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OvERzr c!ïT .
IeV'V.01deboorn-Tê@Zondagj.]-.hunaanhangeinde-
rii! weer eens een overwi-nni-ng en wel met de veeráeggende
cijfers 6:1. Nu moeten we ons niet blind staren op dezecijferss st.Jacob immers, bungelt hulperoos onderàan in
de ranglijst en is op dj_t mor,rent aL 2de klasser,
Daar ook alle andere ploegen één of meer punten aan huntotaal toevoegden, i,litgezonderd Read swa:. * dat thuis met
9:3 verloor, staa.tr we er (nog) slecht voor op de rang-lij st; Voorlaatste I t
'r'/illen we dit veranderen dan moet er zondag &.so wel ge-
wonni.:i1 worden in en tegen langweer.Gemakkelijk zaL ditnlet gaan. illeen met een verbeten tnzet en knokken voorelke net grond zal het ons wellicht lukken"
oldeboorn 2 verloor uít van koploper de Btesse 2 met 4*L"En als zo vaak dit selzoen waren ze weer ni-et de mlndere
integendeel, maar a1s zo voak: w€ hebben nu éénmaaL geen
afvrerkers i-r-r de ;',.1 oeg, mannen die de gecreëerde kansen
kunnen afmaxen. zondz.g thuis i,ege,r oostersti:eek z dienti! etk geva-l het ongestagen thuis-record gehandhaafd te
bJ-ijvetl" nÍt moet kun:ren lijkt ons.lïet derde zag h,s,n wedstri jd, thuis tegen Rheem Bergum B
afgei-ast r,vord en,,Zonda.g Lri-t te.ge', Fr. ,:i a l2 moeteyr zc ulcl
voor een overwrnni-ng zorgen, wíilen ze blijven mecdraarenin de top van de rangli j st "onovcrkornel-i jk ri jkt ons dit
niet ? maar het nioet nog altijd wel even gebeurenl
Oldeboorn 4 verraste met een ruime 3*l overwinning op de
sweach 2.Een uitstekend resultaat,wat hun een 2de-ptàats
opde rangli j st opleverd e " Zondag u1t tegen Goruedi j k +voorzíen we weer 

- 
een ( t<t eine ) overwinniÀg d agen , eË bri- j -ven dan mooi- Ín de running"Xl_tijd niooÍ meegenomen om

eventueel als ttstand-inrr voor het derde te fungeren.. ó o c.
Ol_deboorn Zrtil L worl thuis met j-2 van Oudehaske 3. Als we
fu de-uitgl?g bezlen, liikt hct er op dat het een spannen-
de wedstrijd is geweest.noor werkzaamheden waren we ver-
hinderd om ook wLaar éón wedstrijd te volgen dit week-end,
volgende week idem-dito trouwens, zodat we geen ,recht"
commentaar kunnen geven d1tmaal, maar we denken wel dat



lulder Jan v.d.veen weerr d'anig in de zenuwen 1s geweest. 
"Za\eydag _a.sr uit tegen R:li/..'F; j.voorzlen ï'e *ef"*áÀ;";;;

overwlnníhg Ln het verschiet voor de,ae heren,
Het 2de ZM tea^u: won met de rui-me cijfers 5-O in en van
Drogeham 3. ren uitstekend ""=oitá;ï;(;;.-wlvlli il-;*'driftig.aan het scoren misschien?) wat moed geeft zater-
dag thuis tegen't Fean 5. "Al-hoewel de Surhu-fst"".r"*rrÀio"
jongens r':-ch nou nlet bepaal-d al-s makke schapen naar de
sl-achtbank zulren laten leiden, voorzi-en vre loch voor herdat ze met lege handen naar huis gu"too"O ,ui:";;;;;:,:-'

