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Het Lukte Oldeboorn I zondag j,1. om met 2(kostbare)
punten uit Ï-rangweer terug te konen. Schreven we vori-
ge week dat hetrindien aan bepaalde zaken zou worden
voldaan, hun dit wel zou lukken, het dient altijd
eerst nog naar waargemaakt te worden.
Hetgeen deze keer dus slaagde. 0p de ranglijst zijn
we nu één ptaats gestegent maar met 2 thuiswedstrij-
den voor de boegl maandafl à.s. tegen Robur en een
week later tegen bakhuizen, karr deze stand in belang-
rijke mate worden gewijzigd in ons voordeelrtenrnin-
ste als er 2x gewonnen wordtr en dat houden we wel-
voor mogelljk.
OldebooFn 2*verloor-zondag (onnodig) van 0osterstreek
2 met 0-1. Hi-ermee raakten ze tevens hun ongeslagen
thuisrecord kwijt. In de al-l-erlaatste seconden hing
nog een gelijkspel voor hun in de lucht, doch aall-
voerder Kalsbeek kon de door lgastspeleril R. Hiem-
stra 'tveroorzaakteil strafschop helaas niet benutten.
Ook rnaandag a.s. in en tegen ïdolvega I voorzien we
weer een nederlaag of er zaL eindelijk eens n.et scherp
geschoten moeten wordelt.
Het 3de stelde enigszins teleur met een 2-2 gelijk
spel bij Frisia 12. Oarzaak zal wel ztjn de lange
winterstop. In feite eigenlijk een niet bezoeken van
de trainingen is de oorzaak vermoedelijk, Toch ja^nrmer
eigenlíjk dat een elftal welke reëel-e kansen op een
karrploenschap heeft, hlel' zelf maar weinig tegenover
ste1t.Àls ze zo doorgaan zullen ze we]-licht (alweer)
vl-ak voor de finish strandêÍI...o.....
Maandag uit tegen M.K.Y. 7 kunnen we dat misschlen al
zeker weten.
Oldeboorn 4 trok zi'clr nergens wat van aan en ging
rustig door met winnen. Nu werd Gomedijk 4 thuis ge-
slachtofferd met 0-2. Deze ploeg besehikt, leuk voor



hun, over een bepaald aantal roeteniers, die 'rmoei-teloosil nog wel in een hoger elftal konden spelen,
rl.aar qua leeftijdl c.e. voorkeur, toch maar in het
4de spelen. Maandag thuis tegen Dracht en 9( een me-
dekandidaaG voor de bovenste plaats?) rzal het Wel
weer een spannende "strijd" worden, met de thuls-
ctub licht favoriet lijkt"ofls. '.'
Oldeboorn ZM I stetrdê o,i. enigszins teleur door in
Friesepalen tegen R.lï.F. 3 gelijk te spelen, J--1.
Ondanks dit ene verliespuntje blijven ze toch leuk
rneedraaien in hun afdeting err dat is toch meer dan
we aan het begin van dit selzoen hadden gedacht.
Zaterdag thuis tegen de Griffioen I wordt er be-
sl-ist weer gewonnen en blijven zodoende mooi in de
running.
Het Zde ZM-tsam wês vrij het afgelopen week-end en
tred en zaterdag a.s. aarr tegen (uit) B.C.V.
Yorige week melden we, ten onrechte, dat ze met
5-0 hadden gewonnêír. lit was heJaas niet zo.Helaas
was dit net andersom. Ook tegen B.C.V. zal het hun
wel nj-et lukken lij*t ons. Maar we zítten er wel
eens vaker naast, dus je weet maar nooit......

J .M.

ui;-G-a;r;!;-;;t--'-'-'-'- '-'- '-'-';'-
Nanette v.lVal-dorpr l.Groetel-oerso en il.J. Brugman.

R.W.F. 3 Ol-deboorn ZIII L.

Met vo1 goede moed reden we naar Friesepalen. Daar
aangekomen werd on s door Jan v.V. verteld dat wij
mee bovenaan stonden, dus wij mochten niet verlie-
zen.Nou dat waren we ook niet van plan. Maar wij
kwamen al snel achterl met l-0, maey 5 min. l-ater
stond het aL 1-1 door wie dat kon ik niet zien,
want het was nogal een groot veld. IViet deze stand
gingen we de rust in. In de kl-eedkamer vertelde
Jan v. Veen dat er te wei-nig rnensen op trainen wa-
ren l.,et waren er maar 5 en. dpt moesten er minstens
6 wezen. Na de rust gingen we er fe1. tegen àà!r, ne



