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OVERZICHT

Na drie overuinningen oP ral en een gelijkspelr dus nu eea
2-O nederlaag in en tegen tíarga.
Gelet op het veinige krachtverschil in deze lste klas (een
nederlaag betekent belanden in de onderste regionenr een
winstpaliij kan betekenen aansluiting bii de toP!), is zotn
nederlaag nou niet direkt onherstelbaarr en als e? a.s.
zonclag thuis tegen Sportclub Makkinga maar weer wordt ge-
'wonnet1.-..
Dat moet toch mogelijk zijn lijkt ons.
Oldeboorn Z berriéfa "z'n táuis (ongeslagen) record. niCdels
een 1-1 gelijkspel tegen Oldeholtpade 2-
De partijen walen deze zondag aan elkaar gewaagd en een
getijkspel lijkt ons wel de juiste verhouding. Zondag uit
tegen Nieulreschoot 4 moet en kan de (eerste ! ) uit-oveg.rinning
betekenen: deze ploeg heeft tot ciusver alles verloretl.
Het 3e bleef op à" góeae (ongeslag"n) r'reg en hakte nu
Friesland 7 ne! 8-1 of daaromtrent de pan in!
Er nordt maar lustig gescoorc, dit in tegenstelling tct de

meeste andere el.ftallen hier.
Zonclag uit tegen Nicator 10 voorzien we wel weer een over-
winning, al zullen cle cij-fers vermoedelijk vat lager zijn.
líet 4e vas vrij en speelt dit weekecrd thuis tegen tlarga 5.
Kan Albert een redelijk e1ftal op d.e been brengen (en clat

moet mogelijkzijn) voorzien we ook hiu, een overwinning
voor de thuisclub.
Old.eboorn zm 1 behaalde zaterdag j.1. een 3-3 gelijkspel
tegen Dn. Boys 7.



opzichgeenonverdienstelijkresultaatClachtenwijenvermoede-
fi3t een-leuke.?artii voetbál, gelet.qp het aantal doelpunten.

Zaterdag thuis tëgèn:rt Feaa 4 voorzien we veer een overwinning

met veel doelPunten.
ook het tlreecle zm team kwarn thuis tot een klinkende 4-1 over-
winning en r*el tegen B.C.V. 5. Een beter resultaat dan een

r*eek eerder thuis tegen Drogeham.
In het dubbete treffer surhuisterveen-olceboorn voorzien we

echter vel moeilijÈhéclên vooÍ hen tegen rt Fean 5 of llillem
moet weer in eenproduktieve bui verkeren. ue zijn benieuvd.

]M

De Heer J.M. was wel wat laat met ztn overzichtt het reserve
overzicht plaatsen ve eveneensr want dat was al ee' der Ee-

schreven.

Re<laktie.

--oo--oo--oo--oo-.oo-oo--oo--oo--oo--oo--oo--oo--oo--oo--oo--

ZaterdagmoestenlJetegenDrachsterBoysaantreden.Deze
ploeg hácl evenals ons nog maat twee verliespr.mten dus moesten

we oPPassen"
Wij náaaen de aftrap en Ce wind mee en kregen direkt af een

kans, die maar net naast geschoten werC'
Maar na ongeveer B minuten brak Drachster Boys uit en kwam

op 1-0.
Nog maar nauvelijks een
ster Boys hleer met een
Lammert Visser gestoPtt

paar minuten later kwamen de Drach-
uitval en een schot werd door

maar liet d.e bal veer los en het
r^rerd 2-0 

"llier moest vat aan geclaan worden. \{e gingen er r^rat fe1ler
tegenaan en ve kwamen wat beter in het spel en het resultaat
v.á ""tt mooi C.oelpunt vaN Piet de Vries 2-1 Na ongeveer

35 minuten spelen kregen hre veer een doelpvnt 2-2' Ditmaal
was het uilke Nijholt en dit wag tevens de ruststand.
l,Ia d.e rust speelden de Drachster Boys betert er kvamen

enkele schoten tegen de paal maar de achterhoede bleef
overeind.



l{a een hal.f uur spelen kwam door een uitval van Tijoen
Romkema de ba1 bij Piet de Vries' Deze nam-.de*ba1.."og-:.{e; slof
en het verd 3-2. Met nog 10 minuten te spelen kregen de

Dràchster Boys nog een kans en het uerd 3-3.
Naar mijn nening rnoeten ne tevreden met deze uitslag zijn.
Zaterdag moeten ve tegen Surhuisterveen en hopen we onge-
slagen te blijven en met veel publiek zal ons dat vast
r*el lukken.

