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OVERZTCHT.

nonderdag 3 meÍ j.I. sneuvelde Oldeboorn met
?-L tegen l.T.D. in een wedstrijd met gelijke
kansen voor beide ploegen,
FIet eerste kwartier was absoluut voor de thuis-
cl-ub en iq: die periode vreesden we het ergste.
ÍJet werd aL in de eerste minuten 1-0 door enigtwijfelen van onze achterhoede.
Nadien herstelden we ons redelijk en toen het
1-1 werd, dachten de meeste (al weer talrijkel)
supporters: dit redden we wel" Helaas l_ukte
het nietr e[ boekte n.T.! een nuttige overwinning
In Makkinga zondag 6 mei tegen Sportclub na.ni
Oldeboorn aL direct na het begin een hoopvolle
0-1'voorsprong via een geweldige goal van Rinse
Valk"Dit na leuk voorbereldend werk van liekele
Po epj es.
In de stromende regen, hagel en sneeuwbuien
bl-eef deze stand tot + 7 min. voor het eind-
signaal gehandhaafd. Toen ging arbiter áJ.na
uit Harkema in de fouts een duidelijke over-
tleding (duwen in de rug) zag híj oirer het
hoofd en Sportclub profiteerde bekwaa"m 1-l_.
Daarvoor had Oldeboorn pech toen V/.Visser(dus
toch.... ) uit een vrije trap tegen de lat kogel-
de. Nog nenig angstLg nroment moesten de vele
0rboorn-supporters doorstaan eer wij toeh wel
tevreden met deze uitslag hulswaarts konden
keren.
Met nog J *e$strijden voor de boeg zijn er nogliefst 7(lll) ploegen kandidaat om St.Jacob te
volgen naar de 2de klas F.V.Ba......



Het zullen nog spannende dagen worden. Zondag
thuis tegen 'ítarga moet etr kan er gewonnen worden
menen wlj. Dan-volgt H"D.T. €rl als dle ook gewon-
nen.wordl zijn werrblnnenil liikt mij. Tot slot
voLgt dan nog Re*d Swart uit"
Ofdóboorn 2 rrwont' zondag in een erbarmelijk
slechte wêcistrijd net het kleinst mogelijke
verschil (f-O) van hekkesluiter Nieuweschoot 4.
Zondag ult tegen Oldeholtpade 2 zulJ-en we hope- "
l-ijk weer een ander elftal aanschouw€Íln o o of
vinOen de het het wel welletjes???
Oldeboorn 3 bleef 1n de running(?). via een 3-0
zege over Éet zwakke Nicator(tot). Friesland 7
ís*zondag de tegenstander. \Iiii voorzien wel vveer
een kleiÀe, overwi-nning voor hen. Het 4de vlon
nlssi2sam met L,-l- in en van Ylarta 5" L,eider "Albert
wegens feesteiijke omstanoigheden, had ztchze)-f
vrí; gegeven, doch fungeerde zeeY sportief al-s
resóríe"bij het 2de, dóch befoefcle (u:-rt<e ook
nog bedankt) gelukkig niet in aktie te komen.
zonuag zlJn zri vrij o '

OJ-deboorn ZtlI l-"won áogal gelukkig met L-2 vatr
It Fean 4.Laatst genoemde ploeg was de betere
hoorden wlj maar moest toch het onderspit delven.
Zaterdagmlddag de topper tegen Drachtster Boys 7 "

De zenuwen gierden goalie lammert Visser zondag
al de keel ult zeí hii, kan nog wat vrorden zater-
dagt IBf ij f maar kalm Lemir,ert, de sterren voorspel-
J-eÀ een :-f overwinning vocr iul1i€o " o

