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- tirenden vorig weekend Clcie_
+ boorn Zirt en OLDiiBO0Rh' 4

I ï"1 zeer onverwecht gecon_
I fronteerd met een te spe_

overzicht | *;:rïï;';t.;"ï"13iï u.,-- z? not r,'c]l-e4!i.E .j"hu.irj i.iill*n v;i"ntersiae! ii,: i jl,;naar JuBBltcl I noest en daar dan 
"ot.-r"àír:..ii.'.i,.i 'i;'a-e:.- wr- :. ..ir e jll 

et uclll gitij' ri.j('i rl"''' i:'"i! Iii.g-

iletzelfiie sebeurde 0iDrgOOjW 4, die bij hun buren inIirJ -dl;Ets óen geirer,lii" Ááoerlaaf àp-rri" dak kregen.I{opend dat ze cran oit:weókena kráariaiiËer zulren aa_rreuen. za dit rooest ik, ook ar-;;á;;-'Ënr de tneeelftallen waren die noe'kampioÀnáÈà""*n' haoden, êvenkwi"'it.
Het ZlÍ nqest zaterdag thuls tegen .Akkrum aantreden.IIet bleek dan ook dat áe-votko^uii-rn"i-rár aantraden.ze hebben l'ret harfverkrÀrrnde puuri"[ áá" soede envooral spannend-e. ï.edstrijd voorgeschoterd . Het warendan ook twee gerijfwaanlige. ploËÀ;À ài;-hi";-[e"i-i]kie p:gttiger dan in Akkdin)-;;;Ë;ï";-;, de puntensevochien hebben.
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1j'cl;rens rrij i:ac de pLaex cie lieI Eei*k hatj +ersï
eêncloel;:[tlttescofenqewonnen.,]atdatdErgcohnilrï
ci.,l*Bci",*ri zi",i wàs is alleen mnàr fi.in' 'I*lEene nij
;'í;;;;t1ie a.s' zate-rdas vrii en aa'nsez\en *:" dan

;Aótrsch Éeen vredsÈri.ir;en zíin vastsestei'J even het
Ër'osr'Ë]mrfia voor 14 feb:'uari dll.n komt dïïf 3 op bez*ek
;-;i j rekenen dus weer op een overwÍnning'

00k 0iill800Rl'i 2 noest zcndaa weer aantrÉden en wel
in- en i"gu* A.AiffiEVffN' AanilezÍen het ve::b:ind wat uit
cle ploes viag (Klaas en Serend) kregen zii gan nnk he-
hcorli;k kiop, j.k meen 4-C.::.,a.at ctit juif ie ni+t nismoeaigen, ook aíi sull*en jul-
f i* str.ská v'ÍÊêI neehelpen cm een55 weer wat puntjes
niÀ"*" re haien. T,Lt 0i,::eb*orn i sïeeds met thuis-
vreusrrijcien, jullie speien alles maitr uit. Yolsens
iriii hebËen jUilie BrSr z1nd'as- o+k een i11Ïi'retistsiiii'ïi**""i"áíàij;;; i't*io*u ik w*et ni"t tesen I'iïr_-o--o-k
zoniag over een week een uitr',*edstriid nu&i ÁFÍ'ii,;aí')i{'l'
am daár" Stanf ries 2 een puntje af te snoeiJeli'
iJoen we toch! ! I--ctl]lfiO0jiN J heef i ook zcndagncrtfren al- niet zoveei'
pLezler be:"ófa &&n z:n eers6* werieiri,ld na'le
*:.nuerstop,.i,Ali0llzivnAG l, toch irel rie betere rioee
beha,alcie een 4-2 tegen een rrel Ê1'g wegens ziekte eÍi

blessuree gehan,Jicapt o-irieboo:'n 3 overwinnlng4 .

ó;k iuflie moed hcuàen etl t{&nneer er Yoor iui}ie
weer eenÍi een vved'stri.ici worcl vasteeetetii t af!?elvei
ce ee"iste t,#ee zonoagen nletn hopeiiik volledig en

;; àil-ook een$ een paar pirnten verz.arnelen*" làn ben je aangeLamu bij het {e' '*íai vaor g'oeds

valt daar nog o*í te schrijven' Ien eerieuu e kara-

pio*ttui.*ndidaat d'ie verleden week zcnda'g 1'J? 13 -19
ivinierstcp, oF *á* het winierslaapf naFr liii SEilTS

;;;*i o8 bái< oaar even 2 pu$tjes te pakken r$ear
dat is hun u uur oPeebra'nC "
áu *ousten dan ooÈ net een 4-l nederl"'aag 'Je rej'*
no*" huis weer e"anl,a"an, lJit weekend w&* ci* wedstrijc
gimn,;iri 3 - 0lt1!8..0ru'i 4 cp het prÊgra.ne$a geplaatst
lr{ochten wi.i er yÍr,J1 uitgaan dat ze zich nj-et '#eer

lieten ïerrass€I'? sn dás de [1p er bii aouden hou-
denr m&^r nee àoá" ze konden obk vanuit Àti6iitil'i
Éet tese franà*"-Éoiswaarts keren. l{et werd }1'l' $en

1-0 nederlaagn Kan dan ook aiieen naar aegge}l !re8

;dpióaáàrr"i. irláá" eeluirkig er zijn ersere dingen
en daarom zondag over een wèek thuis tegen ONB ?

