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OVERZICHT.-

tíegens omstandigheden riraren we dit weekend. verhind.erd oà ook
maar êên vedstrijd te aanschouwen, dus kort commentaar dit keer.

Ons 1e wist wederom tot vinst te komen, zij het benauwd,
r.ierd Bakhuizen met 1-0 geslachtofferd. Tien minuten voor tijd
scoorde Honkie de Jorrg eindelijk d.e verlossende treffer.
Maar, zo vertelde hij ons, hij had met opzet zolang gewacht te
scoren, en r,rel orf de volgende redenen: zolang de stand nog
dubbelblank is speelt de achterhoede vrij constant, vrij zeker.
Edoch, komen wij met 1, 2 of 3-O voor worden ze achter erg onze-
ker, (zie vorige r*eek). Om dit te voorkomen d.us, aldus Honkie,
heb ik dus om tactische redenêÍr opzettelijk lang gevacht clit keer
om te aoetpuntffis.o...
Zondag de zeer rnoeilijke, doch uitermate bel#grijke wedstrijd uit
tegen D.T.D. ltlanneer deze ook in winst wordt omgezet, en ve twij-
felen daar echt niet aan, kunnen we met zrn allen de toekomst
veer met vertrouwen tegemoet zien lijkt ons,

Het 2e verloor met 4-i, en lijkt op dit moment toch danig van
slag te zíjn.Ontbreekt de interesse nu omdat er niks meer opIt spel staat of is het pure onmacht? 0f ze zich zondagt a.s.
zullen rehabiliteren tegen Nieur.reschoot 3 fijkt ons nog de vraag.

Het 3e blee-f in de running via een benauwde 1-O overr.rinning
op frnsun 4, in een, naar wij vernannen, voor het publiek een
leuke wedstrijd. Zondag a.s. tegen GAIIC 4 kunnen ze o.i. we1 op
de goede weg blijven dachten wij.

Het 4e vas vrij on reden dat tegenstander Irnsum 5 zich in-
niddels uit de cornpetitie teruggetrokken freeft ( ! )
Zondag a.s. tegen GA\C 4 voorzien we een zekere nederlaag voor de
'|lNijholt-Boysrf. E1k ander resultaat zou ons ten zeerste verbazen,
daar GAVC 4 nog steeds ongeslagen .fier aan kop gaat in de 4e klas-
se H.



Oldeboorn Zt"l leed ook al een (onverwachte m.i.) nederlaag
tegen ONT 7. Speelt toch erg visselvallig dit..seizoenr zodat je
er eigenlijk geen zinnig woord van kan zeggen laat staan
schrijven over de venrachtingen van de volgende r,.redstri"jd.
Zaterdag tegen c1e Sneach 7M 2 zul-len we maar weer rustig afwach-
ten r^rat we dit keer weer klaar brouven.
Onze vervachting: een (tteine?) nederlaag"...

J .M.
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OLDEBOORN - V.C.R.-

Na een overr+inning (via strafschoppen) op V. en V, uit Garijp,
nu aI enige maanden geleden, kr*amen ve nu uit in de tureede ronde
van de bekerstrijd tegen V.C.R. uit Rinsumageest.

V.C.R. speel-t in de 2e klas FVB dus ("og) êên klas lager dan
ons en op papier moesten ve deze wedstrijd we1 kunnen winnen.
Hoe andersleek dat in het eerste'kr,rartier te zijn. V.C.R.
speelde zeer onstuimig en vaak wild. Hierdoor kregen we in het
eerste deel van de wedstrijd veinig vat op de strijd hoewel V.C.R.
geen uitgesprcken scoringskansen kreeg. Naar mate de wedstrijd
vorderde Lukte het steeds meer het initiatief naar ons toe te
trekken maar na enkele scoringsk.lnsen om zeep te hebben gehol-
pen gingen we toch rnet een O-O stand d.e rust i-n.
'Na de rust ï/as het Oldeboorn die de strijd dikteerde en V.C.R.

kvam met de rug tegen de muur te staan.
Hoe we echter ook aandrongen doelpunten bleven uit. De ene na d.e
andere aanval werd opgevangen door de V.C.R. verdediging. l\.rssen
onze aanvallea door kwam V.C.R. tot enkele uitvallen die eigen-
lijk nooit echt gevaarlijk werden. Uiteinclelijk was het toch VCR
dat scoorde. Na een prima voorzet van hun back liet hun laatste
man, nadat Honkie de bal nog een trap in de goeie richting had
gegevenr' zijn eigen keeper kansloos.
Op die manier behoedde V.C.R. ons voor het altijd even nerveuse
als gevaarlijke strafschoppen nemen.
Veel van onze spelers waren hern daar zeer erkentelijk voor.



