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Zo speelde 0LDEB00RN 1 dins-
dagavond Ben leuke oefenued-
stri jd tegen I RNSU|YIT r^relke me-
de door het mooie Lr€er, een
tatrijk publiek opleverdÊ.
in aen galijk opgaande strijd
met zo nu an dant goed spel van
onze jongens LJas BBn qelijk

spel zeker verdiend geueest, lvlaar een ongelukkiga te-
rugspeelbal deed de r,rÍnst 2-1 naar IRNSUfI gaan.
Ook zondagnorgan uerd ar Llaer geoefend en r,rel tegen
het Zda elftal. In ean echb vriendschappelijke sfeer,
gelukkig kan dit ueer het is r.rel eens anders geueestt
uron het lste dtt duel met 5-2. Hopenlijk kunnen jullie
Êrsr zondag in en tegen ÍvlILtlAttl ook e€n paar kansen bs-
nutten.
Hebben jullie de ger,loonLe dit jaar de meeste punten te
pakken in de uituredstrijden, hou dit nu vol met nog 3

uit, ên l thuisr^redstrijd. Uillen jullie promovÊrenr uat
nog steeds kan sn zeker nÊg tot de mogelijkheden be-
hoórt, dan zullen jullie zeker nog 5 à 6 punten nodig
zijn. l,ie r^rachten dus maar rustig af.

Ja, dan het 7,1 . Eên paar ueken niet gBspeeld.
Had hat ook niet vÊretandig geueest 1 of 2 oefenued-
strijden te spelen om de conditie op peil te houden??
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Loor a.s zaterdag staat er een thuÍsr,.,edstrijd op het,
!lrogramma. HEtRtNU.B0YS komt. op bezoek, hier kan deuinst in 0LDEB00liN bLi j ven, voor paasmaandag een zLrerauitr,redstrijo rF:1. 0.N.r.4, een medeksoloaer.Halen ju1-
.lie !aar 1 punt vandaan dan zou dit m. i. z, een gaeá
resultaat zijn.0f zorQen jullie voor pen vÊrraásing?

CLDtB00ÊN 3, de enige ploeq die Ín competitie
r,,erband uel ínoeÊt spelen, n"I. thuis tegen RtAD SUART a
kon niet profiteren van de sterkere Le ii-ln, het uierdeel gelijk sFel , 2-2. l-lierin nog ean uonderlijk voorval.l"j.1. dit: hun doelman raakte geblesseerd en càardoor
ving ê6n der nEAD StrAiiT-spelers in het strafschopge-
bied ce bal geuroon cp niet de hanfr ile scheidsrecntár
kon niet anders dan eÊn strafschno toekennen. t\ladal

de keener behandeld uas, uerd de bal oD de stip gelegd
án ÉÊn van de 0LDIE0tiRt'r-soelers schopta de bal oizetie-l"ijk naast,
i,iAT UAS ïN Dir GIuAL N'u JUï5ï GIuttsl? Had de scheids-lechter het spel eerder moeten anderbreken omdat de
keeper Eeblessaerd u.ias? LJas hel van U tBUtJRN*zi jde eÊnjuiste manier van handerqn door de bar naast. tá schie-
tan? Dit betekende toch ook LJeÊr een blamaqe voor de
scheidsrechter na het toekannen van die strafschop.tJie ueet nu uat echt had moetan qebeuren. Ik ben be-nieuud oD Ur,l reak+*ie volqende r,reók. Ê, s " zandaq ueerthuis Ên ue1 teqen GEilsLjiDT ?, Hier moeten r.reei 2 pun-
ten Qeoel<t uorden.

