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V AN HET ïEÍruUR,

Àfgelopen week is rle rerlactie van d.e voetbal-krant ïÍeer
sèËtá"i *et cle verkoo!. y-an arlvertentie nrimte'
i;;;Ë;n'ïerd-d;-à;;óàikbare nrimte meteen verkocht
voor een perloàè u* drie i;""; nu gaat alteen het lopênde
seizoen oncler áe náàe".Iori de'ons nu ter beschikking
staand,e faeilitelten kunnen we cie advertenties zelf
drukken.
À1 weer een vereniging
ondersteunJ.ng van haar
Daanrit bliikt dat a1s
bi- jdrage, de eerste die

die nid,{enstanders oPzocht ter
aktlvit eit en.
irót gaat on een fj.nanciêle
aangésproken wordt de aldden-

stander is.
;;hJ;; vààr advertentie is men vanuit de voetbal-
vereniging oot tóii! -rànaàeborrlen langs het voetbalvel-d
te krÍjgenr
Belde akties lopen goed.De nirldenstancler van oldeboorn
raát zieh van dê goède kant zien.
Íá--iiopá"rrtat aà-fËáem van de V.Y.strakswtardering kunnen
opbreàeeá voor aËg"tt'erdfe.aan de akties meedoen'
áíJlaé*ráa*nrhebbën ei het meest profijt van '
Dg;i aeàe atliviteitea ksn meer vóor de T.V. gebeuren
ó.aa uit de ccntrlbutte kan worclen beta'ald'
Laa.t dan in h;;-;;iloig-'1ie^pt bii onze actverteerdersr I

geen Loze kreet ztin. 
uv voorzÍtter

KCrilrB,ïFUSIE

Eoorrcl a}le naebtigingskaartcn nog niet bLnnea zLJn',
aa"L bágtn oktober een eerste kontrÍbutie-ineasÊo per
bank pJ-aatavlnden.---ítï-tetrefi-io-ae meecte gavalle!,de. heLft van ds
noraaal, vcreelnrÍafàa" koatríbntte 1980-L981 + d'e vol-
ledlgc bondskontrltnrtie.-- -D; hulrtl-gc-Ua4"áSun zÍJn reeds eardcr in het elub-
blad opgenoácn, de f,ond.ekóatributie bedraagt voor
*""io"Ëït i L4;Ó1,-oàot junioren J 9155 Ga voor trnrpillen
.f 4148. llat begtuur
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Feklame borden. 

-l
De ll.v. ls momenteel bezÍg aet de verhuur van reklame bcrden
bo::den aan bedrijven uit Óldeboorrr.
ï{a de goedkeurLng van cle Gemeente is na de sonrtelvaartnet cle aktie begonnen en dle verloopt naar tevreclenheid.
ItÍomenteel zíjn er reerls 12 toezeggingen voor evenzovele
reklame borden.
Yan de opbrengst moet cle V.V, lFí afstaan aÊ.n degeneentel-ijke sportraad, ter onclerstarning van de aktivi-teiten van anderesl:o:rtverenlgingen in rle-gemeente, Ci.eniet ln rle gelegenheid zLJn op d.eze maniei inkourstente verr,'iet:ven.
Teze afilraehtvan 15ft was voor de Y.V. Akkrun aanleldlngln de.spo:r:traad tegen êen gunsiig advles aan de gemeen{e
raad te stemrnen.
Gelukklg heeft rle Geureenteraacl toch gunstig beslist enplj1 w1j snel met de aktie van start-gegaanIe bo'rden worclen in elgenbehger vervaardiga naar een
ontwerp van het be'1riJf.
Ook het onrlerhoud is voor onze rekening.

UITSI.AGEN
?,at. senloren
Junioren A

rr "3
rr g

puplllen D

rr E
Í1

,, i

zo!1. s€R,
t,

1e klas fryf3.

GomedlJk ErI
0l-deboorn -
Renado 2 B -OLcleboorn -
0ldeboorR
ï:trsum -G.À.V..Cr -0ldebooïn 3
Ni.euwesehoot-

Boornb€?guul -
OLdeholtpade-
Ol-deboorn É
Robur -
Buitenpost
Akh:ur,l

- 0l,deboorn ZV,
ï.v. c. o
OLdeb ooïtl 1

Heerenveen I
0osterJ-lttens4
0Ldeboorn 70Ldgboorn 2
Irtrsum 4 2
Oldeboorn 4 3

Itlildan
Sparta
ferschelLtng
3a}lrulzen
H. n.g.
''iie::ga

5-0
-8
-2
-01
-0
-0
-2*3
-12

2-1
1-1
1-1
1-2
O-2
1.-B



STANDEN

Oesp.

Boornbergun 4

lïarga 4

0ldeholtpade 4

Oldeboorn 4

Ge'lí , Verl.

4

Gel. Pnt. Volr. Tegen

I 10 5

H}T
I"111dan

Akknrn

!erschelLing

Robur

Bakhuizen

Spaita

Suitenpost

4

4

,4

4

3

4

4

3

3

2

I

1

2

2

1

I

1

1

2

2

D

-2

1

2

3

2

1

1

144
75
65
43
9 10

10 12

10 10

34
79
27
2 10

7

6

5

4

4

4

3

2

2

1

o

3

3

3

Zoals te zien valt is de v.v.Oldeboorrr d.eze week
é€n plaats geklommen ên staat nu all-eên op no.vier.
Ook op aen vlerde plaats 1n de konpetltie Etonclen
de zatetdag senloren, naar met de nederLaag van
afgeS-open zaterdag kan dat weL eens de andere kant
op ga"a,n.Of gold hler; rhet oog van cle meester naa.kt
het paard vstr.
Het voetbalweekencl was ditnaaL danig onder de raat,
van de'tlen voor 0ldebooïn gespeel-Ce -weclstriJden
werden êr naar vier een overvvinnlng en tweenaaL
gelijk spel,. Misschien een reden om deze week op-
nieutr eens te gaan trainenr? U weet het, de trainers
wachten en het water is warnr. _



r[/EnsTR ïJD-

VERSLAGFN
0!PEB00RN - TERSCT{ErjtMc. . (_1-1. )

