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OVERZICHT:

Tegen DTD begon de victcrie!
Eindelijk dus cle 1lng verwachte overwinning cldt seizoen.
Een verdiende overwinning menen wij, a1 leek dat er in de eerste
speelhel.ft nÍet op. Met 2 spitsen kun je ook wêinig vrx:riderk vef-
L'achten en in die periode vas o.i. D.T.D. de betere ploeg voer
vat het veldspel betrof, doch ook hun voorhoede is niet het sterktL
deel van deze ploeg.
Dat het tenslotte, in de slotninuten, nog 3-0 verd, is alleen van
statisch belarg, Coch de eerste-punten zi.jn dus nu binnen en mogeli';.
volgen er a.s. zondag uit tegen St. Jacob ( onder leidj-ng van Chtis
Lantinge) ueer 2 pr.mten, nu het zelfvertrouwen weer !/at teruggekeer
rijkt.
Oldeboorn 2 verloor, feitelijk oÍuodig, met 3-O van Sp. Vereent 2.
Pech in de eerste helft voor ons, (ba1 te3en paal b.v.), slordige
.foutjes in de achterhoede, Ieiden tot een 2-0 achterstand bij rust.
Na rust een bijna oppermachtig oldeboorn, maar Uet ontbreekt ons in
de voorhoede aan de nodige manXXilCHT.
Iíat er ook Eeprobeerd werd het lrou niet lulken. Toch Iraren er vol-
doende kansen voor ons. Er zal nog ve1 wat gesleuteld moeten L'orderl
bi.j deze ploeg. Zondag ( 10 uur ) tiruis tegen koploper De Blesse "
zal- er ongetwijfeld uit een ander vaatje getapt moeten vorden, rrill..
lre tenminste enigzins meedraaien dit seizoen.
Het derde bleef op de goede weg via een thuiszege op líarga 4, en b1j. i
zodoende in de bovenste regioenen van hrm tlasse.
Ook zondag a.s., uit tegen Rheem Bergnln 8, lijlen er zo op het eel'sl-c
gezicht niet a1 te veel problemen voor hen te zullen opdoernen, maar
het blijft oppassen.



Ook het 4e leek zich veer herstetd te hebben na Ce neclerlaagvorige week in DÍ'achten. Thuis r,/erd. Surhuisterveen 4 met ,,spèels:
gemak'I overmeesterd in een doelpunt_rijke_wedstrij d (FSf).----
zondag uit tegen de sveach 2 ( !) lijkt op het eerste gezicht
een moeilijke klus doch de uitslagen tot dus_vex tonen aa.n datdeze ploeg nakkeli jk te verstaan 'iê (zelis aoár Brue eoy; ti; dus. . . .Oldeboorn zn 1 speelde uit in en tegèn GorreCijk 2, Het Lrerd een4-4 gelijkspel in een naar vij hooráen, ,"", "ór "ii.j; ";;;";;;g.Zaterdag uit tegen Oudehaske 3 moet er toch meer inzitten .lan eeigelijkspe] menen ve, f,.I moeten lre eerli jkheidshalve er a*, toevoegendtrt we deze tegenstanders nog nooit eéns gehoord hebben, laat staLzien voetbatlen, dus...... (btrdvulting ,ir Js wer aentén. . . :.:i--'Oldeboorn zm2 tenslotte verloor o.i. nógal veTrassen thuis tegenl{f,rk.Boys 5. De IL\RREKIETEN hadden dus icch meer in hun mars àan,wij dachten of fukte het cleze keer niet ,o go"á goatgettel Willeny. K. ? Tja, trip nrtuurti.jk niet elke dag ieest!
Zaterdag (alveer)thuis tegerl Dr. Boys 10 (3a, tien) moct er tochvel weer gevounen kunnen word.en :"ijkt onÀ.
Elk ander resultaat zou ons tenninste verbazen.