Andries Qre3rré

---ooo--- ooo---ooo---ooo--ooo---ooo---ooo---ooo---ooo---ooo

VÀRG\ -.OLDEBOORN

Zondag j.1, moesten r,re via lilarga proberen onze mooie positie
op de ranglijst te handhaven.
Helaas tukte clit n iet, vant ve moesten in een tamne

vedstrijd Ce prxrten aan ttrarga laten.
Een gelijkspel vas misschien een iets juistere uitslag..ge=
weest.rwant beide ploegen l/aren aan elkaar gewaagd-
In de eerste helft kregen beide ploegen enkele kansjest
maar over het algemeen overheersten de verdedigingen van
beide ploegen.
Tweede hel-ft: aairvakelijk hetzelfde spelbeeld totdat onder-
getekende, 1O minuten voor tiidr het noCig achtte een
Warga-speler in het beruchte gebied onderuit te halen.
De scheidsrechter lag cle ba} terecht op de stip en lrÍarga

scoorde. 1-O dus.
Nu moest Oldeboorn vel risicors nemen en
slotfase -fataal.
In een uitval maakte Warga er 2-O van en
klap voor ons.
Volgende week tegen Sportclub Makkinga proberen r're het
weêr, met veel inzet en veel steun van onze suPPortels -
die zondag in l.{arga ueer in grote nate aanwezig waren
(Oeaautt daarvoor)- moet het ons toch lukken de punten
in oldeboorn te houden.

lf. EuisJnn

Cat r,rerd ons in de

dat was de genade-



MILDAM - OTDEBOORN

Zaterdag 21 oktober moesten we voetballen tegen Mildam, en later
lraren ve in de box en r{re kleden ons om en toen begonnen ve te
voetballen ik stond. links beck (achter) en toen kregen we de
aftrap en toen ging het eerst goed maar later kvam er een
goed schot voor MiLdam en die zat erin en het rvas 1-0 voor
Mild.am en toen kwam er haast een goal voor ons maar het was
buitenspel en de scheidsrechter fluitte af en het was een
vrije trap de eerste he1-ft a.fgelopen en de trveede helft
ging het goed voor MilCam en toen was er veer een goal voor
Mildam dus 2-O en toen wij de aftrap en toen ïras er veer
een goal voói;--Uiïa-arn Aus 3-O voor Mildam en toen gaf teun
een goede schop naar jan toe en het was een goal en toen
was het 3-1 en toen r,ras er \/eer een goal van Mildan en
toen r,ras het buitenspel en toen was het toch nog 3-1 en de
vedstrijd was afgelopen.

De eindstand was 3-1 voor Mildam.

Theo v"d. ïíaI.

----oooo----oooo----oooo----oooo----oooo----oooo----oooo----

oLDEB0ORN 3 - FRIESLAND 7 8-1

Zondagmorgen 10.15 uw zouden ve tegen Friesland J beginnen
te spelen.
Daar de scheidsrechter niet op kr.ram c'Lagen hebben we de
heer v.d. Laan bereicl gevonden te fluiten, \,raarvoor onze,
hartelijke dank.
Zorn 2O minuten later werd er dan toch a.fgetrapt"
tÍe speelden op het ouCe veld wat er met de regen van de
laatste:' niet beter op gevorden was"

Desalnièttemin kregen r*ij toch de eerste goal door een
kopbal van s. van Sinderen (en hij had a} zofn hoofdpiin)
nog geen minuut later was het H. Horstman die raak
schoot.



Na een misverstand en een rn:isser in onze achterhoede was het
2-'l .
Nog voor de thee r.rerd het 4-1 doordat ze i:a eigen goal trap-
ten en een mobie goal van A. Oosterhof.
ïn de rust r,risselden H" Poepjes en S. vê^o Sincleren met
l{. de Roos en Rinke ?
Na de thee hetzel.fde spelbeeld wai resulteerde dat A, Ooster-
hof 'er nog 2 inprikte.
Een tijCje later was het H. v.d" Krieke die er al}een van-
door ging en scoorde J-1.
Het veld wei d steeds zr*aarder te bespelen zodat het tempo wat ging
zakken.
Friesland kreeg ï1og een mooie kans maar plaatsvervangende
keeper tan Jan Dijkgtra, Broer Veld.stra beerde de bal tot
driemaal toé Í/aarna ze voorlangs schoten.
Een paar minuten voor tijd was het Rinke? die vanuit een
uitstekende voorzet van P. Hoekstra raak kopte 8-1
Volgende veek gaan we naar Ricator iin Leeuwarden r"n hopen
als ve daar weg komen nog steeds ongeslagen zijn.

