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Nu ve op de helft van onze competitie zijn aangeland., hebben we enigzing een indnrk
hoe de diverse elftallen zi:h in hun klassen hand.haven.

Oldeboorn 1-, in de 1e klasse, zetelt mornenteel op de êên na onderste plaats
met dit respijt dat ze 1 weilstrijd minder speelden dan de andere ptoegen, Ínet 9 pnt
uit 11 wedstrijden._Een zorgzame positie, geletg het feit dat er naar alle waar-
schijnlijkheid drie(!) ploegen uj.t deze 1e klasse zull.en.rnoe'ten-degraderen.
Qoch er is maar weinig krachtsverschi-l- in deze klas. Het puntenverschil met de ho.2
(H.D.T. en T.V.V.) neáraagt relat:ief slechts 4 punten, zodat zelfs een promotie-
praats niet tot d.e onmogel,i jkheden behoren, als.. o... c...o r.........Enfinr het belooft nog een interessant 2e helft in deze cornpetitie te vorden.

"O-LggFgfq-à neemt op het ogenblit een Be plaata op de ranglijst in met 9 punten
;'-L 10 wedstrijden. Niet zotn erge hoge positie hel_aas.
En doch te1kens..-h,o9l*lg 

. 
y-q*- hgn ..-t-egens.ta+ders dar ,.dir.. eea goed el.ftat. i.s" en het

verbááíd*liiïri*Aaiï wè1ëêriê'dàt áeze ploeg niet meer punten heeft verzameld.. Ons
trouvens ook. Maar.ja, het gebrek heet: schutters! Toch hebben ze er 18 gepro-
duceerd'dit (narve) seizoerr, ^.." er ook 18 door moesten laten gaan!t, térii3r
de beide kampioens gegadig<i.:n in deze Res. 2e kl-as, De Blesse 2 en Tijnje 2 resp.
sleehts 5 en 6 doelpunten te gen hebben.
l{eer dan een goede middelrnoct plaats zit er dit seizoen voor hen niet in.
Ofd9P-ogrnrgr d.aartegen, is op d.it monent k-oploper in htue k1as, zij het dat
Drachten B en ook llarga 3 r'rpeetieveli-jtr:1 punt hoger en gelijk met hun klnnen
komen" Maar los van dit, het blijft een feit dat d.eze jongens het leuk doen
en we hopen dat ze dit zo door blijven doen. i)an zit er ve1 enig uitzicht in
oP een kanpioenschap en pror:rotie naar de derde klas, iets wat we zeer gaarne
zouSe.g*g!4g*,,E+.+SeLi-e-j-e!eLq-g lrai,nitg- bezoqken zqu tn {qze geea,&F4*-_
kunnen, maar daar hebben de meegien een uroerf iè aaá Eood, àà.* àat íàÍaïffiï
al-leen voor het derde helaa:.

Ook Oldebogrn jl draait leuk mee in de 4e kl-as H: een tweede klas met 4 punten
.. achterstand op koploper Drachten 9 en een wedstrijd meer gespeeld.. Op het eerste

gezicht liikt dit een vrije grote kloof, n:aar in voetbal is veel rnogelijk en de
maïuxen van Nijholt zijn erg t.aai en op de 'rlange baanf' vrij goed, zodat wij nog
we1 enige hoop koesteren op een goed resultaal" Dit zou destemeer van belang zijn
indien het derde onirerhoopt moght tefalenlt, 

-z-{j zouden dan mooi vobr rrstand-intr
kuruaen fungeren. Maar hoe hr:t ook zij deze beide ploegen d.oen het Leuk en
speLen op deze manier een Leuke competitie.

Oldeboorn-Z{-1-, zetelt monrnteel met.13 punten uit 9 r,redstrijden op een derde
praàCsr aóti'tei-toploper Rotteva]le z (to-i7') en Dr. Boys 7 Uo-15). Een spannend.e
kopgroep en ï/e voorzien hier toch vre1, indien er naar gewerkt wordt en indien men
zou villenr een florisant u..tzicht cp een kampioenschap. Zover is het (uiteraard)
nog niet en er zal nog wel menig zen'.rwachtig sigaretje door Jan v. Veen gerold
worden, maar met overleg en inzicht moet dit toch mogelijk zijn.

'

Ofgglocrn :,zJr:a tenslotte hrezet op dit mcnent een 5e p]-aats in de 4e klas R, met
11 punten uit 12 wedstrijd{,,1, met het fforisa^nte doel-sal d,o 41 voor, 2/ tegen.
Van a1le seniorenploegen is dit verrcweg Ce produktiefste ploeg en daar zal wel
ene W. v. K. debet aan zijn. !íat r,-oor Oldeboorn 2 geldrt, geldt ook voor deze
ploeg: een midde.r"-rnoot plaar -; is het hoogst bereikbare voor hen dit seizoen.
Maar dat is ook niet het belangrijkr-te. Ze kunnen voetballen met een redetr.ijk
eIftaI, en dat is het waar het om gaat nietvaar.

!íij vensen aLle ploegen veel geli:rk en veel (cioel)punten in het trareed.e deel van
deze competitie en wensen -,.erder een ieder een voorspocdig. 1979.

t
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e iaar beginnen willen rue U nog even

r,rat onder ogen brengen.
Onze trainer, d.e heer H. de Boer, komt el-ke dinsdagavond speciaal voor U vanaf bijna
de andere kant van Frieslancl gereisd, om U de zo broodnodige training te geven.
\,rlanneer hij nu enkele malen hierheen komt om vervolgens een uur alleen in de box
te zitten omdat U, marulen van het tweecle, liever bij de kachel zitr dan kan de man

natuurlijk beter m aar thuisblijven.
U wordt d.aarom vriendelijk rnaar dringeud verzocht om wanneer u geen training denkt
nodig te hebben, dit even te melden en niet zomaar weg te blijven.
Beter is om din"Sgg_3_j@ om kwart voor 7 klaar te staan om aan de eerste
trainingvanffietedoen.Vanneeruzichditvoorhetnieurrejaar
nu even voorneemt, dan vensen vij u toch nog een voorspoedig negentien honderd
negenenzeventig.

