
\52-\Str_

REDACTÏE

21e Jaargang .l{o: 7.

H. Brandsma,

J. vaa Kalsbeek:

F. l{oordenbos,

J" $poelstra,
J. Tigchelaar,

H. Klcefstra,
f. v/a Meulen,

Doelhêf 2,

Ds. NieuvoLdstr.

llieuwoLdstr. 6 r

Ds. Nieuvoldstr.
Doelhof 3,

Ííestein 1J,

Ds. Nieuvoldstr.

21 oktober 1980.

Tel:438,
19.

'l , Te1: 129 "

Tr1. ???+s*. JëJr

?e1: 272"

17t fel: 63?.

€ 14 .--a fÍl -;ê frtA ffi lÈa Fq Ê a.,i aË0 rÊ4 m F € tu F,.rÈ;._n r'.:.È ffi €Ëid lErr H *d ïq*l k;t r!# kf qd \d w &:J H Gd lÉ a*-É;-{{#'

P. vcn der Feer

ff;;;,i[,Ëi ETUBBLAP

@lr-4 IE)IEIB€D€DïEB,$Nr
Opgericht '15 april 1923

DS. !{ïEI'1í0LDSTRAAT 1 ,

liET BESTWR:

lloorzitter:
Vicc voorz:

Pcnn. meester:

Sccrctaris:
Bcat. Leden: \;,,

ririi''
i;3

{i}

JEUGp_ CgI.rMrSsJg.

Yoorzitter:
Sccretaris:

'Corm. lid:

l{. Huisman,

J. fuamê,
Y. Blaauw,

Svettebuorre 28,

Achtercnr 1 1 .

Acnteron 22,

Te1:657.

Tel: 674.

{;l
'J

íi!
*Ê*

{ll
r'ïÈ
*f;,

i:l

--- 1 ---



svere lcht
23í* Je dan zonda€Borgen thuls rnet 2 van die hau-

pel,nannenn de édn beeft last vant volgens de man n:et
de zvavl,e band, zijn piepklein ruggetje en de andere
net zrn poot, d.an ga je wel net een beawaard hart
naar de wedstrijd Oldeboorn - '*iarga en tot overmaat
?arl ranp ook nog de gebele wed.strljd een stroneade
regen,

lia de aftrap kon ie zien dat de jongens er echt
ztn in had.den, zê gingen dan ook verwoed ten aanval.
I'iaar het was Harga die via een kopbal een l--0 YooI-
spïong nan." 

F,wàav aand,rj-ngen van 0ld.eboornr &aar het nocht
niet baten" lta d-e tnee kwan 0ldeboorn hernieuwd te-
rug* i,e hebben de tweede helft gevochten voor vat
s,e wa.a;rd. waren s ua.ar ne badden het geluk niet mee
eR de stand was en hleef 0-1 in het voordeel van
'ríarga , -

Àan de beste stuurlui staan aan waL ri]- ik ne
neker nlet be.*ondigea maar lk kan nle* nalaten on
'ie 6eggen, jongens ju1-J.le hebben iul-lie best gedaan
naar het is aiót gelukt. Breng d.us volgende week
hetzelfde enthousiaslne nee en Boornbergum heeft z-á'
eerste nederlaag". Ik seet aeker dat veel supporters
jul3-ie zu1J-en steunen, wel raad 1k de nensen met
een rwak hart aan om naar thuis te blijven.

Oldeboorn doe ie bestrwli supporters rekenen op
.juJ-Líe.- 0tdeboorn zm moes* zaterdag naar I'rlesepa1.en om

slaar nlil' 3 te bekanpea' GezLen de rangliJst moest
?ret noge3-íJk zlJn on'de heide prrntJee-neo naar huie
te nemán, àa*r Let ntas en bLeef O-0. Volgende week
aaaï lirrr.Boys 4, ook daar noet het mogeli jk zi jn
mÍnstens éé;I pritje aan deze wedstrijd over te hou-
d.en,

Oldeboorn 2 moest naar TiJnie en heeft aan deze
nedstrijó weinig eer ki.rnnen behelen, kon tot de
rugt vau twee geliikr+aardàge elftallen worden ge*
sproken na d,e tbee nan f1$urje het laitiatief over
eà voerd.e d.e seore d.as ook op tot 5-l^. Volgende
week }larkema 3 thuis sn lre rekenen dat d'an d"e beÍd.e
puntJes ín Oldeboorn zul1en bJ-ijven. 
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Jelke r p€p d.e mannen cï)
mee naar huis te nem.en, 5ete laag voor juJ-3.1e, gelijk
ook al- een goede prestatie.

ÀF1'IACFIES X'tJË MAÁR.

ïiet d.erde had *rerr v-rije ri*g en gaat volgende
r,reek naar G*:'sloot. Op de rangl-ijst de hekkensl.t:.i_ter dus noet h.et moge:-ijk rijn P puntjes te pakken.

Het vj.erde noet aa Z vrije zond.àgen-aantreà.en
tegen iuqr_naaste ccneurrent Ií,veen-5, koploper en
nog ongeslagen.

8n probeer de puntjes
klae 1s toeh een bóetje
speJ- is uitelndelíJk

WEDSTRÏJD.

VERSLAGNN
01debo.rïn * ïarga.

