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OVERZÏCHT.-

Een 3-0 .victorie op H.D.T. !

voorwaar, een resultaat vat we nou niet direct verwacht, maar
wel gehoopt hadden"
Eirrdeli.jk was c"deboorn \^reer eens lroudenrets,r op d.reef, tegen een
toch ietwat te hard.spelend HDT. Gelukkig hielden de meeste jon-
gens van ons het hoofd koeI, zodat deze vedstrijd onder leiding
van arbiter de Jong uit Heerenveen, die zrn 3ooe wedstrijd .floot,
toch nog tot een goed einde kr,ram"
Zondag a.g" tegen med.e-koploper Sport.Vereent, spelemd. als j.1,
zondag, zien we veer een t$uis"victorie in het verschiet.
líant laten we we1 zíjn: veel verschil Ín kracht is er niet in de
1e klas F.v.B" De wàlden staat onderaan, maar persoonlijk vond i"k
ze lang niet de slechtste club uit onze afdeling. rt Hangt ook
vaak van vele.factoren a-Ê - geluk of pech b.v., om tot een goed,
resultaat te komen.

Het 2e verLoor uit tegen Black Boys met 1-0" De zoveelste(treine) nederlaag van de laatste t1ja" Goal-s maken lijkt ook bij
deze ploeg een uiterst moeilijke opgave. Toch za1 er in de naaste
toekomst toch iets aan dit euvel- gedaan moeten vorden, want een
Paar overwirueingen zouden we1 goed doen vocr het moraal dachten
wij. Misschien lukt dat a.s. zondag uit tegen Renado 3.;...
Laten ve het hopen dat het zaL lukken, maar het vordt zwaar! ! ! !

Het 3e leverde een knappe prestatie om uit tegen Akkrum 3 net
0-3 te z€gevi ?ren. Thuis hadden ze eerd.er in dit seízoen van deze
ploeg verloren, zodat deze prestatie nog meer vaarde krijgt
lijkt ons"
Zondag te.gen G.A.v.c. I lijken er ook wel weer winstmogelijkheclen
voor hen in te zitten, maar het is en blijft altijd nog een spel,
dus verrassingen zijn altijd mogelijk" Trouwens, de beide
Grouwster proegen doen het uitstekend. in deze klas. Hun 4e is
zel.fs nog ongeslagen dacht ik. Dus oppassen mar:nen!

Het 4e verloor teleurstellend tegen frnsum 5 thuis"
Roemloos gingen de mannen van aanvoerder l.ijholt ten onder.
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Maar ze hebben het uitsluitend aarr hen zelf te dankenr want ze
hadden met een beetje meer overleg toch gernakkelijk kunnen vrinnen
menen wij. Afijn, zondag a.s" kunnen ze zich misschien revanche-
ren door nu (alr+eer) een Irnsummer ploeg te verslaalr nu het 4e.
Alhoewel wij het ergste vrezen, hopen we toch dat we de plank
(veer eens) missraan. :' '

Na lange tijd kornt ook Oldeboorn Zl"í veer in
tegen Vo en V" 5" Zo op papier liikt dit een
maar in de praktijk levert dat soms vel eens
gen op" Maar eens afwachten hoe de mannen van

actie" Ditmaal uit
t?makkietc te r*orden,
verrassende uitsla-
Jan v. Veqr overwinr

terd hebben,
In elk geval: a}le ploegen veel succes toegevrenst! !

J.M.

Denk om È loterii zondag: 5 looties voor .f 1 r--
-o-o-o-o-o-oro-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-
UITSLAG VERLOTING.-

No.: Naam ttroonPlaats

5545 A. Hoks Heerenveen

1493 A. Noppert Joure
3616 Y. Blaauw Oldeboorn
5567 H" Dijkstra Oldeboorn
44C5 H. Veenstra Ossenzijl
5672 Corrie Visser Oldeboorn
1406 Talma Joure
3863 ll. v.d. Veer Grouw
3961 K. Poepjes Oldeboorn
4416 Bandringa Patersvolde
3O?7 Petrusrna Leeuwarden
3330 L" Visser Oldeboorn
2581 Harura Goerres Oldeboorn
3628 llijering Overdinkel
2532 M. Ho.fstra Oldeboorn
1924 J.Sloothaak-Meester Heerenveen

Hij willen vanaf deze plaats iedereen van harte bedanken
voor hun werkzaamheden aan deze grote loterii verricht
en we hopen dat we in de toekomst ook weer op jullie kurunen

rekenen.
Het Bestuur,-

Prij s

1. I d. vliegreis
Spanje

2, Portable T.V.
3. Keukenklok
4, Radio
5" Fonduestel
6" Goudse kaas
7. T,V. kan
B" Naaibox
9. Berenburg