Gebenrtenis rond het tweede elftal in cle 1e helft van het seízoe4-:ilj-- t11!

Tja, daar zit je clan met de pen in de hand, je eigen dood te piekeren over vat er
zich zoaL rond het 2e elfta] heeft afgespeeld het afgelopen half iaar'
Ik wil niet al te veel uitwijden over het geen wat er zich hee.ft afgespeeldt
omclat ik me veel dingen aL riet meer kan herinneren en daar door misschien
dingen gaan schrijven clie gedeeltel"ijk of helemaal niet waar zijn.
Maar goed het 2e elftal clan, tle stonden zoals ieclereen wel bekend za! zijn voor
een geheel nieui,i sei-zoen, Niet alleen had.den we een nieuwe leider, trainer en

spelers maar ook andere tegenstanders,
Dà competitie waar wij momenteel zijn ingedeeld bestaat hoofdzakelijk uit ploegen
a-fkomstig uit ZuidrOost Friesland.
Ploegen als Stanfries, Olympia, Sport Vereent enz. liaren voor ons volslagen
onbekend. Maar naderhand bleek we1 dat wij op papier deze ploegen zouden kunnen ,i -

verslaan, I
Maar voor het zover was moest cle nieuwe leicler J " Mijnheer heel wat zweet druppèls t
ververken. Hij had namelijk de keus uit zotn 1B spelers, waardoor er 5 zouden {-
moeten afval1en, claarbij komen nog cle 3 spelers clie van het 1e terug zljn
gevallen en het gegeven feit dat het 2e eLftaL uit zo jong mogeli-jke en potentiële

iï"lxï'.r"::,,-::;"i"5inii,"r, "n moeizame start.
Maar toch na veel gepraat kwarn er een elftal op papier. Helaas i-ets te l-aatt
we vràren nml-. aI door onze oefenweclstrijden heen, waardoor er tijdens de 1e

competitie wedstrijrlen nog het óên en ander moest worden gesleuteld.
Het gevolg hiervan liet zich ook rluideliik bliiken. Onnodig verloren r,^redstrijden

doordat verscheidenen spelers niet op hun goeie plaats stonden. Ik kan nu nog

vel yat meer problemen aan stippenr maar clat heeft weinig zin lijkt nij t een

ieder kent wef zofn beetje de problemen rond het 2e elftat. Problemen Ltaar ook

het 1e elftaf mee kamt, hoer^rel deze van een iets andere aard ziin.
Bovendien zou het buiten clit bestek gaan om hier een oplossing voor proberen te
vinden"
Dit wat ik vou vertelLen over cle ploeg en de leider. Rest mij alleen nog de

trainer. Hj.er kan ik kort over zijn: ik persoonlijk heb hem alleen de lste paar

maanden van cle competitie meegemaakt en clie periode lijkt mij te kort om .hem te
prijzen of te netritiseren, misschien dat iemand. anders hier meer over kan vertellen.
Gaan we d.e zaak nog even sa$envattend; dan moet er geconcludeerd worclen dat het 2e

elftal als ploeg 
"ótt 

u"g gezellige en leuke ploeg is om in te voetbalfen' Ik
zal deze mening wel niet met iedereen delen maar ja uitzonderingen bevestigen
de regel"
Dan het behaalde resultaaf nog even'
prmten uit evenveef wedstri"jdenr en
omdat men aI oP een kampioens-feesté

lJat aan cle magere kant dacht ikr evenveel-
voor sonmige misschien een beetje frustrerendt

gerekencl had.

Tot zover mijn verhaal, misschien vin'f u het een beetje onsamenhangend, onvolledig
en wat te puntsgewijs. ïk ben het dan ook volledig met u eens. Maar vergeet niet
clat ik pas de zateráag voor het uitbrengen v/n kerstkrantje bericht kreeg of ik
zo vriendelijk zou will-en zijn om een stuk$e over het 2e te schrijven.
Nou om het doel een beetje na te streven en iets zinvol op het papier te zettent
zul je toch de voorgaanclá trantjes moeten bekijken om een beetje beeld te krijgen
vao áe ontwikkel-ingán bij cliverse elftallen, en zoiets kan niet op zondagmiddag

worden geschreven,



Mijn wensen zijn voor 1 979 wat betre-ft het voetbatrlen een kampioensfeestje met het
2e eIf,taL.

Sieger R.

t'D" f .S. Tikki" Fo. r!

Een kerstverhaal wordt het echt niet, maar Ï/e begi.ruaen r*el- echt triest soor de
donkere (hopelijk beciekt met een dik pak sneeuw en ijs, want de jongens kunnên
ook schaatsen) dagen voor kerst. ldant r.rat is het geval .
We hebben de helft van de competitie gehad, en we hebben 1 doelpr.rnt genaakt en -nu

de klap op de vuurpijl, we hebben er lB tegen.
Maar bij de laatste bespreking met de aanvoerder en spelersraad hebben we
a.fgesproken' dat we het niet tot 100 tegen dgelpunten l-aten komen.
lfoutjan (ae tegendarische FC keeper) zei !B en !B i.s 116 en ik laat-èi nog 58'min 17
gaan is 41 en 58 en 41 is 99 dus net geen 1OO. Zo 100 krijgen ze niet tegen.
Jan Visser drukt zijn chocol-a<le sigaret uit (gekregen van Sint) in de asbak en
trekt een bedenkelijk geZicht en zegt: Nu snap ik er de kerstballen niet meer van.
Dit vordt door d.e spelersraad gehonoreerd met een sarcastisch lachje in de
richting kijkend naar de trainer
Dan komt ook de rest van d e 21 man tellende seLectie binnen, er wordt nog
drastisch gezocht naar de reden van het laatste nederlaagje 14-O in Lippenhuizen.
Erik Oord vindt dat het door de kou komt. De tegenstander had stimulerende rniddelen
(anti vries) gebruikt en wij hadclen het vergeten (ja ja het wor<len al echte profs)
Dus zij waren warm en wi-j- r*aren koud. Ja, clat is het zegt de spefersraad.
Volgende punt. De "servee€rster komt" binnen. Heupwiegend gee.ft zij de boys een

- slokje en een rondje van de sponsor jongens zegt ze. Proost sponsor en bedankt
]ekker stuk zegt Johan Tijsma (zo vaderzo zoon) en Henkie v.d. Meulen (zoon van
een bestuurslicl geeft haar even een klapje op haar demière.

