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ovFRZJcHï
In de thuis'redstlija tegen Eastermar 2 L,as het r,rerhet Zi, dat dr- leiding ná, Ín een feu*ÀOiqe eerstehelrtt- Een e"riJk-opiaande strijd met áan beide ziJdenaanvallend voetbar, óe 1-1 staná bij de rusr gaf;;--'verhouding dan .ook goed Lre'r. Na á"1";;, tras het ueer0ldeboorn dat de voórsprong nam, ínaar geleidelijk;;;
nam91 .de gasten eBn over'ríóht. Éun pluát"*n Lras beteren 0ldeboorn uerd via uit.varren op LcÀierstand g"i"i-n'J. 5-2- uat €r nadien arlemaal ;"g-g;Àeurde in delaatste s min. Lras uer heer. uonderlí5Ë,0rdeboornmiste een oenalty, Iastermar maakte Ëijno een doerpuntin eigen goal en 0ldeboorn kreeg in de laatste minuutnog aen penalty r,relke dus uel r,rérd benut. Uitslag -
5-3 e.n. mi jnsinziens mochten de gasten de beide puntentereeht mee naar huis nemen. Uoígend ueekend naarGorredi jk "?. Een zL,are dobber 

";-É6; 
punti" zou À"nprima preétatie zijn,0f zorgên julri! uoo" een ver-rassing??



7.o beh ik dan belanci bi j het zondagvoetbal, Cm dan
maar direct t,e begÍnnen met 0ldeboorn 2, tigenlijk ben
ik over.dgze. ploeg helenaal uitgeschreven. Liat r"ralt
Êr nCIg te-schrÍjven, al Lreer een mijns inzÍens ofiRo-
díge nederlaag. Tot en met middenveld loopt het
lekker maar de voorhoede uleet er gBLroon geen raacl
meB. Kan alleen mear zeqgen: Probeer het nederlagen-
record B r sr Zondag in *"i jn jeuoude te braken en ( ik
zal direct niet eèn overuinni.ng zÊËgen) maar ga
B.D.U.3 in ieder geval 1 puntje afhandig maken. 70
niete dan heb ik medelijden met J,[i. die volgende
ueekrztít zonnige spaanse vakantie is dan L,ear voor-
bij, het overzicht ueer zaL verzorgen, Jongens kom og,

0ldeboorn 4rdat een ovolledig Trijuouden 6 ontving,
had helemaal geen publiek(dat publiek uilde eindetijk

Oldeboorn 2 eeÁs zíen uinnen), en ze moesten het dan
ook met ztn elven uitvechten. Resulteat een gelijk
spe1. A1 drongen ze ook nog za aan de r,rinnende goal
uílde maar niet komen, Daarom niet getreurdr het is
bij jullie toch zori € de gB maar leut hetr an zo
te zien u,as dat er ulel. Zonciag ê. sr naar Dokkum 4.
JuIlie moeten er r,lel veel voor over hebben t ze ver
van huis. Persoontijk vind ik dat die'indeling r,.rel
iets anders had gekundr maer urie ben ik, Ust de af-
stand betreft hebben jullie gg!-e.r, recht op Éên
puntje dus doe je best,

0ldeboorn 3 heeft ook a] niet za veel pleziar be-
leefd bij Irnsum 4, Een 3-0 nedarlaag toch r,.rel duide-
lijke cijf€rsr \/olgende uieek thuis tegen S.U.0lyphia
6 moeten er eens ue€r tuee puntjes komen dus met
een terreinvoordeel moet, dit mogelijk zÍjn. Uan dit
0liphia is mij verder' niks bekend zodat ue de uil-
slag maar rustig zullen afuachten.

Rest mij nog 0l-deboorn 1 die bij Garsloot oD bezoek
ging, Bp esn minimum veldmaatr Lrát vrii moeitijXt
voetballen is, bleek 0ldeboorn tlel de meest aanvel-
lende ploeq maar even als vorige uleek, doelpunten
bleven vooralsnog uit. Gersloot nam bij een uitval
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zelfs een uop.""Orong en het uilde bÍj 0lcjeboornmaar niet lukken. córur nrjoJ"-I";á,i"r niet en ikhad me dan !of ar uooiq"nor"n oÍn in het overzichtte schrijveT. over de uáO"trijcr urn'Or*n**Íste kan_sen' r,aar dit Lras gezi"n-0"-yia"ruq",io*irijk ta ver_uezenrijken.,yoS" ri5 "*" !"t oun-iu i"*" de uecistrÍjdvoor het nublirlr. de spanninq ," ,o-l;;g moqeli ik inhouden en dan vtá*;o;;-;"t ËinJ"..J*ilnitieF toËsruun.ulm in de laatste ZO minuten van Z_1 achter op €en ?_zoverurinnino qf te slril;; is ;i"; n,i;:Gebleken i; ciat ""-r;Ë;; y*1. oo"ipu;;;,., semaakr kun_nen uorcen. Hperijk saan lyiri;";;;;;i' u. =. mBt dÍezekerheÍd an u.e.rt;*o;;;; i."l",0oster*ire"t , zíe daarniet zo ?n oemakk"tij[-;;"chrárF"" ";;";is 
Gersloor.Ë91 gelijk spel ror'."IJI' 

""n eoede prestatie zÍjn.ÏlJu"nculï!:ï' maar "'"iie aF.óe ,itIiJs*n ne dii

Fiiit"" : 331:o'""" i:i: Jfií"i"- 'dis 0-1.

