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De redaktie hoopt n et dit clubblad eindelijk eens door de oude
copij heen te koryren.
De leiders van het 1€p 2ep 3e en 4e elfta1 hopen oP wat minder
a.Szeggingen, zodat ze niet altijd net een aLlegaartie in het veld
behoeven te komen.
De conmissie.die de kontaktavond, 14 Aprilr organiseertr hoopt op
een zeer goede opkomst,
De club bestaat tenslotte 55 jaar en op diezelfde avond is er altijd
nog een fiets te winnen.
De conmissie hoopt u in het volgende clubbLad uitvoeriger in te
lichten.

Redaktie.
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ZIfART-lÍIïPElil schaamt u.......... i

Het trainingisbezoek is gedr.rende de laatste maanden zowel op de
dinsdag als:op de donderdagavond (.tutt 7 tot I uur) zo ontstellend
slecht, d,at ei vaÍr de laatste 8 trainingen slechts 3 konden word.en
benut.
Trouwe bezoekers als Mei.nt, Johannes B.r de gebr. Teunissen en
Bnoer V. noeten veeLal onverrichterzake terugkeren omdat hun
medespelers te beroerd zijn om de reis richting voetbaLveld te
maken.
Een grote mond met een nog grotere voorraad kritiek, maar als het
op eigen dadst aankomt ziin de heren onzichtbaarr Í A A R D E t 0 O S..

B. de Vries
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Blue Boys E puP. - Ofdcboorn E PuP.

Verontrustende ouders beLd.en op of het wel vertrouwd, vas met
deze jongens op de .fiets naar het b.uurtdorP Beets te fietsen.
Er hing een grauwe massa mist rondom de toren van Oldeboorn.
IIet is natuurlijk i-ogisch dat ze hr:n zoon kreer heelhuids
terug willen zien, maar de jeugdleider is zich terdege be-
r,rust van zijn taat< en neemt dan ook de volle verantvoordelijk-
heid op zich van ul/ zoon. llet leven gaat nu eenmaal met
risicors gepaard en de FC Tikkie Foar0t deinst nu eenmaal '

voor niets terug. Met 14 man sterk vertrokken wer vlakbij
boer Groen hoorden we een dikke knaI, volgens Jan Visser
kr.ramen de Russen eraan (we reden immers naar die richting
en gelijk had. ie)r maar Jan de Graaf zei, mijn band' loopt
leeg, dus een lekke band constateerde Fedde'Spoelstra zeer
d.iplomatiek. Fiets achter een boorn, bij een leider achteropt
dan pikkcn we hem oP de terugveg r're1 weer op. Achter in de

mist zagen rte een schim aan komen fietsen, enkele andstige
kinderblikken zagen achterom, wie is dat nu, zou het de leider
van Beets zijn, die onze taktick wiL afleuisteren, Ínaar nee
hoor het was Meet Kr.mde (een zwafer van A1 Gebra). De secretaris
fus van V,V. Oldeboorn. Ïíe1 allemachtig zei Otto v"d' Meu1en
dat vordt een belangrijke wedstrijd, misSqhien. vordt het rrel
rechtstreeks uitgezonden.
Bij Elba hoorden ve r.teer een kaal. Nu za1 het we1 raar t/ezQ1r---.

daar komen de Chinezen, z ei Theo v.d; Wal'r- onzê dichterf iStË---'
spits (Hij scrrijnt in de verste verte geen familie van vondel
ue zijn). Vol-gens Spoelstra liep Hansje zíjn band Ieegl dus
dat .r.ras de tweede, a}s het zo doorgaat , krrnnen ve maar beter
lopën. Nu ja laten h'e maar hopen dat het goed gaat verder.
3n ja hoor zonder verdere kna1len, kwamen we in Beets aan.
0-0 was de eindstand, het eerste puntjer geweldig het hele
stadioa stond op zijn'kop, de reklame borden werden a-fge-
broken, het pubLiek gooide met Ínayonaise naar onze geïteldige
keeper, Jan Visser zei na afloop, geweldig hè Jan, maar die
scheidsrechter, i.k was net van plan on een doelpwlt te gaaÍI
maken, dat tas nijn'tactisch concePt- (aure woorden voor
zorn knul, leest ook de V.I. dacht ik) en toen ftoot hij voor
het einde. JannÍner, maar ja sPort is sport Jan Visser en dat is
mooi zat. Dë-ïeruSi'i,ieí was al even gensationeel a1s de heenweg.
Tvee hadden ttat vergeten, dus maar 'weer terug' MeVr. Tysrná vas
er oP de terugrreg ook bij, maar goed ook want SPoelstra en ik
hadden genoeg uerk met ieder een extra fiets.



ilstereo bikert noemde spoelstra het.
Er waren ook een paar moe en een enkele had last van een rrsnet-.lee.tl!. 