C Na deze opkikker worclt:cle vergaclering met li-chtjes in hun ogen voortgezet.
De trainer bemerkt dit en zegt, jongens even serieus, kop er bij en doe de
tictrtJes maar uit ju11ie ogen, die behoren in d.e kerstboom.
0p dat moment komt de voorzitter binnen met een kerstboom en alle lichtjes
worden netjes ingelevercl. Zo. jongens dat is je ware discipline zegt hij.
Hoi, hoi een rondje van de voorzitter, zegt Tamme (zeker zoon van cle kasteLein!!!)
Johan en Henkie kijken alweer, lonkend naar de deur en halen hun licht$es uit de
kerstboom. Ook de rest vacht met spanning op het lekker stuk.
De deur gaat open..io.ooo.o croor.; claar staat de trainer in zijn korte
broek en shirtje en zegt: Tijd voor de training, j,ongens Lrant er moet nog heel
r^rat gebeuren willen we benecien de 100 doelpunten blijven. Zoals een bekend
trainer eens zei: I'KEïN GELUL, ABER FUSSBALLEN'iT IJND KEIN....r..".FUR DIE
I/tEDSTgDtt. Nu:dat !/as even een tegenval-]er. De hele ploeg begint te fluiten en
te joelen. Daar staat hij met zijn puntknieën en zijn komkommerkuiten.
llij wiIlen meer en met zijn allen stormen we het veld op.
Het is rre€rl. een gezellige training en wij hopen dat u een gezellige tijd
tegemoet gaat.

Prettigê Kêrstdager, un u.r voorspoedig en vooral sportief 1979 toegewenst

namens het legendarische
i r t'F.C. Tikkie Foar0tÍl

OLDEBOORN 1

De eerste corapetitiehel.ft zit er voor ons op met 9 punten uit 11 vedstri jden.
Of dit nou goed of slecht is r,reet ik niet maar. dat zullen jullie wel weten.
Ik ben niet van plan om hier alle weàsfrijden van het le de revue te laten Passerent
want (reer verheugenA) ae meesten hebben ze we gezien en verder zijn er geloof ik
getrouw verslagjes geschreven.



Maar er werd mij nadrukkelijk verzocht om toch iets te vertellen omdat er altijd
wel iets te verteLlen is volgens de o.fficiële brief die ik mccht ontvangen.
D.rs wist U dat:
ldander nu weet dat het voetbalvefd van Robur niet in c1e haven van Harl-ingen ligt
ffi?-Ïi3 ons bi jna in looctsre.
Pjet T. en Bauke in de Heerenv. Courant lazen dat ze zeer talentvol zijn, en dat ze
dit nu proberen te bei,rijzen door het niet te blijven.
llieger ontdakt heeft dat koppen, ondanks zijn lengte, niet zo gemakkelijk is en
zelfs privê-lessen heeft g3nomen.
]ríillem nu weet en bewezen heeft dat hij niet het spook is waar cle trainer zo bang
ïóïffias (cn is?)
Honkie ondanks zijn wroegtijdig vertrek uit Ce militaire Cienst nu ook weet r,rat
strafexcercitie is"
Hendrik ontdekt heeft hoe hij een indirekte vrije trap er toch in êên keer in kan
Ë[GC'n zoncler dat c1e scheicisrechter cle goal afkeurt.
@ n* v/eet clat al-s schoonpapa een ved.strijcL van ons bezoekt het hem zeer inspireert
en nrede daarom ons naar een over!'/iruring stuwt.
Lyge nu rrreet dat hij tijdens een weclstrijci beter niks tegen de scheidsrechter kan
zeggen gezien zijn schorsing"
PiÉ R;" r^reet dat hij nu oolc in Donkerbroek ruatig kan voetbal-1en en ook nog heel-
huids thuis kan komen
Gerrit en Bj-nne ontdekt hebben dat het vooroefenen van het op de latschieten tijdens
ffiffiffip-Fij c1e ene een gunstig effect heeft.
Je bij Blankenberg beter nË.et in cle dug-out kr.rnt zitten wegens zijn zeer gevaríeerd
taalgebruik 

"Hamv zeer stanrlvasti.g is en ons bij deze koude winterdagen en rarinterstop-conditie-
training geeft i.pov. partijtjes ondanks onze smeekbecles.
Dat l-ast but not least, 3@ \,/eet dat hii dit verslag niet heeft geschreven hoewel
hij het meestal wel doet 

"

Eén van de dertien

0p verzoek van. onze retfaktie í'tiets over de penning€flue.
Irrlercl het boekjaar 1977-78 nog met een voorclelig saldo van Ê 3789t/O afgesloten, nu een
hal-f jaar later is hier weinig meer van over,
De begroting is al met zotyL f 2500r- overschreden, o.a" door verbetering van de
oucle lich'tinstallatie (f 15OOr-) "r een investering t.b"v. het clubblaa (f 981176)
Deze investering bestoncl uit de aanschaf van 160 pak papier tegen een zeer voordelige
pri-js, waarmee we ongeveer z, jaar vooruit kunnen (tenminste als rre het niet te druk
krijgen met draaien voor andere verenigingen uit ons dorp).
Overigens is er helemaal geen reden tot paniek, daar er ook geregeld geld in de
kas vloeit. Het eerste elftal heeft nog 6 thuiswedstrij<len voor de boeg e;r daarbij
hopen r,re in het nieuwe jaar u/eer te kunnen rekenen op onze lotenverkoopsters Geke
en Janine, die de laatste tijd geregeldultverkocht l/aren. Ook de trouwe kaart-
verkoper A" Nijdam doet, mede door de slagboom bij het nieuwe veld, uitstekende
zaken voor cie voetbalclub"
De toto/Lotto omzet vertoont een dalende lijn, maar d.oor een aantal extra trekkingen
is de wÍnst voor onze vereni-ging tot nu toe ongeveer getijk aan vorig jaar.
Oe toto/Lotto wordt behartigt door cle volgencle personetr: echtpaar Nijholt
(ad.ministratie) en als ophalers van <le formulieren, H, Nieuwland, J. Quarré,
H. Viagenaar, Lammert Visser en ondergetekende.
Dan nog lets over de laatste feestavond van 2 december. De bruto opbrengst
van deze avoncl was f 722155 en dit werd ingelegd door een kleine hÈnderd
personen. Allea die aan cleze avonC hebben meegewerkt nog hartelijk bedankt
hiervoor
Tenslotte wens ik hierbij alle lelen en donateurs prettige Kerstclagen en een
Voorspoedíg 1979 toe.

