
CLUBBTAD V"V. OLDEBOORN

opgericht 1923.

19e jaargang no. 14. 2J maart 1979.

Redaktie-ad.res: Ds. Nieuwoldstraat 1.
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OVERZÏCHT.-
i-

Na maanclen van nood.gecli,rongen rust werd. er dan eindelijk
\/eer eens gevoetbald, zij het slechts één wedstrijd, n.1.
Haulerwijlc - oldeboorn, met als uitslag een (ongelukkige)
1-0.
Op het bar sl-echte terrein in Haulerwijk was het Oldeboorn
die in de eerste helft het gevaarlijicst was.
Twee kee' r'raben we dichtbij een coelpunt maar tel-kens kon
ce uitstekende keepe:: van de trruiscrub redding brengen,
zij het met de nooige dosj.s geiuk.
Iluststand o-c, Na de rust sloeg het nood.lot wreed. toe voor' on.s. Na 3 :.iinuten speeltild ur.I .rr"r de concentratie we3bij onze acliterhoede en Hau.lerwijk profiteer.cie dankbaar en
scoordre op een onbenul-lige ma:rier 1-0"
Hierna rrerd Haul-ervijk iets sterker maar tot scoren kwamen
ze niet meer, evenmin als wij hel-aas.
Haulerwijk, dat op de eerste plaats staatl viel ons erg
teEen. !/ij rvaren niet de i'inderc, naar die doelpunten hè,
die kunnen we ni_et l,iakcn.

Zondag thuis tegen St. Jacob rekenen we echter op een
forse overwinning, daar d.eze ploeg zeer zwak speelt' ten-
minste dat was in de eerste helft van de competitie.
Uit r,ronnen we daar met O-li. tJezijn benieuwd.

Oldeboorn 2 speelt uit tegen koploper de BLesse.2.
Thuis speeld.en ve gelijk indertijd. Voor een d.ergelijk re-
sultaat tekenen we nu ook, alhoewel d.e ploeg vrij uit
spelen kan: er is niet veel meer te wirrnen of te verliezen.
Kampioen worden is niet meer mogelijk, evenmÍn trouvens
degraderen.



Oldeboorn 31 nog steeds in de running, speelt thuis tegen
Rheem Bergurn B en lijkt geen enkel probleem te lrorden, hetgeen
niet gezegd kan worden van het 4e dat thuis tegen De Sveach 2
speelt, alhoewel daar werd gewonnen.

Oldeboorn ZM speeJ-t thuis tegen Oudehaske 3 en dat lijkt op
papier ook een ltmakkieil te worden.

Oldeboorn ZM Iï tenslotte speelt uit tegen Drogeham 3 en dat
kan vel eens een te zvare opgave voor d.eze jongens zíjn, lijkt ons.

Laat ons hopen dat er nu weer eens op a1le fronten gespeeld kan
r,rorden dit weekend.

Het rarordt (meer aan) ti5at tt

J.M.
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Van het bestuur.- -

Met ingang van zondag 1 april a.s. is het verboden
met honden op het sportcomplex te verschj-jnen.

LIel zal het bestuur toestaan, als er van z.g. honden-

dragers gebruik r,rordt gemaakt.

Handige knutselaars onder de hondenbezitters, kunnen

zel-f met eenvou<1ige middel_en zorn hond.endrager maken.

Tekeningen van hondendragers zijn te verkrijgen in Ce

kantine en bij het bestuur,
Zie verder de afbeeldingen elders in dit blad

Het bestuur.-
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Gehoord:
ffHij ziet er jong uittt '

'?Toch loopt hij tegen de zestigr
t'Dan loopt hij vlugger dan mij"
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PROGfu\1'ÍI'{"\ 31 MAART.-

D pup. Oldeboorn
E pup. Blue Boys
Sen" OlCeboorn ZM
Sen" Drogeham 3
B jun" V.V.J.
C jun. llolyega 2C
C jun" Àkkrum 2C

ZONDAG 1 APRIL.-

Mildam
Oldeboorn
Oudehaske 3
Oldeboorn ZM 2
0ldeboorn
0ldeboorn
Ol-deboorn 2C

o 'v'
H.A.J.FleerN.V.
K"L.Mollema
Leider
A.Stuurman
A"G.v"d"Berg

l-

10.00 uur
10.00 uur
14,00 uur
14"00 uur
1 1 ,00 uur
16.00 uur
15.15 uur

Oldeboorn
Blesse 2
0ldeboorn
Oldeboorn

Oldeboorn

St. Jacob*
Oldeboorn 2:_R.Bergun U

d.e Srveach 2

e

14.00 uur Á" i'laátita N.V.
10"30 uur H" de Roos

1O.OO uur H,de Jong (H) O.V"
10.15 uur J. Krol N.V.

