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VAII HgT TE'ruUR,

$Índs enige rveken j-s rle reílaktie van de voetbalkrant
dnrk bezig ou de krant groter en beter te makeïlr
tenninste aLs het nog beter kan vDor een plaatselijke
voetbalirrant.
Het behoeft nu ock niet direkt een landeS.ljk vieekblad
te worrlen.Iffaar het streven van de reriaktie het blad
meer bcdy te geven"is in princlpe een toe te juichen
inítLatief.
Vocr het voetba]-lend deel
on ontb eerli jk,Immers met
apparatuur vorig Jaar 1s
net het naar. elke leirler
nieuws, zulirs uit een punt
Elk abonnement kostte de
tekorten op rle beg;:oting

van Oldebocrn ls de krant
de aanschaf van de nÍeuwe
het secretariaat gestopt
laten eturen van het FIIB
van besparing.

vereniging f 35r- en net d,e
irunnen 'rrij dat wel belen

b est eilen
Daar moet natir::rlijk wel tei;enover staan een regelnatige
verschijning van het cl-ubblad met daarin de infortnatie
uit het Ff3 nieu.rvs.
Na rrat stnrbbelingen in het begin liikt het erop dat
nu het ritme is gevonden.
Zond.ags eopie inleveren zorlat we deze uaendags lnrnnen
uÍttikken r€n de r"est van ,Le reriaktionele a::tikelen
erbij makenrdan dinsrlágs de zaak op volgorcle zetten
ert in krantvo:lm klaarrnakenr',ïairnia de krant kan wol:den
ge r:'allt ,
Nu j..g l:et vo.rr rle redelcbie niet;ro6;cLijic en het is
ook niet cie opzet ,Cat Ceze geheel ',aorrli gemlC aet
re rlakti on eJ e artikel en ,
Ooi.: lret bi:staur 'Íi1 p;:nberen die inforuatie die v:rr
a1le iecl,:n nuttig kan zíjn of vraar bli;kbaar belangsie}llng
vorr is ofi Cit ooh in lrei clubblatï te zetten,
ïia cie krant zul-1eï1 r,Íe nog Eier:r alri '.tcri::heen prober*n
r1e nlênÊen uo goed nogelijk op de ho'rgte te laten zijn
van her vrel- e!1 ïree in onee vereniglng.Àan gcede inlortatie
ontbreeki het riikr',rijls en al-s nen iets terzijde ho:lrt
in Ctlcebol:ï'n ,nou dan lveet tï het roiel.
Po;:rrl air bi j de lezers zi;n en bli jven onk cle.rved.stri jri
versiagen van het vo:rrbi je weekend.
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ïaak ontbreekt'het z,eket a.an t1oo:.zettir.gsverïnogen rran,].egene die docr cre leicier aangêïrezen is om zi;i' stu-È]ete sehz"ijven.
ïan soeinij-ge glftalien kont spc::ar1i.seh iets in r1e kran,c.
I,aten i?€ ïirêt elkaar probêr€n iets in de l.;.rantte kriJgen en vol te:::aken en rloe eens in r1e
11 'fïïÍ,:S even jullie best,Afgesproken! !

voi:'zitter.

deze
Voor
deze

week weer een tree aaar
a1le duideLijkheid geven
waren per 1 oktober 1980.

Hadden we vorige veek een voetbahreek-
ênd dat wat onder de naat bleef nret
maar vier overwinning€[r deze veek is
het heel rrat beter gegaan net de ver-
richtigingen van de diverge elftaLlea
va:t'de v.v. oLDEBooRN. Dit weekend zee
overvirningen en een gelijk spei. Ver-
lies nas er alleen voor het derde tearn

-en de D pupillen. Zoals was vervacht
is 7i4 deze r+eek een traP lager konen te
gtaan in de kompetitle. Hopelijk is he
boven met hrrn keurige overwiruring"
ve de standen in de kompetitie roals

1 Eoorrrbergun
2 'í,larga
3 Ol-deholtpade

o 4 Oldeboorn
5 H.D.l,
6 lid-1da,n
7 Àkkruri
I Bakhuizen
9 lersohel-ling

ï 0 Robur
11 Sparta
12 Buitenpost

lE kias (Bo1) gen zo,
deze stand.en zijn biJgewerkt aet de uits1-agen yan
afgelopen zondag.

6
5

-6
5
4

- 11_15
-9

12
-6
-8_ 13
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6
5
Ê

5
5
5
5
5
5
4
E

4

10 13
-B 15
-"1 I
-7 7

55
5 10

- + 11

- 4 10
-4 '|'2
-3 5
-1 2
-0 2



? .Q fiil ffi
st?qgel-e?r. I -1 %1ffr
ries. 2E liLae D (810)
1 C.I{.3.3 4 -72 TiJnje2 4-,
3StánfriesZ + 5
4 Surhuieterveen3 4-515O1deboorn2 3-46Soornhergum2 3-3?Harkeua3 3-3SR.SerguraJ 4 -39Bakkeveen2 3-2100.x.v.2 4-2

11 t.F.S. 3 4 - 1

4E kl,as J (828)
lCerterpS 4-8
2 Gorredijk4 3 6jï,angezwaagJ 4 -+
+ Irr:sun4 4-4
$ReadSwart, 3-j16 Oldeboorl 3 3 - 3'íG.À.V.C.4 3-28lflspo]-la3 4-2
9 Gersloot2 4-0

