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Grrerz Êeht

Ondanks dat het regên-
water bij bakkan utt dc
hemcl- viei moest hat Z&4

toch aantreden en wcl te*
gen Ii.vêênse Boye 4.
Êan voor dc ruet vrel
sterker 0IJnESO0Rlírmet de
rust can rlantc 4*0 voor*

sprongrmoest na de thec de meerdore erkennen ln ÍI,TESll-
SS BOYS.!c toch wcl vailigc 4-0 ssest dan ook net dc rug
tegcn de muur verdedigd wordên.Hoe kon dÍ.t nu, lae dít
nu aan hat toch wc1 eJ.echte wêer, wat trouwene voor dc
tegensttnder gelijk wao, of lag hct nu, wet 1k ccrd*r
ver.noed, aan de condltle.
Ài-s jullÍe eeht hopcn op ean kanpioenschep zou tk j*
w1llen raden dn &a naar dc tralnlngr.iulJ-le vertegen-
woordS.gan toch het Zatcrdagnlddag voor 0LllA800nN..tÁN
pek zË BaÊr.aa,n hoorl I ÀLhoewel dc beidc pmtjce gingen
msé n&ar OLDEBOOBIf. Da uLtelag was 4-2 ín het voordccl
van 0'E0ORN.
Yolgcnde week BIreVEBN. HÍer llggen wel nogeltjkheden
vocr dc twec puntJcs.
Yoor dc aondag noast het ?de thule spelen, wat wegcns
terueinafkeuring gcsn doorgamg kon vinden.ïolgÊndê weak
$urhuistervccn 3. We rckenen gcwoon op 2 puntJcs.

Ook het temeín van f'ERSIrO0f wcrd afgekeurd aodat dat
ook afgetasting voor hct ]de bctekenêe.Jull-lc hebben ook
€Gn thuÍsviedstrijd volgende weck tegen REtn SSIIRI.JuIll.c
aijn geïyoon verpllcht om in lcdcr gcval I pr.rntje thuie
t* houden, wia weet belde putjcs.rr r

llet 4de was al wêcr vrij cn noet volgcndc *erk %a$-
dag naar XÁKINS.À on SPOAIOIUB 4 tc bckanpcrr. Het ts dc
hekkenelulter ln dle afdellng.Àan jull1e due geroon dG
taak te zorgen dat ?.d dat bl1jvêtl.

0ï,!EB0OR I etond voor de zware taak on H.D.f . te bc-
kanpca.Ergens $sra Gr verwacht dat het ondanka het veLe
regaawatcr neJ afgckeurd zou worden los,ar dc reaLitett
was aantreden cR wel op het oudc veld. Een ln de ccr-
ste h*].f,t bcter H,D.T. !Ëet eên taktLek van 2 nna.n naargl"ch tsc trekken, tenrÍ"jl een andere speler vollcdlg
vri;j keramo dÍe m.et een davercnd sshot OIJIEBO0R$ op àcn
1-0 achteretand zette, SIJI030OS$ kwam 1n de twecdà
helft gced terug en H*n.f. wËrd in de verdedtglng gc-
crongen.hlaatr doelpu"ntsn kws.rrien er niet.Ilonky *tlchttc
nogal Sevaer Ln de verdodlglng nct ? keer te zecht te-

? &eë



*I^9TPOOEN ln dc raatgtc ninutcn nos ËÊn doelpnntríreeg was gchecl te danken a8"n êGn ecróbatlsctra-i.Ài nande nan net da snor.Ook de echeldsrecatir had hlcrín ecsgroot renderlr_ want dc baL l.*as op d- siip ;d;";Ëkaaon wcl reeá mec wlat.-Íolssnai-*cik-recr c.,, ,r&raopsaef r-f,.. ngBUR *i!. ïij ryíDen ""àí êGns ccn goelgl t: *e1.!gg-tgtr*.Gebruik-ac r<óp-*"t-*"i" cn dan koman

Tug-la spcJ,rn op Durk. DG ccretc kcor nocht êÊtl o1rËr-tredlng rcddlng brengcn naar de twccÀr-Ècer was hat crndoclpuat 2-0.

de begccrdffifïfu . Suscês.

P. S.
on evcn' persoonrijk tc word,en r Jnrlie hebben nijtussrn Trjn elgen-oud-clubgcnoten ciaar ln Donker-broek nlct gotá mooic niddàg bezorgd"

WEDSTRIJD-

gr-!+g .- _*oI,qEEqo iri l2- I L_Na één week rust te hebben gehad konden de boarrrsters d,etenueís weer aantrekkeno llstr oOk deze week Jan v.d.Woudg
en Klaas .dkkennan als basisspelers. De eerste helft |rasduidelijk voor de Donkerbroeksters die zo na esn korte
conrbinatic wisten te Êcoren,Enksle buitenspelsltuattes
die verkecrci beoord,eerd werden, souden 0rrDÈB0onlÍ opbre-ken.zo had Jan M, allcen door kunnen gaari als de sàheiae*rechter hen nlet onterecht had tenrggËfloten.

' 3 ...



