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Ioen ons zondag j.1. gevraagd werd; wat dacht je
wat de uitslag is geworden op [erschelling, v€r-
wachtten we het antwoord te zullen horenlverloren, aL hoopten we uiteraard op meer.
Nou, het was 9u" een gelijkspel en dat vinden wlj
een goed resultaat. Dit sprak ons nog &eer aan
toen we hoorden dat TW met 2-0 de leiding had in
de J-e helf,t. Het getuigt van moraal on daÀ nog te-rug te kcmen!
^_4opdg &.sr weer een uitwedstrijd en wel tegen
Old eholtpade .
Thuis werd het indertijd een gelijkspel, waamee
de gasten toen best wegkwanen. Een gèlijkspel fijkt
dus miniroaal weer haaLbaar lijkt ons.

Oldeboorn ZM verloor nogal fors.thuis tegen. Eastem.ar. De gasten sneden als koek door de lekke
def ensie van d e ZI$ ploeg, wel ke o.i. ook.niet dejuiste n'ran op de juÍste .plaatí hadden staan. Nu
weten we uiteraard best dat dit een zaak is wel_ke
.alteen. (?) J. v.d. Veen aangaat, maar als je als
supporter zarn wedstrijd zít te bekijken en jeziet wat er telkens nlsgaat, wele Oan Oenic jé toch
zav er niet wat onderling gewisseld dienen ie wor-
den? Enfin, zaterdag thuls tegen /:SC wacht hun

n;rÀ/ê€f een kraehtproef s uit werd naar met liefst
1I--0 verloren als we het ons goed herinneren.Sterkte toegewenst mannent I t

Oldeboorn 2 verloor, voor ons onveÍvracht, metflÍnke'cijf ers van ONB l. L,ange ti.id konden ze destand op 0-1 houden, maar dlep in áe 2e helft brak
hun weerstand en mede door hun zwakke conditÍe
konden de nrachtsters toen enkele maren verdienduithalen. 0p papier toch een leuk elftal, maarzonder (voldoende) trainen zai- deze ploeg toch



nooit hoog kunnen eindigen vrezen wij.
Zondag thuis tegen FVC 5 voorzíen we echter toch een
klein-overvinninltje, tenmirístë áts ze wat meer "spi-rl.trt in hun ploeg hebben. En af en toe wat meer het
koppie.,.gebruiken kan ook geen kwaad mencn wlj.

Hct le zag t,un wedstrijd afgelast.worden en zege-
vieren zondag (fjs en wedcrdienende) thuis tegen
0SI 3, waar indertijd uit ook fors van werd gewonnen
nenen vlij" Onderschatting van de tegenstander is even-
we1 altijd levensgevaarlijk, dus mannen weer niet aL
te optimistisch zondag.

Oldeboorn 4 tenslotte won, zoals we verryvacht hadden
met rulne cijfers (f-O) van Tjongerboys 3r al leek
het er tot cie rust nog ni-et naar. Dc meest fraaie
kansen werden on zeep geholpen door een ijverige,
maat" onattente voorhoede. Het waren de gasten die de
scóre openden en wel in eigen doel. .. ! Toen was het
hek van de dam cn vielen de doelpunten al-s rijpe ap-
pels van 0e boom. Zondag uj-t naar Wispolia 2 zaL hen
wel- weer een ned erLê"ag te wachten staan menen wi j ,
alhoewel ze thuis sl,echts met 0-l van deze ploeg ver-
loren hebben" lïe wachten maar af .

J .ivi.

-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
T.V.V. - OLDEBOORN.. 2-2.