Ontlanks de stronende ïegen -waren ze eï. weer
, , Dt BOÀ$I$TER SUFPORTERS,'.
Bliet v-ee3. geschreeur.v eF getoeter wllden ne cie ge]_ijknak*r
er rvel in schreeuwen/toeteren, ïnaer helaas onáankè
vele kansrijke situaties vorr het lïargaster dcrel wct*het ons niet lukken om de verdiende gelijknaker er inte krij.qen,
su?P0nrERs .... ilank vocr. jullie e teun en volgentle
week rnet z'jn allen naar iret toi rlan nog ongeslarïei
Enornbergum (en daarna hope)_ijk niet méer fIe-we,istïijd , de eerste irbtft een eelijk oirgaande
wedstrijdrnet neer kansen a.àn onze kani.t;Iaài pech ên
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de prina keei:er vg,n Íarga etcnien een dcelpunt v*,n CIyr$in ie,veg.
ï-l.it e.en teíl;en aanval ..ryist cle ;iarga i]"rf,av,rerder rle bal
_sË s,.:lr.itte:relïr1e wi jze in te kcppàn, rlris 0*'l ,ï,'e; 4"eze stan,Í grngerl ,,ïíf, de ::uet iá"ïn rje ,lersts irelft crk n,:$, eeï officigle waÉl.y,schr:,;rin jjvr = "lrinser'reËens -**- ja, *at 

"águn iuii, *tt o.rk rle
./a1,1'lspeL e"'.s o n5-et hereii:a*- zii';en, En rián rJe t.+eerïei:el-ft, een. gtrl;':r van,:l.anrraïl en 1n ce *t*o**nàá ruà*"onii*:" de toe;J'urcnin.qen v*n {e !ya?:rscirijnli;ii rcràiËn*tt*s';pFcrters. ( ,il j irac.,len in d.e v:ust ";;-eyen {ïe,,vr_ssê3.r1
ï1,1 

rï eeïl flrn,i;e .cutfi t ) i: et .1i e*tg;+:v,:tËe e en Fea:1e1/€ns.geva:::li jke ccunte:,s van,]ar,gao'r,uaarrJ: :r Boukeeantaal op rle lijn n1)esi .r:erj.,:en. 
''-

i"r*::d"e:i: k',van on Ee 
- 
aci:ie*h"o ede n:- àt in fiqve',T eÍi jc"ens d,e 2 r helft w+ri. lykle,ivien.s 'áiitelris$ers 

nietïlee'?' na;-: hehpren fr:.netilnesrdernog i/ervangen rfu::r, ?ieto
{ou ï* .ran tret' aenvalr-ende Olrieb;;Ë rn ae át nuirt,-fn ele ee:.ste trvrntig rnÍnuten clorr onze drie upit"Àir:sïeÊn rirukirenrl rnidstrenveld, ia,an:a onze BZi{ tennó*-tioitrr:lin iie_ spits erbi jn_qn-.1a{er"Irlriy c,rtc nclg naar volten.I-Í9:;a ?*ir en_ ,1agá-barr-en, o.re:'aí zai weÍ Èen been of hand
\ Èir 111eï arreen 'ia.n de keeperrïna?r la de sehei.derechter)
:T::ï'i,Ytii*.lTuppen_van ,tïn á" ni"Ëà ,,veraen cot deri€êp€ï +p schj.tterenite,"rijze gest,:pt.
Jan i'i.:-Íchtte net lets te hor:g ên in rle laatste ninuut:''iez'd *en knnilal vs.n l{*nkie ncg vEn de doelti jn g*r.u.o,ro.iaren,tcen was e::rge1i-jlc_een l:ate:r np zxdagrireteindsi".griaai van {e scl:áidsrechtar.rÍàp tereilrgeÁtera
"l";reÊnr_iao 

álh yan_ d.* 'r:e,genrr** nèi 
"Áirr &f *\roi{enne';reek de lnrdzware,,?edstrijri teg*n kcp10p*r:

ï::":::ïdï.-r-i,en ne' de steuïr, ven óli iegíoen "àíiè"- ,ri3;;ïï:.prcneï'en on e.:rÏ1 r,a sest nogelijic r*errltaat wág tó
!4,4' !;!l 

'Ja, cn vr:rCer:
'rïj:i"l-*t:l_ 1"/es jant:i,;l ;enceg ,gebl-essee::rl, en k,rn du.s niei
'iêtfipe1 on, ani'rere andnrx ",'re rnet sÍ11 6ênent,.orntíáen-áà.rr.i*r,
i 't: ::r"g lt;;.nn en s cit.;i I en ,;ienent;t1ït1,-31 Ja, Ii::ir natieurií jk niet ,irnewei- ii::"i; ::irgrlel- a,a:di.g afsesianirt ,'ras dl,rr- een o*"o*rrrl ;?.:a-r,r-pr 6i.r1l,:lcrr l{arr;.tg va::,r,dige lianden. "^'-'**.'(rvr''\r;<1}
t I q.nnrt 1r si .i . .-t.-rer"::. J-'à, ,.-_{.r.j,j ! het hi er"d,r::: wel a*.rdig dxui.: eïi nisschi *nzcll e9n l"el:p} eei.;oter: "..o.*?
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lykl e beiralve een .9ptní;03' vc:-"rï een haer?:a.n11, ieiteli jit
ork wel- êen spoilscr ir&n geb':-ui,,len v* i1t eei-: i:ete i:e
nr-iienwisse::lnsiallatie op zi jr b:-il-.

Binne.

IlKtr*I*I*X#il*ffi #m*n*H*ffi

R.I{.f . 3, *- OLDEBO9RI{ Zl"(.,

Een snelLe rit in de rode rtfURW.'
bracht ons in de F''riese r+ouden, ',taar
we in FRïESEPALEIí onae tweede uitved-
strijd spee}den. 0tIlEBOORlí trad aan

met bijna het zelfde tea.-ïr a1s vorige lreek te*
gen O.I.I.T" Alleen lÍ. KLEEFSTRA vas afveeig.
(zeker nog bezig nret t:et verslag van vcrige
week) R.ïI,F. speeld.e net acht nan in de de*

à;É- fentie." H'et vrareyr net tflopende palenrt, bikkel

G,.ips.

t * n ## n#,+* #H * n*t *r * il *E#ffi
*-- \ ---

hard en niet door te komen. $poradisch h*ani Ê,I^i.F, va.n de eigen hetft
vooral over lir:ksr waarmee $PEEDY IfEIJEFSCHWAI'IDER de handen vol had.
Oppas centrai.e J" KALSBEEK jri en co had het r.rijdag avond reil?e
druk gehad, (vast niet rnet verslagen schrijven) r zo druk dat iiij r:r
voetbalknieën 'van kreeg en door de siappe icnieËn ging na een klei::
tikje van een R.ht.F, aatvaller. Verzorger J. v,r1a VUW schoot toe
en de sponc deed z'n '*rerk_. voor de rust vas het bijna raatl êr3rr
hoekschop werd docr x. vld"vglDs verleagd en eên spetter van jr,
ÊAIIG!4À trof onderkant lat.