-* 2 --*



&êar iekker er tegen aan, zeker zullen jnllle hi*r
2 punten ea-tl willen overhouden of lierrer daar iro*den
Ire hea !E:t&i' opc

Selukklg lgan ik dan nu een beetje plezieriger
schrijven en wel orrer 0I,1l-ffi00ft1l 1. Ook zíj móesten
verleaen week zondag aantreden en wel thuis tegen
Áiliiitrlui. osk wel te beoordelen als de we*strijd rrarl
het j.;.?r"
Twee hardwerkende pioegen waar bij nl,teindeiijk, al
was het dan een benauwde ?-1, 0tlliBO0li$ I aan het
langste eincl trok. Een goêde wedetri;id net een over
het aigeneen &eer aanvall"end Olaeboorn, dus ook rrye.t-
€e$ terechte uitsJ-ag, ,

Zo moesten ae dan d1t weekend aantreden tegen het
Deinuaier 5P.{iïf.4, Drie van de le spelers '.saien met v*"-kantie en zodoênde eejl verzwakt Oldeboorn, Is Olde*
boorn zeker niet rie mindere geweest, ze kreg+r: wel
net 2-U aan de broekn De voorhosds rïBs niet blj $ach-te een doelpun| te maken en een paar uitvalien F/arerl
voor SPá:?TÁ voldoende om 2 doelpunten te scor€Íl*
Volgenae week is ook het eerste vrijr els er tenain-
ste geen inhaalwedstrijden worrlen ingelêst.
Zondag 'over een week kont tsUitEtÍPO$f op bezoek, ge-
lukkig zi-jn cie vakantlegangers dan *eei thuisr'want
het is nu wel eebleken dat ze toeh niet gemlst kunnen
woden. "A,lhoewel ik nlks van die jongens iiie ln
noehten \rallen wil zegg,en, ze hebben goed hun best
geciaan" llopelijk blljven qan de punten yreer in CIlde*
boorn. lffe gaan het rsaarrustig afwachten"

N,B, Bij nadere informatie is gebleken dat
OL,CIHBOOitN 2 zondag àrsr, on l0 *ur th*le



WEDSTRïJM*

VERSLAGEN
PS}JADO 2 -.olpEBooRlr 1 (2-.2)

Er werd nij weer eens gevraagt on een verslag te schrij_
ven varr de verlstrijd REITADE- 0LDEBooRl'I. Het harl veel geregend
inaar het ging'toch door. RENÁDO was vel een goeie p1.oeg utr aat
bleek ook irel- vant na zotn tr uur spelen stondeyr we al met 2-o
achter. !'laar caar kvar,r snel verarrderÍnE in. Na een goede paas
van WTLLEM ïTSSER op RrlíZE vALK verd de stand 2-1. rn d.e tueed,ehelft ver.J er gewisseld varï spel"ers. JAIí v/a wwot, voor onderge-
tekende en BAUXï $AsFELs roor prET TysMA, ].ía een paar goedê voor*
den van trainerfteider '*ITEGER'HUrsFíANr stapten ve het ve1d, ureer op"l'íet het idee o,n er toch nog esr ovensinnÍng uit te sleperrr, Maardat mocht niet lukkenr rnaar het werd toch nog in het begin va:r de
trveede helft 2-2 .door een goed en harrl schot van BrMiE O0srERgAAN
tussen de palen, Na het eindsigmaal van de scheidsrechter stap-ten we het veld af en onder de d,ouche.

De vedstrijd REr{ADo 2 - OtDEBooR}I 1 werd gespeeld van
h'egen het afscheid van trainer iiARRy DE BoBR. Het was vel een
gesl-aagde r"'edstríjd en nad.at we all"emaaL de hand hadden geschut
van ILAÊRY gingen we veer naar ollEBooRll. ,{e vensen trainer ï{AF_gy
de BOEP. nog van harte beterschap en een voorspoedig "i ggt toe enveei su.cces,

Jarr líeester.il*n*t*r#ffi#
oLD!tsooRN - ÀKKPJJï'í ia*t i.

t#*ffi#tt#ffi;í*g#ffi

lla een hele tijd niet te hebben gevoetbald, moesten ve
tegen ÁKKRul{. (een streek cerby) die r,re natuuriijk niet r*rlcen.
verliezen, AKKÊul.l begoa goec, wat in de eerste ininuut a.i. een doei-
punt opierrerde coor een verkeerde teruJspeelbal " o-1 . Dus rlat
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begon al reer g*eei' r i r r *.. " ,r4aar naar de wedgtri jd r,,orcer,cenkregen ve meer greep op het speJ- rtat resulteerde in vat kansjesdie niet werd.en benut. llaar na een goed genomen hoekschop va:rHAIfTRïK, verd deze ingekopt_Coor RttfSg. ï_1, 
---

l{a een'bakje thee belonnen lre met goede mcet aan de
tweede helft. En de gehele tveede helft varen wij de betereploeg" Na ongeveer 20 rni.nutea..r..,o,r €€n fraaie voorzet diedie g'oed werd doorgekopt door EDDïfl, kreeg JÁt{ {de bal goed nree en ga-f de keeper van AXKRUIí g""r, l*". Z-.1" Degoed vlaggende grensrechter behoude AKKRUil vóo* .er. grotere ne-derlaag' De grensrechter, *good old'r BENIíïE BRAJïDER meende dathet a1 wê€r prinsjesCag rÀras en vlagde de hele rniddag. HeestaLonterecht maar'.r... ars de scheidsrechter er ieaerà keer intrapt?Jar vat doe je er aan.r..rr.- 0kê nu geen-sé"-r* meer, r*e hebbe*verdiend gewonnen en volgend.e rrreek tegen sienre gaa$ ïre gevoondoor met vínnen....,.... of n:.et dan?'lZt,tZ,ttii '

ádà
hÍaar
rri et
Dqt
lijk
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r*f, *r*r * ràKr # r*ff*ffi#t*Kre

CIi,pE30_Oary* gM a*4iffiRus zq:,:
1_0*

Ik kin der nLn oer wannearjo better fuctbalje en toch
noch fsrlieze psatte, z*Í

van de spelera van Ákkrup.go raar wag het nu ook weer
daeht ik"

ákkruni een beetje onfortirin*
heeft verloren 1s een andere

rsn eerste rre:-rc **t'Ë*derijk meér kansen v*ar 0i*qeboonnr_maar nlet een die eàn kans kon 'benutten,
ffelfs Wiltem niet die een keer afieen-rroor de kee*per k*anr-&aar toch niet wist te scoreË. iïet 1strouwens aL' <ie Èweede v*ecistrljci dat hij geÊn enkeldoelpunt heeft kunnen naken"
naar noet de volgende keer al wat aar gedaan wosen,De tweede helft net F. Bangma voor nï N*nan **--halvenrege o. Nr:.naJx voor M, Kleefstra was he.t 6u:ur,aan de kant van 0ldeboorn.