De volgende ronde spelen we tegen Oostergor ook een 2e klasser.
Hopelijk komen ve die ronde, met of zonder hun hulpe ook door.

Gerrit Otter.
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OLDEBOORN - BAKHUIZEIÍ..

Na de rrvierpuntenr wedstrijd tegen de lÍalden opnieulr een belang-
rijke wedstrijd en we1 tegen Bakhuizen.
Nadat Bakhuizen in het begin een paar maal gevaarlijk docrkwam was
het Oldebcorn clat het initiatief nam. Maar door veelvuldig in de
buitenspelval te lopen en doordat Honkie een droomkans rniste,
bleef het O-0. Vlak vocr de thee l,'erC een teruEspeelbal van Tinus
onderschept dóor de Bakhuizenspitsr doch deze miste.

Na cle thee eigenlijk opnieuw een gelijkopgaande strijd met wei-
nig uitgespeelde kansen. Een minuut o.f 1 5 voor het einCe schoot
llieger van veraf op Ce paal waarna Honkie de terugspringend.e bal
in een CoelPunt wist om te"zetten ', 

'-..,.-..
De Bakhuizenspits mocht hierna, of vas het ervoc.r? een terugspecl-
baI van Berend op Ce Iat schieten. Dat ve tegen het einCe toch
ïíeer lrat orurzeker werden was niet zo vervonC.erlijkr doch deze
keer kcnden rre de rlnulru vasthourlen. A1 met al trlee belangfrijke :
pr,mtjes en veer wat moed voor de volgendef\rier puntenrt vedstrijcl'
tegen D.T.D

l,/ander.
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VERSLA9 van de q JUE. ZI'IART tegen líIT (1ees hemd,).-

Zaterc'lagmorgen j.1. hadden onze jongste ttpuppiesír eèn ond.erlinge
vedstrijd. Dhr, Chr. v. Hardeveld was uitgenodigd om de veCstrijcl
te fluiten. Hij is tenslotte geslaagd (namens Ce F.C. nerg gefeli-
citeerd Chris en ncg beclankt). Hij hras trcuhres ontzettend nerveus
om zorn grote professionele wedstrijd te fluÍten zei Jan Lieuwe
na afloop tegen mij, r^rant volgens Jan kr"ran Chris zi jn kunstgebit
vel 10x tussen zijn trillencle lippen te voorschijn. tíaar ze tegen-
r,'oordig cok al niet op letten, Ook cnze terrc.,.r:knecht was nerveus
er -l-ijkb'1-eek" Z.r:d.en deze profs r.íel tc v;.ed. r zij:r over nijn



ro-erk, want hij had gelezen in de V.I. dat de spelersraad van F.C.
Tikkie Foar0t ook wel met eieren kururen gooien, en Douwe wordt
ock kaler. Maar toen de Ieíder hern verteld had C.at alles er prima
ui.t zag zakte hij rlirekt door........,.cle ioeieën (rra rra ha!!)
De vedstrijd op zich was weer een vermaak voor mij en de ouders,
ja ja het r,rordt niet minder. Het is niet zo moeilijk orn iemand
op papier rlde grond in te borentc (Ontzettend, scherpr nou cntzet-
tend! !) ZaterAag a.s. gaan ve.ttee.r met zijn allen op de fietst
misschien zi.jn er wel ouders die.-r4ee villenr want zoals het nu
staat heb ik een aanhang van t 22 ?rpuppiesfr. Alleen vord.t het
dan we1 moeilijk, vraag naal aan Dhr. Spoelstra en mevr.,\rsmat
hoe mooi dat het is. Op die twee reken ik clan ook weer. Kwart
over negen vertrekken ve bij Jelke Bethlehem naar de Tijnje en
<lat worCt een knal partij.