Tijdens de pauze reist iederesr hoe rongnerig al.les iiep
en hoe het zou ínoet€rx, l{a de nrst behield 0LDSB00F:I{ een veldorrer*
wicht, maar er maest meer gebeurenn R,V.F, bleef bikkelhard verde*
digen onder het motto:'r DBZE FALE$ gÊEïï ptAllrgN,r' Toch kreeg o:,DE*
FOOR$ tr*ee scorings*rcgelijkhe<1en. Eerst ;-as het R" ïJEffGA, { g*
visseld net F, BA}ïGMA) die door R.H.F" doelman r^rerd afgereme, áe
tyeede $as voor D. l{lJMÁ}I, Cie alLeen vosr de doeLnnan...r..n hs*g
over schoot. ( fra:.ning Èr*rt doelpuntea ). U.i bteef due bij O*S
wat ons nog even op de derde plaats houd.



tl"+ndeui€n_de versla8sgl".ri j.rre:: v,en 1:et tweede ,rgjin
irocht'r haf, on te sci'irijven en het tweede ,ie eeiste
npSerlaa€: leed tegen fi jnje i: Ci, prCIberen we
.!F. rleze nsnier het h,antjé te vullen"^
'f olsende_weelr tege*.liarkèrna en heper:J"i jlr is na rteneweclstri jd weer inspiratie aanwezíi.

S orr;' 'il '2,
res#*E* ffi * n*H* n*Ë* ru*Ë#ffi

:ÍJEtr,rescii_coq__: olpEl3coRl,r rg, (o-e)

Zaterd.ag 18 oktober moesten $e ui.t tegen IíïEïjVASCHOOï
'roerbalrea, ( rrtnn lpb{A kogr vegens ziekte niet mee ioetuarien- }lfe vertrokkea on lG uurn ria + 15 rni*utea waren vÊ op de plaats van
bes'tenrting aan gekomen, sn ve moesten om'11 ur.lr voetbalrta. Drie
kwa-rrier te raoeg dus. (nraar dat mag de pret niet drr:kk*rr), uu*,r,,
evÊn ov#r de vedstrijd. rn de eerste helft speeSden we .vij aanval_
leq'i- l/e haEiden wel veei ka$.sen, ínaar...r..rr gêêrt goal*e_ ('We va*
?€ri vaarschijnlijk nog niet varn gedraaid), dus we gÍ.ngen met o-o
rlc- ru.st in.

ïn de rust werd er geuisseld. RosBrE er uit en KIÁAS er in
i cruylf). ue gingen n*t voll"e moec de rveede helft in. l.ïa t 1c min*r,rerd RïH}68T op een rdat tíonaardige'r rnanier neergelegci en ,lat be-sïra.fte d-e scheidgreehter n€t een penalty, ï{e besioten dat JOHA}g}1ES
h*;il ri.*ar' .noest rrefie}lr riug eei: aaurloopi.... een knalo...oê11,-., €ëil
r1o*Lpunt, 1.*0 voor OLDEBOOFJ{. },I*g g*en 5 ninuten later rag Rï}ft{lRT
c"e k,*::s *chcon .:r?l'vreÊr te scosr€x en het lukte. Hij scocráe z-o endal i,ràs cia::. ook teve;.rs ce eir:.ds::.:,:iC,

I's. I'fe r+Ê:ret:n F$TEË n*g b*ter'*:hap en "re l:*pcn dat je er cie vcl*
!riLiql+"- ï.iecií te;:r::: GIif,-Lt:;f r,'r:i:: bi j be:llt *

,lij'r.je 2 C.ï{l*ooï'n 2

ft, Tijs:*a"

ffi # ffi # ffi *- ffi #- ffi *{* ffi àF ffi * ffi * ffi
-'-"* 6 -*-"



0l,iebDorn 1C * +.À,V";J. iC
;ïij noesten zate:rdag voetbalien tegen tie lioplopeï
Ë.4.V.'Jn i'faÏ uisten,1at het een ir:.teilij:re',vórlstr.'ijc
lvord.
ííart A.À.1Í.C. ha'l n6g niet ver;-oïeïlr
O.A.V"C. had de aft::ap in de eeïste heift.
lïe ne::kten na '15 minu.ten gev,.rethald te hebbea ri.al za
wel hebben kunnen,
ian iverd on.{eruit geha,tl-d voor net strafsci:rp get}iei:
en wi j kregen een vrije trap Títp* ty iene -benr,rbten -'rle

niet.
!e ssrste helft bleef 0-0,
ï[a 5 minuten gevoet?:ald te h*bben in de Zthe]-ft sco"rrd.e
GrÀ.ï. t. 0-1 ,
ïi j *.cesien aftrappen en d.e bal knan via Siegfried
naar enze doel-nan en óeze schopte rle bai naalr ïtí.chaei"
ï,;ichael pasde cp Piet en Ceze scoo::cle ,Eemakkelijk ï*:*
5 nrinuten na rie afirap \ran G.A.V.C. kregen rvij eeïl
hcekschop.Henk nam hen ha::rl naar laag zodat rle
achte::ste nan van G.A.y.C, en ciie sctropte hen rve;3,
maer rie ba1 k',"ra;n bi j rlij tere51t.
En 1k pae ri^e op Ottc en .4iesco,lr'de 2-1 ,
i'Ia veel heen en weer gevoetbaid. te. hebben waren et: eíi.o
! ninuten te gaan.
Slpke schopte de bal naar voren en met een flinke
stuit ging de bal. over de achterste ïnan en ïiiichael
liep nei rle bal naar het dceln
Se steirnt dorr ?iet, de links back van G,À.1í,C.fiÊ,irl
nijn ara beet en j-k kon nóg net op PÍet i-r?sen en
rlie scoaï'Ce 1ve0r 3-1 ,
Ëinde van de wedstrijC.