Johannes Br

----- ooooo-----ooooo_____ooooo_____ooooo____ooooo___-ooooo_____

OTDEBOORN 18 - V.V. IDSTENHUIZEN 18

Zaterdag 14 oktober moesten ve onze /e wedstrijd tegen
V. V. I spelen
De wedstrijd verliep vrij sportief.
In de eerste helft \Àraren er genoeg kansen om op een voor-
spronkje te komen, maar werden in de eerste helft niet benut.
Maar ook V.V. I kreeg geen kans te scoren in de eerste helft,
onc'l.anks hun gevaarlijke spits,
In de tweede helft werC er beter gespeeld van beide kanten.
We kwamen even voor. te staan, doordat de keeper te ver uit-
Iiep tnet het uittrappen, een vrije trap dus (airett), welke
Jan v.d. Ifoude uitstekend benutte, 1-0 dus.



Eén ninutrt
ook te ver
benutl 1-1.
Toen de wedstrijd. bijna
het nog eens Proberent
ging vlak onder de Iat
En zo behaalden we onze

Zo doorgaan, jongens !

later kregen ook zij een goal, omdat Harmen

uitliep met het uittraPPen en ook cleze werd

afgelopen was, wilde Jan Meester
hij schoot vatr afstandr en de bal
cloor, een beslissende goal dus.
eerste overwiruring'

Gerard Visser

-

------oooooo------oooooo---- oooooo-----oooo oo------oooooo

MITDAM - OLDEBOORN 2C o-2

Zaterdag moesten wij voetballen tegen Mildam'
Orn twari over .tieB -zorr.Qen we vertrekken maar we hadden

maar negen nannen om te sPelen.
1C moest op dezelfde ti'id als ons spelen en toen kregen
we gelukkig van hun versterking.
Nou vooruit maar naar Mildarn. aangekomen in Mildam.
omkleden en voetballen in de eerste helft r^rerd er goed

gevoetbald door ons en Mj-ldam rnaar toch kregen ire d'e kanst

Romke v.d. Veen scoorcle de eerste Punt 1-0"
NietlangdaarnaflootdescheidsrechterafvoorPauze.
Na c1e pauze werd er erg aanvallend gespeeld maar na ongeveer

een kvartier kreeg Romke weer de kans om te scoren en dit
was tevens ook de ei-ndstand en dat clan ook nog wel m et
'l 0 man.

Egbert v.d. Krieke

-------OOOOO9O-------OOOOOoO------o ----OOOOOOO------



9sÈc*Ycrg]*es*
Na vorige week St.Jacob te hebben afgeclroogcl lukte het ons deze tenclens
c'loor te zetten.
Oldeboorn lcl'raan met l-O achter en toen begon het spel. pas. Na het nlssenvan enkele kansen o,a. d"oor onclergetekenc-le zelf rlás liónkie zo vriencle-li"ik on c1e stand ïÍeer in evenwicht te brengen: Overigens kreeg }angrrreer
log_ een prach!1ee kan'9 nraar keeper i'lander r^rist zijn lffcfrt en"ransálcle
c'Le bal i:ret beide rnristen uit d.e cloelmond.
Naclat de tegengoal gescoord was kreeg Binne cle ba]- di-e deze verdertransporteercle 

. 
naar mij en lyckle stónc1 lclaar on d.e bal lcoppend af temaken. Bven later was het pauze.

Piet T. voor Gerrit O.
Het zou n_og-gen-noeilijlce tweecle helft worclen. tr\rrieus starte la.ngr,rreernaar Jan beiLiencle d.e voorhoede op naat en T,yckle stond. opnleuw k1áar
om 3-I te nairen. Daarna bralcen neoeilijl_re tijclen aanl lanlweer schiepzích mooie kansen ert orLze aanvoercler lrieger-hieliL stand. ánb,v. Baukèen Piet R.'clie overigens koppencl stand. híe].C. in onze clefensie. ifte
[altep kopte hij- uitr -in de goal (li3na), uit cle goa1, tegen áe lat et7z.llet storend.e werk lrerd. uitstekend veiricht door Hónclrít< ciíe dan ook.terecht een pluim kreeg van I{aruy en Slan1cenberg, de bej-cle f?zenuw-
patiêntel op-cle banlc; net er tusáenin onze "goád'olil" tdin-en V; '

De toeschouwers worclen beclankt voor hun steui in St.Jacob en oók nuweer bij cleze r^reclstrijcl in Ol-deboorn.
WiJ. hopen overi-gens op nw steun in I:iarlingen al.s wi j proberen cloor te'stoten naar cle top.
Iguï 9 ?ígl generlrt dat al3-e spelers in dit stukje genoencl werclen, ookPiet T. c1ie nog een klein ronCl3e vri j lvorstelen-we[gaf in ons stíaf-
sehopgebiecL, hartelijk clank hiervoor: -

o-o-o-o-o-o R'valk'

ffiRAN LEIDERS'DE RUIIF0RI'IULIEREN IIOETEN ZOND/iGS 2O.O0 UUR &INNEN ZUN.



