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OVERZICII] :

Zondag j.1. leverCen de narueeÍr van het eerste toch r'reer een goede

pres"tátie: de !ÍalCen mer 2-3 overmeestercl. Voorvaar geen slecht
resultaat, a1 ktramen ze nog clanig in de moeiliikheCen na een

aanvankeli;te riante 3-O voorsprong. Gelukkig bleven-.:ae overeindr --

mede naar we vernamen cr.ooz: het attente flaggen van gransrechter
chris v. HardevelC. De voorsprong oP no. Iaatstr"c.e waldenr liikt
nu groot genoeg óin clegraCatie te'voorkornen, teminste wanneet "lniet twee ploegen degraderenr maar rJ.aar gaas l/e maar niet vaSuit.
Zon,Jag thuis tegen het wisselvallige Bakhuizen.
Als alles chtormaaltr verloopt zien ve \'Íeer een overwinning inrt
verschiet, rmaar. zoals Eezegdr-Bakhuizen vinden we een ltaparterr

p1oeg, clus oPtretten heren
Íet tr'ree speeÏde een Íroefenwedstrii'Lrrtesren Lemmer 3 om reden dat ce

schied.srechter niet op kwam d.agen en sec setaris SPoelstra, hernel

en aar.l.e bewegend.e, kon geen anclere arbiter opduikelenr zodat men

maar besloot vrienc:lschappelijk te gaan voetballen, dit naar Lemster

;;r-;;;t;i.; wensten te vcetbalten zonder "cesla;ndiger; (officiëIe)
scheidsrechter, Kr"lwren ze c'.e reis nog eens maken'
De gasten wonnen trouwens met 0-1 "
Het dercle speelde zondag niet, .'.it tot gef,.uk v,an aanvoer'fer
Niihott van het viercle, iant aie ha6 liefst B (!!) a-fzeggingen.
Veisterkt (?) vertrokken cle trveterasen" toch naar het buurriorp
Akkrurn en Ltonnen claar ook nog met lie'fst 2-51
Zondagmorgen 10 uur speelt het 2e uit tegen C.A'B' 3'
llanneer de mar:nen van leider Rinus Dam eindelijk eens weer tot
scoren kunlen komen, zien we een (tcteine)'overwinning voor hen

opdagen, Het 3e, thuis 10 uur tegen lrnsum 4, is licht favoriett
Áar-Aient dè pioeg uit lrnsum niet te onderschatten.
Het: is r^reI een druk verkeer zondag Oldeboorn-Irnsum, want het 4e

trekt naar Irnsum heen om daar'het 5e te bekamPen'

Mocht Albert nu wel 11 man van ztnrreigentr ploeg bij elkaar kunnen

krijgen, zien ve ook hen met een kleine overwinning huiswaarts

keren,



Oldeboorn zm von in Oosterwolde met 4-1 van de Griffioen 4.
Ook geen slecht resultaat lijkt ons.
?,o te zien moet O.N.T. J geen al te grote problemen opleverent
naar het bliJft voetbal en de bal is nog steeds rond.
Zo, dus aLLemaal overwiruringen dit veekend.rrro.........,1re zijn
benièuud!

J.!1.
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De l{à}den - OLdeboorn

AIs men de prom./degr. regeling elders in dit clubblad heeft
gelezen en begrepenl zal men het belang van deze vedstrijd
onderschlijven.
De Sà1de4 moest r.rorden verslagen en werd verslagent al leverde
dit nogal wat problemen oPa
Vooral in de eerste helft hadden we weinig greeP op het Dam-