MichaeL Roggendorf 
"

*I*t*tr#ffi+,*t#il*H#re

--- ? **
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Kabouternieuws van de', I_'jI+_*êBOUTERILIEK. "
Aller. eerst een Íkliekje" voor onze

kabouter-ouders. $atuur.kijk zulLen er enkele
onder.U zijn die zeggen: rf Hat doen ze met ons
kina {liever geschreven. iltoekomstig pro-frr ten
nninste aet zo'it trainer) tijdens de winter-
stoptf , tfeL dat nrag U heus wel vragen, U be*
taald er ook voor, niet waar. ïj.jd.ens de win_ter-stop, stopt het voetbal. (Het .*oord. zegt
het a1,) Maar,.... d€ trainingen gaan gewocrr
door in de zaal en daar vord,t Uv "prc.gjerr detrucjes vafr cnze liefhebbende sport bÍj ge*bracht" Drt wordt "natuurlijk" op kiaderlijke vijze gàu"u*l,il "

(o;:raat de hoofdkabouter oot iog kinds is maar ve1 zincielijk). u maggerust ko:'nen kijken, En dat is zoals het nu staat maaadags van 4 t+t5 uur. rn de vakanties zija de scholen geslotenr en is er dus qéÉ*trainen' verder.proberen we (i3s en veder d.ienenden) 
"p au-g""u-aat eeÍ! paar oefenvedstrijden te sper.en, En de êÉrste is ar áp inovember à.e. sÍïr l1 uur in Beetsterz$aag tegÊn het al-daar speienceDn SIIEASH, 'r{-e vertrekken om 10.'t5 uur bij J, BgfHLnHgM,

Ron<Í de Kerst en-Oud en Nieuv doen vre het rustig aan. ookeen geroutineerd KABOïJïER-ELFTAI heeft recht om tot zich zei"f ie t<c_rnen' (De meeste zijn er al). verd.er kan ik nede delen dat het e]"f*tal zich nu uitgebreid hee-Ft tot een veertien*taI, tervijl ve begon_nen zijn met een zes-tal. Rest mij een laatste rrrocrd tot U kabouter-oud.ers. Mocht u uw r,oontje opgeven als lid van de v.v. OLlEBoORti,rrermeldt dan a.u.b' of er storingien of geb:'eken aijn die,.....eeni-eider niet kan constateren, { rt nen gà"r, urt"). uet is in hetbelan van het kindzelf, voor zijn spoitieve oÀáe.rirrg en het contactmet zijn niede spelertjes en zijn ]eiàer.ïk neem maar een voorbeeld,llet kan voorkomen dat een leugàreic** op wat voor e",r rnanier ooknhet genoodzaakt vindt, om uw zoontje naar d,e ,,"tr.iouo*';';;-r;;:
vijzea. Maar ais dit veroorzaakt wordt door b.v. h*JG*p-iaiJ-a*trainer of leider niet kent of veet) cian zijn-aé '*auo"tà";poppàonnodig aan het dangerr..,, r... Oké ttheitr Ën rne'nrr t"Oorrtàa. ",,,llu de..compe4r!e.

De staÍrd r*ordt nu rrê1 geplaatst, tenain_ste"..- d&t i:eeft de redactie mij beloofd. Dat cóR ae topscoo*o*,is bij onsr is alcnt in FRTESLA$$ en verd.ere buiteni.andse koronÍeën
:*?"u;-(ï111|_*"0*rg advi.seerde mij dir nrer tweÀ ,,eetjee,' te schrij*venl. we hebben zelfe al een lÍCIBïEI"E EEMiETD in ons legioea orn de'rsccuts" van het veld te houden. Binnenkort is er at eèn inte":ri*..,nmet de V0ETÊAL ïN'TERNATïOI{AL met c0R. Hopelijk houden zijn orecers aedeur op slot. ook is er veer een BgERTJE-rBsyuAAr op tomk oasá e*

I --*



lrer jong€ kabouter heer ELl,ËRf QUARng, hij gaai e€n gezonde (Ai*;*)
voetbal carrière te genoet* Dat AzugN in de Eoal staat wisten we
cok aL, maar rdat u niet wist is dat hij helernaal niet *nder de j.n-
druk is van zijn vader. Arjen zei op de training tegen nij:r'Heit
zwêtst th0.s oÊr'syn $topte'rpengertt, nau ik bin volle ]-ytser, rnrir.
ik sil der noch mear stopje dan os heit op syn h8nnen en .Ëuoten teil*kin en ik sit hjearder ya it earsterr. Hel dat waren uare woo!.den r;a:"i?'it lytse knultsje'o en hij meende het ook want het werd hen gr*en
voor de ogen. (ttissctrien is ARJEN vel een soort mini hulkjull n*,
hebben lre ook uog enkele ausl"ánders. lvee zijn er gekocht van F,c"
TAcOts EAOH uit PoPFst{HurzEN. En ve1 DIRK JAN TAMI,íINGA en DURK DH
VRISS. T\.ree flitsende iruitenspelers. l,iet LYKLE zijn r,roorden te spreken..'..f'echte F 16'ns. verder hebben ve srETsË DE Jo!íG gekocht
vaa F.c. gP08rïlÍG 0HEESE FARM. Hij wí1de op echte kaa*grond spelen
en dus voor de maneger een peul.eschilletje voar een g:oede tra:rsfei,"
onze rnaueger had geluk dat hij GUUS KAAsKop heet. verder is hÊr a1*lemaal "eigen kweekrt. IÍet is de F.c. TïrKrg F0ARur niet geh;kt omKapniSten te wordsr, naar misschien }ukt het de F.C. feg0UïËË_i:,infrrel. De ouders gaan ueer bijna ar.r.emaar nee bij áeri uiirceá;iril;
en thuis ís het t'stadion'f a1tíjd uitverkocht"

s=E!E:!rErÊ=Ë,!, =:,Í!=,8=3s{8,'*_-*=J*_**=::ï::::ll=*===**==
P,s. Meneer LnG. (nrxror)

