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OVERZICHT .
tlaar we met zrn al1en trel op gehoopt hadden, doch zeker niet

in deze vervacht hadden, gebeurde dan zondaE j 1 :

Oldeboorn zegevierde Ínet Liefst -O op Sparla ' 9 (peinr,rn),
welke club vorig seizoen nog in de KIIVB speelde
VeI dient erbij gezegd worden dat zij in die competitie slechts
1 (l) puntje wisten te vergaren,.
Met 5-0 kvamen onze gasten zondag nog'goed Lreg, want hadden
sommige spelers hun vízier nog scherper ingesteld dan waren er
nog meer doèlpunten geval1en Maar d.eze 5,0 is toch ruimschoots
voldoende lijkt ons. Het resultaat nas een -flinke sprong omhoog,
maar de verschillen zijn minirnaal Zondag uit tegen BakhuÍzen
kunnen we aantonen dat ve nu op de goede weg zijn
Orze verdediging zal echter goed dieneí te fUnctioneren, vant
af en toe scoort Bakhuizen er lustig op los: uit tegen
Oldeholtpade visten ze liefst maaf het vijandelijlce doel te
vinden en afgelopen zondag scoorden de heren uit Gaasterland
viermaal, maar dienden er echter ook evenzoveel zelf te incas-
seren Het beloo-fd een spar:nend duel, maar gelet op een be-
paalde weddenschap, voorzien ve toch een (tfeine) overwinning
voor ons'

Zoals we vorige veek al schreven, beleefd Oldeboorn !l{ een
ttd-regert.competitie dit seizoen Nu moesten ze toestaan dat
hun tegenstanders uit Haulerwijk met )-2 zegevierden
Ook enige versterkingil uit andere geleden mocht niet baten
Goed en regelnat:ig, trainen Ii jkt hier het enige reiredie om
uit rrde zorgent' te raken lijkt ons Zaterdag tegen Harkenra ZM
lijkt ook lreer een lastig karvei te worden, maar de vonderen
zijn de r*ereld nog niet uit uiteraard

Het 3e leed een (onverwachte) nederlaag thuis tegen Frisia
zoveel, De gasten hadden een elftal van genriddeld ruim boven
de veertig, uitgezonderd 2 voorhoedespelers Doch de heren
hadden en hebben nog niet verleerd hoe ze moesten voetballen
Technisch zeer bekwaam, en.men liet de bal het verk doen,
Irant tempo komt niet (meer) in hun ransel- voor



En juist op dat laatste punt hadden de jongens van het 3e rnoeten
krlnnen zegevieren maar deden dat helaas niet Uit een bekwaam ge-
nomen vrije schop en middels een strafschop zegevierden de gasten
met O-2 Tja, op conditie waren deze tíherenrf te pakken geveest -
maar die rnoet je dan vel hebben Zondag naar Warga 4 Veer een
lastig karwei lijkt ons, want een schutter hebben we zondag j 1,
niet kunnen ontdekken bij deze ploeg

Oldeboorn Z ('y zou ze bijna vergeten , ) leverde o-i een goed
resultaat zondag, door tegen het altijd lastige ONF 2 een ver-
diend getijkspei. (O-O) in de wacht te slepen
Door blessures en andere omstandigheden kwam men enigszins lrgehan-
dicaptet uit, doch met hulp van t'derdenrr, kuam toch al1es veer goed
terecht. 7 punten uit de laatste 4 wedstrijden beLooft veel goeds,
en we zijn dan ook benieuwd hoe men zondag a s thuis tegen
Drachten ), uit de bus za1 komen, Een overwinning lijkt mogetijk,
maar gemakkefijk zal- het vast niet gaan - en dat hoeft ook niet
uiteraard" 'tÍe zijn benieuwd

Oldeboorn 4 tenslotte 1eed, zoals we verr/acht hadden, een 4-2 (?)
nederlaag, uit tegen Bakkeveen De doelpunten komen echter weer
een beetje op gang - nu de achterhoede nog wat organiseren en wij
voorzien zondag de eersfe overwinning, Dat moet toch een keer ge-
beuren, en waarom zondag dan niet? Al-s hun tegenstander, lfarga !,
daar ook zo za7 overdenken is natuurlijk een ander verhaal_
Hoe al-les zal verlopen zu1len we echter zondag (en zaterdag) zelf
allen kunnen aa.:rschouwen als we wiLlen nietwaar
hrel, wat l-et ul

