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gIEEZIq!!

Het begin varr deze conpetltie is voor Ordeboorn I nou nletb-e_paal-d f lorj_sant verlàpen .I{ocht afs excuus voor àc eerste wettstrijd ult tegen het artljdlistigc Bakhuizen gelden "de Boarnsi""-iË""ïi""-i3s achter derug' net arle gcvolgcn vandien, .'roo" áe-iióààË *5áut"ijà-Ë"iátd.at niet ne,cr.-Doch'ook de àe wed.stri jd in dit prille sei"zoenwerd. een ncderlaag voor de zwart_wiltë-.-+ 
g+v vrr

De d.crdc wedstri jd. 
_uit_ tegcn nct, óverzcers gebied Terscherllnglevcrcic ar-wcer een desilluó1e, rrct +-o zegàvïó"àèi a" eilanc-bewoners, zodat ríe weer trooÁteloos onaeriàn-àiààr, *"t o puatenult 5 wecrstrijcren. .{ifijn, n" 

"èstón Àii"-"áá"ró"ïËï"trr3a"rr, dus..Hct twcede eierttc ooir át niet. erg overtuigend. door uit net deforse ci.jfe ls 5-Z te verliezen tegen Stanfries 5. Toch leek hetbegin voor hcn uiternate itorisanï, *á"i-"á*Jl"'t"rr uur spelenleidde oldeboorn. door 2 fraaie ao"iprrnlcn-n"i-Ë.Ëur.stra met2-0. He]-aas c',uurt een rEcdstrl.icl arií;à ód ;ï;"ï;;"", 
"" l1etenhet J.ater J-c1ijk zittcn,ïn hun 2e waesitijit, tl.ris tcgcn 01yph1a. 4., nc.men ze rcvachedoor het zwakrre oÍvprrro 'ct dË-koriï,ái"itré"Ë"'ïr.i t" versr&an.De eerste he1ft gii! het nog ieer rloeit_i jk, cloch-na de rust J.iephet rcLkcr,,-a1 nócsí "gastsiciàr'r I{.K_e ef stra het voorbeeldgeven door het scoren ian 2-fraai" á;ip"r;;;.*"Het Jc begon dezc coupctltià ;.t e;-AËiijiËior, uit tcgenDrachton 9.,0p zich geên slechi rcsurtáat á"oft-ó"à en z,e zege.vierd.en in huT ?e weástriJct net ó._1 van noóà_eé"i--ï,*F:'ts:ia t1 -.rE ëT_ru'o a erae-Èeg-e ns tdrráeria?J =i" !iii" 

""a 
e in e en 1 _1gelijkspel, dus nog steeds 6ng;sfagén.

Voor het korrende weekencl onze vo3_gende prognoses:.ldeboorn 1, Thuis-tegen D,T.D.,-noet àurËlóáài"ijrl besJ-lst(krmnen) wináen, willei ro ái-i-sói-ro-"n_"ni!"irrJ-nËáaraaien, orhun d,at 
""1 .l*_Llgl_1s vers l. nusn rN Dx ïLoEG BESNGEN ï,IJKT ONS!DRÏI]GEND NOODZÀMiÏJK

Oldeboorzr 2,, ui!_ tcgen.sport Vercent fr wacht cen rloelJ.i jkewedstri_jcr-, 
'et :rl1c ínze t'"ó"t rtéi-To"n'"àËàïiiË"Ëi;r, rrlu" turr_nÍnste 1 punt uit tc slcoen.

Olcleboorn 5, thuis tegeir r.targa 4, lijkt ne .w.eex favoriet vooreen zese' De??.rloe€ vóorsper-ikr'mitË trun-inzàï Ëi w* er de hereconpetitie biijft, áat ze èen gróte 
"ár-u"ri""-"pàïu" in d.eze4e klas G.

Het 4e_, ook a.]- lrecr uet het. 5e thuls spe]-end., tegen Surlarlster_veen 4 kan ook we1 w_eer op een zege reltenen, nlts ze deI'Feansters' niet zu11en oàaurJ"láïi";;--lo;*ir"ï*iË á"ro reclstrlJrlza1 wlnnen voorspcl. irrrdat.hct d-n oàá" iJás-ïË"Ë""Ë" zar araaicn.0ldeboorn zn 1 noct oprdtten in en tegen-eo"rààiJi u" z.Een gelijkspcl- zou ons*nict to"bor"., náar wel11chi zit er noerin_petto voor hcn. Àfiuachten dus naar.
"De.Jeugclploeg'.' (:iou J"ug{.,. ) o"irá"gt Hark.Boys 5. Na }runglorieuze overwinningen tót d.usverr. zou Je zeggen-weer een nakkie.Masr ónd.crschat clc HàrschietàrÀ'nrót-aezó rrnt[Ën- oË"star aaratigwat naterlaal in lmis, Ous oppássen geboden: - --- --
0f dat 'rHarschietersir good is weet 1k nlet. J.S.