ZI\4 2 zag :'un wedstrijd afgelast en zrJn ook dít
week-end vrij.ilthans het E"V.B" nieuws omvatte
geen enkele wedstri-jd in de 4de klas rzaterdag-
afd.r €h ook voor 19 mei à.s' niet. Deze compe-
titi e-zaL wel als geëindigd beschouwd moeten
worden. denk ik.
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Gelukkig wist niemand voor de wedstri.id hoehoog rt Fean stond en ook niet dat ze-thuis
nog nooit hadden verlorerr. Dan was het waar-schijnlijk heel anders gelopen.
Hoewel voortdurend onder onàe ploeg onder
druk kwam te staan hield iederèen zijn hoofdkoel. Dat gaf al-s resuJtaat dat de tègenstan-
der geen kansen kreeg en wij twee.Die al-le
twee benut werden. 2-0 was dus de ruststand.
Na rust bleef de druk op ons doel groot
naar dat l-everde gelukkig voorlopig alleen
maar corners oP.
Totdat de scheidsrechter in een zwak moment
9ns een penalty tegen te moeten geven.
Daar lvas zelfs voor de (naar eigen zeggen)
beste keeper van Oldeboorn geen houden meer
AATL.
nat was dus 2-I en dat werd na nog wat zenuw-
achtig heen en weer gedraaf ook de eindstand.
De weg naar het kanpioenschap ligt op€n.
Dan zuIlen we volgende week nog wel even
moeten winnen van de koploper . Maar als
daar nou eens veel publiek kwaÍn. o . .
Geen entree en er worden geen lqten verkocht
dus wat houdt U tegen.

-.-.-.-.- .-.- r-.-.-.p.,.-.- .-t.ï-'.:
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3en wedstrijd van groot belangr êh om het
spannend te houden speelden we gelijk, wat
overigens gezien de kansen beter voor ons
had kunnen zijn, ne twee 3's, vriendelijk
tegen eLkaar, het zo belangrijke duel tussen
Boudie v.d. Heide en Bouke-H( áineken) . Dit
werd gezien over de gehele wedstrijd in het
voordeel van Bouke H beslist.



Na + 4 min. gespeeld te hebben scoorde trifillem V.
na êen goed schot.
Overigens noemt Harry de Boer dat blaffen op de
goal(even voor de outsiders).
1-O voor dus en dat tegen de wlnd in.Perspectie-
ven bood dat overigens wel. Na de rust een fel
aanvall-end T.V.V. wat resulteerde in de gelijkmaker
van Boudie v.d "Heide.
Daarna kreeg Ofdeboorn nog fraaie kansen I maàr
verder dan een sehot op de paal van Binne 0. kwa-
men we niet.
Donderdagavond tegen D.T.D. uit maar als dit
krantje uitkomt is die wedstrijd reeds gespeeld,
hopelijk met veel succes"voor Oldeboorn.
Een gelijkspel moe,t minstens haaLbaar zíjn,dacht
ik zot me,t natuurlijkin het achterhoofd de voJle
winst. -Ach we zien het eigenli j k wel.

Piet Tysma.
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lïat, míj ppviet, was.dat het droog was toen we
begonnen en dat .het regende toen het einde na-
bij w&s.
Over:igens kwamen wij met l---0 voor. tioordat onder-
getekende de bal- kl-aar lag voor onze spits
Rlnse, dle de bal hard in schoot.
De tegenstanders mochten aanvallen en wij
counterden gevaarlijk maar tot een paar onge-
vaarlijke schoten en een goed genomen vrije
trap bleef het 1-0.Yerdiend vond Ík dat wel,
Na de rust een fel aanvallend Makkinga, met
vel-e hoge ballen bii de tweede paal , waar
onze verdediging het wèl moeilijk mee had.
Kansen wer'den er nog wel gecreërC.
!ïÍllem(ingevallen voor Hendrik) schoot op de
kruising. Mogelijkheden op 2-0 waren er genoeg,
maar het geluk zat ons niet mee'vooral niet in
aanvallend opzicht, verdedigend gelukkig wel.



