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14 november 1979

Het overzicht zutlen we cleze keer achterwege l_aten. Gezien het oo-stabiele weer van de laatste welcen is d.i-b weÍ gereehtvaard.igd..Alles
kan we1 weer afgelast rrrorc-len en waar heb Je he{ dan voor geóchreven.

De laatste maanden zii\-er bij cle rec-la}<tie verschitlend.e vragenvan leden binnengekomen die we nu bij moncLe van Toean SepoeloeËzullen beantrnroorclen.
Vraag vqn J.I{-/r..'!,ilsaroo krnram er vorlge week geen irantje uit?
Antwoorc'l. IIet ll?"tje.worctt €"lyp! op een maóhine met Ërecte wagen.

lTu wilcle het 1ot, clat links goed iloorsloeg en rechts-zeerslecht. Gezien anze neutrale instelling dóen we het d.eze
le eer in clc lengte. "

1,r.van P.s. Hoe kan men zien dat j-ets werkelijk antielc is?Á. Als het van hout 1s, cte aanwezige houtwoim vrageÍr. naarhun leefti jcl.
rl'.van J.M. "hij kreeg c1e raacl eens achter een vrouw aan te
A. Gezien *fl"ffi*uïïl"'ï"nà:ï"iï"f""3;ti5"iàË3r, *r* le*erlijrcte nemen. stel u voor, in gestrekte draf over de weazeachter een vrouw a,arr.
V'van P.H. ZaL J.M. e1-k week-end een weclstrijcl ontleclen?
ê' r êÍr gw angst clat-h_ij spelregels over-Ëoud is ongegroncl.V.van l.V- Is het nogelijk-saftbat ín de leíclingen te cl|eilvan
A. ITiet q"Ëi::"iiË:"iliuï"ïiïËïilf: Dat u aan energiebesp*-

- .f+gg--dgc-1- "is moOi-&ag.r*zaek-istË. .and srs^ Sanbat--:.s-r,relheet maar heeft juist niet c'Lie hitte.v.van H.N. waar komt het woorcl "schut jassen* vanclaan?A. uit d.e tijd_van_Napoleon..Ars er een g:.oepje mannen bijel-kaar stonden dan was het aJ- gaulr "mánneà-jassen aan áe' schutting ye gaa:n een kaartJe reggen", Het Ëaartjeleggen
had clan 9gk a]- gauw de naarn van sófruttingjassen. -In 

áójaren vÍjftig is hct veranclerd Ín schutjáÀsen.v.vans.?. I{eb de vo}qende aclvertentie geleËen, J.D.6l- J,z.K.lt.E.0,H1 i,:.I.8.r,.v.A, G.B, I,.,I.K.í. vraag oá

A. Heeft #l*Ëg;-u betel:enis. Jonge Dame 6r jaar , zoel*
kennismakíng net even oucle heerrmoet in Ueàit ái1n vanauto, geen bartype. i.lil ki.ncleren later.
De l-etters !I.K.rr. betekenen niet, weJ- Icroeg loper, zoals
J .v/d l{ veronderstelc'le.

V 'van tr'.K. Anze trainer gebrrrikt ti jclens d.e vredstri jden vaak
d-e woorC,en erectie-logisch.

A ' Oorspronketi jk komt het woorc-!. van de huzaren van borcleel,wat clie er mee bed-oelden is niet ter sprake. Dit is eenzeer moeiJ-i jke -vraag, ik zov er cle vollende uitleg aan
wi-11en geven; cloor logisch clenkend te voetbat]-en Èfi5ft
ïnen overeind..

Een oveyzieht gesehreven door J.S. zie ik nietzítt,enru wel.?
Ik ook niet.

lfordt er bij het vierd.e niet gewerlrt? lammert wil
naaT het vlercle omdat hij zaterdags werken moet en
Berenc1 wí} in het vierde kalm aan c].oen.u begrijpt het verkeercl, r' moest bij het zm ook rre]. werkendit betreft zijn d.agelijks werk en B is er een tijcl uit-

gew,eest. lees he! vgrslag van fcls maar eens, of zé d.aar
werken. lammert heeft van c1e F.v.B, toestemríing op zond.agte voetbgr-l].eïr1 brief d.c-!. U-11-1979.

ïnge]-ast, 17-f1-79
Jun.À Poule 4 (211) Sllu

V.van A.B.

a.
V .van B.Iï.

A.