. ALs lre even terug gaan rraar de vorige competitic,
dan vas hct binnca en hritea de rijnea nogal gespanncn in de :*ed^
strijd tegen TERSCI{ELI,D{G, ue yáren inrmerg degradatic kandidaat,
aancn met ELSLO0 en T.V.V. 0n ni.et te degraderen rnoest 0LD8BC)ORÍ
I'fÍ$ruAÀt GguJr $PEtElí cn T-v.V. uinnen, En ,ilat deden ze dan ooknet 1-3. Het reEurtaat hienran vas dat oLDEBooRN, EL$I.00 cn T.v.y,
dc competltic eindigde net ieder 20 puntÊn. ondat er geen Bà-com-petitie vag bcsliste het doelsaldo cn oLDEBooRl{ cu T.Í.v. mochtenin de 1e 31as blijrreu. EIÁISO npest afhaken. Toch zullcn ve in deze
conpetitle de naann T.lr.v. aiet meer tegen kornen. De sportclubsT.V'y' ea Quick zijn gefuseerd en konen ult ondcr de aaan TEnSCm!-
Lrl{G, Het vas voo ons dug cen vemassing hoe TEÊscHELLrtIG te voor-schijn zou.komen, ze gtlan vel trree ptaatsen achter op oi.DEEoORtf,
maar uisteà in 3 r*edstrijden toctr g maal te scoren. Dus,.. ecn te-genstander die ue nict moesten onderschattcn.

onder ideaLe vêcrsomstaadigheden .fl"oot scheidsrech.;ter v/d, DA$ voor de aftrap en OLDEgOonr noctrt begim.en. En hiel_d
dc bal eêrst maar even op eigen heIft. Daarna begon de stormloop
op hct TE8SCHELLING8R doel. De eerste 15 min" uarcn in ons vooráeel,
A1 hocnel" dc cor.rnters van TEBscilELtrNG levensgevaar].ijk varcx!.Dit bLeek weL in de 17e nin. toêïr ze sael- kond*a rritbriken over derechter vJ.eugcl. Onze verdediging r+as reL op tijd terug en ieder_
een vcrïaehteá een voorzet. TERSCttEI,tïlÍG pro-fiteerde hiervan wantin plaats van een scherpe voorzet bèlande de bal in de linker hoek
en was het RïK LEN$ van ?ERscHEtLrJ{G die de stand op 0-i bracht.

Na de vedstrijd vcrtclde Du'gX ne dat het rnaar eeïr
'lulligtt bal.letje vas. 'T{onnaal haal je tijdens de trainir,g ,o,rr-balletje er 5OO maal achter clkaar uii", zii t i3, 'ïnaar ik"stanà
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opdatmonentwatachteroverzodatikernietbijkon.'|
Màar net O-1 achter gaf 0LDEBSOR1{ de moet nog niet op. RINSET {Aff
en JAlfilJE werdo reglfun"tig door de achterhoedc op- hun-venken bediend

; ;;ï-iERSCELtffC-aoet kian onder druk. T.ocq herhaalde zich esr
;r;; gelijke situatie ars bii het eerste doerpi.mt. Dê vcrdediging
Lras tc ver mee opgerutt naardoor TERSCHETLING vrii baan kreeg en'

alleen voor D[ÍBLiw"tctt te staan. DURK' die dat lullige balletje
nog in zijn achtcrhoo.fd had, redd.e op iormidabcle wijze. ( zuiten
de lijnen verd dsrk gediscucieerd over ttgelqk o"f juiste "tining",
maar éen feit blljft dat DURX een ttrcede tre-ffeÍ voorl*ran. l'IiidÍg
l*ram IIIËGER uit de duc-out, on zijn spelerE cven aan de trgernaakte

afspraken t' te herinneren. En dat hielp. De achterhoede bleef wat
nreer achter zodat rre wat meer greep op het niddenveld kregen. De

ingreep van TfIEGER leverde Ín de 25e min. biina Prqfiitr op trant

met een daverend schot teisterde AINSE de paal maar een doelptmt
rnocht het niet lrordcn.

Tijdens de thee-pauze constateerde ik dat ik voor
de zoveelste maal de verkeerde loten had gekocht en de fles genever
mijn neus weer eens voorbij ging. Ïn de kantine r.ras nijn dorst ook
al vlug over toen ik nerkte dat er pas tvee plakkertjes oP de GÀIÁ