J.M.

De heren leidcrs t.w. À.Blankenberg, J.MÍJnhcer, S..ïager,
{.NiJholt' J.rf d' ttreen, G.Olter è"-J8ír.-uo ,rong word.cn verzochtdinsdag 26 septcrrber á.s. ! Zo.jó ",rr-r" C" iËntfi;-;"#;;igte willen zíj-n, é(,n en ancter nei trei-oàg op au--éiiiail;g";;"voor clc naand Olrtober.

secr. J.Sboelstra



Van d.c j eugdkonnissie.

}/egens stucLlecmrrte hccft Bauke Haspels geneend, te r,roeten be-dankcn a1s j eugd s c crctar is
langs -dczc weg wi11cn ylj her: bedanken voor hct werk c1a"t hiJvoor.dc jeugcl cn v.v.Olclcboorn heeft gcdaan.
De j eugctkonni-s sic hecft in c1c persooi von irai.o van DiJk ecnnieuwe vervangcr gcvonden.

lfe wensen Haico veel sukses toe nct creze ni-euwc fuakt i c en vragen
c en iocr,ers ned.cwerking on het rtert zo licht nogcli jt i. -""Ëu" 

n"hopen dat alJ-es naar wcns zal verloren.
Dus ccn Ícdcr c'ric nocir-i_jrrhec'Len hcóft in vcrbanc nct crc jeugd,kan bi j H.van Di jk of c1c iej_clcrs terecht.

IiIo d.e]--S taiut en .

il_hotc1 Gocrrcs, vragLn

ie_gg!É_:lÈ_Iggl, vrasen
cn bij c].c bc stuurslc cle n.

Dc door hct bcstuur uit

Nancns cle jeugd.konnissie
J . van Kalsbc clr .

o-0-0-0-o

aan de heer Tlgchelaar,
a,an clc heer va"n clcr Ï'eer,

te schriJven,

Het bcstuur van clc v.v.Olclcboorn is vootztenens clc noclel_statutenvan dc K.N.V.B., op cnkeJ.c vcrancr.cr j.ngen na, tn zrn gàháol-ovo"tc ncncn.
Copleën va"n clezc nocr.el-statuten zuJ.Icn vanaf zatertlag 2J sept.a.s. 14 c',agcn ter j.nzagc liggcn;
ig_Êg_tJg$$! r vragen aan cr.c clanes Reitsna en Rinsna,

bu I t c nse wo n " 4t_ggUE{E__!g!E_ryvEE !A!EE rNG ni c1d e n o kr o b e r
za1 da"n zi-jn oorclce]. lruI]Ílen vc].1cn over het voorstcl
bcstuur.

secr. J. Spoelstra

0-0-o_o_0_0

TE KOOP
1 paar vo etbals cjrocncn naat 4

S,lJierc'la Weaze 2

0-o-0-o-o-o

Pro granna 2J Sept. a.s.
D
11

B

pup . O1c'icbo orn
pup. Uc'liros
scn. Gorrecr.i jk
scn.0]-c'lcboorn
jun" Jourc 2bjun. G../;.V.C.

- la"irgczwaag
- O]-c'ie boorn

zn2- 0lilcbo orr\ zL1
zn2- Ha-'.lr. Boys !

- Olc'rcboorn
2c - Ol-clcboorn 2c

l-O . 0O uur
1l-.0O uur
14.O0.uur
1/..OO uur
11 .0O uur
11..00 uur

n.v
T j . Zanclstra
J.B.G.Vuist n.v
1e ic'ler
]-e iclcr

J. Stoe lwinclcr n.v
I.,.Min-k
Il.Mulc'lcr o.v
]-eicler n.v

prograltía 24. Scpt . a. s.
sen. Old.cboorn - D.T.D. 14.OO uur
se n. Sp.Vereent 2 - OJ-cl.cboorn 2 IO.OO uursen. Olcïcboorn J - llarga 4 IO.OO uursen. Olclcboorn zl - Surhuisterveen 4 IO.JO uur

0-0-0-0-o-o_o



Oldebóorn E-pupi1len - ?