5E ktas c (833) 
_

lHeerenveenS 4-Be2 OLdeboorn 4 4 - 6
3Í.kknrrn3 2-4
4 0NB7 3-4
SElueBoys 4 3 -460dis-1 3-2
?I{leuweschoot6 2-2
SIeSweacb3 3-0
9 Sportclub4 4 -0

Groetri 4 (lAf) A.Junioren.
1Y.V.C. 4-8
2 ï/olvega zm 4 - 73Heeg 4-44N.0.K. +-4
$Renado 1-2
5 IIRV. Soys 2A 2 - 2
7 Cludega 1ï 4 - 18v.v.r. 2 -0o90l-deboorr 3-0

Pouleg (223) B junioren.
1 Heerenveen 38 3 .- 6
2 iIrv,Boys 38 2 - 43ïrrrsum 3-+
4 Nieuwesehoot 2B 2 - 2.5 Clcleboorn 2 - 26langwder 3-2? Iienad.o 23 2 - O
B o.À.v.c, zB 3 - o

Pupillen D (++8)
l TiJnje 3 6
2 Inasum 3 6
3Ê,À.V.C. 4-6
4Thor 4 -45Àkkrum 4-416Ol-deboorn 4-2
7 Costerlittens 4*28!'{1spo}1a 4 *0
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Groep ? (:t:) s

1 OorrediJk 2C
2 G.A.V,C,
3 Otrdehaske'
4 Langezwaag

s5 0ldeboom
6 Hrv.Boys 3C
7 Joure 3C
I ;Yolvega 3C
9 Heerenveen 2C

1 O !.'fl.P .

juni oren.
4-8
4-74-74-5
4-+4-+4-3+-2
4-0
4-0

\ryEDSTRTJD-

sPARri * oIEE4_0jSj.___(9:!).

- VERSLAGEN

Vertrek yanaf J.f . met 11 autors voor zorn 25 perso?lêír
(lZ spelers ,1 trainer + aanhang),ïíie spreekt ei' tn
d,eze tijC rlan nog over energle besparing.Vorig jaar
nog op een besehanenrle nanier afgegaan in Deinun,
maar nu net een he,:gtelcle trainerreen ploeg die nog
ongeslagen is en wetende dat r1e tegenstanCer nog naal:
1 Buntje heeftrvol gr:ede mred naar het ,lorp meï r1e
sypeJ- op tle tcren.

Vor- de .werlstriJd be$onnen we met de lyekle
Poepjes methorle om ons warm te draaien rlus een pa-;:tijt je

voetballen of ander ha1f uur nog niet genoeg is.
Janrdie schl.et de ddo,l nerellze lïander i.n.
JarllÍancler ,l'rant lurk zit met een zuur gezicht(zcnde:' hcnd)
wegens een grote nond ,wa;:ged::ag en een zwakka scheids
::echter, een sehorsing uit cp de bank.

--- 5 ---

35 klas I (O21) sen. z&,

1 Akknr.ra zra 4 - B

2 0.lI.T. + 4-,c:
3 Gorredi jk zrd. 2 4 - 7
4Hrv.Boys 4 4-5

oj Ol-deboorn am 3 - 4
6 RottevallaZ 4-{.
?R.'',l'.F' 3 3-1
SIr.BoysS 4-1
9 Jubbega zm 2 4 - 0

10 Bakkeveen zu. 4 - 0



Naast de bank rlus rvant deze (r1e bank) ','rorclt overbevollit,lorr trainerrbestuur en asnverr,vant volk d,ierals É6.n
perscon rie riante dug-oui rril verlaten1alle ,lrie nceten
opstaan om lilun riikke derrier:ètsrruirate te bierlen on rleze
otrerhapplng te ve:.]-aten.

De kracirtmeting ving àatttSnelte spitsen naakten het
ons in het legin knap lastlg o'n een beetje in het ritr:s
te komen,le schei-dsrecirter vcert al geli jk nieuï{e regelsin. Hands bestaat niet meerrobst'firi(tie Ís ouwerwets,
en ven de bal afzetten is regelmentair zol-ang er geen
slachtof:'ers va11ea.
On.lergetekenile haakte na een half uur af en stond daarnate str-iplen vc,f,:: de iireejur'frourv onrler de douche.
.t/ez"rler een natige eerste helft met kansjes aan beide
kanten,Xe trveerle hel-ft tn.rïi1 hetzelfde beelil.Vo,rr het
publiek niet erg aantrekreli;krlJrrrk vat .qanen €n zegt
r rDiegene die ireteerste een goal- naakt :reeft gewonnenf r

lïander redt 'enkele keren prima.Jant.ie iÀeester heeft
ztn draai niet helemaal en worrlt gerlupeerd dlr:: weder,.rm
een nieuÍ,"/e regel van de scheidsreci:ter en rvorrl.t oírier-
uitgeha:rlclrvolgens de opinle een pennel weard.
Rinze worrlt êven 'l ater:-regelnentair in het st::afschop-
g eb i ert ond erui t genaai d. l!íeri i-r t:cm g een p enal ty .ViJf nj.nuten vrxr: tij{ ,Ja hbcr 0-1 .
Een fron:nel goaltje van 3inne.$pa::ta ko:nt na deze goaL
rnassaal op maar het nag niet aeer baten.De scheiils-
u'echter fluit ag en de trryee punten zijn vo.r ons.
De dei:r1e plaats wordt nu rlcrr ons beáet( eem gedeeld.e
overigens).Nou Boys net. gaat lelrker.Volhouen zo
rlacht ikr"daà redrlen i.le het r'íelrcver i)ronoveren wil
ik het nog niet [ebben.ï:ria:r.r net rec]-araebo::den van de
Fj-rna v.d. ',,ruude,/ilaspels Sn,in rje vierde kl.as is za
gek nog niet.