,i::i";; o;roi"HiËll: :-2. uisporiu : P;:i::;'J:l:
B. D. f . S. 4-g, . rrmelandia 4_4.L angueer 4-g. c n r, .
CIldèboa rn 4-6 " í* "uJ"tno *r. i:3:ïijnje 4-6. Cersloot 3_0,SoyI. 4-6. Uíspolia. 4_0,0osterstr. a-4, ;. N, u. 

-- - 
,r-a,uat mij betreft draag ik dan.nu het overzicht met vêr-trouuren Lreer over 

"nii l.n, die n*i-*"t*i.,g""q van voi_gend ueekend ueer or-iern€emt. lyjisscf"iirn J"* ik r,le1Êens een beet ja kritisch maar het :.u 
-*"1-,t 

niet mi jnbedoeling qeu.ráesl ,*n p"r*Àon of een 
"iit. r or) clel:::: te trappen, het r^ras ***" gericht oingen,Jonqens 

"Ír"***i"uuur "";;;;";; ;:r:":ï;;l:q-,tit,ie (cit -qero, 
uoor'-;r1 ;;;deboorn1,Z,3r4 en veetvoetbatplezier" ).

A. lrli;holl.
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De st,and van zaken rond de urederopbour,l( standing ) vanonzÊ kantine kan n9g uel een.langdurig procas urorden,Zonder bouuvergunnÍng mag vorgená gemËent,e ,,""k;; -;;-
!êen enkele oragls het gebouu L,eer geplaatste uorden,0ok niet r,laar hi j eerste stond. Ër i; nu een bouuaan-vreng in Akkrum betiq door alle laden ta gaan uaar nogruimte is. Het li jkt r,rel alsof een dure sfiorthal i" - 

=

bouuren van belastinggelden sneller kan qeschieden dande realisering van een kantine, te bour,rón door vrij-uilligers, urat de gerneente geen geld gaat kosten" v

Uool zolang de kantine sr nÍet ià kan tijdens cte
thuÍsu.redstrijden van zri €n het zondag eeiste elftar,gebruik r,lorden gamaaKt van de tennisó1uu kantine, oíedoor het tennisci.ubbestuur baschikbaar voor is gásteia.
Bi j deze turee uredstri jden bli jf t het voorlopig ámoai- 

-
er tijdens de andere uedstrijden tot nog toe íeinigbelangstelling voor is. ffocht mat het uálen van detemperatuur er meer belangstelling zíjn, dan horen
r,ri j dit graag. .

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-c-0-0-0-0-0-0 - ffit bCSlUUf
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ÍeEIfraI
ZONDAG

0p Ben urel erg klein velci moesten,,rij zondag 2 okt.aant'reden reqèn Ên in 
-à"isr;;;;-r,{r;'il"Í' 

io"* dat heruret een makkie zou ;t";;; !,"traden r,ri j het vel d omhalF t'uee' Het ro"";;i";;s"komen puuii"r moedisde ons.ureer goed aan" L/at.de 'nàIJ"n^attij;-;;"net veld doenueet ik niet, ..:":! ,g g?;; "r *ooi""iËr"" r,re nooir.maar ja ze zijn er artí5d-gn d?r iu-ó;;i,. ktasse.Na een L,eer ri?__sre91;-Ë;q;n,i"t-à";_ï;"r de sranrr0p 1-0 te brengen. r'drie i" Kroon r."pi""o" bal primain. Het L,as ovéri9"n*-*àn-iout ;;"';;;; voorsropperdie bleef staan Iripi".t""van omhoog te springen,iïaar i:rs 
'rdaboorn achter komt te "tu"n zi jn zê o0hun best'' Ën hat ,*" -niÀn* 

0.. Íi* Êen schittarend af *.qLanrlsehnt, rtin. hp.r- ""1-i.i'It bnlj.en 1_1.De tueedd.helÊt 
?*gon pr*"i** zoals de eerste. UeerL,as het de voorstoip"r-uIÀ-uerget i*-"p":ngen €n ileerLras heL Adrie de Kroon Ji; raak kopte.f n daa;. uerrj

C*g,*loot - OtO.*-noo r,[,o
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01defuoorn L,eBr door uakker geschud. Het L,as Jan ívi.
die 2-2 maakte' fn urat er toen gebeurde uas verschrik-
kelijk voor Gersloot" dan. Binnen een kuartier uerd
de stand rvan 2-2 naar 2-? gebracht. ferst uas het onze
zeer veel ber,regende spits Honkie die scoorde 2-3, toen
uas Jan Íli, L,eer aan de beurt 2-4' toen Lras het Uillem
v.Kalsbeek die een svervalste Hattrick maakte. 0aar
r,rerd hij trouuens ook voor gekocht door onze techni-
sche slaf. ffest mÍj nog te vert,ellen dat Johannes P.
I min. \roor het einde ínrriel voor Tinus v.d,l{. Die-
zelf de Tínus v. d,lvj. uerd ook opgeschrÊven door de
scheidsrechter.

Harm 0.
(0" voorstoppBr).

