
/,!,rp/r:
1?

*)

t
I

)

\

l
L

)

t

(

l

I

l

I

l

t

t
)
I

t
)

\

J
\
\

eL

P. vqn Cer Feer
^Cgl" en Slijterij
OLDEBOORN

frutlL: rt r gk"l

fi'nJn kL,"

V ci l'"t

I

!Vens€n u ee n frrtLL 1e

l'n

VEÊ L

G

É

V,4K/rfv'i lt

(

)

t
)

t
)

t
)

ZD^{



Y rY . VlJlrIr-DLr\rlÍI\

opgericht 1,923
19e j aargang j:;o . 19
Red.acti-e-a.d,res I Ds.l,iieurroldstraat ]..

J0 nei L979

n;;;;'*::*'i*=*'
L',ia de 2-O ovêrwinnig op I'I.D.T. 2O uiej- j.].. stelde Oldeboorn l he-b }elclasserpgFap voor het volgentl seizoen veil.ig.
i.a"ul-erwijk en Íjportclub i,à").-"kinga pr-o-noveren na,ar cLe 4e jllas .,-..j,i.,i'.,..,terl^rijlr_rne-b--St.Jacob, I,angl+eei eà llarga he-i; vol3;end seizoen h.ei in de2e lclas F.Y.R. moeten próberen.
De laa-'uste ioiec',strljd,ui_i;.tegen Liea.d Sr.rart, rnrerd een ned-erlaag G_t) ire-t_
gggl we,t19r1ye:ris wel verwach-b haclden. llat voor H.j).,_il. geld.b i"gón o.rs(bijna. ?1!iic]- verlíezen) gcld-i; voor ons lleacl Swart, neóstal eei neclerlaag.Enfin, het zegt niets:_4êer. l,Iij blijven le klasser en volgend- jaar pro-beren om -be promoveren.
ï,isschien krrnnen lre clan eens mei Akkrun ruilen.. o.. .???Oldeboorn 2 t'esloo-i; de competitie ook al- in de Knipe, Ii.ei; i.rercl- een afge-tekend-e ovennrinning, en d.a.t met 9 man in de Ze hel_it. Desonclanks einclíg_d.en ze slech'bs o1r c1e B'ste plaa.ts en clat i-s ronc]-uit slech,o voojr d-eze
n-r-oeg, Cj-e toch wel- voetballen kan.
S-braLcs me'o een nieulre leicler maa.r weer proberen.
De -illesse 2 r"rerd in deze klas kampioenr*terl,rijl- Iilieuweschoot 4-cl.egra:cleerd"e. -
I-iet 3e elfl;a.l besloo-b de coinpei;i--i;ie me'b een O-2 overi,rinning op O.i.ii.ll. 6en ej-ncl-igcle zodoerrd.c-op een ie pla.a-bs. OD nícll. nieb slecht-uiiceraard,
rnaar erl hec:[-b c'.uideli-j]': t'recr r:n'geze'bcn voor hen, cloch de lanl.e .t,ti"iét-
s-i;op- hee:i-i; Lrun g-ecn goed- gec1aa.n, 

-'beri,.rijI 
c1-e (ook'al lange) afilezighcid.van Í,iie't,zc ]Locl-t*1riri, hun irari;en heeft, gespeeld. Draehteà B hier 1lár,rpíoen.i,iet {19 lange tijcl als s-i;ancl:inn voor hè-i; 7e fungerencl, ein.cligcle de cor.r-

lre'bi'bie i,:e-i, eeïl zeer fra.aie 2e pra.ai;s. ïen .,rriná resuítaa,u.llr was rraar éen.ploeg; s-berlier d.+* zíj en dat was Dra.chten 9. i.jet is c'l-r.rsr"rel Drach.ten va.i; orrs ch.ra.rs zír (gie óok zll 1). IJnfin, c1e ',i_ru:c-:jes" i..etlben
rrreer met plezier gevoetbalcL, en d.at-is he'b voor:raarnste
OlcLcboorrr r,m f l-a"il ool: lan.B .;Toecl in cie race oit he-t kami,:ioensch.ap van de
3_e_lilasse r, c'l-och r.roest i:r c].c slo-bfase .Drach-i;s'ter iloys"T voor láten galtrn.
Vo1gencl seizoen, i,:e-t d-e sterst mogelijke o'pstelling, .'.:rulLen ze luel rueer
van zi-ch" la-ben sp::eicen l.i jlit ons.
0lcieboorn t1ll 2 tenslotte fj-niste als een 1iOecl.e r.rj-tldenrr:o-ber op cle 5e lrlaatsi-n hr'..:, l.-la.s en c'La,-b is -boch n"ie'b sl-ech-b vinc]"en t''ij. lTLl er stràks T,,reer een
1À--e1.'.'i;a1 korn-l; zull-en rre in het nieu-l're seizoen r,,'el geen zm 2 ploeg op c1e
been icr::r.ne:r 1:::c'ngsn ti.jk-b oïj.sj. Afsclieic] der glaciiartót:en duÊ....
lle Inrach'cen maa.r af .
IÍou mensen, d.i-b vas hct dan c-lit seizoen.
r':.jn vertiloeicl---en l.rij net hen.
Tot hc-i; voli;end.c seizoen,