0Lil[80t]RN 4 speelde eondagmorgen een oefenued-
strijd teoen de veteranen van AKKrtijlvl" Ëij nadere infor-matie is gebleken dat paal en lat en niei te vergeten
de steeds beter in vorn ko,rnenda c0R D[ B0tR Êr vàor ce-zorod hebben dat de stand Z-1 in het voordeel vanliKKilui'jr niet verder uitgraeide, znndag maar zo sterk,tocel:jk ockomen tecen k'onloper fJtIRIttuIttr; s, Als hel
ÊÊn beetje mee zit pikken ju11ie den ? puntjes. ilet
nnBt moqelijk zijn en ue zijn dan ook erg benieuud naer
,1r: uitslag,

Ik brei er ue1 een beelje uonderJ_j.jk in oiïrt\a?ï kom dan nu bij tLDtgC0fiN Z Lerecht. Z"aaIs ei Ín
t et overzicht van het lste vermeld een oef enuredstrijd
cn volqÊns mij zijn jullie cced overeind gebleven, óokn! rnede doordat een zekere BH verschirrenáe jonqens en

-* 2 ---



zËl.fs D!RK Ëën pasx.k*ren in
ook 2 keet doelpuntte, uoor
jullie rustiA plannÊn naken
vrÍj ueek-end.

i.uren legde an daarbij
paasueekend kunnen
het betekent ïÀ,eÊr aan

flÉ
het
uant

r#n*I*nxfl
$/HnSTfr.ïTff- -e#

HrT.,TUErqF TECEN .HrT , EERSJq:
Eerst LJaran Lre even naar AKKRUÍVI gereden om te zien hoeonzê H00rD-RtDAcTEUR probaerde ziJn benen in de voetbal.l
schsenen ta houden. tlal, de baste-manler ls, hou ja pc*ten maar bij de stencilmachine, die draait ieel báter,
laar ja, het is goed voor je hart €n bloedvaten.
TRIfïÍvltN is êen soort BEÍrINNtN, het is allebei HA fiDl JHet !,as dankzij ztn tï[0f-RIOAcreun dat de HEER KIIuÍrrr-
LAAR de uedstrlJd clrca 81.| min. volhleld.
Dus LJe hadden uesr veel gelaerd op de zondagrnorq€n en be-gonnen nu dus aan onze eigen r,ledstrijd, Liat vrogger
nooit kon, kon nu uel.
Leuk voetbaLlen, gesn gekanker, even kletsen(voorrinrna)-
uedetrijd. Dat BtRtN0 tr.ree goars scoorde Lras Éen kleina
blamage van ons.
íïaar ja uat u,i+ je ook, hij speelde tegen SJï[UUE en dat
L,as zi jn geluk( uist U al dat SJIEUUË H. ztn jaren ook
Tee beginnen te tellen, hele grote K0fIË-JARtN??).
ílnder de leiding van de heer v,d.LAAN konden de meeeten
lekker zsnnÉnr ja dat LJar€n LJË ook niet meer ger,iend. lr.íe
eindigden niet zaal$ Lre begcnnen, dus het uas gesn 0-0"
Hoe en uat ookl de uii,slag Ís niet belangrijkr als het
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maar ttjopp*tt uras,
fn togn glng hgt gebeuren 1.., " ... e....,.... ?,,..
0nder leiding van captain HANS P. naar de CHINIES,
In tuee uur .tí jd r.rerd geprobeerd om zóvee1 te eten, dat
de CHINTES v'oorlopig gesloten L,as,
Allas L,as op ln een po6p ern een skeet. Zelfs 5H had
nooit qeureten dat de CHINEESCHE vrouu,en niet uraren te
etanr al l-ekan het nog zulke heten.
Ook de heer ï.v.d.ÍYl. hield sr Ben vreamde manier van
pissen op hêr g6ên gezeik dacht hij; earste Ben rondje
onder de lange tafel door.
AI met al een leuke daq €n het is r,lel voor harhaling vat-
baar ) .