J .l'1 .
I

01d eboorn * íit " Jae,ob "

itla de enig'szlns teleurstel]ence nederlaa6 Ln lieut erv:ijl:.
vlag,eCItl re're.nehe nel hcï r:-.fls; v,rab \"'e voor e.:geíi. nu,bil.el"
!rc"i:dcn clg..e*"1ïr. een {c_n-!ret.t-g !egi:r krcgen \ïc ;;; .r;g;i*rr-.
krge pc;rd-Ly tegei-, rvr.' te:ec-'--; ovc:i-gc-l,s " V,..1_".1c-t: ï'ï j<on
echtc.r' 

"g?9 
j-r'g brc';rge:: r-ci schrr:D v'r,:. Ce .t :; .i-i,- ,*gir,,

is e;gcí],,; 
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l:odOel:t-,t OIir !:et ;r.i:l__'i sl.. ,r'l -rr,l.....:r.1.:ii.^ rlC:tl-- ?.t,., ::.,. ^,:. l,;: I
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riidcienryioo'i; 1e kr] {sg": $opgnds -h:,:i'r,o en clJ-cÍi ,rrt G,reie
re s*lt:,at zren ïl-- j he'; Cucl- r-;-ci] "i,?Li:l;ee-L' tle1: €:i(lt]e v€" .-
'r';acht:..it5 er'vn-n nad::-e.n" "4.1 s .hcir i:", ,'aJc \re ï::c.tcr-:.r,r i.r,,
bebben'*,ij de vteclstrijd'voor Ce Lei;e:' a: Eel:;:,:.j-ci, Clr- .:_s
ook vaLt groot bclang v-oclr dc stc;r",.i:ig r.n oe f :,.ceg. Jr e-'igr:
bedatlk. ík hierbij de lotenverkco,po'bersr en Cirrrs í,H. ,rooI
het xran díenst zrJn ve.n de scheiosrechter"
; - -'*' - - + - --* * * - - --* -=* Y*losr-Yg'egsi".u*.-
Geho.ord' ti jd:ens., wedstri jd Ol debooln * 5t.Jacob.
ll tt
V{ie is dat, die daar staat te fil-men .

trDat is Bert' Jel-l,e'Rad,,êuiakersif{ij'meakt een nieuwe filml31j het voêthalleh af i !t



Ol-deboorn 4 - !e Sweach Z.

Na een tlgedwongenrr wínterstop van 4 maanden werden wezondag j.l. de wei weer ingeètuurd" Dat het 
"u"=i *"reven wennen wqÊ konden we duldelijk merken, want in heteerste kwartie'werden vve bijna onóer de voát à*ropéndoor een sterk verjongd De Swaech 2.

Toen bl-eek echterr-da{ ook deze ploeg 1n de afgelopen
wi-nter_ weinig aarr conditie-training áad gedaanf onàeaanvallen naríen steeds in aantal tóe en á:_t resul-teerde zelfs bijna in een doelpunt. Maar simon kon zljnhoofd ni.et goed tegen de bal :rri-;gen.
Na rust kwan ons oude ritme helemáal weer terug qn alyrij snel mocht t{enk ?et Ëenoegen sniaken de r.à5pón vanDe Swaech te passeren(l-0).
Ondanks veel aktie van !e swaech bleef onze verdedig-ing goed overei.nd en kon sin'on bij cen goed opgezetïe
aanval de stand símpel op Z-O }:rcngen,
Nog was het feest niet afgelopen vóor ons, want na eeritrbuitenspeldoelpuntrt varr simoÀ v,rerd de j onge doelmanvan ne swaech ook nog voor de rlerde keer Eepasseerc.nat het in de slotfase nog 3-i wercl, is tó ichuiven opde op dat moment rren'aagde co;lcen1;ratie va_n ondeigete-kende, rnaer onda:rks afleg kunnen.vlij niet genoegen-or)
deze wedstrijd terugzien eh met verf,rou*oÀ du it"ppi""
va.n volgende week tegernoct zJ-en" Tot slot wens ik'íeder-een sterkte voor de eerstkorncnde dage:r i.rr,m, rie sti jvespielen dre hier en daar wel aan de orde zullen komen.