thee poster varen gePlakt'
In de tweede helft Probeerde PIET de scoren te

openen door via een omhaal de bal. in het pupillen doel te deponeren
Maar hij juigde te vroeg. De scheidsrechter honoreerde dit ffbuiten
spelse doelpgntfr met een glirnlag en hervatte de vedstrijd met een
invorp voor TERSCHELLIIIG. Ver kwam de ba1 níet vant OIDEB0ORI{ bleef
jagen,llat sjouvden de mannm, wat af. De suporters kregen rrteer eerxs
voetbaLlen te zien aoals ze dat graag lrilden. OLDEBCIORN in de op-
positie en TERSCIIELLII{G goed verdedigend. En dit gaf ecn aantrek-
kelijk spel.beeld. De spelers kregen $eer eens appLaus als belo-
ning, En dat ig Leuk voor de spelers en het publiek. IICÍIIKY' Lf:KtE
en IIENDRIK belctten SERSCIIELLIIïÊ :'het counteren en lYl{EN en BINNE
drgkten achter de voorhoede aan, TERSCI{ELLfNG dat graag 2 puntjes
meê naar huis na.n liet een kaap stukje verdedigings-nerk zieu.
Maar toch kwan OLDSBOORI{ aan de gclijimaker. Aanvoarder JA$ belas-
te zich met het aeilen van een hoekschop. Hoog l*ran de bal voor en
in eerste instantie vas het de doelnan die probeerde te redden,
naar hij mlste. Toen dook JANIJË I{EESTER in,het gat en..... kopte
raak. Dgordat AlItÍE XRIJTTIJN de netten voor de vedstrijd nog even
goed had vastgezet, bleef de bal in dc touwen hangcn en r.reeg de
scheidsrechter naar de Íriddenstip. Voor OLDEBOORI{ duurde hÊt nog-
al even voordat ze Lreer terug varen op eigen helft. Ik had hct
idee dat ze uit pure enthousiasme JANTJE MEESTER aan het ingraven
uarien. Zo'n joagen hecft wat te verduren.....,stxàks wiL hij geea
doelpr.uten neer ryakcn.._Na de hervatting bleck dat de strijd nog
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lang niet gestreden uas, Onze gasten uarca
duideJ.ijk op rinst uit en dat Líeten ze dan
ook blijkcn. le uerden aardig op oaz,c hcl.ft
tanig godrcrra. ffIgGEB verwing RI$SË voor
tfTtLEH om zod,oende de voorhocde vat op sterk-
te tË houden. Dc achterhoede kreeg hËt druk
cn onzê laatste nan lÉep nrood aanil. D{JRK di.e
na de saa:rschuwing in BAÍ$IIZ,EN het lrat rue-
tiger aan decd met ttpratrvrrt deed zijn moad
rnaar af ên toe open. Maar aL die dan ook openging't.r......Ik zou in de vcrleiding komen on d.e bal er in te schie-

ten. Iíaar DU-RK stond znn nannetje. I'Íenignnaal hÊeft hij or,DEtso08l{
van een tegentreffer kunnen bchoeden. fin spee}de volgens de suppor-
ters langs de lijn; zondag de beste wedstrijd van dit seizoen. sít-
blin-kers hoef ik rmder aiet te noemsn. rk geLoof dat ik vel rnag
stellen dat zondag aiddag, 22 spclers voor 9o rnin. voetbalplcaier
hebben gczorgd. onze grrensrechtcr J.!{. vertelde rna na de wiastri;ailat gezien het spelbeeld het d,e juiste uitslag vas. Het rest nr:ij
nog om de na:rnen van TERSCHEILTNG een cornplinent tc geven voor áet.fcit dat ze toch vecr bij elke u{tvedstrijd, net een conpLeet e1f-tal op de vastc val te verschijnèn, Het kost ze tenslotte de hcle
aondag. MOET JE TtrH T|EL BEI{EPT ZIJN sroRT=

GORREDIJK Z}T - OI,DEBOORN Z,I,Í

l{adat de trrec voorgaandc nedstrijden tegen BAXïÍUIZEN en
DRACH?STER FOYS net respectiweliJk 8-0 en 5-O genornea te hebbea,
vertrokken de Et!-ers afgelopen zatcrdag optirnistisch naar G0RREDIJN,
coach JAIÍ vAl'l VEEN ontbral op het appêl, hij had een tennistoernooi,
(Zal wet ueer laatste geworaln zijn)'gei zai vet nooi.t bekend'*ordecr
o-f hêt aan het ontbrekcn vaa de coach lag, rnaal .,...ar verloor met
maar liefst i-0, gÊt ecrste lwartier lras echter duidelijk rroor 0l-
DE$0RN. Haar drie kansen tondea uiet vord.en benut. Bij de eerste
aanval van GO88EDIJK uas het raak" GEnRrr OT?E8 rrerd hardhandig tc-
gen dc grond gêverkt ea de aaavaller van GORREDIJX kon rnattefijt t-O
scoren, Vie toen had vervacht dat OLDEBOOBT{ de zaak rreer gauy recht
zgtr trÊkkeÍr, kiam bedrogcn uit. Tr.ree kapitale blunders van verdedi-gers zorgdên er voor dat het na cen half uu:r a} 3_0 was. Tot over_
naat van ranp verd een haadsbal. geconstatecrd, binaea de bcnrchtc líj-
nen cn.,..r.r..r,.jawel ecn strafschop tegcn, l,Íaar JOHAN!ÍES (g, dattristeír ve al) *an ài,t soort grappen wel de baas. Het blcc.f tot aan
de rust 3-0. Boencl aog gezegd moet norden dat een sperer van
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RïMI'íERT de lat deed tri.lIen.
rn de kleedkanrer bleek dat we tret wisten hoc het moest en

even werd gedacht dat er ongeveer 14 coacheg aanr.rezig lraren i.p,v.
speJ-ers. Er verden tvee spelers vervangen ên ve zouden proberen er
nog het besten van te malen. En inderdaad OLDEBOORN is de gehele
tweede he1-ft de aanval.lende proeg geveest. Doclpunten vielen ook
nu aàn de andere kant. Tot twec keer toê werd de ba1 in het doelgeuerkt zodat 5-0 als eindstaad kan worden genoteerd. A1 met al een
verdiende, naar een veer te hoog uitgevallen uitsrag. Gaur vergeten
zo'n uitslag. En dat moet ook vel vant voor a,s. ?aterdag staat dcstreek-dcrby tegen AK3RUM op het progrranuna. Er zÍjn nog fr*"tser,vrij in de supportcrs bus, dus haast u. Het is aog niei Letend of
JArÍ vA!{ DER }'ÍEER opgesteld zaL rorden ondat cr geruchtera zijn over
omkoping.