Ie prima *0ê1ss waarUit geze sitUatie vCOrtkwarn, kwam vgn
Jan-rr.d.!Y: Jan t*I. we;fd uodocnde fraai vrijgeepeeld ma{àr
de leidi.ne besliste andersn
$en antiere.'ngoie kans r4las vgor lykle P. die een kopduei
ïtron vaii Ce gehele verdediging, inclusief de keepern maar
de bal ging naast.
De tweeáe helft was voor OLDEBOORN naar het veldoverwicht
wat ïïerd opgebou!ïd, werd niet oageu et in doelppnt*nr wat
due nog lvel de bedoeling is"
lYi-llen V. lrrrn een direete vrlje trap e.rg goedr maar ds
keeper had het getuk lree. Ook 0I,DEBOORN sazzelde toen
Plelrte.r voor ION!(ERBR0EI( de paal raakte- Na een kopbal
van lyklê P. dle ook het doel mtste, was het lïietse
Drenth voor DONKÏRBR0EKT dls na een foutje het twecde
doelpunt nocht intlkken.
Even*later was het Jan de J" dle.probeerde te vllegon oa
z,o te kunnen scoren. I)QIQ ul"terst artístleke vOndSt werd
zodoende bélcond door de grlize nan Ín het zwart met ÊGn
strafecho p.
Dcze werd uli;stekend benut door'tlVllleno Y. die de keeper
de verkeerde heek instuurde eet een strak sohot.
Het neest posltleve ïeit van deze wedstrtid was volgens
nij riat Ér hard gewefkt werd om de achterstand goed te
maken. nat dlt nj"ct lukte 1s jam4aer maar nlet cataetro-
faal,Yolgendc wcak EI€cf r

E.Blemersma ert R.Ta]k.
{ae Arssidenten).

6*f*a* il*Ë#m*m*F* il*n*w
OLDEtsOORN - TKKRUI'Í (Bonkj esEoppqrsl"wÍffii 9.oo voetbal-

ien. We gingen er uet volle moed tegen 8&R. Eerst
Ákkrum tn de aanval en dan wlj wê€rrÍot wii in moei*
iijkheid }.:wamen en ja 1-0 voor Áru(RUli.
We zijn nr: Ín de Zde hel"ft. Iffi,i komen beter voetbal-
len.!láar we kunnen geen goals.naken. ( heef t i.enanri
nog een Ëoalg.etterttoor ons?? ) ,
&Íeer weet i.k er niet vanl!
fulaar lk weet wel dat we er de volgende week weer met
volle moed teeen aen eaan teeen IRNSUM'
Einde van riit verhaa.L"

4 *.. (Ëeschreven door Slebrand Oostenbaan) '



}$ERËIí',TEENSE BOYS - OIDEB0OE$ ?t{.
Zaterdag 15 november sPeelden
tegen HEERENVSEN. De wedstrijd
gon later dan oP PaPier stondt
nraar eindelijk konden ve dan begin-

nen. In de eerste twee ninuten ïnaaktetl wij
aI een doelpunt. (Door l,rl. vatl KALSBEEK ge-
maakt), En ongeveer tr^rintig minuten ]ater
viel het tueede doelpunt voor 0IDEBOORNT ge-
maakt door R. IJZINGA. 0-2. En een paar min.

later rreer een doelpunt gemaakt doQr R. IJZINGA. O-3. En een tijd
later werd het C-4 door K. vr/a VELDE en dan ging het spel heea en
íeer nnet voor beide partiien doelrijpe kansenr die echter niet be-
nut r.rerden. Voor het einde van de eerste he1-0t kreeg P. de VRIES

nog een kans 9m de stand op 0-5 te brengenr maar hij vond 0-4 r,rei
genoeg want hij stond een paar meter voor de keeper en de bal die
hij toegespeeld kreeg knalde hij ver overr Zóver.....o..r.r.dat hij
r.le ba1 op de achter het vel-d gelegen flatgebouu schoot. En dan vas
ciaar de scheidsrechter die-een eind maakte aan de eerste hel-ft.

In de trseede helft verd !í. van KALSBEEK gewisseld voor
U. NIJHOLT. In het begin viel er snel een doelpr.mt voor HEERENVES$

o:ndat T. t{nUS{SCifdANDER de bal te zacht terug speelde en de ander
hem voor het inschieten hsd. Dus 1-5. De tweede goal voor HEERET{-

VEEN verd veroorzaakt door J. QUARRE die hands maakte en dus een
pinalty. Dus 2-4. En dat wag de 'eiadstand'

ld. van KALSBEEK.

t*r*t *ff *F' ffi #, ffi # ffi *il*n*il*H

.t. 5 .t.
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v.v. oldetroorn
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kou*kleunren toch, seggen aa,. cat hei1n da kelder bij'de bejaarden te krud
lp, wat moetea àlc oudjce dan??Àls nll ecns it*lger gewárkt wordt, dandoct doet dc ,tbl,oedàtronlng" de i,estwcl. le begli.jpen het bestf ze krij*gen natuurli"jk gean reiekostonver_-
goeding en zs willen toch zo diehtnogeLUk bij het plactscliJkfrborrelhulej a" aljn.

ï : C. XÀïO.UïBïS,ïËK "iíq:!_i_lëg, nËj*,s" .
lle hebben rr?rnonen dat onuË redaeti.e
verhtrisd 1g naar êGn wai?,er oord,]iê

t
I oo+

lYe hebben ook vcrnonen dat ze daairs aionde ln een gelj.jktenur wsrksn en op het T-shtrtjc staat zelfïverlói-lï or1,vrWal dat spreekt vóor zich zelflIat. w1j zoveel vernomea hebben kont v*nzelf orndat onze gro_te kindcrvrÍondrdc oudc grijze srNg, lï€cr in ong r*nà is.!ïs hebben oolc verno&en v*n ác "vernóom* pi;t d;I A;-;oet_bar Pict ons we?r koat_opzookcn en wer op na*ndag-tu66Ë-n*
T-ffi-5ï-onae kocpcr .{rjeË lheefr 