01dêbooi"nster E.K" zo"dronken was oat Ái5 1n uà" À*ikroost bedekte wegsloot fietste,naarbij Éreeg hií;;-veel kroost naar binnen, dat hij later in heï áiËrnáÀ_
hui s i s overl_ ed en .

H. de Roos,
-o-t.-a-. -:o-o-.-oÈo_a-

Kind ervret er .

-a-a-o-r a-a- a-a-a-a-a

Eindetijk was het dan zovey, een popelendvertrok zondagmorgen om half tien ná, een
Uin!erstop naar koploper De Blesse.l-n de eerste helft-van cie competitie werd

tweede elftat
zeer lange

het thuis een



gelijk spel.
I\,{et dit resultaat in het achterhoofd, boordevol- zelfver-
trouwen, conditie en elf spelers was alles mogelijk.
Ie eerste helft gaf het beeld van een leuk tikkend Cl-de-
boorn, wat ztch een paar goede kansen wi-st te scheppen"
l\laar hoe verloopt het dan r'eestalr juist r ruststand
2-0 voor le Blesse "
ne honger naar de bal was nog zo groot dat in de twee*
de helft wel zoa veranderenó
nit gebeurd.e ook r{LààT het werd geen 2-L rnee J-o.
Nu moest er ontzettend vecl"recht gezet worden en zo-
waar door goed positiespel van de hele ploeg maakte
Kl.;às ztch vrij van een paar tegenstandersr speelde
irletro aan die fraai scoorde uit een zeer rioeilijke hoek.
\ïaarbij nog te vermelden walt, dat deze in de eerste
helft aL een lelijk kwetsuur had opgelopen.
lat de Blesse er in de La,atste minuut nog 4-L van maak-
te i-s eigenti-jk niet vermeldenswaardig in deze zeer
sportíeve wedstrijdr'met een goed leidende scheids-
rechter. Tot slot nog even dit:
loor verhindering var* onze elftalleider J.M. werd de
lelding met grote tnzet overgenomen door louwe B.
Bedankt fouwe!

_._._._,_ o_._._._.-. ._._._.1::::1:._._._.
lat je op je wenken bediend wordt in hotel Goerres,
daar weet Spoetstra Sr. va^rr mee te praten"

Spoelstra, U hreeft nog één te goed",
tt Geef mij maar een glas appelsmots tr,

'J.En Spoel stra Sr. kreeg van Jan een Slas appelsrnots..
. r€rt Spoelstra Sr. at het met smaak oP.

a- a- a- a- G - a- a- a- a- a- a- o- a- o- a- a- a- a- a- a- a-

Oldeboorrn ZNI L - Oudehaske 3.

le eerste twee punten hadden we
rtïÍt tegen \ív Boys B die we vri j
0-5.
Nu dan Oudehaske 3r dit zou we1
worden, want 1n de uitweclstrijd
mee naa.r huis nenen'.Maar vier of
resulteerden in 3 goals.

bj-nnen na de winterstop.
gemakkelijk wonnen met

een zwaardere ktas
hon"den we net l. puntje
vijf goede aanvallen



Door Ulke l-0 na een,knal van Tiemen tegen de paal.Pieter met een strak schot 2-O en Tlemén J-0.*Arhterin bracht lamn"rert snel reegerend een keerreddíng , dit alles voor rust.
Na de rust werd het een romnelig geheel.Bijnaniet één van gnze spelers raaktó à'e bal noá goed.
Oudehask.e profiteeràe dan ook met Z knappe goal.s.
IVïaar we konden toch nog de l-2 voorsproÀg vást_
houd en.
l*l weer 2 punten en een hoge plaats op de rang_lijst.!e conditie zal ons in de tweede helft *ófparten hebben 5espeeld. Illaar dit is rs woensdags-
avonds wel op te lossen dacht i_k.

;Volgende week RïiF3.

