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VAN HfT gr'ruUR

i{ognad-s de tunneL.

Yorlge_week donderdag ls Êsn afva"ardLging van de
voetbal,verenlgÍ.ng-_€n pLaats e1l Jk b elan g óI deb oorn,
near ProvincÍal-e lYaterstaat in leeuwarden geweest'
on_alslog ta onC.erzoeken r.raarom er gêen tunneL korrb
onder de rondweg lengs Olriebooïrt.
?cals U uit ander.e pub3.lkatlef s en krante artikelen
wel weet, heeft de voetbalverenlsing z1c'ir nogel
ingezet voor iret nraken van een tunnel.
ï{u wiJ van raadslerlen hadden gehoord dat er van hunkant niets xneer aan te doen vláe leek on$ clit nog een
mogelljHreld om zelf navraag te doen.ltt zo zaten wlJ daer die ilondlardagmorge,Í], onder hetgenot van koffie het verhae.l- e,an te Lulsteren vantroylnclaLe Yíaterstaet .Ïa het kort kwan het e? op neer; er j.e geen geld
vaor ondat de gemeente utingeradeeL het-Laat-afvreten
en U moet bl.lj aiJn dat de weg Aklanrn - OLdebooï?
nog worclt opgelanapt.
NatuurliJk heeft die
niet zo nedegedeeld,
VoIgEne Ír, Hoekstra
ook schrijnend en 'rvíêwat er: straks net de
voor ons ultrolt'j
ïn het oorspronkelJ.Jke plan zat een tunnel en een
aangepast krulgrunt -bli- de FJfirlanewer/ ïïJ1ttert"àgsweí
en de $paretrjltte, ln. ile vorm van voorsoiteervakËen.le kosten van d.eze gehele reconstruktie van af akknrmtot .net over tle vaste bnrg over de Soorrr u ou voor
75 /" rvo::rlen gefinanelerá ëocr ile Provincle en de reste-
rende 25 ?1, rlocr de gemeente UtingeradeeL. Nu deselaatste lyegens geldgebrek heeft ïrloeten afhaken, 1s uenhei p]..an opnieurv gaa,n besturleren en zljn verschilr-ende
voorzieRingen geschrapt, rvaaronder de tu:rne1 en de
voorsorteervakken bij de Sparstrji,bte.
ïiet betekend voor ons ook áat wij niets varr iret gravel
oefenvelfr rnoeten lnleveren.
nen schraLe troost.

--- z --- 
urv voorzltter"

ulJnheer ir. IÍoekstra het oas
Etaar het was weL de sLotsom.
was cte gel,clkrapte bij hr:n
zullen er het beste van hopeu

troonrede en nillicenennota



ContrÍbirtie "

3en d*s*r riag+n i{uat U I},"rrk Reitsne ïfee? 1sn$Ê tle wening'*n
aien Sg;,n vo*r het intrerl Ya'?:' de dc:retsgrs ga3'rl*n.
i{u aí}n over de te l-r:nan b*dr*geIr^bi-l- sorxigen uïs.g*ïi
t;ïàtËn en _''{.j uiin so ber{}ldcaig-i.g U dat eens ï1it d"a

ëeeken te dr:aË v;at €e al-gerana 1e;3í1',r*ï'g{1'dering op
vïi,Jdng 3? iunÍ 1980 heeft bsslot*n.
H,pt"voórsteÍ ".rsi h,et bestuur lrleld ln 4at C* dc*.at*urer
g*id*rn *J.et 'rerbocgd zau worden maer w#t1e rasn het
ófu:,l"bl-ag ontvengen-dan .aou reen f 10r* a*e:r noeten
b+te.ïen. De a,*i:wexige :.:sen warsn ïret laier trJ"et mee s*Rs
en.vàngán dat tle doiia*eursgolden v*rhoo€$ ncelten ',?oÏ'd*'n
ná*r f 15e* psp Je*"r en nét alubbl"ad f ??r*
Yosr al-l-e'dgicieltjtlre:.d hier een oversicht van de n'!"1

gel-dende contribut*e bedrageïl:

Oen$n1à.t Èedragen ziJn exalusief de bondscontrlbutie
dié de t-eden nóeten ÈetaLen' sn rne-rqg1"9{*sIg$l-q,g-gFc4g*
met l_ekker warm water na ce.. tbulsvie-dstrli+en +4 d9 -oqq.
ffráa! wiffcn oie áó"neAráSenj'tnnen door aÈtoua"blsche af,-
schrliyl:rsen" fitaêï'VoOr Durk fieítsna U ae'n het eind va'::r

het vórig-eeízoee e€n asnirï.e"e.gkqáql -heeft gegsïsÍi.
Hegryaen-rtrie deaa ka-q.r't nóg Fiq:t bii _d?.pen}:ngÍÀees'ileï
nen6eá lngelevexrl vragen wij dringend dit a3'enog
spoedÍg te d,oen,
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WEDSïRïJD-

Oldeboorrr -

Àfgelopen ?9lrg?g r4oesten wJ.J tegnn onze lmer n hardeaartsrlvaa.f-* HDtr Het leveráe de taatete Jaren ariija
e€n tlruieoverwinning gp en rrtt werden we áogal e€ns-
{g!t-e1liik F fíguurrtil. ?fs"!3-ac!r, dus rvoidr he{ hoos
Ê J a de punten, zcvrel tnrrls - aLs uit; snsr eens ee11.jkte verdglen, dan verieert het eens.'su tbuls arjn-wË-er
a'1.nee_begonnen en ult zten we wel, sle weet veianaerthet gellJk weer;!]ryrgt iq not pL*ays w"innlng,i 

-aílris'ae
legendarlsche 

"p}1 _Bob!r- Moore.) ne- eerste tlintíà
m;inuten warea.*p1.degeIiJk voor grsr we hadde;-tóËn noeg::d*rap1+:dï-tft en onàs verdeffgíng deed Aát nretís-a,a&. t tlnze voorzltter zeL na ile wàdstrljrl det hll ueáustteri:reden waE over zlJn twee doorzakkers.-Het stlr[ïe-'doet wel stof opwaaÍen en ar zaL neg wei rÀàr-ieËiletof
komeí. ) lgear na- diE twlntig-nrnutáá*uálonn*n we EuteeiiSttenrg_te sakken en enkeJ,e fiI/r epelers Segonnen wàer al"vanouds te lcni.po{ffi, spu_getr tranaSes e9vën, trappenr *t;.$rkele van on1ê. J-ongená hadiien hei er*duidáLiJk'iroËltr jt
pe*f .utaatr J+ dat hoort er nou e€nnaa1 biJ, n

EerltJk opzlchtlg wraak nemen is 1n deze-sport helaassvraarder dan vies gemeên wraak nealen, bet iraart snàá suorter nlet mooler op, ne,a;r het hoort erÉrj zegi-nen.--[jr-íràiil?ot de rust bleei-het 0 - O.
Na de nrst hran Hng -luLlig_ 9p- een 0 - I rroorsprong,
lqA-werd- geprobeerd on gàff jk te m,ken.
-b}rk€re schoten glngen rakellngs qaast of overr het wastenslotte BLnne diê er beb,eeràt t - I 

'ralr 
naatte. .'
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Zondag naar Sakhulzen, ook dan rekenen wiJ weer op
onze [eroutrneeràe suPPorters !

JAI{.

I ; il*--",rI* ;u;"* **r.**"; rrï.""**ul
red.