"ii"-*càï"" dkj; ài-iuutvoetbrlbroakjr letcn ver.langen dooi ecn jutc-zaË i.i.n" dehocveelheid pepernotcn.JohanneE poepjes áecft zljn rr"duren mocdcr bel"oofd zíjn tendjcs ertrà-goed te poeieen-ookel 1*v.&. het cxtra snocpen.rrrel en daï nag baËtrnààr ;;;-gael p-er iaarr ïÍ&nrlear oÀze goede vrlend Ëier 1Ë,;---
Kaasnaker-magna*t sLctse da Jong vewangt zljn Ëeruchtekaassnark tijdgrijk voor ecn peperaoot Ënaat, ti;-rà"r.ter waarschij'nlijk ecn Rlperkrite noot van.
0nze oudstan ls _tljdclljk oen eoort zwljgpllcht oese-iegdr o& het.spel nooi nco te spelc.n, dá-iollan ;íi;goed verdeeiC.
Wel en vender zicn ws ïÍel -op &aendae I dec. tuescn {. etr5.0nae variers en ncedcrs. aijn ook van herte werkoÀ, **u*het le hun t"l strengstc ve:,baden 9g pepernotc* te r*pen.nie noten nakken ze thuls &aer in ccn-o?'anocre ;:,-,.",.hoêk(t?l) .
Jlan witlen we snae terye1n-rmecht ook nog wal eve:i oD
.?iin, sruk w,lizen{neerciaar bedoelpn we zL"jn rneisji-""ièt flËÊri:oarJ '!e netïcn hangen nog steeds aehter onu e kàbouter*doelen en dar kan geen. kant lit Ànne, dle dinge.n-"à"c*r, ze"saar als Yfke'j we zl"tten nu ín rie wlnterstcpr''dus *nnu dÈeje pJ"icht anders nag je op 1 december ootc àíet'kos1ïn e:ldat 1* ,ie cian seraden ook"want je gaat uo ía de 

"áË 
*"*



naar $panje(Dat zoudea we lul-lig vinden). 0nze trainer
wil je we1 erren helpen, andere schijt die ln ztn broek op
l dec, Meneen nog an toe, wat triLde enze trainer naandeg
toen hlj vên ons hoorde dat Zwarte Piet ksntrwe hebben
hen gelÍ.jkoaar rtvekes&n&rf gegeven vootr zíjn brood-nodlpe
rust r

.Anne Ílaayes zel dat het van'rnlppenukwsv4 na dc wedstrljd van
afgelopen zondag, en ja hoor, na dc upijp-teet', bleek het
waar te níjn" De traLner werd eên tijdelljk nverbod,t op-
celesd te tralnen en ,{nne werd tijdej.ijk benoecd tot abaj.-
stent-trai.ner, die maandae.Ook deden we zelf weer de fluit
1n de mond.
7.o aiet U maar beste mensen, s,ij ne&en zo het ttheftr in
handen, det had U nlsschien niet verwacht. Maar ln de
zaal doen we altijdecn onderlingc eoapetitÍc.MeestaL zijndat ? ploeE'jes van 4 en 1 ploegje van 5, Dc pl-oeg dle danrust heeft zeLf de i-eldtng. $cheidsrechten en tljnrechtera
[Ir&.W. Eíe nLin nOgal p1.gg1'esslef .
Onze klelnc geestjes ztTn ruindenkend en vre soeten nixa
hebben va.n dat autoritaire gedoe vsn een trainer.
$eef ons naar êen goeÍe oude aak en $anneer de rtterreln-
.t"*pltrÀesistent-trainer'r .Arrne dan naest hen z1t op hetbankje denken: lYat noeten we hier nu nec, naar Ë1; ge-
brek aan betere denken víe &asr , de Show Must Go 0n.Het 1s niet direct dat *e kritiek hebben op die. twee,
so&s moeten we onze trainer ook wel idns hàlpen(denk maarsan de aanval van de voorzltter in de ïoctbei Intcrnatiónal)
maar in d9 grote-rensen-wereld beslist A?. ook al vóór aese!Êenstelling van het Nederlande elftal.Dus kunnen wij
onue mniïtjes ook wei tot onze oortjee open sche[ren.
M:rar als je die twee can uo zlet zitten roept onze aan-voerder Janee ons wel tot de orde en doen we $aar reer nor_
maal ,door"
0nze gÁ30urEË - J0uR$$ï,rs?El't hadden het volgende vernoloenl
0l-d eboorn gNP./ReLltêr,
[Jw verel.arisers wletee,vulpen en Dirk Jan ]Íotii;ieboekje.
Het is geb].eken dat écn van onze selectle-spclers, oRBetraÍger sarnen met s'r1 &eeder oF de fiets teàen kwá.p. ÍiiJ
l+gp {a! àij nlet kon konen traÍnen ,dÍe maandas, omdat
Iti,i alek te bed lag. Och aa zrn moeder was er bij dus na]_het wel snor geueten hebben.
zgt dit, was het dan weer voor deze week, we hopen dst ualLen flink sult zijn dan kont het vast-wel goàc cp j decn

a ]ioogachtend: De pi.aatselijke versl-agge'jer .r.,an cle:r'! u "' F,C, KqBOUTER KLIHK "HCï t,:l.t5 l;Ë'iíSi'



VOEÏBALVERENIGING

ffiOMUffi
Terrein:

Vierkanrsdijk 1

{lngang Ludingsweg}
ïeleÍoon 05í78-4360

Beste sportvrienden,

ln verband rnet diverse werkzaamheden (nieuwe drainage ez.i aan het sport-
veld Vierkantsdijk, zijn wij genoodzaakt onze thuiswedstrijden mer ingang van

I 5 sËP. lgg0 erdeÍs re speten.

Er rai aatercjags gespeeld wsrden op het Balkland-spoÍtkompleks, terwijl op
zondag de thuiswedstrijden plaats zullen vinden op het nieuwe kompleks aan
de Achlurnerdijk. On ondarstaande situatiekaartje is dit duidelijk aangegeven,

Deze tíjdelijke verhuiring brengt ongetwijfeld de nodige onvolkomenheden
rnet rich mee {de kantine aan de Achlumerdijk is om princípiëie recíenen gesloten)
Hiervoor bieden wij u al bij voorbaat onze veÍontschuidigingen aan.

Het bestuur

..t 9 ...

