
CI.{'BBIÁD V.V OLDEBOORN.
opgericht 1923.

19e jaargang no. 17. 1 9 april.
Redactie-adres: Ds. Nieuwolstraat 1.
-O-O-O-O-O-O-O-o-O-o-O-O-O-O-O-O-O-o-o-O-O-O-O-O-o-O-O-O_O_o_

OVERZICHT.-

rn een bar slechte ved.strijd gelukte het oldeboorn toch nog
éên puntje over te houden van de op paasmaandag gespeerde
thuisvedstrijd tegen Robur uit Harlingen.
veel schoten ze daar niet mee op, doordat de concurentie ookniet stil zat en a1len één of meer punten aan hun totaal_
toevoegden, behalve st. Jacob, maar voor deze p10eg is toch
geen redding meer mogelijk.
Zondag Bakhuizen thuis. ook êên van de degradatiekandidaten.
Belangrijk tre.ffen dus, en het is te hopen dat er zondag a.s.beter gespeeLd zal worden dan tegen Robur, ancers vrezen vij
het ergste" !/oensdagavond wordt er in stiens gespeeld tegen
C"S.L., in het kader van d.e z.-g" ttFreonskipsbekeril.
Een overwinning lijkt we1 mogeli,ik" lijkt ons"

liet 2e veroverde een puntjc via een o-o gelijkspeL in Íío1-
vega. Alweer een redeli.jk voor de d.rg komc:icl oldeboorn 2, maar
het bekende liedje: r{re kunnen geen goals malcen"
Als dat dcncerdagavond 6 "45 uu: thuis tegcn stiàn-fries 3 zal-
lukken, iïoeten we maar weer afir.rc:h.ten" zon,,1a.g zijn ze vrij.

l-.:.+ ?a -,^".'j --".r.\:ru $.E VCr'-',.,,:,"-. Veij"aSS, :i.d ne-i. u3 V,ail ZeJgende Cijfei.S !_i
van l'{.K"V. 7 in een, naar wi.j ve;:na.}nen, nogal ruwe wedstrijd,
wat êên va:r. de I'l ,,K"V. spelers op een gcbroken been kwam te
staan"
Zcndag thiris telren Drachten B, ee:r pres.trge slag van belango
rriet al-leen in Dlachten een geduchr-e concument voor het Je,zie de rar:.gli-jst van vorige weeko maar. door hrt duo ZrMBO en
?0880 Ís ncaal flink geued. op d.eze strijd: 20 prLzEN is d.e
inzet van deze vedstríjcl
!íe zijn benierl.ad.

Het 4e verr'ichtte een uitstekende presta'Eie d.oor het sterke
Drachten 9 thuis een puntje af te snoepen. Gemalckelijk is dit
echter niet verlopen: verschirlende spelers waren na a.floop
zo lceg als.,...
Maar enfin, het resul-taat ï/as er naar, a1 geeft het hen niet
veel meer, want Drachten 9 is practisch onbereikbaar voor



de concurrentie.
Zondag thuis tegen Blue Boys 3 zal- er wel r^reer gewonnen worden
lijkt ons, Maar een verrassing is niet uitgesloten uiteraard.

Ol-deboorn Zl.Í 1 verpletterdé zaterdag j.1. de Griffioen 3 maar
met fiefst i5-0 of daaromtrent.... Veel schoons was er overigens
niet te genieten in die wedstrijd - meer een soort LACHFILM.
Edoch, desalniettemin blijven ze leuk meeclraaien in de 3e klas
en voor hun doelgemiddelde is het een Leuke opsteker.
Zaterdag in Boornbergum tegen O.N,T" 4 za]. het wel geen 15-O
worden, maar op een overïíinning rekenen rnre.echter: r,,lel . Ook no-
dig, om dit seizoen well-icht toch nog êên ka. mpioenschap te
vieren in Oldeboorn....