M. Hofstra.

Vreemd gebruik.
fn Oldeboorn heersen blijkbaar nog vreende gebrui-
ken. Tetuige deze zinsnede uit het jublleum verslag
" Nadat het Bestuur op de gevoelige plaat vias ge-

legd kon de receptie beginnê!1rt.
oo a- 6- a- a- o-o- c- c-a, a-a-

[/plvega - Oldeboorn.
zaterdagr:riddag om j uur zouden we bij Betlehem ver-trekken, Brouwer, I{eid e en iiuisman zóuden ri jd en,!ïe waren met L2 many we waren nog al_ vroet op netsportveld, dus we konden eerst even intrappen.
0m 4 uur moesten we spelen. \'/olvega begon-àirect
al- aan te vallen. Er waren veel gevaarlíjke momen_ten, maar door goede reacties van onze kóeper" Janv.d. lïal" bleef het nog steeds O-0. Ti jdeinè ddnvan de vel-e \ïolvega-aanvallen komt Jan-v,d.\7al watnaast het doel te staan" Xr wordt voorgetrokken.
Rimmer Veninga zaL de ba1 stoppen, maai krijgt debal wat verkeerd op de voet en de bal rolt ín netdoel 1-0. !ïolvega blijft aanvallen maar maakt geen
doelpunten. Ivlisschien kwam het doordat ze de vórige
hge.{*Ë,9!.^l.Q:Q y?4._oq5,_hadden gewonnen en nu dachtenwe wtnnen wel- weer dÍk.



Iren allegaart je of zoiets.
Ànnie Blaaul,r schrijft 'rruimte in overvloecl;'o nu, nel , magy hac, c-le sclen*lcer van de ba}}en, éen voor het eerstc zonilag en éeá -roor het eerstezaterdagvoetbal, z-?n voord gehoucien, dan was er geen ruim-be in overvloed_geweest en c1"an h?d oncler,qetelcenc1e c]-il niet hoevcà -be sclyijven.De schenker van c'le.ballen, liij rrril oolc nog anoniem blj-j.renl nij rno" van
-01an, or'r het maar bij z,tJtr eig-.en r,roorc'Len ,uó houclen, ee.n a.llema.chtig groo-,r
'str-'"11 i-n het lcran-b je te sch.r:ijvcn, !ij yag, c1e schánker, lret lang àióteens nre-b cie ga:ng van z,aL,en binnen de"club"lliat hij schri-jven zoll I,Ias nre tel-efoniscl:i ook al- meegeileelct, lLier volg;tz,o ongeveer he -b ges,tre k
'rGoeclena.voncl ill.Ï'1" Itrc kom oi: die belof-'ce van u terug gàc-Laan in april ,77':itliiat voor een be]-ofte"
t17'a'3- ilc ui i,l-cí.:€,.en. ïloenilerti jr.i is er ccn za.ieeni,r,:n zo goect- gelieest r.'.ic
een bal. bescirj-l,c1se,av s-belc1e voor hc'r, eeïs'6e, u c'lceci tóen Aó letofte oolieen ba]- beschilcbaar te s-bell-en voor c1e eers'ue 'r;huisi^rccl-s b::i jcl- c].aaropt:iri'Tou moet ik uit iou red,ena-i;ie opi:ralcen clat voor het eerst in Z jaarrOlcie-
boorn trr€oï een -bhuíslreds'brijd hecf-b èr?Dat rqieet u ook i:re]. beter'';rrllaaron hcn 'jc C,an niet eerd-cr gckomcn"

I'Ocl1,r cioor ilie c1eg,.rac1ati-etroep i-s het in het vergeetboetrcje gelroilen, !loe-vallig c1a-b Jan v/cl, Veen he-b óver ballen haC., hi] rrou.roór 7,:_3n. elftal
ook r,rel eens een nieuwe ba]- r.,riillen llcbben, zod-oenc1_eÍrrf,incls ï.ranneer is Jan leiclicr va:r he''r,.eers-be"t'Ja,rt z,tn- ecrste is 0-l rr.cboorn z!:,ftDus je vra.agt eigenlijl: om 2 ba.tJ-en,,

"lTee, c'laai heb ik hct hel-e'naal. nict over, ïr,aaT van ite anclere kan-b zow
het mooi meegenomen zijn".