It Fean 2a - Oldebooyn I?.15 uur
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goF4rp-rJ_K -_OtpEBOor'lL 4 4-1
Deze kcer was Jelkc cr in geslaagd genoeg spelers op te trommelen. We

had.d"en 
"elfs 

cen man over.
Voor de twaalfde man 'hehben we tegenwoordig een anclcre regeling. Voor-
heen mocht een wisselspeler een halve wedstrijd. helernaal meecloen. Tegen-
woordig mag een wissel een hele wedstrijcl hal-f meecloen, h-ij mag langs
de ziJlijn met een vlag in de hancl heen en weer hoïLen.

Ook d.e verclere organisatj-e van ortze speler/eoach was uitstekend.. Írr
Gomed.ijk aangekomen had hij binnen een paar minuten geregeld. clat de
boxea open waren, dat er voor ons een veld. beschikbaar waá, d.at er
ballen warcn en, d,at c-lc seheidsrechter op la,ran draven, AJ-s Jelke dit in
uitwed.strijden zo voortreffclijk kan regelen, d.an hoeft clat straks bij
thuÍswed.strÍjden ook geen pr:obleem meer te geveïro

Tot zover'l1ep alJes clus gesmeerd. I.{j-ssehien zelfs te gesmeerd.nwant
Ln de box was een zekere ovevmoed.igheid te bespeurss. .Sovend.ien hadden
we onze goalgetter en penaltyspecialist Henk Biancler (de naam a'ïJeen
zegt hct at) weer in de ploeg,
Verder konden we ook iieei het één en ander van Simon verwachten. Van het
aantal malen dat Simon per competitie buitenspel staat heeft hij Ír..1,
heel s1-im het grootste aantal in d.e voorgaande weclstrijd,en al- op ge-
hruilct.
Er leek clus .geen wuiltje aarr d-e luchto
Toen Anne v/cl Meulen ons informeerde d.at het vierde tegenwoord.ig op
kan tralnen ontlokte d.it Jelke een erg optinistische reakJi-e. Onze
zeer zelfvevzekevcle laatste man steld.e Í1.1, dat trainen voor het vierde
overbod.ig 1s. J'lisschÍer: we1 zo gezeJ.J-ig voor Anne op d.c trainingêtrr
m,aaT beslist niet nodig. l.^Iíj zouclen royaal op onze routinc en technj.ek
kunnen dri jv-en, Drijven hebben we ind.erclaad. ^geilaan, naar ruim voor c1e
thee zou Jelke van d.eze uÍtspraalc op d"e }coffie lcomen"

Toen lie het
Niet d.at het
niêt. 'Ondanks
aan d.e lucht.
voe].en.
Pj.et Srnit was het eerste slachtoffer van d.eze nattigheid.
.ïe kon hem van al.l.e kanten afzlen dat hij met weemoed aan de vorige
Zond.ag terugd.acht. (hli J.ag toen tijclens de weclstrijcl nog lekker in bed)
Ook Jelke l{ad het zi-chtbaar moeilijk, Ond.anks cLe vermeend.e superieure
t.echniek rri^rouclcle hi j een aaixtal keren nulver over de bal- heenrr, Dit
tastte níjn zeLfvertïouwen clusclanig aan dat hij de cloeltrappen n-a een
aantal pogíngen aan Louvr over J-j-et.
l.laar jr'oi uón gcgeven ogenblilc ging I van cLe Gorred-i jk spclers .prcci.esiir cle baan vart zo rn uittrap staan, en voor we het d.e gaten had.d.en
,soc-htes we weer o? d.e mÍ<ldenstip beginnen.

velcl opkwauen was het gel-i jk al mls,
in het begin zo opviel ? rraar er klopte weJ. degelijk iets
d.e uitstekende voorbereiding was er d.uidelijk een rmiltje
Zotrt groot wuiltje zelfs dat je gelijk aL nattigheid kon



Ook wij kregen kansen, 
-sterker nogr we }<regen ze niet alleenr w€

creëerilen er zelfs ooLt een aantal'
g"i"á"rege C,e óá"*t* hel-ft benutte Símon 7,a'rt kans (niet buitenspel
a"s etr gótiirc iápÁco"*") Daarna lanramcn we niet verd-er clan een paar leuk
àgeqAe áanvátten* en een vcrilrraalcle spetter op cle lat.

De wincl, de regen en Gorredijk werclen wel hoe tr-anger hoe opdringeriger
De uittrappen werden veelvulc1iger, en lcwamen c'loor d.e wincl ook niet zo
bijster ver buiten hct strafschopgebied.,
Doeïpuntea voor Gorreclljk leverde d.it echter niet op.
lot 5 minuten voor rust toen Íec'Lereen a1 met verlangen uitkeelc naar
een warm bakje thee. .