GRïFï'IOEN 5 - 0IDI:BOORN 7'!\ r 0-6
T,ateydag móesten lre taaaT Oostenrolcle, het was behoorl i jlc nis_tlg. _Om
tj-en voór één fluítte d.e scheid-srechter voor de weclstriJd. lde hadden

i. veel kansen in c-le eerste tien minuten, f,Iaar }<tramen niet tot scoren.
Na ongeveer 20 ninuten kwan Ja.n v/d. I.{qgr van achteren rerulen en maakte
er O-l van.Net voor de rus'c wercl nog één gernaakt c]-oor Rirnnert O-2.
Na d-e 'thee g5-ngen we net frisse moecl. vercler en Rj-rar'lert f!*"9 opnieuw
,c.ot scoren Ó-2. Griffioen kwan niet cioor orLze achterhoeile heen. Door
een snelte uitval van RÍnnert wercl het 0-4. Toen kreeg larirmert een
tenrgspeelbal, hij trapte ver uit, UiIEe beg_op te-lopen utt.sner.lcte het
5e dóeipunt. Ca, Sminuien voor het eincle naalcte Rinraert aijn vierc'Le
doetpunt van c',e miclclag, c-le stand bleef 0-6.

P. de Vries.
a-a-a-t-

OIDEBOORN Zlt. I - R.l{.F. 5 4-}
Àfgetopen zaLeycl-e.g noesten we aantred.en teg_en.R.!í.F. 3. Het was een
beàauwáe eerste hó}ft ' maar clat nocht ni-ct baten, r'ra"nt al gauw lcwamen
\^re met l-0 voor te stáan. Dit doelpunt werd. gescooril c'Loor orLT'e nieuwe
speler T j itte l\Teuenschvrancler .
N6g á;"tt"ÍO ninutón later scoorcle c'l.e tegenstander gelijle cloor d-e ba1.

teleí de binnenkant van cle paa.l il het cloel te schoppen l-1.
I'Iet cLeze stancl gingcn we c'le rust in.
liTa C,ê rus^b r,rcrC-oná elfta]- een beetje get,iijzigd c.:oor II.va.n Di-jk op het
micLdenveliL te zetten en Tjitte een ielein stuleje terug te halen' 

_

bá""n" bracht lt.llofstra uit een voorzet van H. van Dijk de stand op
Z-L" FIet clerc"l-e cloelpunt wercl eveneens cloor }'I.I{ofstra gemaakt 3:\.
Het viercle en laatste d-oel-punt r,rrerd. door lI.van Diik gescoorcl uit een
voorzet van Pieter cle Vries.
(tteint we stell-en het op prijs dat je
va\t ortz,e' verzorger te gebrrritrcen voor
uit dezeJ-fcle spóns wat water op l-aat

je eigen spons meeneemt, de spons
je achte::vrerk en ons clan later
zuigen, c1:at is niet fris te

noenen ) J.Q.



PROMOT ÏT]-DEGRNDAT ÏERDGEI ÏNG SE Ï ZOSN L97B -Tg 7 g .

2e klas:

Ze-Eleg: De

4e kl-asr

l:5"?Pl?ï""1'alsnecle ile nur:ners twee van c1e reservele klasse À(lol)en fJ (ruz; ,) promoveren naar de reserve 3e klasse van d.e K.l-f .V.B.De nunners laatst uÍt ó.eze klassen clegraderen naar cle reserve 2e kl.De kanpioenen van' cle reserve 2e klassó r't (1o9 ) t/n ó-tiiz)-pioilór""**naar d'e reseïve Ie ltlasse. De nrmmers laatst-ó" íóo"fàats4 ilit dereserve 2e klassen c.egraiLeren" naar cLe 3e klasse.AfhankeliiE y?n d-e de[radatie ui.t de rêsenre 3e klasse van c1e K.N.V.B.ïLaar c1e afdeling bestaat nog een (k].eine ) nogóriiÈnóie van extrá 
'

pro otte d.oor een nunurev z, -eventueel na 
'het-Ápei;;-G"' 

f;.;J 
-- *

Beslissingsweclstri j cl( en ) .De kampioenen va.n cle 3e klassen ir t/n_r _(rr: t/n l,2L) pronoverennaar cle 2e klasse of naar ile reserÍve 2ekrasie.'
De. reoge].l jkheid be'staat dat lager geklasseerC.e stanilaarclelftallenu1t cle 3e klasse pronoveren naár dá ee klasáe, lrt--is átita"r."5 jt v*oklassering en eventueel nood.zakelijke a.annrlling van ete 2e klassen.De beicl.e laagst geptaatsten uit c,.e- 3e klassen 

