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f')IL ÍtAIt - 0_LDEB00i?N, -
Paaszaterdag moeeten u€ de inhaaluecístrijd speLen tegen

ÍYli l danr, ,

ten ploeg die na de r^rinterstop ueÍnig punten verloren had,zodat het een zeer zLrare middàg zou rjordenr
_ue begonnen de eersle_helfi Legen de some stormachtiae

r.li nrJ i n.
l{ildam liet 0ldeboorn komen om vanuit de verdsdlging doorsnelle uitvaLlln, gBv.aarrijk te uorden, maar r,rlsÍ pás opvoorsprong te komen dgor sen misverstand in onze r,,brderji_ging, zodab lre de rus{.ingingen met êen 1-0 achter*i"na.Toen ua na de thee het velà L,e6r op qingen L,as de uincJbijna geheel g?an liggen, zodat L,e oaaí g'en voordeel meervan zoudan kriigÊo. ilaar desondanks uareÀ da beste kaneenvoor 0ldeboorn, maar doerpunten bleven uit, totdat ono"r-getekende vanaf de 16m.-riJn aen vrÍje trap moeht nernen ende bal tot iederd verbazing in de uilerst,e bovenhoek ii*tverduri jnen, 1-1.
l-iierna hadden L,s de uedstrijd helemaal kunnen beslissen,Ínaar de mooiste kansen bleven onbenut.
Ook ÍYlildam kreeg nog uel enige kansen, maar de dit jaarzeBr sterk keepende D. rJalk r.list zi jn doel verder sËr,oonte houden., zodat ure met €en zeer veidient punt huisr,laartskonden ksren.

TensLotte H. v.d. Krieke nog beclankt voor de z€er on_dankbare taak als grensrechtBi.

li, Nieuuland.

*- -}-*-



lLittC0',ii - tl,t;r;qZU;i,q!. -
ue hadden r5q 6en punr nodig on nns t,e hencrhaven in cjeeerste klas f , ï/.LJ. en clat enÊ nunt je zou rJan hehael rJ:;loeten uorden tegen.LangezLraag, teIen uie r,re dË uitued_strijcf uerloren harjden.

iiet eerste k'urartier \/an de eerste helft. koncien rJ€ nogaarciq ?artii Eevenr aaar daarna L,a$ het tangez,.rauq-Ë"tbeler ging voetbarlen, naar zcnder echt qevaarl-ijk t,euorden' Een van hun aanvarlen reu.ÀrJ* echter uer. sen
Íg"rou1t opr zadat r,re in rre rust met *rn 0-1 achterstandthee ginqen drinken.

In de rust yelq Lykle uarvangen door Jan fl.In de tueede hetflt àen f el aanvarrend Ordeboórn r.rat degelijkmaker opleverde van Hendrik N,caarna zakte 0rdeboorn vorkomen in en kon Langezuaagnaar hartelust scoren en de stand op 1-5 n,ren{anr;; datvonden ze uaarschijnlijk mooi g"noef, gàzien á" í"e*li:n-herJen die ze nog kre_cen.
Gelukkig voor ons verloor Robur opnieuur ên zijn uij ueeryool een Jaar verzekerd van.1g krae F.u.B. voetËarr-il"u"in deze r^redstrijd hebben L,ij àit t"t "" ni"t verdiend.Oeze' nederlaaq konden r^le ooÈ niet in de scho€nên van descheirlsrechtei schuiven, uánt die r.ras de beste van hetvel d.

f\ittr de nederlaag L,as snzs eigen schuld Bn'uijzen L,e de laatste cÍria ue*itriicJen tochtoch usl i n 'daz e klas$e thui sho ren,

hspelijk be*
no q L'a A rOm ï,ri j

iJinflsr

c,
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Afgelopen uoensdag moesten r,lij tegen U.U.5.'ult Uirdum
voetbaLlen.
|iet L,as een rÊdstriJd om Ínaar snel te vergeten.
Cnder storqrachtige ometandigheden probeerden u€ de bal
binnen de perken te houden, het' ging Ll.U'5. beter al
dan oosr 7e hadden de kop dus beter in de uind dan wij'
Uoor onzs debuterende doelman uas het ook doodzonde om
onder deze omotandigheden zijn kunnen te testen.
Det r.re met 4-0 verloran lag geheel nÍet aan hemr maar
r.rel^ degeliJk aan zijn achterho€de.
(tt durf dit r,rel te schriJvenr Lrant ik speel zelfl ook
in de achterhoede! ! )

Verder is er elgenlijk upinig ovsr te schriJvenr 0h ja
het blas ook uel LJeer eens leuk dat Berend H' noq avsn
naespeelde, dat hi j in de pauza mo€ uger is r're1 te be-
grijpen. (Berend 1àg in de pauze e.En truindrr el en daar
zaL hij in da tueede helft op te broeden).

