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NA-ZICHT.......

Een gemakkelijk stukje dit keer: volgende neek (lees a,s.
veekend) maar 2 wedstrijden, n.1. Oldeboorln zm 1 - Dn.Boys 10.
(Nou dat rrrordt dus 4-0), en de Sweach 2 - Oldeboorn 4 (a-O).
HadCen we zondag j.1. in Donkerbroek de Goden en de scheids-
rechter op een bepaald moment....t..!!) mee gehad, nel d.an
hadden ve ueer uit van H.D.T. gewonnen! Helaas, ZE waren
niet helemaal met ons en zodoende behaalden we frslechtstf een
dik verdiend geJ.íjkspel bij hen. Ja, maar a1s.....t...
Het zelfde geldt wederorr (we weten het, het lrordt vervelend)
M&\R HET IS DE I/MRI{EID! voor Oldeboorn 2.
Uit tegen koploper Tijnje 2 (nog ongeslagen) teaen ze wederom een
nederlaag (t-01, teniijl ze in het veld beslist niet de nindere
naren. l,Íitr"{R , hoe maken wij een goal? Dat is het levensgroot
probleem bij deze (aeze alteen??) ploeg IIET probleem.
Tot veler verrassing verloor het derde dit seizoen voor het
eerst, 4-1 uit tegen llarga 3. Jarmer uiteraard, maar het moest
er toch eens van kornen, niet traar, en eerlijk (zie het vorige
clubblad) we vreesden al zoiets."f
Maar éên nederlaag zegt op zich niets!!
Gewoon doorgaan - en hre knijgen dit seizoen wellicht toch één
kampioen!
Oldeboorn 4 zegevierde gemakkelijk in en tegen Bakkeveen 4, in eenl
na vij hoorden van Leider A.N., zeer goede partij voetbal.
Maar zegt dan een ander: als je geen goede tegenstander treft,
krrn je zel.f wel- goed voetballen, -- (Zonaag ê.s.!
zie boven-----)



Tot srot: ondanks onze (misgetreu;ae dit keer) veruachting leid
Oldeboorn zm 2 toch voor onsr in de iizige kour een nogal forse
nederlaag thuis tegen A.S.C. 3. A1s ik ne het goed herirrner
verd uit tegen deze ploeg tnet 6-O gewonnen?
Maar zo zie je maar: P.S.V.- Pec Zwolle: 0-1 ! !

Maar zo is (gelukkigt) voetbal.Dus zal ook in de aanhef vermeldde
uitslag wel ergens op lijken, o-f ....'.?

J.M.
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OLDEBOORN - Tjongerboys

Zaterdagmorgen om 21.30 rnoesten we voetballen.
De uitr,iedstrijd. hadden we geLtonnen met 6-1
De wedstrijd begint
In 3e minuut scoorde ikzglf een goal 1-0
En de a-frtap r^ras voor de anderen
In de Be minuut scoorde Roelof een goal
2-O dus voor Oldeboorn
8n later nog 3 goals
In de rust kregen we r^rarme thee
De tweede hel.ft gingen we uit de box naar het voetbalveld
Wij hadden de aftrap
Toen gingen uÍe in de aanval en toen kwam er een goalr dus 6-0
Even later kvam er weer een goal dus 7-0
Later kregen riÍe een penalty 8-O
Zij hadden weer de aftrap.
De eindstand is gevorden

10-o
Volgende week hoeft 2c niet te voetballen.

Gerk van Kalsbeek
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11-11-78 Oldeholtpade - Oldeboorn

Jentje Aklerrnan.

0-1
Zaterdag moesten we voetballen tegen OldeholtpadeHet was erg nistig, gelukkió ton je de goal nog zien.Be moesren half .ii i" oe uJx zi3n.Toen gingen lre verkreden en we gingen naar 18 kijken'antdie varen al aan het voetballen.
En ja hoor ze kwamen er al aan.Het -fluitje van de scheidsrechter tegon.I,fij hadden eerst de aftrap.N. 1O minuten had ik een gàeae kans.ïk liep zo snel als ik koi., plotseling viel ik
Ié" ".*.d.e 

jongens liet *"'.rà11"rr.
De scheiclsrechter 

-vijst *"t ,ij, tinger op de lijn vaar dekeeper de bal in de tranaen *ag'touaen
Dus het'vas een r,aije ba1
Rimmer nam de wrije bal en hij ging hoog dat de kleine keeperniet bij kon komen.
Dus het r,ras 1-O voor_Oldeboorn lc.Na een kwartier ging het fluitje van de scheidsrechter.Het vas pauze.
Villem uas een beetje blij net on! maar niet helemaal.
lil:"o" 

tweed.e hetfi moet-nog komen dus her kan nog getijk
Na 10 minugen rust gingen we ueer op veld en ve gingen neeraan de s1ag.
ra tien rm8oÈè''È'-voetballen kreeg ik weer een mooie kansik schoot 3O meter afstand precies in hoek *.u" de keeperhaC de bal nog net in de handen.IIet was een goed schot maar niet benut,
L" 3? ninuten spelen kreeg ook een rnooie kans.rk tiep tussen de 4 jong"i. .r schoot hard., rà* a" bal gingover de lijn, doeltrap voor Oldeholtpade.
Toen het .fluitje weer begon hadden ve met ,l_0 gewonnen.D"rs 1-O voor Oldeboorn.
Vi1lem !/as nu blij mee.
Ife hebben nu màar 3 punten. En nog bedankt loor het meespelenvan 2C Oldeboorn.