.r

Drs bij cafê van der Mei e\ren een snnrfenpils en dan op naar Boarn.
Mevr. l}sma en dhr. Spoelstra worden nanens de'F.C. bedankt en
dat we bij café van der Mei ook nog op de pof moestgn mogen julLie
best rreten.

Jan de Jong
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D pup. - oLdeholtpade

Zaterdag hebben we Lreer eens verloren met 11-0.
In de eerste helft / en in de tweede helft 4.
Ook wij hadden bijna een goal, Dicky was een m eter van de paa1, vij
dachten eindelijk een goal naar nee hoor Dicky schopte nog naast
dat r,ras janmer. Maar de tweede helft varen we beter.
Er kr,ram ook een penalty, maar ik heb hen nÍet gehouden, en zo
verloren we net 1'l-O.

_ Hilbert Dijkstlg.
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Zou de mogelijkhcid bestaan dat de ouders van de E.puPi voortaan betcr
op de hoogte zijn van gg! of n!g! voetballen?

waarheen?
hoe laat?

Verwoer, fiets - Iopen o.f per auto?
líord het afgelast mogen uij het dan ook even weten?
Dan komen de jongens niet zo teleurgesteld thuis en hoeven zich dan
niet veer om te kleden.
Ais dffiou nogelijk was.
Onze hartelÍjke dank bij voorbaat,

Fam. Pasma
Fara. Kooistra
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JAN VAI{ DF hrOfIDE HEEFT EEIÍ PAAR VOETBALSCHOENEU TE rOOP

I,ÍAAT 6I
. 

SWETTEBUORREN 25
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PRIETPNAAT .,

Alhoewel men als volvassene geacht nordt imrmrum te zijn voor
kletspraatjes en ltdialogische onzinrr, dacht ik dat een verhel-
derende opmerking hier vel op zijn plaats was.
De heren S. Bal en P. Lut vortnen duidelijk een school voor-
beeld van mensen die keihard oordelen over zaken rÍaar ze geen
kaas van hebben gegeten.
De juiste achtergrondinforrnatíe heeft de heren BaI en Lut
kenne}ijk niet bereikt alvorens ze overgingen tot deze mis-
pLaatste kinderachtige f0graprr.
ïrlat de klachten betreftr een kcrte toelichting:
1. De kwestie net de twee van de training verwijderde 1e elftal-

spelers is ten huize van leider H. v. Diik - onder het genot
van 2 prima bakjes ko.ffie - afgehandeld in een eerlijk en open
gesprek zoals dat grote mensen betaamt.

2. Wat die eerlijÉe kansen voor de ieugd betre.ft, zou ik villen
opmerken dat de heren jeugdspelers eigenlijk vemekt weinig
reden tot klagen hebbenr gezien het grote aantal keren dat ze
in een oefenwedstriid voor het 1e elftal hebben mogen uit-
konen; sinds januari trainén de betreffende pers,cnen boven-
dien net de selektie rnee.
Dit alles heeft slechts êên oPrechte bedoeling; ju13-ie langs
de geleid.elijke weg-van gewenning en aanPassing toch zo snel
nogelijk rijp te maken voor het eerste e1ftal.

3. Laatste kritische noot was de soms wel erg late uitnodiging
aan jutlie adres om de vaak uitgedr.rnde selektie aan te tnrllent
een tetechte klacbt overigens ook wij'naken foutenr doch be-
grijp we1 dat je in een leiding gevende .functie soms op het
]aatste moment van de nood een deugd moet maken al hoe per.Êect
je de zaak ook had georganiseerdt
Dat begrip van jullie kant is er kennelijk helemaaL nietr r.rat
mij danig tegenvalt van 2 jongens die ik steeds gezien heb als
eerlijk en redelÍjk.
Ik vind het jarnmer dat iullie niet de moed. hebben gehad om

deze zaken persoonlijk en eerlijk bij êên van ons beiden
(trainer/teid'er) af te handelen, i.P.v. een dergelijk fIauv
stukje copy in te leveren.

. Overigens Haspels en tlsma wees
rrel maar ga de zaak niet oP een
Sukses ! - ..

gerustr juLLie komen er echt
dergelijke wijze forceren.

B. de Vries.



Dialoqisch?

(Ondertitel: fs voetbal in Oldeboorn nog een hobby?)
Aan het voord nu S. Bal en P. Lut. .

O. (eaf): rrlekker pilsje, nietwaar Lut, dat smaakt hier toch maar
opperbest in Oldeboornil.
P. Lut): rUa, en vooral na de training en na de wedstrijd., wanneer

het niet bij êên pil.sje bLijfltt
ItGeef cns dfr nog maar êén Jant!.