'lwee Ákkru"noers siapten over de bai heen êi1 een uerde

ging er Ineu.tá*áoor' liaar áiá oerde was wel G' Otter
die beheerst het eerste doelpuni scoorde en wat

later de wlgnende goal voor àns bleek te zLTn' -

Tvree pu-nten ïió*=ó"= erui;, a"t 1=--?:k 
wei no'i ig

na rl e teieursteiitn,i e 
-nea o'*iízg vÊ'n. vori ge v';eek

r,,rillen !!q tonminste n'g een kais maken ctr het
'k":nilir nn':lahitP.

I.r.;+f 70 1,te;' i:i i:?; i1C :' L;;Li. í:+t'

K. V.d, tle! de.

On een kort verhaaL za lang nogeliik te makent

z.aL íkproberán ''ii tu leggen hoe oms dit 'itrip'ietr is bevallen'

Vcl soede *o., uitl""àtiiË-( nli un:c*'e wel te verstaan) tter-

trckken ve o.rr. t 1 urrr uit de gorra.t"a.a.(Betend on zijn prach-

ticvisrtater)Hett*u"o't""nieseri'J"Ínaaï<lestefininggelukkig
;i;.:-;;";;;'uï.'zen van ce-scseidsràchter' vat reguiteerde irr

een fiuitsignaalr was claar eindelijk de aftrap'- "'{e probeerden

neteen door te breken, maar het reáultaat vas trnoppesil. l{a orr-

geveereenklrartiertehebbengespee}dtikteIIIMvant{Á]'IEGÉ;I-lvan
J-TIBBEGA zeer behoedzaan en zeer àoordacht d.e bal richtíng J ' varr

KA.LSBEEK'diepasEeled.eneenpaarnieur''ekeepers-handschoenen
uit de,,roakschaá*i" t,i; d.e Fan, NUI'ÍAII had gekoclrtr'*aarvan ie

dus nocht vervachten 'áat ze Soed zouden 'f\'lctioneren' Maar""t"
hoe groot ou" áu--**genstel-ling ioen bleek dat de bal netjes tussen

.da *r-aon ïrel'*áà*" ï-O dus. Grote vreugde bii JUBBSGA' Bij ons
(1€ PqrLrr

drceikreid o,"eui*** ''"a'arschijnlíjk de zaak die JAN reeds besproken

had ,rcor net karnpioenschaps ieeit3e r*ref zouden kurunen vergeten'

Dit r^ras tevens dL einduitglag' ?och hebben we vei ireprobeerd

ï;;.il"riï:";i on net ,,siinkse aanvallen en tijgersluipgang" ce

gelijk"nakerteversÍererien]À'ehebbennofgevraagd.o,lrle''SI}l$ol{
VERZUCHTIIIC" izie *oora*nooeic) naar ook dit mccht niet baten'

VILLEI{ Yan K" ":-tti" 
nog een juweel van eeÏl karrs r*at ve niet van

hem verrrrachten. De scheidsrechter kreeg deze kee;' na afloop de

laa,tste *-.t-*àr,aen niet niet voorgelezenn vat hij uiteraard
niet betreurd<le. volgende ïreer ÁKKÊur,t op eigen slag'veid om 11

'uurvatnatu.flijku,eerouderwetsspectaculairuordtvoorbetpu-bliek. Hierbij nlaig iit íJ al-1en uit om te kome$ kijken"

ï;;;6;. ,i.;,. vu'boden .'""')
FRÍTS BNJ{GI"I{.
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q"ï,nfBoo*l.Í I - tn$OEzWÀr{*.* ia-+) "

Zondag I februarl begon voor .01!ffi00ft!í
eerste wecistri.jd na de winterstop en wel
L ÁI{GEZWÁ1,S. r
Daan hadden wij verJ_onen, dus thuis
etrgenLlj k winneno
fot de rust g{ng het ook vriJ aardlg.
Er werd wel leuk gespeeld van beide kanten. Toen
we dan aan de thee zaten wes de stÊnd ?-2 door
twee moole doel5runten van Kees ven der Vs16*,
onze invaller

Hei je zit nogal wat te karnpen net blessures,
zodat wij drie invall.prs hadden, die hpt nletslecht gedaan hebben, Jongens en pake bedankt.lía de rust ging het aan onze zljde wat minder.
ï-ANGEZWAAG &aakte daar dan ook goÀC pebruik vs,nrfoen moeet fi, iilenstra het veld verráten door eê&:,rverwonriing aan het hoofci . ' "^'''i '

Yrtlj Etoesten oet 10 nan veroer. :- :

Daardoor seoorde LÁN$FIZIVÁÁG er nosai snel 2 coel-rtrntcnbtj 4-2

I de
tegen

noesten ïve

S.V.Z.

ËilrË B0YS 4 - OIDEB00FJi{ 4 {+-r )

De '*'interstop heeft het vierde geen goed gedaan. Goed
meedraaiende in de competitie dachtea rrre dat we in trIIJ BEET$ wel
even zouden winr:en. Bij onderschatting van de tegenstancl"er is het
rneestal noeilijk voetballen en dat bi.eek ook su veer het g*val te
zijn. líadat zondag-nrorgea nog tvee spelers zich ziek rnelddenu
leek het even moeilÍjk te worden, rraar OLDEBOORI{ 2 kva.n" cnverz.ich-
terzake terug uit DRACHTER COMPAG{ïE, zodat wij van hen tr*ee spe*

""*-7 ---

ADVER?EERDER??'???