woudster spe}. VerdedÍgend klopte het niet door onvoldoende
mandekking, vaardoor Klaas aLs vrije verdediger voortdurend
in 1:1 situatie terecht kvam, nat het nodige gevaar voor ons
opleverde. Bovendien rnocht de tegenstander op Boanster helft
voetballen r,rat hen d e nodige ruimte verscha.fte om de zaak te
onderdrukken. VLak voor rust zorgde Lykele met een prachtige
goal voor opLuchtfag O-1.
Na de thee hadden we de zaak via een attente Honkie en een
bekeken Lob van Berend snel onder controle: biruren 5 ninuten
3-0.
Halverwege de strijd een onvervachte tegentreffer en direkt
kvam de faal. angst reaktie weer boven. Iedereen beperkte zich
doodsbenauvd tot verdedigen en een tveede tegen goal was het
direkte gevolg. Het laatste ]s,tartier uas er volop paniel net
genoeg kansen voor de líêldenr maar o.1. llander en Jan zorgden
er met spektaculaire reddingen voor dat de uinst behouden bleeft
waarmee de vorsprong oP deze concunent nu 6 pmten bedraagt.
Rest ons nog via de nodige punten uit de laatste 4 dueLs (Aatnuizen
en St. Jacob thuis , Langweer en D.T.D. uit) en 1 Positie te stijgen
om zeker nog 1 jaar F.V'B. 1e klas te beverkstelLigen-

B.de V.
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Degradatie regeling F.V.B. 1e klas

Letterlijke tekst uit X3,IVB pgoVOegr. regeling 77/78 : 1e klas
FVB.
De drie bovenste ploegen promoveren naar de X3[VB 4e k1as, afhan-
keliik van hgt aa+tal clubs dat degradeert uit qe 4e k1as, naar
FVB 1e klas degraderen er 1 of 2-clubs. naar ,2e klas FVB.

Meest gunstige mogelijLheid voor oÍrs = mog.heid A

4e klas A : 1 degradeert naar 1e klas FVB
4eklasB:10 rr _ rr $ Ir tr r* (.tl..r, als het een Friese club betreft)

4e klas C : 1 degradeert naar 1e klas FVB

* In 4e klas B staat Irfillevnsoord. momenteel uitzichtloos onderaan,
dit is geen Friese.ploeg en kan dus niet naar FVB d.egrad.eren.
In dit geval zouden er slechts 2 clubs degrad.eren uit IGfVB
naar FVB le k1as. -
Daarbij gevoegd de kampioenen van FVB 2e klas A en B en we
komen tot totaal 4 clubs die uit de FVB 1e klas verdwijnen=
3 naay boven (prom) en 1 naar benecen (aegr.).

Mog. B als er vanuit de 4e klas B alsnog een Friese club mocht
degraderen, al lijkt dat gezi.en de 5 pmten achterstand
van Hillemsoorq op de rest vrijuel onmogelijk, dan gaan
er 3 bmlaag. naar F*IB en 2 omhoog naar FVB"
Totaal 5 clubs verdr*i jnen er dan uit FVB
(=3omhoos+@!g!,
Deze situatie zou voor ol.g weleens erg zuur kunnen zijn,

Trainer
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Za"t<tdeg 1 april n:oestcn we na 2 afgelaste wcclstrijclcn weer ae.n cr"e.slag,
we moesíen nàar Oosterwolde, oo 3 .u.ur gingcn we hleg en moesten om 1,.L5
uur voetballen. , l

OostervrolcLe had c1e aftrap en begonnen fe1. aan tc vallen, maar na 10 mln.
kregen wij meer greep op-het spel. lTa J0 min. ïÍerc1 het-na veeL-gemi-ste
kanéen 1-Ó cloor óen Soat van Tijmen, Zo gingen we ook de rust in.
ITa d.e rust werd. het al gauw 2-O, ,

Rimmert d.ie laatste man speeld.e, BinB 1keer nee naar vorenr dii tot
grote spijt,vall L.Yisser a:-e in pani-ek Rj-mmert weer terug,riep omd-at hii
bang was ci-at we cen goal- tegen zouilen krijgen. l,.Visser hrid-,niets te
doeà maar het zweet tiep frem fi3 het hoofd langs t zo benauwd. had hij het.
Het werd 3-O cloor Rimneit en 4-Ó CLoor Jan lïijnheer, du mooiste goal.
l og 5 mi-nuten spelen r,,rercl het 4-1 d.oor een buitenspel goalr di! clankzij
Jan van der Veeà dj-e met een speler van Oos-berwold.e zal te praten en
hj-erdoor nie-b'oplette dat er een speler 5 meteribuitenspel liep,en
Oosterwolde hieidoor een cadeal- gaf . 