De doelen rrerden in de
de hoofd-.kabouter rrrê1

Han, ga zondags aan je
zul je nóóit verstand

pauze niet omgedraaid, dus krrpte
dêgelijk 3-0 en niet 2-1.
schip '*rerken, r r r/àÍi voetball"en

krijgea... r... trr r. ír.r. a rr.. r.&

I*I*n* I * n*ffi # I*t+ t* ràkm* ffi
$u zit die H0oFD-KAE0UTER n^,e

weeeeeeeeer kwaad te maken. Ëp
de eerste plaats hebben ve gewokt-
nen rnet 2-1 en tflEf WT 3-0, En
op de t$eede piaats had ik inder-
daad beter aan nrijn echip kunnen
werken da]x dat ik me met d.at voet-
baLlen van jullie bemoein Dan uas
mijn schip a)-lang klaar geveest en
hadden net eigen vervoer naar TËR-
$CHgLtIlïG kwuaen gaaÍ!. hrat de stan-
den betre.ft, moeten ju}.lie aog evel:.
een veekje wachtes. Ze zijn n.i.
nog niet bir:nen bÍj de re<lactíe.

--- I ---
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FrorEL o g@e.rtresn oLa.s*anN

amr vlceswar€ns

Ufih.lhË
Toen ons vorige clubblad rtter persert
fing, zagen r*re het helemaal zitten"
De beeldschrijver *:. de stencilmaciri--
ne hadden di"e morgen net een grote on-
derhcude beurt gehad ( Ae stencilnachine
had inmír1dels zc'n 25"000 vel papier
verwerkt) en het teek rlus een -Êluit-
je van een c*nt om even de krant te
clrukken. l{a.g.r vat gebe"are êF.,...e..
$ïEï$ 'ïíILDE EB LLrKre$ . " en tot

Rg&s$t'ï?Ë

overmaat van ramp DE lit:LB TËl{?',lOL fï$ITn. Ëerst kwam Tt}$ïl ki;ken
of ve lrel de nodige aandacht aen het E peteêr besteCen, Vervolgens
kwan Á$tíY FAÁlfSSliA even kijken of de l"etters van haar (niet *l-ectri"*
sche ) *chrijfmachine net zo duid.elijk tra.ren als vaÍr nrijn {wel elec*
trische) schrij"i:';nachine" Ondertussen had HïCO SCRERPE}íIIUIZË$ zÍch bi-,j
hei: gezeJ-schap gevoegd, ïiïGO die cp het ogenblik t€ giast is in ïíOïFi
iiCIERREge wiitie rgel eens weten h,re het k'*an dat een Je klas f.V,B*
ciub za aLs OLDEBOOR$ , een betere clubkrant uitgeeft a1s een !ïïtE-
D1 SïA ciub zo als N.À,C, {gedankt vcor het conplinent), r/erv*}gens

*-- 10 *-
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Eit')r de ri*u-t' ci:*:; *í} irq;;g1!5r;.', rlÈsrsr .*; " ijj.:fiï,r_,ri;,.rrr,,$ :.: ii1. ,rr" ;.;.1,; ,:...:.: ,i. :,. .,À#rrez:'.e":; qe hï)in e....:r'e:* ;.iilJ .,Ie.;l^r ,:":r,.;l f ,I;:1..1._ï.1;.; j ti,:.-,1il ..,,: :":_ ,.:;.".,.::j i{.r:....:,.. I.a,*rbied.tnu itgtg i"iÍ.j ei::r*ii r,,,.,ici, g* r;j :;i:.:.ij r-;, ::.,,;]c : ; j...::t ::.,i.; ,.;.r:., ..:r.,.: :.

:ut:.,k*uï.ï*.ttr Le ksiri*n;ii.g h*t,.,,?i ï...r.Ë:i.rsi.,rà_:" *e d.lur r.rtr .i.:
keid*r h.r:*r:'cj.t i.::,1 :;:*.l ,iic.r:": r:e dci::.r uJ-tl: *F +,:.c utj_fd;, j3{rrt;::r.i...:.r..:.,ivoo:'zirte;: ïí/rl'i$ Ei?Á3;D*ït& biirreir* flc.:eriuss*à t"á ffi;i"iÀï*"1,,"'macl:ir:j:s-r! jTrg v*rïlld dat cj"r :';ti*::;.n:* '.p:.irrtpiE;t'? i^iift qrrir:r,,rs,a.: .i;r
de Ï:eeidsclrijver aras ge:retn ;r.;k rr*i erne e*,t *::";srl;-,,i;;;;-,.. *,,. ,.,,kon heï:benNÍ. ïals, ri;: be*icschr';j',r*:" H.r.rl 6i5y1i*r* iir,.J*r;;"lr;'i';lnalÍ' snseaj*s ophangeïï tegeÍ] !:itt !'purLi*Ltï, *-,: d.* si-*cllg !---".-r:j. -.ri:.t* :'*chtrra-ardigen" Maar GËEiili h*.c j.r:itugsen àe j.,r:.*t* r,ilxb;-; 

