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Veranderde aanvangstijden ê.e, Zalerdag 3 nov.
D=pup. Oudehaske Oldeboorn 16.I5 uur.E-pup. 0ldeboorn Read Swart. l5.oo rllr.

0m een onoverzichtelijke reden is er deze week geenoverzichteliik. overzichtr B€t het zjeht op 6en on-overzichtelijke week hopen we volgende weék weer
met overziehtelijk oyerzicht te. komen.

Goede raad is soms niet duur.... o.
Een ieder heeft wel .eÀs een reperateur nodig, het-zij voor Uw f.V., waterl-eidingràeis"" óf licht.Ittijd door de achterdeur binÀen laten , anders ...
moet U voorrij-kosten betalen,
Gele zene
wie niet in staat is een feut te naken, 1s tot-nietsin staat."

De Yoetbal--revue van de F.v.B., geschreven door Roel
Bergsma is prachtig, een.bezoekje waard.
ZLe raam biljetten bij Brandsma en liotel Goerresr.
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4et traihingsschema van,dé senioren is met onnrldde-
lii{" ire.ne geïijzig'r ondat trainer van Dijk op
donderdagavohd naar trainerscursus moet.



Onderstaand schema geeft de nieuwe situatie aall3

Dinsdae z 7-8 lli +rest Senioren. H'v'Dijk'
?-8 KeePerstraining. 4'9" Boer'
8-9 Selèktie + Z.M. H'.de Boer'

Donderdagl 6.3O-?*JO- 1á.- 7.J0-8.30 selektie
-O-O-O-O- O-O-O- O-o-O-O-O- O-O- O-O-O-O- O- O- O-O- O-

Oldeboorn - fijnje.
0n elf urr noesten we voetballen tegen tijnje

"oo"-0" 
wedstrijd gingen we ons intrainen toen

*óá"t"n *u in dé bóx komen van de'leider'
5" scheidsrechter zei tegen onsr we mochten
niet floeken en tegensPreken'
De scheidsrechter floot het startelgnaal'
rii"jó mócht aftrappen. In de 5de minuut kreeg
Tfjnje een goal dus l--0 voor tij+je'
Wij ïo"hten-aftrappen-en gingen in- de aanvalt
toén scoorde nticháèI een goal dus L-I'
lijnje mocht aftrappen, ze gingen naar voren
we-pátcten van achteren en gingerl.naar voren'
gàt'was wel een geknoei in het strafschop-
Ëàni*à, toun scoórde Henk van afstand in het
à'oel dís 2-L, dat was het in de rust'
In de Zde freift mocht Otdeboorn aftrappen en
gingen in de aanval.
iiiËi" pakte de bal af en-gingen eel beetje
Áuá*" volen.Ze kwamen steeds verder in het

"i"àfschopgebied, 
één van hen maakte een goal

dus 2-2.
Wi; irapten weer naal" achteren toe ' Toen
scÉopte- Sipke uit naar de mldden oo$êv€er'
lvij tregen-een vri-je tl.p mee, Johannes na&
de'vrijé trap over de keeper, 3-2 voor orIS'
fi;n;e-'trapté YtQer ze ging Langzaam- naar voren
án""óoordeà. de reshtsÉuiten scoorde de 6o?t
áí"-j-3.wi; trapten af en kreeg ee'n-vqorzet

""" 
piótrMichael brak door en scoorde 4-3'

Dat was tevens de eindstand.
Gerke v.Kalsbeek.

Ël.de Boer.
II.de Boer.



0p de laatste_redenvergadering we.rd het bestuurs-voorsiel rr afdracht aan K.N.V.B./, F.V,B, Ooór-ieAenzeLf te dragenl' ?grggromerl. Dlt 'uetetent 
dat bovende nor"nal-e kontrlbuÍ1e de seniorèÀ i íe_gi, -d;-;:;