ïk mag natuurlÍJk ook nlet vargeten de heer U.D,LAAN en
VINK Jr. te bedanken voor het fluitan en het vlaggen,

DE KLIEKJES OBER.I*l*t*r*r* r*r*r*r*rxt
OL DEBOORN 3 REA D SIJA RT- 5.
Het lras eên trsm0kerf zondagmorgen zodat het ook 1ang
duurde voor dat er ulat gebaur .de.
Piaar ue kregen 6an pÊnalty, er gebeurde uat Ín de goal
Bn eÊn speler van READ SIJART pakte de bal zo ln de hand,
Dus PIETER HOEKSTRA ar achter, maar die schoot hem vet
naast. Latar hoorde tk dat het aen sportieve daad had
moeten voorstellan. ....; zo is het 3dE zaker, Nou ja,
vgrdÊ1. . . .
Ua kregan LJe€r de bal an hEt Lraa 1-0. íytaar de andere
Flggg kraag !e gang ook uat te pakken, ean mool, boog-
balletje an floepste Br in 1-1. De scheidsrechter fÍuit:het Lras rust. (uatie thee),
De tuleede'helft gÍngen L,e er met volle moed uaer tegen
Bêno 0e kelen L,arÊn gesmeard, maar het llep niat, gesmeard.
De bal kuam bÍj READ SUART sn het L,as 1-2.
Dus moest.er L,ear menig zueetdruppaltje vallen vcor eengeiijk spel.
En dat lukts, de bal stuite de qoal uit an êên van onsprlkte hem Er za Ín 2-2, Nou dat b,ás de eindstand
ue hadden uel dikker kunnen uinnenr r rrïïBBr jas.,maar Ja..maar Ja.

5 I PKE.
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qFSRS{ -. otpn'B00mtl,:t ia:]j,
Door het ontbreken van $en"kele eierzoekers[ zat leír/íjder JELiBleuk in de zorgen bij het sanensterlen van een erftar voor een
oe.fenrtedstr i jd *egen AKXRLIM. Vanuegen rfami 1 ie olns tandighed.enf ,
r+ilde onze leider zo sterk nnogeliji voor de dag komen, Daaromwerd terecht een beroep gedaan op de redaltie. l{a vat heen enueer gepraat zat er toch een klein coatractje voor ne in. $aar
om niet onbeslagen ten strijden te trekken heb ik aonaereag_
avoad eerst nog even getraind. lfat de conditie betreft kon iknog aardig ]nee kornen lrant ik stond ats éêrste onaer d,e douche.

r{aar nu de uedstrijd. Toen ik de kleed.kamer ui.t kwamdacht ik eerst dat rre tegen het éérgte va', oLDEBooaN moestenspelen. Haar dit breken later de supporter' te zijn die nof vtugeven vat techniek kr*anen bekijkm ar-vorens de wedstrijd teóen hettveede aan te durven.
De eerste ba} die ik kreeg kwam van TJTB8E en precie*op naat- rrDus daar had ik veinig moeite nee* maar nu verd.er.rk zette nrijn linker been naast de bal (van Hor{Ky g.ru*"o) -J 

rra*i*de met mijn rechter been .fLink uit. De bai_ v100g recht o*iro.g. (iLYrttgM geleerd). De supporters por.{pten vat Lucht in de toetersen da' te bedenken dat ik naar lucht stond te happen?????
Het rustsignraal. van scheiasreêhter i{EprE pETTEn kron& ne dan ookdankbaar i-n nijn oren. op r+eg naar de thee hoorde ik van GEEfiïdat 

''e 
met 1-o achter stonden. Tijdens de thee-pauze vroeg ;i*leider o"Ê ik er. bezrvaar tegen had om in de tweeàe hel.ft nri jn p].aat*a-f te staaÍr. Ëéé1 schijnheirig heb ik toen maar gezegt dat de an_dere jongens ook rnaar eens em kang moesten hebben??itlttt,tiit"t,lz

l{u kan ik over" zorn rsedstrijd aLs zondag j.t. (ai*ve trouverxs ner z-1^ rrertoren) eeu leuk ea snakeLijk i=iirigj. ssnrij_ven, naarr zo vind ik het nooi genoeg,yat voor nij het belaagrijkste rras is da t ik veereenE gegport heb en tot de conclugie ben gekonen dat ik. ("r, ",ro:"g*nn:nij,ve1e lee-ftijdsgenoten) dit te weinig doen. Bevust ben Ík don-derdag avond u'tra.gaan trêinen, de rest van de r+eek de auto Latenstaan en op het fietsje. Niet orndat ik ineens zo fanatier vas, 
-