OLdeboorn 1A - NOK 1À

AfgeJ-open zaterdag begon voor ons cle competitle' Een
week later dan de andere elftallen, omdat de ploeg
t.egen wie vre de zaterdag ervoor hadden moeten spalen
rLch teruggetrokken had. Het zoll Yoor ons de eerste
keer zljn dat we twee meal drieklvartier moestea speJ.en.
De wedstrlJd begon goed voor ons, want na ongeveer viJf
rulnuten geepeeld te bebbenr' gtondenr we al voor met 1 - Oe

_ dazrkzlJ esn mool schot van Jan Kroes in de linkerboven-
' hoêk. Deze voorsprong Eoaden we helaas uraar een half
' uur volhouclear, want in het lap,tete lwartler vmr de

eerste beLft, liep het vol.\onen spaak.' BÍnnen ean páar rnÍnuten zowáar twbe goa*Ls achterel-kaa,r
€rl een nÍ.nuut voor de rust nog 6én!
l{a de rust l-eek het al ntet veel- beter. 'rï€ }*tamen behoor-
llJk onder dnrk te staan, wat na ongeveer twlntlg mlnuten
spelen 1n een goal voor Ï'IOK resulteerde.
Tooh hebben we zelf ook gerroêg'kansen gehadr aLleen het
3-lep alLenaa3. nlet zo gladJes meer.
Er wercl vaak tegen ons afgefLoten voor bultenepelr wat
nlet al.tijd klopte.
Dat heeft ons zeker doelBrrnten gesoheeLd,
fíe hebben zeLf nog één keer kunnen scorenr dankzii Jan
valr iler SJoude, die zeer attent teageerde tosn de keeper
een bal niet goed kon verwerken.
Zo wercl bet 2 - 4 en clat was tevens cle eindstand.

Harmem Nunan.

( gelukklg lag het nlet aan dÍe twee naal ilrle kwartier)
re d.

--- 5 ---



Nadat errkele "zwakke brcedersff níet alleen dins-
dag nraar ook zaterdag avond veer sportief varen
geveest, stond wel vast dat vooral zaterdag-avond
de conditie veer optimaal -o-as te aoemen. Sommige
mensen konden echter niet meekoÍnea en noesten
alLengs afhaken. Maar ja..,. .zeffs zaterdags-
avond is het een a,nateuristische ftsport beoe-0eninErf
en we moeten dit dan ook nienand kwalijk nenen denk
rk" Gelukkig dat enlcel-e ttsterkere broedergÍ niet
behept zijn rnet deze hobby en vandaar dat w€ zotr-
der vrees naar Wijnj_ewouden giagen.

o.p.v. 2 - oLpEBooR$j2_ ( el )

Het een strakke sind tegea begon O.D.V. met als
sLuvende ( en teveas brute ) kracht van D, Yagenaar, onstuiínig
aan tc vaIlen. líaar onze routiniers konnden hieraan sinpcl. het
hoofd bieden. Er verd zelfs heel knap gecormterd. Dit resulteer-
de al snel in een 0-1 staod. J. van Íalgbeek rultê op richting
strafschop-gebicd via de achteri"ija. Iedcreen vervachtc een voor
zet cn hiervan profiteerde hij:Privna: door de ba1 droog in de
korte hoek tc knallen, VaaJc raakt ons tearn bij een voorsProng
enigsias in panlek maar deze maal viel dat best mee. lfe lietea
o,D.v. rustig komen en gokte tcrêcht oP de counter, van lin.ks
kregen v€ een identieke situatic als bij de cerste goalr doch

deze rnaal trok J. Kal.sbeek de baL voor en K}. Akkerman staPtc
er Èbekekcnrt overheen lraarna T. Rodenburg de baL kon inschuivea'
Ife mochta voor de rust ?e}.fs nog op 0-3 komen doordat S. Tcunis-
sea zijn contactlenzen niet goed zaten en daarom niet nisten
maar geuoon kOel de keeper passeerde. Q.D,V, kvam vOor rust nog
terugrnetl-3.

In de tveede hilft kvan de sPanning terug" J. 0tter
probeerde in het strafschoPgebied een tegenstander ondêr de

zoden te werken en dat leverde een penalty oP voor 0.D'V-
Deze verd uitstekend benut. Deze Pennalty vas het laatste tra-
pcn_feit'van 0.D.V. Ze waren conditionee] niet tegen ons opgevas-
sen ('*'aarschljnlijk allemaal eyakke broeders die behept zijn
,'net enz" ena ,) n" eindgtand r'rerd dus bepaald op 2 - 3 en
dat bctekent dat het tweede elftai 3 Punten uit tvee wedstrij-
den heei t.

