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De -fleestdagen zijn veer achter de rug
en dat betekend dat ook weer voor OL-

-DEBO0RN de voetbal ueer gaat roIlen.
. Als de veergoden ons goed gezind zijn,

overz icht iïJ"ilili: 3ïÏïFi"i,:ï5:uiï':i-
vef ;uttie Zlí, daan een beetje over-

rompeld en met een gelljk spel genoegen rnoesten nemenr vervacht ik
niet dat ju11ie rigicots zullen nemen en proberecr de vedstrijd naar
juIlie eigen hand te zetten. En ve rekenen dan ook op een overvÍnning-

OLDEBOORN 1 ontvangt hekkensLuiter BUITENPOST en moet 1n staat
zíjn de beide pr.mtjes thuis te houden, alhoevelrrrrrronderschat ze
niet. Zij vechten voor lijfsbehoud en de verwachting is dan ook een
pittig dueL en hopelijk vooral" voor UIEGER, die ondanks zijn drukke
werkzaanheden, de training voorlopig op zich heeft genonenr ee4
overwinning. OLDEBOORN 1?......ju}lie zijn dan ook aan '{IEGER ver-
plicht om Je voor de volle 100X in te zetten. l{ij suppofters rekenen
op juilie.

OTDEBOORN 2 heeft in deze vinterstop nog een inhaahredstrijd
gespeeld en'r'eI tegetr SURHUISTERVEEN 3. Daarin werd een keurige 2-O
overvinning behaald. Zondag naar $TAIIFRIES 2. Hier zou een gelijk
spel een keurige prestatie zijn. Of denken jullie daar anders over?
Afvachten dus naar. Zondag 18 januari komt 0.N.8. 3 op bezoek. Aan
een voorspelling waag ik ine niet. Maar het za1 een zware dobber
worden. Doe dus je best,

--- 1 ---



oLDEBOORN 3r het elftal rí:et de min*t gespeelde r+edstrijden,
is al ldeer eens vrij, aaer vcoï 1E januari staat een inliaalwedstrijd
op het progr&,ffna en als het \reer en het terrein het to€staatr kunnen
jullie je einCelijk veer *eng uitleven en vel in en tegen GERSLOOT.

De beide puntj8s konen dan zowiezo inee naar OI"DEBOOR3{.

OLDEEOORI{ 4 ter.si.otte ontvangt O.}l .8. 7, A1 roras het dan vorig
jaar...o.r. jU11ie zullen die nederlaag daar nog vel niet vergeien
zijn, ï*tilIen jul1ie de kans op een kampioenschap behouCen dan zal er
zeker gevonnen moeten vorden. Reken beslist niet op een gernakkelijke
overvinning. Die oude rotten in bet vak zullen hwt huid 

"o 
duur mo-

gelijk verkopen. Onze verwachting is toch een kleine overuinning.
Het rniskend talent en de verkleunde toeschouver venst jullie

een prettig ea sportie-È r'reeke$d toe.

}VEDSTRTJD-

.ê::.o

ZAALVOETBAT TOEÊNOOT D PUPIILEI{ ÏN DRACIITE.I{.

Om half acht gingen ïre ueg naar DRACHTIII. 'ie moesten
eerst tegen rT FEAII, daar hebben ue net 2-1 van verloren. Toen
mochten ve even rusten en daarna noesten ue tegen !ÍISP0LIA knokken,
Daar hebben ue met 2-0 van gelronnen. ïíe hadden l/eer even pauze en
toen moesten r^re later tegen SURÍíUISTERVE8N, daar hebben ve 3-1 te-
gen gespeeld. (ait vas dus een t'nakkiet'). Nu noesten we nog éên
wedstrijd spelep, n.1. tegen DRACHTEN, DRACH[${ stond al bovenaan,
r*aar we hebben er toch nog 1-1 van gernaakt.
Onze doelpunten r,rerden genaakt door:THEo (3), THoMAS (a) en .tAtl
ook 2. Met dit alles bereikten we de 2e ?Iaats,

TA}T€ TIGCHELAAR,
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Z:jiÀL,VLit:ï'ilÁL*T0EÊiifiiiI 'bill', ii j .