nee.... ik wirde rnaandag nÍet aLs een pan-k in bed l.iggen. sn,áthet sporten betreft'.',,.. lilÍssetrien zijn er vel meer mensen in cnsdorp die best eens een barletje ylrren ir*ppur, (urrit"r, rret weàstrijc...gedoe on) Gewoon on lekker te SpORïgItr.
Sat^de wedstrijd betre-ft..r.rr.rr €F uerd leuk gevoet*bald. Jelke had zijn hanclen vol aan zwager F]ET die .r*"t .,r* iiurr,r,ras cm te scoorenr nlaar geholpen door TJïBB$ en invaller poutá g.

kon de achterhoede het aardig klaren. rn de vocrhoede }rrokte líottrook vastberaden om een doelpr.rnt te i.naken. l,Íaar heÈ vas tenslotte
SIEMËI{ V" die scoorde uit esr m*aie vooFeet van DOUEE V, &:s Z_1
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ïn de eerste paar minuten qing het ar goed, ívr. RgGGtNu0Rrkreeg de bal te pakken €ln ó-t.-voor 0LDÉB00RN. fn ná oetdoelpunt Lraren Lje niks meer. f en J0uR[ dat maar bleafdrukken en ze kuamen er door. r-ret reek eF bij ons op datze zaten te sJ.apen. uant J0URE kuam er steedË en toen deLeqendoelpunt 1-1 , Fiaar het Lras duidelijk hands.t-Jnmerking scheidsrechter: het Lras voordËel, n" já.
len. tlj.lie leter u,as het z-1 voor J0Liiit. cálur<[ig uas hetrust. rn de box hadden LJe heer r,.rat, te bepraten. ue noes-ten met ons allen Êr heel erg hard tegen aan.J. 'iïssIR tl'J F. KLItrsïRA kr,ràmen voor R.GRt]0T tN G. v.KALS*Ëil-K in de plaat,s. Dus gingen Lre er erg tegen oF.
lr'l"ilOGGtNIJORi maakte z-2. fn za gj.ngen 'i" dóor tot z-7 voorirLDilBC0tN.De doelountenmakers zí.in ti. R0GGTNDCRF;T.p0tpJtS;
q' u.D.iiIuLIlri., .De topscoorder bij'ons i"-r,i.alccrnruóni; died.eze y?dstrijd ook ueer vi5 maaÈte. Jcufï[ had rJe tuee-de herft niets meer te veriellen. zo deze overuinninqis ook L;eer voor ons,

5ipKt uINti,.
?
I

I

,lLD[Suiiiiii 1 D - G.A,v.Ë. 1D (u-r).
Uij moesten zaterdag voetballen tegen G; Éi, U, C,
\r'crriqe keer hadden Lj€ daar met 1a-a verroren. sommige
L/an onze voatballers zeiden: Het r.lo rd r,rel Zil-0 voor
G.fi. U.C. liaar scmmige dachten ook(uaar ik ook bf j uas)als u,e goed spelen krijgen ue €r uel een puntje. l'1aar
nu de r,ledstrijd. In de eerste helft gebeurde niks.
G. A . U. C. LJas st,erker nsar Lri j spaelden ook sterk en
ieerom geel doelnunt.(uorige keer stond het B-0 in de
l ste herf t). ïn de zde t-relrt kurarn UILFRID voor JILLIin de olsats. Na zo ongeveÊr 10 minuÈen scoorde G.A.u.ll.
ÈÊn mooi doelpunt. Toen cinqen'*re in de aanvar. Door
É?en pe.ar blunders konden LrÊ gegn goal maken, dus 1-0verloren. Jammer, maar helaas.