r

Zde helft heeft zieh dan ook afgespeeld op de helft vanRtïF. Maar we konden de mooie kanseÀ niet Ëenutten.
Meestal waren ze net naast. l-l was dan ook de eind-
stand.Daarna hebben we bij Goerres nog een paar uurtjesnagepraat en mekaar nog wat schouderkl0pjes gegeven. Erwerd niet één overgeslágen. Het woord kà"ápioón*,rrÀr o"n
ook vaak maar dat is nog afwachten. rk ceát< dat onze
aaJlvoerder en nog eentje vorgende week direc\ naar huis
gaan dan is d9,weg naar huis ook korter.volgende week
hebben we Griffleen thuis maar dat wordt deÀk ik niet
een probleem. verder wil 1k Fedde en Harr bedanken voorhet meespelen en de goede tever van de nieuwe bal ook
bedankt.

._._ o_._._._._._ ._.-._1:.I::::::._o_.-
Xen gewone fiets, geen waterfiets?
lat zal ik proberen:zei Jan de Jong.Hij nani de proef op de son!,
tussen !{ooisraa en De Jong,rs nachts in de bermsloot.
-a-a- a-a't-o-a-a-a-a-.-a_a r_._

langweer - Oldeboorn.

Nadat we vorige week royaal over st.Jacob hadden gezege-vlerd en woensdag voor de beker D.[.D. hadden teríggewe-
?-en, gingen we toch_qgt-gemengdg gevoelens naar L,allweer
i\rïet in de eerste helft de wigd in de rtrgr nannen we aL
gauw het initiatief wat resulteerde in twee fraaie doer-punten voor ons"lïet eerste doelpunt van lykle, die debal in het net joeg, nadat deze door ons àuperkanon(Y/illem dus) op-de-iat was geknotst. Het twèede ooór-punt door het kanon zeLf, door de bal uit een corner
doodleuk in het doel te schieten. Na de rust werd eeJlfel offensief van Langweer verwacht, wat echter uitbleefal kwamen ze vrii 6auw op 2-L door een strafschop. rnhet verdère verloop va"n de wedstrijd wist langweèr zLchbljna geen kansen meer te creëren.veer fraais ï'las erniet meer te zien voor onze talrijke supporters, maarhet vertoonde spel was wel effectief. Door een enonneinzg\ ya4 onze vogrwpartsen e4_q_r.dde4veldersr kwa"m onzeverdediging nauwelijks ín moeilíjkhéaen-óÀ-á1s--tiá*báï--



aL achter kwam werd deze met een droge knal weer
naar voren geschoptrzodat massaal aanvallen voor
langweer niet mogelijk was. De 2-1 voorsprong werd
niet meer prijsgegeven en de twee punten werden
verdiend mee naar Oldeboorn genomen. Met deze inzet
soet het tweede paasdag ook lukken Robur er onder
te krijgen, zodat we op de ranglijst weer een paar
plaatsen kunnen stijgerr.

_._.-._._._._.-._ .-._.-.-._c_.1:ll1ïi:::::_._._
9erse9 1J.51:-9]9s!ggrllÉ-9:?- ):-
loor onze leider voor de wedstrijd gwaarschuwd om
vooral rustig en beheerst te spelen, glngen wij als
lammetjes het veld in. Nadat Kees \{iersma per onge-
luk in het goede doel had geschoten leek de tegen-
partij over'enkele wolven te beschikken, zodat het
appassen geblazen werd o

Vooral- toen Tj. l'feester naar de menin6 van de Gorre-
dijksters een unfaire overtreding beging, leek de
hulp van de jaEer onoritbeerlijk.
líelaas kon ene H. Brander de ernst van de situatie
nlet inzien en bteef darteL(zoals het een lanmetje
betaanit) rondhuppelen. lit wekte op het laatst z,o-
veel woede van de wolven op dat na een wilde jaeht
dit La.r' in het beruchte gebied terneer werd geveld.
Gelukkíg greep de jager in; de bal kwam op de stip
en de nog na sldderende Brander mocht er 0-2 van
maken r
Even daarna werden zowel l-ar",ri:eren als wolven door
de jager van het veld verwijderd en in apparte
hokken ondergebracht.

-.-. -o-.- .-.-o-.-.-l:l:ti: .-.-.-
Frisia 12 - Ofdeboorn J.
Bii prachtlg weer speelden we zondag onze oerste
wedstrij.d. Na een kwartler spelen bleek al- gauw dat
we vijf maanden'niet gespeeld haddèn. Frisia 12 was
namenlijk veel beter, terwijl we van deze ploeg
thuls rret naav liefst B-Z hadden gewoníl€rl. En die
maakten dan ook de eerste goal. Vlak daarna kregen
ze zelfs een unieke kans om op 2-A te komen vla

,
?



een penalty. Maar gelukkig voor ons was het doelnietgroot genoeg en bleef het 1-0 de eerste helft.
De tweede helft ]i*p,veel beter bij ons en aJ. gauw
kwa.n de gelijkrraker (in eigen doer) . rfiaar meteón daar-na maakte Frlsia weer een goa1. Dit werd gelijk getrok-
ken door Hans p. z:á ous--eà_ oat zov oóll au einduitslagzrJot Het had echter ook wel een grote óverwinning .noor
ons kunnen worden. Er kwanr maar liefst.vljf keer iemandalleen voor de keeper.te staan in de 2de herft. Hetdoel was echter weer nlet groot genoeg. Nou ja, al metal waren we toch we1 tevreden.