S. Huisman



ST.^JIDEN 29-11-78
]-e Klasse
HauJ.erwijk
H.D.T.
T .V .V.
D. T.D.
Sportclub
Read Swart
langireer
\,íaRga
Bakhui-zen
Robur
01d.eboorn
St "Jacob
Res. 2e Klasse F
Blesse 2
Tijnje 2
Oldeholtpad,e 2
0osterstreek 2
I',Iol-vega JSianfries 3
Sp.Vereent 2
Ol d.eboorrt 2
Read Swart 2
Otyphia 4
Nieuweschoot 1i

li.e Klasse G

Old.eboorn 5
Draehten 8
Frisia 11
\,Iarga 5
!trarga {
Nicator 10
0.N oB. 6
Rood. Gee]. 7
Friesland 7Fiisia 12
R,Bergum B
M.K.V. ?

{-e Klasse I-I

Drachten 9
Old.eboorn 21.

WispoJ-ia J
Gorred.ijlc 1,

0 .I.T .8. 7
Baklceveen 4.
Surhui-sterveen 4
Bl-ue Boys 1
De Sweach 2
TIIOR 5
IiJarga 5

5e Klasse I
Rottevalle 2
Dr.Boys 7
Ol-deboorn" zm L
Gorredi jlc zm 2
t t Fean ,i.

Oudehaske 5R.lí,F. 5
0.'T;T. 4
Dr.tsoys B
Griffioen 5

.GSPt V T
'1r-17 17-U'r2--L5 22-L4'L2-L5 2/r-L8"L2-L3 20-.18
r2-L2 25-7.6
L2-L2 L9-Lr,
L2-L2 20-22
12-11_ 2O-L7
TZJL 2L-22
Lz-LL L9-2O
11- 9 L7-20
L2- 4 B-40

GS?T V T

l-1;lg 29- 5
11-17 20- 6
11-15 2L;L5
11-14 2t,-L2
10-12 23-L7
:10-11 26-17
1t-11 20-11
10- 9 lB-t-B
11- B L3-2O
11- 2 LL-39
11-- l_- 8-55
GSPT V T

l.l--i8 37-1L
10-17 3t,- 5
11-17 36-L5
10-16 54 -L311-11. 28-17
l-l-*iI L7-29 .

9- 6 L9-2A
11- 6 18-rr
9- 5 L7-36

10- 5 1_5-32
11- 4 7_t,.-.5L.
B- 3 1_2-2L

GSPT V'T
10-19 52- 71r-i5 2L-7_6
11-U 24^L7'10-15 2O-L6
9-r-L 29-tt

1t-10 2L*25
9- 9 l-9-22

t0- B 2L-29
l-L- B 2L-32
LO- 3 L3-32
LO;. I L5-3L
GSPt V T

10-r7 27-LL
10-15 3B*L4-
9-L5 28-rl

10-12 3A-r7
10-12 2L-L/,
10- 9 26-Lt,
10- 9 2L*21,.
10- B 27-26
10- 2 12-67
9- r L3-1,5

z1.e l(1asse R

Dr.Bo;rs'1O
Drogeham J
Easterm4T 3
Harlr. Boys 5
0 .N.T. 5
Ol-deb,doyn zm Z
Dr.Boys 9It Fean,5
i c! n' 71! . U . \/ . )

B.C.V.5
Groep j
LTicur^rcsehoot
Heerenveen 2b
Hrv,Boys 2b
Read Swart
D,1{?P.
VnVrf.
Joure 2b
Renado
Oud.ehaske
O].deboorn
Groep 9

llzv.Boys 2c
Ti jn je
ïtrolvega 2c
Udiros
Hcerenveen 2e
langezrnraag
0]-cLeboo:rn
Ol.dehoJ-tpad.e

Poule L3
Read Swart
Mi]-d.am
Ol-deboorn 2e
Terhorne
Hee?enveen 5c
I{rw.Boys 3e
G.A.V.C, 2c
Joure 5e
Akkrum 2c
Tjonger Boys
Poule 26

I{isirolia
Ilangezwaag
0J.d.ehoJ-tpad e
Tijnjc
Reacl Swart
F rF. S.
I;l-Iclam
O]-cleboorn
Poute 20
Tijnje
Irnsum
Boarnburgum
Blue Boys
Udiros
Thor
Reacl Swart
O]-cleboorn

' .r

GSPT V.T
L2-25 5gJ1
11-19 46J2
L2-L7 7r,-22
1,2J'2 5+-3OL2J2 2B-3t
12-tl_ 4L-27
10- B 2y-5A
l.1- 5 L/,-37
11- 4- 16t,2
aL- 3 LL-52
GS.PT V 'T
a2-21 5O- 1/,
L2-24 27- 7
J-2-L7 46-LB
T2-L5 l-6-L4
L2-L4 24J5
L2- 9 L2-23
ïL- 6 t3-33
12- 6 g-29
L2- 6 g*5O
11- 4 L3-36
GSPT V T

9-L6 15- 5
10-]_6 45- g
1o-r5 27-f5
9-r0 27-LO
9- 7 l7-l-B
9- 4 4-L6
9- 7 2-39
9- 5 249

GSPi V T

J2-24 97'' 5
Lz-Lg 55-tO
rL-15 tr-18
1l_-l-5 5L-r_B

10- 8 39-3211- 7 L7-39
10- 5 2L-60
l-1= 4 25-28
12- O 6J36
GSPT V T

11-18 55- 5
10-17 37- 9
10-L4 L5- 7
r_O-u f7-16
1l--11 Lg-a7
10- 6 7-A7
LL- 5 g-38
9- 2 4-34