Tjitte N"
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

BERICIT VOTJN OE VERONTRUSTE REDAf,TIE:

JÁl'I vAlt I|EEI{ is iatussen (gcuapend net een echte tin-
nernans duirnstok) bÍj HoRsr-HArÍs geveest-orn de maat te nemen. Hetresultaat (r.rereld roadef) breek t 49 crn. te zijn, gcuicht ;ij";-; r
pond. Hij zal zijn vader dus binnentort wcl ingehaald hebbcnl

€aez€ 
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standen per 24 sept.
zaterda,g senioren
Akknrn zn 3 6

0,N.1. 4 3 6

Gorredi jk zm 2 3 5

Oldebooru 2 4
Hrv.boys4 3 3

RottevalLe 2 3 2

E.''rï,F. 3 2 1

Ilr.boysS 3 1

Jubbega z&2 3 0
Bakkeveen zw 3 O

11 É1
6-1

10-5
, 13 - 0

9 -7
6-9
2 -7
2 11

1-5
2-15

ekin de
LottoofToto

Dat kan alvoor tL,75.
Elke week kans op één van de

vele duizenden prijzen.



GorrediJk ?,.Tf:.Z - Oldebocrn Z.I{..

0m 1 uur vertrokken vre uit 0ldebccr"n riehting
Gorredijkrwaar we cn 2 uur aanwezig moesten zijn .
Ook cle scheiilsrechter was er ,dus rle wedst.ijd kon
beginnen.
Onze leÍrler Jan van Veen was er nietrwant die moest
zo nodig tennlssen.
Maar nu terug naar het voetbal, de seheid.sreohter flcot
om 2 uur af voDr de eerste helft.Àl- gaulv hadclen we in
de gaten dat Gorr ediJk sterker \ïaso
lus na 15 rninuten na de aftrap brak Oorredijk uit 1-0.
À1 gauw volgde ook het tweede iloelpunt.
Vlak daarrra kreeg OorredlJk ook nog een penalty,
volgens ons onterecht rnaar ja scheidsrechter bLijft
baas.
}rá,ar cle penalty werd niet benutrvrant J.Kal-sbeek is
gespeciallseerd in penaltyrs.
Gorredijk klvan vocr de :nrst nog op de stand 3-O.
iYe gingen de rudt in voor eén bakje thee.
l{a ile thee gingen we met frisse moed er wêer tegen aan.In de tweede helft glng-het veel- beter.
I{aar tot scooren kwam het niet.
Oorredijk kreeg er nog 2 bij dus elndstand 5-0.
Yolgende week tegen Akknrm. ook nog een z1rÍare dobber,
maar moed houilen. '

P. de V.

ffittrutz a'o'. &4Q{

Als JAN yAlt- E}[ afrreaig is kriJgt
dÊ redaktie zonaar rtuËert verslag-
jes van Z!í.
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l:,sPorrÀ 3, - ol.pEËp,gRN 3. ( r-q )

Zondag norgen on kyart over nêgen vertrokken ve naar
Tcrvispcl-. oeze aieur*e l"eider, Dhr l,í. HEBSTER, verd persoonlijk
door de voorzitter gebracht. De tredstrijd begon wat te laat om
dat de scheidsrechter niet was komen opdagen en er.toen nog êêtruit GoFedijk rnoest komen, die uit bed gehaald moest r*orden.
Toen begon dan toch cindelijk de wcdstrijd. Bij de êêrste aanval
van OLDEBOORN vas hÊt ai raak. Door eea gehanewar van spelers,
kon PTE1ER het eerste doelpunt scoren. Een sterker spelend OIDE-
BOOHN kon voor rust nog tvee rnaal scorenr dus O-3.

ook in de tweede helft vas OLDEBOORN de sterkst spelea-
de ploeg. De starid kwam op O-4, een bekeken zaalc. Maar....,.-,.rdrsP0tïA kwam toch nog even opzêtten en bracht de stand op i-4,
wat tevens de eindstand r*erd.

?????

ë-? €? :r1 € a ëi -,v---r€7ë*?€ 
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0I,DEBgORIí 5_ - ïRl[Spiri s
Zondagraorgcn 10 uur-moestea we

ïrngu.m 4.
aantleden tegen

ïrnsurn is voor ons altijd_ een vrij hard.e, Baar ookÊen-goecle tegenstander, ciat bleek al-na een h+artierspel-en, tgen we net o-i aohter kwamin-te-Ài"á*i, ----
Tegan het elnde van de eerste helft treg-nïij tíatmeêr kaosen ï{aaïvan één iloor H.poepJes ongËzet wërà-in een doe1puntn I-1. ' --e--- -

- Toen -begonnen d.e rrnsuners rat op mckaar te sehel-den- en ja hoor, e.'en. aiet opgelet ià ae acrterho;d;-en het nas and.ermaal ï[. FoepjÈs dle s,eoorde, á:t- (;;rrj-e was de sehulgle"r- $e kóóper natuurfiiÈJ \ v-
iTa d,e thee, GÁr,Á Tï{DE ? , Ëie1den ve d,ézá stand -tot een kryartier voor tl jd-ïrnsr:.ro geliJk ra.rtá-oóo"via d.e pa?1 te seorsa z-/r.nog aezárraë nlnuut 

"àÀ--het veer ïrneum dat fraai (koppend.) sqoorde. 
-

rnmiddels hadden we $.van zÍnderen gcrisserd voor'*,íandberg en ?.Hoekstra voor F1.Voolstia,
i.ia?f helaas, het nocht niet m?er baten, alhoewel

d'eze bel.de heren_nog een paar beste kanseá tresen.-
Sínd.stan6. d.us 2-3.
- {est*nÍí.nog te bed.anken_i{.zand.b€rg €n M,yooletra,verder D.v7'd. ï.,aan voor het f1uiten.