De s"brijd is gc-<treclen, de heJ.den

J,1.i.

+++++++-F++++-FJ-+

JITUGDI[I{A..1-1 l Il,r G o

Op kos-ben van de vereni,.;in;, kan d-e1;ene cl.ie er i:elang bij iree:i-i:reen !..{.,.
E cursus vol.Éien,
iïij verp1-j-c1.''i; r'ích evenwel cle jcugcl van c-Le v.v.OIdcboorn een 2 cei..zocnen
-'c e 'crairrerr
Soll-icita"'bies 'be ricllten aa.n c1e secr. i'.,Spoels'i,ra I)s.lTieur,,rolclstr. 1

+ + +-r- -F+++-i--i--r-++++

FC TIIOil,i] I'0/.\.]?tflt ï,S UI'I rrGltPO]{-DT'?

D,- co:r:.pe-bi--bie z,t-b er o.lr he'u' J-eed is geled.en., dc vreui{c.le j-s Sedeelcl-.
. .t tTTit is uii (ool:< goed" voor u, za'6erd.t-.p;smori',ens op Le'o s]ro::tvel-d l-'ra.nneeil

r'rij spe].en). .r)e einil. bala.ns is orgg-cma.akt. lrichrik nie-b, orrz,e boe.[ihor.'.c1er
is nog nie-i: on-i;slagen maar Ïiij ln+a.m me-b een einclsalclo van 1I-/ cloelpunten
''r. a rlam ê 11 -l rl'oor- -



Nu ga je je zel.:f afro-ragen , \rrraT zít het hem d.an wel in. Moet je d.e trainer
de l.aan ui.ttrappeïIr tactisch and.ers spelen, technisch beter begeleid-en,
het bestuur rn agen om meer geld voor niernqe sïrelers te kopen, nieuwe
f ietsen met aanhangnoter zod.at we nj-et moe worden bij uitned.strijd.en,
Je1le Ïí vragen on ltsl.omotierr beel-d.en zodat rte het al-1.emaal- nog eens lorn-
nen beicijJeen, betere roeispanen zoclat we ni-et weer cle boot in gaan, sub-
sidie bij d-e gemeente vragen oxc snpporters te lcopen.
Er is een legend.arisch figuur in Oldeboorn lcomen wonen, een zelcere
Irokke À,...(=monlcey) ui.t V d.ie me zei I'Jullie zj-Sn een luckJr tean,tr. Dat
hij r?leuke ploegtrbedoeJ.cle hoorde ik J.aterr hu l-aten we he-b daar ma.ar
bíj hoeden.
l-Iet grote versclLil zít hem in de leef"i;ijdral.s je nagaa.'b dat de gemiddelde
leeftijcl van de kan-pioensploeg bijna 10 jaar was en die van ons is
precies Blrdan is het verschil wel. ctuidelijk daeht ik zo, ï{e-i; versehil
l^rord.t in d.oelpunten uitgecl-rul:-b, (nou ja, r,,re-voetba"llen immers ook) en de
tr'C blijft op twee spelers na nog -b'wee jaa.r in d.eze beruch'be formatie
voe'cballen. I'Ii-e wee-b worclen wij over -bwee JD.aT karnpioen en lerrjgen wij
bloemen i.t.v. cle tegenstanders " Ja je orrtiraistisch. blijven ofni-et clan.
AIs 1I< zo zít te schrijven stormt Beertje ï(reyermaat (= tr'rans C) cle tr'C
bes'buurslcamer bi-nnen rnet een bericht.rronze boelch.oud.er i-s er r,ret d-e kas vancloor gegaantt.rrVer zaL hlj niet komen", zeggen de gebroeclers v.cl.I(erkhof (=Bor.rma),rrwant ïre hadil.en maar éen cloel-punt voor in leas"
Johan Zuidema (=Tysroa)-vind.t ire-'u nêÏ-$oecl, lrant clie oen snapte er toeh
n j-ets vanr'rrinisschien sti- jgt ons banksalclo volgend-e compe-bi-i;ie nu wel!',
zeí h.i j,
Een opsporingsteam bestaande ui'b de spelersraad., is belas'b met het onder-
zockr €o gaat proberen c-1-e boelchouder op te s'iroren.
\Íe kunnen r:u eetulaal. niet zonder elkaar en met z:-jn al-len {;aa'E het beter.
Voe1;ba]. is imrrrers een teaiir sport (elliaar be'':rijp"à en versdaan).
Eigenlijl: liebben lre een spannend seizoen aciri;er de rutr elke keer beJ-eef-
clen r'le 'l.reI rra.-b, ellre keer was he-b span-nend..
Iln al vlo.gen ons d"e icogels om cle oren het bleef mooi, eenma,al. vloog de- Fot'el- door d.e kerïc, hét vrá$ het enigste d-oel.punt wa"'b wij maalrten.
llaar wij trotseerden a'llesr u wee-b nog weJ-, c1e opgeblazen brug bi-j
i\Tij Beets, d-e groo-bsch.eepse (ve r,raren op de fie'cs en nie-b op een schip
ha ha) valparbÍ j oll weg naar ili jn je, de col van cl-e e erste ca"ba.r;orie naar
G-rouw en lrnsum, lacÏ.iende en emotionele -bra.nen -boen r+e Tijnje bloemen
gaven 