Deze advertentie ruinte
is gereserveerd en betaaLd dcor
onze gecretaris. Deze r*'i1 op
zijn beuri de ruirnte weer tr'er-
huren voor FL. 6100 per keer,

Dat geld konit da:: weer ten goede
van de jeugd, Dus iedereen die wat
te adverteren heeft ka:l zi.ch mel_-
den bij Dhr. J. gpoelstra.



lers konden lenen. Ií.1. G. VISSSR e!: J. OTTEfr"
k'at de vedstrijd betreÍt kunnen 'rie heel kort zijn. ii*t

draaide niet en de veranderingen die dor:r bcvengenoende oorzaa.jc
nodig rraren bleken slecht uit te vall.en, }ïa ongenieer z0 rnínuten
voetbar naakte Bttrg BcYs 1*0 uit eea goede conbinatie vanuit het
nidden, l{og leek er niets aan de hand vant 5 nin. later scocrde
H. E&qNDER na goec aangeven van s. vïssER de gerijknraker. h.rs 1-1.
vlak vaor rugt kva,'r,r voor ons de etlende, Doo;' enkeie nissers en
nisverstanden aan anze zí j&e krtram ËLUE B0YS op p-1 

"Na pe rust hadden we enige veranderingen in onze opstel
l-Íng.'rie gingen nreer d-r'uk uitoefenen op het Beetst€r d.oei. lÍaar
zoals r+el meer gebeurcl, k;-arnen de doeipurrten a.il de arldeïe kaclt"
iíet :.ukte :tiet, ve1 veel kansen naas gern goals, Bij twee uitval-
1en van rïIJ BEETS, êvenveel doetp.,.rnten zodat het 4-1 uerd..
Laten ve zondag a,s* naar proberen ons Oude ritme terug te r.rinden
on AKKRUH te versLaan,

.- rKliRLil J. :. oijfliBuqFilÉ= *ir--! ):-_

in ae eer'sre heift een sterker 0I,riÈi00Rj,ï, v{aarvan de
voorhoeeie nieÈ de mcgeii.ikheid zag oE, van een pes.r goe-
de kansen er ook maar ódn te benuttên. AiiKRulvi 

-had inde eerste heift ook een uitssekende kans naar eelukkie
voor cns? schoÈen ze tesen de pu,a;-.Zo gingen we de rustln met een 0*0 gtand.
Na oe ps.*ze fias AirKfiirïi1 stel'kerr waï gelijk ar een goede
kans opleve"r'cle en CIok 1n her doel eíÁs., Ëaar dit doei-punt wercj wesen$ buj"tensrpel ooor de scheicisrechter af-gekeurd..Doordat ArcKnulli door bleef cirukken leverde hundit toch een doelpunt op. Ook wij kreeen nog een kans
f,raar de bal, die door H'. Ërander ingeschoten werd, werd,
van de doeLll.in gehaald. .4i{}JruM maakte hierna nos êêf,r
doelpunt lnaar ook deze werd door de scheidsrechtàr af-oekeurd wegens buitenspel. liierdoor bleef ce eindstand
dus l-C voor nKlRUId ,
Volgende week ztjrz we vrij t $ÍiÍtr: hj_enroor kornt mis-
sChien een oefenwecist:"i,'id in de plaats, $ver" vee.r'ti*n
riagen nnogen we de strljd aanbinden met il*l{,8.?. ilítzal wel een nwa"re dcbber worden naar met een goeÍe
innet "ítioeten't we deae wedstrijci kunnen winneír.

--- B --- ï. ]31-aauw "
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Ui,tijiOO;ïi iÁ CUj)IGÁ.*

Zateniagrni,ldag kregen we OUDEGÀ op bezcek.
Aangezien we^.iegen dle ploeg ons enigste puntje
hebben behaalci, aachten we dat we nu cok wel mi.n*
sbens één pirnt zoucien balen.
Je we.,tstrí;d ging gelijk op net zc nr en áan rvat
kritieke aonenien rcor ons, &a&r de wedstrijd bleef
+^t- .-l - *,1ÀF rl f\tUV rlE J-tLi)lr V*Wa

trn de tweece heift gaan we &eestal de boot in naarqat gebeurrie ciit iceer ee$s niet, lntegen<teet tïe '$raren
een paar keer oicht bij eert goal.

I'daar qe bal wiide er nlet ln, dre bàiae partijen
nceeten tevreden zijn net Cén punt.

lheunis Jels&a.

Bliid binne wy mei de berte
Ían fs dochterke en suske

€.tiaabeth

Lykle Paepjes
Ynskje Foepjes-van d*r Vlugt
Johannes
Píeie r

Aldeboarn, 5 jannewarus 198,|

Ss. Fjiervoldstrjitte tG

--* q *--



VERMIST. r,, r. .. r. r.,VER!{I8T'.,...... r.tíER}.fïS?.

EEI{ BIÁUIJE JcHgBS TEIJÍ.. tr..... r.,.. r. r, rr *O*

0p de training 'raa de F, pupillcar op rnaa::dag middag
26 januari tuseen 4 en 5 rnr.
TERUG TE BEZORGET\ï BIJ.....r..... r.....,.. r or r..., e í. r,..

E. Quarre. Aclrtcron 11 I 0ldeboarnr..o.....r,,

ï-..E -E -1r_.0-*qj"-lI_g* _ " "r.r.y.]