Sekretaris:
W.A. Oarnsma
F.D. Nieuwenhuisstr. 69
ïeleÍoon 05í78-35á1

rat*rdag 22 ntlremher

rm,ctst - sehratÍsss#n
Ent

HorEL o goerresr oLD_E*CI'BN

olrr Yl€essrar€lr
AANVAÍ{G 8 UUR



p:WïlT Zoale U slet draeLcn da neesta

wxitliïnffitliïmï:
# op de rangliJet, na&r hÍoi. kan

in koaon. 
'sk. ;; t* rr"iï1"#,1t*ir":Ë""ilrï"ï:ï:'ï:ËÍ"

*gêr do_ eonpetitlo J.e aog lang , due btijvcn "ór["rià5iïïlar vorgen_da etrndcn fi ac *oàpetltter-b1je"*i"it"V;
6 novcnber 1"980.
Sr:* do konpctltic-etand van d,e zondag-een.0lD$Bo0n$ 11s bljgcworkt t/n t6 nov.l980. -

Zatcrd,ag ecnlorcn
Zondag scnloran
Dc wedstrljden van

r*r*n#r*r*r#r*n*n*I# r
Illl',$&dcElii

r ffiY-8OYS - 0LDEB00R$ AA, Z-4.
; H.D.8 OI,DEBOOF$ Z-!.
het ?dc cn 3dc wcrden afgol*et,

eo" lE k.tas(Sot). (8tones.2dcK- D.

0.N.8. 3 9-L5
Stenfries 2 8-L0
fljnjc 2 8-r0
Boórnbargura 2 S- I

.0LDEFOORH 2 8- 9
R.3ergu.n 3 9-9
$urhuistarY'J 8- T

o.D.Y" 2 9- 7
Eakkeveen 2 7* 5
Harkena 3 8- 5
T.F.S" 3 8- 4

#*r* r +Fr +K. t # m#,+m * t #t#n*H
Standcn Eêrlr

Eoorabergun
llerga
H.D. T.
Oldeboltpadc

o0LDEBOORI{
Bobur
Bakhuizen
Mlldan
"{kkrunfcrscheLLlng
SBarta
Bultenpost

30-r,2
26* 9
r3-l-0
14-I3
r.1-16
r.5-13
16-L5
u-20
15-Ao
20*26
L4-r5

4-26

1CI-]"?
10-1?
t0-12
10-1r
10-L0
9-10

10- I
i"0- I
9-8

:-0* ?
10- 6
8-0

... 'l 0 ...



(82e) +ac klas
Sorredljk 4
Oerterp J
lzurgerwaag 3
Irnsurn 4
Read Swart ,
Ë. 4.Y. C, 4

o 0Lls300RN 3
Wispolla 3
Gersloot 2

{8i:) 5a klas c.
Ilecrenvcen 5
0 oN.B"?

r 0LD3300RN 4.

Blue Soys 4
le $weach l
*kkrun l
Odís 3
Sportclub 4
Nleuweschoot 5

J*
?-14
?-u.
?-106-6
7*57-'
6-4
6-3
7-2

?-r3
?*11
7-11
?*Bs-?
7*56-4
7-26-r

DE REDATTIE IS YERITuUSD

Deze uitgave van ons clubkrantje
is niet eo als gewoonlijk in de tt beruch
te{ kelder gedrukt naar op het Doelhêf
No, 7. 'irfe nochten lran JELIF ïIGCI{ELAAR

- voorlopig daar reerken. ïn de keLder was
het net de vinter voor de dêur te koud.
l{u konden rde natuurlijk we1 eea extra
jas aantrekkes om varm te blijven, maar
de stencil nachine kun je nu eennaal
gêén jas aandoen, De machine en de inkt
bLeven tê koud r+aardoor de kualiteit
wat te wensen over liet. Nu staan wíj,
lekker lrarm en danken JEIIE ook voor
deze tijdelijke oplossing. Als 1,/e we{rr
terug gaan naar de kelder zullen ve het
wel -weer in het krantje uetteu en karr
I'BRAAKY BREAKY CHRIS" weer voor de kof-' .fie zorgen.

Ook het redactie adres is veran-
derd. Het is nu:

Ë*== SKoÁLLEREED 17

Niet v*rgeten dus, Daar kunnen vanaf
r,'e de uedstrj"jd verslagen, overzichten
kiachten en xabouterklieken ingeleverd
worden. En dat doen r+re dan zo a1s ge*
vconlíjk vé6r rsmaandags 19.0O uur.

de redaktie,



(oar) 3cektas r,$orredijk 7,U2. 8-14
o.N.f.4 8-13. OIJDEBOO^RN ZM. 7-1I
Rottevfi-le 2 A-fO
HRY.Soys 4 7- I
.dkknrm Z,!r{ 8- I
R.W.F. J 8- 7
.iubbega 7.M 2 B- ,
Xr.Soys I 8- 2
Bakkeveen ?M B- 0

(roZ )Groep 4. .á-iun.
Y.Y,C. 7-L4
lolvega z& ?-13Haeg ?-I0
ÍIRY.Boya 2A 6- 6
Ecnado 5- 4
l{.o.K. 7- 4ï.V.I. 5- z
Oudosa lT 6- 2

o 0LDE300nN 6- 1.