Souke

klet 12 goed al lcampioen.

Minderwedsfiiiden.



OIDEBO_OEI,I 2 - BAKKEVEETï A.

. vgrig jaar leverden de twee vedstrijden tegen BAKKEÏEENvler punten op en daarorn werd er misschien Íets te zacht over d,ezetegenstander gedacht. Met een rnooi *tikkendÍf BAXffivEEN breek datvij cr in het begÍn niet aan te pas kvamen, $teeds liepen de rt{rr
BLAitwËN" over ons middenveld heen, maar in het strafschop-gcbied
strandden ze' OÍndat wij artijd saciaalvoelend zijn en rr"sïriti.ubij de tegenstander proberen te vermijden, hebben se de tegÊnstanjder de heLpende hand geboden in de vor,"n van zelfs twee doelpr.mten,via de benen van onze verdedigers líeten ze JoIIANNE s v/á ;-il;--loos. ondertussen_vas HENKTE v/a r. gevisseld voor IïARM 0. Na dezewat ttl'ulLige* goals, moesten 1/ê ons vare gezicht laten zíea.
srMON T. plante q.rb?r knap voor en via een lobje van ondergeteken-de werd de stand ( tevens ruststand ) op t-2 glbractrt

De trrreede helft leverde een 
'riJwii. identiek beeld opmet dien verstande dat in deze helft de doelirrnten aan de voor orrsgoeie kant verden gemaa.kt. Dit gebeurde onraat het counteren beter1ukte. xÍÁAs A. rnaakte getijk uit ecn voorzet naar ik meende vanJAI{ v. c. Hierna vorgdc een periclde waarin aan veerszijden veer

Iiry.l werden gemist en voqpal door onze voorvaartsen. Toch mochtPErr r. uit een door TïtfUS v/a u. versierde peaarty de stand op3-2 brengen' Dit vas ook de eindstand. Het tweede team nog steedsongeslagen en thans op de tr*eede plaats op de ranglijst net éénpuntje achtersrand en. .. ..één veaitriSa,ninair- Ëilï;.,'l..llï,rrt

tJist u trouvens dat een poos overspannenheid, een trai_ner ertoe kan brerrgenr eêns bij hct tweedc tearn te konenkijken....l{.i. is dat'een ,ziektebeer.d'en ik det* dat eclr paar veekjes rusthem ve1 goed za1 doen. MisschieÍr komt hij aan niet neer bij hettrreede kijken. r. . o. . . r . . r ... r . ... r. . .. (Dit is een grapje hoor. . . 
" )

S.H: is door mij verhoord na zijn vergrijp van tveeueken geleden. zijn advocaat-hield een goed-preidooi vaar:ca H.s,door mij en de jury werd wijgegproten óp vooruaarde dat hij ziehvoortaan aan zj.jn afspralen horrdt.

\t.2.

#= ,Lffi
-- 7 ---



a

ï{adatwe vorige neek, wat ongelukkig verloren hadden,
gingen we me,t goede voornemenE naar bet voor ons onbekeÍrde
LAI{GEZ$AÀG. le laatste jare hadden we hier niet tegen gespeeld.
Na een kwartier stonden r*e al met i-0 aqhter door een fraaie kop-
bal. Er werd van bijde kanten leuk gespeeldr maar de doelpunten
bleven voor ons echter uit, aL kregen we een paar mooíe kansen.

lÍa de rust kregen ve lÍeer het zeL.fde spelbeeld te
aien. Tot aan het strafschop gebied ging het nog, maar verder ho
naar...,,Toen na 10 rninuten JOHANNES gemeen verd nagetrapt, verden
de gemoederen wat verhit. gij de eerst volgende tegenaaÍrva] werd
dan ook niet gebrobeerd de bal te trappen, maar de desbetreffende
speler. Maar dat betekende weL à-0. Tegen het einde r,rerd het nog
3-0 en dat rraE tevens de eindstand. In de tweede helft hebben we
WIEBE en OillÍO gevisseld voor IINUS en SIEGER.

'rtrIEBE.