Een week na de officiËle inleveringsdetue (24 jqn)
zijn 65 van de 100 boekJcs rïeer terug waarvs.Íl 62 leeg
uoals de bedoeling ri&gr

De meest vlotte verkopêrË zitten bfÍikbaar in het
le elftal, van de 14 Uoàities heeft nen ae op ódn na
allen weer leeg i.ngeLeverd,
De Á-jun. gaat het wat ninder vlot afr hlet zi.1n van
de 15 boekjes slechte ? ingeleverd.

tlet 2e - le - 4e en 7.M ontlopen elkaar niet zoveel,
allen zorn J.0 boekjes lagal.evetd'

ne feestco'-nmissie op zíjn beurt zLt ook nlet stil
en sleuteit dr*k aa.n het progran&a voof, <ie feestavond
en wat et zoal verder kont kijken. U hoert hier t.5.t.
lneÊf Y&fl r

Een vriendelijk verzoek aan de nensen die hun boek-
je nog niet lngeJ-evenÍ hebben; koop zeLf de laetete
Ioten ult Uw boekje en levêr dit zrsrt!. irt.
'il1e kunnen op het ogenblik elke gnj.deÍr hs.rd gebruiken
r*i de plaatsing van de reklane*bqrden vertraagd 1s.
He.ren J-eldere wlLt U blj Uw elftallen de zaak sok even
onder de aandacht houden?

Soekjes inleveren bi.j
--* 10 ---
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M. Y.C . Meulent
ls. Niewoidstraat tr?.



BEDOEI,D ALS BtADViJLLítrg }!4AR I,EUK OH TE I,EZEN"

a

Era:dpre',reniie.

1". !{et is rrerboden een gloeÍende hekel aan iernenc, te hebben"

2, Iiet is verboCen elkaar op te stoken.
3. Fíet is veriroden het rr.r.rr uit' je sloffen te lcpen"
4. Het. is verboden je htris brandschoon te verlaten.
5. "Flikker op" nng niet vlorCen gezegd.

6. VuriEe mi:''rraarÈ moeten helaas verwíjCerd v,'orden.

Sociaiist, Je hebt.bpee koei*r en je geeft er een aan;e burirn*.::.
corrnunisi:' Je hebt tlvee koeien en de regering neemt ze jn besiag

en ver)<oopt jou de rnelk.
Il,ar.rist: Je hCct twee koeien er Ce reger:_ng neem.t ze in j:esl-a,j

en jij rvorCt Ccoigeschcten.
Boecdist,: Je hegt twee koeien en de regerirrg neert. ze j-n beslar-l

offert er één en ,Íoo1t de melk van Ce andere i",eg.

- -;a-Lrst: Je hebt twee kcei€n en je verkoopt er één en voor ca:
geld koop je een stier.

Ais een r..en het pmtier van zi"jn aulo oirenmaaltt, rrcor z:-jn r,aor.r*,
kun je er van verzekerd zijn d.at cf zijn auto nieu,.^r is of zÍjn 'rrorr,.;.

U,v '.;rouor is in ie sLcot verd^conken.
C.eeft rI-et, 'ure Crirjcen to*' iej,dinr:uater.

--* ? 1 ---



CLD$BCIC'?]{ - n-j I

lia <ie overlrinning op ÀKKÊUM ,ïoesten i','e zondaE aan-
tre,len te$eri SPAF-ïA ui )EI}{Ui'I, dat nei i punten op de voor-ia:,t-
ste plaats statt" Nornaal- gesproken zou je ze3'gen dat deze veC-
stri,'jC lr'eer t!,'ee puntjes op zou le.r-ererir i:aar cat pakte zolrdeg r'iei
anders uit. Veel cver deze uedstrijd vali er eigenJ"i;k niet te
schri;venn vaÍlt het was een sJechte .;ertcning" Doordat Jfulí, ?IÊl'ffii';,
en liCi{KY op winter.sport vakentie w,eren, rnoest er híer en daa:. rat
cngez*t vorCen, iuet S.l, lrJïSl''rAN en J, v/a w}unn aLs inval-ters),
ile eerEte helft, i.iaarin lfILLlt!Í zo:rod.ig rneende op de iat te noeten
richten, einrii*;de !i: 0-0,

i{a de ïhee bl-eek dat ons spel er. rriet beter", cp .qê'.r:óÍ'-
den was" i\ia t tien;ninuten kl;arn SPAR'IA d..an ocl< op een i-C:rco:.*
sprongt :"at r.;e hiez.na ook probeerden..,.,,het hieip aLie;naai nieis_
i'lel vist SPARTA er nog 2-0 van te naken. À1 net al- een uedstrijd
c:i snel te verJeten,

ij. itíieuvl-and.

ffixrffiA. gtrffifcsdr
FsÈsÍg,

!iier"me,.1e wi1 ik een ieder die ik na mijn vroegrij,3ig
vertrek ".lit OLDEtsOORN be,lanken voor de prettige tijd die ik ais
trainer beb Eehad. ?an Ce jangens van het le heb ik in 3T. iiIC.
nog FÉi"socnlijk aischej.d kunnen nei:en, ,naer van de anderen dÍe
ik- in die ?; ;aar heb neeqenaakt, no,;i niet.

i{ec j.s voor. nij een moeiiijke besiissinf geweeÊt sn er n*e
cp t€ houden. $r z:.jn veel Eespr.ekken aan vooraf ge.qaan, Í:,íaa;" nun
ne onEe\r€er 6'seken ríali rust, begiit il: er zelf cok in te geiov*ri,
dat di.t in overieij iret '*/ieger en li, Brand.sna EenoaÊn besiuit,
'.:cei i,s Jsvrrr:si.

