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OLDEBOORN ZM - BROSKSTER BOYS .
Afgelopen zaterdag speerde de z * -spelers een oe-fen*edstrijdop eigen veld tegen Br Boys

Het was toch nog noeilijk ó* een el'tal in het verd te krijgen,3 zieken, 2 vakantiegangers en Tjitte had erders verplichtingen,zodat er nog 10 sperc*s overbleven Harr-n N.,:'nan verstelkte onsals keeper, Tinus en sinon konden aangetrokken vorden als veld_spelers.. '

Bedankt heren voor ju1lie hulpvaardigheid
ooe kunnen terug zien op een goede èn sportieve wed.strijd a1va?en de boys in de eerste helft ve1 een klasse beteronze eigen jongens kondën elkaar nog niet vinden, ar_ varen erzo a-f en toe we1 leuke akties De bàys zetten ons onaer druk,dat resrlteerde in een klrartier in tvee goats, ar. was de eer-ste goal niet geheel 

'rij van buit.r, 
"p.i tqal naar gei.ang dewedstrijd verliep, kregen onze jongens meer ;;;.p op het spel,en ruerden we zol/aar \,,rat gevaarlijker

Maar tot een tegenstoot kvain het de eerste heLft nietMaar na de thee kregen lre rteer greep op het spel , ThienenwisseLde net Simon en er rarerd r,rat geschoven in àe ploegEr r^rerd nu leuk gevoetbald zodat de goal van de Boys onderdruk kvam te staan Maar door een tegenstoot wisten de Boysde voorsprong nog te vergroten op 0_j
Toch kvarnen we terug' d.oor een dieptepase op Rinner kon dezeuitbreken een voorzet en lJillen ton afnafenl 1_3Even later wi-st r'/irre,n v een schamper van r{iI1en K af te na_ken, en de stand op 2-3 te brengen vat ook tevens de eind-stand is ger+orden.
Mijns inziens een goed resurtaat, daar de Br Boys reserve 1ekras speren, en met nog een oeferrwedstrijd i" n-àa achterhoofdtegen Akkrum zm een 3 weken geleden, dezè wonnen we net 4-0,zie ik dit seizoen wel zitten
A"s ' zaterdag begint de kornpetitie en de tijd zar het leren



Ïíilren rre mee draaien in de kornpetitie dan dient er rsel getraind
te worden
De volgende spelers dienen op ztn minst dinsdags van 2o oo - 21.00
op. de training te verschijnen.
L- Visser (lna:.en geheeld van duirnbre'ak)
Tj. Neuenschwander, J' Quane (indien genezen van brandsprong)
P" de Vries, U" Nijholt, D- Numan, K v.d. Velde, R" Eisinga,
l,L, Kalsbeek, W" Visser, F' v, d. Meulen,

Bij eventuele verhindering dient u uw leider hiervan in kennís
te stellen,
Rest mij een ieder een leuk en sportief seizoen tóe te vensen.

Lammert en Joris beterschap en J,. v d. Meer sterkte voor de
komende operatie en ook beterschap toegewenst

J _ v.d Veer

-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-

STRAFBANK}E,-
Ïn het kort res'*rnerend komt de regeling straftijd neer op het
volgende:

fnvoerÍng:
Geldt voor:

Gevolgen:

Overtredingen:

Hoeveel straf-
tijd:

Seizoen 1979-198O
uitsluitend A, B en C juniorenwedstrijden, ongeacht
of er wel of geen officië}e scheidsrechter is aan-
gesteld
Registratie op voorzijde ruilfor:nulier door de
scheidsrechter; geen stra-fzaak,
De overtredingen waalvoor stra-ftijd kan worden op-
gelegd, zijn samen te vatten onder de noemers tijd-
rekken, onbehoorlijk gedrag, kommentaar op de lei-
ding en ttshirtje trekkenle
Per speler per keer -r minuten, door de scheíds-
rechter bij te houden Een tweede stra.ftijd in 1

wedstrijd voor dezelfde speler kan niet Dat rn'ordt
dan een r,.raarschulring. !íe} kunnen neerdere spelers
in 1 wedstrijd, zelfs tegelijkertijd, stra.ftijd
krijgen., Bedraagt- door velke oorzaak dan ook- (n .r.
doordat 3 spelers van êén elftal hun straftijd
ond.ergaan) net aantal- spelers B, d.an vervalt op dat
moment de regelíng straftijd. Zodra het aantal spelers
(ueer) meer is dan 8, treedt de stra.ftijdregeling



