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Door de slgghte gesteldheid van de meeste voet-balvelde" *?Fll"! ;;;;;ïi;-y""r.à'ïa*hË"r,t" 1 wed_strijd die doorging 
""-*Ër.spo"i_i.iËàr,t _ orde_boorn. De th3+"óruË, -4rà qit seizoen slechr

9í??iï(2 punten ;ii i-*"aÀt"ijàáii)"nàert er w:elar-Ies aan sedaan om ons te verËlaarrr-ïr* hadden!.?'" zonda! allenu"itiïe veer peeh. Le'den hebbenwe een wedsttÍlq geziei waar zoveel kansen gemistwerdenr aa.'' beíde"zijil" evenwel. vo* rlst open_de B. VaIk voor ons áe score met een beheerstdoelpunt. Hoewel we Àaoiàn nog vele kánsen kregenom de score 9p te 
"o"-"J", wei-!erà;; Ë hardnekkison de r,eesr fiaaie kansei te Ëu"oiï"": il-iË"f;iiF,een voor tdurend aanvarr-end sporï-'và"Ëànt . Bloed_stollende situatie.q áp.àloen-zich'iiJi' or" doelaf , maar lïarrder ;;; à5àà*)o"0"à-r,:.Ë;";* Basseren.ZeLfs een strafschop (ti :a'n ooÀi--ei 

-werd 
daàrÀa' .;ï:i*u;J'È"0;lË:" *ït

Zondas r"":_ï:lsehel1ing. rg" ;;;;'opgaaf .Mede door bleequres aan oá.ze ïan; ;;;rerr we tochhet ergste. Tuo iÀ-uun--piàgs die 
"""àiÀ meedraaiten thuis nos nier vaak iá"r8""n-rr""áiïrrn"t brijftechter een (kans)spei, ,ààat een--vàirássrng toehni:! -geheel ï]teó"iotén-ii;r.t;--.- ""*:. _.

otdeboorn ZM ierioor 
";àái Á"9u thuis regenHourigehage Ztfi, *èÍt è-ràáïzelroïeráEÀ*itins deed'u.itfirltf,ifiuË;:"t ;"n

Raakten evenwet ioóÀ-À"Ëi-event;es net 3_0 achterdoch zegevierden uiteïníËri;k!Ë;"3:;, ooo" Ín de
:3i:"t" ninuten noe dà--wii'enoe trórrór re p3.aat-

.1:l: zaterdag ontvs?gen ze Sasteïlto,.p. 
'ok 

dit zaLweer een heer kar'wei-worden riiii-o"À.-\r,* wi[en



niet al te pessimistisch lijkenr maar ïve betwijfelen
toch of,.deze wedstrijd door ons gewonnen kan worden,
al hopen we uit'eraard het tegenovergestelde.

Het 2e zag htan wedstrijd afge.lost worden, evenals
het Je.
Tegen 0.N.8. I moet het 2e zondag kunnen bewijzen dat
nen dit seizoen met hun rekening moet houden. Een o-
verwinnlng moet o. j-. mogelijk zíjn, al zeL dit niet
gemakkelijk gaan.

Oldeboorn I gaat op bezoek naa? 0.N.8, 6, en dit
lijkt ons.uitgesproken een wedstrijd om de verloren
gegane goede draad weer op te nemen. liij voo?zien dus
een (kleine) oveminnlng voor hen. Mlts men bereid is
on 2 x 45 mln, hard te werken, want dat zal wel nodio
zijn daar in Drachten lijkt orrso

Oldeboorn 4 beleefde afgelopen zondeg zowaar hun
eerste overvinning dit seizoen. Met 2-5 werden de
ljonger Boys geklopt, in een wedstrijd met hindernis-
sen en veel ongemak (geen wamo water om te douchen
b.v.) rc 'rsponàor-cfubil van het 4e had eventjes een
stunt uitgehaald door de transferwrije frgood-oldrl
Serend Hoekstra te contracteren, hetgeen voor hun een
leuke aanwÍnst betekent uiteraard. Zondag kunnen ze
dan meteen hun tweede overwinning vieren want darr
spelen ze direct weer tegen......Tjonger Boys 4t maar
nu. op eigen terreinl
fenminste, wij nemen aan, na de 5;-'2 zege uit, dat dit
Èaalbaar moet zj-jn.