Café Billart

tvlOEKE DE BRUIN
Oldeboorn

donderdag Sn Okt" 
Ít

AANVANG 19.30 U=ww
-8--_



gldebotyn4_Ákknrmj

ïorrdat we tJ uur af konrlen trappenrmoe.gten we eerst
in de box de schrenen van }I.Branrtler bekijken.
Die uitgertrst lyaren met lichtgeven'Íe strepen.
Ook Kees iFíiers:na had een paal'tiieuve voetbalsehoenen
aangesehaft.Tevens lccnden cnze nleuwe delrutant ïlo.$.e-
lijk SÍpke de Joná! (Aie links back speeldelaÀnschouwenr
Over 11 e rverlstrljd zel-f valt niet veel te veriellen.
In de eerste helft mocht ik de weclstrijri vanaf de katrt
beki jken,
Siernen lisser wist blnnen de 5 nlnuten te scoren.
[lalr het r]uurtle niet lang toen de geliJk naker knan.
Dat kon de pret niet rinrkrrenri'rant SLemen wist nog
twee maal in de eer.ste helft te secren.
i{a de rust mocht ik Geert de Vries veï'vangen,lh ja,
ook nu yÍeer.raakte Siemen de balrJ rn-aaI vorr het laatst
aanrvnlrdat ileze in het rloel zaten.
',{Íaarvan er ten cnreehte er,2 ,loelpunten op bultr:nspel
werden afgekeurd.
Het publiák was rijk vertegen'rroDrrligdrvorral i.n de nrst
van het tweede elftal.
Jansuer genoeg raakte Ànne v.d. Irieu-len geblesseerd
waardoor hlj een iirrartier vonr het eindsigna.,il de box
kon lpzoeken,li'e konden tenrg zien op een leuke rved.strijri
met een 4-1 over,vinning ap Akkrum.

Douwe

I'iet Í.ngang van afgel-open zondag is Jelke ligehelaargestart als nieuwe letder van het vierde.
Tot nu toe was Sienen Yisser leider'rdie wegens
blessu.res niet kon meespelen.
Nu zi jn d.e ::ol1en nmgedraald.Siemen is (weer) beter
en Jelke nu geblesseerrl.

g g g # i : ? g g g €j g g # g g g g g # g g # #
-* 9 ---



OtlDÊGA lií 1À - OLDËiBOQÊ}í 1A.

Zaterdag 4 oktober + hal-f tlenr vertrokken ht€ naar
OUDEGA Id. waar rJe om 10.20 u. aantvamen. 9e gingen eerst de Lanti-
ne nog rnaar even in om een balckie koffie om goed walcler te trorden.
Nadat rÍe ons Ctrgekleed hadden, begonnerr we om 11 uur te voetballen.
Met de ttree ueken geJ.eden gebl-esseerde EARM Int!,íAlí weer in onze ploeg.
Na vat kansen aan beide kantmr kreeg de aanrroerder van OUDEGA de
baL, ging goed door en schoot vanaf de linlcer kant in. IIARIÍ kon de
bal" niet meer stoppen dus 1-0 voon OIJDEGA, Maar vij lieten het er
aiet bij zitten esr een tijdje Later naakte IIE$I Vnff ear goal via
een J.obJe o\rer de keeper, lia nog behoorl-ijk vat kansesr valr onze
kant uas het ttjd voor een bal*ie thee.

Na f 5 minuten spelen in de tweede hel.ft uerd AIIQJS-
TII{US SPOELSTRA vervangen door MIIíE BETItLEHEUrtenrij3. GEENBIS
HEERMA halvenrege de le helft a1 venrangen vas door RIESK HttftEMA.
ïij stonden behoorlíJk onder dnrk in de 2e helftr naar EAfil{ hiel.d,
zijn doel goed scboou zodat deze vedstrijd eindlgde rnet een 1-1
stand. Hopelijk patkcn rre volgeude weer !Íeer een of tree puntjes.

Goedcmlddaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaggg .

Jan lroeg.

q7e1- 7g 4/ 4-t

OlÈeb?orn ltGorredlik-2 C 4-0

Yoor de 3t keer !Ía.s er geen offlclële sch€iclsreehter,
f,se.n beeft Hr. Vink gefloten.
Gorrectijk had geen wédstriJ-d Yellqlm of ^geliik- -.gàspeelá, Aus nét zou waarsèniinliJk- e.ep. flinke dobber
iloràen oà att te !ïlnnen.Ët viel gelulrkig qcg a-L e9er
$àun scoordle d.e openÍngstreffer vánaf de 1_6 neter lijn'
ïerder gebeuïcle ei in de 1r helft niet veel Beer.
Vol goeEe moed begonnen we ln de 2 t helft.
ÀchtËreen volgens secarden dle Graafrva4 Kalsbeek
en weer de GraafrZo eindigde de 2r hel-ft tot cngenoegen
van de. tegenetaniler.

p"srfk nls ee'n
wie heeft

zwart-witt e voetbalgokt
hem meegenomen,

Berenil de'Ï,,eeuw.

--- 10 ---
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Echoenen rreer tiJdig tenrg te hebbelr,

?ERUG TE EEZOBGffi BIJ FRA!'S OF BIJ DE IEIDEB.

Ur€. son
U4agg7tot t í
Ut".L i-,il-vrr

,rr\. 
\

De keeper van de E pupillmr FAA$S GOERREST ls zÍin keePers-
handgchoennen lft,ijt. I.V.M. de pittige vedstrijd van zaterdag
11 oktober a,s. ( omnrooll{ - Ií.lí,s. ) noopt gnA$s zijn haad-



lqobouber
fijk als je Eaat schrijven, nota bene in het
XABO{,ITEA NIEtthrS, dat de foto apparatuur niet
deugt, hoe kun je dan verklalen dat de nanen
van de kabouters er foutie.f onder staan?????
Het is natuurlijk gernakkelijk zat om de HOOFD-
IABOUïER de schuld.te geven, naar rnijnheer t.G.
dat is niet leuk. (t.G, = Lijkt Gek.,,h&,..ha.)
AIs je deze kabouters traind aernen ze aan dat