ïk hooS: dat j-i: jllilie nj.*t i:r de steek ireb geiaten e?:r iat
juilie begrip zull-en hebb,en vcot nijn besl-uit, 0én din,g zaL ;n*
van OLIEBOóPJ{ aitijcl bijbïijven en iit zijn Ce supporters die
ong steeCs weer verEezeiden na.:r d.e nedstr.ijden. IK heb er de
jongens in de kl-eedkamer vaak op geweuen. $ons sFrong er. c1,an ''rel
eens een .ronL over on atLeen a1 voor de sr.lpporters een gcede pre$-
tatie te wilfen l*'.reren" ïk ben er vast van orrertuiid, c.af j"-iliÍe
ispelers) net Ce zelide insteilÍnq als juliie EupFort€ï's bi;r de

*** 1 ?. *_-



''recistrrjden a&ï:ïezig zul"len ztiyt, i:et dit geizoen nog er4g ver
zuilen schoppen" lk hocp i:it sok van harte.

Aelf hoop i!: het :iie'tr,re seizoen veer een nieuwe clr"rb ie
trainen, lnaaróvóor die tijd zai ik nog wel eens een Hedstrijil
var: OLDEBCCRI.I bi jvonen.

Ik hoop Cat ieriereen in OIDEBOOR]Í het goed zal- gaan,
versieet de slechte dingen en onthoud die gaede dingen van de
l.aatste a'|' jaar, zodat het alrijd pi-ezieríg zai zijn on elkaar
tr"eer te ontmceten.

Tot ziens, tr{arry de Boer..

Snr"Le#^ri 
^6&r\íeaffiÍZq.tg.rdaE_ j,1., Grouw weet te mel-d.en dat de wed.strijd(}.A-V.C, 4 - Oldeboorn I vanuege het sl.ecilte velcl ge*ri

doorgang kan vinden,
'det d..oe je ia zotn geual, Juist, je belt betref,fende

l.eider, in dit geval i'i.I'ieesterr €o vertelt hem d.at ire
wed.strljd niet d.oorgaat, zoiets moet je direet d.oen
rant and.ers vargeet je het mÍsschien. Stel Je voor d.atje soiets Ecu vergeten dat sou een regel.rechte afgan.g
zijn, dus lierten wlst zLJn reetje, die er *aR op uijn
beurt we]. r+erk van uou. saken"

-$en paar ninuten l,atern weer de telefo+ns flir evenwel
niets over het voetbalLen, weJ. een berrriende Ee"ïrrou*r,
je kunt beter spreken van een v:roegere vrÍendin, dÍ-e
nu getrouwd ls met een ander.

OÍe vroegere vriendin wist me te vertel-J-en dat haar
&an teui gesmeerd sas met ned.enemÍng van zí3n gcheer-
apparaat.

'ri',íaaron raoet ik dat nou sonodig weten"?
"ï'lou dan gaat hij toch al&ijd naar jou toe"rzei d.e

vroegere vrLeadin cp hrrilend.e toon, "Geef ie eYen eeïr
eeint je als hlj er is"'?

ïk heb nog geprobeerd }:'aar eea heetje te trsoste$
of het geholpen heeft weet 1k niet. In d,e regeS- meet
je hÍer niet te vlí{&&y aan tli}eno ben teln aelf +sk weJ.
eens gedrost met rsedeneming van nl"jn biljartkeu ín
fauàraal, heb het tet ]':ur ts nachts in cle boseiagel
uitgel:,ouden, toen wer,* i:et se te kelad,

- ï3 _**



A1 geer tel-efoono het was I'ierien.
'rg11J8v*o tegen rttáint z,eggerr dat het derde niet hoeft

te spelenot.
ttKomt in ord,efi.
Amper de tràtten gelicht of, bet staatseigendom,begon

weer te rinkelen en nu mag het tweaóe 1 keer raden
wie iLat trel- kon zÍjn'

De eonsul van l.F.S. net het bericht, dat het tweed.e
niet b,oefd,e te komenn slecht velê.

lirect 'i{ieger be}len, zeker in gesprekt nou dan aan-
stond,e naarweereeug proberen"

ïedd"e naar ï"Ieint gestirïrrê met het berLcht van lierten"
"Zeg Augustinus heJ.p even &ee te onthouden dat tk

líieger direct nog een keer bel' d"an maak ik de afnas
eeret even af tr.

Yan het afwassen ie niet veel gekonenr Fedde neende
d.at we beter eerst een d.ouehe kond.en nemen want d.an kon
hjJ nog ever.aaa; Gsrke, vooruit d,an sl&&T'

tiSaóas het douehen werd er rÍeer gebeld, het was
Dronten, zou over een ha1.f uur !Íeer beLl.en. Gebeurde
inderdaad."

'tZoa].g ln 1979 a]- was afgesproken zou ik u even be*
richt doen rÍs.nneer ÍÍ'e ons tournooi weer zouden houd.ent
dat is d.as zandag 50 auguotus ars* ea wel voor het 1-e,
2o en het 3e eI.fta1, u krijgt terzljner t3.jd. we1 een
pr ograruEa t oegestuurd'l- Hat nou te àoen, scheren of afwasgen, eeret nêar ev€rr
geherenrdat rot afraeeen kon altijd nog ï'e1.

Zo tussen de bedriiven d.oor ÊYelI f .V. kiJkear toeh d.e

stonte sehoenen aangetrokken en afrÍassenrwant die rot-
zooí kon Je toch lreêr tegen. Over stoute scboenen gesprs-
kenrEggi.nk beeft se in voorraad"

Dà áàsneerde man was Í:mÍddels reer thuis gekonaent
belde de v-roegere vriendÍn.

Telefoontje-van d.e nevrouw van bet keuringsbureaur de
nuberg t/n i7 iaar moeten on de -Ziaar' van 18 trn 2T

.'iaa" moeten on"d"e , jaar Sekeurd worden, verder van 28
í/n 19 jaar os d.e 3 iaar, 40 iaar en ouder eJ-k Jaarn u
kínt-Éin::enkort een óprcep voor uw leden vertrachten.