J.M"

-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-

TJONGER BOYS 4 - OLDEBOORN 4,-
Zondagnorgen pokkenweerr en maar wachten op het te-

lefoontje dat er nlet zou worden gespeeld.
Maar niks daarvan. 0p naar het waterbal-let j-n Heeren-
veenr e4 ergens vol goede moed, want er waren drie
nieuwe (dure) spelers aangekocht r€Epo Berend', la"mnert
en DourileY. en die moesten hun kurnnen toch naar eens
laten zien



Na veel te laat -te zi jn 
-begonnen, werden we ophet bouwland {ogge}a.renl Het"wás;;.s ;;uilij[ ;;egT.beetje redelij_{ op qe been te Éïij""n. Veelqlij en spatwerk.-ldáai.fds was ver weg, 

-Oo" ;;_
9tq geen gevaar, illaar 

"rr"n later *àÀ"Ë"t naaange_noot waa-nne ik in bot'sing kwa^nr. 
-c""n-"àrr"o". 

uï;volgende week?
Na wat aftasten, kwamen de- boys toch vrij vlotaan,een doelpunt, r-0' r,7e begónnen ár Àoói zwart teworden, maar dat verhinderde ons niài óm kort á;";:na 1-1 te scoren. via het achternoóto .," simon(niet die van. Jjax)-*iËi Berend te scoren. Kortdaarna was het weer Berend die oe nái-uit een voor_zet hard doorknal_de L_2.
Met de wamre'thee in ziaht wist ynze er l-J vaJr terraken. 1'/at een weelde. Na onze hand"n áun beetje
I.r hebben gewa*d aarL cre wanne theer--ging"n *" derrbouwrr weer i-n.

Douwe v. gtng-eruit, piet s erln. -furne had ervrede mee dat lil .:*vtag moest hantàrenr €Ír drukteons. op het hart ioch vooial niet ;i;-ià va:-ten.Toch kwannsn de boys even-iater op-'à_3."1u,t maaktei.edereen weer attént en yÁze dacÈt-1áat:mij er naar2-1 van maken.
De boys wllden zeker hebben dat wij met 5 doel_

fyl:"^1t??: lli: gingent *3n! Àà" uoí"Isperer trap_
Iï. i",:-is:l_dogt. 

--onáe á;nr o";;";;: -i;à;;;;"'íi5
l*: ":3: *1":Í*:1:f :: tà;, want 

""!ón-.,, kou ging
*: I :": :".. parten-"p"í u, .
Y=:,:"_^Tl: loe.é3n kouoe verrassÍng,doucirà-*àá" ËiËa',ïiril.iï*"Ëi"iË;fi:' 11'1' seen
Maar wanneer men dan later bij i;lt; zit en degrappen_vr iegen over en weer is *Àn-oát snel ver-geten" Tot vorgeld_e 

. ïgek, hopeiijk--*;;; 2 puntenen een beetje redelijk wéer.
louw Visser te 0.

-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
'Nfgelopen zondag moesten we naar 0rdeberkoop, omhet aldaar soerenà' sport-Íereent trachten nog moei_lijker te naten aLs àe het al_ hebben



Het nog steeds zwaar ,gehandicapte elf tar zar nu nosmeer in de "troubles" ondat oniu d;hi;b"Ë["oït iiïËtmee was! Maar. *good ord' sjiuwó *áá-*""" ggns terugge-roepen en nocht na enkele áinuten al inval.r_en, ó*áátGerrit ui-tvier--. {u, nu hangt het le tussen hemel enaarde, een heelal vo1 gipsi tcnieUanOei en enkelbanden.ïk geloof vast dat onzé invasie &.s. zondag op Ter-schelling als een bom insraat en- dái *. ze het evenknap lastig gaan niaken. Temeer omdat er nu weer drieproaoveren naar de 4e klasr. o ja er degraderen-oàt -rrog
altijd !*9", dus we moeten'tocË-nÀe ;;;;;;;;-ï""iËrvoor drie ) .
Maar ja nu terug komend op.afgelopen zondag, het waseen zeer rorr.melige wedstrijcr op eèn zeer grao, ,*àá,en moeilijk te spelen ver-d. .q,an *"é""È*nten vlelenveel kansqn. le bal naakte ook zulkó 

-vreemOe 
caprlolen

9p dit gladde ver-d. De beide t";Ë;; hacrden het erdan soms zeer noeilijk mee. lu/andèr h"a*;;;"pï"" ZL""knappe acties, voorai. de inai;;k;; ïiï;" trap in hetstrafschopgebiedr d1€ hij er a la de zwarte panter
ïitï:rgel,Hij beboedde oás dan óót-""n een achterstandr-n de rust en Rinze deed het voor u.rto"ru o0r zodat webij de rust net 1-0 voor stonden.