J.,M
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OLDEBOORN - SPARTS -

Afgelopen zondag speelden r,re de thuisraredstrijd. tegen Sparta
Van het feit dat ze mee boven aan draaien in de le k]as FVB
'waren r,re niet erg onder de indrtrk
Dá bevezen we al- in de beginfase door meteen bij de eerste de
beste aanval- aL een doelpunt te bemachtigen Hierdoor kregen vij
een veldoverwicht waarna ook spoedig een 2-O voorsprong tot
stand kwan.

Na deze 2-0 voorsprong kregen de meesten van Oldeboorn het be-
kende gevoel dat de vedstrijd al bekeken vas en hierdoor werd het
spelpeil er niet beter op. Sparta ging iets meer aanvallen maar
er kvam niet iets overtuigends uit zodat er dan ook geen verande-
ring in de stand kwam.,



In de rust werd er in de box vurig gesproken omdat de rneest€nr
niet de fout uilden begaan als tegen Robr,rr' Hierna gingen we weer geladen het veld op
Eên voordeel was er voor ons, n I Sparta moegt aanvallen eo
vij konden en zouden counteren
En dit ging goed want na t 1 minuten verd een 3-0 stand
getekend door Birure

Na dit doelpunt hadden r^re de wedstrijd tot het eind i.n
handen.
Halverwege de 2e helft werd een geblesseerde Honkie gewisseld
tegen Hendrik die weer was hersteld van z'n gekneusde ribben

Na deze wissel uerd het 4-0 door een voorzet van Binne die
door Lykle prachtig werd ingekopt' Oldeboorn kreeg nog meer
fraaie kansen en het verd tot ieders verbazing 5-0
Dit werd tevens de eindstand, zodat het publiek tevreden naar
huis kon gaan., Nu we hebben gezien dat ve het wel k,.rnnen
mogen we a-3.. zondag zeker met goed.e ynoed het v.eÏf-opsaan

F"M
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ROTTEVATIE 1 - OLDEtsOORN ZM.

Dat onze achterhoede, door de langdurige blessure?s van onze
linksback en laatste man, tal van veranderingen heeft rnoeten
ondergaan, is in feite de reden waaron ve afgelopen zaterdag
opnieulr hebben verLoren De tegenparti,j liet ons narnelijk
niet een beetje op elkaar j.nspelen en begon zo ovemompelend,
dat ve de rust ingingen met een 4-0 achterstand
Ondanks een knetterende donderspeech van onze leider, gingen
we de tweede hel--ft in rnet het voornemen er alsnog het beste
van te maken De tegenpar.tij heeft klaarblijkelijk een heel
andere speech aan moeten horen (niet forceren enz t) want de
rollen varen helenaal omgedraaid Jammer was dat de achter,
stand te groot lras oÍr met een o-f tvee puntjes naar huis te
gaan.
Ondanks het knokken van de hele ploeg en het fitot-instinktt'
van aè beide [rillems wisten rqe niet verder te komen dan een
4-2 stand
Mogeiijk dat ve ze thuis met wat meer geluk en wat ninder
pech even inmaken. Voor de supporters nog even dit; volgende
week moeten ve orn 14..00 uur uit tegen Augnrstinusga, waar ve
zullen proberen, de eerste volle winst van dit seizoen



binnen te halen.

Uilke Nijholt
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oT,DEBOORN 3 - FR{SIA 13 "-

Nadat we de Laatste 2 wedstrijden verloren hadden r,rerd het rreer
tijd om zelf de punten te houden., Tegen de oude rotten uit Leeuwar-
den n"1" Frisia 13 moest het toch kunnen nu de blessurelijst weer
wat kleiner verd.,
Met fraai weer en vo1le moed werd begoruren en wat al gauu een paar
mooie kansjes opleverde" Maar al gauv bleek dat ve terug moesten en
bíj een misverstand over de buitenspelval moest onze keeper Velstra
een overtreding begaan buiten het strafschopgebied..
Deze vrije t!'ap r,rerd fraai ingeschoten r,raardoor we op achterstand
kwamen.. ors spel verd steeds slechter en na ongeveer 10 nrinuten was
het al 2-O voor Frisia d.oor een penalty"