J.l'1.
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ZA"\IVOET.B.\L

In het clubblf,d van 2 weken geled.en rÍerd het een en ander uit d.edoeken gedaan over het opgeven voor het zaalvoetbal.
De re."1kti.es 

- 
hieroB zijn tot nu toe ronduit teleurstellend te noemen,aangezien uit een rattal vaJI ruim 60 Lctieve voetbal-Iers slechts11 enige belangstelling toonden. De he1ft van deze spelers zi.jn ookncg niet eens elke keer beschikbaar, terwijl de spelers van heteerste cp dinsdagavond niet beschikbaar zijn d.aar onze trainer biivoorkeur niet de voltaltige selectiegroep wil trainen (0. zaaf*.jistrijden vorclen uitsluitend op cinsd.eg_ àn voensJ.agav.r,e g"=p..là).Het bestuur zal zich een volEencle keer we1 vijf keàr Ueaentá, afl-vorens op aandringen van de leden van de lagere elftallen een tveed.eteam in te schrijven.



Dezelfde leden die het nu laten afveteí.
Voor woensdag 27/9 vord.en er weer een achttal spelers opgetronnel.l
en zal voo! de derde achtereenvolgende keer een bestuurslid als c-.:
fungeren, daar ook voor laatstgenoemde functie geen enlele interes:.
blijkt te. vezen.
Het volgende progz'amnE is vastgesteld voor voensdag 11 okt. net dc
wedstrijden oldeboo"n-langezvaag en Oldeboen 2 - Sportclub 2, te
spelen in Heerenveen.
Uiterlijk een veek van tevoren dient het bestuur minstens 2O aan-
neldingen binnen te hebben, anders zijn ue genoodza3kt een tean
terugtetrekken net als konsekventie een forse boete voor Ce vereni. -
Bij een aantal van : 20 zaalvoetballers kornt de extra contributie
(:O% t att de totale kosten) op f 15r-.
Er dienen nametijk 34 vedstrijden (18 voor het eerste en 16 voor i-i
tueede) te uorden gespeeld, tctrrijk elke wedstrijd "f 16150 kost.
Bovendien wordt door de bond eell toeslag.van.f 1,/j perlid in rekc.,
gebracht. Bij meer af,nmeldingen vordt de contributie d.us iets 1ag.:',
hoevel vij niet aannenen dat d.e financien een bezwaar zijn.
In afvachting van uv real(ties.

Het Bestuur.
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OLDEBOORN4

De eerste wedstrijd van de competitie vastgesteld op 3 sept. vlak :

de feesten var OrrlN j e Nationaal werd gespeeld. voensdag voor de fer:.
Blue Boys ! vas de gastheer. Het ging allemaal nog een beetje moei: :
aan beiCe kanten zo na de zomervakantie, maar toch trok het 4e aan
het langste eind door uiteindetijk met 6-3 te viruren.

Zondag 10 sept. Uispofia 3 op bezoek bij ons"
ook hier is niet veel van te vertelleq, alleen een harde storm v@.'
van regenbuien. In een vedstrijd die eigenliiJk niets m et voetbal i!
maken had, verd er. veel te hard gespeeld wa! resulteerde in het uia
het veld sturen van een lÍispolia speler. Het eni.ge leuke vas r,re1 (l-:r
ue er 2 puntjes aan over hielden. Ite rÍoÍrnen namelijk met 1-0.



De week daarop naar OIIB 7.
Dit bleek een zeer geroutineerde ploeg te zijn die liet zien, d3t
als je ouder wordt en dus niet meer zo snel bent nog ve1 degelijk
een partij voetbfl kunt spelen.
Ze stuurdÈn cns dan ook van het kastje naar de nuur en met de rust
keken wij aI tegen een 4-0 achterstanC .ran. De einCstand 5-0 voor
oNB r,ras dan cok volkomen verdiend.

