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OIERZICHT.-

Het gaat beter met de v.v. Olcleboorn.
vierden ve verled.en veek de eerste (ttruis) overwi.nning op D,T.D.,
zondag j.1. vierden we de eerste uitoverwinning in en tug.rr- 

-

St. Jacob. En laten we wel zljn: dik verdiend!Al in de eerste helft had Oldeboorn hun teg,enstanders -feítelijkop ruime achterstand dienen te zetten, maar cie fraaiste kansei
werden knullig om zeep geholpen.
En zoals clat'vaak gaat - bi.j een van de schaarse aanvar-len vanst. Jacob tvijfel<1e cre achterhoede met resor-uut ingrijpen zodatde gastheren gema?*kelj-jk koriden scorcn, 1-0.uit een vrije trap va.n Jarr de Jong kon broer Honkie het karr,rei
afmaken en zorgd.e zoccendË voor c,rn dirc ver,.riencle .1 

-,1 ruststand.,Met de r^rind in de rug kwan Oldeboorn toch minder gemakkelijk tc_,taanvallen dan r"'ij verl^r:cht hadclen, n'.aar B" oostèrÈaan, die voor.rust hardnekkig weigerde om een cloelpr,nt te maken, deed clit nu
we1 beheerst, 1-2 dus. Iiet dercle doelpunt yis- een cacleautje vanh* keeper, en R. Valk tenslotte soleerdè *,ái +_1, vaarna de
2e goal van Ce gastheren een formaliteit werd.
Zondag thui.s tegen Langweer. rekenen we besrist weer op een over-winning. Kan F.K. veer dokken.

oldeboorn 2 speelde verdienstelijk getijk thuis (r-r) tegen
koploper de Blesse 2. op zich cus geen slecht resuitoui, *á."toch zijn r,rij van nening dat hier meer voor ons in had gezeten.
Dan dient er zeker doortastend.er en resoluter ingegrepen te
I,rorden. Nu gaat dat (soms) tog r.rat te gemakkelijk, te zacht.
Toch bij vlagen zagen we reuke combinaties en uit'één d.aarvan
scoorde M. Kleefstra na een uitstekend.e pass van B. Heekstra.
op slag van rust ti.rij.felde de achterhoedè met ingrijpen en kàn
de Blesse met een fïonmergoal rangszij komen. l{. zanàberg hadpech in de 2e helft fat de paaI een doelpunt in de weg siond.,jaruner. Doelpunten bleven verd.er achtervàge, zodat r*e dus met
een gelijkspel genoegen moeten nemen,
Zondag uit tegen oosterstreer<(?) rekenen we echter op de eerste
uitoverwirrning dit seizoêrr... . .



Het 3e bleef op de goede (ongeslagen) weg door uit Rheem-Bergum
met de forse cijfers 1-5 te verslaan. Een uitstekend resultaat
lijkt cns"
Zondag thuis tegen Frisia 12(!) voorspellen ïte r.reer vlot een over-
wiru:ing voor deze plo*eg, die'naar-wij hopen dit seizoen uit de
4e klas wil,

Het 4e was vrij en speelt tegelijk met het derde thuis tegen
Gorredijk 41 hetgeen dus ook weer een Boarnster overruinning vordt,
ijs en weder dienende.
Zlí 2 verC afgelast vanvege Pluvius en ZM 1 speelde uit tegen Oude-
haske 3 gelijk, 1-1 (?), zoaat die cok altijd nog ongeslagen zijn.
7N 1 speelt zaterdag thuis tegen R.W.F. 3 \de verwachten wel een
(tfeine) overvinning, maar r^reten veinig (niets) van hun tegenstan-
ders, zo<lat het maar een gissing is uiteraard.
n4.2, al-veer uit, nu tegen O.N.T" 5 krijgy het weer moeilijk in
Opein<1e fijkt bns. We gokken weer op een gelijkspelletje,

J.M.
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OUDEHASXE - OLDEBOORN ZM.-

Afgelopen zaterdag moest Oldeboorn in Oudehaske aantreden.
Ondanks de vele regenbuien van de voorafgaande dagen was het veld
goed bespeelbaar.
Voor Ce verdediging van 0ldeboorn r,ras het oppassen geblazen omdat
Oudehaske de vorige r.reek met maar liefst 1O-O van de Boys uit
Drachten had gewonnen.

Oudehaske begon sterk aanvallend, m:ar doeLman Lammert Visser
Iiet zich niet verrassen. Enkele harcle schoten werden vakkundig
onschadelijk gemaakt.