In de rust werden Hans H' en Johannes Br, gewisseld voor Jan N.,
en ondergetekende

fn de tweede helft hbtzelfde beeId, eên goed spelend Fbisia en rrij
kruamen er niet aan te pas, alles mislukte en er verd geen ba1 goed
geplaatst doch r*e konden de schade verder beperkt houden.,
Hopelijk gaat het volgende week in Warga weer beter,, Rest:nij nog
onze scheidsrechter J Mijnheer te bedanken voor het pri:'na fluiten.

W. de Rbob"
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OI,DEBOORND. }íISPOIIAD - O-3

Zaterdag moesten vij voetballen on tien uur
De eerste helft gÍng het rvel goed llij gingen in de aanval maar
nooit een goal
líispolia ging in de aanval maar ook geen goal
Toen opeens theun met de baL riaar voren gin9, hij speelde naar otto
maar schoot net naast
Toen ging wispolia naar het doel en boem een goa1.
Eerste helft O-1 voor Wispolia..
In de tweede helft l*ramen op idee" Dat ve meer aanvallen npesten.
Maar dat lukte ook niet. Daarom verd er rreer een goal gezet"

Dus 2-0 voor Vispolia"

t



In de laatste tien rninuten scoord.en ze nog een
Dus 3-0 voor wispolia. Volgende keer beter

Siebrand Oosterbaan
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TE KOOP hevraagd:

1 paar voetbalschoenen, maat 6
TEO v.d vAL, tel- . 267 .
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OIDEBOORN 4 . SURHUTSTER\MEN - UitslaS 1-z

Na een competitiestart welke niet rooskleurig te noemen is,dachten ve tegen deze ploeg toch r,re1 t,uree puntjes te kunnenpakken '

0p het oude vetd, (waarom niet op het nieur,ie, enkere spelersvan het 4e speren dan veel beter) en met een sterke vind. overde lengte van het veld zou een en ander geklaard wordenrn een gelijk opgaandë strijd, met een s'veen wat sterk opbui-tenspel speerde en daardoor de voorhoede van ordeboorn a.,,ri-delijk in verlegenheid bracht, was het toch suveen die watop een ge}_rkkige manier de score kon openen
Na de thee dachten we met de wind in de rug deze achterstandveg te kunnen rrerken Door lange bar-len zor-r hun buitenspel

systeem dan ve] r.iorden opgeheven s'veen maakte echter tegende verrrachting in toch 2-0
Toch zoi,r S?veen er nog Z-1 van maken De
het veld, Reense de Goulle(?), vond tret
goal konden makerr Deze liet dan ook bij
voordeel, de bal perfect over zijn hoofd
keeper te verrassen

langste speler van
maar niks dat wij geen
een corner in ons
scheren om ztn eigen

Een mooi- gebaar in een sportíeve vedstrijd Nog duidelijk onderde indruk van deze prestatie kon H Branáer próritu."r ir, 
".r,fout in hun achterhoed.e vrij voor rret doel in schietpositie

werd keihard naast geknald, het zou ons eerste doerpunt zijnin deze competitie.. Hierna restte ons geen tijd meer, vant d.egoed leidende schei.dsrechter Kneefel maakte er een eind,e aan(;ammer voor die man. nea. )
Nu maar hopen op de eerste goal, daarna zal" het wer. wat beter
gaan,.

S Visser.



PROGRAMMÀ - O\IERZÏCINE\T 
"

I elerÈre-32- gE! g!e: 
-1212

D pup, Old.eboorn
E Pup " T'angezwaag
Sen. Harkema zm
A jun. Old.eboorn
B jun. Read.' Swart
C jun. Oldeboorn

- Langezwaag
- Old.eboorn
- Oldeboorn zm

- d.e Sweaeh
- Old.cboorn
- Tijnje

L979Z gsÈee-39-gE!g!gr

B,aklnrizen
0]-deboorn
'r:[arga Q
0]-d.eboorn

- Old.eboorn
- Dracht en 5

- Oldeboorn 3
- I,íarga 5

lO.O0 uur
10.0O uur
14,0O uur
14,00 uur
14.00 uur
11.00 uur

L4.30
10.15
ïo:00
10,00

uur
uur
uttr
uur

B.Bosma
G.ï{unnema
J. B. J.Vuist
H. de Jong

J.W.tr'treetra
I.,.J.lvlenger
l-e id er
].eid er

B.Broersma
A. Agema
P. Jonker

O rV.