Zwart tegen Ce henden,',net een ein,-lstand van 4 tegen 3.
Eên afgekeur$ Coelpunt en êên Cie niet zat maar we1 telde, Cig
scheidsrechter is een grote oen (als ome Joop cl.at eens hoord.e),
werd. rni j later even meegeQe.eld.
Daar ruas FedCe het ook mee eensr vant d.ie haC natuurligl: ook weer
iets. Ditmaal- had hij lasl, van lrintertenenr kon clus niet in r1e

voetbalschoenen, nu dan maar op l-aarzen. Ja en de scheidsrechter
heeft het niet eens gemerkt, vertel<le hij mij na afloop. Geluk-
kig, FedCe dat de scheidsrechter het niet hoorcle, volgcns mij
had hij het r,rel gezien, maar een scheicl-srechter dc-,,et lrel eens
vaker also.f zijn neus bloed, Snap je, gij bongel!!!

Ook moest ik namens Ce spelersraa<1 van de F.C. Cor Brornrer
van harte in cnze selectie vervelkomen, later zullen ze het nog
we1 persoo'nlijk doen Cor. Maar zij moesten voor een bespreking
naar spo"tcentrum Zeist' ja want Argentinië komt steeds dichter-
bij. Nu Cc,r ik zou zd zeggen maar veel sp,3rt genoegen bij
V.V. OlCeboorn.

Jan cle Jong.
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NU GEHEEL TETS ANDERS..

Op 15 april a.s. za1 de kopeigroep Spektrum een Concert ver-
zorgen in de Hervcrmde Kerk van Oldebcorn. Hieraan zal medewer-
king worden verleend door c1e bekende ver.teller Dhr. Sikke Doting
uit Workum. Hij zaL de kopermuziek ui.t vele eeuwen afwisselen
met Friesche gedichten en vcrhalen'-b,a, uit het r,rerk van Fe<lde-
Schurer. Het concert begint om 8,00 uutr ts avon<ls.
Toegang gratis. Er r,lr:rdt na afloop gecollecteeld"
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Frogramma Vrijdag t4 April à.s.
Opening d,oor onze voorzitter 20.45 lntr {

eerder hoeft niet r,rant dan is er
toch geen koprmaar we zorgen d.at

Bingo
we nu wel- op tijd zUn want de
begint precies 21.00 uur
Er ztjn zoveeL prii zen dat hre )
desnoods tot d.e ancLere morgen (
kunnen lcingospelen, dat doen we /
natuurli jk nÍet, iLe commissie, (
ja u leest het goed er is voor \
d"eze avond een commissíe Ín hct /
l-even gcroepg3 rgffL ziclt l:ier \
Donderdagavorld. Ï,og eens over buigen,
vrat er uit d.e bus lront ztet u Vrijdag-
a.voncl wel" De prijzen zLJn geschonken c]óor
orLze mid.denstand, hier ltomen we volgende r,ree
uitvoerig op terug. U kunt wlnnen, 2 platen
hard board, , ora.n j e}coetrc, J0 betontegels , bl.oemen,
fruitmand,-buinh.arlc,etent je voor 4 personen
en.z. eYrz.eYLz'.

Verloting van een fÍe'csrBatavus, l:r.ier komen we volgende
ïeek ook even op terug.

Dansen kunt u op de muzj-ek van rrth-e crisito'srdat zilc
ook we1. goed

Àl.s u nou een goed" humeur meeneemt dan kan het

{,q H"':ï"ï;:"ï::"ï1::
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Zaterdag vertrokken ve naar Sexbierum om tegen A.V.C. te voetballen
(of zo iets). Half vijf begon de weclstrijd met A.V.C, in Ce aanval,
er r.rerd van beid.e kanten nog al uat rommelig gevoetbalcl,.

Tegen de vefclverhoucling schoorJ.e lí. van Kalsbeek uitstekencl door
drie man te passeren en te schoren, 'l-0. Maar dat werd. cloor A.V.C.
snel recht getrckken met een kopbal 1-1. vlak voor de rust schoorden
onze tegenstanc'lers veer met het hcc-fd 2-1 .