Zonclag 1.1. de vedstrijd tegen Surhuister-
veen 4. Het 4e ging er welgemoeC tegenaan en na een k\,rartier spelen
hadden we a1 een 3-0 voo"sprong. In het veld gingen a1 steÍunen op
van dit vordt lrel 10-O.
Mf,ar dit viel wel enigz ins tegen naarrnate de eeaste helft vorderde
kwamen de gasten steeds beter i.n hun spel met als resultaat een
tegen-goal. Hierna uas echter de beurt weer aalr ons en we gingen
rusten met een 4-1 voorsprong.
Na de rust een enthousiast oldeboorn rna fr pral en 1at stonden doelï
punten in de weg. Toch lukte het on 5-'i op het scorebord te krijgen.
oldeboorn ging nu rustig aan doen, drong iets te ver op. Dit resul--
teerde voor de gasten in nog twee doelpwrten, zoC-at de einduitslag
5-3 verd in ons voordeel.
Een leuke wedstrijd, die goed geleid rverd door T. v.d. Iêan.
v.d. Laar nogmeals hartelijk dank voor je bereidvil ligheid deze
vestrijd te willen leiden.

À. Nijholt
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GORREDIJK 3 - OLDEBOORN AN 1 4-4

Een runoerige vedstrijd r'ra:r in wij het hoo-fd koel wisten te houden.
Het begon al voor de vedstrijd, vij konden vaB de helell geen in-
speelbal kri.jgen, terwijl wij er 2 ballen op na hielden.
DÍaar na lang gezeux kregen we toch een bal.
Toen begon de uedstrijd en wij wisten al na 5 minuten te scoren
Coor goede inzet van Rinríert 1-0. Nog geen 2 minuten later kreeg
Gomedijk een strr.fschop, onverdiend natuurlijk, toch 1-1 ,
Maar 10 ninuten later kregen vij een strafschop, vel verdiend



natullrlijk, deze rrerd benut door Jar,rel M. Hofstra dus 2-1 .
Met deze stand verlieten vij ook het veLd voor de thee.
Na de rust kvamen we onder zware druk.
Maar toch wist RiÍunert weer te scoren, 3-1.
Maar weer kvam Gonedijk en scoorde 2-3, een pocsje later werd U1..
bi j Ce benen gepatt door d.e doeLm,]n. van GorreCi jk, penalty d.us, ei..
alweer benut aoor (5a u raad het aI) u. HofstrÁ: z-4.
Toen liet Gorredijk het hoofd eventjes hangen, ,lus wij hadden goe,,.
Toch na een poosje kvamen wij weer onder zeer ztrare druk en een d..__
pwrt bleef dan ook niet uit, 3-4.
10 minuten vooï het einde !íist Gorredijk veer te scoren, ê4.Ik vreesde het ergste, maar toch wist Rinnert weer geva:rlijk te r. I
naar tegen hetil werd een overtreCing gemaakt en de schei.dsrechter i.,:_niet lrat voordeel was.
llij kregen een vrije trap en daardoor kregen wij nog een kans, ma.:r .
het gevaarlijk kon uorden floot de scheiCsrechter af.
Nijholt nog bec'ranlt voor het goeCe vlaggen en het zijn van een Ece 

-.

rescrvc' 
L. visser.
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OLDEBOORN Z}.{ - HARK. BOYS

ZaterCag npesten Lre tegen Hark. Boys aantreden, die Gvenveel pr.rntc_,
ons had.
Na het beginsigmaal gingen ze direkt in de aanval Cie Coor ons \,/cr.
afgeslagen.
Verder ging de strijd aardig gelijk op.
Maar toch na een harfur.rrt j e spelen ving een varl onze spelers de be:half op de borst, ha1-f tegen de arm op.
De scheidsrechter wees onni.cldeJ_ijk naar de stip.
En de tegenstandÈrs kregen een O-1 voorsprong.
Toen moesten lrij we1 aanvallen, maar het gêlulte niet cm een bf,l ii_
netteïr te kri j gen,
Na de rust gingen we eerst veer in Ce aanvf,1 en het resultaat blec,
toen ook niet lang ui.t, Cees van der gpoel- scoorde, d.us 1-.1 .
Maar we mochten hiervan niet lang genieten.



Enkele minuten l"ater Ltisten de boys er toch nog 1-2 van te naken.
Dit was tevens de eindstEtd.