_hijrde traíner, gelijk heeft. Drrs is dat zo.
hrnt uit. En dan heb jij daar niets mee nodig,
ook al heeft de II0OFDKABOUTER het -foute dan
heeft hij nog geLijk...., Laten \.r€ nu eens

het verslag van 0LDEB00E!{ 1 .tegen tERscHELtrNc 1 bekijkèn uít kabou-ter ogen. Het lange stonune (?????) versrag van L.G. (óeze aanvaL van
de kabouters is al fer. bij aL}een al het horen van stomne (ttta)
okê"rLet op. (Io moet u r*èl even hetvorige krantje er bíj'rr"*á,
anders snapt u heze kabouter-aarrvat niet). gij begint (a. órllop)
net: "4!s jrsrtu eeai t?,rup ga?n ?aa{ 4e vorípF conpetitiqï Ja dat is
9nzin, ve zÍjn nu bezig eu het is geen geschiêAsrïF 1es, yant in de
Eo iarige oorlog rerd oo! gqyoetbald en daar schrij.ft mea nu ook niet
neer over. &r9 L.G... de reÍnste onzin. l{e gaan verder. rr Onder ide-ale veersomstaadlglglgglt l{u dat is heremaat klin}rare onzït--
ffi nas BroEDlEsr...ea daar heeft iedere voetbarler een

haal-d en L.G. **!_:lJ9_rnaar wger 500 van. Volgens ons, kaboutersl
i"-t.9. een nIs-ru rq{lW. zvijge'kan hii oot ár niet. Lees naar.rr En het was RIK van ?ERSCEEILING die de Q-11 brachttl
Je-verklapt foch ul_balveLd. Nee L.G.'*rrresPect voor de oudjes. En dan scÀefat hij zijneigen spelers uit, DrRK is nog rnaar eef,r jonge keeper vinden wij ta-bouters, maar L.G. schrij.ft gewoon n DtÍC Otti ï Bah.r.. rràt "d *._
qggver ( hik., weer mi g!iit'. L.G. hoor .eení, *.,bij sport hoort nu eerrmaa , maar geen gel??? over genever.

--- 12 ---

hekel aan. Ja... a1s je srpporter berrt is het nel leuk om in het zon-netje te zitten kijken naar zwetende voetbaliers. Maar biruren deLlineu is het anders. i{eL1 .nu het volgecrde. ( Nu nas hij (L,c.) nietbij de tijd.) HiJ schrijfi:r Dit bleek al in de 1/e miuuut,', Ja..Ja.,
dat klopte hel.enaal niet, het iras in'de l8e minuut en daar was iede-re kabouter het mee eeng, dus t.G..._. ëen nieuwe stop watch, Danschrijft hij zo *p op eens ( Fn dat onger kabor.tsr tgen)rrei r+oorar'lulLigtr. Jê... volgerrs ons, ka vieze
V.P.R.O. Tellen kan L.G, ook nietT want hrk heeft duldelijk gezegd
dat hij normaat tíjdens de training er 499 van die baLlen É" iit



Maar dit is nog niet alles, iongen. $e zu.llffr" je wel keijgen. Lees
Taar yefq:1...(_Al* ju_?-l_Igiia, r',*rpt jo.;w ve:.ireesst;i iá 

--irli
Je"schrijft:" Pgt 

"S, JS$f *gr*" U;i...
r*at een onzin, De oorlog is al ians-vry over
ingraven. zekcr niet oader dienst geveest. 0f gooiae jiJ je schut-tersput gelijk weer dichtl??2? ( Want zo schrije ;e oit).-
Venvolg:"_4lFl doet "fjr=rotid ï Ja... rnag die
knuL ook Lucht happea *lders-ffi boer. ga aanschrijf je aan het einde dat het met t2 spelers 9o minuten voetbalprezier lrÍêss l r r r rllel met alle respest van de gehele kabouter-yset*
balwereld een compliment. UITSTEKffi{D GETSLD.,,..r €€í tien met eenkaboutergri.ffel en een " irrïËan de li0oFD KABourER.

Hoogachtend:'lP.c. TAB0IIïER KLIEK!'.

L,G. Is helenaan niet boos hoor. llee hce:',
EEqjgtLtLEEEEUItAAAAAttLL niet. l{aar als d:e
KAB0UfEB EO0IFDMAN denkt dat L.G. de lekkage
in_zÍJn s.c. komt repareren dan kan trij catvel vergeten. Als bet neer lekt dan trek je
díe kabouter muts van je naar wat verder ove,:.je oren.

t"go

Een paar 1i'0ETBAtrSCHOn:{ilN
maat 34,
S. van Zinderen
'.$estein 3 te1, 509,

Met 12Speda!kampioen.

Minds

Tr,lalfwcdslriidcn grrcr.í cn ile
hooÍdprijs is voor ir. Nrr txrk hii
t0grnd altiid prijs: nrirrsterts
f 2.50 pcr winntrdc krrlqru.

G eb rui kt e ru-SUREt{TItEVï SïEf 100r-
ïnstallatieb e dri.if Brandsma
Ioolhof 2 tel-.-438



UIINDE
REDNME

Onze trainer Harry de B,re:,: is weer aan de bete:.ende
hand.vorige week donderrlag heeft hi j met rle'selektie
meegetraint eol.v. 1lieger l{uisnran en zondag zat ln:-J
weer i.n,1e dug out,Hij is van plan deze rveók rte
trainÍngen seLf weer ter trand te nemen.

aaít
Hanry

cp

nen wc:rd van dank is hier wel op zrn plaats
iïieger Iíulsman die tiJdens de afwezj.ghèid van
d.e trainingen en begeleirling van ae áelektie
uitstekende wj- jze heeft verzcrgd.