ï' : lïl';"*i:i : ilï -"., 
t 
i3 ? * :Ë,.u E 

"o;" í:X;iÍÍt*: "/ 2000r-- bespaart.
Met kontributie-ophaler D. Reitsna zal kontaktworden opgenomen óver de wijze vart itÀirre. De bui-tenleden kunnen beraten op Ëankr"k.-jA;ii3,lólfóár-girorekening r-2r0Fo1 (neiáe t.'.v, vlv:óíá;;;ó;i of
rechtstreeks aan de penningmeester(s. Huisaian,P.Folkertsnraherne 3.), 

q- ----- \"-

9p net verzoek aan de buitenr-eden Ín clubblad nr.. 1
9:u.,.*B ""!l: on de buskosten ,u"ï"àffènce lrón[ó"r-
(,/^. 15r-- per persoon) met de pennlngrxeester af te'rekenen, is !gt. op heden door'niemàEE-eàràáe.;*i(
l3?_ï::lii+tijk hebben de meesren dat klantjá nieÈonïvangen). Dus hierbij -nogmaals

Tenslotte zoeken-wij 
- enkere personenr dte de verlo-itingen bij de wedstl'ijden van het eei'gte, .'.oo" à.- .

rest van het seizoen wilten regelen. Behalve hei vsf-kopen van toten houdt dit ine à'at rnen-zel"i áu 
-l"ij-'

zen uitzoekt en- koopt s àLsmede het bijhouden van devoorraed - janmeldingen voor 11 nov. tíj het Bestuu".

De PenningureeËter.
-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_0_
Bakhuizel : gtgelogrg ]._
l{u de sprankelende overwi.nning van 5-0 tegen Sparta.kregen we nu de voor ons altild *o*íri;te"uïtwà;:--'strÍjd tegen Bakhuizen.
Na respectieveJ-ijke 5;4 en 4-2 nederlagen i.n voor_gaande jaren werd het nu een l-0 nederiaag.De oorzaak va* deze nederlaag $,as dege ÈáË" ntet oBde Gondernraart af te sehuiveà.r: Oli-[èer won debeste (oftewel de ninst srechie), deze wedstrijd.
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Zij 'scoorden éénmaaL viá een schitteren-
de.,boogbal en dit-was tevens één van hun
enlgste kansen in deze wedstrijd.
Bij Oldebóorn bleef het bii 2 gemiste kansen
en 'een vrije trap op de lat.
Dus een wedstrijd om zo snel nogelijk te
vergeten. VolgeÁde weék weer een zeer moei-
tijke uitwedstrijd en we1 tegen D.f .D.
Het Boarnster publiek bedankt voor de grote
opkomst',in het verre Gaasterlandr êíI Honkie
en VUieger beterschap gewenst.

Bi.nne.
:
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Oldeboorn ' 4' - iïarga 5.

Toeschouv{ersI 10.(Inc} o-w€thouder Hemmlnga) .
Scheidsrechter; D.v-d.laan.
Grensrechters: J. \ïagenaar en J. Mijnheer.
Score-verJ-oopt 0-t i A-2 ; 0-3 lii rust.
Na rust 0'4ï 1-5 ; Ei-adstand l-6.
Een wedstrijd nset heel weinlg hoogtepunten
wat het spel van Oldeboorn betreft.
Voor-de wéclstrijd was begonnen waren er de
nodige probleempies al weer.
Onze nie-uvl-g leider had geen sleutel van
boxen, geen'ballenrde kachel-s waren ook
koud.
Eénmaal- op het veld aangekomen werd het er
niet beter .o,p, omdat maar 10 van de L2 uit-
genodingde spelers'aanw ezig waren.
\Vout, vanwege een verkeerd afgestelde wekker
en Piet door een nog onbekende ootzaak,
mi-sschien wlnterten o.i "d.
Ná ongeveer 15 nin. moest Jan V. het veld
verlaten vanwege een blessure, toen waren
er nog 6.aat i.
Gelukkig tukte het Jan de Jong om li/out 'uit
het bed te lichten.

de
aI
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zodat we met 10 &an de eerste helft uit konden spelen.
De rust werd gebruikt om ï,ammert visser klaar tË "to-men voor de 2de helft.
Mede doordat dit alremaar tot stand kwam werd er dooronze vóorhoede aanzienLijk beter gevoetbald.
q.tsgen dan ook uitmonde- in een góal van yntzes zo-dat de eer toch werd gered . "

K.J "