Een zaalvoetbal-toernooi is voor onsr leidersr aI-
tij,3 een prettigre, ntaar d.rukke afwisselinE. Vooral dii jaar hebbee
er, wat neer dan anriere jaren, naartoe geleef<l . De trainingen had.rlen
r,iÍe er een beetje op af.'gester'.dr r^naar zolang er gêen betsre cF'Jrt-
ha1 is, blijven we ai-tijd een zeer bescheiden rol spelen in her z.aal
voetbal-geber-lren. Dat er nog zoveel gepresteerd vordt is te danken
aan een geve3"rlige inzet van alle spelergr iets wat door ons alg
jeugdleíders zeer gevaardeerd vordt,

Ons verslag besint blj de !-pupillen:
Dat het vroege tiidetip deze jeuediee spelers parten
heeft cespesld, blijkt wel ui't het voigende'
van 't Fean werd verloren net 2'L o00 vervolgeng lseï
2-A en 1-1 te wiruren v&n respectievellik 1#ispoLia en
Su.rhuisterveen.!ê laatste wedstri.id werd 0-0 tesen
Drachten"ils 'we deze wedstrljd hadden ge$ronnen 'á,&refi
we in de finale eekomenr !!aar volqen<ie keer beter.

De C-juntorenl
Zoals ik al eens schreefn het Êterren-team van V.V"
Oldeboorn naakte haar faa& helemaal waar. Eerst wen-
nen nij van cie gevaarli.jkete te€enstander 0-l{.8. &Êt
l-0n met een bekeken doelpunt van M-Ro5rcendorff . ï1a
een 0-0 tegen Jubbega en een J-l geJ-i.ikspel tegen
r#isoolia (weeir door een doelpunt van i$.RoFrrenqorff i,
herelkten wii de finales. De eerste wedstriid werd
0-0 teyen 0.N.T,toen leden !rle* een nederlaag tesen
Sra. chtster Boys lC(het tegendoelpunt was 8&n t.
FoenjeB)r en de heren stonden weer net beÍde benen og
de erond.Surhuisterveen 2 C nera hier h'et elachtsffer
van via doelpunten van Ë'Y.KalsbeekrT"Poepjes en $,
Yieser{jr.).}tt werd qus een tereehte overwlnnine voor
ons dus J-0.!at de volgende tredstrijd tegen Surhuister-
veen lC 0-0 wer:0, was ook êen beetje te danken aaJt
een blessure van $. Vink(Oie geluekkie meevieli, wa€,r-
6s6n de concentratle wat verstoord was.ne laatste '#eíi*
strijd speelden we teÊen Draehtster Boys ?fl.0mdat eengeliik snel ons op de tweede plaats zav brenEen had de*
ze wedstrijd, veel wes van een cup-finale. Hr werd docr
onu e jonoens zeer goed sêvoetbald' Door een mj.everstand
werd het toch nos l-0 vodr de ïlrechtster Boyst met nog
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,"r,";"-N ""'^N januari in
a

,,Dê lJzeren Malrtt

UAffiBAM

mef gastzangeres
META DE VRIES

bouw- en aannemersbedrijf

Teuens uerzargen wii ook Uw subsidie aanuragen.

R. DE VRIES
TSJERKEBUORREN 17

8495 KE OLDEBOOHN VOOR AL UW

rerbsuw en nieutrhouw



&aar vijf ninuterr tc n-ne"Lsil"W€ hadri*n nng e.ïle kane t
1gaar door een strafschop vo0r Drachtster Bays won deae
otàes met 2-0(bedankt scheidsrechter)r _en dLLs jamner
{enoes. een derde pLaats voor Qldeboorn lc.Maar ee$
prirna rÊsultaatlll
Dan nu de 3-junioreni
Deze !ïaren zw&ar inqedeeld. ïan Draehtster BoyS werd
ncet 4*1 verloren, het tegendoelpunt werd ges6o9rd dOOr
P.ïoms" Door een doelp{rnt Yan J.Poepje6 werd net 1-0
van 0.N,T, ggr{oÍtÍrêfir Vervclgens rïerd net 4-0 ve.rlCIren
van "Drachten. I)it laaiste was nog niet eens zo glecht
al.s,je nagaat dat O'N.I* met 6-0 en B-0 tegen deze ploe-
sen verlr:ren

Nu rl e .A- j unloren ;

Hen team bestaande uit ; Ií.}.I',rnan, J.Kroes, Ti .Yona, P.Heidan
T"Jel-sma, J .de Bcer, 0.Í{eerma en
0, Yisser.

