een aanva}lend en met veel inzet spel_end Read Swart"
Eigenl-ijk konstant een rilannetje meer op het middenvelcl en lange
ballen in de diepte, Hetzelfde spelbeeld wat b.v, Oldeholtpade
destijds hier in Ol-deboorn liet zien en waar we toen ook geen
anti+oord op hadden"
Na een min o-ó meer gelukkige openingstreffer rnet vlak daarna nog
een d.oelpunt tegen, waarbij de schutter duidelijk het geluk aan
zijn kairt had, kregen ve de kans om via een penalty de stand. een
wat beter aanzien te geven. Helaas verdween deze ba1 ui"t het
veld zonder het doelnet te raken.

Na de thee r.,ras het duidelijk de bedoeling om iets terug te
doen maar Read Swart was geenszins van plan om de voorsprong
uit handen te geven en bleef vanuit de voorste linie storen
r'raardoor OLdeboorn ool< nu niet in zijn eigen spel kon komen.
Doelrijpe lcansen r"rerden er dan ook bijna niet gecreërd en door
enlcele onbegrijpelijke fouten kon Read Swart dan ool< z0n voor-
spïong vergroten, zelfs zover dat met 0 tegen 6 voor ons de af-
gang kompl-eet vas.

Het is te hopen dat voor volgende week het elftal, veer met
beide benen op de grond staat want de kans om aansluiting met
de rest te krijgen r,rordt steeds moeilijker, Pluspunt is dat i.n
tegenstelling niet het begin van de kompetitie de training vrij
regelmatig wordt bezocht wat de stemming toch wel ten goede
komt. Misschien iets vocr de mannen van het tweede velke het
tegengestelde lijken mee te maken" Of niet? Een goede stemming
is natuurlijk geen garantie vcor het regelnatig vergaren van
punten, Helaas.

-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-
erBerouv kont steeds te laatt:,



Van de J.?.-
Heteerstekrantjevanditjaar..Enzozeggenr*eallemaal'

een nieuu jaar een nieuv begin' En hopelijk voor iedereen' - '

Zoookvoormij.Inhetkrarrtjevarrafgelopenkerststond'-dat
ik wat meer moest schrijvent maar ja niet iedereen kan goed

met een Pen overweg. Hei is voor mij toch we1 te merken dat er

vóór mij een zeer óoede ieugdsecretaris is ger.ieest. Ïk laat veI

eens een steek valien en dan hoor je van verschirlende kanten
!t{ou dat gebeurde vroeger nietts' Maar ja' ik heb ook wel ver-
schillende andere dingón te doen. Voordat tre over de jeugd be-

girnen wil ik eerst ,ág ..ru* iemand bedanken. Ik rreet niet ruie

het is vant er stond geen naam op' Maar het kwarn vel van de v'v'
Oldeboorn. Ik kreeg tt.f ' een Nieur'rjaarsgelukr"lens' Nou vrens'

Er stond n.1.: i'n.i S.ftkkig nieuwjaar en probeer er in 1978

wat meer van te makentt. Ja ik heb al eerder gezegd ieder werkt

naar capaciteit, maar als je zoiets kriigt van iemand' dan wil je

ook wel zeggen ían aoe het zelf naar beier (S'v')'
Maar dan nd over de ieugd-

Zaalvoetbal.
Het zijn naar ik hoor 4 genoegeliike dagen geveest. Ik ben zelf
maar 2 dagen mee ge\deest en ik heb me toen best vermaakt'
Geen een van de 4 teans-heeft een prijs of een eervolle plaats
bezet, maar er werd we1 voor geknokt"
Het was !re] tenErken dat sommige jongens nog nooit of niet vaker
indezaalgevoetba]-dhebben.Deinzet}'aserwelmaardetech-
niek bleef we] eens achter" Maar ja volgend jaar gaat het met de

jeugd misschien beter"
Dan nu het veldvOetbal. Ja het ziet er over het algemeen niet zo

goed uit, rnaar ja optimistisch moet men blijven'
Te begiruren met F,C; tittcie Trug, ja deze knaPen onder leiding vart