-il-0 -il-0-il-0- 0-0-0 -0- 0 -0 -0-0 -0- 0- 0-0-0-0-CI-0-0-0-0-0-
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Etftd znrenons

.Jldeboorn {t"l_ -- [as-telnaLa
fen qelijk spel tegen de sr^rezch nog ín het achterhoofden vo1 qoede moed trokken ure. ten "Ë"ijo* t,egen Iaster_rïrerr De eerste tien minuten kuamen r*"À"g goed door,i''Jiet e1 te veer balt,errÍer 

"n goed het koppie er bij.Dit teidde dan ook het, eerste;";tp;;; van Fieterde uries in. Een hoge voorzet van f:ieter belanddein de verre hoek, óit scnudde rastárm"r zeker uiakker,Ze kregen nu dan ook u.rat meer grip op het spe1. fenaanval over links belandde met-een nura schot achterJ0. v, Kal sbeek,jYiet ÊBn 1-1 stand de rust in Ljas toch niet zo gek.De tueede helft ,"noesten-ure.dan ook Àetzàf rOe spelspelen' Íraer hel.aas, helaas, dit urerd nÀer anders danue veruracht hadden.0ldeboorn in de _àhval maFirEastsrmar scoorde de goal"(r"t-r.j"r;il';"n v,d. achter_hoede van Cldebogrn). Zo kuramen uJÊ dan ook rrdik,,
achter te staan(in. doelpunten O"n-uAí. Ë"n tr^ríntigminuten voar het eindg maakte Henk vínt -op 

een voorzetvan iruk€ 
'" kkerman er noq Z_4 van. g"sierr"r scoordeheel qemakkelijk z-ï.(iÉ. ,ur maar niài iertellen hoeJ)0ldeboorn Lras noq ni'et uÍtgevochtBn. UeeI druk op degoal r/en de tegeistander. Íoen "*n àt""Fu"nop \/oor0ldeboorn. Jammer Rimmer Venif,ga. N;;-;;" het eind_signaal niet daar' Laatste minr]ut rri*"o* een penalty.Henk trink scoorde zt n tLreede goar i;-;;;. uredstri jden zette de eincis!and op 3-s, uorgende*r,reet c""r-Ëi:tuit. Hopelijk gaat het daar uat, 

"Àd""u.
Riinmert Ii j zinga.

-0-0-0-0 -CI-0-0-0- 0-0-ir -0- 0-0-u-0- 0 -Íl-0-0-0 -CI-0-0-0-0-



Bij het schrijven van dít stukje' dacht ik van uat
zou nu een originele titel zijn.
iliisschien Lrel iets zoals "0p jaeht naar de eerste
tulee puntenft.
i,.lant het is toch te gek om los te lopen dat e€n
ploeg die 4 r,redstri jden sLerker is dan de tegenstan-
der nog geen enkel Funt heeft,
Ook zonOág i.l. hadden Lie de beste kansen op de
o verui nni ng.
Uooral in áe eerste helftt ftê een snelle 1-0
achterstandr gingen us goed voetballen, r'rat resul-
teerde in een- 2-1 voorsprong door doelpunten van
resp. tïeint Ên fdrjie. Ook het vervolg bras erg goed en
de 2-1 voorsprong urerd zonder problemen tot, de rust
vastgehouden. .

Íïaar na de rust leek het êr r,rel op dat Lr€l vergeten L,ê-
r€rn hoe ure voetbalden in de l ste helf t, r"rant er uerd
af en !oe erg slordig-gesPeeld.
Toch bleven uje sterker en er urerden nog een paar tÊ-
delijke kansen, eigenlijk zeLfs 9oeÍe kansen gecreEerd.
Plaar het noodlot moest ulederom toeslas'ílr
Tuee do.elpunten van eÊn bejaarde man bepaalden de
eindstand op 3-2 in het voordeel van Jubbgga'
In de laatste 20 minuten zijn er nog moedige poginqen
ledaan en misschien hadden Lre recht op e'n penalty
i; de laalste 10 min., maar met of zonder penalty had
à"r, r"redstrijd toch zeker in ons voordeel beslist
moeten r,lorden, uanL de kansen daarvoor LJaren redalijk
aanuezig. .

Het bfijft vo6r ons uooraLsneg Êen probleem oÍn genoeg
dÀelorn{*n te maken, ma.ar ik moet als achterhoedespe-
iá"-nutuurlijk r^rel álJffiief en reËel blijvenr u:ant
ue kunnen achter de nut ook niet houden Ên dat is
toch erg belangrijk om een goed resultaat te behalen.
i{aer. l-àten ou Éopán dat L}e op de rangli jst nog in gË-
zel-sch:p zi;n v3^Í": ir,eerenveen en C.3.V'
Auerigens iá ditzelf de 0. D. \J t 8í12ê volgende tegen-
standár in onzerrfeuiLlelonrrop jacht naar de eerste

Elftcfi ilIdeboorn r Jubbeqa 6.

dat de volgenCe schrijver, het slot

t

t'uee punten.
ln ik reken er oP
kan schrijven.