{zzl) Poule9, B-jun.
Irnsu"e 6-10
HRY.Soys JB. 5-i.0
Hecrenvcen 38 6- I

o 0LDE300R}I 5- 6
langwacr 6- 6
lÍlsurrreschoot ?3 6- 4
Renado 28 U- 2
0. i,.Y. c 2l-. 5- 0

(:U)Orocp ?, C-jun.
0udehaeke 8-14
G..A.T. C. 8-r3r 0ï,DE800RN B-11
Gomcdljk 2C 8-11
Irengezwaeg 8- 9
HRlI.Boys 3C 6- 9
Wolvega ]C 8- 6
Joure 3C 8- 5D.Jil.P. 8- 2
Hecrcnvecn20 8- 0

(++g) D-pup.
fljnjc 7-L4
S. A.ï.C. 7-L2
Irnsus 6* I
Akkru.n 7- 9
Thor 7- 6
0ostcrllttens 7- 2r Otntr-Bo0nN 7-. 2
lfispolla 6- 0

$+Z) E-pup.
Ê.1.Y. C. í-La
álckru.n ?-10
Tljnje 7- 9
Irnsu.n, 7- 8

. 0ïJD$B0oRN 5- 7
lY.w. s. 7- 6
lïarga 6- 0
G.Á.V.C.2n ?- 0

I

t.
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LeÍders. gevraagd.
Het Jeugdbestuur rraagt voor enkele elftallen van
de Jeugd rleiders om degenen die nu reeds l-eider
ziJn te heS.pen bij de ultoefening van hun raoeiliJke
en verantwoordeLiJke taak, !e werkzaanbreden zullen
bestaan uit het begel-elden van cle elftall-en na.er
de werÍ.striJrlen en temg. WiJ ku.nnen ons voorstelLen
{at er nisschien moed,ers z:-jn dÍ.e,.,aich zaterdags
een momeat los kunnen naken uit de dageJ.iJkse be-
sl.omerlngen en tijd rriJ trn:nnen maken voor de
$eirgd van Oldeboorn tl1e r,vel graag wil voetballen
:na*.r zonder begel-eidlng dat nlet lnxrnen.
ft:ders,sehulf Uw kinderen nlet alJ-een naar ons af
&aar probeer ons ook daadwerkelijk te helpen met
de begel-eiding.
iïiJ rekenen op U!

IEEUWÀRDEA COURANT

\roetbalploeg Iiberia
bffiaoorlryW
uítd,egwangmís

MONftOIi/Á - De spelers uon
de uoetbalplaeg uan Liberia hoe-
t'en oooralstwa niet de a%nanoe-
nis in. Zii speëtden zandáu 0-0"te-
seh Gomai,à. Het sto'anhíofd z-an
Lib qia, setg earLt-rna.i oor Samuel
llae, hád u-orise wáek qedreiod
d,*t . hij alle ípe|erc zóu lat"ei
opstuiten rils zij weer een Is.nd.en-
u:edstrijd zouden uerliezen,

De wedstrijrl werd in een oe-
sponnen sf eàr gespeeld, o"rnást
geruchten gjng.en d,a.t Doe 23 ge-
uangenen hod urijgelaten órn
ruimte uoor de uoetballers te
vheppen. lÍs de uedstrijg zei de
l) ic.e-v oorzittet L,en d.e reg erend.e
,,ras,d t--oor xrrlossin1 ion het
ualk" dat de xoetballeís aesoaard.
zauden worden ondat zii"goëd ge-
speeld had.den.

10 novimber lg80

Tige biiid binne wy mei de bertr fan És Íamfte

T-utrio

.lanco Douwamastrjitte l3

84S5,HX ,Aldeboarn,

,or 14 ..,



.ll
à

à

0Ë
3
3
oq
o(\
ab\ice\)s(5

":
Ër

(.)
u
o
Ê?
F

$
{
o
É
ut
ts(
N

V-Ttr.
W ff WISSELEEKER

@tï^mlEiIBo@ïRNg'
'ir 

',|5 ...



Als kintlerpn .,ran de lagere scholen nasr de schcol-
a.rËs zijn leweest, hebËen zíi een verlclaring van
gezond zljn neegekregen r'an de cetreffende arts.
Ieze gezondbeidsvericlaring is bed.celd om af te ge-
ven aan d.e secreteris van de sportverenlglng c1Íe
wa,ay Uw kind ].irl van ls. 0ver h.et algemeen is dat
rle voetbalvereniSing. Graag zouden wlj wi1len dat
de o:rders deze gezondheidsveri0aring afgeven ï:LJ
Jorls Quamé, oprlat cle kinderen niet cpnieuw ge-
keurd rnoeten worden, Ook op de gerondheidsver?<la"-
ring ze1..f staat reeds aang€gerren dat 'J Ceze larnt
gebruiken al-s zljnde een sportkeuring.
Als U de verkl-aring aan Uw kind neegeeft en dezr:
bezorgË hen bii ztjn leider dan zorgt die wel da.t
dat hlJ te besternder plekke kcnt.
Graag: Uw rnedewerking! !

m *,i+m {':+ * *sffi ;+} ffi +F ffi *, ffi '$ ffi +Éffi à?ffi #ffi

0p loft rdag 11 nou*nber vreren

Ulory Huspe 1$ ,n

Irfu dn'Se cgrrs
nwr 7 7 íoríg buwetiifts feest

vJie zijn KLAA$ en FRISDA?
Dat zal ik even uitleggen" Het
zijn gewoon een paar Sezell-igge
AMgTgRDA}frffiRS die hun l:art aan
CLDEB0ORIi verpand hebben. Ioen
ik dus een kaartje kreeg van

hun 35 jarig hur+e)-i;ksfeest ben 1k uiteraa:'d even gaan feliciter"en.
Nu zullen er vast ve.l- leden en iezers zijn die zeggien; "llat heeit
.Cat nu met voetirailen ie nraken?) Niets.. r o. r. helemaal niets.,.. Í..
Maar misschien is het ju11ie opgevailen dat er op het Doelh$f 7r
het een en ander gebeurd, Op een gegeven nornent zag ix daar aile-
maal siroken plaat,inateriaal en iatten iegen de gevel siaan en bij
mij kva,r de vreende gedachte op dat KLÀA$ een sjoeibakken fabriek

,". 16 ."r



beSon-nen tlas. Maar....,.* àchtgraf bLeek dat dit d.e niewre r.ecla;ne
borden noesten vorden. omdat er nogal- v-at tijd in die bord.en gaat
zitten en KIÁAS dus regelnatig op het Doe1h8f te vinden is, vróeg
ik hen eens waarom hij dat all"emaal doet voor <1e vereniging" 'Rí*u..,r'
zei" KLAAST "EgulE voetbal-t toch bij de club en die borden'moeten
tc'ch klaar ".'..rf Een spontaax ari.tvoord vaï! een spontane man, d.iedít allenraal belangeloos doet voor de vereniging.