Jelle Otter
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TE TOOP

2 paar voetbalschoenen

naat 42 en 6*-

P. Otter
J.D. str. 20

TE KOOP

1 paar voetbalschoenen rnaat 6t
2 paar voetbalschoenen m3at 7

Hilbert Dijkstra

PROGRAM!.!\ 30 september

D. puF. F.F.S. - Oldeboorn 10.00
B. pup. oldeboorn - Irnsum 10.00

sen. Oudehaske 3 - Oldeboorn zm 1 16.15 A.C. v.d. Zee
sen. Oldeboorn Er 2 - Ilr. Boys 10 14.00 Leider

B. jrrn. Oldeboorn r Read Swart ^ 11.00 S. Iandl?tan
c. jun. Oldeboorn ; Hrv. Boys 2- 1'l .00 lc. StenPher
c. jrm. oldeboorn 2'- Read. swart 9.30 Leider



PROGIAI.[4{ 1 oxT.

14.00 &. S. Lantinga
1O.0O il. v.d. Ende
10.00 B. Bok
10.1 5 R. v.d. Meulen

sen. St. Jacob
OlCeboorn
R. Bergnr:n
de Sueach

3
4

B-
2-

Oldeboorn
Blesse 2
0ldeboorn
0ldeboorn

Van de SCHEIDSRECI{TERSVERENIGING HEEREI,I.EN EN OMSTIEXEN

aan het besturr van V.V. OI.DEBOORN

Zce! Geacht. Bestuur,

A1 een paar jaar doet onze,vereniging pogingen spelregelvedstr:i:
::::. iï:"r"" te orsuiseren. oe iaaisie-a liar-ecnter zonaerr s 5 L/r-L LCIJ L .

lleuicht zijn door ons in het verleden de uitnodigirg en te lait:vcrzonden kraardoor Uv tijd om e.e.a. 
"oo, l. Uàr.iden te kort,,,.

Vandaar dat wij u net deze meedelen, clat we ookpoging zulten doen tot de organisatie van deze--konen.
dit jaar ueer c,,

ï'edstrijCen te

De voorrondes voor het rayoa Heerenveen zu]1en worden gehoudenop.wijdag l9 j anuari 1919. De .roo""or,à"= 
-.roor 

á. p"o.rinci"Frieslancl- vorden gehouden op vrijdag 9 -eebruari- in D"achten.Daar.na vc1gen nog cle finalc" 
"ooi irát- oi"arii"no."u op vrijda:,2 maart in Sneek. De landelijke einaronae t"""i.tt" op zaterdai7 april in ,\mersfoort.

I: y:lband net het Z5 jarig bestaan van de F.V.B. vorden b.g. i,,,stlijden clit jaar onder auspiciën van deze uàrrá georganj.see"a.
Een team mag bestaan ui.t: 4 d.eelneners, 2 reslrves en 1 coach,De samensteLting van een team is vriji ;"-;;;.; .it, B en c jr.uri_rdeel van uitrnaken. ook nag een team geheel beltaan uit A, B of Cjunioren.



VooI vat de leeftijd betreft, zij die op 1 augustus j.1. nog geen
18 j aar varen nogen aan de wedstrijden deel.nernen.
Dus dezelfde regel welke de F.V.B. bepaald voor haar jeugdcoÍpetitie.
Het aartal teans dat aan de voorrondes in Heerenveen mee kan doen is
niet beperkt. Per verenigiag nogen dus êen onbeperkt aantat teams
cleelnenen.

De uitnodigiggen voor deze wedstrijden zullen wij u tijdig toezenden.

ÍtriLt u onze hulp bij b.v. het organiseren va:l een spelregelavond
voor uw vereniging, dan kunt u ten allen tijden een beroep op ons
doen.

Het bestuur van de s.v. r'Heerenveen e.o.* hoopt net deze brief het'
deelnemen aan eerder genoende wedstrijden te animeren, zodat ook
in ons rayon weer sprake is vaÍI J{JNI0R-SPELREGELIIEDSTRIJDEN.

Voor de te nemen noeite bij voolbaat haltelijk dank,

K.S. llolles (secretaris)
Heerenveen, 20 septenber, 1978.
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