Het 2e ZM team speelde niet onverdienstelijk gelijk tegen B"C.V,
in Bergum. Jammer genoeg gebeurde er nogal wat dingen op het
sportveld daar wefke net voetball-en minder te iaaken hadden dan
met rugby.. " zo hoorden wij " VooraL W.v"K. moest het nogal ont-
gelden zodat men op een gegeven mornent maar besl-oot or'n niet ver-
der te spelen. - ".Gelukkig is achteraf a]les nog zorn beetjè bepraat, maar toch.", I
Enfin, zaterdag thuis tegen Easterrnar 3 er maar weer vroli_jk
tegen aan en dan zit er ook nog wel een kreín cverwi-nninkje in
lijkt ons" q

J.M.

-- - "o. .--
De hoofdrolspeler jn die l_ach_fil_m was wef de rokende
grensrechter, die cloor de regisseur van het veld
werd gestuurd.

*o-o-o-o-o-o-o-o-o- o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o_o_o_o_o_o_o_
OLDEBOORN ZI4 1 - GRIFFIOEiT 3 15-0,

Na de 1-1 stand van vorige week haclden we l,/eer iets goed te make
en dat werd dan ook tegen Gri.ffioen 3 uit Oosterwo]cLe met grote
overtuiging gedaan.
De tegenstanders speel-den veel op buitenspel-. Eerst hadden ze hier
succes mee, maar daarna was het vocr de tegenpartij niet meer te
overzien. 0nze voorhoed.e had enige kansen benut, rnaar d.aarna
kwamen de solots van iniddenveld- en zelfs achterhoedespelers.
A1 met al zorgde onze keeper voor geen tegendoelpu::t en cle
overi.ge spelers scoorden elk lj- (anderhal.f) doelpunt.
VoJ.gende week OITIT {; Koffietijd!

Th. Romkema.



IRoGRAMMA. ZATERDAG 28 ÀPRIL.-

D PuP.
E puP.

Sen.
B jun.
C jun.
C jun"

ZOi\iDAG

Tijnje
0ldeboorn
ZM 1 Vrij
Dr,Boys 1C)

Read Swart
Hrv.Boys 2C
Reacl Swart

29 I\PRIL._

Oldeboorn
Tijnje

Oldeboorn
0ldeboorn
Ol-deboorn
Ul.deboorn

ZM2

2C

9.00 uur
10.00 uur

'16.15 uur Leider
1 1.00 uur K. Post
1 6.3-g uur A.G.v.Q.Berg
14.00 uur S. Bourna

0
6

12
1B

37
1-r
44
79

Oldeboorn
Olyphia 4
Oldeboorn 3
OLdeboorn .l

Stand E

Tijnj e
Irnsui"n
Boarnburgum
Blue Boys
UCiros
Thor
Read Swart
O1<leboorn

- T.V.V.
- Olcleboorn 2

- Frisi"a 11

- 0,I{,8.7

--==O==--

pupillen bijgewerkt 1Z-4-j979 
"

11-21 - 75 -
12-21 50 -
11-13 25 -
11-13 23 -
12-13 24 -
12- 7 18 -
12-3 4-
11- 1 1 -

1 4 ;'00" -uur -G;*Borger--''*-
1O.30,uur J.T.trÍ"Loos
10.00 uur H.d"eJong(H)
1O.30 uur lí.Bron

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o_o_o_o_o_o_o_o_o_
UDIROS 1C - OLDEBOORN 1C.-

Zaterdag 1zl april aanvallg 2 uur moesten we tegen Udiros spe-
Ien. sape van der ivleulen e:r Jan brouwer (goede beterschap) ton-
den niet meedoen deze 2 werden vervangen door peter ypma en
Henkie Numan
in de eerste herft waren er veeL kansen voor ud.iros ze konden
inaar 1 goal scoren dat kvam omdat onze buitenspelval niet goec
uerkte dit gebeurde ongeveer 1O min. voor tijd eindeLijk
-fluitte de scheidsrechter voor rust in de 2e hel--ft speelden wij
veel in de aanval na veel kansen gemist te hebben kregen rrij
een vrije trap ongeveer op het miclden van het ve1d.
sibbele zou de vrije trap nemen maar Henkie numan schoot snel
hoog voor het doel de keeper kwam uit en een van d.e spelers