Doel-ho-f .-2 vertek 9.30 uur

Freonskipsbeker 2e ronCe
IíOBNSD\G 4 APRIL a.s. 18"45 uur
61 Oldeboo?n zo - D"T.D"
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Zorgelijk:
Uit. een recentie van een toneeluitvoering te Oldeboorn:
Í'Decors, kapwerk en grirne h'aren met grote zorg vervuldrc
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PROGRAMMA / r\PRIL.-

Sen. R.W.F" 3 - Oldeboorn ZM 15.15 uur G'P. v.d. Maat
Sen. 0ldeboorn 7A 2- rt Fean 5 11.00 uur Leider N.V.
B jr.ur. Oldeboorn - Oudehaske 15.1, uui S.Landman 0'V.
c jr:n. oldeboorn 2C = Joure 5c 11"00 uur J.B.G.Vuist o.V.

PROGRAMI,ÍA B APRIL.-

Langweer
Oldeboorn 2
Frisia 12
Gorrectijk 4

- Oldeboorn 14.00 uur J. Di-jkstra
- Oosterstreek 2 10"O0 uur J.Bruinenberg N.V.
- OLdeboorn 3 12.15 uur Leider
_ Oldeboorn 4 !10.15 uuï Leider

--. .ooOoo. .--

Bedankt als liC.
W. RoCenburg.

Nieuwe donateurs.

H. Huisman, G. Hoekstra en !í. Rodenburg.
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GEVïL\AGD per 1 april
BOERENARBEIDER

vordt machinaal gernolken.

Br. o.n, 471i v.d. bl.
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FC TIKKIE FOAROT op veg naar Hol1ywood.

Tja daar kijken ju11ie lezers'.rel evan van op, o.f niet dan.
liaar j.1, zaterdag ging de competitie ueer van start.
De |tbarreÍrwinter uas weer verdr,renen en de F.C, vas weer ont_
waakt. De laatste vedstrijd vas op de 11 van de 11 gespeeld
en met 11-O verloren.
Een lange tijd geleden dus, maar in de r,rinter is er keihard
getraind in het gyrnlokaar onder mraikaLe begeleiding van
meester Dijkstra met zijn troÍnpet.(Meester kan beter op zi-jnrrpoolrt spelen i,rant zijn nagels zijn gekni-pt, zei een f',C.ier)
De trainer is natuurlijk niet verantwoordelijk voor zorn
uitspraak en de redactie pleegt geen censuur.

Maar nu terugkomend op cre winterslaap. Een paar spelers
hadden een blessure tijclens de winter opgelopen"
De gebroed.ers Bouma (niet te 'rverwarren* met tfe gebroeders
v.d. Kerkfrof) fraaaen een ersneeuwhoopÍrbeen opgelopen,
Jan visser had een 'rsneeuw-waaiere' opgelopen en roopt nu noglichter, !/ilfrecr. vel-dman loopt nu in de werkLoze voetbal wet(ce z.g.n" ir/.v.}í.) met ogoooi aan zíjn rinrcer been, met a1sgevolg dat hij nu maar uit êên stand. kan schieten.
Jel-le Theunissen hacl te veel- anti-vries gedronken en gaat
smeLten bij de geringste zonneschijn en Johan grsma had bijhet aandur,ren de ttsjoglstt open laten staan en die kon dan za-
terdagmorgen niet starten" (Oe f .C. rI. vas ?rverzopen'u).

Maar al met alr ze waren er zaterd.agmorgen allemaal veer.
Zestien spelers, met de leider van udiros lrerd afgesproken cl.at
we 12 tegen 12 zouden doen en Oldeboorn E pup" mocht met
de rust 4 spelers wisselen.
Ja, dat belee-f je alleen bij topvoetbal_, als Kees Rijvers,
cor Brom, spitz Kohn, etc., dit visten zoucren ze hun taktiekgelijk veranderen.
Dat we niet o-9 verloren is arl-een maar verd.ienstelijk voor
de dubbele cij.fers.
Er werd zelfs bij een indirekte vrije trap in ons stra.fschop-
gebied a1 door cle aanvoerder geschreeuwd.:
(}íeem rnij niet ki,rali.jk) "Handán voor de piemel, iongens'Je bent aanvoerder of je bent het niet.

Nu terug komend op de tite]. F,c. Tikkie Foarfit op weg naar
Hollywood"
Je zou haast zeggen het lijkt wel privê met Henk v.d. MeyCen.
liaar wat is nu het geval. De heer JeLle I'iragenaar (vij noemen
hern Jan cottaar, want zo jong is Jelle ook niet *.u*, ha ha ha)



rnaakt een filmreportage van de F.C. op de training en tijdens cle
conpetitie. líanneer de cornpetitie afgelopen is gaan we het alle-
maal nog eens rust-i.g-op- het filmdoek--bekijken en.als we dan vol--
gend jaar de eerste periode-titel niet pikken dan lreet ik het
ook niet meer.

Het ligt niet aan Ce geestdrift van de jongens o-i van de
trainers.

Mijne ouders het stadi.on l.ras niet uitverlcocht en er tla:'en
nog kaartjes te koop op de zwarte marlct voor een spotprijsje"
Het prijsje r'ra.t uw zoon verdient, een beetje aarL'ïlo.r,Li_1i1"E.

F .C . trai-ncrs.
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ZOND;\G 1 ÀPRIL ê.s"r
de vcel-besproken .fifrn:

IíAAROVBR }ÍEN NÏET

EPREEKT.

16 jaar.
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