10. Edammer
1 1 , Berenburg
12, Edammer
13. Berenburg
14. Edammer
15. Broodkaas
16, Broodkaas



OTDEBOORN 1 - H

Na 6 weken winterpauze de roemruchte confrontatie met H.D.T.,
voor beide parti-jen een uitermate belangrijke aangelegenheid
(promotie en degrad,atie-kandidaat ) .
Door verschillende .factoren kriram er een geladen en geconcentreerd
0ldeboorn binnen de lijnen en juist vanuit die situatie kan er
pas een goed resultaat worden behaald.
De Donkerbroeksters deden hun lijfspreuk weer eens eer aan:
r?Hald dy taeiil en hoe! Ik vraag me af of het nou zo moet met zul-
ke goede kwaliteiten in een elftal dat er prima voorstaat, een
derde plaats nog vel en dan toch nog zorn intimidati.etrant die
duidelijk een averechts effect heeft. Slcchts in de eerste fase
van dj.t toch matige duel toonden de tegenstanders hun gevaarlijk
wapen: 1ange, diagonale passen richti.ng vleuglelspitsen in een
hoog ternpo.
Onze beide vleugelverdedigers hadden het er eerst nogal rnoeilijk
nee, doch door fanatiek en kort op de man storen van onze midden-
velders werd deze aaï]voer afgebroken en was H.D.T. letterlijk
v1euge1lam"
Via een strafschop - zij het wel indirect - kregen we de rust-
brengende 1-O voorsprong: vaarschijnlijk door faalangst miste
Wieger in eerste instantie doch Lykle was attent en scoorde fraai.
VLak voor rust bracht Gerrit net een schuiver de stand op 2-0
beter konden r,re de rust niet bereiken.
Na de thee een jagend 0ldeboorn contra een geïrriteerd H"D"T.
met de nodige incidenten wat Wieger in het heetst van de strijd
een officiële waarschuwing kostte, een nare bijsmaak aan dit
goede resul,taat wat a-Êgerond werd door een uitstekende sol-o van
onze spits (Honkie) aie be'yrees - harcl r,uerkend - uiterst nuttig
te knimen zíjn.
Door deze verdiende overi+inning kregen h/e weer aansluiting met
Sint Jacob en - zij het op iets grotere afstand - D.T.D" die ook
nog bepaald niet veilig zijn. Stappen we a.sc zondag thuis tegen
koploper Sport Vereent met dezeffde instelling, werklust en mo-
tivatie het veld in dan zit er ook zeker een goed resultaat in! !

--ooOoo--
HEEG ,iA - OLDEBOORN 14.-

Voor 1A gold zaterdag hetzel-fde als bovenstaande: inzet, de
bereidheid om voor elkaar te rorerken maakt het goede resultaat
hard.
Door absentie van keeper Johannes en Je1le Jan verd 1A aangevuld

1 .-
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met Douwe Bethlehem en Kfaas de Groot, laatstgenoemde had met
2 treffers een groot aandeef in de 4-2 zege op degradatiecon-
current Heeg"
Veel valt er 1 Írn dit duel niet te vertellen want het vas ver-
der maar een slechte vertoning, waaruit wij gelukkig nog 2
punten pakten"
tfog 4 rvedstrijden voor de boeg en zeker nog ve1 kans om de de-
gradatie te ontlopen.
Zaterdag tegen Heerenveense Boys 1A za:-. het erg zwaar vorden om
ecn puntje te benachtigen, met een goede wil en een stuk kame-
raadschap binnen de ploeg zijn r,re echter toch nÍet kanstoos ! ! !

Jongensrmaak er r,rat van vant er zijn niet veel Boarnster jeugd-
spelers die de kans krijgen om in een promotieklas te mogerl
spe1en".. r..

B. de Vries.

-o-O-O- O-o-OrO-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-o-O-O-O-O-O-O-

Veelgeiroorcle klacht op het ogenblik is ciat de boxen er vaak
smerig bij liggen en terecht, Zoals U echter weet is onze ter-
reinknecht vaak r?druk;t beZet en verkeert het bestuur niet in een
positie dat men met ontslag of iets dergelijks dit kwaad bestrijden
kan. Van deze kant dus weinig verbetering te vervachten.
Maar misschien dat wij met elkaar als gebruikers van de boxen
er ook .ze1f r,,rat beter op moeten letten dat de zaak niet nog er-
ger r.rordt. De trainingsspukken, zoafs poortjes enz. kunnen na-
tuurlijk zolang wq op de vcrharde oefenlroek trainen in de box
vorden opgeborgen, mits dit een beetje nertjes gebeurd. -
Al-leen villen de mensen die als laatsten voor het weekend de
traini.ng verzorgen er ook voor zorgen d.at dan de spullen niet
in de box maar in het materialenhokje tomeil(Haspels en Roden-
burg?) De overgooiers even op de kapstokjes en rua::neer D.B.
dan even een bezeïn door de boxen houclt, de vuilniscmmers leegt
een schoon stukje papier in de tioletten hangt en de kachels
in de brand steekt dan hebben we met weinig inspanning toch een
redelijke vooruitgang geboekt"