I'Goed-, il< geef 2 ballen, jullie halen z,e zeLf maar op clan verrekcn ilc
het later wel met jor-r"

' Ik kom ivel l.airgs i,rc'c cle relrenir:o,'.
"1''aar nou- eens ilat ancr.ers. r;at is d-at eigenliji< voor een geou?rehoer bÍjjul.J-iert. f*..-
rr].,íat becioe]-. je h.ier mecti.rtZo ilc za?,, geouwekroer, €en voorzttter met zate::cLa5:--nrincipes zow, z"o*
al-s ze claar bij jul.J-ie zeggcn, nooit het ilerile kunnen hulcligen al.s clat
nu eens hampioen r,qercl . \,laaTtz,irr, zotyt voorzitter lean ook nog eens een
keer zLek r,'rorclen en C'an noet er toclr. oolc een plaatsvervanger z3-Jn, of
$ic t solls'o .

r?U ís aard-íg op ile hoogte".
lri'iàtuurlijk, ilc rroon er l''te]- nie! meer maar ik kora nog gerege]-cl in Olcle-
boorn'' .rrl)at weet ilc".i'Donateurs winnen, iiocn jullie cLaar t,rel aan? ii

rrlJe laats-be r,ueken hebben.lre een lO-'ual'l<unncn noterelr'i?,ttValt me niks af , lricn geclip]-omeerclc en'bc'baa]-c',e jeugcltrainer zou voor
Oliieboorn oolc geen luxe zí3n" .rfl4aar man Íiaar lrraa1- je hct gelc'1- vanc-Laan cn trourirens l-rier i-s aan geda,cht".

k oint cle j e ugct t e n go e c'l-c 'i .

;;i3ï"Ë:-ï3ï""rj zoat-s voorheen, r.Íaarom,r.oun junie c-ia,t niet me cr".
'rDat roràs een be stuursbesJ-ui-t, clit jaar nj-e-btt.I'Ik heb er nog neer op roi jn lever , :rraàT cl-at C'oe Ík rrrel per brief en d.ie
rnoet clan opgenomen t,,tordLcn in jul.lic clubb-l-aclr'.

iíl(an om on,s r"{€1r nict beleCígencl en oolt níct nersoonlijk".
rrTlat d.aclrt jc, il<- bcn niet Eclt'r .ttrt6 14i]61eÍr ïqiel e1/êï1 ltTir naanl omroepen"op hct ve]-cl, als goecle EevertÍ.rrBen je belazeril man, Tttcr heeft mijn vroul,,r niets t,.'ree tc malieni'.

DI'I llA. l{i.rf s 0!1T 1rl:t)L Z0 lí0i,7 N SCI{OO'Ii;R ÀÀIi D-.: I(O:"J]"

r-++-i--l-l +-r -i-++

Volkstuinders lrct lcrreken van l"rittof r^ril'hier niet zo best.
Frobeer het eens ract , i';lt'-l-IO3' .

J.[j.



Na rust werd het weer beter maar het spel niet.
Achterin bij ons was het nogal rcmmelig en dus kreeg
Wolvega mooie kansen maar die werden ni-et benut. Er
werd voornamelijk op onze helft gespeel-d. De keeper
van V/olvega kreeg geen ballen daarom kwarn hij uit ztjn
goal, we1 tot aan de m1ddellijn. -Maar onze aanvallen
u/aren niet gevaarlijk genoeg om een doelpunt te maken,
fiaar onze voorhoede was ook niet zo acti-ef . Na de wed-
strijd zel Jentje -l,kkerman nogs Ik ben op vakantie ge-
weest'rr'want als ze een flinke trap over de keeper
heen hadden gegeven, zou het best een doelpunt geweest
kunnen zi-Jn. Ittaar het lukte beíde voorhoedes niet om
doelpunten te maken, dus bl-eef het 0-0. (ra, ra, hoe
karn cj at? ?? ) .