Daar kun Je het vooi3.oplg mee doen, bet komt hier op
rreeT áat',bÍ-Jna alle ledeà voor de keuring gtoe,ten 'rrer-
schiinen.

ScËoolgaand.e kl-nderen lqnnen van. d.e school*arts eeï1
verklaring krijgen d.at ue rroor de oportbesefening goed'*
gàX*ora zí!n, Ë.óze verklaring moet àan blJ de secretarls

--- 14 ---



ingeleverd worcienn d,ene rcrgt dan d.at deze papiertJes
opgeaonden worden naar het sportkeuringsbr:reau. Dat
papiertje van de schoolarts is aLtljd nog een Í 11r-
goedkoper d.an dat je gekeurd. rordt op het keurings-
bureau, denli er eens over na.

trater op de avond., het zal een half 12 geweeet ziJn,
J.Lep ik net de hond zijn en ni jn naehteli jk rond.Je, nu
wil 1k je zus er ni-et bij halen naar ik heb het neJ.
gedacht. Hat daeht u, natuurli jk heb irtÍeger vergeten
te beIl.en, maar wat d.oe je d.an, cle rekker op Buur zetten
d.an kun je hem ts morgens nog weI- een berichtJe doen
d.at het tweede nÍet hoeft te voetbaLlen.

ï{ad je ged.aeht, d.wars door aLles heen geslapen, zaJ-
een hatrf el-f geueest zijn dat ik nou niet bepaald. ais
een ÀpoJ.Lo uit niJn bed-stnrikel-de,het tweedè was ne
een v€rgeefse reis al- weer teruggekeerd..

Somy, ja lrat moet je elgenliJk meer seggen, het va.#
gewogn slordig aJ. was het d.an d.e eerste keer dat h*t
gebeurde,

l{at nog weJ- eea geluk was blj deze slordigheid, was
wel dat Berend er niet blj waËrdan had. ik het tot a&n
miJn pensloenering aan kunnen horen,

Over Àpo1Lo gesproken- d.le kont zanetd.eg
3 uur in 0l"d,eboorn voetballenr tegen het
iweed.e,

14 augus*ue
eerste en het

ïc
Lt aLte

- 
!- rll 

- - - - 
a- arl rll arl 

- - 
a-l F a-t 

- 
rrl a- .r}É G

^ e,fn

vuY
a4 heeft 2 paar voetbalgchoenen

ove"r, maat lf
iViisschien iets

ar,a1 anQQQQrlite vr. * . .

eR 32,voor een kabouter*
^\Í"+ey

-O-0- c-c*o- o-C-C-O*c- c-O-0- O-c- o-CI-C-C-C-C- o-O-O*

ffiTSUORDEIIffi,HEil.
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u ïïstr{GeË sFEIJ'Í:ii]lÁG.

1e. J. de Gr1a.f
2e. Jelle tli.sser
3e. P. YFna
4e. trJ. Sirurerna
5e. A. de Vries

?21 punten
211 *
212 r'

247 '
203 rr

6e, H.
7e. T.
8e, 1.
9e. l{ 

"10e" J.

Bourna,
ïigchelaar
Ves*inga
Ërandgma
Àkkerman

201 puliten.
4 A,t rttu I

188 rt

180 r
175 rr

PLOEG TdUíNAARS ZÏJN:

'le Pl-oeg !{o:
?e Ploeg ltro:
3e Floeg tío;

4e Floeg No: 3- 5e Ploeg tío: 1

6e Floeg llo: 5

o
,
4

met pstst von TIGIHILAAR
c ondi t ie genoeg voor

:g:!=:==: :Ê==ÉÊ:3l==-=Ëa3#s=5a::=s=::sffi

Namens de jeugd en de jeugdcomnissie uorden JELKI en EKY
TICCHEiÁAR bedankt voor de patat, r.raarrneê de spelmiddag r*reer
traditie getrouw werd afgeglotgn. Dug..,...o.r.,.,i,...eó*,.

't hele V0ITBALJAAR

OFFI CIËLE MEDEDEU T-IGEN

KONI N KLIJKE NEDERI.ANDSCI{E VOETBALBOND

AFDELING FRIE$LAND
BERICHTGEVTIIG AF',pnLAs?rlioEt'l

i{ct bond6kàntoór in Lêauser<ien xcrdt de iaatetc sêkèn Eêt n6.fi? op vrijdagcn ater-
Êt€].pt $et.telsfosntjes inraka ïragen odtrêÀt de af8elaEtln8 {an het vadeiri.idpro-
5?9Sns.
Vanzelfêprei(end is Esn op het bándakantoar te allen tiJde bereid d€ Ecdi8e itforsa-
tie te gêvên, docir door bEt grste aantal telefoontJat vordt dc ielefoonlij:: ia,lge
tijd geblokkeerd, uaardoor eBd"rc en zsker belangrlJkc infornatic niet kan vorden
gegévÊn i
t{ij doea Íian ook êan driígend beroep alle vereaigingefunc!ionariasen en bondaoff,i-
cialo on geen telefonÍashe inlichtingen op v:'lJdagen inzake een evcntuele afgelae-
tinE neer: te doenr doch zLch eoortaan te houd,cn aan de officiËIê 'oêrichtgeving die
via Perg eB raCÍo r.i.eursdienct geachiadt.
wii ïèrtïorÀyen op ê4fi iedera nedecerki
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NIE v003. OLDEBOORN

nut0rllscn00l
irl[RïlllH

Nu de mogelijkheid om in OLDEBOORT{ en Heerenveen 'te
lessen in een MERCEDËS.