P.:. Volgende keer uinnenj,!
SYBRAI(D G05TIRBAËiN.
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-Petear
c.A.vrc. 2r. 0LDIB00RN 18.

ue inoest,en vri jdagmiddag orn s.1s br j Jelke Eethlehere zi jn,Dat LJaren r,re ook. uB uaren met z rn i'eertienen. Dr" genoag.ïoen ue in G R0uu aankuarnen moesten Lre ons buiten 
"u,ikr "-den. ,Jant de deur van de box uas op slot(stoml ).fen dik kuartier later kuaman de spelers van G.li,y.5. ZEer aano Toen konden LJe aindelijk de box in.Tien minuten later gingen i,.re net veld oF.

G.Ë,\/.C" had de aftrap,
llaar aL qauLr hadden urij de bal in bezit.fn tien rnÍnuten voor het-bakkie GALA THtI scoorde
HïLBRnf!0 Ê. 0-1. In dat bleef tot de rust zatIn de tuleede helf t scoorden u,e nog tuee keer 0-3.Alletr,ree van f{A ÊIt\us lJ.ue }ieten een paar kans jes ligqen.i"iaar rlat qeeft niet zo veel. Ue hebben tuee ouiti*" Ëin_nen gehaald, [n die kunnen L]e best gebruiken.

liiHí1 i\ T YSi/;Ê .r* I*r * r *ï àk n *r*rxr*rxr
ULDTSiJRi] E - OLDTBUCI;JN F. ( 1i -1 ) g

Dinsdagmiddag 7 aoril rnogsten Lrij tegen de Frs voetbal_I en.
ZiJ hadden de aftrap en Lrij gingen meteen naer voren,ZíJ hariden 2 keeners iri het áoeÍ.fn ook noqj.buee,ïannen ven si-,t sr
lnt qinq a'1 goeflr lrJHqfJ sassto near rítAÊItius Ên cJie scoordË.i'laar het, uas buitÊnspel. cok goed r,ie qrán verheugd uÀr.i*r.iiet duurde Êven en LJárs het een daelpunt van sns, ra E:,-n!het donr ?-O, 3-lJ. Toen Lras het rust " 

-

In de tuieerje helf I ging het al beter, &-D, S_Dr6_1.
liA RIi'lus en noe een pe.ar stonden al áen keer of rJrie mBieen aftrap niet so hun eiqenA-e1ft, jrll\'i(de grensrecht*ri
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?af aen penelty. (níet eerlijk). JAN[0 ntsm hem en scoorde6-1 . Ívlaar toen kuamen Lrij ín-aktle t ?-1 ,B-1 ,g-1 ,1àIírtr-r,tiet toen ik een goar Lrou maken ulerd Br aiqeríoteÁ. - 
''

7-a bl eef h et 11 -1 .
Keeper I FFiA NS.r*r*r*I*f )Kr*r* r *r*r*I

Lottoifoto ru'
xbt IÈftcxbrol\u'

05ó&3 - 268
ilàkt*l*f * ;#t à?n# t * r *r+Kr
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EeÍ3te líta$c (zo. ) : HDT-Briitenuórci.t: 
_warga-Aiitrrum 3_l; Miidam-gakhuízen .&f;

uparta-femchelling 0_1.

ffiïï,* iífi i#Ëï ifrií..r,{reb. tE-ig Sparta íA-iifffÍ; ii:lg $m:l;l' ihiÍ
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L. [ppinga
A. 0vêcHi,lk

Wêdstrijdprogramma iunioren A
ZATTROAC 2' APRIL .i9S1.

228.
It z.?e.

tln
231.