,
$.r



Vsetbalwereniging*OLDEBOORI{"

voor het " derde e1fta1 i' bestaancie uit:

{.. houyer, - J.,.1Íiguq}pJrÉ
E. Rodenburg - A. Bergsma
P. Hoekstra - P. de l4eer -Tfï4:ffi'ereF-
H. Poepjes-- J. v.,&-Stuis

* T, $e Roqq -
- R. Hiemgtra -
l.Í, Hofstra -ffi

het sanenstellen van het elita} --bij de thuisvedstrijdenl het ontvangen vàn
de scheidsrechter en de bpelers van de
bezoekende vereniging --
het invullea van dc ruilforimrlieren --
het behcrca Ên onderhouden van dc uedstrijd-
baLlen --

De mlnlmrnn ehm d$r:

&frswpsr #?

9e sfglcrl vtracbten van hern, dat hij in staat
is orn bij eca cvcntuel.e afgelaste h,edstrijd de
voetballlcdlng door de modder tÊ haLen en daar-
na tegcn de thuisgcbleven echtgenotes te velrtel-
1en dat hÊt een f'pittige vcdstrijd" uasl terwijt
dan tcr zcL"fder tijdea "zijn elftaLf'ongestoord
een plaataelijke tokatiteit kan bezoeken,
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SPREUKEN VAII Dg VEEK.

UÏTSIAOE}T.

Toon ninuner cigen initiatieí,
Zijn er klachtenr vertcl het rond, Ínaar,...
nimmer aan dcgcca die ze veroorzaakt.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Hler voLgen rlan weer cle uitsl-agen van de ln het a^fge-
J.open ïÍeekend gespee3-de wedÈtrLJden.
Voor clg v.v. een nlet erg suc.cesvoL weekend, met naar
éên overwinnilTg dat van's€n. 2.
Het jun. C eLftal lijkt iets bij cle wal- op te kJ-auteren,
vorige week nog met 5 doeS.punten rrerschil verloren
nu tenrggebracbt tot 2.
ï)e Dts hebben zeker het z$rase progranÍta van vorlge rveek
nog in cle beaen, het lukte dltnaa} tegen Irusun ook
niet heLenaal. -
Senlo?en 4 stelde ook tel-eur, s'bonden zeker te sl-apen
op het ïreld. In het eerste hrartler raakten ze met
3 - 0 achter, toeeo werden ze wakkerr ns,€ur het nooht niet
raeer baten, OIfB had het doeL 'rdic'htgespiJkerd".
ï{eL e€n v€rscblL met vorige reekr wê hadden zeker letE
mQer mogen vÊrwaebten"

trup1lJen I
,' F

,,
junioren

,9

,,
senloràn

,,
rt
,,

ntet gespeeld

,, tt
0ldeboorn
01deb00na
nlet gespeeld
Oldeboorn
0Ldeboorn
oDv 2
alet gespee3.d

ol{3 ?

--- I ---

Irrrsurn
Hrv. Boys

NOK

HuI
0ldeboona

O].deboorn

1-6
3c1-3

2-4
1-1

2 2*3

4 3-0

D

c
B

A

ZQ

2

3

4



Het zm. elftaL heeft niet
geval blJ R'ÍlT'.
Ste,nd eerste kLas FB zosÀk}lr.un 2-4 HI'I

gespeeld wegens een sterf-

2 Buitenp,
Robur
Ea.khuizeu
$parta

Boorrrb. 2-4 *t11dan2
Oldehol,tp. 2 - 3 Ol,deb. 2rifarga 2 -3 [erech.Z

1. - 0
1-0
2-0
2-0

-2
-2
-2
-2

DE NIEUUE RERREINKNECHT.