Na de rust hetzelfde sperbeelo, aL begon sport ver-eent wel meer_-aan 1", driàgen . ,náe """0áoisiil-"tËàádan ook soms vreemd .te stilnïenl--ràii"iàest"ik"";h"ïi-
ve.n.van r,ykele, de offside doetpÈni_*"oiàri) 

*Ë"i"iËË"-i
op de paal en rat, stonden tegáË:ïo"ïlonten í"--ou-*àgen sport vereent l*"p op hun weg naar ons doel eenuitstekend keepende lïanàer tegeË.gli -stopte zetis.log een penafty.rk dacht zo dat ik Ëeu"-*ó1 

"órríi;""n mag dat het zíj nwedstrijd was. Dat sjiuwe als ou*Ë "ot-iË rret "àt ,iinrentrée naakte in 4.-ï eerste, ;;g-oiË-*er even ver:nrerdworden dat "" tog één ?.in "ótr["8"-'àïtË*"r zijn de-buut in het eerste maaktó 
"n ;;i-J"rr-uË"ster, hij mochtde laatste twintlg minuten voor Rlnse opknappen endat is getijk niet een makk"ii]t"-ïááx", maar ja Janalle begin 1s moe1lijt, je deeà rret-iàfu ;n iË *á"" ;"nemens alr-e re erftar spèlers veet sucàe"-ïoJl' 

rrvr'p

Natuuplijk ma ik onze trouwe supporters niet verge-



ten3- lk hoop dat ze et &.s. -?ondag op ferschelling
ook bij zi jn, misschlón wordt dé ínvàsie op ler- "
schelling dan een overweldigend .s[cc€sr
Tot zondag.

Jan. . .

-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 lD Oudehaske lD
We moesten on hal-f tien in de box zíjn.
Ve waaren goed in vor:o. De eerste helft

was het wel spannend maar het bteef 0-0
Rust Ets (trainer) z:-l we kunnen

ze wel hebbeno
Eh dat gebeurde Theun maakte I-O

Daarna schopte Jan de Graaf een
Ín dus 2-O

In de laatste minuten maakte
ik (Tlïonas) :-o

En zo bleef het
Thomas

Roggendorf
-o-o- o-o-o-o- o-o- o-o-o -o-o-o-o- o-È, G- È o.- O-O-O- O-O *.

Zaterdag 17 november OLDFBOORN lE - OlfVI/, 18.-
trÍe moesten zaterdag tegen de koploper dat belocÊ

de niet veel goeds omdat we tot nu tóe nog naart puntje hebben behaald.
De aftrap was om 11 uur. Over deze wedstrijd val-tniet veel te verteflen behalve dat wij zeeb slecht
speelden (zoals gewoonlijk) de score Ëegon na +
10 minr ê.r toen we aan dè tweede helft áouden 6e-glnnen stonden we al met 5-0 achter. Olivia scoor-de in de tweede helft evenveel goals als in deeerste helft zodat we verloren [ebben met l0-0.
Na de eerste helft werden Egbert v.d. Krieke erl
Jaap Stuiver vervangen door onze komiek lheo deGroot en Roel-of Thijsrrê.

Jan v,{. lflal.



B]SDÁIVKT.

IIet ging eigenlijk all.emaa1- snel. en oïrverwacht.
Oorzáak-warén een seheur 1n de pols (6 weken gips) en erg drukke
werkzaamheden.
0ok de voetbalvereniging Scharnegoutun glng steeds meer pressie op'nlÍ
uitoeferlen.
Deze faktoren hebben mij uitelndel-ijlc doen besluiten overschrljving
naar deze club aan te vragen.
Ioch wÍ1 ik langs deze weg cle voetbalvereniging Oldeboorn en speciaal-
c1e jongens van het 4e elftal- en l-ei.d.er Nijholt bedanken voor de
prettige samen$Íerleing in c1e voorgaande seizoenen.
ïk wens juL1ie 1n d.e toekomst veel- sucees.

Hotze d.e Roos

S charnegoutum

$tanden bÍjgewerkt t/n 2L-LL-I979
H.D.T
Ha1lum
T .V.V.
01.d.eho1tpacle
Bakhuizen
0]-cleboorn
E].s]-oo
Sparta
D. T.D.
Robur
Reael Swart
Sp. Vereent

1'í arga 4
Irnsum 4
Harkema z'l

0erterp ]Frisia 15
0ldeboor:n 1
ITicator 11o.s.ï. t
Akkrurn J0.N.8. 6

Rotteva].]-e
Griffioen
Eastermar
A.S.C'.
0 ,D.v. zlx
G . S .V.V.
H.wijkse Boys
Hout.,hage zm
T.F.S. zm
Harkema znr
Tijnje z&
Ol-clebooTrl zm