H. Horstman.
-.- a- o- a-.-.- .- a-.- t- o- o- o- o- a- a- a- a-.- a- .- a:._. _ o__ a ._

pl naandas 2 april i .1. hield siem tvellinga een opval-
lgla betoog over de scheidsrechterij.
Hij. werd voor deze avond uitgenodi. ád door de scheids-rechtersverenigingen rfHeerenveen en-Omstrekenr.vrij w1lden hi-erover enkele opvallende uitspraken, doorWellinga gedaan, in ons clubblad schrijv€íI.
Zo moet yglgens -!t'ell1+rga de buitenspeliegel afgeschaft
worden_. l_ti; vond dat dit de aantrekkelij[rreio ían hetvoetbal 1n belangrijke nate zou verhogen.Er komt meerrfruimterr op het speelveld waardoor er minder kans is opharde persoonlijke duels.
Een scheidsrecirterraldus lve}llnga, moet beter zijn ogen
en veel mind er ztjn oren gebruiken. HÍj moet vooial óokhet i'echt hebben om eeli wedstrijd op zijn eigen wtjzete l-elden. .Anders lopen er over een paar jaai 1400órobots rond met een fl-uit i_n de hand....
De rapportage van scheidsrechters in het betaalde voet-bal vond hij zelfs een bedenkelíjk laag peil hebben.rrllet 1s toch bedroevend dat er rapporteuÈs rondlopen
die nauwelijks weten hoe een flult er uit ziet.il
De heer lvellinga werd op dit punt door twee mensen aar:-gevallen. lVat het à.fi&teur-voetbal_ betrof zwakte hijztjn uitspraken wat àf, maar van zíjn uitspraak ovár
de r..pportage in het betaal_de voetbal- nam hi; geen
woord terug.



0l.deboorn 1
llaul-erwi jk
T].D.T.
T .V,V.
Íiportcl-ub
Langweer
Robur
Read Swart
O ld.eboorn
Bakhuizen
D.T.D.
IrIargà
St . Jaeob

Varga 5
Drachten B
Ol.cleboorr" 3
tr':r.isia 11
'LJarga 4.

Nieator 1O
Frieslancl 7
0 .1'ï .8. 6
Roocl Geel 7
1'., . 1( .1.r . ?
Frisia 12
Il.Bergum B

Dr.Boys 7
0ld.eboorn z.m

Rottevalle 2

't Fean 4
Gor.cLi jLc zm2
R .I:I.F . J
Ouclehaske 1
0 .lT.T. 4
Dr.Boys B
Gri-ffi-oer: 3

Dn.Boys 10
Drogeham 5
nastermar 3-+*' '"lf fïárïe;Foys 5 --
0 .Ï\ï .-l . 5
Oldeboorn zm2
Dr.Boys 9rt Fean 5
À .í'; .C. 5
B.C.V.5

l.iolvega 2 c
Iïrv. Boys 2c
Tijnje
Uc"íros
ïl.veen 2e
lanl'.ezrraag
Olcr"eboorn
0lilehoJ-tpacle

STANDEN

bijgewerkt t/n 9 april,
14-20 r9-14
L4-L9 27 -L4L4-47 27 -20t5-L7 32-L715-r5 27-24
L4-T4 2L-2L
L6-L4 20-2r
t4-L3 25-23
L4-L3 23-24
r4-L3 20-27
L4.-L2 22-2L
L4- 5 10-4.7

Lnd.ere e].ftal].en
Blesse 2
Tijnje 2
0ldeholtpade 2
Oosterstreek 2
1,'"ro1vega J
Sitanfries 5
Sp.Vereent 2
0l.cLeboorn 2
Read F.jwart 2
Olyphia 4
liieuwesehoot 4