$upporter9...'. ben straks dus zuinig op de nieuve borden
en gebruik ze nj.et als ruggesteun of als voetenplank,
'rÍAi\iT DAAI ZIJN DE ÊCRDEN TE I-{OOI V00R.---

uit betrou;*bare bron heb ik vernornen dat men trainer II{RRí, dieal"tijc voorzien is van een t'tasje wonderwaterrr, ook rv-il uitrusterr
net spons en zeem voor het geval dat de spelers de borden als
schietsckijf gaan rJebruikerr.

, rk nag natuurl-i.jk niet verzuimen om KLAAS zrn conpagnon,
JAl{ v/a !ÍouDE te vernrerdenr die ondanks dat hij een strak schct
heeft ook nog over een strakke hand beschikt. rk bedoel het retter_
zetten" ï'{aar,.",. daar hebben rve het nog wel eens over.
rn ieder geval' KIAAS,. a. o...... AL vAS? BEDAItrKT:===============3.

red.

t*r

HT

T*T*r f*ffi"**ffi#Ë*il*n*n*ffi
vl(t[G EilI HllEK V

csgql}eef gg-he t ra$Ï.sje kTa,+!íg!
Aangezien'de wedetrljd OIDEBOORN -.4KKRUM aflast was,heb ik ne verdlept in 't vcetbar,krantje van de clu.b.Een blad dat elke *eke uut kont. Mar Ào noet het netoeh van 't hart qat daar nog wel us wat an aankeËrt"Tuurlijk ls niet alles fout Àar stonrne dingen "* *r-in stoncign . . . ttno .n'o rr ,
rk n.oet eerli.jk toe&even de eerste bladziede is nÍks
op, an. te maarken. Doar stiet het hiele bestuur yer-
neld.keurie op't-rÍjtlen cf, eerst de veurzitterl
cian de vice*veu:'zitter, dan de man van ce c*ntenr',íesecretaris en dan de s*eelopers, k*nrig niks ;p aÀ ;;marken. lan die man uut ,Jal ovárzicht'daar stàat b"1rnzuLuoosten windr tro dat is niet waar want hei vr-&$osstenwi$d. |an staat er dat liiemstra en Rodenlursui.tvallen binn. Hee wenst ze ni"et Íens betersctrapï
Een herboren 1Ae, I b is niet waar v*ant het waren*de_

I I .cs



u erfde jongens na ce rust. 0l,Jeboorn 4 winr net 9-gnou dat is lrie ook ïa!, dat keurt hij af, afs- it-ander:son weest was hadden z,e ok geen oeeiieden mítju]lte had heurl t
Hee het ltrlef om over brutaliteit te schri€v€n"0ver brubaliteit sproken : hoe durft rrii et an on zon.ar ta schrleven ciat eerl a.s. leider veur het 4d;gratls koffie blj JeLke kan halen. Mlen nenÍne'hà*noet zLch niet mei een aander zl"n táÀt"r, bersóeien.En dat verslag van et lsËe. Ái. dat za Lezen i;-;ï"krek of het llendrik líieuwla*d dcar ar-reen in het verdsroan. Yeur nlj hebben ns allemoal t;il best cioan.Dan die bru'taliteit vzur die veunspeif ing teegn .q;,t"u*rk ooet eerlijk. zeggen hee durft wer. veroer en .t;*at leste $et sek.riebel as afs1,;iteri er ts seèn k;;of stat aan vast te. kno*pen. lan krijq-ju--8n-Ër"it^*tstanden' Hi"er kan 'k niet over oard,elen. oit uri **í'kicppen, .

}an dat vereragien van r t eerste. lat een invaller datIOOeSt Schrieven, accoord. Maar tk vraag nu t*sh afwat heeft dle snsr nou met dit versta!ïen te maken.sch'ief inrt vervorg o€n Ërew_o9n eerlljk verslagle"siorij en privé hebben mei 0raeboJrn-í'"nits te naken.Ás rr*p op de vgurgljl wordt Ájá* ,án-can zerfs metgrote letters, Eredivisie genoàmd.'Dat cle reci"*;:borden er nog-niet stcnden'-dat wist-gé schriever vandat ver"lrg ook wei'nat er zoveer vràrnde gezichtenwaren aa'L zeker nodig weqst zljn. Dat ï{enírt:< riÀu"_land nog lasr had rraà zi.en sctóuá*;-; nà't G ;ij-"noolt opvallen'rk had 4og we], eeïn "iriu" rêageren
?p aat laatste rste zde 3cie maar-ïoàn zach 1k
ÊËf3iË"nËfi 

kÀBia 
",113"ËËs.$tËààiï 3r-BË' i s;"1íti[: iïi',sÁt et no goed, reezn dat het blj de !r*ro* scheldsrech-ter het recr oB zi** geweten trác, d;i-áà verroora heb-ben.