5íeqar. --g--
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Zondaqrnorqen moesten LJe aantreden om 10 uur teqenFriso s, fr"i: g:-Jih"ï;"i.cnter-""iro"nt ons even
:i:;i"'ii'ii:-;:i.i:-ti"r't"n Juu;"i;ï;" ook in
Ê'1 direct 

"i.o!_:Fii"o-9ing Friso in de aanval dus L,e
r,rerden direct Trt de ;;;; óp de i"ifui,gedrukt. ffaarna enige ti jd rukte n"t-Jns ,"r n.,JJ""ïrt op het soerte krÍjgen ,"t 

""uJiïËrri*, in irn-J""i.1euke kansen--.j:"!"t;::;. n*t r"iuo -J'o'i"t 
0-1 uoo"u!rons de rusr

ivlaar na ongeveer 15 mjnr Lrês het 0*Z oncíanks datonze goede doelman f.,e* g t""" had gestopt.I',a enige tÍid. ,"= r.,;;"'"; 
"un goede -xomÀinatie 

tussen::;;"5; ï:;: toch 'à"" '.ó:''Ï;f;;';3i; noe uel)
Nadet Friso *:n p?ar go.ede kansen had gemist uas het3ïÍ;::, Hans p. ;i;-";;;;;" z_á: tï"" H,n. voor her

ii:!i ïiJ""ll,ï;:.";:: l:;..Í:"*i,::;:",1_r T:n" rijdbtazen. ma"" lËt ur""i *ï*n""i, nii-i_i. ;ll";;:X"eeI-prestetie,rrlaehr ii.-à"riJn'l?, l";; i"á;o urar er qe_speetd uerd. tk u"r=oi=J"ouc* r"Ëpe;";ï;" onder cetoeschour,.,ersr 
_ 
Írïê3r u1" j e- zcveel kriti.ek oF onzÊKeeper hebr(oie overis"iu À:"!. qgk;;;; neert) kun jeï;ïË ::::',*1::*: oti j;;;-u. o. sr,li;-;F "q; er anders

J, Êr, --9-*



a

Sneintomi$deir 25 sept. rB3.

ïen 0ren Johannês komt thlrs fantt fuotbaljen. Hja
hiene in mÊeye uedstriid spile tsjin Friso, 7'2.
Gau ite, dan earst efkes it ferslaeh skriuL'er d:n
is dat, ek mar LJer oan kant. '' enst. nei I t earste t,e
s jen, dan kin it f uort ynleverË i,rurde. .5ê die ÊFr
0ptt 15n roun er Geart ts.jinrl liif. iohannes frege
oft er it ferslecn ynrË bus by him th0s deaen koe"
LJÊ, sei Geart, jour it rny mar mei, dat is hr.rat te gek:
tn it kaem ynte b0se. Dat sadu'raende mei Johpnnes syn
lerhae] 0er?t tredde'
ïcngersdei komt i.t krantsje hjir by is opte Sraksdyk.
,3erànd brinqt dat roun. p0r bêst fansels'
iohpnnes komt &t it r,rurkr grYPt neirt krants jer en sil
syn stikje noch ris lêze,
qs it. sa tynt yn it krantsje stietr liket it 3êm moai.
ïl lcostet altiíd hiel htrat suritdrupsen Ên djippe -such-

ten f oar rt it klear i5. Hy is net sa tn skriuu-er, i/iar
har,;ar uy r,liene by tongersdei. Syn stikje stie eJer net
yn. i-loe koe dat nau??????J J I Ja, dat soê Johannes dan
uol u.ríte uo1le. Sil dy koek jebakker it noch urol yn t e
b0sa ha., fensels, lvloai hear, freegje s€ oín kopyr jo
skriuue, en cjan uurd it nel drukt.
i/iar ja, hua f t r^rurket , mílkket flaters, íoar Johannes
uie it in sneue bak,
Uit moast my eFkes fanrt hert.

Janske.

- 0 - ! *0- 0 -0 -u -il * 0- c - 0 - I - 0- 0 - n- 0 - 0 - 0- 0-n - 0 - 0 - 0 - il -c - [ - 0 -

ït is in uyke letter mar biy hoopje dat r,ry it no LJer

rjucht lutsen Janske Ên iohannÊs'
de RedaktÍe,

-n-il-0-fi- 0-0-n- n-0-0-0-0-0-0- u-0-0-B-0 -0 -0-il-0-0-0-il -
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f{nsuq * -.Oldeboorn 3