.CIe eerste weLtstrijd kwaqren we een oulde bekende tegen o.l.
Bn de Vries met zi.;jn ploee , dus fH0R, lat deze wedetri.id
met Z-il werd gevïonnen was te danken aan een beter tea$-'
'ierband van 0leieboorn.PiHeida en J. de Boer waren de
schutters.lfs.n rtFean LÀ werd net 3-f gewonnen. Dit was
te danken aan de inzet van het hele te+m en vooral"
0.VisserSie met een fantastlsche kopbal de score oDêfid€.
Dat hij zelf even niet wlst wat er gebeurde ie nlet zo
belanorijk. Heï tweede doelpunt werd Feseoord door ?j.ïpma"
en Ê, ïisser zette inet nos een doelount de kroon op s,'n
*erk. le l"aatste wedstrl",id tegen Drachster Bo.ys moest ge-
wcnn€n worden"ïst de twaalfde minuut ging het prie.a, naar
een vreemde besl-íssine van de scheicisrechter zorgcis voer
een strafschóp vcor nrachtster Boys. tit brak Ce weersÈand
van Oldeboorn eR dat het uiteindelijk 1-0 voor lrachtsten
Eo;rs rryerd is niet nneer van belang"
llel van bej-ang is Li&t oe jonserrs van 1A hebben laten
zien dat ze 'rel meer kwaliteiten hebben dan valt af te
leid en uj" t ci e competitie.
Ik lril to slot W,Vj.sser, F,'I"ysoer, dhr"Vink en Á.liijhoit
tredanken voor hun belangstelltnc,

Íl.van !1.jk"

het bestuur het te druk
waard *
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Ï'. S. Jaumer
hadden. Het

dat het j eugdbestuur en
toernooi was de &oeite



€XTRA BERÍCffitr
ALLE LEIEN DIE IN liET BEZIT ZIJN VA$ TOTSI-BOEK'ES, Uo8TEff

DEZE voon a4 JAr{rJABr 1981 rtílEvERE$ (s.v.p, rcse) art
t. v/a lÍEULgÈï, Ds" I\ÍIËU!íCILDSTRAAT 17, 0IDEB00RN. TEL: 632.

Wedstriidprogramma zondag senioren
zownc rg ;ÀNunRr tral

oa

99.
100.
101.

O 1oa.
10r.

1e.k1a6 (801) e x 49
Akk!uD-Hildarn
Boor:lbêrgum-SParta
OldeholtPade-TerscheLling

e.o0
2.OO
2.OO
2.10
2. OO

z.oa
2.00
2.OO

10.ro
]o.oo

E. v.d. DaE
J. DiJkstra
J. Rooks (O)
S. Boersna
J. Eióma
K. de ïriê€

.I. llook
I,.J. l{erger
A. Eieinga
8. r.d. líeuLen
B, Ooeterkaep.

4b.
4?.
48.
49. Oldeboorn-Bakhui zen

Robur-SDt
Bui tenpos t-Yarga
8os. 2e klas D (EIO)
R.Bergun )-Stanfries 2
TiJnJe Z-Sulhuisterveen J
oDv z-tl.s ,
Ol{B ,-Oldeboorn 2
BakkeYeen 2-Booraberguo 2