S.i reAlleen janmer dat er de laatste tijd weinig getraind ruordt,
zodat gezellig zitten in de kroeg er bijna niet rneer bij is'!

P.3 I'Ja dat krÍjg je, wanneer de trainer vindt dat zes man te
weinig is om te trainen, zeLfs voor een partijtjerr.

S.: rUa, o-f de verlichting op het oude veld is niet in staat . ,

dat daar getraind kan worden, of de hal..fverharde oe.fenhoek is
omgedoopt in een zwembad. Feef ons dfr nog naar êên Janr!.

P.i ftZeg Bal, heb jij trouwens gehoord dat er onlangs een paar
selektiespelers van c1e training zijn vervijderdf'.

S.: 'ÍDaar heb ik inderdaad iets van gehoord jatr.
P.: Itze konden toen zondags hun nette kLeren wel aanhouden, aldus

trainer de Vriesrr.
S.: Oh, en heeft hij toen niet die spelers van de A-junioren ge-

vraagd?.
P.: t,Tijsma en Visserte?
S.: r'ja, die inderdaadrï.
P.: tttaar kregen dieniet zaÍerdagsavonds te hcren dat de trainer

met de betrokken selektiespelers had gesproken, dit onder het
genot van een pilsje (cf twee)r en dat deze zondags toch zoud,en
spelen.

S.: tUa, zo krijgt de jeugd een eerlijke kansr ha, ha, harr,
P.: s8Trouwens de heren Visser en Tlsma en ook wel die Haspels

worden uel vaker gevraagd door de senioren, of ze willen
voetballen?r,

S.: t'Hebben ze zondag ook niet die jongens van Haspels en Tysma
gevraagd voor de senioren?tl

p.: rrZoiets heb ik wel gehoord ja, en:hebben ,ze't9qn niet ge- :i

ueigerd?rr. . '

S.: relnderdaad ja, Haspels vas jarig geloof ik en had een feestiêr!.
P.: t'Jê, die tr+ree krijgen nou.al kapsonesrr.
S.: tDe'Vries vas srmorgens l/ezen rrragen of ze mee wilden doent

lrant er hadden weer eens r,rat speLers afgezegd srnorgens alt
de idioten, dat doe je toch een kr,rartiertje voor de wedstrijdt
dan kunnen ze 5 Íninuten voor de rnredstrijd $rsra nog wagen
of hij de laatste 5 minuten wil mee

P.t rUan mogen ne drr nog één?rt
spelen, Belachelijk trouwensrÍ.

S. BaI en P. Lut.



0ldeboorn - Sport Vereent

Sp. V. een pLoeg die bovenaan stond kwam bij ons op bezoek.
Uit hebben ve er net 2-0 van verloren dus moesten wij hier
even wat goed naken. líij begoruren er goed met veel inzet,
kregen ve een paar nooie kansen en vel onze blonde parel
Honkie kreeg de eerste kans.
Hij kvan ooó itr oog met de keeper te staan, maar helaas
schoot hij tegen hern op.
Een paar rninuten later kreeg ondergetekende een opgelegde
karxs. Doordat !{ander de bal ver over de rniddellijn schopte
en de laatste nan van de tegenpartij er onderdoor kopte
kvam ij alleen op de keeper af, maar ik trapte de baL wat
te kort en ging zelf wat te kalm.
Daarna kreeg de tegenpartij nog een gevaarlijke aayrval? IÍAAR
<lie uerd door de achterhoede keurig gestopt en anders was
Wander er nog welj
Vlak voor de rust kreeg Honkie nog een mooie
was de uitstekenduí.t zijn goal komende keeper
zo gingen ve de nrst in met O-0.
Direkt na de nrst nan Sp.V. evën het heft in
i*'ij even de kluts kwijt.
l'Íet een paar gevaarlijke a.fstandsschoten over de lat getilrt
door l{ander en verder kvamen ze niet.
Daarna lvamen wij weer aan bod net schoten op de paal door
ïríieger en daarna nog een keer op de 1at gekopt door llieger.
I{aar erin, ho maar.
Rinse werd gevisseld door Binne die zich veer verdienstelijk
nraakte.
l,{aar tot overnaat van ramp kreeg de tegenpartij een goal
,:1ie geh:kkig werd afgekeurd omdat er nog een bal in het veld
lag.
i{aar een paar ninuten later vas het neL raak doordat er niet
direkt verd rrreggewerkt kreeg éên der tegenspelers de baL en
trok hem voor de goal m ging over de achterlijn maar daar
stond Piet $sma en die kreeg henn achter op zijn bibob-kop
tot grote naat van ramp. gaf d,e scheidsrechter. een corner
clat niet juist vas omdat de bat achter ras.