rlfgelonen zondlg stond de wedstrijd tegen ïrnsum op hetprogranma. zoals ook and.ere jaren het geval 1i/as, bleekïrnsum ook dit keer een moeilijke tegeástander.
0p de één of andere manler kunnen wÍJ tegen d.eze tegen-
stand"er moeilijk in ons spel komen,nirekt vanaf het eerste fluitsignaal vrerden we ond.er
d.ruk gezet met al-s gevolg d.at de achterhoede geen
moment rust kreeg. 'rtlj wisten evenuier te voorkomen dat
rrnsum de eerste helft scoord.e, zod.at we opgelucht van
ons bakje thee konden genieten.
Na d-e rust probeerden we d.e bakens te verzetten en rfle
kregen ook iets meer vat op het spel,
Maar toch vras het ïrnsum óie a1s eerste d.oel trof,
ï'{ad.at een d"oel-trap blj een tegenstander tereeht kvram,
kon d"eze speler vrij orrrrkken en met een droge knal
gc ore]1,
!Íij waren echter pas goeó verslagen toen uit een corner
de bal_bij+a in het d.oel werd gevrerkt, maar tot grote
ontstertenis van heel olceboorrl wees d.e scheidsrechter
naar d.e rniddenstip.
o:rze achterhoedespelers waren echter unaniem van menlng
d.at de bal niet achter d.e lijn was geweest.
Zoals U begrijpt probeerden vre d.e scheldsrechter van
zí1n ongelí jlr te overtulgen, echter zonder resultaat.
oe man d.rei-gd.e zelfs 'te staken en lvees even later zelfsalvast een speler aan die er als eerste uitgestuurd zew
word.ert"
De lol was er dus een beetje af en het belangrijkste wa$
danook otn &aar te voorltcmen dat er officiële vraarschutvlll*
gen zouden vallen,
ïrnsum scoorde tenslotte nog een d.ord.e doelpunt na'eeÏ1
mool oagezette aanval en een prachtig schot.
Valt nog-te melden dat oraze toascorer in de eerste
hel-ft uitviel met een liesblessure en dat l,ie deze vre**
strijd dus niet over een andere goalgetier heschilrten.

Êi ol-
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$eElfr s,l

illdeboorn. 4 _,ïrvnr^rálden 
6gHet yas ueer goud ván oroï zna'n okt.

,,eertje.',-i,,::!_,';;! ;;; ::";::q;ri:::-l;"1:li"l"nrrynr'rárden kuramen ook ;;t later Ju"'[Jno"n L,e noo
i'Íi'::"l:'i"o::' ;i"i:i r"::'t" 

-uoo"I'01"i,,""0 
-oJt

:lj ean goal met eêrst-bart.,l! ueer getran tnegen"-van cnze spÍ
maar her or"jF-l:í;;ili"ij;"":;g;""S; l:! À"'0""r
u a k k 

" " 

- 
J n 

"; 
; ;'" J ;1,, Iï ïrS:;.#: ;;" íï ;: ",Ï:" E";".;" )

iia een bakje gedronken't""n"oÀrÀ ;;"r;;,harde L,oor_oen ven onze Íeide;-;Ï";;" ue. de tr""JJ hetft in.De andere nloeg r.1À"i-jI-"r""r. 
""""_iJ_o"kken enze scoorden ,:1: riaài ,à Ërr;;"_;;.rJ;or 

"" ínhouden. rn met.een pà""-tiuL" schui";;; van cevoorhoede Lrerd l.! V-z^"i=o"t,r"s ook-Je eirid_,?l5lo;"':3;i:'_i::li;á;*n:n1", fluiren, uoleende

_, _ 0 _ 0 - c _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ s _ 0 _ 0 _, 
j:, l;-;:;:, ï_ ; _, _ 0 _ 0 _
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A,t

ClcJebjlorn 1r - 0.D.V.1ir.

Jongstreden zaterdag moesten L,s voor de derde keersperen' ue hoopten dat ure enigszins verste'rkt uarendoor de komst van Sipke V, Johannes F. êo Sape v. d,lvl.Tot nu toe hadden ue er nog niet veel van gebakken.
2x gespeeld , 0 punten, 1 áoeIp. v66r en 26 t,eqen.( a1s ik met niet vergis ). f en klasse stancJ drls,slechter kon dus nietr alhoeurel er een etuk of r,ratniet u,aren speelden L,e stukken beter dan de voorgaan-
de. uedstrijden. []et SipkB op goal ging het stukkénbeter en daardoor iets -zekerder spáelàen Lre all_ernaalzelflbeuuster.0mdat r,re jammergenoeg geen goede voor-
hoede kunnen maken kurarnen er voor ons geón doelpunten0'.0.u. kuam echter ook niet verder dan z doelpunt,en.
'Jerder valt er over de r.ledstrijd ook niet, veei te var-tellenr,raàt, eehter leuke dingen uaten er ook al niet.
( S"p zt n voet r,rerd lek, gemaàkt door een scherpe nop
en Jan uerd tegen de grond gelopen). Eindstand uasdus 3-2,

Hilbert Di.jkstra,
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-D-0-0-0-0_0_0-0_0_0-0_0_

', e

_ --1 3--



- 0- 0'- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -0- 0-0 - 0 - CI - 0 - 0 -0-0-0- 0 - 0- 0 - 0 -0 _ CI-0 - 0 _ 0 _

Soornbarqum 1" - 0tdeboorn 1a-
t

A f gelopen zaterdag gingen u,re met ons team Boornber-
gum Êpzoeken, Nadat urs ons verkleed hadden en de
Lraarming-up !gd{en gedaan gÍngen Lre het veld op,Kort na het fluitsignaal scoorde Boornbergum door
een misvergtand in onze achterhoede.
Hierna r^retd met regelmaat de score opgevoerd totErt

uij konden ondanks alle inspanningen !tde nulrr niet
u egk ri j gen.
Na de rust urar€n er enige uijzigingen in de opstel-linq aangebracht. Dit reiddde tót beter resultaatzod:t L,e nog €ren paar kansen hadden. (U" .hiene 

seunte b0se, in de tueede helft).
Cgor een geod opgebouyqe aanval van Boornbergum
r,risten ze de bal nog ê6n keer in het net te krijeenrKort hierna klonk het eÍndsignaal van de scheidiJrechter. findstand 6-0, droevig maar hooelljk de
volgande keer me€r suÈcesr

Siegfried Visser,
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0_0_0-0_0-0_0-0_0_

1A.