Samenstellíng van het bestuur van d.e v.v.0lc1eboorn'

VOorzitter en tevens voorzitter van de jeugdcommisslel

J.van Kalsbeek Ds.NieuwoLd.str.lg O]-d'eboorir

Se cretaris:
J . Spoelstra Ds .Nieuwold str .I Olcleboorn tel-.529
PennÍngmeester:
S.Huisman P.tr'olkertsma Herne J Oldeboorn teL,554
T,id en toezicht op het materiaal:
I'1.v/d. Meulen Ds.Nieur,rold.str.t? Oldeboorn te]-.632
T,id en vice voorzitter:
M.Dam l.Bottemastr.lB Olcleboorn.
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Jeugclsecretarisq
H.van DiJk 3-roeklrtster"urei 25 0lcleboorn.
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:'

De perrningueester ver-zoekt d'e mensen cl-ie de bus
TeràchellIng nog niet nret her[ afgerekend hebben,
nogelijk te d.oen.

000000000000000

en boottocht naar
dit zo spoecU.g

Door pech aan d.e sehriifnáchlne is het clubblad lÍeer
kant.
Het eerstvolgende clubbl-ad verschijnt oEI en nabij d.e

ooooo06000Q000

Dedoor hct bestuur benoemd.e ontspanningskoromlssie, heeft voor het
ffwinterskoftrf de volgende plannen gemaalct .

re ?{IEEDJgàI9{!-e-pEgEgIPE-c:g-!lr-{:!Igqgq!448-ee3-UIIgEEEU}AgêI9UP'
U zg-]]t deze adórna volop kunnen sjoelen, pij]-tjeswerpen, ballengooiel
e32. ertz. Verder 1s er een spel aanwezjg wat wel- een zeer vaste hand'
,re"èist, een iecler zal het Èilg rvill.en_proberelr.het Êifg hceft geen
nrán, aát wist zelfs cle malc6f-Ían het $13g.niet te bed6fiken'
Met áf clie spelletjes zíjn er uiteraarcl-pfi1zen en prijsjes te
win-nen.
Oá-t""rachting is evenwel, clat u voor ó.eze avoncl een flink aantal
rtgrijpstui-verá,' meeneemt, cle komnissie wiJ- mj-nstensrtqulttetr spelent
tótei'is natuurlijk clat er wat van over blijft' het kont de club
ten goed.c.
Tegeil elf uur kunnen we SII\TT:IIIRIGÀ/,S verwachtenr hll zaL_d'e zijcleur
neàen clirect naar boven de trap op, zoals een lnsider aL zel;
I'anders blijft die ook nog onder plakkenrr '

AIs we uitáËspeeld zLjn eá al-s ,$I\TTERIGÀhS zijn ?egl9_geaegd^heeft
kunlen we iog'een d.anéje maaen op ci.e muzlek van de "CRÏSITOtS.
De CRISITO'S-zijn de gèhele avond. aanvrezLg voor h:et verzorgen van
de z,€\. stemrningsmuziek'
leden--en d.onateilrs met krun dames zien we natuurliik op d.eze avond,
logisch, maar niet-led.en nogen ook gerust komen rrhoe meer zlelen
hoó meer wreugdtt . -

De konimissie Èomt er j-n het eerstvolgende }crantje nog een keer op
terug, ook wat de jeugd betreft, hier is de O.K' nog niet over
uitgesproken.

Ze íó*"u"'h,rtjasavond is geplancl. op c1e 5e januari- àrs. en een tweede
avond zit er aan te komen.'+l++++++++

Gehoord, over beseherning dorpsgezicht
Gezien de mooie winkel ván }:turoan, gezien d-e Sparwinlce]-, gezie_n cle

Rabobank, gezien d.e Fri-eslandbanl< ón gezien het hasteel. van Kleefstrat
komt men'mót tthet zout, a1s het ei op lsrr

aan d.e late
29 novenaber a.s.
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Bakkeveen 4 - Ol.deboorn 4