E :}E==G =t3=ÊË=!38 ===*=*Êr:Ê=tÊ

tIlgRIcK. VAI{ DE ïJEEK.

Esr kabouter hoofdman van de pupiller,
ging (ton) zonaag na de weastrija geen pilsJe nreer tillen.ilij wilde eerst rrat kabouter-grieven lndjt, -

en bestedê daarom zijn kaboutertijd,
aan een farlg. verslpg... ..... eÍr dat is precies rrat hri j r.riLlen.

=EEffi 
-==EEg#t!E=:!t-=E=É===a:==Êr=!3=g====
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lvggt__u het nog?_ Dinsdagsavonrrs wordt d.e Latto/totobij U opgehaald.
!::p"*f onze_ {gneqs wachtti jd en 1eg het fornnrliereven l ingenrl d) klaar.



Ga,la thee puzaelstukjes.

tT*uS rvillen wi j U. nog even attenderen op ,le postersdie in denrantién han[en.
I??*. zijn gnt aglgeboóen dcor GaIa theet .Éet r,s de be.:ioeLingrdat rlezeposters worden volgeplakh
net_ p.olzelstukjes , dle verpakt zijn bij Gala tireezoals ïi deze in de'rvinkel kunt icoËón.-"
Eh. elke.volgeplalc1g poster levert'onÀ f 350r_schccn in het handje.
Er zitten al heel.,i*t stukjes op.Helpt U ork mee?àrbbel-e stukjes zijn ook Ëelroá-r*i-.*re hebbenno8 z posters.

F.UB.
Ii..JVULL II.iG RUI LTORT'IUL ÏERT
De-lilruIEnqïmET;ïÏGtmulieren laat nos steeds te v,ensen over. Speciale aandacht vragen
wij voor de invullinq van uedstri.itlnumnler en koípetitienumÍïïsr. Het wedctrijdnunrmer staal
steeds vóór de betrokkên wedstrijd verneld.'!!et korrpetiti.enumíner stáat steeds bij cíe

betrokken klesse aangegeven.

'iIEDSSRÏcÍDEN OP TERSC:TEI,IING*
Voor het ïeïkriigên van bootkaarten naar.TergchêI1ing d.ienen de betrokkea rsrenigiagenvoórtaan rechtetreeks kontakt op te nenen met de Rederij Doek6enr Uilletr BarêntÊ;ks;e
21, t{gst ffiïïfiil- ter. 056à0-21+r. "" r"i i.J à".á"""""-l""ci"ql Een boorkaartje
kost nu f.17,50, en i.ndien nen bovengenoernde procedure vo1gt, daa behoeft raen i.n ieder
8eva1 Seen toeristenbêlasting te betaien. Voor alLe verderi irrforms.Èieo kan neu derêist"iidÊetretÀris van Terschelling bel1en, tel. 05620-20!o, voor zovê1. het wsd6trij-
den betrefi van de nieuue vereniging Spcl, Telschelling.

OVERSCHR I JV II\8fN
irs!trryr-yel!:ee!!:t:
H tJ Jnh, lhrrstmann van 0ldeboorn qaer Hallun
H 1.4 ..j,8. v,d. llorst van 0idehollpade naar De i.issthoek
H 15 F.H,U, v.d. Ho:st v6n 0ldeholtparJe naar De yesthcek
ll 16 lí1, v.d, Ca-liën van Opende naar ïrynw.Soys
t' 17 \'. van Dijk van oldeholi-.pade iaar VÍC

n 2O n, v.d" Laan van ÍWS naar oldeboorn
H 21 l{. de Jong van Boornbetguor naot Akkrum
H 22 J.J. v.d. lleulen van Suan€er naar lrijnw.Boys



AGINDA ALGTMTNT-VTRG},.DERINC ]1 OKiIótS i98O

DES AVONDS OI4 I9.}O UUR IN OÊ OHANJEZAAL VAII HEï ORANJE HOÏEL TE LEEU}JARDEN.

l. Opening
2. Vaststellen nolulen Voorjaarsvergadering 25 apríl l9B0
.). Ingekomen stukken en aededelingen
4. Jaarverslaoen
5. Financieel u""fi"g
6, Verslaq Financiele CornÍnissie
7. vaststellen van de begloting en financiele verplichtíngen ven de verenigingen voor

het boekjaar l98O/81
8. Bestuursverkiezing. AFtredend en herkiesbaar de heren c. de vries en D.M. vlÍelinga,

Niet herkiesbaar de heer H. Eijgelaar,
Het bestuur stelt in deze vecature kandidaat de heer M,T. Berendsen uit HarlÍngen,.
voorzitter r,. v. Zeerobben.
Voorts vraagt het bestuur nraehtiqing van de vergadering het bestuur uit te breiden
van 9 tot 11 bestuursleden. Dit net het oog op de uitbreíding van taken op bestuur-lijk niveau.
Door het bestuur wordon kandidaat gesleld de heDen c, v,d. Leij uit Leeuwarden enlÍ. Rooding, evenÊens uit Leeuwarden, *