kans maar r.reer
er weer

handen en waren



Daaruit kwam'dayr ook de enige goede goal dus o-1 met'toen nog 5

minuten te spelen gingen we'alles of niets, d.och het gel,gk vas
r,reer niet mee toen'uit een loed genonen rnije trap van Piet
Tijsma d.e bal hoog'achter in het doelgebied belandde waar lJieger
goàa o*noog kgam maar zag zijn kopstooa docr een goed keePende
goaly de ba1 weer uit de uiterste hoek halen dat was d.an ook' de,,
]aatste aanval voor Oldeboorn die minstens recht hdd op 1 Pwtt.
Maar a1s er zond,ag a.sr tegen Bakkeveen er weer zoveel inzet is
pakken ve 2 outlten, dus jongens moed niet verliezgn. . '

tijkle Pgeprisg
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'Blue Boys 18 - Oldebcorn 18

0m 10.2O uur vértrokken vij naar Nij Beets voor onze -eerste wecl-
slrijQ dit jaar. !Íij vertrokken met de gedachte, dit vordt een
oveprinning, en we begonnen dan ook met goede moed te spelen"
In de eerste helft lJaren vij even sterk en er walen veel gevaar-
lijke ogenblikkenr maar het-bleef 0-O tot de pauze.
líij kregen thee en Klaas de Groot kvam erin.
tr'Iij begonnen r/eer maar steeds verden wij gepakt door de achter-
hoede van Nij feets. Toen krueeg één de bal en schootr oilze keeper
greep mis en goal, 1-O. l{ij werden slechter en uit een hoekschop
weer een goal, een mooie kopstoot, 2-0.
Maar r,lij zouCen en moesten een goaL hebben , het lukte eerst niet
zo best, totdat !d'ii een vrije trap kregen, Harm nam hem en éên
van ons raakte de bal aan en een doelpunt, 2-1
Iiet bleef 2-1 tot het einC.e, het is vel jainmerr maar wij hopen dat
het Ce vo}gend,e week beter gaat en dat wij 2 puntjes nee kunnen
nemen' sukses 

Jetze- Dijkstra
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In miJn stukje betreffende contributie buitenleden (vorige clubblad)
staan helaas de bedragen niet geheel juist vermeld. De D-pupillen
dienen f 2or- te betaLen en de niet genoernde E-pupillen f 1or-.

S. Iluisman.



Zaterdag 1 April 1978

E.pup. Oldeboorrr - Jonre 2
A.jun. Aev.g. - Oldeboorn
I jun. Dr, Boys 28 - Oldeboorn
C jun, Oldeboorn - de Sweach
C jun. Akkrum 2c - Oldeboorn 2c
Sen. Griffioen 4 - Ol-d,eboorn un

Zondag 2 April 1978

Sen. d,e l{alden 1 Oldeboorn 14.00
Oldeboorn 21 Lernrner 3 11.00
AkkruÍÍr3-Oldeboorn4
Oldeboorn 3 - Irnsum 5 10.00

10.O0 uur nietrve veLd
16,30 t' D,J. Mensma
16.15 " S. Scheer
14.e0 " G. Bakker nieuve veld
14.00 tt P. Jonker
16 .1 5 tt S, Postna

uur J.K. KistIt R. Hoekstra nieuwe veld
?

u1r A.L. de Jong oude veld

Dinsdag 4 Aprit

Oldeboorn 1 - V.C.R. I 19.O0 utlr bekerwedstrijd

Wat Oldeboorn 4 betreft, hÍer krijgt de 1eider nog bericht
over.
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Door het sLuiten van de Frico per 3't/3 is totoÁotto-administrateur
E. Adema genoodzaakt ons te gaan verlaten. Voor het vele werk van de
afgelopen tuee jaar nog heel hartelijk bed.ankt Evert.

Bridge-karpioene Mevr. Nijhol"t is bereic gevonden zijn taak
over te nemen. Zij kan hierbij rekenen op steun van echtgenoot Albert.
De ':dministratie zal geschieden in huize Nijholt (Noord:<ant 8),
zodat inrevering bij Hotel Goerres na 1 aprir niet meer mogelijk is
iBlankenberg, D. Brandinga, K. Jelsma, peeke Hoekstra e.a.).
I'íe kunnen overigens nog steeds ophalers gebruiken, a1 was het alleen
ïlaar om eens een kee4tje in te vaLlen bij ziekte of vakantie.
I-iet kost u norrnaar gesproken nog geen drie kvartier per week.

S. Huisman.
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