^"t/;--ï 
(fii i7;-íáii

9ggracte.ren naar c',c- 4 e klasse. De- kaípioenen van de z,l.e titasseir ;r +7Á V(!?2 t/n r42) pronoveren rle;a;r +d ,t [iáss"a, net ars rest:rlctle datalleen promotig ka3 plaats-vinden voor zover er plaats is-in áè i"klasse, aangezien het Bestuur heeft besloten in ierÈand met d.e otl-
!f*l ,$9I^competitie het aantat 5e klassen net rneàná ,.""-áót--""iío"*L979/I980 vast te ste]-]-en op Br e --e
ÏN IrI],8 GT{IÀI,IE}T BEHOÏ]DI IMT /IFDEIÏI'IGSBTSItIUR zIcH mT REcHf VooR
PROMOTIE BÏJ KEUZE TO3 TE PÀSSEN.

ZgrÊeryeel!*l eetlerel

?els:9efl ee!-9*l _ g glrgrerl .

-D-e.-kgnpioenen van de le irlassen À (ror ) -q* B (l)z) pronoveren naar d.eK.N.V.B. . T"?::l *"?" kanpioenen worclt' één teÀrissràgsweclsir:.ia á*-:peeld op neutraal terrein om het kanpioenschap van áe K.N.V.Ë. Àfa.Frieslancr..
De nurlners laatst en voorlaatst van d.e eerste klassen À en B cl.esra-cleren naar c'[e 2e klasse. De kanpioenen van de 2e afassèn-.,' ï2""fl-
( f O: t/n 1OB ) pronoveren naar c1e 1e kl-asse.
P."-1?"sst.geglaatsten uit deze z'l klassen d.egrad.eren naar du 5oklasse nits één of neercLere standaard. e].ftailutt É"í urapràànÁór*pin deze 5e kl-asse behalen.
RESXBTIEIOJTSSEN

Le klas: -De kampio"+ en no. 2 pronoveren naar cle !,ê k].as ICItrVB.
Nurnmer laatst en voorlaatst clggraderen naar cle 2e kIas,indi-en 2 elftallen uit de Kl'ïVB-c1e€rad.eren naar onze aiáeling.Degraderen 3 elfta].]-en uit d.e KN\jrB naar oylze afde].j-ng , d.andegrac'leert ook no. 5 van onc'ï-eren naar c1e 2e'kIas.
_De f3npioenen van c't-e 2e klas À en B pronovu"àtr nàar ae

Res. Le .Ie k13s.- Degraclatie zaL hier niet plàats vinAàn.iclas: De kannioenen van de res- 'la Ël^o li R ón npioenen_val- cLe res. J.e É1as li-rB en C pro$overennaar c1e reso 3e klas IO{VB.
De nunners laatst clegrad.eren naar'c1e res. 2e klás,À{f"$."!ii_E van het àanta'! erftallàn,-aái áàs"á.lóé"tuit c1e Io;fr/B is het nogelijk, dat cle áunners ïoorráátst
om 6én of,'eer degraclátiepráatsen nou{en sfer;;:-----

Egg:_?g_5l3gl nu icanpioenen van-cle res.' 2e-klas j,rBrCrDrË-;t n
ïf,roaoveren naar cle res r l-e klas .
De rrunlners laatst cïegracleren naar cle Je k1as.

kpnrpioenen pronoveren na"ar_ cle ?g klas (Átanoaardelftallen)
clc res. 2e klas (reserve-elftallen ).
nuËlaers laatst ciegrad.eren naar cle 4.e tls",
kanpioenen pronovereïl naar cle je k]-as.

en
De
De

mT BONDSBESTUUR ZTCH T[-IT'RECHT VOOR ÏA.O}IOTrF BrJ KETJZE NOE rE
P/iSSENc

o -0-o-o-0-o-o-o-o-o-0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o_o_0_o_o_o