9. Verkiezing Konrni.ssie van Baroep, Aftredend en hef,kiesbaar de heren J. Broersrnb,J. Ytsma en Y. v,d, Zee.
AFtredend en niet herkiesbaar de heren D, stoker en R.J.H. v, ïerwiega. Voor deze
vacature zal het bestuur noq kandidatên stellen. *

10. Benoerning Financiele cornnissie. Aftredend en herkiesbaar de heren Th. Banning en
M. Kuipers. Aftredend en niel herkiesbaar de heer A. v.d, Zee.ilet bestuur stelt in deze vacgture ksndideat de heer F. weistra te Bri.tsum,*II. BehandeLing agerrda's van
a. Algenene Vergadering Amateurvoetbal
b. Eondsvergadering

12. Eehandeling eventuele vregen en voorstellen
13. Rondvraag
i4. Sluiting

Tegenkandidaten voor de agendapunten 8, 9 en 10 kunnen worden gesteld tot uiterlijk
16 okLober 1980,_ eerste post, HierbiJ diênên de ertikelen 7, ló en lZ van het Regie-
ment Amateurvoetbel in achl te worden genomen.

VRAGET.I EN/OF VOCRSÏELLEN

Vragen enlof voorstellón voor de Alge$êne Vergadering kunnen uitsluitenC schriJtelijk
worden ingediend, tot uiterlijk dondêrdag 16 oktober 1980, eef,ste post. -

VERTEÍ]F.NL{OORDIGING ALGEI-ENE VERGADERINC

veld- en záálvoetbelvereniqingen zijn op straffo van f lg,-- boebverplicht zlch op de
Afdelin-osvergadering te doen vertogenwoordigen door êen gemachtigde, een en ander over-
eenkomstig artikel 24 lid 5 ven het ReglemeÁt Anateurvoeibal.. .

volnachterr zullen tegelijk net het jaaiverslag aan de verenigings- secretarissen worden
toeqezonden en dienen Íngevuld en getekend vóór aanvang van Je íergadering Èe wordeo o-
uerhandiqd.

C tUBBtAD

uí\ruARW \RZrEWmrEisSr

Een nieuwslêngte voor!
--- 16 ---



IfISTEI{ JUILIE DAT..rr......r.
? 

_alataaaaae aataaataaaaaaaaaataalaaaaa

de rels naaJr TE'SCHELLII{G niet alLeen duurder naarook gezeLliger lrordt?
we nog Lang niet aaas TERSCHETLINC gaan orndat weMftDAl{ en 9ARGA thuis noeten gaan bestrijd,en,
deze krant seer 20 pagina.Ê hee-ft.
er toch nog elftaj_len zija waar het verslag vaaontbreekt.
er een kabouter hoofdnan is die goed kan schrijven.
die kabouter hoo.f&mn rnisschien ook trel goede foto"skan maken.

9ir ona_er die groede foto,s d.an nischien ook de goedeaanen kan zetten.
die kabouter hoofdinan v??rlgpig naar eên paraplunoet aanscha-ffen voor zijn Llkiende u.c.
die fLes genever.heLernaaL nijn netrs niet voorbtjgegaan is, rrant ik drir* Louier.... fABgtTER,
ortze voorzittsr het zo druk heeft Ínet d,e r,7.V. clathij zelfs zijn t.v. te koop uJifr*a,
ve hopen dat S. van Zinderen niet stopt ,ret voetbal*len. (omdat hÍj zijn 

"o.tu.ï""tàenen verkoopt).
fi.Brander zondag tegea F.C. BRAIÍDER heeft gespeeld.
de leiders bÍnnenkor:t weêr rtritnodigiags 

kaarten?rvoor de spelers kuanen krijgen UiS á" ;;d"Ë;:.
ue gaan proberen de clubkrant op dÍnsdag avond tedrukken,

dat alLeen maar kan aLs de verslagen op tiJd vordeningeS.everd.

het verslag vanr kaboutarkort was, lrant anders had
hoofdnan JAII één pagina teik deze pagina 

"iui rrou"àte verzinnen.

de rectaktie hoont
handschoenen terug

ul: 
llAnrs op tíjd, zijn verloren}1.aÀC*

17 *_



Wedstriid progra mÍna zaterda g senioren
ZAIEROAC 4 

-OKÍOB{R 
IJBO.

le klas I (02j.1

ltzlzrrrm zo-flldehoarn zm 2.00 G.-Fno;noL

WedstriidProgramma iunioren A
ZATERDAS 4 OKTBBTR I98O

718.

6roep 4 (I07)
Heeg-Hrv.Boys 2A

Wedstriidprogramma iunioren B ( zr.rN gtu,.)
ZATERDAG 4 OKTOEER I98O

Wedstriidprogramma iunioren C
TATTRDAc 4 OKïI]BER ]980

Groep 7 (lll)
ffi""atik 2c li.gg 5. Landman O.V'
Heerenveen zc-Langez*aag toerq
r^lolvÊga JC-GAVC 1t.00 J' v'd. West

llrv.tláys )C-01'rF ll-f5 t4ej' J'J' Lenos

Oudehaske-Joure lC terr, Joure 11.00

wedstriidBrogramma PuPillen D
ZATERDAG 4 OKTOBER 19SO

-

Poule 448

_ 9.00
9.00
9.00
9.00

705 , GAVC-Oldeboorn
7Tóïll6FïÍïEF--ris-
707,Akkrun- Irnsun
708. Tijnje-oosterlittens

,Y[S$:ïlÍi#p1,o,ffa mma i u n ioren B

,48.
749" *
iqlt

10}.
I06,
I07.
1C8.
189.