Een GomedijÈspeler verraste Íeclereen (oolc zíchzelf) door een ui-ttrap
van Cor ineéns-met een mooie boog op Cor terug te schieten. De wÍncl
rÍas sterlc genoeg om hem over Cor in het doel- te laten verdwijnen,

De thee was leklcer T^Iarrt.

Na rust voelden rre aan al-J.e kanten nog veel meer nattigheicl .
Het velC ging verschijnselen van cLrassighei-d vertonen waarcloor het leeic
alsof je gro{e zuignappen onder je schoenen hacl a1s je probeerde snel]er
te lopen clan d.e tegenstanders"
Na eei rrintiut of 1Ó vormde balverlies van
veld d.e Ínteicling voor een 5-1 stanc1.

oncLergetekende op het midd-en-

elkaar in aanrakÍng.
!ij.1 cte klap aardig

Z.O oZ o

Even later krnramen T,ouw en ilc ietr,lat ongelukk-ig met
"Wlj ziJn er even bíj gaan zitten en na_verloop van
te-bovèn gekomen' '. a .:'*-Í .'



A+7q verdecliging l,con, cleze }cl.ap op d.at moment echter niet opvangen. ïn d.etiid d-at louw en i-1< bezig waren respeetievelijk sterret jes-en Iosse
tancl.en te tel-len maá']cte GomedÍ-jk van'de gclegenheÍd gebruik om te
scorenr ,4J : .,. ,

Een la'rartier: vooit tÍ-jc]. was cLe beurt echter aan ons, eeii strafschop.
Henk nam cleze lqarscherpr: zo sqherp zeLfs clat cle bal. via de binnenkánt
van d.e paal wee.r het.,veJ-cl ín lcr^ran,
l"t.1t vereencle lcrachten werd. cle bat d.aarna naast het ct-oel gewcrlrt.

Daarna bl-eef het verclcr bij gocclc bedoelingen clie i-n c1e moclcler bleven
stcken. De prettigs.te herinneringen aan d.eze weCstrijc'- zu1-len wel c1e
t;hee en de r,warme ,c'lou.che blijven. : '

l
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HARI0J{4 ZM - OIDEBOORIV ZM.- 3-1.

^ Vgl _goede moed togen,áfgelopen zafierdag de ZI\iï spelers naar HarkemaOpeinde. : , : : .'''-:
ivie! ddn punt uit 5 wedstrijdena dat kon niet langer hier moest wat aaf,Lgedaan worden.
Harkema zov een slag toegediend worden.
Goed: om' twe,e uur floot de scheidsrechter af .
llarkema' nann:gelijk het'heft :ln'eige-n hanclen en onze achterhoede kreeghet:zwaar te verduren. Totdat 'een-riiddenspeler van de Ilaryekieten de bal
9p.9e sl-of 'kreeg_en, kelhard in schoot, onhoudbaar voor keeper Joh. Kal-s-beek die in het-<loel stond. lamme.rrt kón niet, trii had het-áá-gáhere wed-strijd niet onder de Jatten kunnen uithouden.
Pl; het verstrijken van de eerste helft, kregen we steeds meer vat op
ftut spelr €rl werden we zo waar;:evaarlijk. I,,Iáar tct een gelijkmaker -
kwamen we nog nÍet. Direkt na hót bogin-van de tweede helft kon uit eenvoorze! v-aa.JilLem ? r Thiemen Oe- geI:-;ktxake4,€€êsê,8+ -

Ptt gaf de ZM spelers moed. Maar o-wee, door geklungel van onze. achter-hoede kon Harkema cie stand op Z-]- zetten.
Hoe we ook ons best deden we konden niet naest de liarkema spelers komen.De Harriekieten wisten nog eenmaal te scoren wat ook tevens dè ultslag wasdus 3-.1-.

Het wil dit selzoen nog niet, komt d1t misschien door te veel trainen,o_f zijn er andere factoien aan te wtjzen?
Moed houden j ongens r a.l-le s zal rcch kommen zeí.. . . . .

J. v.d. Veen.

-=-=-=-=-- ---- -=-= -=r=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-



OLDEBOORN 3 - Iï,4,Iii{Ehl/ 4.- Eindstand 2-3.
Zondag { november moesten we voetballen tegen de reeds tiovengenoemdevoe tbalcl-ub.