Dat verslag van het ZM ilItoitevalle zakte terugn hebik nooit gezíen, ze hetrben de híar,e-w*dàtri"í op;;-veld ''yêst 
"-àle ik dan dat ovorzielit van het Jde leeei no ik kan$l! begrlepen waar die het no arÍenoái over hebbcn"inti vrics e on"tdoolen, dorei, tils;l-zie-ro"ir"iïjtwat hat dat oo met voeiuat tc"nakcX.ni ioro"" weetook wrL ciat et nerboden is om ean pcpei dsl Ín de theste doc'" 

"' l[i +rs
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Dan dlc Meintr &s't woar ie wat hier schreefn wordt
dan vroag tk nis af, wat moet dit astt echt wlnter wcr"d,
lat Brouwer tottn zrn lengto groeldo ie nlct wsar,
want hse was na de wedstrled nlks groter at tocn hes
begon.Ian dàt verslag van et 4de. fk b1n ccht bpnccuwd
welke Henk dlt schreevn het, want volgens nlj stond Êrniet ecn Hênk lanSs dr kant. Maa.r ik zal mec wel var-
glssen.Msr lk noet zegn hij het et wcl druk hsd. Às
er weer een doalpunt rras, het lc op,t horloge kackn ên
lk noet toegcevn, keurlg bijholdcn.Ik wil nict to
kritis wordcn nar dl.e pinaltij dat was 1n de B5sta ner
niet ln da B6ste ulnuut.Mar dat nocn lk es nlet zokwalljk, vergiesen is toch nogelljk.
Dan blark no zovêr da-K an êan noelJ.ljk punt kom. NoIr.
dat nleu\{s ve.n dc KISOUTERIC,IEKT Dat 1s nou lets
waar lk ne stecds r[ccr an ergcr. Dan pronken dle ka-
bouters &aar net di.e lcne snor en darr wel dle vzur de
kabouter-kon1ng. l{ou kabouterkcs jullte zíjn nlet
otns kabouters.Kabouters hebben nJ.et iáns eon snor,
terurinste dat herk op school lccrtrmaa.r ecn baard.
fk hoop drn ook echt dat et ecn bettje meevalt, Ea,ar
ik noet aerlljk zegn dat lk ne grotc zorgen meak ovÊr
die K.[80UÍERI$IEK.Nu ook weer hebben ac onzc vcurzlt-
ter bie de kop. Ik vlnd et mar ongemanl.crd.Het noet
rnc dan ook cerlljk venf t hart dat ík nte grote zar-
gcn mark ovcr dlc KáBOUTERKITIEK. .[s dle ean keer de
ovcrhand kriegt no dan ken do hiele voetbal.verÊcn
OLIEBOORN zleh wel tanpakken.Yolgens míe llgt hler
een grotc taak voor het bestuur om onze vereÊn voor
ccn groot-onheil te bchocdan.Ilou die F,IEK in do ga-
tcn en deo veuraL dle K.{30U!ER-KONING, Sestuurl wtJ
reekn op jull-lc.Het bin nou nog maÊr lfluitjes waar
zc meo gooln maar gc zljt gcvrearschuwd . 7,o dat ís
een pa! va+ nfn hart, En dan dle wedstrljdprogran-
ll&rs. Ik vlnd het nogal wat, dit ellemala óvei te
nemcn zondcr fouten tc naken.
WcJ. nlen petje of veur d1e redaktÍsr maar lk rnoet
ecrlljk zcgn, die mensen dic die stukjes Lnsturcn
nor len nlen ogen blnt kneukelhou.wcrs loar nog
lang gien journalleten. Ik zal wal comneataar
krlegen mar dn,t gleft niet. Er was vanmlddag glon
voctballcn Gn mlen nrlddeg 1s wecr vult.

.r. 19 '.t

Mit ïiosgachting,

Íiet nlskende ?aIent.



Ëedoelt a1s biaiv,Jllin; ;naar leu:q on te i-ezen.

!,

.

(Beschikbare ri jd:drie weken)

1, Helke real spreekt rnen in Spanje?
2. Hat ís de voernaaa van pauj van Dijk?
3. 'u/eike gorisdiensr heef t de paus? (Jcods/Kathoi iek/ilohammedaan.)

(eentje cnders irepen)
4. l{aa r i s een gou,len t ient j e vên genaakt ?

5, Als de grote wijzer op t',vaaif staat en rie kieine cp een,hce la:t
is het danT

. 6' Hoeveel frietbui I tjes zi jn er nodig om Luik dícht te plekken?
I 7. Hozes ontving een aontai gebo,Jen,hoeveel onEeveer?

; 8. Spel Ceni, Ëdciy en Genr?

9. van weik land Ís de koninE van België kcning, {srrikvraeE)'
10' l{ie won de tweede wereidoorlog? "Jíe werci er tlveede?
l l. 'rJaarvcor vrordt een f lessenopener gebruíkt?
12. 0mschrijf h€t principe van een kernreactor of schríjf je naan in

. blokietrers.
i 3. vráar is cie kelder Ín een gebouw van zeven verci iepingen?
14. Uíe bour.i<Je de Eifeltoren? Eifei / MLrsolíni / Albert Heln?
i5. l,iaar woi.den plasríck bekers van gernaakt?

1ó. Hoeveei Francs is een bi'ïjet, van honderd Francs waard?
17. !/ie schreef <Je. autobiograf ie van Churchil ?Fr.eud y' Louis Neefs r,Ëhurch
i8. Hc,e lang duurde cje rachEig jariEe oorlog?
19. in hoeveel rijci reed Eddie flerckx het werelduurrecord?

Tot s Iot nog een op in ievi-aag:
20. iJaaron kan je bij een T-spítsing niet rechtdoor? ...21 ...
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Indien een schorsing.wordt opgelegd voor aen bepaalde termijn, kan het betrokken lid nietdeetnenen aan wedsri-ijden. (uán nólr, n""J ;r; ;;ki-;oJ'ilij"t^[^ivij, een AFde]jns, eenvereniginq. stchting of een ledstrijd een funktie bekleden. Álg een-sehoroing wordt opgelegdgeldt dit boor bindénde wedstrijden en/or met name. in oe uitetraat 

'tà 
no.r"n wedstrijden.voor hetqeen onder bindende wedátri.lden-rorit '.,erstaan "o"ct u"""e"un naar art,57 lirj /i vanheL reg-lenent voor cle Aídelinqen,

a 111. D.valk (oldeooorn i) ingaande ?6-9-8c geschorst voor'l biad€nde uedetrijd.

a 288' l,l.de Êoos (Oldeboorn 3) ingaarrde 2l-lll-8ll qeschorst voor l bi:idende wedstrijd.

a 1_5-1, R. Valk (0ldeboorn) ingaande 27-10-80 geschorst voor J bindende wedstri;den.