Na ongeveer twintig minuten kwam Oudehaske op 1-0 dcor een a"f-
standschot, van H uizinga, dat via de paal d.oe1 trof.
Hierna nam een goed georganiseerd Oldeboorn het initiatief over en
dit resulteerde na ongeveer een half uur in de schitterentle gelijk-
meker van'Uilke Nijholt. Uit een hoge voorzet van Heico van Dijk
verdween de bal via Uilkers hoofd in de touwen" Nog geen twee mi-
nuten later verscheen Jan Zijlstra al1een voor Ce cnHaskeret keeper,
maar deze vierp zich in de baan van het schot.

De tweeCe helft begon met een paar goede kar:sen voor Oldeboorn.
Rimmert Eisinga speelCe zich op rechts verscheidene keren goed
vrijr naar zijn goed voorgegeven ballen lrerden helaas niet goed
Verr,refkt.



I

I

Toen Rinrnert na een kr*artier was doorgebroken, werd. hij aan zrgshirt getrokken met ars resurtaat l11een maar een vrijá trap.
Aan de andere kant belandde een hard schot mast l,arunert 

"p àÀpaalr de terugspringencle bar werd hoog over gieschoten. gerte
Nwnan kr*am halver!/ege de tveede helft nog in het veld. Aan de
score verand.erde niets meer, en beide sportieve ploegen koncen
hiermee tevreden zijn.
De lrerlstrijd vercl geleid. door scheidsrechter K. post uit.... .Oudehaske.
En het mag ve1 eens gezegcl word.en dat dit een zeer goede
scheidsrechter vas die met behulp van eveneens goecle grensrech-
tensr À. NijCam en J, v.d. Veen de Lredstrijd goed in h.anden had.Als vervanger van onze laatste m:n Jan v"d. l,làer was Rinus Dam
ingehuurd die een zeer goede wecstrijd speelde. onze dank aan
Rinus

Met 5 punten uit 4 wedstrijd.en speelt ordebocrn mee in de top.Steunt U de ploeg en kom a.s. zaterdag eens kijken op het
sportveld tegen R.W.F. uit Friesepalen.
De vedstrijd begint om 14.O0 ur.r.

Tjitte Neuenschwander.
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RECTIFICATIE clubblacl no. 4 betreffende zaalvoetbal.
De trainer vil bij voorkeur met de voltal_lia.e
selectiegroep trainen i.p.r.@1 (reget e Ëraozi3ce 2)

Bestuur
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Bedankt SIIPPORTERS.-

Het w:s uitzonderlijk zoveel supporters a1s er aanwezig warenbij de rredstrijd st. Jacob tegen oldeboorn (welke d.oor ons met4-2 gewónnen werd en niet in het minst door ur.r aanwezigheid).
Het enthousiaste meeleven van onze supporters hee.ft onzejongens een extra stimulans gegeven om d.eze vedstrijd te winnen.
Door het nerkbare meerven van zoveel betangstellenden uit o1-

deboorn was voor de ttrainerrt aanleiding om in de rust de jongens
een extra ttdêpett mee te geven, door op te merken rtjongens jurrie
zullen ongetr.rij-fe1d. gemerkt hebben d.at er uit oldeboorn een zeer



groot aantal supporters zijn gekomen om jurlie in deze vedstrijd
te steunen en nu mogen jullie hen onder geen enkele voorwaarde
teleur ste11en, zij veri.rachten een overvinning en die zullenjuIlie hen geven?'.

u ziet dus wat een belangrijke steun supporters kururen geven
en ik spreek Êe wens uit dat u in de volgende vedstrijd.en
(ttruis en uit) in net zulke grote aantallen en enthousiasme onzejongens zult steunen.
De jongens garanderen u dan ook cle volledige inzet die u zo graag
ziet en ce daaruit meer Fmincler logische overvriruringen, diiter meerdere glorie van onze vereniging en ons dorp.

u nogrnaals cankend voor ce enorme steun en u bij de komende
wedstrijden graa.g te wirren overtuigen dat uw aanwezigheid onstot extra prestaties aanzet.

A.G. Blankenberg.
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Wincl in de broek
Vroecl.vrouv in turkije
Moeder van een hond

3 vrouwen onder de douche

matroos met bril
Boezem vaÍI een -freule
Plasje van de giymleraar,

Baby achter kinderwagen.

Vlo met chocola

Vader en moeder olifant
Àchterwerk van een kip
Ovemed.en paling

Kruis-toeit
Turke-trekker
Dog-ma

6 rcodborstjes
bril-jantje
adel-borsten
gym-pies

dour*-worm

vlik-vlo
oliestel
eitunnel
aal-noes



Paling in onderbroek interlok_aal
Dikke dame in de tift spek-takel
2 Schoonmoeders _ l'n-r-.i.