Gefelíciteerd jongens met deze prestatiel
Voor de rust leek het er niet op dat we dit resul-
taat zouden bereiken, w€zarschijnfijk waren we wat
geïmponeerd door het spel en gedrag van Soudi v.d.
Heyden van TVV en door het irriterende optreden van
de scheidsrechter.
Tevens leden wij te ,vaak onnodlg balverlies en werd
er te haastig gespeeld waardoor goedbedoelde passes
nlet .op hun plaats kwamen, de inzet echter was forni-
dabel.
In deze periode lipen we een achterstand op va^n 1-0,
dat deze stand nog niet groter werd was niet in de
laatste plaats te danken aan het goede keeperswerk
van \t'anden. Het moet trouwens gezegd worden dat llian-
der de laatste wedstrijden geweldig in vonn is,



komt dit nisschlen door mogelijke eoncuruentie?
Hoe dan ook zo'n instel]in[ vino ik fantastisch!lïat-mij ook van het hart móet 1s het herhaald.ri;tgogde optreden_yan-Sieger, ook hier eerr geweldigëwedstrijdmentaliteit. Trouwens, de inzet van alÍejongens is buitengewoon, dat de resultaten daarmlsschien niet heremaal-inharent aan ztJn heeftwaarschi.jnlijk andere redenen waarover we intern
ons goed rooeten oriënteren.
Jarnuier genoeg-kw3m er jgist vdór de rust een onge-lukkig tegen doelpunt bij waardoor de stand op E_O
kwa&,

In de rust werd een andere tactlek bepaald, eenmeer aanvallende, met drie spitsspelers een &eer
bewegend middenveld en een opkonende laatste ![an.fn het eerste kwartier nei de rust kwam dit "" 

jerr-
met lenoeg'niet helemaal uÍt.
Hierna werd er door onze jongens een soort a]les ofniets gespeeld en hieruit ontstonden voor ons eenpaar reële kansen welre echter niet benut werden.
!"1 bereikten we hiernee dat de achterhoede vanTwsteedschaotischergingvoetba11en,waardoor
er steeds nlnder ballen bij de voorhoede van TVV
kwems4 en de angel uit het-elftal van TVv *Ë"à ge-,
haal-d o

uit één van de vele oldeboorn aanva[en werd er ein-delijk door ons gescoord en wel door Tiemen.Proficiat riemen je eerste doelpunt voor je nieuweclub en &aar miJngevoeJ- een zeeb verdiend-doelpuntvoor.je tomeloze onzet. gedurende alle wedstrijáen
9f* je voor onze cl_ub hebt gespeeldr hr het:hék vande dam is konren er vaarschijnlijk mèer doelpunten
van jou voet.
Natuurlijk was het Lykele die het Selijkmakendedoelpunt sccorde nadàt ,IVV op niraóuleil.se wijze
!99lpunten had weten te voorkomen. Nognaals harte-lj.jk bedankt jongens voor dle geweldige inzet,, wan-
neer jul-l-ie zo doorgaa"n kan ons een kópposltie in
deze competitie nlet ontgaan.

Er is nog iets wat ik kwijt moet en dat is het
enorne enthousiasme wat onze supporters weten op te
brengen bij aL onze wedstrijden, vooral bij orr"à



uitwedstrijden, cie steun die onze jongens hierdoor
krijgen is van onschatbare waarde en vie hopen dan ook,
dat onze supporters aan het eind van deze competitie
tevreden zluj-Len ziyn over de geleverde prestaties vatl
onze jongens door uw toedo€í]r

De óeeiom reis van Terschelling near Otdeboorn is,
zoals U zvll begrrjpen, iri de allerbeqte stemming ver-
lopeno 

:

lVe danken onze clubsecretaris, de heer Spoelstra, voor
de goede organi-satie, alles l1ep a1s een fluitje.
Ook bedanken we Jan de Wagt voor het veilig overbren-
gen van onze jongens en supporters.
ï/anneer we hem nociig hebben is Jan de lïagt êf,r een
geweldige geruststelling. Tot slot moet ik een ver-
missing melden en'wel, tijdens dc wedstrijd hebbeneen
aantal mensen hun stem verlorenr [lr hopen we maar
dat ze die volgende week bij onze derde opeenvolgende
uitwedstrijd tegen Oldeholtpade hebben gevonden.
Tot ziens en wederschrijvens. '

De llian Met le Pet.