--ooooo--
De kachel in <le bezoekersbox is, na lange tijd voor explosie-
gevaar te hebben gezorgd, weer zover hersteld dat. deze ryeer
veilig gebruikt kan r,rorden. Er moet echter een nieuwe kraah op
van een type wat niet meer zo gemakkelijk is te verkrijgen.



l'íie meent dat hij o-f zij iets heeft liggen i,rat Eebruikt zou
kurr:een vorden moet even kontakt opnernen met Uietse"

srO-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-Ob

? Ilierbij vorclen de buj-tenleclen verzocht de contri- ó
? Outie over de periode juni 1977 t/n mei 1 978 zo vLug +
? mogelijk te voldoen" Dit geldt ook voor de dorpsbe- ó
? \{oners, die liever per bank of gi.ro wensten te be- è
! tafen" Degenen die hun automatische overschrijving ó
? nict bi-j de contri.butieverhoging per 1 juni l glZ - ó
? hebben aangepast dienen bij te betalen" Het.gironr. 

+
Ï t* d.e vereniging is: 12i0501, tnn.v. penningnn" i? voetbalvereniging Oldeboorn en het bankrekenlngnr. 9
? bij de Rabobank 34B35OZ0B t.n.v. V.V. Otdeuoorn" ó

? Even brengen bij de penningmeester (ad.res: p.Folkert- 
+? smaherne 3) mag natuurlijk ook" ó

? Voor de gbeAe ord.e hierbij nog eens de huidige be- 
+

Ï d.ragen: senioren .f 75r--; A-junioren J" 5ot--i i
3 B- en C-junioren "f 30,--; D-pupillen ,f 1O;--, i
tOófÍ S. Huisman, o
O t .- . Ii (penningmeester). iool-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-oJ

ZMLVOETBALTOERNOOI OLDEBOORII 1B te Heerenveen.-

Bij de lotting van de poelindeling waren ve niet erg gunstig
uitgevallen. líe varen n"l. ingedeeld bij: Heerenveen 1B

Heerenveen 28
Joure 18
Read Zwart

Ilet eerst moesten ve tegen Heerenveen 2ts voetballen.
We begoruren met -frisse moecl te voethal-len, maar konden toch
niet tegen het goed spelende Heererlveen op. Het eindigde dan ook
in een 6-O nederlaag.
De tweede -wedstrijd moesten we aantreden tegenover
!/e kregen van B. de Vries te horen dat we met drie
en met êên man voor noesten spelen.
De drie achtersten moesten dan er voor zcrgen om d.e
van Joure zo veel mogelijk uit het gebied te houden
goal rnocht worden geschoten.

Joure 18.
man achter

aanvallers
lraar op de



De voorste man moest zoveel mogelijk de verdedigers van Joure
het ttleven zuur makentr. Dit alles lukte uitstekendr en r,re kon-
den dan ook de stand oP O-0 houden-

De d.erde wedstrijd. tegen Read Zwart probeerden we zoveel
rnogelijk hetzelfde te doen als in de vorige wedstrijdr eo dan

oof r.og, als het kon proberen om een kansje te wagen een doel-
punt te maken, Dit laatste lukte bijna doordat Harm Oosterbaap

àoot 
"ett 

uitval door de keeper van Read Zwart neergelegd werd;
\íe kregen een PenaltY.
\íe hadden afgesproken, dat diegene die werd neergelegd ook de

vrije trap zou nemen.
Ondanks clit zou Halbe het r.rel even opknappenr maar helaas hij
scoorcle niet.
Na dit ging Read Zwart opnieur,i in de aanval "
op een giegeven ogenblik stond een van de tegenstanders vrij en

kreeg toen ook nog de ba1 , zocl-at hii v"riiuit kon scoren'
Onclergetekende maakte een sliding onl toch het ergste te voor-
komen. Maar helaas staat in de regelerenten dat er geen s1i-
dings mogen rrorclen gemaakt.
Daarom werd onclergetekendg dan ook prompt tr^ree minuten naar de

strafbank verturezen. Read Zr'rart kreeg een penalty en benutte
hem helaas gbed.'
Tn de laatste mi-nuten probeerden we nog r'lat aan de achterstand
te doen, vat niet lukte.
Zodat we deze rnredstriid net 1-O verloren.