16 september noesten ïe voetball-eÍr. líe verloren met 1-0.
Reaé stond op tiep. Hij kiepte goet. I{et had neL 5-O ku&en vezen.
Eerst sgoordèn de anderen een doelpuat dat ras buitenspel.
Gelukkig r^tas het geen 2-0.

Jelle Teunissen.

. o-04-0-0-o-o-0-o

D-pupillen tegen Roocl Zwa:rt (Knipe).
líij rnoesten 16 septe[ber naar de Knipe te voetbalLen. lÍe noesten on
13.15 weg. Toen wij et waren ontdekten ue dat Siegfried er aiet sas,
(t r..igikeurig op tijd afgezegd, cntbreekt er bij de neesten aàn, en
lateÍr de Leiders in de kou staan. Leider.)toen werd ik aanvoelder.
In de eerste helft stond theun op goal. Toen verd het 3-0 voor de &:ipe.
In de tweede helft stond Siepie op goal. Toen kreeg Knipe ook nog
3 goals. De eindstand was 6-0 voor de Kripe.

Jelle ilierda.

-o*o*o--o-o--o_o-
Deze keer lreer nict-het clubkrant je in zrn vertrouwCe gel-ejasJe,. oorzaali, hct weg.vallen van onze typistes, Gea Hófstrakeelontsteking, beterschap en Janke Uoekstra j_s'vandaag jarig,
gefeJ.iciteercl.
lí1J -nenen tc qogen vervrschten clat ile keelontsteklng van gea
en. c1e ver_jaar<1ag van Jnn5e volgend.c lreek weJ. over áat zjjn.Dit geheel is nu getikt cloor J.S. en pj_et Rocr,enburg, net cr.ankaan Plet.

red.
--- o_re.o_o_o_o-

BIÀDVIINIING

en lenr,rert vcrtelde
Twee A1il Boarnsters zagen elkaar tiJc'l_ens de laatste gondeJ--
vaart voor het eerst wecr sinds 27 Jaar.

ttHoè gaat hct thuist'ItPrlna, bij Jou ook ?'l
freurig gezicht.

rri{et -!i jn vrour^r gaat hct goed, nou cn. . .vAn !',e kinclcrcn is
er ó én ].e sbi-s ch e n c1e andcr i-s hono tl

"$991 lo !9.q ngu zorn trcurig gczicht bij zetten, nan lreesbllJrrK WoU DÀT !rIJN KINDEREN ZO tERnN KoNDIN.

TE KOOP
2.8.a.n. sportwagen, nerk rrBliBO SPECIÀï,|I

frannssf, spee].c].c ee"st in een zondagselftal, nu Ln c1e

zaterc'lagploeg, 
^lS 

HilÍ DiLT 00K NIET BEVAIT D N Wït IIIJ
rN DN NÀCHT?ÏJOEG.

Oehoorcl I'nag ik va.n u ecn ACCrJNSENBROODJEI

0.o.o. o.0.0.o
l{i j hopen clat er tÍet Ereer geschrcven zal worden cloor onze
lezers, copiJ inlevcrcn ulterliJk naanclagsavond,.
Reclactle-ad,res DS .NIEUWOIDSTR. 1



0ldeboorn-2 - Olyphia-{
Na de wat geflatteerde 5-2 ned.erlaag tegen sten-eries (harverwege de tveede helftnog rnet 1-2 voor) uas het ver duideiijk gewordeÍr. dat bepaarde spelers niet op d.ejuiste plaatsen stond.en opgesteld. Tegen oryphia was de opsteriing dan ookdrastisch gewijzigd en over hèt algemeen draaide het nu iets beterl onze tegen-stander beschikte over een vrij oud eIftal en hielden het tempo taÀg. ótaeUoornhad in de eerste helft de strijd dan ook ar kuru:en besrissen át" ,n"r, zelf hettempo iets had opgeschroefd. en wat minder royaal met d.e kansen vas omgesprongen.onze verde<tisins (nos niet helemaal op elkaar i"g."pu"ia) ;;'.;; ioËii. ,.. u"sPoradische cowrters van Olyphia. llet was H.J.v.d.Kri.eke clie de score ofenae enook nog een keer de rat tro.Êr zodat d.e rust net een 1-o voorsprong aanrrat.Herrlie kon de tweed.e helft lregens Lrexkzaamhed.en bij een uo"r 