RESERVE - OVM.ZÏCI-IT
Onze vaste ovetrzichtschriJver heeft gemakkeliJk H-etsen; rfal.s 1k tloor
omstandigheden geen overzicht kan schrijven dan d.oe je hetzelf naar
evenrr, d.at aei hij, J.ïuÍ.
Even, dat zal wel, hij begint d.an 1n de regel net hetrreersterr. [Tet
zo goed. als hí j het weet, weet ik ook dat het 'reerstett afgelopen zon-
dag heeft verloren. Voor aanstaand"e zondag is te verwachten dat het
tf eerstett wint, zou ik d.an nu moeten schrijven, of een geliJkspeL moet
er minstens in zitten tegen Sportclub.
Waar het hart vo1 van is loopt cle nond van over.
laten rre het beste er mt:ar van hopen, ik kan nlet best gaan sehrijven,
zoiets van, het "eerste" krijgt het ?,eeT noei1-ijk een kJ-ei.n verlies
zít, er in.
lilat zit er niet in, or'ze consul D. vf a I'aan kan het velc1 lrelafkeuren,
waar bl-ijf ik dan net mijn prognoses.
Volgens insi-ders is d.e i.nzet van het 'reerstett zeeT goed te noemen,
d.an vraa"g j-k me af r,raarom clan al- clie drrrkte t zê winnen natuurlljk.
Het r;tweecLe" speelcle j.1. zondag gelijk tegen Olcleholtpacle, hoeveel
d-oet er niet toe, hef,was in iecler geval gel-i-jk.
Volgens een toeschouwster, Ik zaL Janke Hoekstra Yre,at naaa mraar niet
noemen, speelcle het rrtweecLeirfutloos, c1e spelers noeten een stuk bus-
kruit in hrn achterste tiebben. Buslcruit lijkt ne een beetje te veeJ-
van het goecle, gember za.L er bedoelcl worden.
Zonclag uit, tegen ïii-euweschoot ll t dit winner:' ze, wat z,ou Ik anclers
moeten z,eggen.
Dan hetrrderd.err, nog ongeslagen, wat een weeld.e, j-n jaren niet gebeurd.
Zond.ag j.1. gewonnen van Frieslancl ? met B-1 of het niks is en clan ook
nog wel zoncler hun vaste keeper J.Dijkstra..
Voor Jan Dijkstra noet het wel een heel bijzond"ere dag zljn geweest,
vacler worclen, gefeliciteerd en dan nog horen clat je el-fta.I het weer
gewonnen heeft. Het vervolg staat ergens anclers.



VERVOIG RESERVE.OI/]iRZ I CiiT "
Dj-t weekend. op naar leeuwarclen, Nicator lOrka"n over d.at trieator geen
zinnig woorcl ïertellen, nu we toch beztg zï3n zeggen ïÍe naar weert
dit lvinnert ze. .

Hetrtvi-erde" 'tnras het afgelopen rrreekend in het geno,t, gestelC' van een
verptichte snipperdag, áat iva"s oolc wel noclig want \'trarga 5 &.s..zondag

'.roeten 
ze niet"i.it póótuon , z,eer rnoeili jke tegenstanclers, ^tenninste

anclere jaren was dat zo, Begi-n ne trour,róns af te vragen of c1at i'trarga 5

vorig jaar ook aJ- bestollct.
À1 nót el, het 'tvíerdl-et? wint ook.
Oldebooyn zm L. clat is een hoofdstuk a.part, elclers in dit blad kan
,"" :'èzen c'Lat lleint minachting tooncl-e .ten opzichte van z.ijn reed.espelers
door net de spons van verzorgér Jan vf c\ Veen zíi_ry schand.eleseerd
achterr^rerk af'-ie poetser . c1i[ is letterli jk en figuurlijlc in het reine
gebracht.
!{at het voetballen betreft, zm L is oo}< nog onges}ageor we wen'sen cLat

it"t áó ffi;ft, tt Fean 4 a.s. zaterÓ.ag pakken-ze evenr. TaaT d'an d'e

àaterdag aáaróp, Rottevalle 2 uit, clad Za.L voLgens inij de d-ag van d-e

onthullingen r'rorclen'
Stel je vóor Ca.t 7,e èe 2 komencle lved"strijd-en nou eens winnen, wordt
áet, áfs ook het cl-erd.e z,o d-oor gaat t zo langzarnelhSgcl d.an niet eens
íiiá oát lani/a Veen en Sietse-Jagèr eens naar Jelke toegaan on de

bovenzaal te bespreken?
lriat een fantasie.
VolgenS J.I,1. spelen tn zn 2 clivcrSe zwakke schalcels mee.
Ik éeloof aat i.re cl-at in eJ-k elfta.l aan-breffenr- vïas^het niet zordan
frà.fió" *u 6 senioren elftal-1.en die ongeslagen kanpioen werclen.