GSPT V T

9-r7 62- O
10-17 46- 6
LO-r3 25- 7
9-11 22-L6

10- 9 L5-57
11- 7 LB-22
LO- 3 4-34.
9- I L-69



Voor het zaalvoctbal tocrnooi ilat op 27/28 dl.cccmber vrorc'Lt gcspeeld,
in l,ceuwarilcn (kalvcrilijkje), zLjn cle volgcnilc spelers gcselecteerd..
A
J.vc"n Kalsbcek
J.0tter
J;Meester
H.0osterbaan
D.Bet]-e hem
J.ile Bocr
G.Visser
J o J "Dijkstra
c2
R.v f c," Krie ke
R. Tysmr"
R.v/c Vccn
P,Ypmr,
R; clc Groot
H.Numan
G.\ran I(alsbceic
J.Pbe p je s

P. S. cLe D-pupiJ-J.en

3
H.Iiluman
J ,v/t }'loude
T , Ypma
R.I{ritena
l.[.Brouwcr
J..Ioklccma
It.Alrkcnnan
T. Jclsma
D
S,Grotcnlnris
Il.van Dijlc
O ,v / c1, I'lcu]-cn
S "Visscr
T "Pocp 

je s
T "v/c I'lat
S. Oosterbaan
J.Wicrila

l'Tamens Cc jeugiLkomm. ll.ven Dijk
komcn voortaan wocnsc-Lag van 6-7 in,d.e z'taL,

c1
J.v/c', Ïtrat
J.Brouwe r
R:Veninga
J.Akkerman
J.Visscr
II.Di jkstra
S;v/t1 lviculcn
S,clc Roos

Het bestuur cn rccr:actie wensen
11 een prettige feestc',agcn en
een voorspoccii-g 1979.

2C groep 5, spe cld.uur 1l
Vcrtrck 7.00 uur vanaf

O-O-O-O-O*O-O-O

bleclstrijd prograurma voor vroenseLag 27 december.
1À groep 1, spcelc-Luur L2 min. leider J.C.e Jong.

Vertrcle 7"00 uur vanaf hct Doclhof ,

.8,44 uur Nicator LA. - Olc"eboorn lA
I0;f6 "uur Olc',.eboorn L{ - Frisía l-:\
14;08 uur }í.T.O.C. lÁ - Olclcboorn J.&
16.04 uur Oldeboorn 1À - F.V.C" 2l\

J.C groep 5, spe cld"uur 11
Vertrck 7.0O uur vanaf

mi-n. leiil-cr trtr,Visser.
het Doc,lhof.

- Old'cboorn }C
- B1auw !ilit ]-C

- Old.eboorn ].C
- Trynw, Soys J.C

min. lcidcr S.Tcuni-ssen.
hct Doclhof,
- 01c1ebo orn 2C

- Trynw.Boys 2C

- Old.eboorn 2C

- 1'1ckmm 2C

8.22
9.52

L3 .22
L5 ,22

Vertrek
Ook ileze

8.00
9;32

L5.OO
L4.55

$.JJ :uur
10.05 uur
11.50 uur
\3,46 ux

uur F.V"C. ]-C
uur Olcicboorn 1C
uur ]t.r.tlt,O"C. 1C
uur Olcleboorn ].C

lrin T.O.C. 2C
Ol-cleboorn 2C
rr.v.c. 2c
Oldcboorn 2C

Dêz,e t"rccts-urt-Jc.,eÍr Ïtrorrr-cn gcspeelcl. in Ire eur,,rard-en (ï(alverc',ijct"je )

1A spcelt in hct zwert, met witte broek.
Weclstrijcl progranma voor donfcrclag 28 cle cember.

1B groep 2, spceltij d L2 min. lciclcr \'il.Vccnstra,
L2.O6 uur F,V.C. 1B - Oldeboorn l-B
L4.2L :uL:uLr Oldcboorn 1B - Lions 18
L6.06 uur W.T.O"C. 18 - Olcleboorn 1B

Vertrek l]-.O0 uur vanuit het Doelhof
D jun. groep 4, spceltijil 11 min. J-eic1er P.Rod-enburg.

uur F.V,C" ]-D - Oldeboorn 1D
uur Old,eboorn ]-D - Blauw llit ].D
uur 1'loT"0,C" ].D - Olcieboorn ].D
uur Oldeboorn ].D - iiTicator 2D

7,7O uur vanuit het Doe1hof.
rredl.strijden worden gespeeld 1n T.,eeuwarden (kalverdijkje )



lje ïeestdagen zijn i-n aanïocht e-h--hefJaàr1ijksé@
weer verschijnen. Verschi.Ilende perscnen of personages zijn uitge-
zoeht om dit num-cier met een epistel te vul-len. Nu maar aan de slag,
het valt ncclt nree om een verplicht nulnmer op te voeren, of ergens
in een blaadje neer te sehrijvenr .

Ï/e weten a]len wel- hoe onze V.V.Ol-debccrn reilt en zeilt. Er zaL
Er zaL ook dit sei-zcen wel- weer veel Kommentaar geleverd zijnrma;ar
dat is niét erg. Het l1jkt all-emaal zo eenvouclig als er een-bál opje af komt en als je dan mlst dan komt men met [ommentaar. Maar dan
is er altijd ncg dat bekende spreekwocrd 'fDe beste stuurlui staan
aan wal rr.
Als je Zaterdags of Zondags langs de lijn staat dan staan de beste
stuurmensen op het veld en wil het dan niet lukken, dan geeft

iedere liefhebber kommentaar. Ik zov ook graag z:.en'dat hót tste
elftal er wat beter vcor stond dan cp dit mcnent maar de strijd is
nog lang niet gestreden. Misschien met gezellige feestdagen en een
stuk of wat vette cliebcl-len locpt het na Nieuwjaar wel wat gesmeer-
der. Maar laten we de feeststemming niet beoerven maar de à.é. vrije
dagen benuttên cm dan a]-s het weer zo ver is de schouders er weer
onder te zetten om tct een beter resultaat te komen.
Verder w1l ik een ieder prettige feestdagen toewensen en een geluk-
kig L979 ' 