(ueer) inr.rerking
Beschernde Door iedere verËniging tekleding: spelers
lJaar straf- Binnen door scheidsrechtertijd door- zitten op een bank is niet
brengen:

verzorgen voor eigen

aan te geven gebied:
verplicht

-o-o-o-o-o-o-o-o-o_o_o_o_oo_o-o_o_o_o_o_o_o-o_o_o_o_o_o_o_o_o_

yArÍ_gE_3gpêKrIE _

ïíil]en wij elke r^reek een clubbrad ,it raten komen, dan moethet volgende vel_ gebeuren
Van elk eIftal moet er geregeld een stutje binnen konen,natu;lrli,jk ook van jeugd, de stukjes moete" ugalroegsAvoNDsbinnen zíjn, dan kunnen de dames áinsaags tyfen, ,s lroer.sdagsafdraaien, donderdags voi-ilren en nietun è", oárrou".rrg"r,Z S oftewet zeer simpel, als rtre ons er naar aan ho,idenDe leden en donateurs in het dorp krijgen het krantje thuis-bezorgd, de buitenlederr-kunnen nàt uáitje tcrijgen via hunleiders, ook zullen in Hotel Goemes krantjes liggenlíel worden de leiders verzocht even op tà geven hoeveelze denken nodig te zijn
verder zoeken we iemand. die in het vervolg het overzicht-schrijven op zich vil nemen

Misschien dat het volgende ars richtlijn kan dienenLaten we eens bij het eerste beginnen
De allereerste uedstrijd, Oldeboorn_Hallirrn,
zonder dat hij het in de gaten had., liep Rinse vark een gebro-ken rib op, en hij speelde net die'gelràken ,iU oog 2 wed-strijden Nu moeten we dit natui-rrrijk r,rel .rrur, ,n.iá"", 

"ilu"
neer ook niet, !/ant and.ers 10pen ve de kans dat d.e anáere spe_lers jaloers r,rord.en omdat Rinze zo vaak in het krantje kont,en dan 10pen ïre veer de kans dat de rest van de speJ"ers ookmet gebroken ribben beginnen te lopen en dit dient vermeden teworden.

Zond.àg a s. Oldeboorn - OLdeholtpade
ordeholtpade getraind door u de Jong, oud-trainer van oldeboorn,vie dit winnen zal, daar is geen zinnig woord over te zeggenïk begin me trouvens af te vragen of ik het 

'oordje zinnig velmag gebrr.liken
Het tveede heeft z rredstrijden gewonnen rrmet de hakken overde slootrt



In mijn jeugd sprong ik ook wel eens sloot en natn dan ook direct
mijn hakken rnee, zulke flauwe kul moet de adspirant-overzicht
schrijver niet gebruiken,.

Voor het lttveede'! zondag een uitvedstri jd, F.V.C - t - Oldeboorn
n"b' bp het terrein van Oldeboorn. Al-s wij vroeger Íruit van huis'!
gingen dan namen ve ons eigen lakens mee, ik geloof niet dat FVC

het groene faken mee zal netnen.
Het derde lee.ft in de veronderstelling rÍtÍe mogen vel eens ver-

Iiezen vant we hebben in totaal toch meer goals gemaakt{t
Jongens dat kan niet hoorr pês er oP, r,rant anders r,lorden we echt
boos, Tegen Oerterp 3 uit, een club uit de middenvnoot
Nou voor deze keer al-lebei Itlyke fol-lerc Het valt me ,aee dat ik
nog zo goed Fries kan sehrijven o-f is dit ook nog fout.

Dat verrekte buitenspel moesten ze afscha-ffen of zou het alleen
maa-r voor het vierdezijn, dan kvamen er vast vel een paar goaltjes
Sinon Visser hoe vaak moeten we het zeggen, niet met de leiding
bemoeien, dat deden v,'e toch op school ook niet, dan:noesten 'rre ook
stil zijn Was tror.rwens niet eens zo?n gek idee, grote mond tegen
neester, 2 weken geschorst

Het z m , te gek man, ze- spannen ziclr in, kr-rnnen ti jdens de
wedstrijd niets zeggen, rnaar beginnen na de r,/edstriid, bemoeien
met de leidinJ, dat kan toch ni.et Rin,is !

Mondje toe en., voetballen
NOGMAALS, gezocht een O\ERZICHTSCHRIJVER, maar dan niet zo.

JS

- 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-

c.. - OLDEBOORN 1A -
Ïíe vertrokken om 3 uur naar Augustinusga waar ve onze eerste

competitiewedstrijd zouden gaan spelen"
\tle begonnen de wedstrijd met een 4-4-Z opstelling, waaruit men
zou kunnen opmaken dat we tegenover een sterke tegenstander zou-
den komen te staan, maar wat toch niet het gevaal bleek te zijn.
A1 in het begin begonnen we fei.'.k te combineren en we hadden nog
niet zo heel lang gespeeld of Harrn Oosterbaan kon fraai scoren
uit een corner

Onze tegenstanders brachten er veinig van terecht en hebben geen
noemenswaardige kansen gehad, wat mede dankzij een goed lrerkende
achterhoede kwain