.t

iohannes B"
--* 10 ---



fn -peteor
0ldeboornE -ïrnsurnE
ïíi-J. noesten tegen frtrsum en we mresten 10 uur bajJelke z+jn .I vcry half elf glngen we rreg het
duurde 10 urinuten en toen waren-we er ik-en de
antïere spelers cci<, en toen waren ze aL in de box
en ik raoest cnverwaehts kiepenren elf uur begonnen
ive,Irnsuan harl de aft:'ap en èen.nan scho,rt de-bal
ho"'rg in ,le hoek 1-0 en ik werd aigeteiOrmaaï" weer
een man van ïrnsum duwde nij aan èn tcen inras het
i-q en zo glng het door en ioen 3-0r 4-A15-016-0,
7-0-, _en- toen de tweede helft vras ffa;inuá op'goai
gn Efj.harl_*en paar mooie reddingsrÍi.aar we iryarerlin de tweerle helft een stuk betei maar het bl"eef
7-0 yoor frnsun

',ïil_eo Yinlc
IÍISTE}T JULTIE DAT:

* ze na 30 seconden al rnet 1 - O achter stonden.
1e hêlft verloren met Z - 0 en de 2e helft net O _ 0
speelden,

0 achtergtand Sibe1e tegen zijn rnatker zeÍ:r'Gaat erjullie eindel.ijk een licht branden".
de vedstrijd eea bupil bij de trainer kwail oÍn te.
Lraaron ze / doelpuntÊrr naakteyr als ec toch maar tvee
krijgca,
jongeas niet naar huis dur.fden na deae nederlaag,

Szede
selijk

gna3-
nu bij

*er na
vragen
puntÊn

* enkele

S ze volgende veek thuis têgen G.A.V.C. I rnoeten speLea,
O-O€ O-O*O-O-ó-o-O-O-O-O_O-O-A*O_6*o_O-qÈO-O.O_ O_ o_O_ O-O_O*O_O-O_O_o

lfie hceft er Ëccr bruíne handdock neegenonca vau Marinus
Darn?

ïie nist cen voêtbalsok ên Êen donlerblaunc sok?
Terug te krijgen bij",...r.,crr..",T, 'tla f,mfn.

L, -..- **',_



0]-deboorn 1C - Heerenveen 2C

Z_aterd,ag 27 september moesten we tegen lleerenveen.
l'iet vo11e moed er tegen aan.&r ciat hebben we gedaan.In het eerst glng het wat heen en rreer,na€ir tóen
scocrde , j.k geloof Jeroen, 1-0 voor ons.
De tweede volgde al aardi! gauw,0ok de derrile lietnlet cp zlch wachten.
In de pauze wag het 4 of 5-0 voor ons.!e tweede helft werd er gewisseld.Frouco vocr Berend
en ik er in de tweede helft ult voor i{enk Eizema.ïan de Tweede helft weet Ík niet veel ,want ik móest
clouchen'Maar wel dat we net B-0 gewonnán hebïnn.
Dus 2 puntern erblJ.

-n a2 a-? o t €2 € t o2 ary a,y tJr 2 H*,4./ E-/ el €J €.r €J *? 4l ët c,-r ql <,/ €../'4J
De foto's in het vorige clubblad naren niet
zo duidclijk. Maar echt.,. bcter kon het
niet. le hebben er eigenlijk niet d* go-
schilte apparatuur voor. Maar r.re hebbsr
hêt gêlroon gepróbeerd. Dat de namcn sr ver-
keerd onder stoadea is de schuld van H00FD-
XAFOUTER JAII, Ik had hem gevraagt eerst de
voorste rij en dan de achterste rij. tCei-nu

hierondcr het: resultaat. ( Of speelt bij de
F pupil3.en de voorhoede al-tijd achtcr en de
aêlrterhoede voor?????)

Vrijdag 3 oktober spelen de F pupillen thuis
tegen JfiIRE. De wedstrijd begint om half zes.
g€s5ct*È3=Ê:r=g=+GÊi3E t=ÉÉ!:::=lat=!ÉBEa3!|':!i-a!BarEa=';!tít=t5



Dt J L-t ,j-J^rrt^
tt/ u,er rr & p,r&t )rrW*
lJtu v,/tÍ )Jr,/t \lrvAUUe, 

U

t-q1.' JL 
"rqÀr'Jrrt 

'rr\ ,4", U)rr -,t-r ,là -*l ,r-r+ )"tJ \,,q
l-O

m4'í^4" fu*, jí^*.*ï ;^^ rtt
,4. ,^)Àt -l,A dà *t;$Afu

-e{,*r yd . -Ctro,, í-"r, W.-r*
I-+ \ V,r{.*t í*d*l -l"!t LlofYlá,o.* u&1 I.^@ W**uv

t4r ,t rl& )^ d;{ ,*4Jc.**
u,,r.e{4" IA, - ,)--rr) &"t h46
d+rrt\và )"1 J, .

t/n |,a-1*t v,uí fu,t ) pa+*'t c*àn Y.rA,(, )rf r^rr".+^l L -ràl
.*tL-{t4 

N

wslengte voor!
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uÍlxue
RfDotfllÉ

Ondat onze aieuve penningrmeestÊr
rruÍtlnrizigil vas kon de nedaktie
t109 gecyr contact net hen oPnemen.
Volgeade r*reek zulletl lre proberen
om door n:iddal van een stu&je in
de clubkrant Dhr. F" l{oordenbos
aan 1I vgor te stellcn.