Jovan Karsbeek. -

Kerstverslag van de aanvoerder van het 4de elftalo
Na de eerste helft van de kompetitie te hebben gehad, dacht ik dat
het vierde erftal- wel goed mee had gedraaid. trI/e hebben nu elf
wedstrijden gespeeld waar vÍe vi:jf tien punten Lrit wisten te halêrl.
Daarmee staan we achter Dra.chten 9 op een tweede plaats.;
\ïe hebben 2t dcelpunten vocr en 16 tegen. De eerst.e wedstrijd tegen
onze oosterburen Blue Boys uit Nfj Beets was geplent cp de zondat na
de gcndelfeestdagen. Gelukkig kcn{en we deze wedstrijd verstellen en
werd gespeeld op de di-nsdagavond vcor de f eestdagen.Daardoor kcnden
we tc,ch ncg fris aan de start.versehijnen.Daar in Nij Beets hadden

.we gelijk een goede opsteker dcsr rnet een 5-3 overwi.nRing huiswaart*rte keren" De tweede wedstrijd tegen l7ispclia 2 was een hár'cle wedstrijd

.o.àrr beide kanten ,wat in het l-aatst resulteerde in het uit het vel-d
''sturen van één speler van Viispolia.Deze wedstrijd werd gewcnnen met
een beetje geluk aan cnze kant. De ultsrag werd l--0 vocr cns.
De derde wedstrijd tegen O.N.B.7 werd de óerste nederlaag.In dezewedstrijd was het geluk bij de te$enstander. lYij kcnclen met moeltesccren maar dat l-ukte wel- bij de tegenstander. De vj-erde wedstrijd
tegen Surhuisterveen 4 kan ik ver ni-ks cver schrijven cndat ik dàar we-
gens een blessure niet aan mee kon doen. Naar ik heb gehcord was het
een leuke wedstri jd mgt wins! voor Oldeboorn. lTedstri jd nr.vj- jf moest
ondergetekende noodgedwongen wel weer aantreden wegená te veei afzeg-gingen.Om.A.Nijholt niet teleur te ste]-len heb ik mi;n enkel naer
goed ingepakt om te proberen toch ncg zo gced mogelijk vocr cle dag te
komen.Ol-deboorn was in deze wedstrijcl sterker wat niàt resul-teerdó in
genoeg doelpunten.Bii e9n paar uitvall-en scccrde Gorredijk wel.ï1iijzetten Gorredijk nog wel'cnder druk wat uiteindelijk tccÉ nog 2 dóel-punten opleverde maar dit was niet genoeg om te w1ánen. Ik méende dat
de ultslag 4-2 vcor Goryedijk werd.Na deze wedstrijd heb ik drie wed-strijden nlet meegedaan om mljn enkel wat tot rust te laten komen.Bijde zesde wedstrijd was ik er dus niet bij.Hier werd verloretl.Maar zo
heb ik nad.erhand gehoord -van één van de jcngens;riet een beetje geluk
hadden we daar toch nog één p.untje vandaan kunnen slepen. De zeiende
wedstrijd tegen tr/arga ) was ik er dus evenmin bij maaí ik meen dat
ook deze wedstrijd gewonnen werd dcor Ol-deboorn.De achtste wedstrijd
tegen Thor 3 was een redefijke wedstrijd met winst vcor Oldebocrn. I.n
de tussenllggende ti-jd werd de wedstrijd tegen !e Sweach Z afgelast.
ne negende wedstrljd tegen het in de ohderste legionen staande Bakke-
veen 4 werd een redelijke partij voetbal gespeeldrtrouwens niet raet
!t"! gewenste resul-taat, Oldeboorn was de gehelewedstrijd sterker.
Halverwege de tweede hel-ft kwanien we met 1-0 achter te"staan na eencounter van Bakkeveen.Dit kwam mede dcor wat vreemde besl-issingen van
de sehej-dsrechter. (Een keeper nrocht volgens hem niet roepen.. .ï;.
Maar 5 rain" later konden we dan toch nog juichen,l'{a nog een vervelend
incident.wat een soeler van ons een rode k:is-rt nnl orrer ria- wpy"rJ ria ai nd-



Xen sportieve wecJstrijd met weer gcede kansen voor Oldeboornr waarblj
een sie1er van ons hei presteerde om cp de doetlijn van de tegenpartij
de bal nog over het cloel te trappen inplaa$s v?n,er in"- Ook higrrnet
àr" in BaËkeveen, kwaffen we weei-ci: achterètand door één van die schaar-
se uitvallen van de tegenpartij "\,/ij gingen daarna stug docr met aanval-
len wat op een gegeven rnonent resulteerde in de geli jkmaker.Eíl9stand
hier dus óok 1-1. De elfde wedstrijd was de return tegen_Vispclia 3.Op
een toch oogr onclanks d.e regen, redelijk bespeelbaer veld begonnen we
de wedstrijd" lirect al in het begin van de wedstrijd kwamen we een
beetje getákt<ig aarr een l-O vocrsprongrdoordat de keeper van de tegen-
partij t" laat uit z:-jn doel kwan en de bal niet goed weg kcn werken.
3. Viáser was er als áe kippen bij en werkte het leer in de tcuwen. De
tegenpartij zette ons daarÀà wet een bbetje cnder druk, hetgeen hun ook

"uË 
pàar kánsen opleverde, naaT mede door goed kee perswerk van Hottie

konden we de nul toch handhaven.
Ik hoop dat de tweede hetft van de ccmpetitie net zo voorspoedig-mag
verlopèn als de eerste,dan kunnen we aan het eind van het seizoen mi-s-
schieÀ zeggen; l'Ve hebben tcch een best seizoen gedraaid"

en een vcorspoedig en
spelers van het

Ik wens een ieder Prettige l{erstdagen
sportief I'iieuwj &aT " Ook mede namens de
vierd e elftal. Y. Elaauw.