"iui"^Àu"p"r"r, "r,verd vervangen door M.Kree-fstra. Deze gaf meteen zijn visiteka.rtje ái'àoor twe"gave doelpunten te scoren. De gasten profiteerden hierna van een ónop)-ettendheidin de Boalnster achtelhoede (s-r). Oláeboorn begon nu pas op volre toeren te draaien
i.S: g.:td?l onze tegenstatlder ver terugzakte en volkonen uitgebi.ust leek.n.voor.stra(2x,, , .il.Oosterhof en S. Rinsma voerden de score tot 7_1 op. In de slotfasekreeg olyphia nog twee tegentreffers cadeau; het eerste na een afschuvelijk nis_verstand tussen tÍ/ee vercredigers, het tweede na te laat díchtklappen vari de buiten-sPerval ' Ei.ndstand dus 7-3 in het voordeer van ordeboorn 2. De irur.r, o..,r.a.nanen Jappie lÍagenaar nog bedankt voor resp. het fluiten en vlaggen.

S.Huisman.
---o---

0ldeboorn zn 1- Dr.boys B 6-0.
Zaterdagniddag moesten Írle onze tveede \,/edstrijd speten en !re1 tegen Drachten.Het was tevens onze tweede thuiswedstijd. Het ueer was goed en we gingen optimis-tisch ten strijde. In de eerste heJ-ft iregen !/e een paal goede kansen, maar deschutters van de voorhoede breven in gebreke. Toch na ongeveet 20 nin. maakteRirmert er na eelr' solo 1-o van. Maar áe Drachtsters r-ieten het hierna nog nietzitten en ze trokken rnet zijn allen in de aanval. Maa-r de achterhoecle en onzeleeper aren in goed.e vorm en konden de aanvallen afsr-aan. Na nog enlere countersnaakte Mei.Ílt er 2-O w:yr. door geed--ve€+ber:eièe:rd_Ê?k van €<#s v.á.Spoet;Deze speLer hadden we geleend vaÍr het t'reede en nàakte een goed debuut àn noetda"lrom maar Ín het eerste blijven. r'Ie gingen de rust in met een 2-o voorsprong enhadden de, halve edstrijd dus al g"rot*"tr. Na d.e thee en lrat rnoedige voorclen vanonze coach van der Veen gi.ngen we cle tweede helft in. Na eerst Lrat aanvallen vayrde Drachtsters te hebben afgeslagen lukte het onze voorhoed.e weer om te scoren.Rirunert naakte er3-O van en Meint 4-0. Hierna hrercl er nog in eigen d.oel gescooltdoor de Drachtsters. Rinnert maakte het karvei af cloor er 6-0 ván te maken. DÍtis dus de tweede overwinning van ons en laten .,oe hopen dat er nog veren zultenvolgen in de derde klasse dit jaar. zaterdag moeten ve naax correai5k, ve noetendaar ook 2 p,nten Lreghalen. Het za1 echter ve1 moeirijk zijn, rnaar áe'neur er inen succes zal volgen.

Jan v.d.Meer.

--0--0---

OLdeboorn zm 2 - Oosterrneer.

Na de eerste tuee wedstrijden te hebben gewonnen, gingen we on 15.15 uur naaroostermeer. Om 16.i5 ur' begon de wedstrijd; lie hadden zofn 5 min. gespeeld enW.v.Kalsbeek maakte er 1-0 van. Dat was zrn gste goal van het seizoàn.Na zorn 15 min- maalte oostermeer de gerijknaker. 10 mi.n. later was het weer!í.V.Kalsbeek die de bal voor het doel schoot en K.v.d.Velde maakte er 2_l van.Dat het nu vel een dolprrnt was wisten wij niet. Volgens de keeper r,ras d.e ba1 a1achter voor llirlem de bal voor schoot. Maar de scheid.srechteï r,rees naar het
midden dus 2-1 . Even later was het alueer 2_2. Toen gingen we om thee en begonnen
weer. Oostelmeex najn de aarval en maakté er nog 2-3 var. S.teumissen en
W.Zandbergen en F.v.d.Meulen bed.arkt voor het meespelen rnet ons.

J .v.Ka1sbeek.

--0--0---0--