Jan.

': ffiW-
0!pEË.0qRN lrYl - lIJNJE Z$d,

0p 10 april moesten de jongens van Zfq tegan Tijnje
aant redgn.
í{et €en uat qell jk opgaanrJe atriJd uras het 0Ideboorn
die door een praihtige solo van Uillem op 1-0 kb,am,
trla deze goat kr,laq Tijnje toch meer ln het spel.
Doordat de druk te zLraar uerd, kr.lam TijnJe op 1-1.
Deze stand uas ook de ruststand.

n*a de rust kuram toch 0ldeboorn op 2'1 door een zeld-
zarne uitval, hat t"las KLaas die ditmaal 2 scoorda.
fn rre6r Iiet 0Ideboorn Tijnie komenr u,aerna egn tijdJe
de qelijkmaker uard gescoord.
tn naar alle mate van ramp kuam tlinje op ?'3 en dat
uas meteen de eindstand.

A. ,ltkkeffi8Í'tr

*íD? í4---.-



1-1,
Zaterdasrlld:l-1!:j gq inhaatuerJstrljd resen Harkema.Bnder leidiFg van scheic""""Ët";-;;;:'fnd" begonnen L.,etegen de strákke uÍnd iÀ-""n dit Ou"i,'via redelijk samenspel hierde ue J"-[ár aardig in deploeg, schiepen u,e kansen, Lraaruit Ate gosterhof een cloeI_punt uist te peuren.

Doordat L'e teveel ruimte rieten op hat rniddenveld, r,rerdHarkema sterker.
Oat leverde in de eerste helfl nog. de gelijkmaker op.De tr,raede herFt dachten ure door ta diukken via hetvoordeel uan de strakke r.lrnd 

"n-Àuà"rËuiun rïr€BrDit pakte echt,er geheel anOers uit;Harkama voetberde beter, kreeg ook veel te veer rulmte,creËrde de beste t<ansen.
Deze uerden echter'gogd gepareerd door onze achtarhoede.
'ok .rlj 

kregen nog rel kJnsen rnaar paal en tat, stondenin de u/Eer
ce 1-1 eindetand uas dan ook'r.rer terecht, in dit sportle_ve traffen. -Rest mij'de invallers Ate v.d. Laan en Jan Bethlahemte bedanken voor hun meder.rerkinó. -- - '

Uandsr.

L*ffmjf$fo
s5663 _7ïË



[ilRËiDïJK 3 - ULtitts0[.li'N 2,*
Na thuis maar met 1-1 eelijk gespeeld te hebben moesten

L,e nu r.reL urlnnen tegen hekkensluiter Gorredijk met, eên
heel slechte eerste helf t Ltaar de stand fiaar 1-0 Lrà6r
.iet had 6-CI moeten zi jn zoveel kansen kregen Ll€r
i'let de rust e€rn haftig r.loordje gezegd te hebben en tuee
r.rissels ingebracht te hebben ging het niet qaliik beter.
Gorredijk kuam op 1-1 met een doelpunt L,aar Sipke g€en
schuld àar, hadl uant voor e€n jongen van 16 die niet
banq Lras voor het eerst in dersenioren te staan en het
goed deed.
Íet b,as goed dat Gorredi jk geti jk kr^ram' toen Lrer'den de
jongens pas uakker, uant in 15 minuten uerden 3 doelpunt,an
ó emàak t .
7e kunnen het uel als ze r,lillen met nog 2 uredstrijcJen te
Drachten en 0.0,\r. hebben uE- al 1' punt meer als in de
eerste helft van de competitiet dus toch niet slecht.
De uedetrijd tagen het ElgJggg gfltal saat door

op uOEi!5uAG 2A ApftIL om 6.45 UUtl.