-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-

RETOUR H,iRI,INGEN. -
Om deze sportieve dag goed te beginnen, ben ik maar

eens vroeg wakker geworden" Eerst 20 min. tri-mrnen en
daarna op mrn racefiets een slag om Olcleboorn.
Toen aeze vieze gedachten over waren ben ik als de
bliksem uit bed lewipt en kon dank zei mij goede cofl-
ditie nog net op tijd de bus halen.

Omdat Oe chauffeur nogal kl-ein va-n stuk was en zotn
grote bus onzer ?;-Jn kont had r mocht \i leger voorÍn.
zitten om hem de weg te wijzen. Gelukkig wqs ik niet
de laatste in oe bus, want tussen Grouw en leeuwarden
stonden er nog een I'paarrr te lif ten . Zeker alvast
vooruitgelopen of zo? Het zLJn ook altijd de zeLfde
die hard trainenl

Toen de club dus conpleet was t zetten de supporters
snontaan het nieuwe clublied in. - 

"le 
ha de hiele

wi-átO yn us hannen - Spoelstra was het hier niet mee



eens en deelde daarom prompt de blauwe kaart uit.
/rchteraf bi-eek dat we deze kaart nodig hadden omons in te schepen naar Tersehelling. ÈenmaaJ_ aar.
boord vieJ. het mÍj dírect op dat onze spelers bij
$qrry in goede handen waren. Nadat hij de opstel-
ling bekent had gemaakt, zoehten de jongens-zonder
protest hun positie o.pr tussen de kratten en deflessen en onder het genot van een kopje koffie
werd de reis voortgezet. I0jkt en dat noen ik nog
eens cond itie-training.

Onderweg kwamen we een sotr t omgebouwd landings-vaartuig tegen dat voJ-zat met Terschellinger nofa-
belen. Deze hadden zeker eieren voor hun gleld geko-
zen en besloten het eiland toch &€ar vroeltijdÏg
te verlaten. Dit bleek weJ- duideli'jk uit het-roÍ-geluid wat ze de misthoorn lie.ten produceren.

Nadat enkele dames nog even hadden gecontroleerd
wat ze rs morgens hadd,en gegeten, beróikten we heteiland, de kglltein gaf drie stoten op de hoorn,

- DUS ZE lïJREN GE17/./IRSCHUiJDI -Eenmaal aan wal.- zetten we koers naar
OIFE - 3XR - EETC0URNIR l'MoUST.r,Ciffi',

Eigenaars D. l1i-egmans, Boomstraat 3ï,-39
lti e st-Terschelling, Tel . 05620 - 2304 ,Dit adres ze\ ik er even bij zodat volgend jaar ie;

mand ons daar van te voren aan kan kondigen: ''
(get is na.aielijk ee.n ondoenlijke zaak-voór een kas-telijn om als jq 's nachts om t, uur je tent sluit,rs morgens om 11 uur 40 man van eten en drinken tó
voorzien).
I\{aar gelukkíg mochten we naàr binnen.
1i/ieger had intussen een verdwaalde taxichauffeur
de weg naar het café gewezen en nadat we wat tafels
e.n stoelen recht hadden gezet, besloot de nog sla-perige ober on potlood en papier op te'zoekeÀ, zo-
dat hij een eventuele bestelling'niet hoefde te
onthouden en met wat geduld kwamen we al_lemaal best
aan onze trekken. Sipke en Jne H. zaten gebroeder-
lijk aan één bordje patat, tenvíjt pietjó zítrn uit-smijtgr deelde met Keesr'die op zijn beurt zíjn *uitsmij.ter. weel -deel-de net $ipker eíl toen Honkyriep; t'Jelke Séét me nog een Latietje'r, had ik het



idee dat we ons daar aardig thuis voelden.
Eemaal _op het -veld aangekomeh bleek dat wi.eger detaxi-chauffeur wéér cie weg naar het vefd had móeten