_ c_ G _._._._ ._ ._._._. _._. :l:::_::.::::_1f ._._ .

Door een overvloed &an ruimte zullen
een paar bladzijden bii zijn ciie

wat smaller uit komen te zt-en dan

U gewent bent in dit clubblad "

-.-a-O-a-a-aa6-a

er
er



F.C. fikkie FoarÉt en "de Bridge over de
Be et st er I(wai tr .

.Afgelopen zaterdag moesten we naar Nij
Beets om tegen de E-pupillen van Blue
Boys t e vo etbal-l en ( Dat laat st e woord
kun je wel vergeten ian zel Ome Joop,
alias \Yilfred Yeltman, want je schrijft
in een voetbalkrantje en dan heb je
het niet over píng pong. ï{um, zoiets
moest je fílmen en bewareh voor later"
Ja hoor daar gingen we weer op het
'tfietskerre rnem voorop en tante Griet
in de "b611e koerrr eÀ de trainer
speel-de weer voor bezem-wagen.
ne gebroeders Bouma vonden dit maar
een vreemde uitdrukking en zei_den dan
ook in een leuk duetje:"ne sneeuw is
toch w€gr nu dàn kun je de bezem we}
thuis latenÍ'.'vïel dat hebben vJe dan mear
ged aan.
líet was een antzettend slecht wegdek
nou antzettend I !, maar er waren hete-
maal geen kllnkers op de weg.\,le volg-
den namelijk de route via de RoJ_brêge
en dan langs het kanaal naar Beets.
ïJet is in ieder geval veiliger dan de
grote weg te vol6en.
Volgens llout j an was het slechte weg-
dek ecn tactische zet van de bonds-
coach van Bl-ue Eoys . Zodat we straks
Schuddend en stuitend en trillend aan
de wedstrijd zouden beginnen.
1Ve waren dan i-ets vatbaarder voor een
ned erlaag.
'Ioen kwamen we bij het gemaal waar we
over de brug moesten en ja hoor, dle
was ei niet meer.



Volgens plaatselijke ooggetuigen
haddén ze 1eeanouv}eerde 'lturven" ge-
zien, die de brug zouden hebben opge-
blàzen. In ieder geval daar sta je dan
met je hele selectie en de teg91eíding'
Sric-Zwaagstra zer nog tegen miii" {k
meende dat Libanon nlet bii ons in de
poule zat. Het liep gelukkig nog goed
áf want wat bleek nu; i,ïevr.Tijsma en
Nievr. Goerres(onze vaste bicyclette be-
geteiding) hadden in hun diensttijd bii
de genie- tezeten en aL gaLrw konden we

onze weg vervolgen"
We hadden het gevoel dat we nog steeds
bespted werden toen we over de geniale
nruà liepen, door die gecamouvleerde
"tuFventi, trt&ar Renze Kooistra zeL dat
we niet bang moesten zLJn want zri
stookten thuis eentrale verwarming en

6een turven.
lïet die bliide gedchte kwamen we in
Beets aane we kreSen helemaal- niet het
gevoel dat het nog oorl-og. was of zo '
fret dorp was rustí5 en iei téén
wuifcle èn lachte náar ons" (En ats, j9
een turf ziet lachcnr nJu da;r li;cl j c
je eigen te barsuenl I I ) "

Het was een ]euke en vooral spannende
vledstrljd, thuís hadden we met 11-0
of 13-0- verloren en nu in Beets ver-
loren qre maar met 1*0 '
Onze tactiek is iets veranderd r de
2 commandots staan in de voorhoedet
het gehele latrine personeel op mld-
Oen ïefo(5 man)' n" orie"mil-vaati9""
in de achterhoede en de "veldslag"
kok staat in de goal
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