van udiros kopte de bal 0ver de keeper e\ zo belancld.e de bal inhet doel 1-1 dus even later kreeg aris een prachtkans maar datliep op niets uit daarna ging udiros hevig in oe aanval maar lre
hebben het gehouden de eindstancl is O.us 1-t
dus we hebben er veer een berangrijk pr.mtje erbij na veel geou-
vehoerd te hebben in de auto kr,rarnen u'e veilig thuis.
en nu uil ik de chauffeurs en peter en henkie bedanken,

J. v.d,. lulal .

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- o-o-o-o-

HEERENV,SENSE BOYS 28 _ OLpllBooRN 1 B._
Na 2 gewonnen wedstrijden, kregen ve nu een vrij rnoeilijke

vedstri jd v,oorgeschoteld.
Thuis hadden ve verloren rnet 1-7,
om 12 uur begon c1e r^red.strijd, Er werd. door ons toch vrij goedgespeeld maar tot scoren konden rre nÍet kornen"
Ook de Boys klramen er soms gevaarlijk doorheen, maaï ze benuttende kansen níet. Beide partijen waren ongeveer even sterk en zogingen ve met een o-o ruststand naar d.e kleedkai-ner.rn de 2e hel-ft trapten de Boys af en kr,ramen al vrij sner engevaarlijk naar voren, maar ze kwamen niet tot scoren"
Maar het lukte hen even Later toch. Na een voorzet kon een tegen_stander de bal gernakkelijk intrappen.
we waren niet van plan om te vertiezen crus ,,ue probeerden van alres,maar het wilde niet lukken totdat Gerard ae bal voor de goalschoot en Auke kon scoren.
tJe hadden gedacht dat ve nu een pi,rntje mee naar huis konÈn nemenmaar dat viel behoorlijk tegen rsant na een hoekschop kon d.e aan-voerder scoren door de bal via de paal in te koppen"Tereurgesteld trapten we a.f en probeerden het nàg u"r, keer maarhet mocht niet baten, Het r.rerrl na een misverstand. zelfs 3-1 voorde Heerenveense Boys,
A1le verdere scoringskansen r"rerden onbenut gelaten en zo verl_orenwe deze- vedstrijd rnet 3-.1 .
Volgende week noeten Íre uit tegen D,W.p.
Misschien d.at we daar beter =pèl*n.

Harmen Numan.

- o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-



FC TIKKIE POARAT doet een greep naar de ttmachtr.

Hoe ik beginnen moet met zorn titel weet ik zelf eigenlijkniet, aankomende zaterdagmorgen 10 uur spelen l/e onze laat-ste competitie uedstrijd (ouders! ) dus durf ik nu ver..Het is geen revolutie die op komsi is, maar het scheelde nietveel 0-f het hele voetbar-bestuur had voor het vuurpeleton ge-staanr met hun tÍkontjstr tegen de kantine, vooral 6. r'*u*1i-
van c1e secretaris.

Truintig woesêFC spelers varen op een pure ï,raakactie uit,nadat die bewuste secretaris had geschreven dat hun trainer(ia c:.e bewuste. trainer met bijna"*u""- àá"--roó-t"g*rraoelpun-ten en 1 voor) in de sloot was gefietst.
Zoiets kraakt het moreel- van het tearn, (n.a i. maar beter uitmoeten kijken, red- ) de trainer had rnet 

'een 
brok in d.e keelde laatste eendekroos veruerkt en was ce training weer rus-tig begonnén of hij leest zoiets.