Oregeveer 1O minuten na de eerste goal scoorde Jan Meester
de tweede goal door een paar tegenstanders te o.,inspelen om daar-
na hard in te schieten
Zo gingen we zonder verdere belangrijke kansen de rr-lst in,
behalve dan een gevaarlijk schot van Rienk, maar dit verd
goed gestopt door de keeper
De heren leiders l/íaren nog lang niet tevreden met deze 2-O
voorsprong omdat ASC vorige week met O-10 van de H'veense
Boys 3A verloren had Ondanks de ontevredenheiê van d_e, }eiders
werd er niet gevisseld

In de tr,reede helft gingen t/e er weer -ilink tegenaan
Er werd beter gevoetbald wat al snel aan de-scer_e 14_as_te. zien,
r,rant Jan Bethlehem kon vrij snel aclrterell<aar tveenraa'i scórèn
Even l-ater werd het bijne O- o;ndat Harm veer '.:it een corner
zou scoren, traar dit feest ging niet door r^rant de bal ging
via de Iat naar de grond en stuitte zo de geal r,reer ,.rit
Direct hierna dreigde ASC door te brelcen lnaar er werd korrekt
a-fgevloten voor buitenspel De rechtsb,:.iten van ASC had
hierom commentaar op de scheidsrechter en :nocht toen als
eerste het strafbank,je bezgeken
Even na dit incident verd Jan BetlrLehern ger,risseld voor Jetze
Halbe krram niet in het veld omdat Haiko dacht dat Halbe te
oud was (wat ni-et vaar bleek te zijn)

Hierover zijn na de wedstrijd nog de nodige woorden gevallen
tussen H en H

De wedstri.jd eindigde in een 0-4 overvinnitlg en uras voor
ons meteen een goede competietiestart

Harmen Nr.rman

-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-

UDÏROS - OLDEBOORN - 1O-O

Orn tien ur,rr vertrokken vij bij Jelke Bethlehen Het was
mooi vreer
Toen we aanlcrvanen konden 'de eerst het veld en de box niet
vinden
Gerrit zei, dat Sipke vel eens moe kon worden van de bal- uit
het net te halen
Voor de rust kregen we drie goals tegen
!/aaronder een eigen goal
In de pauze kregen we thee



-*

Er r.rerden tuee personen gewisseld..
rn de tveede heI.ft kregen 

'e zeven goars tegen vaaronder r^reer eeneigen goal van de zelfde speler.
:

. Rob Veltman

-o-o-o-o-o- o- G-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-

ELSTOO - OLDEBOORN. _

Na de nederraag/atgarLg/btarnage/wanprestatie of hoe u het verderook vilt noemen kwamen we zondag, na een enigszins rumoerige-weer,toch vo1 goede moed aan de start. Deze goede moed verd in devedstrijd ook omgezet in goede daden, tÀnminste zo leek het in hetbegin. Er werd hard geverkt en goed gevoetbald i"i-À"ià.-*lï ,riutvou lukken,rÍíaren de doelpunten Dit wàs niet in de laatsie praats te
-9?nt." aan de , indrukwekkend uitziende, keeper .,ru" ti;i;. (""it"wieger had er opkijken naar) Deze nan ".g u" niet alleen indruk_lrekkend uit, zijn daden waren het ook Hij haalde stunts *it dieje nu alleen nog maar hoort verterlen van een R;ssische keeper .die nr"i een legende heet Diverse schoten stopte hii, door zà ge-voon met êén trand Selijk klemvast te pakken 

- ---r r
ook hoEe voorzetten plukte hij met êên trana boven de hoofden vaïronze aanvallers vandaan
i'Iij speelden het in de eerste helft dan ook een beetje dom doorrnet veel hoge voorzetten voor het doel te ko:nen want dat was alr.e_maal spekkie voor deze grote man zrn bekkieDit arles neenxt niet weg dat wij op het veld toch de betere p10egwaren en het kvarn dan ook a1s een ve*assing dat Elsroo het àerstedoelpunt kreeg. lfat hiervan d.e oorzaak vas weet ik eigenlijk nogniet ' Misschien even een gebrek aan concentratie in dá .achierhoede,
een kleine beoord.elingsfout? Hij zat in ieder geval r,re1-En afgezien van ae goáde kopbar van lríiege, op á* lat kregen wijgeen echte kansen zodat ve met een 1-o achterstand de rust ingingen.,Behalve dat we ook weer met een 1-o achterstand d.e rust uitgingenvalt er nog te vertellen dat de thee erg lekker ï/as en dat iede_reen eng blij was rnet een tweede bakje behalve onze trainer omdathij ons nog zoveel had te vertel1en..