G,GGGGGffiG GiêGGTê GGGGG G,GGG,

9.LFEB0QFlrr .3 ,- 0,hl,V. 3s*
Zondag moesten L,€ de voorlaatste uedstrijd van deza

competitie, tegen het bijna onderaanEtaande 0,N.U. 2
s pel en.
0p papier leek h'et niet al te moeilíjkr naar het' loopt
alti jd anders, Ug uaren trat verzuakt orndal A te sen Fiin-
lijke enkgl had en Pieter had de griep.
1n het bagin L,aran ue behoorliJk aan elkaar ger.laagdt
maar ue hadden toch de ,beste kansan.
Halv€rueqe de eÊrste helft, uerd het toch 0-1 voor 0.N.\j. 2

na eBn paar nisverËLanden.
ue kregèn r.lat m€er qreep op de r.ledstri jd r,rat resulteerde
in de gelijkmaker na goed doorzetten van BroBÍr
0.lJ.ijr uBS het er niet mee eens En r,lilrJen Broer bijna
nslesterenr rÍràár toen onze aanvoerder er met zijn
rt'iig Eodyrr Lussen kuam, L,ar€n de gernoederen gauu besugt'

r..r..$---



g.L!Ë rj iliirï t\i rr - í1 Fz l-'tJPUï I Í._iljEI id ï. -Zondagínorgm UUfe

I n de tr.reede har.f t {daren Lrë r.rêër butern maar de cJoel-punten blevan eerst uat uiL"Door een duídelijt<uui!g"riàrgeval kuamen ue rra€r achteren uerd het toch moeilijk voor onse
'ndanks 

de rorote 
"";;;iJn*io, on*à" andere veroorzaaktdoor de rnÍcrrleerse ;;;;;;;j; tásàn À_t"ïà, s{nsen uetoch door r,rat ons sen oo"ipuni'oor*"Ë"iI garaa"tt doorHans p. ---*P

í'ïet daze stand hadden r.Je vrede, maar 5 rnÍnuten uoor tijd
:;:,:i:ril,ï";ï::lrlu""-Jro-ui*'aaiIe In'on" toch noq de

rret deze stand floot de zr,rak reidende scheidsrecht,eraF en konden Lre L,eer z punten bij ons-iolaat telren.

u,

,rr*Írlo,** Ë. 5mit,

0e eerste y:d:!"1jd r,,-an select el Ftat ? dlt gaplaagddoor spier'pi;r en biessuresr gagelooen rn c,€ schÍtt,e-rende afscheil:":ll!"ij;-i:l l. Tischelaar en K. uier_srna, met de bal geen oíerr.rinning kon behalen.0m e.00 uur r,rerd al oriJ"ii jÍ. 9Ër^Iïi,i"t moaili jkz'ouden kriigelr r,rant door ziekte 
"À-í"rrntie, en hetmlss'n van het versterkende xopj"-L'oiiï;, breef er fy-sisk nÍet zotl .""á"-"Iitàr meer over.0m 10,00 uur dy" de aft;;;. De "rr*i".h"Ift ging noeníet eans zo slecr,i, -"iÀJËr*f 

C. JJ 
-à";; 

het r.rel eródruk l"d, Lras. sr r,e,i rnàar-f ontkomen.In de rust beslooi H,-u.0. x"jàr."r''doo. een kniebles-sure het' voor gezlan tÀ'rrouoenr-"n-,íoJIi"n L,a de tureedehelft met 10 nán het uÀtJ-op.Er heereàte uanorde op-oÀrà'Àelf t , zodal hêt Br op .l.eekÍllrllrill Írï::r:i:;Í::i;' !,aren en y. sraauu-"rII"i-"ru
ue tegenstandars uisten h1a.1. goed gebruik van te maken.De stand uas ï e-ó-a;;; ï.-ui6*"" i;;; ie uar. ovsr dedoelstreep krbeg 8n daarmêa onze e6r redde.!:l"ilq"lilf ,reid h*i-t:i-Joor sporr veresnr.Len uedstrijd om te vergeten, nttn€
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14 e tlldeboorn 3r-

r.L. uoer5edas "p"*11?, l-:-1: :::::,1"t 3e ln verband
E!.Lr *"-'a---- aar canada.met- het ver-trek van 'lelke n