RrrrkJarrdeJong,voetballenvoorhlm}even,maarhetkomterniet
"ia 

-t,""ï 
ó-uit ió weastrijden onderaan). Maar met nog 4 wedstriiden

voor de boegr vie weet.
DeD-pupillen,dezejongensstaanookonderaanmet3Pr.mtenuitll
wedstrijden, maar *ei nàg 3 r*edstrijden voor de boeg moeten ze toch

zeker Tiinie nog kr.mnen inhalen.
C2-junioren'dezeknapenstaanongeslagenaarrkop,16uitSved-
strijden, met nàg g wèastrijden voor de boeg hopen we dat we toch

êên kampioensploeg in Oldeboorn hebben'



De C-junioren, staan er slechter voorr 7 uit 1 1 wedstrijdenr ook
met nog B wedstrijden voor de boeg hoop ik dat ze zeker 2 of 3
plaatsjes stijgen.
B-junioren ook een ploeg die onderaan de mj.ddenmoot zveeft.
Ik dacht dat deze jongens toch wel een beetje beter konden, wat
mind.er paffen en wat geconcentreerder trainen en dan dacht ik wel
dat er Lrat meer uitkwam.
En d.an als (niet zo heef fl-orisant) sluitstuk de A-junioren.
Met 5 punten uit 1 1 wedstrijden op de Sste plaats (van ae 9 ploe-
gen). Met nog 2 thuiswedstrijden en 3 uitwedstrijden voor de boeg
hoop ik dat we S.D.S. en Delfstrahuizen te pakken zoilat onze eer
gered is en er niet gezegd kan worden: "Zie je wel vorig jaar
hadden ze alleen maar gelukrc"

B. Haspels.-

-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-
ZMLVOETBAL 1C/2C._

Maandag 2 januari zouden we gaan zaalvoetballen in het Sport-
centrum de Telle te Heerenveen.
We vertrokken om kwart over acht.
Onze eerste wedstrijd begen om kwart over negen. Ied.ere ploeg be-
stond uit acht jongens, er konden maar vijf jongens meedoen dus
moest er steeds gewisseld worden. De eerste wedstrijd werd ge-
speeld tegen Nieuweschoot 1C, er werd aardig gespeeldmaar toch
was de vijand sterker en al gauw viel het eerste goaL.
er werd maar een kwartier gespeeld dus moest deachterstand niet
te groot rr/orden. l,ie wi-lden de achterstand weer gauw inhalen, maar
het hiel-p niets want daar viel het tweede goal a1"
Na nog een snelle uitval" scoorde Roelof Tijsrnar maar het moch niet
baten, l're verloren met 2-1"

De tveede r,redstrijd werd gespeefd om hal-.f elf tegen Heerenveense
Boys 1C, Dit vas een sterke tegenpartij en al gauv viel het eer-
ste goal voor de boys. Na een venrroed gevecht om gelijk te komen
viel enkele minuten voor het einde het tweede goal voor de boys
en dit was tevens ook de uitslag.

De derde vedstrijd werd gespeeld tegen Oosterzee om half éên.
Deze i,redstrijd zouden Lre graag wil1en wiruaen, maar dat viel ons
tegen vant we verloren met 1-0.

Hierna konden ve naar huis terug gaanr dit deden we, a1 was
het dan zonder zege.



volgende keer beter jongens, en dan rnaar hopen dat ue er
wat training in krijgen! ! !