De man i-s figuurrijk door een geestelijke stoeL gezakt enmet een opnieur^r ontstoken eendekrooskrier in het ziekenhuisoPgenomen. Daar is hij maar éên nacht gebreven, war.t moeder_eend had hem nodig
Maar terugkomend op cle gelukkig nislukte executie, hetwas een idee van ons midcenverd (net tatrine perso"áui) 

-o*
de trainer niet in zrn r8zeikrÍ te laten staan.u rnoet n.1. weten dat het iniddenveld. ook onze spelersraad.is" Deze jongens krijgen een "keihardere opleiaing en wetenCus van rowantenn.
Er i'rerd besl-oten om het bestuur cle liquideren nadat dezede secretaris toesteinrning had gegeven om zoiets erbarmelijkste laten schrijven, cran rnoest iedereen het maar ontgelden.

Ze zouden de bestuursfuncties zer-f we1 overnemen, dat zougeen probleem vord.en en een r?neutrr gaat er altijd r,uel in.(u rnoet weten dat dit a]lemaal buiten mijn medeweten ongingen dat ik dit hoor en schrijf in pure toávat) 
"(u:.3n naam is haas...,.:(".á")i - ---v4-/'

want ook de type-dames zouden eï niet zonder kr.eerscheurenzijn a-fgelomer], maar ja, di.e kun je niet net hun ríkontjsrr
tegen de kantine zetten, dus verd besloten nadat de inassarebestuurs-slachting was vortrokken, de kantine vel" een opknap-beurt kon krijgen.
Het was maar goed, dat de American soccer League er tussen
kwan, want anders was het niet goed gekomen hier, d.ie secre-



taris ook met zijn appelsmots geklets.
Nu za1 U zich a.fvragen r,rat moet dat Amerikaanse zootje voetbal er
nu rreer bij, wel dat is reeasyÍr te verkl-aren,
Onze oude ínternationale profs gaan allemaa] naar de rtsteetsfi en
nu hebben ze ook jonge FCfers nodig, het Ís dat we het contrac-
tueel niet eens konden worden, maar anders i,/aren we rnet zrn allen
over de rtdobber? gevlogen en gelukkig deed dit de FCters ook hun
Iugmbere gedachte veranderen, onCer voorwaardc dat de secre-
taris zaterdagrnorgen op het voetbalveld is met een bos bloemen,
vanneer wij ons lOOstetegendoelpunt tegen krijgen.
Ter verdienste van het lcr.rnnen incasseren en een sportman met
incasseringsverrnogen is een juiste sportman"
Okay, Spoelie tot zaterdagmorgen orn 10 uur en a1s je bel-ooft
geen stoute dingen rneer te schri"jven mag je de wedstrijd ook
nog leiden. Je krijgt dan van de FCters de ammoedigingsprijs en
dat is een,grote eer joh.

Zo dan weet U nu ook wat er zich soms achter het ijzeren gor-
dijn van FC Tikkie Foar0t afspeelt, het is gelukkig maar een
kinderlijk fantasie-eiland, alhoelrel het helaas nu nog voorkomt 

"

Nu terugkomend op actief voetbaf, zaterdagmorgen zijn we naar
Irnsum geveest en weer op dc -fiets
Dat het uiterlijk van de FC letterlijk en figuurlijk knap is,
blijkt vel- dat ve altijd een charmante begeleiding van vrouwe-
lijk schoon hebbeà, er is dan ook besloten om aan het einde van
dit seizoen een verkiezing te houden van

'tíiss FC Tikky Foarff.t'0.
De dames moeten zich voor 30 april melden in de box waar d,e spe-
Lersraad. hun uiterlijk zul-len beki.jken, je zou haast kr.rnnen zeggen
een kleine voorronCe, de verkiezing zai- plaats vinden zoals ik
a1 zei aan het einCe van dit seizoen, mijne ouclers vrees niets
de trainer ziet oogluikencl toe (als hij niet in de sloot
.f ietst, J.s. (ttr)

In Irnsum werd net 13-O verloren en nog op de fiets terug,
de jongens verCienen een complimentje, ouCers zaterdag-
morgen,1O uur de laatste FC Tikkie Foar0t-wedstrijd.

FC trainer.