-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 lC - Tijnje lC.
trve gingery met alle vreugde het veld op.De scheids-rechter floot en we begonnen te voetbàllen,
Na egn tj-jdje'-spelen kwa"ur Tijnje voor onze goal eneen lange rooÍe knalde en kwa^m tegen een spóler vanons en ging de anoere kant op, zodat $ipke- er niet
op verdacht was en een tegengoal o-1.ZoàOe hè?
Maar Michael liet de modd niet zakken. Na de afirapging michaeL alleen en hij brak cjoor een goal 1-I.
Na de aftrap van Tijnje kieeg Roelof oe oár en maak-te een. doelpunt Z-L.
Pauze. rn de de box zel Brouwer dat vre oie langeroode aanpakken &oesten.
Toen we weer op het veld kwa,men en we speelden eentijcije kreeg_Tijnje de kans en weer die*lange rooieen een goal 2-2.
Maar toen we een paar maal heen en ïveer gelopen te
lgPOq" kregen we een vrije trap voor de loal'vanTljnje en ik na"nr de bar- óp de étor en eeÀ hoge baf.precies onder de lat err eèn goal 3-2.I\faar toen kwam die lange rooíe weér en scoordetegen J-3,
loenzetten we arles op alles en het hielp ook nogwant Illichael.scoorde 4-]r dat las op het-nippertjewant de scheldsreohter floot af.

Johannes poepjes.
- o -o -o - o- o-o - o-o - o-o- o- o- o- o_ o_ o- o_ o_ o_ o_ o_ o_ o_ o__
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D-pup. Oldeboorn - Langezwaag.

Op 27 oktober gingen l-pup van Oldeboorn hetveld op.
!Ïe noesten tegen lrangezwaag daar hadden we ookal eèrder tegen gespeeld.
Toen hadden we net 5-0 gewo.Írne.fr.
Ioen wij de af trap namen mislukte dat.
Maar na, ninuten scoorde ik(theun), hoog
1n de goal. dus 1-0 voor Ofdeboonl.
l{a de aftrap scoorde ik([freun) nog een
dus 2-O.
I'Ía die aftrap ging het een beetje rris.
Een goal- voor langezwaag dus Z-Í.
Toen was het ook pauze.
l{a de pavze scoorde ik(Theun) nog al één,
dus 3-1.
En neer konden we nlet krijgen.
'Ioen ging het fluitje van de scheidsrechter
dus l-1 voor oÍts.

-Theunis 
Poepjes.

-o;o-o- o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- o-o- o-o-o-o-
Iangezweag- E - Oldeboorn E.
(9.+5 gingen we weg met [ijsma, Dan en ykema
in de auto.
Het was een lange reis naar Irangezwaag.
toen we in de box kwamen zei Tljsnra dá opstel-
l1ng en daarna begonnen we.
14re speelden de eerste hetft wel goed naar kon-
den er niet doorheen komen.
De ruststand was 0-0.
Het was árjaan réén van de andere ploeg, die de
eerste goal nraakte ,
Maar toen was het Johan die naar voren rende
en goal ,voor ons naakte.
Dus was het L-1. Ik sehopte de bal tegen de
keeper aan en de bal stootte hij na.ar schteren.
Dus was het een, corner. Johan nam de corner eïthij schopte tegen de tegenstander aan en die
tikte henr er per ongeluk in.Dus was het 1-2.

tamne tigchelaar en Johan Tljsma.



Een seÍÍrenvattlng
9"9 yqg !o! 109

eerste 4 gespeelde wedstrij-
van Ol-d eb o orn .