wijzen en kon oe wedstrijd beginnen.
Sangezien ons'le elftal de goede gewoonte heeft om pas
in oe 2e hel-ft te gaan voetballen, scheelt dat na-tuurlijk een leuk stuk schrijfwerk en begin ik dus
maar met te verteLlen hoe we van die z-a achterstand
afkwamen, De suporters-vereni-glng hadden hun strate-
gische wapen (Sipke met bierfles) achter het doel
van TVV gestationeerd. Tienen, die wat dorstig w&se
had di! goed gezien I l{ij kreeg de bal voor ztjn voe-ten, richten op de fles, haalde uit €.ír,. o. tcnátOe met
,e-en geweldige kogel de bal in de richting van de fles.
Maar wat janrmer, jammer, jrtnner, de fles-werd nietgeraakt,wan! de bal bleef tussen de paten in het net
hangen (z-r).
Het 2e doelpunt kwam iets chaotischer tot stand.
Sipke h-ad ?ijn bierfles leegr €n omdat zíjn verzor-
Elr zeeziek in de drinen was bli_jven liggèn, moest
irij zii! post verl-aten om zeLf eón volle-frós te gaan
haren. Het ontbreken van sipke schepte nogar wat ï"r-warring in onze vocr hoede. &laar Hariy greep snel in
en lj-et onze nieuwe uit Rusland aangekochtè spits(een zekere Jant Jeme Ester) warrn lópen zodat Rlnze
vervangen kon worden.
De scheidsrechter nan daar geen genoegen nxee en Rinze
moest terug komen om zíyn vervanger aan te wijzê{t.
Na wat heen en weer gezoek zag de scheidsrechter hemeindelijk staan tussen het hoge gras. Nadat de arbi-ter bij Rlnze zijn verontschuldigingen had aangebo-
den met de woorden: "Vïat wil je, dat scheelt oók ze-
ker 100 pond) werd de wedstrijd'hervat. Jantje kreegdirect al een mooi.e kerns. FIij liep zich vrij en proJ
beerde net een lange afstendscbot het doel te berei-ken. Maar omdat Sipke nog steeds niet terug was opzrn post, ging de bal rakeli-ngs naast, dit nooie
schot gaf onze mannen weer moed en met zrn allen be-
storuden ze het cioel van TYv. Toen ze dus met 2l nanin het strafschopgebied stonden, kreeg de scheids-
rechter ttsyn nocht,r etl fl-oot af met de woorden:



26 is de bal wel ver genoeg over de.
weestlrr Nu was. lykele het wel met de
eens r

doellijn ge-
scheidsrechter

2-2 do", en dat terwijl sipke nog steeds nÍe t terug
wês..ïedereen.rvas dolblij (m.u.v.TVV) en Hamy zorg-
de voor een nieuwe truc.-Pietje nooest zíeh wann lol
pen om de defensie te gaan versterken. Hier was dusduidelijk sprake van het tnzetten van de JOKER(Pietje is Í1.1. de enigste betaalde speler in 0f boornhij werkt n.1. bij de defensie). Veel mocht het ech-
ten niet baten want korte tijd later floot de scheíds-rechter voor "nE L I"ÀTSTE lutl.ÀIJt!. é(lit had ik hem trouwens na het eeráte kwartier al
toegewenst ) .