Ue moesten aantreden om 11.00 uur tegen Bakkeveen.
Hat begon al goed knudde r,rant de ooals vlogen
onz€ keeper om de oren, fllet aIs resuLtaat àat ujemet de rust aI met.?-0 achter stonden,
Na eÊn harde t.roordr,iisseling in de box \/an de
leiders begonnen tra de Zde helft ureer met valre moed.
De Zde helft begon al'zeer onsporti.ef doordat er aan
beide zeÍden zeer hard voetbal r,ierd gespeeld. l.,iet a1sresultaat dat er aan beide zeiden eeÁ speler urerd uitgestuurd.
In'verd.er valt, er niet veel meer te zeggen en de einrl*stand uas J 15 -o' 

y. sÍnnema,

--1 4--
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{

0ldeboorn D f,8.f,.
Zatetdag 1 oktr Ínoesten de Drs tegen E.B.C. voet_ballen thuis.
Het LJas mooi r.leer.
[Je bagonnen rustig te spe]en.Ê1 snel LJas de eeiste goar voor ons en begonnÊn LJÊte'Froberen meer te maken.
Dit lukt en de ruststand Lras Z-O vDor ofi$rNa de Lrarme thee gingen Lre Lreer het vald oF.Eerst lukte het niet zo best om voor de goal tekomen, Ínaar Êven later u.rel.Er r,rerd LJeEr gescoord dosr ons g-0,
Nog eÊn knal en het r.ras 4-0.Hier uas E.B.c. niet tavreden m'e €n scoorde een
t egendo el punt.
l'4aar 4-1 uas voor ons niet genCIeg en ue maakten Êrnog even 5-1 van,
[ven later floot Haqm af.

Lykle Kess,

-0-0-0-c-0-0-0,0-0 -c-CI_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0-0_0_

--1 5--



FPetecrr
Read Sura rt 0Ideboo rn [ - Pup.

I uur vertrokken L,e uit illdeboorn.
lJe "moesten naar de Knipe,
De eerste helft qinq het bar slecht maar toch 1 doel-punt uoor ofiso !.rjen schoot hem er in.

R U 5 T,

De tueede helft ging het veel beter,
A1 qauLJ rnaakte r rjen Br nog tr"reé.
fn toen schoot I rjen tegen de keeper
ham Ër in. f indstand -4-0* voor oÍ''lsr
Ue gingen met lege bierflesjes naar

.1 t r

.a/

--1 6-*

aan en ik tikte
huis terug"

feltsje.

-.\0t
_\a/

\



Oldeboorn F - Ui jn ieuoude í.
Donderda.g 29 septr ofir 6 uur moesten Lrsr Lreer esns thuisvaetballen.
Nadat r,re voríge keer \toor het eerst hadden verloren
gingen Lie ea Lreer fal tegenaanr zodat het eerste doel-puntal gauLJ binnen uras.
0mdat r,re steeds in de aanval zaten maakte pieter er2-A van, En door Siete gingen ue met g-0 voorsprong
de rust in. .

Omdat L,e ge€n echte keeper hebben'moesten i,ie na de
rust Êen andere speJ"er in het doel zet,f.en en dat ulerd
Udo, zodat Pieter-rte Lieer mee spelen kon. Het leek er
eerst' op dat 3-0 zou.blÍjven maar na veel geharreuar
voor het dsel uerd het ín het laatst-toch nog S*0
vooF oÍlsr

Theun Guarrê,

- U- U - U -U. U - U - U - U- U- U. U-U - U - U - U - U - LJ - I.I - U - U - U - U. U- U -U - U -

--1'7 --



lle dpgd!Í*dedlfrggg, en &vnerpmsen
I

Aiyanaf de eerste m,nuut had
de doelverdediger het fout
geciaan. ledere keer bij iril
uiitrappen deed hij meerdan
vier passen. De scheidsrech-
ter moet dat naluurlijk ook
gezlen hebben, maar hij deed
er niets aan. ïot de 35e mi-
nuutl ïoen, opeens, stoofhij
op de keeper al €n gaf êen
indirecie vrije schop midden
voor hel doel, ongeveer een
meier oÍ vijf vaa de doellijn.
Ëen beslissing die nou niet
direct blijk€af van wijs beteid,
ook al was er formeêl niets op
aÍ te dingen, Ook een beslis-
sing ciie sportief niet bevre-
digde, omdat hetzellde een
aantai malen eerder was ge-
breurd en, wat men toen nog
niet kon weten, nog vele ma.
len daarng zou gebeuren in
deze jeu gdwedstrijd betaald
voetbal.
Maar vooral een beslissing
die voikomen tegen de geest
van de vier-passenregel in-
ging. omdatde doelman be-
siist nietde indruk gaÍ het spel
te wilien ophouden. Waarom
zou hij ook?Hetwas nog vÍij
vroeg in d€ wedstriid en de
siand was erniet naar- De
scheidsrechter had dit anders
rnoelen oplossen.
De vier-passenrege{ is des-
tÍids in het ieven'gêÍoepen om
het ai le uitbundig traineren
donr doelve rdêdiger$ tegen
to gaan, Het was inderdaad
nodig dat er iets aan gedaan
v. erd, want het lieD de spuiga-
ten uif ,