INHAATPROGRAMIIA

A.JUNIORIN ZAÏTRDAG I? JANUARI }98I
Groeo 4 (107)
mlG":Boys ZA-Renado

a lTl.VVI-0ldeboorn
12. l0
?ln

a

I

B-JUNI0RiN zAÏtRDAG l7 JfNUARI l9Bl
Pou.le 9 (221)
?Ilffi \--{:d-26:ó'tdeboorn

SENT0REN jl0NpAG 18 J.ANUÁRI r98r

4e klas J (828)
i7t:ed;iooÏ-Z--2 -o I deboorn l

";'6ifi!,i' 't 9' --- 7 ---
10.00

Achtet bovengenoemde yrÈdsLrijden staan geen scheidarechters vermeld
De ontvangende vereniginq diànt zich deihalve in vetbinding te sl-ellen met de betrokkan
rayonleidÉr. Is daarná gÈen scheidsrechter beschlkbaàr, dan dient de ontvangenrle vereniginq
v6or een vervanger c.q. leider/scheidsrechter .te zorgen.



líUedstriid progra mma zaterdag senioren

a

ZATERDAG IO JANUAFI 198I

lFur"" Iïzrl
105. ffi$ys -4:6iïevatle 

Z
106. 0t'lT &-Jubbege zm 2
I07. Akkru0 en-Eakkoveên zlD

f08. 0ldeboorn zm-Rl{F I
109. Dr.Boya 8-Gorredijk zm 2

t2.49
2.M
2,00
2.OO
2.30

G. v.d. Zee
I. t{iereema
L. Eppinga
B. v.d. BiJ
ï. JoÍ*msn

Wedstrijdprogramma junioren A
ZAÏERDAG }O JANUARI T98I

o

aaa

?t3.
2t4.
215.

6roep 4 (107)
YVC-0udega l{
líolvoga znr-Heeg
N0K-0ldeboorn
Rcnado-Hrv.Bóys 2A

- r1.00
11,00
1I.00
t.1,00

P,L, ten Hoeve
G.tí. Kroon
H.B. de Vricg
f. v.d, Sosch

Wedstriidprogramma iunioren B
ZATERDAG l0 JÀNUAFI l98lr .

-

t47.
O t4t.

tM.

Poule 9 (22])
lrnsurrlang*eer
oldrbooFn-Nio$íeschoot 28
Renado 2B-Hrv.Boys 1B

l. t0
lo. r0
1l.00

R. Jonknan
P. RleÍnÊrsma

Wedstriidprogramma iunioren C
ZATEE9AG l0 J4NUARI le8l

4t5,
a 416.

4r7.
418.
419.

Groeo 7 (rll)
frófËf3e]Ëerènveen 2c

Hrv.Eoys lC-0ldcboorn
Oudehaekc-Langezwaag terr.
Joure ]C-GAYC
DlíP-GorrcdiJk 2C

2,tB
r.00

Langez*aag fl' 15
r2. t5
r1.00

flej. A. Lênoe
il. v.d, Vagt

H.C. X$p.rv?en

Wedstriid progra mma zonda g senioren
ZOIDAG 1I JAM,ARI }98}

54t.
a a ,44.

545.
ttt6.
547 ,

548.

0ldeboorn-Buitenpoet
0ldaholtpade-Uarge
Boornbergtr,r-ll0T
llildan-8akhuízen
Sparta-Terschel 11ng
Rés, 2e kla"s D (810-)

0NB )-Bakkeveen 2
@V ?-Boornbergum 2
Íijnje z-Herkêíná l

. Stanfries Z-oldeboorn 2
Surhuistetveen l-lFS t
te klas C (8rl)
ODIS l-Blue BoYs 4

Hecrcnvcen 5-SPortclub 4
0ldêboorn 0-0ls 7

AkkrLE ]-0c Sweech 1

2.00
2. 0rl
z,w
2.00
2.00
2.Dl)

1r]. ]0
2.00
2.00

10.08
10.00

r. r0
L0.00
10.00
r0,00

R.H. de Haan
J. v,d, Lagn

D. Bokme
J. Iseger
H. v. Dyk

J. Dijkatre
0. Geertsnra

C. Rooks
R. v.d. l'leulen

o

,95.
5eÉ.
597.
598 

"
599.

700.
701,
702.
70t,

a
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