Groep. 4 (107)
0udega [{-l{eeg
YW-Ílldeboorn
t{olvega zm-VVï
NBX-Rerudo

lt .00
11.00
z.tB

11.00

S,E, Vclbêrda
J.J. Jaasrna
M. l.linkes
E. Ecsm€ (Sn)

-.-10-



Koop nfi het'Friese Voetbalboek'
voor.de halve prijs

en steun

ill* ffi&ro
ulr*fbcf, *m #rf,**larrd

ER ZTJJ'I NOG Mi{ËLË
iCilKE}] TE VXRKRÏJGil;
tsrJ OI'izE'lrOORzITTi"')
H. 3R\rirDsl,t1. 'L'''

i.'1. 25,00 FrjR gïuK.
WÀÀRVÁII F L. lC].OC
ïtlí coEDE VÁ$ OlizÉ;
"vERA;IGIHGS K,\S KOliï 

"

U Kl.iNT ZE FER Tg]-ErTi]iI
BESTËLLËN DAN ïÍiOF.}Eit
ZE BÏJ tT ï}íUIS AËZC;i]}.

1rl't,: éiJI-

*.-i1 *--

uw clubrÊ



Wedstriidprogramma iunloren B
ZATERDAG 25 APRr! 19s1.

Poule_9 (221)
Irneun-l{leuneschoot 28
GAVC 2B-Hoerênveen ffl
0ldeboorn-Renedo 28

,r7,
t58.
ttg -

weoËtriiápioármma
UAïERDAG 25 APRTL I98r.

Wedstrijdprogramma pupillen D
ZATERDAG 25 APRIL I98I.
Poule 448

Wedstriidprogramma pupillen E

WedstfijdBq-ogramma pupillen F
Vrijdag 24 apríl.
Pogle 614r

906 tAl{GËZlíAAc - OLDEBOORN 6.00 rnlr.

Wedstriid progra mma zondag sen ioren
z0f,lDAG 25 APRIL l98L

965.
966,
967.
9{;8,
969,
97A.

iorz.
.i018.
10I9.
18?0,
r.0?1.

r101.
1102.
I l0r.
l:04.

686. GAVC-Ilispolia
ó8?. ïhor-Irnsurn
688,Akkrtcn-0osterl ittens

,t ó89.0ldeboorn-Íijnjo

rí

,+
croep 7 (3tll
Heeronveen 2C-0ldeboorn
lrolvege 3C-Langezwaag
Hrv,Boys IC-GAVC
0udehaske-0ï'rlP
Joure 3C-6orredijk 2C

f unroren c
t2,34
T2,,45
9. t0

rz. l0
12. t0

H. v.d. Vegt
F.J. (neefel
K. Poet

Hej. A. Schokker
Mej. ï. Jaqer
J" StratrpêL

E. v.d, Dem
F. Dekker
Rayon.Leider
H. de Groot
H. van Dijk
0. Bosma

J, van DÊkken
H.A. Kuperus
H. Porte
J. Laanstra
Th, Hamstra

W. Bron
F.J. Kneefe!
J,J. Nieuwenhoven

409,
4t0.
411.
ttIZ.
4l].

9.00
9.00
9.00
9.00

ZAïIRDAG 25 AFRIL reEL
Poule 542
Efrffielrijnje
855. líarg€- IrnstÍn
856.Akkrum-GAVC 2

;, 8i7.1{1.15-0ldeboorn

11.00
10.00
I0.00
9.00

)3
Le klas (801) 2 x 45
Akkrun-0ideboorn
Robur-0ldeho1tpad6
BuÍt enpost-BoorrÈcrgtmr
Warqa-MiJ.dam
HDI-Sparta
Bakhu i zen- Ienschell ing
Res, ?e klas 0 (8I0)
H,tsêrgum )-0Ng l
Bakkeveen 2-Tijnje ?
Boornbergum Z-Stanfties z
ilarkcma J-Surhulsterveen f
Oldeboorn 2-TFS J
4e klas J (g?8)
0erterp 5-Cersloot 2
Langezwaeg 1-Gorredijk 4
Irnsum 4-Oldeboorn J
l{Íspolia l-Read Swert 5

2.00
2.50
2.00
2.00
?.00
?.tB

2.08
2,48
2.00

10.00
2.aO

10. ]0
l0.t o
10.00
1.0.08

{É

,*

-- 12 --