Ácht minuten voor het elnde was het dan wel
raak voor de thuisclub. Een langq trap, wat
duw er1 schaafwerk en de gelijkniaker was er.
Daarna voor de spanning nog mogelijkheden
voor de thuisclub die terecht niet benut wer-
den"Eén punt 1n een ultwedstrijd tegen nr.' 2
op de ranglljst, wij vonden het een knap
resultaatrurat door hard werken was bereikt.
Voor het publiek is het ongetwijfeld een
spannende pot geweest" Zondag tegen lïarga
thuls hopen wij weer dat het publiek ons zaL
steunen in deze belangrijke wedstrijd.
Douwe nog bedankt voor het vlaggen in de re.genr

L. Poepjes.
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I-., ege pak j e s van d e merken .Samson, Ropy, Svere st ,
Black BeautyrJavaanse Jongens en alle pfjp-
tabakken van Nienieyer leveren de club tot en
niet september 5 cent per verpakking op. Bo-
vendien wordt een bonus vart y'10.000r-- uit-
betaald aan de vereniging die per ingeschre-
ven lid de nieeste verpakkingen heeft verza-
meld. NurnÍter 2 ontvangt. een bonus van i"5.000e--terwijl de nummers 3 t/n L7 op de tijst el_k
/r1 .000, -- kunnen verd ienen
-Aan de eerste ronde, die op 1 mei afliep,
namen ongeveer 1300 verenigingen deef.
\,t/ij verzoeken U de lege verpakkingen bij voor-
keur bij de penningmeester in te l-everen en
dit liefst niet met aL te grote hoeveelheden
t egelij k .
Voor verzendi-ng dienen namelijk de banden-
rol-les( de bel-ástingzegels waárop prijs en
firmanaan voor komen) t" worden verwíjderd,
hetgeen een zeer tijdrovend kanveitje is.
!e mensen die aan de eerste ronde hebben mee-
gewerkt worden langs deze weg nog betlankt e

. . Het Bestuur.



Oldeboorn 3 Frisia 11.
Zondag j,1. traden we aan tegen Frsia 11. 0m dan
nu eindêlijk twee punten te halen. Y{at na de lange
winierstop nog nlet gelukt was en daarrtee ook de

kans op het kampioenschap.Daardoor konden we vrlj-
uit qpefen.V{at dan ook gedaan werd, want na l0 mln.
werd er doeltreffend raak gekopt door Steven.Een
ti-jdje later werd er door Hans raak geschoten uit
eeÀ taetisch overstapje(mistrap) van Steven.
Dit was de ruststand. In de 2de helft nog één-
maal gescoor:d door de gasten waarbij de eindstand
op 2-L kwa.na.Volgende week weer thuisrdus winnen"

H.v nd .Kríeke .
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Van de Jeugdcomnissle:
le jeugd van V.V. Ol-deboorn is uitgenodig r: voor de
volgende toernoolen: Br 2 juni !.Ï[.P"

Br ën Cl 9 j uni . ï{arga 'D:pup. -18 aug. Langezwààgo

{sge9ss9r:-E:r:!li!:
0p zaterdagniddag 27 januarl organiseerde de jeugd-
commissie een grote spelniddag voor all-e j eugdleden
inrde bovenzaal- van Hotel Goerres, om de sportploeg
en sportman van het jaar. Met geweldig veel enthou-
si-asme werden de zes hindernissen door de zes ploe-
gen geno&en .Deze hlndernlssen bestonden uit lblik-
gooien, korfbalrdoelschieten, een kwis, emmerspel, en
het beroemde "Piet Rodenbur$-lueifer-slingerbalspel'f
De punten di-e vergaard werden bij deze spelen moes-
ten de sportploeg en sportman opleveren.ne uitslag
is als volgt r De sportploeg van het Jaar werd de
ploeg van J..J.!ijkstra met 4OO9 punten.
2de werd de ploeg van G.Visser met 3564 punten'
3de rr tt rr P "Heida ,, 3J4L rr .
4de ' n rr " H.Nuaan tt 3394 rr .
5de rr rr rr n n,Beth-l-ehem met 3168 rr .
6de il n rr rr J .V.d.tr;i/oUd e met 3136 rr .
SBortman v/h Jaar werdrmet 484 puntenl S.de Roos.
2de werd, met 459 punten M.Rgggendolf .
Nu rest mij alleen nog om alle4 te bedanken voor dez'e
zee? geslaágde middag. ----TËugdsecr" !I.v.nijk,
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