+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-*-*-*-*-+-+-+-+-+-+-+-+-+
l{et Bestuur heeft'besloten de .Algemene Jaarlijkse ledenvergadering te
houden in de eerste helft van September het volgende jaar"
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-*;*-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-*-**+-+-*
Met de opmerking dat over dit I'roenruchte" elftalr -waarnee het {erde
wcrdt beàoeld, ïast wel i-ets te vertellen valt werd mii gevraagd cok
een bi jcirage te willen leveren aan het Kerstkrientje.. ..r :
lVaar dó redaktle de wocrden rcenirucht vandaan haaLt is voor mij echter
een raadsel.Zijn we dan zo vermaard in Oldeboorn?"..aan het publiek is
het zeker niet te merken"TJe staan nog steeds niet voor de hekken te
dri-ngen als we een thuisweclstrí jd spelen.En dat met een kopposi'tie op
de ::ánglijst zov toch nog niet óens zo qel 7lin. -Pg" slot van rekening-
was hef,-eán vijftal jaren geleden nog altljd-?o dat.men aI Lang blil.,
was dat men niót op áe laatste plaats stond"Iiieri-n is nu dus duidelijkr
verandering gekomeà"Tot opde nefft van de konpetitie hebben we slechts'
4 punt en aán-o nze 't egenstànd ers mo et en to e staan '
Ne eerste wed stri jd fn Drachten einciigd e" in een geli jk spet.De w_ed stri jd
in J-.,eeuwarden tegán lrisia werd eveneens geti jk beëindigd en de laatste
ontmoeting voor áe winterstop tegen Warga aLdaar kwam orIS op de eerste
nederlaag te staan. lïieruit blijkt dat we thuis nog geen enkel.verlies-
punt heb[en'geleden, wat op zteh natuurtijk een leuke bijkonstigheid is.
ftii zutien uíte::aard proberendeze successenreeks na de winterstop voort
te zetten en hopen dat we aan het eind van de kor:ipetitie kunnen zeggen
dat de woorden ïtroemruchttr inderdaad van toepassing op het derde elftal
zLJn.
Tot slot wil
Kerstdagen en

ereen prettige

Pi et lio ekstra.
+++++++++++++-l-++++++++++++++++++++++++++++++++++****-r'**+++++++++++++++++
Een bijdrage van een voetbaf.lencle scheidsrechter.
Als voetbalfer en tegelijk scheidsrechter erger je je wel eens aan het
optreden van een andóre scheidsrechter ??w91 gP_.fs 1n.l:t Y"}d. Iïet
bàste advies hiervoor i-s altijo;niond je dicht' "Als men dÍt níet doet
i;;pi rnen de kans dat men een waarscáuwing'krijgt" Ik daeht clat iedereen
;; í";ààar,erhand ook wel tot díe ontdekking gekonen is, maar toclr wordt
fret-nóE vaak gedaan. .Als voetballer kan ik dat soms ook wel begriipent
rraar frét is n[ eefirraal zo dat een scheidsrechter beslist en daar noet
ià;e dan bij neerleg5en ook al ben je het er niet altijd qee eens. -lils
scheidsrechter heb jó-tret ook wel eens noeilijk.Sons weet je naderhand
dat je een verkeerdó beslissing genomen heb!? qaal daar komt een goeie
scheídsrechter meestal nooit cp terug,Je hebt ie besllssing Sencmen en
daarmee is het uit. In een ancler zLJn csen is het nooit goed wat een
scheid.srechter ook doet. Ilier nioet je als scheidsrechter boven verheven
siááÀ *ant rná"r" bli jf je nergens.Je moet gewoon' je oren r,vel eens dlcht
houden anders kun ie in het veld wel aan lnet schrijven bliiven:.
lts je bovo op een gegeven ffiorireflt de voordeelregel toepast en dit pakt
verkóerd uit, moet je het kor,rnentaa,r van de spelers' eens horen... maar
.ie hebt die Éeslíssing genonen en dan is er niets meer aa.n te verande-
Ëen"Bij een harde weOétil;A pas je de voordeelregel n'i-nder snel tce dan

ik hierbij narnens leider en spelers ied
een voorspoeclt"g L979 toe te wensen.'



bii een leuke en sportieve wedstrijd.Ik persoonlijk mag er wel over dater stevig wordt gevoetba-l-d als het maar fair gebeurd.Cs seheidsc.echter
heb ik het zelf.ngg nj-et. zo ÍttoeiJ-ijk gehad. Hót 1s voor mij een leuke
?ohUyrwant mocht ik straks niet voetballen stoppen, dan heb"ik altija.nogiets te doen in de voetbalsport wat mij erg aantràtt. Er vall-en tegen-woordÍg nog aL wat scheidsrechters af t hetzij door bl-essuresrhetzij Ooorgewoon-niet voor eerr vvqosfÍ'i-;o te komón opoalen oÁ à:-. te fl-áiten en ge-
beurd dit te vaak dan viordt ie aan de kani eáret. wàt ik ook heel nor-maal vind Nrouwens.Ook komt het vaak voor aát ze vJ-ak voor een wedstrijd
om onbenulli65l redenen af zeggen./lls scheidsrechter moet men elke zateri-dag of zondag- ztjn, net als een vcetballer dat ook moet zijn of er moet
een goeie reden zijn dat je niet kan voetballen"
En dan als scheidsrechter nog even dit, als er jongens zijn die hier ookv99r voelen, geef je op oIiL een cursus vodr scheidsiechter te volgen(er
?!i\^op dlt.moment te wei-nig),Ook voor later is het een mooie ho6by enbliif je nog helemaal bij de voetbalsport betrokken" Die 7 avonden-hoe-toch geen belen'mering te betekenen. nus rrBoarnstersrr wie interesse heeft
8Êef je oP. Dit was dan .nog een bijdrage van een voetbal-l-ende. schei-ds-rechter en ik wens iedereen nog een spcrtleve voortzetting van het sei-
zoen.
=== = =============----===============:===== ================ ==============
0p Vrljdag 5 janaar:_ a"s, rs avonds om
organiseert de V.V. Ol-deboorn v\,eer eennlle leden en donateurs met hun dames
Het Bestuur verwacht een grote opkomst
erg gez e}Ii_g.

B uur bij J. Tigchelaar,
schutj asavond .

ztjn van harte welkom.
want deze avonden ztJn altijd

Het Bestuur.