. ,r? ir'r i., nei-ae elFtaL gaspeeld, mede
l"iij heaFt zs I n 12 jaar in het
i:l"i::l"rÉïn"nJi i;;-u"n so"a idee drr voor hem te or-

fiïlt"iïïl;" dir, ,"ar oor andera inbrene voor het 4e

reiuoe tot dit gebaar' ,.- J: - ^sàÁ^Alhoeuel f,elke Ëi"t een man is die greag in het middel-'

punt staat, oËr"-ái"in"idsr,reàstriid-deed hem zichtbaar

óoea, meenden t'ii t". 11."n' ,

ten sportieve ;;Ë"irijd onder letding van D'v'd' Laan

Het derde had ook nog ean gáË"it lapgn in de strijd 9E-

brachtr Ben aanvallei en uel Jan de Jong'

Jelke kueet zicrr uit"t"k"ná-'àn ztn taak om Jan af te

;;;;;r;;-uant Jan gcoorde niet' '

Dank aàn leiaei*ïy;;;-en-ttn spel*1", voor deze ueeï'

;;;ïiá oie door nát 4e net- -4-1 rrerd geuonnen'

Hat uas Jelke Oi"-À"n-p*n"lty bànuttá en t'Jout maakte 2

schlttarende goals' '
.ia deze r,re6stri jd sen gezellig samenzijn bl j en ln de

plaatseli jke haiberg, r"aar JeÍte na'nsns het 4a een

herinneringsstanderá' raerd aangeboden'
Eenmaal 1n Canada, 9eeft. 'áïn-áing 

toch iets vertrouurds'

iets bekendsr";;;; i; rnet.f"no"g"Á op teruskijkt'
iïet elkaar *"n-ï"uf.Ë-auonA]-entóten zullen de andere

morqen urel n"uu-"-gávbef O- 'l'"i irt -I:!-"L?un" 
bedoel '

Noqmaars, "";;;;"n;l-á"-àrftal 
!,ÊnsÊn L,ij jullle een

qoede tijd toá in Canada en mogalijk Ï0ï ZIENST:

$:r ile L ei der.

Á--dfl-**
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1 Í1 . OL DIËOORN - GORRTD I JK. - 2- 1 .
Ue moegten. om 10,30 beginnen.

En meteen ging het al goed. Na Ben tijdJe schopte
Teun af 'Een goal, 1-0 dus. Uaer eên ti jdje later
schopte Teun nog €en goal, 2-O.
Ua dachten dit r.rordt r.lel 8-0.
íqaar het, uas pAUZt (o ja, voor de pauze schoptè Jan U.
er ook nog 66n in, maar dat ulae buiten spel. l,jat trou-
L,sng nÍet Lraar uas).

Na de Pauze ging het-veel slechter. Lle kregen a€.sn
doelpuntje rnear, mear zelfs 6Ên tegen. Tomas kealTe
'goed ondanks zijn zere vlngar,.

P.5. 0lyphia en Irngum gtonden boven aan, maar
. ziJn gediskL,alifi.caert.Ous nu staan r.,ij 2Q.

5 yb rand CIos terbaan.



lLU.f B0Yg - SLDtBU0,!9.- 0 pupilten._
rit r.ras ilàraas de afschaidsuledstrÍjr1 van ïainme.Zijn 'ede-spelers-vroggen mij daa"o**her aanvoË,rder tenaken aLs soort afscheid.

Uij alp leiders en. spalers hebben veel" pret met hem Haa_íJsiïiaa' rn Lrenssn hem daarom veel geluk in Canada;lr]Ëar ,! L,as gr iets leuks te zíen:
I'ja Êe,, range tijcl van afr.rezigheiri r"" Henkie v.d. i,/ieurenueer vên de partij,