B0[ï[jl
Weqens niet yermelden terrein;
3.327. Beetgum zn 7 5;!328. Rood Gesl
.11]?. 0Ideboorn Ci1333. 0Nï 2C;1334.
ilJ8, lijnje L Cames.

3 5;l.1Z9,Suameer 4 S;1I30, 0udehsske I S;l)11. V en V
SSS lC;1139, Bakhuizen LE;t3)6. MKV 7 S;lll7, ONB 5 S;

l5ro

?

g,#1llifig?,ff' mma zaierdag senioren

?.15

2,C3
?nn

jlq_If aÉj_ ir-r21 )

6crreiijk ,;iri 2-jJrv, Scvs í
Rcttevalle i-fll.ji /+

Jubbe_ca zfit ?-Akkt:jlr z*
tsákkeveen zm-Sldebcarn zr,r

8I,fÉ J-11,36us;

F , J. itlnee fe i(. ieuma
i",0verrijk
[. Verra
5.j . Bosna

.r. 22 o.'
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Wedstriidprogramma junioren C
llt r P!tQ_zl_l!!!LQÊ-tlt0!:

ála'
41 5.a st5.
tl1 "

4l s,

L-roeg_]_(l1J)
Gifredi,jk 2C-Wolvega Jf

lïïllIfï,i!;H:i3"'" "'
l-angezwaaq-Joure -tg
GAVC-I)9JÍ)

in. 3c
9.JA

10 .00

!lc;. D. !oeLbercj
H, Bouwman
i. v,d. Meer
H. f"lenger
'w-" Stempiier

Wedstrijdprogramma pupillen D

o

ZAÏTRDAG ?Z NOV[MB[8 1?80
Poule 41i8
Zl6lfTdlTocri'r-t hri
á9 5 , $À\tC- 4klu rum
ri9ó, liispcl ir-ïi..:r'r je
697, I rnsun-Cosle: L ittens

?. í-10

v. Lii,

WedstrÍldprogramma pupillen E
f:1i'!8q I - -Ulïl'fi!iji_s!.
P_orIe 5lr2
i!ó1. lÍk'S-ï{arqa
86!. 6AVC-Akkir:nr

a 365.ï:jnje-Oldehonrn
8ó6, Irneum-GÁVll ?

Tijd

ln.3C
9. n0

Ii. EC

Wedstrijd progra m ma zondag senioren
zoriDAG 2i NOvthBiit 1e80.

le kl:js (801) 2 x 49
o 904.

905,
906.
907.
90ri.
?09.

959 "
cqg

960.
961 .

.104I .

ictz.

I 04r.

.i {Jéil .

1062.
I0r..1.
I t.'ó+.

2. 00
2. tjO

?. 
-tu

?. 00

i u.00

I0. 00
10. ilc
IU, l0

i0^c0
lí-r"10

1t.4t

lu1. C0

ic. 0[

K, de Vries
H, Virser
}1. Ce Srllt
À. Bou*er
Ë. r,.d. Iee.
j,Fi. Ilsinqa

H,,1. rJfs
R. cJe' Jong
ll. Porte
ii, Ce Jong (L)
J, Laanstra

a

Bui lenpost-0ldeholtpade
Hargá-Eocrl1be rqum
rt0ï-f.1i ldaíi
Eakhui zen- Sparla
Terschel I i.ng-Akkrunr

Res. 2e k,jas D i81C)
Bekkeveen 2-0DV 2
Boofnbergum 2-ïijnje Z
l-larkema J-Slanfries ?
O}del,oorn 2-5urhuisterveen i
ïfS 1-Ê.Bsrqur, 3

4e ilas J {828)
CAVL-'4-Lanqezwaaq l
0Êrterp 5-[r.neun 4
Gersloot 2-t{ispolia.í
0ldebooln l-Read Swart 5

!e klas i i8]r)
G

o
Biue Sots 4-Heerenl,een 5

SFortclub  -Oldeboorn 4
ilNB 7-Ákkrun l
De Sileêch t-\ipuweschoot 6

A. ,laqer

lJVedstriidprogramma zaterdag senioren
ZATTRDAG 29 NOVTT'1BTR }980

106,
r07.

n'v-.Eoy s ?IÊ-Ateval I e 2
0\-'l 4-Jubbega zm 2
Akklum zÍa-Ílakkeveen zn
Illdeboorn zm-RlllF l
Dr,8oys 8-Gcrredi.ik zn 2

12,45
2,00
2,00
2, 00
2.34

v.d. ZêÊ
l{i ersema
Ippinga
v.d.3ij
Jonknan

t.r 23 .rr
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a 214,
235,

Wedstrijdprograrfi ma junloren A
34Ët?Aq._?Zj!-8lEM8g&_t:gq

Groep 4 (107)
ïïE:dua;sa Ï_
lioLrtga zm-Heeg
N0l(-0ldebocrn
Renado-Hrv.8oys 2A

11.00
It .00
i1.00
11. o0

d,
P.

4I5.
I er6.

!117.
418.
479,

Wedstriidprogramma junioren B
:rrs&ag_zz jgvilqgs_i-ryg

Wedstrijdprogramma junioren C
ZAïER0AC 29 {0vEr48gr- }q80

0roep 7 (]1J)
víolvega JC-Heerenveen ?C Z'tC
Hrv.Boys lC-Oldeboorn 1.00
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