II.V.

OeV.

O.V r

II rV.

l.I.y.
IlrVo
O.Vr

IlrVr
O .V.

+

Z3lefÈeg-Z_gIgmler 1eT9

D pup. Oudehaske
E pup. Old.eboorn
Sen, Old.eboorn
B jun. Oldeboorn
C jun, Read Si^rart

3 gsÈee-t november

DTD
0 ldeboorn
0]-deboorn
GorredÍ. jk
Zateydag 10 november 1979

z
5
4

; Old.eboorn
- Read. Swart

zm - GS\rV
- Langenwaag
- Old.eboorn

L979

- Oldeboorn
- Harkema 3
- Harkema 4
- Oldeboorn 4

10-00 uur
l-0.O0 uur
14.0O uur
11,oO uur
11.00 uur

14.00 uur D.Alkema
14,00 uur lrí.Groothof
10.00 uur leider
1O.OO uur ].eider

D pup.
E pup,
Sen.
A jun.
3 jun.
C jun.

O]-deboorn
TÍ jnje
Grl-ffÍoen
EIs].oo
0]-deboorn
trangezwaag

- Aklsum
- Oldcboorn :

- OtileboorÉ zfr -
- Otdeboorn
- I:trolvega 3b
- Ol-deboorn

L979

10"00 uu.r
10.00 uur
14,50 uur
I].. OO uur
I1,O0 uur
I-I,OO uur

O.Vr

Iii.S. d.e JOng
A" S.I{e}frÍch-Vries
H.t4.tgoudstra r:,.v
I{.}'[inkes

lgrËee-H-rgvgslsr
Old.eboorn - HDI
Surhuisterveen 5 - Ol-d.eboorn 2
OldeboovriS -OerterpSSurhuistervecn 5 - Oldeboorn 4

14.00 ur.rr E.I{.Horn
10.00 uur R.C.Bosma
].0.0O uur ]-eid.er
1O.00 uur l-eider

ïI.V.

Il rv.
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1[IST U... dat er geen lootjes werden verkoeht, zondag j.1.

dat dit een schadepost is voor de vereniging"
d.at liefhebbers voor de verkoop zich op lrunnen geven bij
c1e penningmeester
dat het bestuur vaker zal vergacleren, elke vroensdag.
dat er l-eden zijn clie opéïeroepen kunnen word.en voor een
keuring
dat d-e inzet van het eerste uitstekend was.
dat ze zo d.oor moeten gaarr.
dat er meer geschreven moet wordcn d.oor d.e lcden.
dat er anclers weJ. eens een krantje niet kan verschijnen.
dat dit d.e bedoeli-ng ook wcl niet zal zijn.
da.t de eerste boete is gevall-en, het derde en
dat wegens ontbreken naam scheidsrechter.
dat bemoeien met d.e leÍ-ding de één op 2 wedstrijden komt
te staan, S.Visser en
dat het de ander.op een berisping lcuram te sta.an, ï"l.Dam
dat men hieraan kan zien clat er verschil, noet zíjn.



BAKK.EVEEIÍ 4 - OI,DEBOORN .4"- 4-2 "

In een matige vertoning werd deze vedstrijd ook weer verloren"
Uit een corner werd er schitterend ingekoptr het was 1-0,,
Uit een penalty werd het 2-0, omdat Jelke een tegenstander
vasthield..
l{og voor rust konden we een tegengoal maken uit een wirvar van
spelers.
Een aanvallend Oldeboorn, maar zoals altijd, verd het door een
uitval 3-1, maar door Tjibbe werd met 3-2.
In het laatst werd het r:.og 4-2 door een vleugelschot"

Na afloop kreeg Nijholt van ons een bos bloemen voor het
leiderschap

C, de foer,
-o-o-o- o-or-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-