Tijdeus de uedstrijd OLDEBOOfrfí -
1?RSCIÍPLI,D{€ heefr zich lrter veld,en
een nieune donateur geneld. Het is
Dhb. 0. HO0CEY3E!V. P. Fol.kcrtsma li 31.

s:!lg3gB3:=iÍ!=Bg sE[*ÊtlEFA!:Ê?ÊtS8€r*Ílag:ÉE-ErrE!il!3ttE=aÉE=aËt

ïISTEÏ JULLÏE DAT:

gra

,*Èt

aSLat

t&

ËE'3

alG

Leo maar Fl", 15100 dmatcursgeld betaaLd en daarom
geen krantje sil?
er donateurs ziJn die 7 bomels per jaar minder dria_
kcn cn zodoende Fl. 101o ovcr houden voor ecn crubkrant
OLDEBo0gl{ 4 kor.fbaluitslagen nee rraar huis bracht, maardat ne daar helaas gcen rusLagje van hebbcn.
GREITIA en OATIIARTNA graag vat poetcrs vilLen hebbcn om
dc kantiae wat gezelligcr te nalcen.

onze clubkrant binacnkort eên nieuvc ornslag krijgt.
ze in Affiuu zÍjn gaaa zcc-vissen en daardoor AÍÏR0M laardíg achter hêt net viste.
er bij de F pupiilen (leider). nisverstaÍrdcn bestaan overachtcrhoedy'rij en voorhoeaeÁ:.j .
t{EsIK ÊnAilDER voorlopig gccn nieuve voetbalschoeue.n
koopt orndat hij zondag j.1. 4 of 5 doêlpuntcn rnaaltê,
de l-cidcr van het 3e er cen partieur.iere chauffcur opaa houdt tijdcas dr sedstriJden.
deze krant $eêr eens ?0 pagina,s hce-ft EtÍ DAT DAT O0Í
ZO MOET BtIJl/E{.

--- 14 ---



TTilENICK VA}I DE }íEEK:

Een voetbalclub uit Tergche}Iing,
redde ons het vorige seizoen van ftdc hellingtt
Daaom ynochten zij nu als éêrste scoren,
en kregen vervolgens zelf eea 3ooltje orn de oren,
r'Íant ze rcistea niet dat JAIIÍE I,ÍEESTER zó snel. ging.

*r-Stf TEEuwARDEn cor jnlNr

Speelverbodvoor
alle teams Drogeharn
'- oosrERl,trrENs'- Geen enkel team.van de.voetbslvereniging Drc-geha.qr mag vandaag rn qctle loqren. óit'uËsïut ;rilï;'ËïB-ntrtuu.

m-aakre recreraris Hang -Bouwhuft- gist€ravona in óósilïirite'ns b;ke;;
gr!!p1-s,_ae uitreiktng van de sportivitËinÈàier van a;íËi;ïiï. seheids-
l:f T9lF!,9r,eqstns a an de voe-rbatv-erentg in g Oosrerfi ften s. óà É Ví-fr à r. r r

1.""1ffi '"ïl'-ts"1ï""ïiïi"f""sl#"i',;.J:3"i#,soÉli'i#,Li#f, ilir'È1Hoekstra gemoletteerd werd.
De FVB heeft het bestuur van Dro-

geham tot vrijdagmorsen de kans se-
geven om de daddr of de daders aanïe
bond dogr te gev€n. Dmceham heeft
vrij dagmorgen*wel gebeld echter zon-
cter dat er een naam werd doorEe-
geven. Het bestuur heeft toen besloíen
om alle elftallen van Droqeham voor
het komend weekeinde eeï soeelver-
bd op te leggen. Bovendien Ê er een
ultimatum gesteld. De FVB wil voor
woensdaEmorEen tien uur duideliik-
heid in deze z-eak. anders wacht Dio-
geham een nog zwaardere straf.
. Hans,Bouwhuis was overigens naar
Oosterlittens Eekomen met áos meer
nieuwtjes. Tnksat de FVB meei doen
om het scheidsrechterstekort oD te
heffen en wil men de kaderopleiàÍnq
stimuleren. Het bestuur woràt daarï
toe uitgebreid met twee nieuwe leden,
Van bestuurszijde zijn twee kandida-
ten aangedargeh, de heer \{im Rodink

van Renado Sint Nicolaasga. die zlch
specifiek op'het kaderwerË zal ee+-ten
en Kees r4an dsr Ley van de sportcluÉ
leeu.watden. À;en mutatie binnerr het
nlrrctlge bestuur vindt ook o:aars.
Meine Eigelaar iÉ op de komenhe rra-
jaarsvergadering óiet herkiesbaar.
kandidaat is de heer Berendsen van
het Harlinger Zeerobben,

Bij dat alles zou je bijna verpeten
wear het in Oosterlitteni om bëeon_
nen wasr de uitreiking van de soorïi*,i-
teitsbeker. Wethoudér Okke'Brr,rin-
sma v€n Baarderadeel mocht de bekCr
uitrejken aan voorzitter Albert -.an
der Weide van de w Oosterlitiens, àËuitreiking ging vergezeld van een'e.n-
velop_pe me_t inhoud. Een ander cadeau
kon de wethouder niet geven. ook niei
de toezegging dat er iË Oosierlirte.is
binn_en- afzienbare tijd een tweede
speelveld zal komen. '