"Eenmaal tronïren we ool< een beLeer op een'i;oernooj-, cen belcer ile'b a.J-s titeJ.:
S ?ORTXIII'9TU PT.,OlrG .
Hij heeft op alJ-e slaapkamertjes van de FC gestaan, ee11 week lang.
Verder bedanken we de C,ames nog everl.e clie oi'Ls al-i;ijcl begeleiclen bij uit-
wec'l.strijcr-cn en cle oud"ers die zaterdag rc; i,toïgerls aa"n de lijn stoncl-enr
waar Ttun zonen de lakens ui-bd.eelden (somm1,-s'ouc]-ers }agen zelf nog onder
de lakens).
ïl< wens d-e spelers van f'C Ti-kkie Foartrt en hun ouders een plezierige
vakantie -toe Elii lloï ÏlET liOlGIil'ID Sl-lÏ20ï.rlT.

FC Trainer
oftewel Jan d.e Jong

+-l-+ + ++ ++ + -t- -i- ++ r' +

De jeugclcorni.,rissie zag ga,av:ne bij de tr:uÍd.i3e jeugdige elftaU-ei-c1-ers,
enkele ouclere personen b.v. enkele vaders.
Ilet is cle becLoeling van de jeugclcommissie cl.a-l; er per jeugdLelf-i;al
2personen de: belej-d.ing gaan verzor3en.
0pgave bij jeugd-secreta.ris II,van :Dijk Broekhusterwei.

++ +l--r--F -t-+ -F {-+++ + ++

TRAININGSP.AIïI{F}}T van het lA van llet vorige seizoen en i-n gebruik bij
het lttweede'r, moetcn ingeleverd. worden bij I.i.v/cl iieulen ]Tieuwo].st:r. 19,

-t-++-t- ++ + +++ + ++- +l -+ +
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,gfLsf)t-
Gezien de goede resultaten van zorsel
Iret 1e, 3e, 4e en het Zl,í t heeft iret
besturrr geneend één en ander in over_
leg met dirr J Tigchelaar? een

DAlÍSAVOND

te moeten organiseren op

(( ZATERDAG 2 Jr/Nr a_s

55 
(voor atte teden en donater.rrs)

ll het begint t 20 30 ,,.ur,

(( onderzaal

Er is een stukje levend.e muziek aangetrokken en tevens za-.r- er een

kïsine'vef'loting lrord.en geliouden zodat er voor de verenÍging ook nog

het één en ander over blijft

h.ts:

I,/ilt ge ri.ansen, dat kan
lÍilt ge zer.lren, dat karr

liilt ge praten, dat kan
Itíi}'t ge een hapje, dat kan
liilt ge een drar:Jcje, dat kan
!/ilt ge het beter, dat kan naar:

dan een andere keer bij cr.e ecrrte kanpioenen, veel prezier
en tot

ZATERDAG a s in HOTEL GOERRES

Het bestlrur -



VIIRSIAG VÏ]ïIïDE ],"ITTA} OIDI]BOOR}T

Oldeboorn 4. - Balcleeveen (?)
Tegenpartij 0-1
F,ees van cler Velde 1*1

]--1 ruststand 1-1

Aantal toesehourrers 16
Scheid.srechter onbekencl, maar r,rel goed

v/d, M

Uii-sschien zocLrt Ynzerrstekenrr zitten in de
we1 rrstekenrt voor het bestuur en ballenjongens,
regel onderwater.

JOS'

weeS

om

binnen

++++++++++++++-t--t-

vfrJ zoeken een opvorger en of opvolgers van J.spoelstra, voor het
clubblad van de v.v.OIdeboorn.
Het werk, het verzorgen van het clubblad, bestaat uit o.a het
rroeren van d.e z,g. hoofdredactie, het afdraaien van d.e stencils
en het vouwen en nieten
ïnlichtingen kunnen word.en ingewonnen bij de secr. J.spoelstra.

Het' bestuur

{ ge!*}-!legg*lgs-}*('! gserm::b-i il"-/.-ls!-.n*8.-}
Iiu het vierd.e weer net de aanslui-i,ing met de eredivisie mis'c kan er
rus'cig :naaT het eincL van de comireti'bie word.en toegespeercl,
Bovend.ien lnrnnen er z'o rl.u. en dan enige nieurrre spelers word.en getes-b
eventueel wat oudgedi-enclen op d.e 'uransfusie*Iijst te plaatsen.
De wed.strijd wercl cloor oÍ1ze gas-ben wat overrompelencl geopencl, want
enleel-e minuten }ceken rre reeds tegen een acl:terstand aan.
!Ie'b was even la-ber eeh"ber oraze zeev gel.raa.rdeerde gas-i;speler Kees v/d- Velcle
d.ie na. een voorze-b opmaat (van wie ook inrcer ?) zeer beheers-L de gelijk-
maker liet aan.-i;ekencn.
lïa cle mst bteef het vercler een matige geJ.ijk opgaande stríjd, nret nog
sleehts cl-ri-e vermelclenswaardige hoogtepunten, t.r.r.
-q. Daar valt ee::s-b -be verirreld.en d-at Ynze Rlaauw zwar-b lrercl cloorclat hi j

in de sloot kroop. !'at hij daar deed-iiroest of z,ocht- is ieclereen tót
op heclcn nog een raa.cLsel aJ- d.a"chten sommigen dat hij een bal ging
halen, maar da'b trcan besJ.i-s-i; niet T,Íaar zi3n, lrant evenals aItijd nan-
neer de }a.giere e1fta]-].cn spelen hacl hct bestuur oolc d"eze lceer weer
voor neer 6ttt volc'!.oende goeclc ball-cn gezorgcl (want laten rnle eerlijk
wezen, je hebt in feite aan óen bal. genoeg). i,Ie hebben dan oolc in-cleze
wedstrijd beslist nie-b meeÍ' d"an l0 mi-nute:r zuivere speeltijci verloren,
or0 weggeraak-'cc bal-len op te halen en d.ie minuten hebben we ook echt
r,ie1 nodi-g otit zo ntl en cia.n op ad,em te ]rome:r.(Voonraar een prima orga-
nisa'r;ic en d-aarom al]-e hulc]-e aan bestuur en ba"11sn-jgïl$e:ts).

b. Verd.er i,rerd cloor d.iezelfde bl-a"ulve-zwayte of n',rar't;-h1a.une Ynze een
penafi;y gemi.$te geeïL woncler want ]rc-b loopt zwaar net de sehoenen vo1
water en een doornatte i,rollen oncLerbroek, i,et iets mind.er water had
cle weils-r,'rijd op d.at rnomen'u in ons voollclcel beslist llrrnnen zijn.

g.. Te laa.t kr+ám R,i.'li3'tlof-t cr a"ehter d.at uanneer cle tegenpartij met een
iiran mind.er speeld-e dit voor ons trel.J.icht gemalllceJ.ijlier zou zi-jn.
Ui-teraard gehecl per ongeluk naar toch z,eer belc'raan:r wercl er derhalve
een s,pelcr van cle -begcnpartij opgei:uir,rd., rrlaar zoals ik al scLrrcef
C.i'c held.ere moment lcura:ii te J-aat en he'i; bleef derlra.lve bij een eerlijke
punten verdeling.