Peter YPma.-

-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-

@.- @tx)
le e1ftal
-1.-E: Nieuwland 4
2. W. Huignan 43
3. S. Huisnan 38
4. P. Rodenbr.rg ) ""5. T. v.d. Meulen) -'
6. Joh, de Jong 36

7. Jaort de Jong 33
8. L. Poepjes 3t
9. K. Akkermans 30

10. G. Otter ) n.
11 . IÍ1. Veenstra ) ''
12. R. Valk
13. B. Oosterbaan

2e elftal.-ïffitdstra ) ,*
2, S, Rinsma
3. A. v.d. Laan 23

4. S. Ter.urissen 21

5. B. Hoekstra
6. J . Bnour,rer

7. V. Zandbergen
I, H. Poepjes
9. M. Voolstra

10. T, Rodenburg
'l 1. R. Hiemstra
12. J. Nieuwlandt
13. F.v.d.Meulen,
14. J. Kalsbeekt

Ter vergeliiking: M. Hofstra (ge), 31x!
tl. Visser 36x!
P. Tijsma );: ;;:Ë, t 35x!

J. Dijkstra 33x!

Opkomst 1e gemiddeld 291231
Opkonst 2e gemiddeld 17164í

De gerniddelde slechte opkomst vertoont zovel bii 1e als
2e elftal opvallend veel overeenkomst met de magere conPeti-
tiereSULtaten, zOu het dan toch geen toeval 2ijn......?

Trainer.-

--==OOOOO-=--

1B

12
9

17

12

6
traint niet
traint niet
traint niet
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\ t van de v.v.Oldeboorn

op vrljdag 2/, febrrrari a.s. 
ín Hotel

PROGRAITII,IA

f ) 2O,OO uur l,larming-up met hulp van cle UCRISITO tS"

z) 20.55 uur OpeningswoordJe vffiL ottze v.oorzitter.
3,) 21.OO uur Optreden van de I|R0CK and STEET,fl band.

4 ) 23.OO uur PAUZE

5) 23.15 urur Trekking '?GROTD IOTERIJn

6 ) 23.45 u'ul DANSEN op de muzlek van de !!CB.ISÏ[O 
'S'l

? ) Vri je toegang voor leden en clonateurs met hun
d"ames . L6 jaar en ouder.

B) D.C.T.H.V.V.K.I.H.B,V.D.V.V.o.
Ys3k] aring cler tekens.
1) De mensen d.ie er om acht uur a1 zi3-r^, kunnen di--

rcct al- een baantje trekken op d'e d'ansvloerr om
al. vast in een goede stemming te komen. $locht
dit niet hel.pen- dan lnrnnen wi j u verklappen clat
d.e bars boven en bened.en open zijn'
Degene cLie er om acht uur nog nlet zijn, hebben
noá Ttnnrartler de tiicl ou te besli-ssen of ze nu
naar orr?'e kontÈrktavoncl gaanr om kontaktjes tc
leggen, of maar l{eer voor dat kontaktarme scherm
te gaan zitten.

2) \{e kennen in Oldeboorn vrijwel geen gcheimenr_
maar toch weet de voorzitter u iets te verte].]-en
dat u nog niet weet.

5) Goede wijn behoeft geen krans. De door ons geë4-
gageerde-ROCK anct STEEÏ: band uit Wol-vega was al
eens een sukses in Oldeboorn.
Schaft.
Onze red.actrlces van het cl-ubbl-ad de d'ames Janke
en Gea, respectievelijk ite echtgengteP- van Ëerend
en UJeiít, zÍllen misschien uw 1ot trekken.
Sti]-]-e wórkers hebben nu eens wat te vertellen
Dansen met vele mogelijkheclen'
Zelfs op deze avond is het mogel-ijk-u als dona-
teur-op-te geven voor de som van f 10r--P€r jaart
met reóht vàn o.à, bezoek aan d-eze avond.
De commissie tot het vastleggcn van kontakten in
het belang van de voetbalvereniging Oldeboornt
kortweg D. C.T.I{.V.V.K. I.H.B.V'D.V.V.0 .

4)
5)

6)
7)

8)

|t,t1up*oqryudP' 
ó5'/rto oÍ