Het weer zat.91s die dag niet mee want het tegende pijpestelen. Vandaardat we moeilijk uit dc-voeten konden komen vanv{ege hei-gladde ve1cl .Na een kwartlór voetbal-len werd het 0-1 ooor- àeÀ"óngeluir.iÀ-àouiporrtwaar nienand op rekende.
Toch lieten we ons nlct als verloren beschouwen want ongeveer 10 min.of kvvartler voor rust scoorde li/iJ.l-em Roffel-, nieuw lid, zijn uà""ïu---doelpurrrt (een beautie) daardoor tréeit hi-j ái;n-*óó"à Ènrp Ëárróoá"" doortege!- mlj zatetd,agavond gezegd te hebben zijá eerste ooeipf,nt te zet-ten (klasse).
Toe-n begonnen wij ook wat te drukken, maar de doelpunten bleven ciaarbijNa de rust onder een genot van een lekker bakje àeut begonnen we weermet volle moed.
Door Sietse Rodenburg te wisselen door een behoorlljke blessure netMeint rjvaar dle op }iÁks hatf kwam te staa.n, zodat Ján Nieuwland op,la.at-ste ma^n kwam te staafi. Toch kreeg Harkema nog behoorlijke tagsen endaardoor blevel de doelpu-nten oo[ niet uit. Ioor een hóge 

"ào"rát. vaneen van de Hbrkema-spelèrs werd deze raak gekopt en ik was-kansJoosverslagen, qat was dus l-2.
0ngeveer een kwartier na de rust werd er gewisseld. Hans Horstman

kwanr er inr voor Jan Dijkstra. Er werd dan ían beiáe kanten ook knap ge-



voetbald ondanke het slechte weer, en de aanvallen van Harkema waren
dan ook niet om cie nocht. Daardoor kreeg Harkenra ook nog ee.n ka.nsje om
1'3 te''Scoren. Toch"bleef Otdeboorn hct:hoof d koel houden door nog goe-
de aanvallen op het doel van Harkema te verrichten, waardoor Oldeboorn
toch nog een ka,nsje benu,tte door Pieter Hoekstra $aar de stand op 2-3
kwa"n.
Illaar jar S-3 za,\ er helaas niet nreer iri, onda.nks dat er van onze kant
nog ni-et zo gek gevoetbald werd.
lVlaar wie weet de volgendc week een overwiru:inkje tegen Oerterp.
ï/e zulleyr het goede er maar van hopen.

R. Veldstra.

-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-

OI,DEBOORN ZI\,1 - G.S.V.V.-
Met nog zeer weinig punten in deze competitie, stapteÍI we j.1. zater-

de,g met frisse moed wgderom de arena in.
Na een redelijk. g,oed begin, kwamen we weer op achterstancl

,(l:-t moet ons zál<.eí elke wedstrijd weer gcbeurèn) .
)nVe gasten maakten cr net even ietsje meer vap dan wij. Maar met een
0-1 achterstand ga je toch redelijk opgewekt aarr je bakkie thee zltten
lurken.

En dan een tien niinuten in de tw,eede hel-ft..kom je op 0-2 achterstand"
Net of het dan moet gebeuren. ne hele ploeg doet er nog een schepje
bovenop.. En maar goed bfijv,,n doorgaan op dat doel van-je tegenstander.
Een penalty werd veroorzaakt, \/j-11em v. Ia. uqaakte er I-2 vê.fi.
I'tissóhien óoor het aanvaLLen'spel (wat moesten we , nders) kregen onze
gasten uit Gerkesklooster hun 3e goal-
toen ging Uil-ke N. zich met de- aaí:aL bemoeien.
i{ij zette clc einduitslog op 2-3.



-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-d-O-O-O-O-O-O-O-O-

OFFICIELE BERICHTEN /FGEI,.ASTING

\{EDSTiTIJNEN VOOR 
'E 

ZOND.AG.-

z0Ntxcs . B.oo' uur
Íussen 8.4, en 9 uur

Rad. Nieuwsdienst Hilversum 2

.AVROt S Sportiianorana Hilversu.m 3
(ook voor individuele afgelastingen
wedstrijden betaald voetbal, hoofd- en
1e klasse zondagamateurs).

Van B.O0 tot 10.30 uur Tel. informatie (f ef . O2O-21.42L4)
( ook voor ind ividuele êltz . . . )

Plm. L2,3Ó uur Programma nMuzikaal Onthaal" .1,VR0
Hil-versum l.
( ook voor indlvlduel-e €rlZ . . . )

-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-

.- 0-3.
\Ye moesten om L4.30 in cle box zijn en dus om 15.00 uur voetbal-len.