- o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o_o_o_



De trainer van FC Tikkie Foar0t is
schijnbaar nog in d.e war van zrn nachtelijke
fietstocht, de l_aatste wedstrijd van FC Tikkie
Foarfit is 28 april"
Een vererende uitnodiging van de trainer van
FC Tikkie Foarfft aan de erbarmlijk schrijvende
secretaris om de laatste wedstrijct te leiden,
di.t kan niet doorgaan, secretari_s heeft spit
van het spitten"
Het gaat, misschien een geruststelling, lang_
zaam vooruit, hij mocht van dokter weer lanE_
zaam autorijden.
Dat een ieder r^,,ef eens een berisping krijgt,
l:eeft de secretaris on<lervonden, van het be_
stuur 

"
Ilensen op de hak nenen mag niet meer, anders
had hij zo gràag wilLen schrijven, d.at
r^I"H. en J.lJ. paaszondag een paar kilo lichter
\./aren gevorden, ze hadden de winterjas thui.s_
gelaten 

"

J.S 
"
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IÁ}ÍGEZITAAG - OLDEBOORN D PT'P..

7 utlr gingen ve los tegen Langezr,raag.
Teo v.d. IJal ruas keeper.
voor de pauze ging het goed maar het blee-t O-O
Na de pauze in de laatste minuten scoorde
langezwaag éên doelpunt
de stand was dus 1-0 voor langezwaag.

Frouco Klee.fstra.
.g- --4-" 

. ' 'r - 
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BT,ADVUÏ,ITIG ?

Ja en nee. ',iee-L u lioe he'; clubkrantje tot stand 
rhomt? c

ïn een norr{ale r,reelc, iius geen paasmaanclag, HOIEI'{|
wi j d.at cle copi j maand.agsavoncls binnen is. è
Diàsclags rrorclt ór een bóe''uje i-n de copij omge- ósnuffelcl, inged,eelc1 QTL?". ettz. IS het d.uidelij$
te zien cla-u' er te weinig copi-j is voor 4 stencilq
dan moet er ootri nog een stulcje ineltr<aar hrorclen ógeflans-b. è
',foensdagsmorgens r,rordt cle typeinachine van s-bal àgehaalcl-(gasirnie) en met cle-èopij naal^ óen van ède clames gebrachl;. ó
De clames ài3:r Janlie I{oekstra en -Annle 3laauw en è
reserve is ieali-ofs'ora, cleze taatste heefi; z,otrt 

+! jaar getyp-i;, +Al-s alJ-es goecl" gaat c'.an . crc-lt cr C,oor c1e clames iwoensd"agsavoncls ge-b1,rpt. o
Dond.eráag, hetzí3 ià ae morgcn hetzij in de micl{

da.g gaat ói een tól-efpont je áat al.l.es ]r]aar 1s, è
d.an wordt cl-e m.aehine weer opgehaalcl en op stal ègezet. Miclclags, na het l+c::k L6 "3O uur lrunncn vre g
aan het crlrà8.1e:1 en a]-s al-l.es dan mee ztt clan ó
kunnen c1e boel:jes, geni-et en gevcuwen tussen 7 +en 8 bij de ire::orgers zi jn, O

Reken nu ze]-f tens u:l-'; hc.rveel- ïni,rtuÍe11 eï ir, ""tikrantje ziiu:;en" ?
De beáorgcrs -r.',.i.ïc':I;stra r J "i,j.i jnii:er, G,iloclenburg?
en J.Spoel-s-bra nj-in toch gíl,uli 2';ot 3 lc,rartier Ï
or-itle:--r,róg " ?
De clarae die -bypt 2 c-uv? ?
J.S. voor het-i,rerzanelen van de copij, afd.raaient
nieten en voullen ,'i -rrrr? ?
Al-s het lcran'bje eens een keerbe laat of hele- ?
maal- niet vers,clriint d?y zaL er hqus tggl een re-
clen z:-jn, DUS li0Nl)JE TOïi. 'líil- u iret soms overrr.emen, nag van ons hoor-

J.S,