8-10 g- 5
7-9 14-7
7- 9 15-L0
7-9 lt-9
7- 8 "18-17
B-8 14-9
8- 8 15-17
B- 8 L2-L6
7- 7 10-11
7-6 8-B
7-6 7-9
9- 2 B-21

7-L4 53-L26-L2 28- 8
8-L2 46-L3
7-1O 21t- 7
7- 7 t9-25
B- 6 25-20
6- 2 Lr-36
7 - 2 L2-36
7- 2 L4-43
5- r LL2.5

g-LT 24-L2
9-16 3LJ2
9-L3 18-10
9-L2 's5-L59-rr L9-r5
9- 9 16-18
9- 7 2L-2O
9- 7 24-25
9- 7 t5-25
9- 5 LL-22
9- 3 15-32
9- r 16-4f

Tijnje 2
Houtigehage 3
R.Bergurn ]
Bakkevecn 2
0.lil.F. 2
Harkema 3
Oldeboorn 2
o.IJ.B. 3
Surhuj-sterveen J
Erachten 5
[.F.S. 3
F.V.C.5

25- 4
27- 4-

30- 9
L5- 4
L6- 9
15- 8

7-L3TI- 9
9-22
7-35
9-2L
7-36

9-15 rg- 8
9-L2 '27-- 

7
9-10 t5-10

5 9-1o 9-19
B- g 16-14
8- 9 10-14
9- I l-8-17
6- 4,. L4-].tr
B- 4 Lt-A6 i

9- 3 L0-26

4-7 19-2
6*7 l-5-5
3-6 15-0
4i- 4- /,- 42-2 5-5
5- 2 4.-26
1- O 1;21

s-r4
7-L2
B-12
B-12
7- 9
7- 9
7-8
7-7
B-4
9-37-L
9-1

*!Ji spoJ-ia 2
'; to'.N.8. 

7
Gorred.ijk 4
,Surhuistcrveen
3al<trceveen 4
Tjonger Boys 4
B]-ue Boys 3
l,Jarga 5
I,lol-vega /i.

OlclebooTn 4

De Sweach
O]-deboorn lÀ
H,ririjkse Boys
Dr. Boys 5Àtt Fean ZIt
A.S.C. 2A
Fls].oo

Een anclere keer de stanclen
de reet van d.e jcugd.

+++++++-t-.++++++

Als alles nict afgelast worclt .

De'D pup. tegen Tijnje g.]O uur in plaats van IO.OO ullrr
De bus vertrekt zonclag ê,s . om B,15 uur,



.l'lm ING Z.{TENDTGV IONBN
a

ergeno$en u F,V.B.-l{leurrvs 14 nov. .L979.}
Standaardk.l.assen.
@ oe le klassen .1, en B (resp. afd. 101
en 102) pronoveren naar de KNVB 4e klagse.
Tussen deze ka^npioenen wordt één beslissingswedstrijd
gespeeld om het afdelingskanpíoenschap van FriesLand.
De nrrnners laatst, voorl-aatst en op één na voorlaatst
(dus 3 per klasse) van deze twee kLassen degraderen
naar de 2e klasse, indien de /.fdeling Friesland + eJ-f -tallen terugkrijgt uit de I0{YBI
Indien er 2 of 3 elftallen uit de KNVB nraar de le
klasse van de afdeling de-graderen dan venralt de degra-
datie viin dp nuÍnmer op één na voorlaatst, respr sp€-
len de beidà nwuners óp één .na voorlaatst ódn- besiis-
singswedstrijd voor óén plaats in de l-e klasse.
De kampioenen van de Ze ktassen l, (r05) t/n D (fo8) pre
moveren n.aar de Ie klqsse.
le nunmers laatst en voorlaatst degraderen naar de 3e
kLasse. De kampioenen van de Je kl,assen J (ffl) t/n J(tZZ) pronoverén naar de 2e klasse standaardel-ftallen
of naar de reserve 2e klas elftallen.
Opmerkingl Indien blijkt dat na toepassing van de

promotie/degradatie naar en uit de 2e klasse
nog nogelijkheid is.v.oor aanvulllng tot 12
elftallen per klasse, dan zaL zonodig door het
volgens een nader vast te stellen schema de-
ze aanvuLling plaats vinden via beslissings-
wedstrljden tussen de nuslrers voorLaatst uit
de 2e klassen A t/m T.

---=OO0OO==--

Volgende week is de pronotie-degradatieregeling
ZONI.AGVOETBIIïI aan de beurt.
U zíet: het, het blad is vo1. fot ziens.

---=OO0OO==-