Miljonair op de wc : :rï::"::i;:ït""
St. Nicolaas net zaklamp - schijn_heilige

Overgenomen uit Stuc-bouv.
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VOET&\LSCHOENEN te koop

bij: Jentje Akkerman,

Noordkant

,-f 1or--
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Gehoord:

Dat strijkijzer wat ik laatst van U kocht
deugt niet, het loopt warm.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

TE KOOP:

2 paar voetbalschoenen
maat 4f en 5L

Te bevragen bij: G. Heerma,
prikweg 14. TeI. 2/8,
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.-

Zaterclag 30 septenber moesten wij voetballen tegen Read. Swart.
In de eerste helft wercl er redelijk gevoetbalC.

Er kwamen veel kansen, maar clie werclen niet benut.
ïn de 2e helft werd. Rink Huitema met Jan Meester gevisseld en

Auke Àkkerman met Henkie de Vries.
Er werd nu goed gevoetbald dat een goal voor ons oplevercle,
gescoord door Henkie de Vríes, 1-0.
Direct er na vercl door Read Sruart 1-1 gemaakt.

Naar een tijdje te hebben gevoetbald, verd het 1-2 door een mooie

goal van Reacl- Swart. Daarna kreeg Jan Meester een mooie

paas aangeboden door Henkie de Vries

Hij ging er alleen net -de bal vandoor en scoorde tussen <ie voeten
valr de keeper d.oor, 2-2.
Dit was tevens de uitslag voor het einde van de we<lstrijd.

Gernells Heerma.

-o-o- o- o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- o-o-o-o-o-o-o-o-o- o- o-o-

De lootjes verkoping op het veld gaat goed, dank zij
Janine en Geke en a1s Gerrit Otter sr. a.s. zondag
nu die }ootjes koopt die hij bij de laatste
ïred.strijd niêt kocht, dan zit het heiemaal goecl,

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- o- o-o-o-o-o- o-o-o-



PRoGRAl'gvt\ 7 SKT6BER.-

D pup. Oldeboorn - Tijnje 1O.OO uur N..,
E pup. Tijnje - Olcleboorn 10.00 uur

Sen. Oldeboorn ZM 1 - R.W,F. 3. 14.00 uur G.Eppinga N.V.
Sen. o.N.T. 5 - Oldeboorn Zl,I2 10.15 I' Leider

B jun. Heerenveen 28 - Oldeboorn 1j.15 ,o S.A. Koopmans
C jr.m. Heerenveen 2C - Oldeboorn 11 .OO rr p. Jonker
C iun. Mitdan - Oldeboorn 2C 1j.00 rfG. Bakker

PROGR.\MMA B OKTOBER.-

Oldeboorn - Langweer 14.00 uur J.Sikkema N,r/"
Oosterstreek 2 -*O1Ceboorn 2 10.1j re A.Máatita
O1Ceboorn 3 - Frisia 12 10.15 il l.tr. Bron N.V.
Oldeboorn4 -Gorredijk4 10.00 fi Leicl.er O.V"

--==CO0OO==--

Gehoord in hotel Goerres.
trl'Iat zal het zijn herenrr, r,3 BB en voor mij
wat frisn.
Jan de Jong bracht cle 3 BB en voor laatste
neneer zette hij de buitencleur open.



PROGRAUMA 14 OX]TOBER.-

D pup. Ïíispolia - Oldeboorn 10.00 uur

E pup. \nIJ
Sen. Griffioen 3 - Oldeboorn ZM 1 12.15 uur J,H.Vogelzang

Sen. Oldeboorn ZM 2- Dnogeham 3 14.00 il H.Á.J.Fleer N.V.
B Jun. Oldeboorn V.V,I. 11 .OO tt tr(. post O.Vo

C Jun" OlCeboorn - lfolvega 2c 10.15 " S.Landman N,V.
C Jr.m. Olcleboorn 2C - Àkkrum 2C 11.30 re LeiC.er N.V.

PROGII,-\I'{}&\'l 5 OKTOBER.-

Robur - Oldeboorn 14.30 uur ll.ter t'íisscha

Olcleboorn 2 - lfolvega 3 1O ":5, rr H,t/11!enier N,V. 
t

Oldeboorn 3 - M.K.V, 7 11.OO il Leider 0.V. i

Drachten 9 - Oldeboorn 4 lO.3O ?t B. Bok

---ooOoo:-