Gedipl. ínstrukteur nieuwe stijl JAPPIE DE MEEB
Telefoon 05663-793 b.g.g. 0S1 69'902"

westein 16 otdeboorn 
"
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ríit de áogbEsd,en 5

:r=:t==si3======3*gtË::3*=r*ËE Ë!F!t:Ë=Êg:!c

Ë;* =c=&==:9-= =-t*?f 
r€p:rÊry!lE-:l!'lEE*==

Onze typiste vaÍr dit clubblad vag
JAI'ÏKE HOEKSTRÁ.

Onze typistÊ van het vorige clubbl"ad
r.ras JÁ![KE HOEtrSTF* .

=-==e:@*=-=:=
* 'ï8 *--

Ysn d-e raad van UtinÍ-Êradeel,

De raad stemde erin tor drt reclame-
borden op de sportvelden worden ge'
olaatst. De socíalist Jel*c Eethiehem
irerkte op dat hii sociaal gezien wel
tesen rec'lame is,- malr bêi dit keer
Eoédkeurde omdat het ten goede ven de
íoortvereniqinÉ zou komèn" Ook het
vborontweró-stleekplan ontlokte Beth'
iuttï* è*n draag aaà het college. In het
structuurDlan worctt er nameluK reKe'
nine mee-gehouden dat de positie van
ae fiiddenítand in Oldeboorir in de toe-
komst niet houdbaar is, zo zeí'hij. Kan
de semeente daarin niet wat tegengas
serËn? Burdemeester Sehurer meende
Eat de mifdenstandspmbler4li:k b-ij
de behandeling vanzêlÍ aan.de ordè
komt.

{,
IEEU\YARI}EN COUNANT

LEEUWARDEN . De uitslagen ván de €ersle
klassen van de Friese Voetbai Eond luiden:

- Seriis klrrtc (!o.it Akhruir,r-
.lbórnbergum 0-3; olddrottpà;Mildaià t+ ótd;
boorn€para 0-4 Bobur-Terschellirr8 l4 Buitsn-
port-Eakhuizeo ?-l: Warg+HDT ?.1,

I (ro,):t --* 
-.-12-21 Êekhuizerr llll

t?-21 Akkrum l2-t0
l2-1á Mildam 1&'l0
13-14 Spert l&S
l&l{ Ter*hell l$g
l$'13 Euitenp. zo 1f-3

Boornb.
Warga
Robur
ÍtD?
Oldeholh.
G&b,cra

UURZANDAG 8 FTBR
oefenwedstrrld:

.2
OLDIBOORN 3 -OLDEB00RN t+
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Z

109.
106.
I07.

aF 108. 

-
t09.4

c.
I.
L.
8.
T.

P,L, ten Hoeve
G,!/. Kroon
H.B. de Vties
E, v.d. Bosch

Jonkman
Riemersna

Hej. A, Lenos
H, v.d, Vegt

H.G. Kamperveen

v.d. Zee
l{iersema
Eppioga
v.d.8ij
Jor*man

R.H. dè Hean
J. v.d. Laan

D. Eokma
J. Iseger
H. v. Dyk

J. Dijkstra
0. Gesrtsna
H. (lijnstra
G. ltooks
A. v.d. límr

23t.
O- ?r4.

zt,.

542.(F ]41. 

-
544.

I.5A
10. lí:
I1.00

415.
.t- 4i6.

4I7,
418.
419.

0ldeholtpede-llarga
Boornbergun-HDï
Itlildam-Eakhuizen

599.

700. 1. 10
10.00
10.00 --- 20 ---

*-Wedstriidprogramma 
zaterdag seniotrsít

.íj ïERpAq.!_Eqru4U_pCr
le klag I (02I)
Hrv.Boys 4-Rottevalte 2
0NÍ ó-Jubbege zo 2

Akkrun zÍÍl-Eakkeveen zn
0l.deboorn zm-RWF l
Dr.Eoye 8-Gorredijk zn ?

Wedstrijdprogramma junioren A
ZÀTIRDAG 14 FEBRUARI 1981

Groep 4 (107)
Yfë:dilèqa-T-
líolvega zm-Heeg
N0X-0ldeboorn
Renado-tlrv.Boys 2A

Wedstriidprogramma junioren B
ZATER0A0 t4 FEBRUAEI ig$q.

Poul_e_9 ( ?2] )
Irnsuo-Langweer
0ldeboorn-Nieuweschoot 28
Rênedo ZB-Hrv.Boys )B

p

P.

Wedstriidprogramma iunioren C
ZATERDAC 14 FEBRUARI 198i

Groep 7 (11))
líolvega lC-Heerenyeen 2C 2,3O

- 

Hrv.Boys tc-OldÉboorn 1,00
0udehaske-Lanfezwaag terr' Langezwaaq 11. 15
Joure IC-GAVC 12.15
ol{P-Gorredijk 7C 11,00

Wedstriidprogfa mma zondag senioren
Z$IÍ)AG 1.9 FEBRUARI 1.981

,hr. Akkrm-Robur
|}- j44. 

- 

oldoorn-Buiterpost
545.
546.
*7.
t48.

595.
,96. (DV 2-BoorrÈergun 259"1. ïijnjc 2-Harkery )

o- 598. 

-"Stanfriee 

2-oldeboorn 2
Surhuiaterveen ]-TFS l
5e klas C (81])
(DIS l-Blue Boys 4

]91. HÈerênveen 5-sportclub {
al- 702, 

- 
6ldeboorn 4-0tlB 7

11.00
]l .00
tl. 00

2 .00

2.00
2.00
2.09
?.ffi
2.to
2.00

10. r0
2.00

10.00
10.00
r0.m

12.45
1i.00

2.AA
2.00
7.ro

lc klae (80r) ? x a5

Wedstriidprogramma zondag senioren

f;cs, 2e klas 0 (810)
Surhuisteivedn-J-Slanfries 2
TFS )-ïijnjc 2
Oldeboorn Z:ODV 2