Àlaar als je een rnaatregel
nràemt. moet die wel zo zijn,
dat hlj uitvoeÍbaar is. Datts hij
rle vier-passen regel niet
steeels het gÈval! llet ziin dui-
deliik niet-doelirerdedigers
bieweêst die op dat idee etjn
Eei{omen. }-lel is nl. voor een
* or:inran vrijwel onmogêliik
cfi ilet een maxjrnum van vrer
passên de bal verantwoord
trappend uítde handen in het
speite brênEen. Ock aiwil

men helemaal geen tijd rek-
ken, het lukt lang niet altijd.
Let er maar eens op!
Op het gevaar af dat wij van
alles naar het hoofd geslin-
gerd krijgen, durven wijwelte
zeggen datwe een pasje meer
helemaal niet zo erg vinclen,
als uit de handelingen van de
doelverdediger maar blijkt dat
ophouden van het spel niet in
de bedoeling ligt.
Mocht het aantal passen wel
wat al tê groot worden, dan
nog zouden wij niet direct
naar de sanctie van de indi-
recte grijpen, rnaar eerst nog
even bij de keeperlangs lo-
pen om hem ,,iets toe te fluis-
tergp:'. Pas als dat ook niet
helpt, dan moet het b€staan
van de vier-passenregel hem
maarop de harde manierwor-
den bijgebracht,
Nu we toch de keeper op de
korrel hebben, nog even het
volgende:
Een doelverdediger die op
springten dusde benen van
de grond heeft, of de doeÍver-
dediger die op de grond ligt, is
kwetsbaar. Zeker tegenwoor-
dig. nu men niet Íne€r zo heel
veelzorgen heeflvoorde ge-
zondheid van een tegenÈtan-
der.
ln die kwetsbare situaties
moei de d*oelman op extra

arbltrale beschérming kun-
nen rekenen.
Doorrammen op de liggende
keepêr moêt mel kracht wor-
den bestreden, Het excuus
.,de balwas los" vinclen wij
vaak maareen slappe $moes.
Menig doelverdediger heeft
cle to{erantie van Ce scheids-
rechtet met een ernstige bles-
sure moeten bekopen.
Dat een opspringende doet-
verdediger ziin 0nder'icliaam
met diibeen en knis af-
schermt, is te accepteren. eo-
lang die.knie maargeen
dienst doei als agressiet aan-
va[$lyai]en.

ln zo'n geval oveÍtreedt ook
de doelverdediger regel 1 2 en
dient hii daarvoor gestraït te
worden.
Dg prakiiik van vele iaren
heeft ons geleeíd, dat hier*-an
maar heel weinig te!.echt
komt.
Vrijwel alle scheidsrechters
beschouwen de doeiverdedi-
ger als een heilige koe, die
meer mag dan de resi van de
kudde.
Complete onzín natuurlijk,
want vooralde routiniers on-
derdeze vrienden weten daar
een gepastgebruikvan te ma-
ken..
Dan krijg je voorvallen zoals
onlangs in een eredivisiewed-
strijd in Rotterdam. Detêlevi-
siebeelden toonden eên do€l-
man die snel zijn doel uitko-
mend met de knie vooruit op
een tegenstander sprong en
deze behoorlijk blesseerde.
ledere veldspeler zou voor
deze charge gestraft zijn ^ Van
de doelverdediger werd het
echter gêpikt!
Zo zeer is dit soort optreden
door.keepers gemeengoed
geworden, dat spelers en pu- .

bliek er nog maar nauwelijks
op reageren.
Je kunt er echter op rekenen
datde kat in de Eordrjnen gaal
als een veldspeler iets dergË-
irjks uithaalt.
Zonder nu direct een hêksenr
jacht op gewbddadige kee-
pers te willen ontkÊtenen,
zouden wiitoch de scheicjs,
rechters in overweging willen
geven hun maatstËven iet$ bij
te $teílen.

"ftg'#s---'i *__
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IONDAG 2 BKÍO8ER J.98].

2e klas I (8Ol)
l0-ll Gersloot-Oldeboorn
09-0r rijhje-s.v. 0.0,I.S.
08{2 Soyl-0,0. V.
07-0'} 0. il. V. -0osterstreak
06-04 Langweer-de trlesthoek
l2-09 |drspol.ia-Anelandia
]e kl!! D 1.816)
08-09 Oldeboorn Z-Jubbega 6
0?-0I B,D.V. l-llildan 2
06-02 Langezwaag )-Êheem Bergum 4
05-0J Sakkeveen ]-s.v. ïhor 2
10-04 Heerenveen 9-s.v. Berterp 4

4e klas .l (8?8)
-06:dt-D'IÏ'7G!IËï$. ó-Eakkeveen 4
0?-01 Akkrum 1-SC Boornbergunr 4
06-02 Harrlernijk 4-s.v- 0Lyphia 6
G5-01 s.v. Frisa 9-0ldeholtapde 4
IB-04 Irnsum 4-Clldeboorn ]
5e klas Ó (el:)
08-09 0ldeboorn 4-ïrynwáIden 6
07-01 Dokkum A-St.iens. I .

zondag senioren
z.gNpAG 9 oXíoBER 198J."