7,.IW". 1. -'rVast rrye1 iets over te vertellen"'
Zo ruidde de opdracht voor het kerstkraltj-e' En 1+4pr{ag4l---vglt--er-fe1
:ets- cver tê-veI'tèllen-. Cndánk-s;dat de hoàe stand- op de rangli jstranders
voor de tweede sei-zoenhelft croei vernoedeá, wgrgt L979 voor ZM L toch
fr;;- "Àieà 

;;;ÀJ-iágemoet euàièn.Dit echter niet alleen omdat men vreest
voor het wedsïrijdrftnie,(gEourende 5 weken vóór de winterstop geen kom-

p;iitie-duur 'À"Ëii,-";+'Ëoord zakeLrjk door het f eit dat de beste spe-
l-er en spelbepaler, Hei"o .r*t Diik, óoor ee6 onwilllg enkett. oq-medische

i"o"àé"-í;-"iËé[áiio " ,'!/3s ik niaár' Ájaxied of F.s.v.er, dan hadden ze

er wel wat a#geaa-a.n, aldus een teleárgestercie en verontwaardigde Heico'
Hij wil het er"echter ncg "ièt bri tabén zitten en wie weet misschien
kan er nog wat aan gedaan worden. In iecler gevalttsucees Heicorr'
Lichtpuntjes zLJn "í echter ook nog. Za moeten nog thuiswedstriiden
worden gespeelcl tegen de grootste ]lonkurentenn Drachtster Boys en

Rottevalle. H;i po6liuk, d;i bent u,. worclt vriendelí jk verzocht 
"om 

ook

eens op ,rt""à;g-ï;-g;óiu-áut"iá !"'komen" Een beetjè sfeer rond het
verd inspiree"{""*n árftal"bijzonder.B..v" rn de wedstrijd, eind septem-

b;;; ingè" R.l;Í.F. i{et weer was toen v-vellswaar zeev goedr maar vaJr een

uurtje koude rroeten zaL men gegn nadelige gevolgen ondervlnden. En wie
weet. met U'er bij, kunnen *é oan misscÉieÀ na het seizoen een kampioens
i;;:'" . :. " . (nou ja'even arwachten) '
Conch Jan van der veen en zr jn spelers wensen U in ieder geval prettige
Kerstclagen en een spo:lbief , maar vooral gelukkig Nieuwjà&To

Tiitte Neuenschwand er'
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*****r-**+++++++++++++++++++++++++
De-ggli,rjli s si e vo or-,t eggd vo etbal'
1 e samenstetling van deze conimissie is als volgt: J "v.I(arsbeekr!Ï' visser
s. Teunlssen,P. Rodenburg, B. HaSpels, Jan de Jongr ê[ tï.v'Dijk"
U z1et een hele kleine gioep voor meer dan ?O jeugdleden. Verleden Jaar
hadden we ,og-"ot jeugdóootissj-e van elf man mát ó'a. I;Ï' HuismanrB" de..
vries, G. Otter, I{.de.long êYLZt.die nu gchter--alleniaal een andere functie
bij-àá club rráuËen met uiTondering van B. oe vries die na,e'r Draehten
giág afs trainer. Het grote gat wát-is ontstaan is nog steeds niet oBge-

ïufá. Ook verhuÍsde \/. Zandbergen, lelder van de B-junlorenr ho8 naar
l,eéu*arden, maar gelukkig is deze plaats door \í" Veenstra overgenomen.
b" resultaten van"de jeuáo ztyn d{n ook niet bijster. Goede wil is er
senoeE. maar veel te weinig bógelelding. De huictige leicjers hebben het
eiïË"fiËt^*ááheids- en grensFech[ers spelen, barien ui-tgeven en lnnemen,



sóheidsrechters ontvangen, kaprten controlereri, veters vastmakenebles-
sures vérhelpehr àuto'á regelbn en ga zo maan door' Veel te veel voor
é3Á-^ur-en dàarom hebben wé ook dringend behoef te aa'rr igqgdleiders.
Dus als U vrije tiid hebt en wie heeft dat niet( geen tiid is een ver-
keeroe dasindóring) . Ë::rt;t:o"3ï: ::.,È;ïËi;;;:

Prettige Kerst en Gelukkig L979'
eugd ""fi:"1?"iïj*.

========. =================================================== ==============

ZV-?*
ZM Z is denk ik het jongsie senioren etftal wat Oldeboorn ooit heeft
gehad. In allerijl Ui; áL-kaay geschraapt uit een stel voetbal--enthou-
Eiastelingen, *rát voór één etftal was-het spelersarsenaal te groot"
De start van.het seizoen was flitsend en ons positief doelsaldo ging
Áàt=e"át" *p"ong"r vooruit" Maar in de 4de klas F'V.B. spelen ook ploe-
gutr áie minËtené zo goed ztin als ?M2,
En al-s we clan tegen éen aaràige achteistand aanklik.en vergaat ols de
werklust. De leióers van 7f,it 2; beste jongens hoor, begi-nnen ztch dan
te roeren van de kant af met kreten al-s; I'komt er nog wat va.n luie
bli-ksemsrt .
Ook konditiegebrek is vaak een spetbreker en de trainlngen worden dus
niet zo ciruk bezocht.
Het spelpatroon lijkt vaak op; tien voetbatlers die hun snelle spits
trachten te lanceren;
De laatste weds;rijden verliepen weer met neer vechtlust en vooral bj-i
de Harkenase Boys tas het prijsschi,eten. Hopeliik bliift de.spirÍt I
goed e;. stijgt áu conditie nog wat dan gaat de prestatie-lijn in '79
we.]- de lueht in.
Tot slot beterschaP gewenst
selzoen met beenblessurest
de sel-ectie.

Tankber en blj-id. bi-nne

mei de berte fan

Ik ben geboren

Dat INGRTD FEI4MA

d.e wens van het

aan Halbe en Di-ck, die halverwege het
me;ar niet van het voetballen, welvielen "fË;

Sytse Roilenburg
Aelts j e Rod enburg-Pasma
INGRID FET[viA op 26 novinber 1978

================

op 29 november 1978 erL ze

ROIdAID

l4ijn oud"ers

noemen mij

en broert je zijnt
I{arry, Herma

en Ecld.y de Boer

en RONAID 1n alJ.e voorsPoeil
BESffruR.

op mogen groeien 1s