Met clanlc aan onze gastspeters, wil- ilc niet nalatcn te vermeld.en da-b d.eze
nu ook lreer nict cli-c indrukl aehter lie-ben clat rrc tegen elke prijs tot
aankoop moeten over{{aan.

v/d lI.
+ l- -l-+-l--l-+ {" {- +1- -t- {- +r,-



OLDBBOORN ZM - DRACHTER BOYS.-

Zaterdagmiddag hadden wi.j de topper van deze competitie want onze tegenstander stond
slechts 1 pr-urt boven ons en \'./e moesten dus r,rinnen on koploper te r.rorden,
Na vlat zenur^rachtig gedoe van de spelers gingen r,,e om 2 uur het veld op
lle hadden de aftrap en gingen direkt in cie aanval- en konden de Drachters aI r.rat onder
drnk krijgen, hoevel de aanvallen van hen ook zeer gevaarli.jk l^ra.ren.,

Na ongeveer 20 minuten spelen r,vas het Thymen die ons op één nr.rl voorsprong zette
Hierna gingen de Drachters zeeï agressieÍ aanvall-en en door een for-rtje in de achter-
hoede -]-ukte het ]ren nog voor de pauze op gelijlce voet met ons te kornen,
Na een 10 ninuten in de 2e hel-ft kregen r,rij een 2-1 achterstand te verr^rerken
Wij moesten nu r,ueI gaan aanvallen om nosj r^rat te bereiken. En ja, het l-ukte ons door
goed doorzetten van onze spel-verdeler Haico on ï/eer op getijke voet te ko,nen
Na deze goal bleven wij doorzetten Een bal hoog in het strafschopgebied gegeven
r,rerd door een speler ;,ret de hand gespeeld en dit verd bestraft met een penalty

Deze werd. jainmer genoeg door de keeper gestopt en het bleef d',rs 2-2
l/i-j lieten het er niet bijzitten en probeerden het opnie.nr liierbij goed aangernoedigd
door ons publiek
Maar met nog ongeveer 10 min te spel-en ïÍaren het de Drachters die net de overr,rinning
gingen striiken r,rant deze.jongens wisten de stand nog in een 3-2 voorsprong orn te
br.rigen Hierbij is onze eerste thr:.isnederlaag een feit ger,uorden en ook de kans op
eeri kanpioenschap is n.i r,,rel verkeken D,,',s jongens volgend jaar dan rnaar
lle rnoeten nu nog 3 raredstrijden en dan is de competitie afgelopen, irierbij nog veel
succes

J v-d Meer.

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

St Nicolaasgra 27-'.,-1979

SLOTTTOORD -
Om na de wedstrijd Read-Slrart - Oldeboorn een sl-otwoord van de competitie te

schrijven val-t direct niet rnee.
De een denkt er zo over en de ander veer anders., Ik a1s trainer heb daar inijn eigen

mening over en vergeet die dan maar \r/eer sne]
trde hebben het gehaald en dat is het doel \Áraar naar wij streefden Het allermooiste
r'rat ik bij Oldeboorn heb ervaren is het publiek
Ik persoonlijk ken de mensen die steeds lreer onze uitr^redstrijden bezoeken niet
Maar a} gaul,' hoorqle ik dat het Boornsters rÍaren

Dat jr-rI1ie er zijn rrrerkt positief door op ons elftal \,Iant a1s Hait langs de kant
staat scheel-d dat vel êén slok op de borrel
Ik hoop dat wij het komende seizoen r/eer goed mee kunnen draaien }Iopelijk een beetje
hoger Maar mocht dat door een of andere oorzaak niet h"rkken, dan hoop ik da.t jullie
toch achter orls blj-jven staan Want ik zelf heb ervaren dat het van de kant af ge;rak-
kelijker lijkt cl.an het in werkelijkheid is
Laten rre het van de positieve kant belijken eir