Ver:'ol-g weer ergens anclers.
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Zm 2 moet tLaaT Surhuis-berveen, de strijC aanbinclen met tt tr'ean 5.
ttrat ik van cle anclere elftal.J-en oolc aI zei, winïLen ze,
Dit was clan een overzicht van ondLerge tekencle, net el. onze elftallen
op winst.
Hêren spelers en leiders, het irinnen van urr etftal-J-en noet u natuur-
]ijk niet aL te letterlijk opvatten, 6 weCstrijclen 12 punten, het
mogen er ook wel- 11 punten zi,jn, maar beslis'u niet ninder, WAT GEVIiN
ÀNDERS DTE VO0P'"SIT';T.,LINGEIS V/.N l,ÍIJ DirN NOG

J,S.
0-. o0-. oO-. o0-. oO-. oO-. o0-. oO-, oO-. oO-. oO-, oO-. oO-. oO-. oC-. oO-. oO-. o

PROGIT/.IO4.A 28 OICT

D pop. Oldeboorn -I,IispoJ-ie gJA nv
E pup. Rea.cl Swart *-01c1eboo::n lO . O0

sêïrr O].cleboor:n z,mL -tt Fcan L4.OO H.ltood"*"o n\r
sen rt Fean 5 -.0]-cl.ebooyn zn2 L4.,3O leicler

B jun. Oud ehaske - -,Cl-d eboorn 10 . 0O G.Ií . .. /cl ltteulen
C jun. Joure 5e -Olc1ebocrn 2c 8.t,5 leicler
J-c vrij
Op veráoek van r,'Iispolia begi-n-b cle wecistrijd- van c1e D pup ou !.JO uur.

0].cleboorn
Nieuweschoot
lrTica-i,or -l-O
Olclebooi:n /',

PROGR1J,ti,..

*Sport cl-r.rb
4 -Old.eboorn 2

.-.01c-lebooTn 3
-I{arga 5

!-oba..t-a?t-t-

I{. cle Roos
Ii.K1i jnstra
1ei-d ers
Iï.I{u]-der

29 Oi{T.

14.. o0
14-.00
L3.30
10,15

tlv

llv



D
E

B
C

C

pup. OJ.clehoJ-tpacle
pup. Old-eboorn
sen. Rotteva"l-]-e 2
sen. Dr,Boys 9jun. líieur'reschoot
jun. Tijnje
jun. lleerenveen 3c

Old.eboorn
0].cleboorn
0lcleboorn
0]-deboorn

PROGR1,}0.U. 4 ITOV.

-Olilcboo::n 10,00
-Boarnburgtur,r l-0, 00
-Olcleboorn zml f z'1.. OO
-.,ilc1eboorn zn7 I2.L5
-O1il"cbl:orn 11. OO

-O-l-cleboo::n 11.00
-01-c1e boorn 2c 11. OO

J. B.l'Iiersraa
1ei-c'Ler
li.,It. J.P,leer
J. B. G.Vuis-b
leider

J n l. J. Scholcher
R. Floekstra
J.I(rol
]-eicler

llv

nv
ov
NV
OV

2

li

p1?.0Gïu:l{i{A 5

-}1eacl Srnrart
-R.ead Sr.iart 2

-0 .-l-{. B. 6
*lhor ')

}TOV.

lri " OO
lo "15LO.7O
12.00

J . t.J.l.J.t.J. j.t "1. j.t.:L.J.t,J. 
" 
j "1.^t,t"J. j. ;| "l.J.l.l. j.l.l, j. j.*.-t-

BJ-ac1vuJ-1ing.
Het volgende zou dan ecl.:t gebeurcl nryn hier in OJ.cleboorn. Een echtpaar
zola bezoek ontvanéïenrer wa.stsraicLclags vaïr alles in huis gehaald, snaps
ê.il..r ê[ d.e vróur,'r c-ies hrrizes ha.d cen groo-b sla"atje gemaakt en in d.e-
bijkeuken neeréïez,et r-d-aar was irct -l-elcker koel.
Het bezoek kvranrreerst kcffre, tr, roreet het r,+e-l-r geclachten uitwisselen,
daarna een klein borrel--l;jer oo3 66n, ond-erhaniL-was het a1 bij twaali'en
De honger trcwam in het l-l:,nii, c'Lc heer cles huizes zou het slaatje l.,rel
even ha"Ien, in c'[e bi-jlccu]cen aangekomen zag hij dat c1e kat deé huizes
z'tclt tegoecl d"eecl aan het slaatje, c1e lcat er uit gegooicl, het aangevre-
ten stuk er afgesneden r.rn het geheel weer wat opgemaakt. Het snaákte
heerlijk, FIet bezoek vertrol< tegen 2.:u.ur,
Heer en l',tevrouw cle zaak r^lat _opruinen en in c1e keulcen neergezet, dierotzooi troffen ze rnorgr;n rrel ïreerrde deuren op slotrin dó bijÉeuken
ïras het licht oolc nog op. rr^*_,^. ,- -:^ -1^_^^ï el "q 

gl g :. 3 9- - 9-r se,*s *3rq e.r e .