Drachten 9
0ld"eboorn 4
1:Iispolia 3
Gorreclijk 4-

Sakkeveen 4
0 ..ll r. B. 7
Í:,urh.veen 4

Blue Boys 3
De ,$weach 2
1'hor 3
Warga 5

Langezwaag
l,lispo]-ia
0ld ehol-tpad.e
Ti jn je
}ïea.c1 Swa.rt
I,' .I'. S .
liilclam
0lcleboorn

t/n 5

L2-20,
L2_I9
L2-I7
L2-16
L2-L4
11-12
L2-L2
11- 9
L2- B
11- 2
15_ 1

tI-21
L2-L7
12-16
11-15
T2-L2

9-11
10- g
10- B
12.- B
LT- 3
L2- 2

apri1.
75- 6
22- 6
25-L3
27 -L3
26-Lg
28-rg
22-L3
19-22
14.-27
LL-39
8*62

18- 7
24-L7
25J'l
24.-l7
25-24
29-tj.
2A-26
2r-29
22-35
L4.-56
L5-38

61-t5
56-r2
40-22
34-30
28-35
4r-72
22-43
L4-77
L6-43
1t-58

74-r3
4.o- 5
4 B-10
29-],L
18-21-

1,-,2I
2-40
5-r7

L2-.20
l-1-19
11-l-B
L2-L7
L3-L6
L3-L3
10- 7
9-6

L2- ()

10- 5
1r- 5
L2- 4

I1-17
11-W
1]-17
11-15
10-12
11-11
1I- g
11-9
L2- 2
9-1

15-27
L4.-24
L3-L9
L3-L6
l-3-l-5
L3- 9
L3- 8
L2- 6
L3- 5
L3- Í

42-L4
42- 5
37 -r:-
37 -L7
35-24
2T-38
L9-37
w-20
1B-55
L6-:27
r7 -75
L7 -57

4.2-L6
56-L5
29-L5
22-r5
'2o-r7
25-27
28-L7
28-27
15-76
L1-45

60-r6
29-LL
tn-t q

27-16
L7 -T7
12-27
L5-35
Ll:,-36
1O-5r-
L6-";1

L7-25
L7-25
L7-L9*12-ÍT
L3-L2
L3-LL
12-10rr- 5
L2- 4.

L2- ',t

L2-L9
10-]8
11-tB
r0-r2
10- 7
lO- r'j

LO- 31r- 3

Nieuweschoot
H.veen 2 b
ïlrv.Boys 2 b
D .l'i . -','.
Read ,Swart
V .V.I .
Joure 2 b
0Id-eboorn
Renaclo
0ucLehaske

B.ead $wart
l,iildam
H.veen 5c
T erho::ne
0lCeboorn 2c
G.-1,.V .A.' 2e
Hrv.Boys ')c
Akkrun 2e
Joure 5c
:i' j onger Foys

L5-26 r].o- 5
L3-2L 59-L2L3-L7 47-L9
14 -16 33-4't
I3-L5 't2.-23r4-r1 34-44
10- B 59-32
L2- 6 26--2:c-
L2-- 6 22-66
12: o 6J36

11-19 40- 9
tl--t8 35- 5
1f-16 ?O-- 9
11-r5 19-17
12-11 19-20
L2- 6 LO-zt-
L2- 4 Lo-39
r0* i 5-35

VoJ-gorcle van boven naar rechts
zn 2, B jun., lC, 2C en D PuP.
week.

en zo verder Olil-eboorn 1, 2, 3, 4, zm I,
De sta.nd van cle E pups koin'b volgencle



Dinsdagavond
Ïrangezwaag -

PROCRIMIA.

L7 april- à.s. Poule 26(726) wedstrljd
Oldeboorn. 18.30 uur.

15. p.pup.

\i/oensdagavond 18 april à.s. Freonskipbeker 3de ronde wedstrijd No,s?lr
C. S.Ir. Stiens - 01d eboorn zo . 19 .00 Lrur.

Donderdagavond L9 april ê.s. Res, de kl.F(rl-z) wedstrijd Nol 97.
Oldeboorn 2 - Stánfries 3. 18.45 uur.

ZÁTENNAG 2I .APRIL.
D-pup, Oldeholtpade - Oldeboorn.
E-pup. OJ.deboorn
Sen. 0.N.t.4rr 01d eboorn
3.jun. D.lV.P.
C. jun. Langezwaag
C.jun. ferhorne

- Boornbergum.
Oldeboorn ZM

7,IlI2- Eastermar l.
01d eboorn
Oldeboorn
Oldeboorn 2C.

10,00
10 .00

1.10.15
14.00
16.00
11.00
11.00

l.lUf, r
il
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a

n
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n
a
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a

n
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J. lYednan.
Ireid er.
I.0.V.d.8erg.

2de is vrij.
Oldeboorn 3
Oldeboorn 4

- Bakhuizen

- Drachten B.
- Blue Soys 3.

14.00 trtrr.

10.00 trtrr.
10.15 r .

R.0.lantínga.

R.Voetberg.
lelder.
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a.prll,