De vierde l,iedstrijcl moesten rrie tegen Heerenveen 1B voetballen.
Deze ploeg lias echter te goed voor ons zodat rare al gauw met
2-O achter stonden.
Na de tr,^ree doelpunten kreeg Harm Oosterbaan wederom een kans
om te Scoren maar werd weer dOO1. een Van de tegenStanders neer-
gelegd: r're kregen een penaltY"
Deze lceer ging Harm hem zelf nemer1. En jawel hoor, hij scoorde
ons enige doelpunt
Later maakte Heerenveen nog een doelpunt, zodat de eindstand
op 3-1 lcr,ram.

Piet Heida"-

- 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 terreinknecht in Oldeboorn
was het bestuur in de ogen een doornhij moest betaLen het gelag
of zou hij ook 'ruerkenfr bij nacht en bij dagIt is nu echter mooi genoeg geweest, zoáat "fii3 van mi.j,..ophouden

. : ..". .mg.
Al Gebra.

--oo0oo--

Hij is zo Iui, hij is nog te lui om lijn te trekken

--ooooo--

llas de trainer nou slecht? Nee
toch kan hij gÊ€en jaartje langer neehij vordt voor ons clubje te àuur
al klinkt het rnisschien nog zo z:';rltr
maar toch zal hij het elders best rnaken

_A1 op den duur.
Gebra

--ooOoo--

llet eerste vil- natuurli.jk best beter
nant ze hebben ze ons en zichzelf te veter
ze moe-ten uat meer doen en vat meer latenaI hebben ze rt vast niet in de gaten
toch kr.mnen ze er aan de bar eind.eloos over

A1 Gebra

--ooOoo-

Hansje Pasma v?aagt te koop een paar goede voetbal-schoenen
maat 37-38, Svettebuorren 32.

--ooOoo--
't,Iie heeft een paar voetbalschoenen
T. v.d. lJal , tel . Z6J.

lullen en praten.

maat I te koop?

--==OOOOO---



VOETBALPROGRA}S{A A. S . -TfEEXSND..
Zaterdag 1 1 ;naart.-
@ - oldeboorn 1o"oo uur
Pup, D, Oldeboorn - Udiros 10"00 uur
.ló" a Oldeboorn - Hfveense Boys 14-30 uur
Jun. B Blue Boys - Olcleboorn 11 .OO uur
Jr.rn" C 1 Oldeboorn - Boarnburgum 11.O0 uur
Jun. C 2 G.A.V.C" 3C - Oldeboorn 2C 15.00 uur

Sen. V. en V" 5 - Oldeboorn Zl4 14.00 uur

Zondaq 12 maart"-

0ldeboorn 1 - Sp. Vereent 14"00 Joh" Baron
Renado 3 - Oldeboorn 2 12.OO E"A.l4" Verlrey
G.A.V.C. 5 - Oldeboorn 3 10"30 l'Í" Boersma
Oldeboorn 4. - Irnsun 4 10"15 H" l"Íulder

- 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-

Het qaat qoed met onze econornie'

Alleen"... de bananenhandelaar is de pisang en de tabakshande-
laar d.e sigaar, de bakker verdient geen d.roog brood meer en de

herenmod.e is de das omgeclaanr de lampenr,rinjceliers zien de toe-
komst donker in en de scheepvaart is de lvind uit de zeilen ge-
nomen, rnenige slager heeft het bijltje er bij neergelegdr ter-
wijl de kousenfabrieken er geen gat meer in zien. De horloge-
makers zouden de tijd terug wil-len zetten, de poeliers zijn het
haasje, de con.fectieindustrie moet er een moul/ aanpassen en de

tuinders heeft rnen knollen voor citroenen verkocht- De binnen-
schippers zijn aan lager wal geraakt, de stoelerunatters zien het
niet meer zitten en de chauffeurs zijn de macht over het stuur
kwijt, omclat de r,regen aan de belasting bezweken zijn. De wiel-
renners komen niet meer rond en de badmeesters kunnen het hoo'fd
niet meer boven vater houden. l'Íasseurs beginnen hem te knijpent
de bier brouru'ers zullen uit een ander vaatje moeten tappen en voor
cle bioscopen valt het doek, de kwekers zitten op zwart zaad. Dê

schoorsteenvegerg Staan oP straat, de stratenmakers kunncn r"rel op

het dak gaan zítten, de mijnbouv graaft zijn eigen graf, de pijpen-
industrie gaan de pijp uit, de NS is het spoor bijster'
De luchtvaartmaatschappijen vliegen in de lucht en dat ten^rijl
de metselaars in de put zitten en de cafehouder het zat is.. "..
Zou het helpen aIs cie wapenindustrie inzag dat er geen schot
meer in zit? (overgenomen Korvo, clubblad v.c.R")
- 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-