;._.,111,.,;1, ;.ning gev*nd*n ;*r vas'tgesterd en :.re.i-dr,a draai*a ;;-;i.;ï,r;;"i;;l'.;.,;'capaeiteit vacr 1Sr"l ".'e1 per ni:nuut* Io*n <le }-*,lies_
d,eur vs*r de zoveelste k*er +penging vas het u,bre*ljr.:y*
breakv cHRrs iíArDEl{EtD, die dlae avond r-reisr*,ijk kr,*:nvëïzorgen mer een fl"iske bak koffi€. Het r*as r+eár 1$0Saan onue kant CHBïS. l{adat tle de to*srhouvers h.adl:er:'oedankt vocr cle *tok&eli', kondea $e $sg net op tíjd bijJËLKË de laatste rfsnippm,' vêÍL het huis, met ie h"ete:r*schap dat $P0ELS?R.A wel iot 3re:ir in de nacht t eziE *ou

t-*Jï*t i:i..i *e i.,e*s,orgers en bezorgsters gebraht kon, u,?rCen,

de E ed*r ti.*,

ffi Xffi *tH*ffi *ffi * ffi Wffi *ffi Wffi *F ffi *iÉ *-rffi

uïT DE Z,IE3H{BO$G.

" De bres'ure va$ de WA-RGA speler APFïE xERKs?e{ ríjiitna enkele dagen toch een gunstig verloop te hebben, Áppïg n*.á 1'**blesgeerd in de tweede he1ft van de *.'eaitrijd ot,DËËooRli - ifÁj?,ili; *-i,;kon op dat nornent aiet op eigen krachi het iel_r: verlaten. r1Ía c*npijnrijke koude co*che van aíjn trainer, ie*k het afier,taai nieï z*mooi. Haar vaamiddag liet hÍj desge-naagd d.car de tele,i.oon v*tr;.:_dat het er op het ogenbrik v'ij g*nstig rrits*g. Ër uas *i*tu g;*broken cf gescheu,rd. r.Íaar het uas -vrer. een griite kneu.zin$. sr: iotzijri spijt ftag hij de eer*ta pa*r a.eken niet v*etballen. dij ir,;1ns*.:.;APFïE SDF,fST&{ van hal.te bet*rsclap 
"

de:'eclectie-

w#ffi *ffi * ffi # ffi *ffi #,*ffi #ffi #É ffi #ffi # ffi
*** '! 1 *" '*'
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HEERGT{VÊËiISE COUNANT

0KTOSEB 1980

$amen 0nilerwes

om rriiwilligers
Heerenveen. De stichting ,,SÊ-
rnen Onder'fireg", die het sporten
voor geêstelijk gehandica$teri ln
Heereirveen mogelijk maakt, .zit
voor het inmiddels begonnen sei-
zoen verleg'en om vr.ijwilligers.
,,Aan iedereen dÍe Samen Onder-
weg een warm hart'toedraa,gt"
dset men dan ook een dringende
oproep om dit jaar mee te helpen
als leider of leidster bij één van
de sporten
De vrijrviliigers zijn ntomenteel het
meest nodig bij het schaatsen. het, bad-
nrinton en het zwemmen, FIet schaal,sen
wordi op maandagavonden van zes'uul'
toL iralf acht gehouclerj in tiet i.lssladion
Thialf. Mer badmínton houtit men zich
op vioensclagar,'cnden van half zeven tot
half acht bezig in sporthal De Kamp en
iret zweinme.n speelt zich ap zaterdag-
morg'ens tuesen negen uuï arn l:.a,il.

twaaif af in het overdekte zwembsrd De
Teile.
Voor opgave als leider of leidster ên voor
verdere infsrmatie over Samen C)nder-
weg kunnen belangstellenden zich rren-
den iot: R. Schaap, Markt*'eg 58, Hee-
r:€nveen. telefoon Oi 1 30-96949.

sticl//lÍng zí,etil Isiding
bii gehanilicaptenspart

dringend rerlegen

S## tEEUlvAnDEa counAm

Sportletsels in
ons land níet
weg te cffiren

UïIECHT - De Nederlandse huis-
artsen zijn vorig jaar 17?.000 keer ce-
confronteerd met sportletsels veroór-
zaakt door ongelukken of door ehro-
nische overbelastlng. ln llS.000 ce-
vallen betrof het mensen die recll-
matlg sport beoefenen en in 68.000"se-
vallen ineidentele sportbeoefenaa-rs.

Deze gegevens staan in het gisteren
gepubiicèeide verslag - l9?9 -van de
,,continue morbidiÍèits(=ziektelreqi-
stratie" in een landelijk netwerÉ vïn
huisartspraktijken. Dê deelnemende
huisartgèn rapporteren wekeliiks over
lepqalde ziefrÈen en gebeuríenissen.
Oódat hun petiënten sarnen êen reDre-
sentatieve afspiegelins van de Neàer-
landse bevolkindvorÈen, kunnen aan
de hand van huá gFgevens berekenin-
gen worden gemaakt voor de hele be-
volkÍnc. UÍt het verslac bliikt biivoor-
beeld, ilat 19?9 een soor-t ,.di"epteréeorci"
te ziên heeft gegeven voor wát het aan-
tal grieppatiënten betreft. Ook de vo-
rige winter (19?9-1980) is er geen influ-
enza van betekenis waargen-omen.
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EreÍid vsn do gVË? " .

. De voetbalvtitenjgbfËf ih-f,riesland
fiebben on.!anE3 ed'Hldf pekrÈsen van
de iiNVB, afdeling lhienlínd. bËter be-
kend als de ftiëchÊ "Voêtbalbond.
Daarin werd gevraaid of Èên ir be-
z*'aar tegen had dát lfe bínhenkort
aftredende voorritt€r van de KNV-B.
Wim Meuleman, benoernd zsu wórcien
tot erelici van de afdelÍnc Friesland. Die
onderqpheiding tal hérfi ttah verleend
yor{en tijden-s zijn tfblo€k áan-Frjes-
land, het komerde weekeinde.