Na de thee (warmte en suiker moesten we er maar bi.j d.enken) werd
de stand a} snel 3-1 dcor een kleine blr.mcler van onze teepei. '--

Maar toen trokken wij in ce aanval wat in een dc,elpunt resurteerc.e.
Doelpunt rrerd geschoorC dcor J. Di.jkstra 3-2.

Nu hadc].en wij nog hocp doordat !I. v. Kalsbeek gevloerd werC in
het stra-fsckrop gebied.. Maar ce scheidsrechter zag zoals gewoonli.jk
niets, Zodat het ons geen strafschop oplevercle.
Door een blunder in onze achterhoecle verc het 4-2 zoclat we de r*ec-
strijd wel konc].en vergeten. TensLotte werd het ncg 5-2 door rlezerf-
ce fout in onze achterhoede. De buitenspel deugce l/eer eens niet.
Toch was dze uitslag enigszias geffateerC. Nu hopen we maar dat de
volgende rueclistrijd ons een punt oplevert of zelfs twee .punten.

lÍ. Visser,
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B r5,7B.

OLDEBOORN 1C IRNSUI{ 1C.- 1-1 .

Zater,Jag moesten ve voetballen tegen lrnsum.
We haCden een beetje weemoed omdat we <1e vorige keer met 4-2
verloren hadden. In de eerste paar minuten kwamen ve bijna niet
aan íe bal. Maar later waren wij iets beter.
Romke kreeg de bal mc,oi aangespeeld en scoorde. De bal ging
tussen de voeten van de keeper door.
We kregen ïreer wat moed. l{aar het geluk zat ons niet mee.
Johan pakte een tegenspeLer iets te hard aan i.n het strafschop-
gebied. De scheiCsrechter besliste ten onrechte een penalty,
en hij werd benut, stand 1-1.
Toen floot hij rust, roelof rrrerd voor robby vervaïrgen.
Na de rust speelCe we verCer, maar het ging niet meer zo goed.
líe gingen een beetje prutsen, de voorhoede misten veel kansen,
toen .f1oot hij ile vedstrijd a-f Cus 1-1 gelijk.



Volgende keer beter! !

Marcel Veernan.
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PROGRAI'{MA.-

@.
E pup. Tijnje - Oldeboorn 1O.00 uur
a Jl*. Oláeboorn - Delfstratruizen 15.15 uur S.C.osinga Ír.v.t
B jr.rn. Tijnje - Olcleboorn 14.O0 uur S.Landman
C jun. O ldeboorn- Drachten 3C 11.0O uur K. Post Í1.v.*
C jwr. 81.!Íit 6C - Oldeboorn 2C 11.00 uur teider

Êg. de Sweach ZyI 2 - Oldeboorn ZYï 13.00 uur Leider

lg-.g.il.
D.T,D. - Oldeboorn 14.00 uur J. Sikkena
Oldeboorn 2 - Nieur^reschoot 4 14.OO uur J. v.d.Berg n.v.ï
Olcleboorn 4 - G.A.V.C. 5 10.00 uur A. Looper o.v.-
G.A.V.C. 4 - 01de6oorn 3 '12.00 uur Leider

.@,if,.
E pup. Akkrum - Oldeboorn 9.00 uur
B jun. Old.eboorn - R.W.F. 15,15 ur.rr M.de !íith Í1.v.*
C jun. Tijnje - Old.eboorn 11.00 uur J.H.Bakker *
C jun. Oloeboorn 2C- BerlikuÍn 2C 1'l.OO ur.rr A.Veenstra - n.v.^
Sen. Oldeboorn ZM - Jubbega ZM 3 14.00 uur H. wouástra o.V.*

Oldeboorn 1' - Oostergo ? Bekerwedstrijd ïr.v.*
23 april.

Renado 3 - Oldeboorn 2 12.00 uur L. Nauta
Blue Boys 3 - Oldeboorn 4 10.00 utrr H. Kamminga s
Oldeboorn 3 - R.Bergum 9 10.00 uur Joh.Rooks o.v.-

Oldeboorn ZII op 22 apr.il kan nog verandering in aaÍrvangstijden
komen.

*: oovr = oude veld, R.v, = nieuwe veld.