Even voorstel.len.,. ,AI{NE HAAYES, geboren en getogen
. in O}DEB0ORN, 19 jaar. En ar sinds j jàar lid/donateur van de
v.v' 0LDEB@RN. ?evens oud speler van de B junioreu. Nu voelt
hij zich al-s temeinknecht de 12e speler van ê1k elftal. !íant
hou kun je nrr met 1t man voetba|1en ais de 12e er Eeen lijnen
getrokken heeft. I'Ka1kent', noem je dat:zou Anne zeggen.
Het uitzetten van het veidr-voor het begin van de conpetitie
heeft hij gedaan net enkele bestuurslerlen. Moeilijk r,ras het niet
liet Anne weten, L'ant ze hadden gevoon het meetlint van de Firiria
Kno1. zondag. j.l. zag het veld er ook veer keurig uit. Een u.r
voor de aánvang van de wedstrijd had Aane, (ger*apend nret/in een
overall en stevige laarzen) ao strepen er r*èer nlt3es opiezut,
zodat de scheidsrechter de wedstrijd aardig binncn de 'rperkss*
kon houden. Dat 0tDEBooRN I het zondag niet verder bnacht dan
eea 1 - 1 stand lag dus niet aan de 12e man buiten de lijnen
naar aan de 1 1 die binnen de l"ijnen liepen... i

Anne vind het best 1euk ern te doen zegt bij, alleen
zou hij graag een beter hok hebben voor het rnateriaal. r'ïÍant
dan heb ik er ook meer aardigheid a.en", liet hij weten. De kall<
haalt hij op bij lÍ. de Jong; ?.o'n Z á 3 zakken heeft hij in voor
raad. roat moet ook ve1* vindt Anne, r'lrart ars er vee]. r+ind is,
heb je een zak per voetbalveld nodign.

Op de vraagnuelk elftal hij het beste vond. antwoor<le
Anne:tt lk.geef de voorkeur aan het ,1 e en dan Z.l,Í." '

0p cle vraag uelke speier hij het beste vond antvoor-
de hij:'f ïk vind ze allemaal even goed".

Leo.

€F€!G!G!-
--- I ---



"leg je oren esng te tntste", aeí onze voorzltterr ea
schiijf eens een etukje voor het krantje.
i{egatlef gezr*an en personea C.oor laten zakken dat

boefde niet, dat doen bepaa3"do personen aeLf t+elr als
je onze voorzltter in n*et vorige krantJe noet geloven"-Onze voorzitter begrijpt natuurliJk niet dat het d.an
heel nroeili jk tqord.t, al-s je niet over personen nag
ochrijven en niet een keer negatief Inag El{anmon, -uant
onr naan met stanvad"er W,H. de fotograaf te sprekent
lroor een goed,e afaxrrk moet je toch eerst een negatief
hebben.
líat leutor Ík nu eÍ.geni-iik' het kon n.b. weJ- van d.e

regerlng zijn, "als u slecht naar een bepaal.de plaate
kuát, gebruik d.an koophachtrdan kunt u goed aehter-,'
uittj aót,.nisschien zie lk aLl-ee wel verkeerd.
3n toch wi]. lk het eens oYer het eerste b'ebben, het

eerste lran onze zond.agskind.ereu, natuurliJk loop 1lr
wel. kie't rislco d.at .er over en weer stukjes in het
krantJe verschiJnen, maar d,at is uiteraard. onze be*
doeLlng. -
De wed.striJd. 0ldeboorn - IET heb 1k gezlon en lk kon

me niet van het gevoeJ. ontdoen -de gebele wedstrljd
t-lep lk te sprlngen en dansen om d.at gevoeL maar ktrilt
te raken- dat niet a3-tljd. de juiste utannen op le
Juiste plaatsen stond.en,*VoorbeàLd; dat kleine mannetje op rechte, had, voL-
geno niJ in het roid.d,en moeten staan. lliJns f:rzÍ"eas ls
het een levensgevaarlijke lcnrineltjespikker, ten voor-
<le1e vaJr ons en ten nad.eJ.e van d,e tegenpartij. Vol-gens
nlJ , Ja ik ga nir d,oor, ik ben toch aI d.oor het dolLe,
zÍjn €r neer nannen d*e niet op de Juiste plaats etaaa
€n on naar wêer volgens nLJ te spreken, het eerEto Ís
d,oor omstandighedan al Ín koopkracht achtenrÍt ge€taan
en yaffirege het gladde veld, ook nog vaak ondernit.