Hetjs bekend dat WÍrtt'Msuleman als
voorzitter van de KTCVB aardis werk
heef:t gedaan om de tegenstelling-en tus-
sen hei amstetlrvoètlal'en het betaelde
voelbal bil te uuimen. Dát hti seholnen
heeft de }(NV'&oreanisatielËijeerf te
hcuden 'ia €tn vsdiensteliikè zaak.
Maai wBt trii nu prëcies Eedaan he€ft
vooi'het voéfbal 'ln Frles-land? Voor:
zovái' ik kan narrrh nÈts wat een be-
n oèi'ii ing tot eÍefid rechwaardigt.

itÍensen die dhhter bij het vuur zit-
t.en dan ondergetekerde'en met wie ik
Caarover Sprak, hond-en evenmin Zín-
nige arguÍnenlen bedenken vÊor een
ciergelijke ouderschCiitine. Zelfs de
'rosizitt€r van de Í'VB. m*r. Van der
Werf, dle ik ovà deze'ldwestie belde.
deelde mee dat er.,,ií het algerneen geen
normen gegev€Ít Bunnen worden" voor
kandidaatireleden- IVát de heer &Ieule-
msn betrcJt kwam"mf, Vari der Werf
aileen tot de omschiiivins. áá1 dÀià
voar het voeÈal in hef aleËmeen ^.eengosdg, ssÍnenbindmde wdtine': É'eett
gehad. Naer de mening van de líeer Van
der..Werf rsshtvaerdÉt dit een FtrB-
erclromaat5cnaF, .

. Nu mag-vm m{i'iedereen erelici wor-
den van de'afdéli4g Ítieslqnd. Maar
€lan wel op gnond vaà Vef,diensten 1.oo,:
het vo€tbal !n onze prcvrncie, Een Abe
Lenstra, vedienstelijke {ex-ibestuur-
ders alt Torn C'enee, f!ó de Baer of

Karst Doe!'endans, een mr" Van Cer
lVerf zèlf, zoucien meer recht hebben oo
een erelidmaatschap dan de heer Med-
ieman. lllaar o" diï oeenblÍk is alieenjan K.ostelijk - die mee-r dan viiftie iaar
bestuursiid-van de F'VB is cewáit -
erelid. Ëcvengenoemden he6ben we!
stuk voor stuk, op hun manier m€€r
sporen getrokken in de Friese voetbai-
ieri; dan cie toevailige passant Meuje-
man.

mn aíraige hijzonderheid is dan ook
nog, dat de afdeline Friesiand van de
KNVB bot voor koit beschauwd werci
als de meest dwarse van aile twintip
afdelingen in het Nederlandse voetbal
Iedereen die de laatste Daar iaar de
sportpagina's in de krantrin heeït eele-
zen, zai dit bearner. Ais de neer Màute-
man desondanks een erelicimaatschao
van de afdeling I'riesland aanse.bodei;
krijgt en aanváardt, cian is eii in etkgevai ééntje, die dlt een urternraie
merkwaardige zaak vindt. Of zouden er
meer zuní
Leeuwarden. Kruisinga,

_** 13 _-_

Ng'fiSKgffS WTLBÀI
COSSfOS BLíIï{HN

I$EW fORR - Johan Neeskens heeft stst*=
lreil rntnagcr Eriaa Giough van HogtinÉhan-,
Fotccl laÍ{n wetea dal hif definitÍrf efziei ral:
cen iransfer naar de Sngelse elub.

. De oud-Ajacieti geeft er de voorkeur aÊn
4in. ngS twee jaar lcpende contract bii Ne.;..
York Gosmos uit ie dienen.
. Of Cosnros hier zo l-
geluklcig mee is vair te I
betwijfelen, want er Iwsren het aÍgelopen Isetz,oen nogal wat Imoeilijkheden. I 

-.. Het momenteel te- I / Ileurstellende Nottine-'ham Forest heeft nu
zijn einnen gezet op de
Deen Alan Simonsen
van Earrelona,

, .p NIESKEF{S

fr



stand sen:.oren zo,
1E ktas (801) sen. ze,

1

2
?

4
5
6
Í

A

t,

1

2

Boornbergum 7 -\ïarga 7 -
0l-rleb oCIrn 7 -Oldehcltpade 7 -'Ierschelling 7 -F.obur 6 -
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4E klas J (828)
1 Gorredijk 4
2 Oerterp 5
3 langezwaag 3
4 F.earl $rvp*rt 5
5 G.ï.A. C. d
6 Cldeboorn 3
? ïrr:,gun: +
.8 1',tispolia 3q Gersicci 2

Groep 4 (1c?) A.Junioren.
-l ï.v, ,1 ,
2 'r{olvega zm,
3 iÍeeg
4 ilrv. Soys 24.
5I'i.0.K.
6 iLenadcr
? Y,Y.ï.
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ELue B oyo 4
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3r klas ï (O:t)
1tlorreCijk zÍto
*nÏïínA& u tiï r L. +
3 Oi-deboorn zV
4 Àkknrn za
5 Rottevalle 2

I $".:.-Boys 4
i .i1rir.-u'r J
8 Jubbega zw 2
9 Ir, Boys 8

1C tsakkeveen ?,y,:

il 'r i'l::
i

,i ê êË d4.\vvua uLía

È
{J

F,

r
E

6
6
6
6
6
6
b

b

OP6ELET:
tl
4.n

*8
ê

"3*2
^2.

n

I "V.Hn Ëe overrbeiasti.ng,va-'l ihet
sdcretariaat, is ler vpàr a.fgel-as-
te wedstrijëen een irieuv tele-Êoon
Ír'rirmlt€F. Her ís de bedoeting dat
.4,tlËÊlg der leiderg zich daar cp de
itooEts stellen;of ebri vedetrijd
w$l ;cf pieti dogrgaa;t.i ne dpeirár.s
k'r"rnnen bich'dan veer bij hunl 1ei*
der's veïvoegen. i i'onle $ (223) 3. juni orën

1ïrnsr*a:. 5-8
2 iieerenveen 3B i - 6
3 Nieuweschoot 28 I * 4
4 llrv. Boys 3e 3 * 4
SOldeboo::n 3*4
6Ïrangvreer ,-4
? Renadc 23 4 * 2
8 c.Á"Y*;. 2B + 0

G:o+p T (:t:) c junioï"en
Í

?"