Natuurlljk- bleef ik te lang 1n de cantine hangen
zodat ik Í-q looppas naar de boot moest. [oen ik-het
politiebureau passeerde zag ik nog net in een flits
dat er een aanplakbiljet Èerd opgehangen, Daar stondiets op van rrwanted Vfanderrr.
Eennraal- aaf,r boord werd deze sportierie dag op een
sportieve manier voortgezet. Iedereen was Druk be-
zíg. Onze watersporter Blankenbe{g gaf navigatleles
op het achterdek. Pietje speelde met zrn vriendinilHarte Jagenrf op het voordek en bij gebrek aa^n eerr
gokkast speeloe .rlne ll. ttZeesLag per eonputer,t. De
supporters speelden een "Pompen óf verziripenil tegen
het le elftal en Rinze speel-de met Élarry rriVlens eigerje nietrr. Het ging er erg gezeJ-lig aan toe, zdat
we in Harl-ingen waren voorda.t we het wlsten. Toen
we weer met zt n aLLen in de bug zaten stapte Honky
als laatste in. -Hij was 11.1. met de opdraèht belaËt,
dat er niemand in lJarllngen mocht blijven hangen.
De bus kwati in beweglng en het ging rlchting Leeu-
warden. lïaar na nog geen 5kn had je het gedonder in
de gTgVen. /illemaal een volle blaas en geen wasknij-
pers bij je. De chauffeur wist raad en stopte keuiig
op een parkeerplaats bfj een rrPrrbord (van pissen).
Xnkele spelers presteerden het nog om eell sprlntje
Aa^rL te trekken om als eerste de bus te verlaten.
Even leek de zaak nog uit de hand te lopen, want oprn twee meter hoge schutting hing een bordjeffverboden te waterenil .



Maar nadat de chauffeur me verzekerd had dat de &ees-
te jongens in deze conditier die boogte toch niet mesr
konden halen, werd de reis voortgezet,'.
Eensgezint werd het 'rlVe gaan naar Romerr ingezet. Nu
zag Spoelstra het wel- zitten en girÍg spontaan net de
hoed rpnd om extra benzinegeld op te halen. Piet en
zrn vrouw hadden voor zotn lange reis te weinig brood
bij zi.ch, en besloten daaron &aar vroegtijdfg uit te
stappen..Eígenlijk ja.mnier want nu he bben ze net genist
dat Blankenberg in zr-Jn nabeschouïtiing de jeugd-.onder
de suporters.vergat tc bedanken (cn dat 1n het jaar
van het kind ). Toen hij dus even om passende woorden
zoeht om onze eharnante dames srrpportsters te bedankon
naakte lirieger listig van deze gelegenheid gebruik oro
met het extra benzlnegeld de chauffeur om te kopen om
ons toch nlaar naar Oldeboorn te brengen.
Nog net op tijd konden we de chauffeur het nieuwe
rrverkeersbordtr aanwijzêrro Na het Lezen van dit bord
moest hij krachtig remmgvs zodat de bus precies op het
Doolhof tot stil-stand kwam.

IreO.

-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-

In het verslag 'rRetour Terschelling'r ut"án 
"rr-kele nannen verkeerd geschreven I

].e. Voor Kees moet u lezen trDouyverl

2e. Píet zíjn vrouw heet nlriesiett
3e. Pietje T ziyn vriendin heet trïendy.

-==O==--

Gehoord na reis Terschelling in Hotel Goerres.ttlk heb op de terugreis maar 2 boreJd gehadrl
"Ileit moet niet zo liegen[t'Sinds waruleer weet Fedde het beterrl
"Het waren er 4, ik heb de lege glaasjês neegenomen rr

Fedde liet inderdaad 4 plastik glaasjes zien,
J .H r-.4.

--==O==--
Ln ztn jonge jaren heeft Jetle op de H.3.S. gezeten.
Vanwege het lekkende dak, zeker.



OlpIB0oRN 4 1 iIJ9NGER B0J$*-4.".-
Na de 5-2 overïvinning tegen dezelfde tegenstandersl gingen wij met goe-

de moed het veld i-rr,
Y/ij hadden dan voor de thee verreweg
tot scoren"

de meeste kansen malar kwprnen niet
Voor r.Lrst was Ids uitgevalJ"en dus werdtrgood ol-drt (agt woord lees je te-
genwoordig elke wcel.- in het krantje) Nijholt van hulJ gehaald die ge-
bruikt een goede after shave of was Íiet sonnerna, llijholt?