;rtaar nu iets over de r.redstrijd.Dit u,as aen ureclstrijd van het Àngeluk.. l,rier doelpuntenL,aren Êr te zian.
0rdeboorn kuam met, 1-0 op voorsprong door een misluktaÊstandschst van Tamme die tosn dooí €en speler van glue
[Joys maar zeLf urerd gemaakt.
1-1 r.rer{ hat doordat Kees da bal zou r.reqschieten, ;',aar rJabal raakte Een spelBr uan de tegenpartij, hij ,oio"-a"".-door Lreer voor het doel en toen"irai;"-;óits""r-q""n--
moei 1i j kheden meer rnB€ r_
firyP Boys kulam zerf s vosr met z-1 . f en corn€r Lrerd onge-lukkiq geraakt cíoor Kees en vlooq tot ieders-v;;Ë;rï;; ineigen doel.
íviet toen nog maar 5 minuten te spelen r.rerrl Johan maar ur€Brnaar vor€n gestuurd door de leider, fn het hielp, 

"ànthet uierde onoelukkÍge Coelpunt uerd gescoord.i]Ê laatste man urerd ioed onrt"r druk-qËi"i door Leo eniohan die tot, lamP van Nij flaets ean te zacht t;rugsJ"*r-nallatje naar cje keeper terugspeelda en daar had r;À;;gsen enkele moeÍte mee.
Dtt betekende due. Z-?,
Us bleven daar;nea op een Cerde plaats staan.r:et nog een hele grote kans op aen èureeCe plaats.

li, [iosterbaan.



on EpeËe#s

A KKRUiï teoen 0L0Eti00RN. -
Ue noesten zaterdag voetballen t,egen Akkrum.
eerst ginqen L,e in de aut.o naar akkrum.
toen Lrs er L,aren moesten uij onè ornkleden in de box.
toen deecl tiEmen de op stell.ng
rJe uedstrijd begon.
het L,ou niet zo best.
akkrunr zette in de eerste heLFt een doel punt.
sietse had een kans maar.helaaE net niet
hat L,as nog slechter.
akkrum maakte nog tuse rJoelpunten,
toen L,as cle uedst,rijd aFgelopen
toen qinrten Lre clouchen.
ure hadden met clrie nul uerlofen.

Klaas IritsnË,

&#*'i 1-**-
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dggr koníen ze wmr...*.-.

G,ffi,G,G,G*SSS*,M,CGG

vrijdaq 16 april moesten br€ teqen Tijnje voetballen.
i'!et Lras zo rnaar e€n cornar en t,oen stond het 1-0
\ioor Tijnje.
e\ien later r.rercj het 2-0 voor ïijnje en toen L,as het
p au ze.

Na de pauze raoest arjen ook voetballen en toen
schopte arjen naar r.lietse en toen uas het eËn doeLpunt. .

en toen hras het 2-1,-
€n toen schopte johannes naar arjen toe.
toen L,a$ het,2-2. Ên toen rnaakte Tijnje u,eer 2 doel-
puntenr FÍ-l toen schopte r.lietse naar arjen toe en toen
schopte arjen een doel 8n toen r.ras het 4-3.
en Loen uas het afqelopen.

arjen pier.

F'rí-'l ?-'"-t



TL D[BOOR N } If{lï5Uiï, -
. dinsdag orrr 6 uur hebben L,e tegen irnsum gespeerd inde regen, -

de eersJ.e hel.ft, hadden ule verloren met 1-0.
de tueede helFt uas het eerste goal'voor Irnsum.het tueede voor 0ldeboorn en ueid gescoord doorOurk-jan an het derde L,€er door Irnsum.het L,Els €an trieste boeL.
dus ure hadden met 3-1 verloren.
ue hopen maer Euccee te hebben in Grouur.

ZA ït RDA G 2&a4

sroRfYl voGEL s zín .r oLDËgoonN zm
OLDIBOORN 18 - JCIURE 48
Dr. B0YS 2C -0LDtBC0RN lC
OLDTBOORN O íT UUs I]

l

ZONDAG 25-4

BAKHUI ZEN T OLDEBOCIRN
LANGTZUAAG 4 {T CILDEBOORN 4
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Níjj.nffiCs 6*rijd n
schap duurt nog attijA- voort
0tnEEmRN - Na cle seventiende
wer:lstrijd _vslt te konstateren d*t sr
Fog geen beslissing ie gevallen oríer
ltpt karnpioens*hap yan de tweede
klasse d v&n de FVB. De twee
rivalen, lVaterpoortboys en Nijlexrd,.
weten telkens hun wedstnjd in winsÍ
orn fe nettên lle situatie aan de kopïinn de ranglijsr blijft gelijk. f;
ashttien :rnrsdstrijden heeft 