Een tweede hel-ft.met een geheel ander spelbeeld oldeboorn toch
nog_met een (ktein) overwi.ht *."r toch heer anders spelend.Veel gehaasterr nog harder verkend, naar vaak met minder rendament,Dat we toch op gelijke hoogte kr.ramen vas te danken aan een sr.im



genomen vrije trap van Binne (die overigens een erg sterke
wedstrijd speelde), uitgedacht door hem en Rinse, die na het
lobje over de muur ook het doelprmt maakte Na dit succes
een Oldeboorn dat alleen nog inaar voor de r,rinst speelde
Eihter bij een van de u.itvallen van Elsloo onciernam een van
onze spelers een erg ongelukkige actie rraarop de Elsloo spits
al even stond (en even later tag) te r,rachten Strafschop durs
en 2-1 Na deze zeer teleurstell-ende achterstand gingen we
r,reer flink in de aanval vat ons gelijk de das om deed en de
stand op 3-1 bracht Het werd nog we1 3-2, maar ; z,rlt even
aan uw bu*.rman, die wel is wezen tiiken, :noeten vragen wie
dat doelprnt heeft gemaakt, vant ik heb het niet gezien We
hebben het daarna nog vel geprobeerd rraar een doelpu,nt zat er
niet meer in

Nog enkele vermeldensrsaardige feiten:
Toen Elsloo j-n nnoeilijkieeden kr,rram bleken ze de rege1s niet zo
pamr,r te nemen ïk heb daar zel.f niet zoveel van gemerkt maar
wel een aantal klachten over gehoord van onze aanvall-ers
De scheidsrechter trok geen tijd bj.j iroevel dit lrel terecht
was geweest
Er vras in Elsloo maar êên wedstri.jdbal
Douwe moest bij het vlaggen telkens in het veld lopen omdat
hij anders over de tenen van de toeschourrrers liep
Onze scheidsrechter \ras onpartijdig en erg l,.;rdiek, vat voor-
aI uit zijn stuitball-en bleek Hij Ytad z'yt zoon ook rneegenonen
die vlak voor de r'"rst door een wesp was gestoken
Na de rredstrijd wel teieurgestefde, maar geen boze gezichten

Na tvee nederlagen, beide 3-2, staan we nr,l weer net zoals
vorig jaar (niet zo best dus) Toch lijkt onze situatie niet
hopeloos, gezi.en het vaak goede spel van afgelopen zondag
We hopen daarom ook dat u, als publiek, ons (nog) niet in de
steek laat !Íij gaan het zondag weer proberen

Gerrit Otter

-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 - HAULERIíIJKSE BOYS .
Zaterdag 29 september

r.uijkse B voetballen Er
scheidsrechter (ook ue1
ve1dn1 H vd Krieke

noesten wij om e}.f urr tegen Hauler-
werd gefluit door een v?ouwelijke

Ie-.lk) en met onze nie.,.r\Àre man op het
gj-ngen ve er weer irard tegenaan



Dit keer zonder onze topscorer Jan Bethlehem die weer eens voor2 vedstrijden geschorst lras rregens moeiLijkheden net onze trainer.En na de wedstrijd bleek ook nog dat we niet zond", orr""-r";;;ïa.(het zoonrje van onze teider rí 'v;;;";;J-;;;;,- .BruvL'|

U begrijpt het nu wel denk ik, ve verLoren,
Na een 1-o achterstand voor de rust en een 3-0 eindstand ver-Loren we onze eerste vedstrijd, vorige week wonnen ve n.r. met4-o (met mascotte) -Jv 'rYv^ wvrs

H Oosterbaan

- 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-

orp8BooRN 1C - J0UÏE lC _

I/e moesten orn half elf in de box wezen, 1r uur voetbarlen.Met een prachtig voetbalweertje gingen uri3 "" ,net vo.te moeter tegen aan, Na zoen 2, min, scoorde Roel0f de Groot een prachtgoal van zotn 1. meter afstandr 1_0,
Zo bleef het tot de rust

rn de rust werd J., visser voor H- Dijkstra geruisseld.
Na de rust had Joure de a-ftrap Ï/aarna zij in de aanvar gingenvaar al gauw een goal uitkwan, 1_1,
|lj.tresel rog vel een paar kansen maar werden niet benut\oncer andere agafoega aIa Jentje alleen voor keeper)Maar hij herstelde zich goed met een goar in de 1:.1 min. na rustDaarna nog een buitenspel goal van Roàtof de Groot maar r,rerd.toch goedgekeurd door de goed reidende sche:.ar"ecr.tÁ"(il"à:ïHij moest daarna toch nog wat goed naken met penalty tegenons,, Die overigens gced werd benut 3-2.
Zo was de eindstand ook
De eerste 2 puntjes binnen van het seizoen

Jan Brouwer (o jij bo)"

- 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_

Voor de verslagen van tj.
Jelle Otter 1A was helaas
week

Neuenschvander (zu) en
geen plaats meer hopenlijk volgende

Red