De heer des huizes naar c1e bljkeu-
ken en hÍj kreeg de schrik vatt ztrt
levenrcle lcat 1.ag d.aar, harclstikke
dood.-Dokter gebeld, het reecls thuis
aangekomen bezoek gebeld en. op cle 

-hoo[te gebracht van het feit d-at d-e

kat-ook van het slaatje had gesnoept.
Goede raacl "lrras niet duurr, even naar
het ziekenhuis, c1.e ntaag leeg pompen
en wat pil.1.etjes mee d-an zou het veI-O
der we1 goed. lcomen. Zowel het bezoek$
als c1e heer en melrcouw des huizes I
sl.iepen d.e rest van c1e korte nacht I
niet-16kker rreer Ers !,Iorgens, 'd-e heer d.es huizes was$ i
z,eer vroeg oPrniet fitr %eg maar I i
gerust rgerad.braakt rbuurmo"n zoy - . i iïuist áót de auto vertrekkenrhij 8 i
Ë*t* cr-i-reet op de heer-d.es huizcs Ó 

À
af net het votgenil-e woorden; 8

"Zeg tnrurmanrtoen ilc vanna.cht thuis E
!n'raó net d.e autorheb ik juJ-lie pgeq I
seraakt,hij heeft nj-et geleclen' hii 8
ilas in één-keer clood,ik tr'ou jullie
vannacht niet storen en heb het
beestje toen maar in d-e bijkeuken
neergelegdrr.

Oo0oOoOoOoO
\nlaar blijven de stukjes van o'€1,
Jan d.e Jóng, Ïc1s Hemrninga. en de
J,c. ?
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Zaterdag hebben ve gevoetbald tegen Alkiun'
Oldeboorn had de aftraP.
ge hadden ongeveer 4 ninuten gespeeld en Theo de Groot gooide

een Alckrunrrer op de gnond'in het strafschopgebied penaLty 0-1

lÍe keken wel wat raar maar ia híi zat erin'
peter ypma ruaa een beetje rrild geworden en er kvam ook nog

een goal doorr 1-1.
Piet Rod,enburg vas-ook nog niet van de schrik bekomen en die
loralde'er ook een in, 2-1, allenaal in de eerste helft'
fn ae trleede l:r*anen er geen goals meer dus ve hebben ge-

wolnen. Daag.

Johannes PoePjes.



orpEBooRN 4 - GORREpïJKli

Er verd mij gevraagd on 11r. .egns een verslagie te schrijver.
Een ierier moet zrn beurt hebben êus dan ik wandaag rÊar-
Nadat ve veer:tien dagen geleden een fikse nederlaag hadden
geldden in Dráchten, tegen O.N.B. Z (3 van de 11 man

waren jonger dan 4o jaar!!!!), en vorige week de wedstrijd
tegen de Sweach a-fgelast werd, moesten lte er vandaag dan
maar weer volop tegenaan.
In de eerste helft kwamen we meteeu aan de veet dat er
goed gevoetbald moest ruorden, wilden we êên of twee
pr.mten behalen.
Maar helaas pakte dit l're1 even and'ers uit.
De Gorredijksters vertoonden heel lrat meer wilskracht en
waren hierdoor ook Itveelr! beter.
Dat het,met de rust nog maar o-1 stond was dan ook wel de

verclienste van de achterhoede van ons"
Na de rust kwamen wij vat meer in ons spel en mochten
zo rru en dan ook eens een schot wagen-
Al1een moet je als nÉdclenveld en ook als voorhoede wel
Iopen en bewegen om kansen te s chepPenr maar dan zit
je natuurlijk weer met dat ,rellendiger conditie-probleem-----
of is het soms ook wel eens t'laksheidtt??
ïn iecler geval wij scoorden niet en dat deed Gorredijk nog
wel een keer, dus werd de eindstand 0-2"
verder wil ik cor de Boer nog bedanken voor het meespelen
van de tr,seede helft.
Zonder er oP te rekenen en zonder het meenemen vaÏr zfn
eigen voetbalkleren en darr nog even zo voetballen daar
kan nog wel een voord voor clank voor af. Bedankt Cor.

IJ. Blaauv.

P.S. Er rtaren $gsno€9tr reservesPelers maar het derde had
er een nodig en g was nou net reserve vall het vierde.....

--------o -----oooooooo-------oooooooo--------oooooooo