Ds verantvoord.eliJke personen voor het opstellen van
bet eerste elftal mogen natuurLlJkin bet eey'ntvolgen-
de k-raatJe hun mening hlerontrent naar voren 'l:reugen
en dat is d.e bedoeling dan ook, dat zeí ik toch.
Irïaar heren verantrqoordellJken er, vo3"gt geen restLtutÍ.e,
wat het laatste woord heeft te betekenen weet lk nÍetu
naar het klÍnkt lrel heerli.jk ingercikkeld,

--- 10 ---



Heren verantryoord.elijicen, mocht u aI schriJven d.anlaat 1k nij niet nret een ic3-ultje Ln bet rièt sturen
Ln d.e.geest_van I'schoenmaker hou je bij Je J.eestn d,atlaatste geeft me nog een .lrrange sÀaak in-de mond.Hler zLt een lcLein verhaa]-tJè aan vast, hot paot mÍs-schien niet ln een vootbaLkrántje, naar-ik d,aàht weldat het er oB d,oor kon gaan, d.at rierbaaLtje.
],iocht van een meneer d.ie er over gaar een oriefje

ontvaagen d.at ik vaardig voor d.e d.ag moest konen,
voor het kantongerecht en we} op d,e 20ste, maar ik
kreeg het brlefje pas de l-5 de.
Iienende dat ik iets van d.e wet had. opgestoken uitmija perlode in Veonhulzen -goed,e lcant uiteraard*'

scbreef d.ie meneer tenrg, ttu is twse dagen overtiJd.
met uw briefjet'.
I.lreeg.y?n die meneer een briefJe met het .rolgend.e;novertiJd kbnt bij mannen nÍet voor en schoerrnat<er'

bgo Je biJ Je J-eest", vandaar d.ie r,ffange snealc.ïk noest betal-en op hq! kcrrafoor net ijó, bij bestek
Í 60.-, het tijkt wet één of and.er eteniSe,-
Hierbij l"qt 1k hetrwant het wordt een geleuter van

r1a! leb 1k Jo-u d.aar, ik zaL u eeh,cer rEel-vertelLendat het tweede ooLi eens doorgellcht zaL word.on, pre-cies alsbovenstaande, verstand.ig en'd,i"p ernsti},
I,Tu iete mlnd.er ernstig, het ie u mieschien opge-

val.3.en dat d,e I pupillen b.et gehele weekend oàOer
water ?íjn-Beweest, and,ers koaren ze altlJd gej.ijk
raet het rniLf,ornuli,er blnnerl' en d.at was iaaíaaglavond.. '

fi'aarom sterspeler G"de V ni.et voor het vierde is
gevraagd qfgelopen zond,ag is voor nlj een raadsel en
dan naar Lenen van anders eïftalIen""Ileren dat gaat
toeh nietn beseft u wel- nat u d.oet? Ifie uoet er-
aanstonds d.e rente voor opbrengen, juist het bestullrr
.l{aar_1F oprecht bi-ij om ben is neJ.rd.at er geen
tunnel kont. Stel je eens voor, een tunneL àn een
nieurqe kantine, waar moet d.at heen?
Itjet aLleea een tunner zou het zíJnr tOrpheug, onder- d.e
wereLd.rr en ook nog eea kantine erbij dán zou het algaly ziin' even d.oorzakken in d,e kantine, €ven latenzakken in de tunnel, result?at, Baechus án ziSn-na_-
komelingen in d.e ond.e:nrereld..
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