Ds. Nieuuoldstr.
%

n{O: r

OFFI CIËLE MEDEDSLINGEN

De Ledennu:nmers v{àin ie laatst lngeschreven ledea ditten gerÍeve van de heren l-eidere au J.C. secretaris.
02-LO-69 ÍsJerkebuorrên 6I0?-05-?0 l{eaze 46
03-02-.,67 $ieuwol-dstr. la21-07-69 ,, ,, ,, L2
U--09-56 Ssettebuorren Zg02-O8-6L Jinsralde 725-04-5L rfaeehstege 424*O6:íL Nieuroldstr, 2
2]..-02-'14 liestein 15
02-0L-?5 Achteron 11
OB-04-?4 NleuwoLdetr, 5O2*A7:77 hrarreweÍ. 4j
O6-L0-56 $nettebuorren 2A
2O-O4-72 l{aralahulaan ].O08-01-29 Sudkant 9O5-O5-74 Broekhustenrei t708-11-?, Poppenbuzen 3???? l{íeuwoldstr . 6

0?*08-?5 Folkertsma lierae ZI
--- í6 ---

O47B K.Reltsma
O4ï9 R.J.v,/d Vagt
0440 J.Fokker
0441 J.Fokker
O442 E.li,Riemersna
0445 I',Bangma
O444 S.Koopnans
0445 ïí.Vlnk
0446 J,Poepjes
0447 E,Srrarre
O44B J.II,Hofstra
0449 S.dq Jong
O45O A.v/d ï,aa^a
0451 S. T.S,kkerrnarx
O452 14"Meeeter
0453 Ií. G, Harínga
0454 D.J,TarnÍagg
0455 F.Noord.enbos
0456 J,P.van Stein-

voorn

Ofu mrdae
nuwÊl of nËt gocd uit
in dc X.cto
em deXhts



AdresniJzig{ng
0597 K.v/ d" vetde
0255 J.v/d. ltleer
OI17 H.Veenstra
O4L2 J.Sebíere

liudkant 1].
BoarnEterdyk 54 AkJírua
I'o].kertgma Herne 7
J.Douwa"nastr. 75a.

De vraagtekens aehter de aaa^n van onae nleuwe pen-
?tngrneest-er ilbr. F.Itoordenbos riL nlet zeggen &.atda heer Noord.enbog zícln te Íjdel voeld.e oà-aÍJnleeftiJd bekend, te naken, hij ls uitvanhulzlgl

iNVULT-ING *Ur'-rO**rraOr*
@mUlierenlaatnog5teedstewensenor,e!.5pecialeaandachtVragênvtii voor de invulling van wedstrijdnu'nír€r en l{oorpetitÍenummer. llet wedstrijdnuÍnÍmr staat
steeds vóór de betrokken wedstrijd vernreld. llet konpetitienurmer sLaat eteeds bij de
betrok'ken klasse aangegeven.

voor. het verkrijgàa ván-EEETkaarten naar l!r6che11i.ng die4ên de betrokkên verenigingen
::o":."u| lgcht.Êtrgeks, kontakt op te neoen met de Redàrij Doeksea, ïi1lem Barents;kaàê2r, lrtesr Eàró6é11ins; È€i, 05620-214j., en wel 4 daÁen van tevoren. Een bóotkaartje

artrarrtata*rtltrttttttrltaatttttrratattrtttitttartlrttrttttaraatttttatttrrtt

i srnarpnocEoung

i yqgt..lglEIqtSEqfTERs:

i . binnen 3 x 24 uur, uiterliJk dtnsdog ovond posten, dient Uw
' ropport op het boncisburo acnwezig tc zijn,
i . iedere strofrook op een ofzonderlijk formuller,
i . gebruÍk de doorvoor besternde formulieren.

r verneld de juiste personolio (geb.dotun. odres, enz, )
r omschrijf duldelijk de <iord vcn de bcaone overtÍeding.
r hondhoof een eens gêgeven woorschuwlng,

Y998_t!!E!:
l stuur het ontecedentenfornylier op.
r verkloripg betrokkene"
r verklorlng oonvocrder,
r verklorÍng bestuvr.
r verklorÍng "cnciere portij".
AlïENTIE: Dien bovenstoonde tijdig ía, óíl bcspoort U boetes.

--- 17 ---
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ffi,V, B. wedstriidprogramma

vooR 3 - 4 - 5 - 11 - EIT 12 0ï30BER.

líIJZIGINGËN:

OI,DEBOOA}I 2 - BAKIUIZEN 2 .

BEcffT 0u ro.3o rN prÁATs valr i4.oo ..r.

Wedstriidprogramma zaterdag senioren
ZATERDAG Z' OXTObER ITEO

I08. ONT 4:Or.8oys I - 4,I5
109. Akkrun zm-glderboorn ztn 2.00 c- Fno;

Wedstriidprogramma iunioren A
ZATER0A6 4 0(T0B!R t98o

Gcoep t (107)
2t1, Heeg-Hrv.Brrys 2A

lllledstriidprogramma junioren B ( z$tl {nr'r*)
ZATTRDAG 4 OKÍOBTR I9BO

ïÍltedstriidprogramma iunisren C
7A.TIRDAC Í oKToB[R 1980

ttz6.
4?1.
428.
429.
4to.

105.
106.
107.

le klae I (0Zl)
Jubbegn zn 2-Gorredijk zm 2
Rottevalle 2-Sakkeveen zn
Hrv,Boys a-RwF J

2.00
2.00
2.00

Y. Blauw
H. Nicolai
P, v.d. Veldt

Wolveqê -',C-GAVC
Hrv.8o.vs 3C-Dl^lP
{ludehrske-Joure lC terr. Joure

.00

it.00
11, 1t
li.00

. Landman O.V'
MêJ; D. Voetoerg
J. v.d. |lest
Mej. J,J, Lenos

ï[edstrildprogramma PuPillen D
34LL!91Ë 4_ 0K]!EE!_ -UgS_
Poule 448
ffiJffilgltelsorn
706ï86ï-::ltEËïria
707.Akkrum-I rnsum
708. ï ijnje-0os teÍ I ittens

9.08"--86-
9-00
9.0Íl



Wedstrijdprogramma pupÍllen E
ZATTROAG 4 OK]OBËR ]980

873 .l,Jarga- ï ijnje
ST4.AkkrurFlrnsum 10.00
875.,0ldeboorn-GAYC2 . .q,nn n.V.