Afgelopen zondag togen wij naar Bakkeveen en dachten daar een
zware kruif te hebben, gezien d.e stand in onze competitie.
(gedeelde 4e piaats met Bakkeveen). eetukkig vief ditallemaal
wel iets mee.
Oaze gastheren waren wat lee.ftijd betreft ongeveer onze gelijke,
dus niet meer zo sÍle1 .
IiIa ongeveer een kwartier te hebben gespeeld snelde onze nid,voors. visser met een mooie solo door de verdediging van Bakkeveen
en zijn hard gericht schot was te veer voor hun doelnan.
Tot nu toe varen vij de m eest aanvallende ploeg en bleven we dit
ook volhouden.
ongeveer 10 minuten voor rust gaven r+ij een onnodige corner weg,die door Éakkeveen, met behulp van d.e zon, in een doelpr.rnt r*erd
omgezet. Een kleine teleursteffittg dus want Bakkeveen was eigenlijk
nog niet gevaarlijk voor ons doel geweest. -
Na rust eenzel-fde beerd van de vedstrijd, waarin een hard r*erkend ,Oldeboorn de betere pldeg uas. Orgeve** tO minuten na rust kregenwij een vrije trap te nemen ongeveer halvervege d.e speelhelft van ;
Bakkeveen. Ynze Blauw- zorgd.e ervoor dat deze keurig in tret stra.f-
schopgebied op het hoofd van de geheel vrijstaande sinon visser
werd gelegd en Sinon kopte prima in.
Later brak Tjibbe Meester door en lo:alde op Ce paal maar S. Visser
vas lreer present om het karwei af te ronden. 1_3 dus.
Hierna hebben Bakkeveen en de scheidsrechter uit dat dorp er
nog alles aan gedaan om verandering in de stanc te brengen
maar onze defensie hield het hoofd koel en liet zich niet meer
verrassen.
Dat er in de slotfase aan onze kant nog een rode kaartvier deed
ook niets meer aaÍr de stand af.
A1 met al een leuke rnÍcldag, goed gespeeld en rreel inzet.
Toen r.rij, thuiskomend, hoord,en d.at het eerste elftat een pr.mt
in Donkerbroek had. veroverd, kon zelfs de Ajax nederraag nijn
stenming niet meer bederven.

J. Tigchelaar.



Zaterdag 11 november moesten we tegen read- swart, de Knipe
Zij hadden de a.ftrap.
De eerste helft was het 0-O, toen hadden we rust en even
later begorvren we weer en hadden wij de a.ftrap en gingen in
de aanval en even later hadden ve een goal en vas het 1-O
voor ons, maar al gauw haddea zij ook een goal en was het
1-1 en zo bleef de stand.

Siepie Grootenhuis

-
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H.D.T. -, OTDEBOORN

Het spel begon erg rustig met veel passes aan beide zijde.
De kansen l'raren echter voor onze jongens,
Honkie een keer op de kruising en Gerrit schoot schitterendt
rnaar jammer genoeg op de lat.
Daarna een iets feller H.D=T. dat zich echter geen goede
kansen schiep,
De jongens van trheld dy taeirr probeerden van al1es.
Na rust een ander spelbeeld, H.D.T. met veel hoge ballen
voor de pot en Oldeboorn gokkend op de counter.
Honkie profiteerde schitterend van een slimme bb1 van Hendrik
die even later zelf de bal naar 2-1 tilde uit een indirecte
vrije trap die via een H,D.T" er boven de keeper in het net
spatte.
Even later maakte H.D.T. de gelijknaker en in d.e laatste
minuten kwam de 2-2 stand toch nogin gevaar maar de paal
redCe ons.
De scheiclsrechter floot goed op enkele eeer dubieuze
beslissingerr na. AI net al een rustige partii voetbaL die
werd besloten met een verdiende 2-2 uitslag.

is qetekend: !í. Veenstra.



TR.OGRA}IIVIA 18 NOVEMSER

D pup. F.F.S. - Oldeboorn 10.00
sêrrr Ol-debooTn. zn 2 - Dr.Boys 10 14.00 F.J.KNeefel ov
s€nr oldeboortn zm 1 - oudehaske I3.3O oefenwed.strlJd nv

?ROGNAMMA 19 NO\TE1VIBER

B€no De Sweach 2 - Oldeboorn 4. 10.00 R.v/d Meulen

, PROGRÁIala/r 25 NOI/EI,IBER

D pup. Sangezwaag - Oldeboorn 1-O.OO
E pup. OLdeboorn - Ud.íros 10.OO nv

sen. .Eark.Soys 5 - O]-debooïn zm 2 12.45 1eider
B Jun. Oldebooin - Joure 2b 11.00 K.post ov
C Jun. 'Ol-d.qboorn 2c - G.A.V.C. 2e 14.OO leld.er nv

PROGRAMMA 26 NOVEIIBER i

s€Írr llauLerlvlJk_ - oldeboorn 1rï..oo R.Oosterkanp
s €rrr O1d.eboory ? - - Stanfries 3 10. 0O ïr.EppLnga ovseïI. Rood Gee]. 7 - Olcleboorn 5 10.50 leiáèr
sen. ltrispoJ-ia J - Oldeboorn 4. 10.00 Y.DLkkerboom

PROGRAI{MÁ. 2 DECEUBEB.

sen. O.N.T, + - olcleboorn zm I 10.1b F.J.Brlrrhan
sen. oldeboorn zm 2 - Easteruar ] 14.00 Leid,er ov

PROGR/.T4MA 5 DECEI{33R

s€rrr Ol-deboorrr - Bakhuizen l4.OO ?????????? nv
€iorrr OLdeboonr' 5 - Drachten 8 1o.o0 Y.Diklrerboom ovsen. oldeboorr. a, - Blue Boys 3 l-o.15 F.Rinsma nv