[Íie ltreet

Harry -

-o-o-o-o-9-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-o-o-o-o-o-

HOREN IS \[0RGETj,'}I

ZIE}í IS OJVTIIOUDEII

DOEN IS BEGRÏJ?EI'tr

Clubblad no. 2O kont uit medio Ju1i"



I{EERENVEENSE BOYS 2C - OLDEBOORN 1C O-1 .,-

Zaterdagrniddag 1 i .4 ' vertrolcken \^fe naar de Heerenveense Boys, rraar hre vorige keer
net 110-0 van hadden verloren
0m half vijf begonnen ve te voetballen in de eerste helft kwam er niet een goa1, we
gingen om de beurt aanva]len eerst wij toen Heêrenveen en zo ging het wat door tot de
rust,

Na de rust gingen we eerst !,/eer aanvallen maar toen kwam Heerenveen ze vielen aan eR
toen maakte Rimmert Veninga hands in het strafschopgebied en dat rrrerd een penalty maar
onze keeper Jan v d \,tla} hield hem en dat werd dr-rs niet een goal maar toen gingen wij
r^reer in de aanval en het verd een goal door Jentje Akkerman, toen waren er nog 10 nrin
te spelen maar de stand bleef 1-O voor Ol-deboorn

Johannes, Peter, Roelof Tijsma en Theo de Groot bedankt voor het ineespelen

Jell-e Visser

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

SURHU]STER\EEN 4 - OLDEBOOR}Í 4 -
Vol goede rnoed gi.ngen ldre donderdagavond naar Surhuisterveen om daar tegen het 4e

van hun even 2 puntjes treg te hal-en l

lle waren dan ook maar net beziE of het vas aI 1-O voor ons Doelpr.urtinaker r/as na
goecl doorzetten onze gasts[e1er. de Zaterdag Kees
Ook het 2e had een vertegenwoordiger gestuurd zsn naam was Klaas, en ik hoop alhoer,rel
ik het betwijfel dat hij zich eens r+eer beschikbaar vril stell-en.
Naar rni-jn mening was hij er soms een beetje nlee aan, het lras een beetje voor hem
lopen, lopen van het kastje naar de nn'.1-rr Hij vond misschien niet die steun di.e hij
gewend is maar vat r,ril- je met die hampelmannen

Kees en Klaas nog hartelijk <1ank
On ni.r bij de r,.redstrijd te blijven een paar fourten in de verdediging, zij het geluk

een- beetje mee en llotty -uas -erle& zqveel-rnaal-kansloos- rlrts 2-1. vqor hen er mel'd,ie ,.
stand brak ook de ri;st aan

Nur is het voor het 4e nisschien een geluk dat ze alleen maar een leider hebben en niet
zoals het eerste elftal ook nog een trainer Vij konden dan ook zonder op onze donder
te krijgen rustig genieten van een kop thee e4 een shagje

De tweede helft begon met een sterker Oldeboorn maar doelpunten maken ho rnaar
Zelfs maakten de gastheren er nog j-1 van door een misverstand tu.ssen ïJnze en Hotty
Tien minuten voor het einde had Kees Wi.ersma er genoeg van en l-iet lret ons verder met
1O nan opknappen
Deze nederlaag heeft ons dan ni-r van een zekere spanning bevrijd We kr,.nnen nu rurstig
deze coinpetitie uitspelen lrant ook d.e theoretische kans is nu verkeken, en tot be-
slr,rit, het is heus geen schande oin van zo'n gelrichtige ploeg te verliezen

A Nijholt,
l
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OLDEBOORN ZM . ROTTBVALLE 2 -
Na r^rat gemopper en gescheld (er was geen enkele li.in op het veld te zien, en de

boxen waren niet aantrekkelijk on er gasten te ontvangen, ) vloot de scheidsrechter
af De laatste vedstrijd rran clit seizoen lras dan begonnen
Er rverd leuk gevoetbald, alhoevel- je toch rrel kon zien, dat de r+edstrijden van de
laatste dagen 'rrel veeL conditie had gevergd.
Het spel ging op en neer, en de ploegen kregen gelijke kansen Na 20 min spelen luk-
te het onze jongens toch de stand op 1-0 te brengen
Na een kwartier.verd de stand op 2-0 gezet,
Maar nnlcele seconden voor rr.lst wist Rottevalle onze voorsprong te verkleinen, en de
stand om te zetten ín 2-1