Na rust werden de kansen beter benut we kwamen da.á ook al snel op 1-0
daarna een even,goed opkomend Tjonger Boys met de wind 1n de ru.g.
Maar werden goed opgevangen door onze achterhoede.
Ziezo' door dit,schrijilen. m:l-sschien. opslag err cen gratis consumptie en
emmertje melk (Louwe Je1ke en Kees),
later werd er al- gauw 2-O van gemaakt. Toen kregen we nog een penalty
mee die werd benut door Ynze, j-06
Toen werd het ook al snel /r-0" Ik meen weer door Berendr êo innde laat-ste mlnuut een. doelpunt op de maní€r van v.Hanegem door trïout.
Verder Ids beterschap toegewenst en Jappie leOaàt<t voor het fluiten.
Yolgende week maaT \ryeer z punten tegen de koploper trl,ispolia.
Ïilill,-ie had een,paar ijskoucle voeten aan de lijn, dus eèn paar woll-en sok-ken op sinterkl-aas, Cor"

lanmert Vi"sser.
-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-o-
ZNTENDiG 24 NOVEI\{BER "-
0p deze heerJ-ijke
ten uit Eastermar
Een verslag van de
stel-lende publiek

voetbalmiddag, het weer aangaande, konde.r? we
ontvangen voor een partijtje voetbal_len.
wedstrijd is volgens mij niet nodig, omdater wel- aanwezzg was.

onze gas-

het belang-



Yoor $it^publiek was het weer eens een prachtig schouwspel. Ze kondennaar liefst acht doelpunten bekijken, hoewel ze niet varl onze kantkwamen maar van di.e van"oe tesenlartíj. r\raar j;, ;i; h;{ ilbii.áË'tomtkljken naer een wedslri;q'.'van-hei ,,zaíereagmióaagii-' u-_- kiJk;-;" naarde-prachlieg doelpunten die, ja.mmer genoeg, tegeá óns *ordón gemaakt.In feite is het maar een geiuk dat"onz*-tugeË*tanders zulke mooÍedoerpunten maken, zodat wii op deze nranier trót puuíiet kunnen uri;.ru'trekken. ( ? )
Komende zatbrdag nroeten we tegên /,ugustinusga spelen, waarvan we vorigekeer met tien. tegeh.'+ul verloien. lis zulleÀ er waarschijnlijk zaterdagook wel weer êen aantal fraa:le doelpunten zi1n te Èewonderen.Daarom: konr kijkent ttlhe show must go onil.

Dick.

--==OOOOO-=--
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PR0M0TIE-DEGRIDITIIF@.GEL ING Z0NDjGY0ETB.q SENIO nEN SEIZOpN 19?9-19 B0 .
le klasl De ka.mpioen en de no.ts 2 €n 3 pro&overen naar de 4e klas KNIIB

De nots laatst en voorlaatst degraderen naar de 2e klas.2e klas: De kqnpiggnen van de 2e kl-as I ón B promoveren naar de le klasDe no.rs Jaatst degradéren naar-de 3e klas. .AfhaJrtófijk vanhet aantal standaaidelf tatten, oat [.it áe 
-:e klas próóóveertnaar de tweede klas is'het mogelijk, dat Oó nunnerË laatst vande 2e klas een beslissingswedétrijo'spelen 

";ó;-ód piáàtu inde 2e klas.
Res. le klass .De kampioenen van de r€so le klas lur B en C promoverennaar de r€sr 3e klas IO{ïrB. '

De no.rs l-aatst en voorlaatst degraderen naar de res. 2e k1as.Res. 2e klass De kanpioenen van de resr ,3- kl;;-; -i7n p promoveren naarde .Pês. le klas. le nof s laatst o.egràOeren'naar de 3e k1as.3e klas; De kampioenen yan de 3e klas li t/n-T p"áÀó.r""en naar de 2eklás ( standaard-elftailen) of re's. ee-kráó (;;;.Ëïïi"ii";i," Dê no.rs laatst en voorlaatst degradereà-naar oe 4e klas.4e klasl De kampioenen promoveru' nrá" de-le klas,
EET /,FDiIITNGSBESTUUR BEIiouDT zrcll HET npcHr,vooRp.ROMO,rrE BrJ rcEUzE T0r