Ancr.ries. ,

_ 0000000000

Progranma B April
E pup oefenpartij alte ll pupillen IO,OO uur
B jrrn Oldeboorn - 0.1'T.rI. 16.00 uur
C jun Irnsirm - Old-eboorn lc 10.00 uur
C jun Old.eboorn 2c - Bt.l,Iit 5c ' I1,oo uur

sen Old.eboorn zm - O.ld.T. 7 14.00 uur
Prograrnma ! April-

O]-deboorn - Bakhuizen
C.A.B.3-Oldeboorn2
Ol-d"eboor:n 7 frnsum 4-

ïrnsum 5 heeft ztch teruggetrokken.

ooooooooooo

si . l:.Koorrmans iï3i*i"*3tu
H,lliegman
!í.Iïavórkamp nieune vel-d
te spelen in Opeinde

14.OO uur Jac.líemer nieuwe ve]-d
12.0O uur H.A.J.Postma
fOrOO uur T j.Veenstra oude veld



Gezien het bovenstaande is de red.actie blij d"at de heer J.l"ijnheer r,rel
d.oor zaL gaan nàt het schrijven van het ovérzieht in ons clubblad.. ---

Jan d.e Jong leid.er van cle E pupillen was Ïíerkelijk een beetje boos na
een schrijven van d.e fam. paàmá en de fam. Kooistra in het vorige club-
blad. Jan z1,jn reactie 1 ttrraar eer en geweten geef ik de lcteinsten onder
ons voetballes, 22 man en d.at helemaaÍ m,f,nfmt q"g ik eens wat vergeten,
iiorrr"rrs moch.ten er oud.ers zijn d-ie er aan twij{glgq over het lre} of
niet doorgaan van een wedstriiq q"l kulnen ze altijd nog terecht bii
de secretáris, Nieuwo1-dstr.1. of tel.529."

ïl;.eded elingen,
0p eigen verzoek i.s ons
vergadering, 25 mei, op

Copij voor Qet votgen+g clubblad
biànón zrjn, het k'rantje zal dan

In het volgende clubblgd treft
iCONTA:[.ITAVOND

I t-o

bestuursU-d J,iiijnheer tot de Algemene f,eden-
non-alctief .

moet uiterlijk l{aanclag a.s. 19.00 uur
Dinsd.agavond rondgebracht worden.

u uitvoerige informatie over de 2.8'
VRIJDAG 14 APRII.

De volgende tegenstancler var:! Oldeboorn in de strijd om d-e Freonsklps-
beker is Oostergo uit Ee.

\fat meer copij z,ou aL z:-in een hele deugcL
líIaar niet a]-leen varL orlze senioren

Vooral ook van orlze lieve jeugd
Dan komt ons voetbalkran'cie,
' voor ite d.ag als trh,erborentl



Akkrum3-Oldeboorn4

Met een zeer gehavende ploeg, doch besList geen verzwakte ploeg
moesten we Om 4 urrlr Zondag aantreden- tegen onze buren uit
Akkrum.
was het in het begin een gelijkopgaande strijd met aan beide
kanten de verdediging de baas, was het toch Qldeboorn die ve1
zeer gelukkig aan de leiding kwarn een foutieve terugsPeelbal
rolde rustig in het cloor de doelman verlaten doe].
Voor de rust kwam er nog een doelpunt voor ons.
Na de thee varen ve veel sterker, Lammert Visser r^ras ingevallen
voor P, Smid, heeft daar niet veel plezier aan beleefdr atant na
ruim 5 minuten spelen r,rerd Lammert door de sc heidsrechter naar
de kleedkaner verlrezen.
Meenden r*ij dat we de tweede helft de joker hadden ingezet maar dit
pakte wel iets anders uit.
\ríel hield.en wij het beste van het spel en voerden geleidelijk de