Lammert kon hier niks aan doen zei hij Maar ik vraag me af víe zrn schuld het dan
vel was. Of was het de boot Lammert
Lammert moest besl-ist orn vijf r-rur bij de boot zijn.. Hij za1 vef gedacht hebbenr het
moet niet r^rorden verlengt, vant ik kan niet veer te Laat thuis zijn
Na de thee toonde het ruedstrijd beeld hetzelfde afs voor de rust, all-een,'ïlet dit ver-
schi.l, Rottevall-e begon te mopperen ruaardoor de scheidsrechter niet bepaald lieÍ voor
de Rottevallers r^rerd
Na een half uur lrerd de stand nog vergroot tot 3-1
Dit was dan ook tevens de ei-ndstand

ïiie de goals gernaakt heeft, veet ik niet rneer, zoals je r.rel lrit het versLag kan op-
rnaken, sogy jongens Ook L.ij jullie leider begint de voorjaarsmoeheid parten te spelen

Nr-L nog even terugblikkend op het afgelopen seizoen kan ik niet anders zeggen, dat het
een best en leul< seizoen is geveest
Best- orndat rre op de tveede plaats zijn geëind.igC, Hadden wij het geluk van Dr Boys
gehad, dan waren rre ka;npioen gelr/eest
Leuk orndat ik dit jaar nooit geen spelersproblemen heb gekencl En dat verLicllt het
l-eiderschap een heel str.rk En ook de goede sfeer in de ploeg, geen gekanker en gezeur
heeft tot een goede ba.nd in de ploeg ge1eiclt, er Ír,'as vaalc een goede Leanband, dit
alles met elkaar hee-ft ons een goed res;ltaat Selevert
Hartelijk gefeliciteerd en bedankt voor dit Leu&e seizoen

En nur het voetball-en inaar een tijdje vergetenr zo; ik zeggen' ve z;;--r-Ien kret konenrl
seiooen lrel- in de _tgegle- klas moeten ilÍtlcoinen, durs een beetje triinmen in de vakantie
is nooit verkeerd

Verder rest mij nog een ïeder een prettige vakantie, met veel mooi weer toe te ven-
sen,

U a1len groetend,

J v d., Veen
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OLDBBOORN-HDT-

Winst voor Qldeboorn vras uiterst belangrijlc om aan de dreigende degradatie te ont-
snaPPen
Echter waren de tr.;ee punten voor HDT ook belanlrijk otï nog r.litzicht te hebben op een

plaats voor de promotie
A1 inet al een fel-le r,redstrijrl r,uaarbij HDT al breienc'l er niets van terecht bra.cht
Onze achterhoede met de broodnodige hu-lp van Honkie hiel-d het achter knap dichtr en

mede door hun konden r.;ij knap gevaarlijk cor.rnteren met een schot van onze spits op

de lat
ïn tle rust een enigszins geirriteerde sfeer, doordat er onenigheid lras over het al

of niet spelen van nicldenvelders in c-l-e achterste vier
Dus O-O in de rust roet veel kans op meer Na cle lrelvercliende maar onrustige Pauze
ging Ol<1-eboorn sterk van start Vrij snel kruamen rdj oP 1-0, doorda-t Honkie een wrije
trap sliin naar liieger speelde die Hendrik de kans gaf o,n te scoren

Daarna irat imitatie aan cle kant van HDT

Hiervan 1rerd Honlcie de drrpe, omdat hij inplrlsiei'reageerde oP een overtreding aan

HDT zijcie Dit werd di;rs genoteerd en het spel rverd een beetje felter Overtredingen
over en t,reer Een gemiste kans van Binne en daarna lilerd- de verlossende en de.finitief ;

beslj-ssende goal gescoord door Llrckl-e na een voortreffelijk voorzet van !/ill-em
De burit was binnett '(.,i.t te T ervarren lnet Binne)

Er verd nog iernancl van I{DT genoteerd, maar dat is de :;roeite eigenli,jk niet vaard
(Terecht opgeschreven overigens, want hij prodr,'.ceerde enkel e troorden die niet ón ons

vloordenboek staan verinelcl)
Nou nog één r.iedstrijd tegeir Read Sr,,'art u'.it
Ir/ij zijn veilig, rraar over het hele jaar gerekend hadden wi,j toch nog
riagen om door te cl-ringell naar de K N V B

l"laar omdat onze cornpetitiestart slecht was kregen ue geen kans meer

Hopelijk volgens jaar beter

een poging klurnen

op aansluiting

R. Valk
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