Wedstrijdprogramma zondag senioren
Z0NDAG 5 oKroBeR 1980

961, Eoornbergum-Akkium 2.00 J. Eisnra967. Mildarn-.0ldeholtpade 2.00 D. gokra
961. Sparta-0ldeboorn 2.00 h!. vioepr
964.
965. Eakhuizen-Buitenoost 2.rO' G. v.d. Zee
966. tlDT-líaFga , 2.00 H. Kuperus

Res, 2e llas D (eI0)
lot4. riFltZ:fr.]B.errum r_ z.oo1015, Stanfries 2-8DV 2 ?.00 ïj. Norden1016. Surhuisterveen 

'-0NE 
, - 2.00 R: a,]-ii""1017. IÍ5 ]-Drachten 6 Z.OC S. Sci,eer'i3i3.ffie.v.ffi

''o2. #:i#'-### 4 ,n nn \À

10.00
10,00

Ï ijd Sche idsièchter

ilgl. oerterp 5-Gorrerlijk 11 12.00I104. Langezwaaq J-0ldeboorn
1105. ffir!l24. Blue Boys 4-0NB 7 12.00 I /S'l1125. Heerenveen 5-Nieuweschoot 6 l0.lU gU'iiÍÍ. ffi".'r'-r!* _}.I

Je klas I (0zti
6àll<l€en-zm-]ubbega zÍr ?
Rl{F l-Rottevalle Z
0r.Boys 8-Hrv.Boys 4

* .0ldehoorn zn-ONï 4
Corredi."lk zn Z-Akktun zn

2.00
2.00
4,00
2.00
2.0D

E. Verra
l(. Jepna
J. B1aekmeer

11.V. L. Eppinge
R. de Eoer

O.V. Y. Dikkerboom
H. J. Lenrstra
0.J. Faber

2t6.
237,
2t8.

Crcep 4 (.1.07)
* oldeÏ;;i;:iG&

VVl-0udega tí
ilrv.Boys 2A-ttlOK

ma junioren A

--- 19

z.oa
11.00
10. r0

le klas (801) 2 x 45
Eoornbergum-Akkrum
Mildam-.0ldeholtpade

Wedstriidprogramma zaterdag senioren
TATTRDAG 11 0t(TogER i980.

109.
ln6.
107.
108.
109.

Wedstriidprogram
ZATTRDAG ]1 UKÏOBER ]98U.



Wedstriidprogra mma iunioren ts

748.
349. *
150.

J .15
12. 15
11.00

Paule I (2?3)
Heerenveen )B-Langweer
Hrv,Boys fB-0ldeboorn
Ransdo 28-Irneum

H.
t4.

422,
423.
424.
4?r.
426,

10.m
10.00
10.00
u.00ll.lt

9.00
9.0{t
9,r)0
9.fi)

pupillen E

9.m
lo.m- 10.q,
9.00

5.n
5,t0
t.tD

9r2.est. *
95ó.
9rr,
956.
9r7.

l0rl4.
1005.
1006.
t00?. *
r008.

1089. "
1090. *
1091.
to92,

2.ÍX)
2.(Xl DrV.
2.ro
2.00
2.N
2.n

2.0Íl
2.00

l0.u)
2.(n
2.00

$.m
10.00 0.v.
2.W

lo.Íx)

Wedstriidprogramma pupillen F

Wedstriidprogramma zondag senioren
ZÍUDAG 12 $T08ER 1980.

lc klae (fr)l) 2 x 45
0ldehol tpsde-8ooÍr6cr9[.íD
0ldeboorn-llildan
Róur-Sparte
0uitengoet-TcloehclltOg
lÍerge-Bakhuizcn
AkkrutpH0ï
R.s. 2c klsB D (810)
ÍDV 2-Tijnjc 2
0Í{8 f-Stanfriee 2
Blkkeveen z-ÍFS ,
Boomborgun Z-0ldeboorn 2
R.Bergun J-Harkens f
4c kles J (828)
Gorredijk A-Gertloot 2
0ldcboorn ]-0,arterp 5
Read Srart !-Langenaag )
6AVC 4-iliepolia I

@.

}{ iegman
Pultrum

l,trlder
Stenpher
Bouunan

v.d. tlest

ï j. i,londen
R.H. de Haan
B.F. Stobbs
H. Gorter
H. van Dljk
H. dc 6root

H.J. IJfo
J. dc Jong
R. 0osterkarp
H. ten Hoeve
J. Laanatre

tí. Erst

Wedstriidprogramma iunioren C
ZAïEROAG ll 0KI0PFP 1980.

Groep 7 (ll-lt)
* Longczweag-Oldcboorn

GAW-Heerenvcon 2C

D$P-folvega lC
Joure Ï-Hrv.Boys !C
Êorredijk 20-0udehaeke

J.

't.H.

J.

Wedstriidprogramma pupillen D
Poule 448
ï6'.iÍïiF6tra-crvc
705.Ilruun-Thor
706.0ostcrlittên8-Akk!un
707. TijnJe-0ldcboorn

Wedstriidprogramma
ZITERDAG ll oKToBER 1980. ,
Potrle 542
E?ÍïIjiJe-cAvc
873. Irneun-llarga
874.CAVC z-Akkrmr
6?5.0ldeboorn-tít{5 ll.V.

VRI$AG ] o(IoBER t980.
Poule 6ltÍ
9l6-$Idó5oorn-Joure
9l7.Schornegoutunr-l{arga
9l8,Joure 2-Joure 4