Er waren niet veel f,oeschouwers deáe keer vanwege het slechtê wêêrr
!i e begonnen al stecht, want het werd al g.'uw .I nul voor Reard Swart '
En na enige tiid wcrd eruL weer gescoord dus 2-O.
En tocn kilam iL (Johan) naar voren, maar één van d.e tegenstanders tikte
hem terug naar de keeper, en de keeper'liet hem gaanr' €0 toen kon ik
scoren en dat deed ik.
Ifaar de scheidsrechter keurde hem af. Dat vonoen we niet mooi. En toen
kwarn Read Swart weer en ja hoor ze scoorden (O-f )
Na de pa\rze gi-ngen we er weer hard tegen &8,rI.



Maar tevergeefs er werd niet meer gescoord.
De eindstand werd 0-3.

Johan [ysma.

-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-
IIEDSTRIJDPIiOGR/,ifi\4:! 17 NOVEI'iBER 19?? .-

Poule 723
Poule Bzz
2e kl.c (ror)
Groep 7( 313)

Groep 7( 4tj)

le kl.

!ïedstr.no 89 I pup. Olcleboorn - Oudehaske l_0.00\:iedstr.no.267 E pup. iie ad Swart Oldeboorn ll-00i,'/edstr,no.374 Sen" Ol_deboorn ZM - Houtlge Hage ZM
Jn Tiekstra

tr/edstr.no"60J B ju::,Oldeboorn Olyphia 1l_.00
J.G. v.d. BerglVedstr.no.682 C jun. \ïolve ga. ZC - Olde.boorn L5",L5
H. de Yries

nmDSTErJpPROgR ._
lvedstr.nc.786 sen. sp.vereent - Oldeboorn 14"00

N rV.

r4 .00
N.V.

0.v.

3

rês. zki-.D( 510)!leOstr.no.BJg sen. oldeboorn 2- *?i;"Ï;fi"ï lo.ooJ. Sinninghe N.y.4e kl. H (rza)lvedstr.no.9L6 sen. Oldeboorn 3-0.N.8. 6 
--"--i0.30

ger Boy" ï'i'0ffi3f;Í31" 4 ,.3:l;
leider

!/EPSTRIJI-EEeGRIJvIv].rt 24 NOVEiilts,rR t9T9 .
Poule 723 tïedstr.no. BB D pup. Tijnje - oldeboorn 10.00 uurPoule Bzz Y/edstr "no"z67 É itrË. óióËËoorn rrnÁum 10.00 uur 0v2e kl.C (10?) weostr.no "371 seà.. oro"boo"n ruI - Eastemar f4,00 uurg.\./. Kroon N.V.Poule 4 (zrf ) vueostr.no.5Bg l, jun.-OJdeboorn -i-t-rean-2À.-- 1- .oG tr*.rLeider N"V.Groep 7 (:f:) i:íedstr.no .6+4 B jun. Olyphia - oïdeboorn 11.00 uurl" KooistraGroep 7 (+f3) Ïiedstr.no.75L C jun. Oldeboorn - ,,Jolvega 2C l_1.00 uur

S. landman O.V.
VEDSTRIJDPi?OGR/J\fr'V1"4 25 NOVEI{BER I9?9.-

le k]." \ïedstr.no.B57 sen. T.V,V. - Oldeboorn f4.OO uur
J. Jansenrês r 2kl_.D( 5fO)vleo str.no .906 sen. Oldeboorn 2- 0.N.8. J 10,00 uur
4. v.d. Ende N. V.4e kl. H (>ZA)1ïedstr.no .gïj sen. O.N.B. 6

4e kl. ï (>Zl )wedstr.no.992 sen. Oldeboorn

Oldeboorn 3 10.15 uurleider
4- Tjongers Boys 12.00 uur

Le id er 0.V.

25 novernber a, s.
bij J. Tigchelaar,

. --==OO0OO-=--

negene dle mee wil_ler naar Terschel_ling
kunnen ztch opgeven bfj de secretaris of
clit mct oog op de te bcstell-en kaarten.

--==OO0OO==--

/rls er wedstrijden gepland zijn op zowel het oude en nieuwe veld enis édn've,n de veldeÀ niet 6esótri-tt om er op.te spelen, dan wil dat nietrgSgen dat alles dan maar op het bespeelbare velà &oet.Dit is een verzoek van hogerhand.
nus gewoon het J.ijstje afwerken.

--==OOOOO==--