3
4
E

:i
a

I
1C

--- 1 5 **."

G.À.V" C.
Or.ldehas jse
langezvraag
Éorcedíjk 20
lirv, Soys 3C
fil-Ceb oorn
'Jolveês. 3 C
Jcure 3 C
l), ',Iï',F .
Heerenveen 2C

Pupillen I {1.43}
l fijnje
2 G,3..V, g,
3 ïrnsur:
4 Àkirniu
5 ïhar
6 0osterlittens
7 OldeboCIrn
ó r'r.il rfl-Í)pOIiA

11
1i*8

-8
*ï
*4"

1

*C
*0

6
5
r)
tl
6
c
6
b
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* ons eerste el-ftal zondag tr.,ree pu,ntjes gaan haLenin BO0R}ÍSERGUM,

er dan êfu prsrtje voor d.e supporters bij is.td.t undere puntje voor fRAïlÍER HAfRy is orndat hij
naandag jarig is.
de redactie zeL-f de raam*biljettea drukt.
Caar ook het 2e, 3e, 4e, en Z,m op komen te staan.
we zondag hreer genoten hebben va.n em stukje ?recht,,
voetb.:l .

we hopen dat dat a.s. zondag wéér zo za_ zijn. (af-
l-een wat droger),
de redactie blij Ís veer eens iets van z,M te horen.
de nedespeLers van H. de R00s hern een spreuk hebben
aangeboden. (znc Hnr MET BLoEMmg.rrr.j- --- -----

je bete-l..t'R00Srr in het veld lnrnt hebben, daa 1CI inde hand.

x
x

x
x
*

àË

*
)Ë

*

Ds 'rPeattown Jazzband" uit Drachten beef,t een níeuw jasje aan-
getrokken.

zij heten nu

boreling popelt van cngeduld om zlch

ewÍngende wijze te prEsenteren

f-*op zondag nriddag 16 no",'enber ia
I

'DS l.f,Z&nnlt FÍAt{r'
AÁI'TIÍA}íG 2 ï]UR "

-* 16 ---



Fve ga*,i ean ztaetbaít*datxi,jd
i J e cie r 7, rrq & A frik a k c ui.e n,
Dr1 rc.zkt de ke íft. ::e:n jza.í.i.i.* ;:ícV.
zekey znueft,
íleLtnet de helft ";est ních,

${**pfr tuË$

#ffig* adrs,er*eerdeg'g

Zij rnak*n de ver*ehijning van

ans clubblad rnogeliJk

,,WaaÍ dÍe gEzonde ktêur Vandaan komt? llou, ik
ovef l€fd b{, h6ttrlnmen"

-*- 1 7 -**
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urqriï.trn

--fu$rYKfr 
mtils 
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Wedstriidprogramma zaterdag senioren
ZAIËIIDAG 25 OKÏOBTR I98C

le klatl ( Cl LI
Ba[tèreé" zn-3olredijk zm 2

Jr.:bt'eqa zn Z-R'{F 1

Rottevslle 2-0r.Bo-vs I
O firv.BoYs 4-0ldeboorÓ zl'

0\iI 4-Akkrun zm

o

P.
F.
t.
R.

Wedstriidprogramma iunioren A
ZÀïIRDAG 25 OKïCBIR I9EO

tlrgep 4 (tc?l
I fjlcJeboorn-l{rv,Bcys 2A

Heeq-VV I
'Èolveqa zn-r"LlK
0udega i'{-Renadc

Wedstriidprogramma iunioren B

11 .00
1I.00
11,00

Wedstriidprogramma iunioren C

v.d. S]uis
v,d. Veldt
Hams Lta
8lauw
Jepma

?j5,

t?a

ïI.V. 2.Oo
lt.00
1.1 .00
11 ,30

M, 14Ínkes
U. Smink
R. de Boer
ii,H. Kamstrà

tl. Storphor

R.R.

€. cie Jong
C. Dijkstra

J. Iseger
H. v. Dyk
H. Gorter
H. Kip
B.F. E8kker
J, Veldkanp

Tj. Nomden

J.. lleuker
J, len llo€ve
J. Sinninqhe

A. Slot

z{Elq4s-31_!q!ggEl:Êg
Poule 9 (2?.j)

t4:>. FïeuwescË;t.2Ê-Hrv'Boys )fl
J&6, LanqweerlRenado 28
J17. a GAVC 2B-Oldebocrn

4j[BQi!__?:--SS.SCEE_E!S.
Groep 7 ill}l

Í18. Langezwaaq-Gorredi3k 2C

4lg, | 0ldáboorn-il;ri/C O"V.
li2!. Heerenveen if,-Dl{P
íL?.1, I'tol.vega lC-Jcure JC

422, Hrv.Boys JC-Oudehaske

ZONDAG 26 OKTOBER I9AO

le klas (80L)2 x 45
5á8. did;Ëi$;E:Ïk-Eium
949. la Boornbergum-0ldeboorn
590. tli ldan-Rchtrr
551. Sparta-Buièenoost:
5t7.. ïerschelling-'r{arqa
,t3. Bakhrizen-HDT

11 .00
I1.00
9. t0

r1,ofl
7,.t5

Wedstriid progra mma zondag senioren

í10I.
6a?,
6DJ.
6$í,
605.

'/ró(r,

óEB.

/Ii4.

/ub,
70.1.

2,00
2" 00
2.00
2,00
Z.OB
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