Jubbega zÍn z-Gorredijk zm 2

Rottevalle 2-Bakkeveen zm
Hrv.govs tt_ftN| 

'oxr o-óÈr:oys a

z,Bo
2.00
?,00
4.15

Y, B lauw
H. llicolai
P. v.d. Veldt

L?6.
4?7.
l!28,
429 -

Pqule 9 (2?l)
Heerenveen )B-Langweer
Hrv.ÍJoys l8-Oldeboorn
Rcnaclo 2fl-[rnsun

Croep 7 (J]l)
GílEIGEll6Toeboorn
6AVC-Heerenveen 2C
D|rP-Wolvèqa lC
Joure )C-Hrv.Foys 3C
Gorledijk ZC-0udehaske

1.19
L2.T5
1r.c0

10 .00
10.00
l0,00
11 .00
11.t5

ï'I iegman
Pu I trum

l.tultjer
Stenpher
Bouwmn

v.d, Viest

il.
!'.1.

ffi,!ïJ,#,rogra mma i unioren C

422.
421.
4?4.
425.
426.

J.

H.

J.

Wedstrij{programma pupillen D
ZAÏTRDAC 1I OKÏOBEP i980.

-

Poule 448
I .00
9.$U
9,08
9,O0

JTI.wGF6t:a-nnvc
705. Irnsum-ïhor
706 .Oos ter I ittens-Akkrum
707. ïijnje-0J.deboorn

18 -*

Vl-0 ldeboorn



DANSSEIZOEN I 980/ I 9B I

Dansles in llorel GOERRES're OLDEBO0RN.

Dans lessen voor paren en gehuwden die eens per t\,Íee
weken worden gegeven op de zaterdagavond

Het Lesprogramma omvat: BALLROOM en LATYIJS_-
Al'ÍERIKAANSE dansen,

De

Ins
en

Inl

I 
eles is I I oktober 8. s. om 2 I .00 uur.

chrijving I
tij dens de

ichtingên:

I oktober van 20.30 2

eers te les I B oktober.

Henk en Hendrika Bosrna,
Kuinder I 08,
92A4 AE DrachEen.
Telefoon: 05 I 20-209 t 3.

I .30 uur



##:lH$$trramma
pupillen E

Poule 542
3ïlïTffi-crvc
871. lrnsurn-l{arga
874.CAVC Z-Akkrum

* ezS.oldêboorn-t{l{S

9.00
r0.00
10.00

D'V. 9.6

Wedstrijdprogramma pupillen F

*
y8ra$._r_-eÍlqgg!_ I e 80 ..

Poule ó16
9fE6ffioorn-Joure
917. Scharnegoutuar-!{arqa
9l8.Joure Z-)oure 4

5. ttJ
5.ra
5. ]B

Wedstriidprogramma zondag senioren
ZONDAG 12 OXTOBIR I98O.

9t2,
951.
9>4.
gtr.
956 

^

957.

100ír.
1005.
1006.
1007.
1008.

1069.
109$.
1091..
1092.

le klas (80I) 2 x 45
61ESóiiEp-À,GJ6'66iiEËreum

{t 0lcleboorn-Mildem
Robur-Sparta
Buitenpost-ïersctlel ling
Warea-Eakhuiien .
Akkrut+.1-l0T

2.00
2.00
?,10. 2-00
2.OB
2.00

2.OO
?..9o

lo.oo
?.00
2.ffi

Í j. NoÍíiden
11,V. R.H. de Haarr

LF. Stobbe
H. Gorter
H. van Dijk
}i. de ErooL

*
ONB l-Stanfries ?
Eakkeveen Z-TFS l
Boornbergum 2-0ldcboorn 2
R.Bergurn )-Harkema f
4e klas J (828)
corredijk 4-Gereloot 2
Oldeboorn 3-oerterp 5
Read Srart 5-Langearaag 3
SAVC 4-tíispolia )

OLDEBOORN 4 is wÍ.i.

H.J. IJfe
J, de Jong
R. 0ooterkalp
H, ten lloeve
J. LeÀnstlg

* 10.00
10.00 0.v.
2.00

10.00 ï. Bron

Wedstrijdprogra m ma zondag senioren
ZoNoAG 19 0kï0BER 1.980

51.
qa

53.
5tt,
55.
t6.

104.
105.
106.
r07.
I08.

le klae (801)
AkkruÍÍFSpertà
llildaÍrF Te!scheI Iing
BoorrÈer gurn'.Bakhuizen
0ldeholtpade-tDT
Oldeboorn-}íarga
Robur-Euitenpoot

Reg. 2e klas D (810)
R.8ergum.l-Surhuisterveen J
Stanfnries z-ÍFS 

'Tijnje 2-0ldeboorn ?
ODV Z-Herkema l
ONB l-Eoornbergurn ?

Tljd
2.OO
2,00
2.M
2.08
2.Ag
2.30

2.00
10.00
2.00
2.00
2.OA

Scheidsrechter

Ê. v.d, DaÍn
J. v.d. Laan
R. v.d. l,bulen
5. Boersms
D. Bokma
t{, de Groot

ll. Koehoorn
A. v. l{eert

P.J. v.d, tteide
R. de Jong

20 --