score op eerst 3-O.
Akkrun 3-1 wij 4-1 en 5-1 en in de laatste.seconde was het Akkr'um
die uit buitenspel positie de-eindstand op l-2 bracht.
Langs d.eze veg wi1 Lk onze gast spelers en ik r,uil ze graag bij
name noemen Rinus Dam, Pieter Hoekstra, Jan Dijkstra en Meint
Ho-fstra hartelijk danken voor hun medewerking.
Rest rnij nog te vermelden dat de doelpunten van ons gescoord werden
door J. Bethlehemr.J" Dijtcstrê, P. Hoekstra en M. Hofstra.

Nu ik toch aan het schrijven ben moet mij nog iets van het hart
en dit is dan voor de jongens van het 4e elftal.
Voor deze weclstrijd varen 1 5 verzoeken tot meespelen gedaan
in de vorn van kaartjes"
Er waren I a-fzeggers.
lÍillen jullie het 4e elftal in de competitie hou<len, alstublie.€t
wat meer medeverking.
Voetbal is nu eenmaal een teamsPort met afzeggen hebben jullie niet
jezelf te pakken maar het hele el.ftal.
Gelukkig is.er een geweldige sanenwerking rnët de Leiders v'n het 2e
en het 3e zodat het zich steeds ueer oplost"
Nu ga ik niet zo gauw bij de pakken neer zitten maar het is wel
om moedeloos van te r,torden.



Zullen we deze Laatste uedstrijden, ) of 6, er dan nog met volle
inzet tegenaan.
In ieder geval bij voorbaat dank.

A. Nijholt

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-obo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

E. Prrp. - Joure 0-6

Zaterdag 1 april Ínoesten ve voetballen tegen Joure.
In de eerste helft moesten Fedder Hansje, Hamij en ik deruit
dat vond ik jaruner
de eerste helft begon
Joure had de aftrap maar na 1O minuten maakte Joure een goal
dus O-1
vij noesten aftrappen naar hij kwam niet ver
Joure pakte de bal en maakte een goal dus vas het O-2
wij noesten aftrappen wij gingen naar voren tnaar vij konden
niet een goal rnaken
Joure ging weer naar voren maar zij konden geen goal maken
Onze keeper siebrand houde de ba}
wij gingen ueer naat voretl maar ue konden geen goal maken
toen ging Joure r^reer naar voren en maakte een goal dus vas het
o-3
vij moesten a.ftrappen maar Joure had zo de bal lteer en maakten
een goal dus was het 0-4
vij moesten a.ftrappen en ve gingen naar voren
toen fluitte de scheidsrechter af
het was pauze
r+e kregen thee
Jan de Jong zei tegen mij vi1 ie oP goal?
Ja zei ik
Jan de Jong zei neem het gelukspopPetie maar mee

het poppetje vas van Tannme

toen begon de tweede helft
wij hadden de aftrap we gingen naar voren maar ve konden alr.reer
geen goal maken.
Joure ging veer naar voren en maakte een goal dus 0-5.
wij moesten aftrapPen tte gingen weer naar voren maar ne konden
geen goaL maken.
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Joure ging ook weer naar voren maar maakten geen goal

r^rij zouden een gàáf *uk*t' maar het lukte niet
Joure ging naar voren-en maakte een goal dus vlas het O-6

zo ginó het aan het einde
even later fluite áe scheiCsrechter af 

:

het was afgeloPen

""-ft"uu"" 
áus o-5 varr Joure verloren

c1e volgende \eeg b"-!SI
jan Lieut'r
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