van de
elftal

Mgt de conpetitie-start van het 4de kregen we eerst
al-.een tegenslag te ineasseren, door deïededelingdat onze vaste. keeper H.de Roos overschrijving naár
scharnegoutun had àangevraagd, dus moesteË. we weer
een beroep doen op cnze good-old cor de Boer on zílnplaats in te nemen, wat hij tot nu toe ook goed doef.
ríIaar al met aI hadden we nu weer een veldspóler voorhet 4de minder. De el-lende hierwan (te weinig spelers)bij het 4der openbaarde zích aL in de allereórsie
wed stri j d.en .
Maar met behulp van zaterdagmiddagspelers lukte het
de eerste weken toch om mct 11 man àan te treden.
Onze leider .1,. Nijholt heeft het waarschijnlijk wel
mgfrig zweetdruppeltje gekost maar hij kreég hót voor
eLkaar.
De eerste wedstrijd tegen lïisporia z maakte aL direct
9uidgliik 9pt Oldebcorn in het vel-d sterker w&se meardat (en welk elftal van Oldeboorn kampt daar niet nàe)
we geen doelpunten konden maken.
Dus in de Zde helft was het motto, dan allenraal- maarnaar voren om er toch nog een goal te maken. lvat na-tuurlijk als resultaat opleverdes een tegen-offensief
1an ii/ifpolia en dit resuJteerde in een tógengoaI.
De eindstand werd dan ook 0-1.

De tweede wedstrijd was tegen Blue Boys. \;re togenvol goede moed naar Nij-Beets om.dat we áaar het ior ige
seizoen ook niet 2 punten vandaan v,aren gekomen. Heteerste half uur was volledig voor oldebóorn maar doer-punten bleven wegr uit, wat inhield da.t Blue Boys be-ter in hun spel kwa.nen en we met een achterstaná van0-1 de rust in gi-ngen. rn de rust werd er nog het eenen ander doorgepraat &..ar dit mocht ook al níet baten.Het werd in de 2de herft dan ook al gauw 2-o en ondathet onze voorhoede !ïeer eens niet meé, zat bleven de
doelpqq_ten aarr onze kant dus uit. S. Visser kreeg nogeen officiele waarschuwing, wat hem op z wedstrijaen'(schorslng) kwa.nn te staan.( rk 
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Je riskeerd er,2 wedstrljden extra nee en je ei-'eel.e}{tal wordt er_de dlpe van orê. de rroïgeÀd"
weken te welnig spelers êrrz o. ... ) .Blue Boy.s gingen daarna goed door en naakten ernog 2 doelpunten bij. De eindstand, werd dus 4-0.0o!. tegen llltolvega 4 hadden we weer J spelers
van het ZM nodig om_met een volledig éfftaf inhet veld te konón. En dit werd ook ileer een wed-strijd vans Oldeboorn sterker, oráà" !àén ooer-punten kunnen maken.Bij een páar scháarse uitvat-len van de teggnpartij,werd het 2-0 voor Wolvega.
Nog bedankt uil-kerlamriiert'en trvill-en voor het máe-speleh.

0ldeboorn 4 - ONB 7. Dit werd ook weer een wed-strljd met veel p-ech ae,n' ow,e kant.(die verhiptó
doelpunten ook... ). Met de beschiki<ing weer overJ.Tigchelaar en een nieuw l_id(W.fuif), dachten
we nu dan elndelijk weer eetls 2 punten'binnen tehalen. Iyiaar ook deze keer lukte het niet.
Yorlg.seizoen draaiden we mee in de competitieals één van de kampioenskandidaten, maár de rollenzijn volledig omgeóraaid.Vfel haaldón we ons lstepuntje- tegen ONB binnen, naal" dat .éne puntj.e uit
4 wedstrijden is toch wel een bittere teie[rste]--ling voor het 4der dacht ik. f/e zullen tocÀ Àr."
op betere tijden 'btllven hopen.

/ianvoerder Y.Blaauw.
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13i00 tr . rt

18 .00 tt :. rr

fr . H1].v. 2.fr . Hilv. 1.van 19.O0 lot 21,00 uur. Tel.inf.weekendsp.dienst
JIIíP ( ter . ( 020 ) 2t42L4 .) .
Zaterdag;8 .00 trur . Rad .n.dlenst HiJ.v.2.

8 - 30 rr . rr tr Hilv. 2.'
Van 8.00 tot ]O.00 urlr. .Tel. inf .. (als boven).

9.00- uur Rad.n.dlenst . Hitn,e." .L2.30' rr rr n H1lv. 2 .
13 .00 rr rr tt Hilv. 2.18,00 r r ,r Hilv.l.

T,q4 18..00 to! 20.00 uur. Tel . ínf . ( te1 .à1" boven.votsende week .'eer oÍér dé-zànááàb:áFA;rá"ii.i.Ëun.