"lVpB 
vijf

yertieppunten op$elop€I, renrijt Nij-
land in seventieí wedetrijded Ari*
verlispunten ineneseêrdo.
Het eerste elftal lmn Nijtend reisde met
aefenmeester Gerrit Abàa si na* Olàe-
b*ry..'D€ gastheles r,stonden 

-op 
de

voorlastste plsats, dus voor de NiiiarÍd-
LpS]*ri niocht deze wedsrrijU ieui,"moei-
{j{oA*n opleveren. Dat á*"ï het wei..
Er lag gq ríar.heid over de ploelïie.à;'
gasten in de e.ensts helftmoeitijk ïatr zich
*f, konden ichudilen. Te t onrlralani
gpelen leidde tot onnodig balverlies, De
kombineties liepen niet. In de L7 e
rninuut viel het openingsdoelpunt. Henk
ïlfinks passte op de áieu*à ,óniru*-
gpits Hinne Bootsma die het leer in,de
linkerhoek rran het doel schoof (O-l)í D;
malaise bij Nijland duurde ,àor(. Na

. boo-gbal van Bouwe Speersira het C*rOu
doelpunr (0-3). Een minuut later konta
George Huismen een vrije trap van BiltÍ;
van Gosïiga in het doel (0-4). NlihnJ
ffg door -en Oldeboorn was versfagÊn.
Huisrnan lryt in de ?0e ninuut 

*ein

echuiver loJ. uit de rebouná r*rl.r-áË i

g?:lïT:,ij_ql_py1 spee1!:r rg;í1. j

Binke van C'aeliga passte op Rink'Kui: i

pers. Deze schoot en de migschien als
voorzet bedoelde bal . verdween in ssn
\eer in .het doel {0-6). Nu volrde eeÍi
dcelpunt van Binl<e van GosËgà. Afge-
\ewd, _hetgeen niet verronaeíliit tras,
daar Van Gosliga niets kon àoen daí
goed yas in de ogen yan de cchsidsrech.

mim een half uur spelen sneed 1Villern
van Kalsbeek van ótAeOoorn door de
v_erdediging, zrjn schot kon oo*tntà" uËJ
I{Ti"gq nier onder konrr6le hrijeen en
belandde vqi de doelpaal weef in het
veld. Henk fuíinks vestigde de runourr,i
op zich met een schot dat Oldeboorns
doelmen pa$ ih tweecle instanli, kon
pakken. De scheidsrechter floot voor
ï.uut en de gasten konden op weg naar de
thee en de donderspeech
In de 48e miri"aut kiralde Harm Bloem-
hof op de linkerpaal. Het tà*po 

-werd

CIpgÍslhraefd err de Nijland*** warÉn
veel. aktiever. Nadat Anire vfln Daifeen
h.q! Sepresteerd had om in urije}osirie
vrJf rneter voor doel over te schieten,
pegon heJ offensief resultaaÈ op te
leveren. Het. regende doelpunteri op
g:IiI* TJzg als hót in de herfËt kaeà"ipï
regent in Nijlands _pastorietuin aï^q 

-àe

jeusd mer knuppeË du Ë;t*jËË""*
belaagt. Een t-A-kornbinarie td;; de
nu als midvoor spelende Bouwe Speer-
stra en Binke van Goeliga werd dór de
laatste middels een scËuiver vanaf iO
meter afgeron$ {0-Z}. .G*rg* HËisrnsn,h'ry op Sk* Srje Kooishà r;r'rË;gpn
e.n Simon Boersma Hinne Bootgm" ïie
inmiddels op 4e rechtsbackplaa* urr-
loefde, ïn de 66e minuut betihende een

U Iï HTT
ËOL su,q RDS
ruÏiUUSËLAD

,ip ,*,l {dr tl ;t * ** *

ter,' 'beeelfde fan Goslis* ag*' narn uè8 .

r:rinuten voor het einde een uitstekendej urij.e ï"p. Aanvoerder Henk MinlÍn kop:
te de i:al binnen (0"?). In de Sgerininuir[

" Í;ekende Bouwe Speerstra':ds ei{idstánd
nnn mirldels een schot ,i+, ,*.e,.fi.echt**-

' bov€nhogk {0-81.
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