2e klas B (801j
07-l? 0, N. ti. -hilspolia
06-08 Langncer-EoyI
05-09 Amêlándia-ïiJnje
04-10 De lteathoek-Gerslool
01-ll Oosterstreek-0ldeboorn

'02-01 0.0.V.-su 8.D. Í.S.
Je klag p í816)
07-08 Ct"D.V. ]-oldeboorn 2
06-09 Langezwaaq )-Jubbega ó

'05-01 Bakkeveen l-ÍÍrldam 2

ll.J0 J. Stelma
14,00 A. v.d, Zee
l].J0 H. de Jong
J4. 00
14.00 H. de jong
14.10 A, v.d. €nde

10.00 tI. Bron ll.Vr
10.00 Á.5-iot
10.00 !'l. Groothoff
12,00 P. Ooeve
f?.00 A. LooFer

10. 00
10. 00

i0. 00
r0. B0
10.08
12,14
18.00

o.v.

Íi.id Scheadsrecht6I

]q.00 Rayonlarder
14.00 F. ferpslra
ltt.4t S.li, van Wijk
14.00 bJ.D. Schuur
I4.C0 Í. Nomdcn
14.00 J. v.d. Vaart

l}

*

t
f, 10,00

10-00
i2.00
10.00
12.00

i0. Bc
i0.00
t2. to
10.00
10.00

l? ,00
r0,00
t0 .00
iL 3Íl
t0. 00

J. Rooks (A)
H. tJieqíïen
H. v,d. Boer

f . ..,an Oam

04-02 sv 0erterp i{-Rheeín Eergun 4
10-81 Heerenveen l-su fhbr 2

ae Slas J {&28)
07-08 Akkrum J-0l0,/0osterylclde 5
06-09 HauJ.erwr;k  -Bákkeveen 4
05-0I sv Frrso 5-5C Boornberqum 4

* 04-02 Oideboocn l-sv 0lyph:a ó' 10-Bl Irn6um 4-0tdeholtpade 4

5e klas C $)t)
I Eï:E6TonÍiï:[:a1dÊboorn4- 06-09 Llarga A-IrynwÊlden 6

05-0f LAC Frisia ll-Strens 8
'04-0? Rqbur 9-Beetgum 3

l0-0] 0.S.I. 5-5t,Anne 4

zondag senioren
- ZoNoAG- i? oKrpBrR i9sl.

2e kleg I !!qJ)
l0-12 Gereloot-hhspolia
.ll-09 0ldeboorn- trJnJe
0l-08 sv 0.0,1.5,-Boy.[
02-07 0,0.v.-B.N.v.
0'r-06 Oostet6t rêek-L angereer
Í]4-05 De Westhóek-Amelándi Ê

f
I]. J0 J.B. Erjma
1"4,00 5.C.0singa
i4.00 G. l'loekstra
t(.00 t"l. J, Puper
14.00 ll. de Jong
14. l0 5. Scheer --1 9--



Wedstriidprognmma pupillen F

I

VBIJDAG i oÉtoaen rsar.
=::=:::::3:=::::::-!a-=

Gtoep €.15
04-07 Sport Vereent-tijnje
0l-01 0.O,U.-Langezwaag
02-OB 0ldeboorn-ReEd Swart

l7-ta
I7. l0
17, Í1

y! I Pl=c 
= 

I I =95i9E'.-B= l ?9 l:
Groep 615
06-04 ttispolia-Sport Vereent
07-01 Íijnje-0.0.V.

l, 0I-02 Langeznaag-0ldeboorn

17, 
'BI7. 10

t7 .ia

zaterdag senioren
ZATERDAE A.OXIOSIR I98].

le klas_ 6 (019)
07-i.2 Akkrum zm i.-Harkemase Eoys 5

|l 06-06 Gorredijk zrn 2-Oldeboorn zn I- 05-09 Houtigehage zm l-O.N.T. 4
0/t-.iC De Sweach zm ]-R.l,J.F. l
02-01 €aeterrnar Z-Heerenveense Eoys 5

iunioren C
ZATERDAG 8 OKÍOgi.R I98,.

le ki,as 6 (tf4i
| 6-iï6-ï'GEffifi-sv olyphra

06-09 Langeewaag-Heeronvaenao Bays JC
05-0I lhlda,n-Nrcuwaachoot 2C
04-02 ÍC kolvega )C-Spoct Vereen!
l0-0.í Udiros-oá Blesse

pupillen D
ZAIËR0AC 8 oKIoB€R IeAt.
Klas 410

14.00 H. tlenger
t4.00 G.J. Eelrter
I4.00 l'1. Huizing
14.Oti H. llolaappel
14.00 H. de Greaf (5)

10.00 c.v
11.00 t4.J. Hek
t1.00
t.i ,00
11.15 G. dc Jong

t
07-08 Oel.fatrahuizen-V. V, Í,
06-09 F.f.S.-Langresr
0l-0I 0ldeboorn'0udehagke
04-02 Akkrum-Dê irÍesthoek
I0-0J 0,bl.P. -[.9.c.

pupillen E
zArtnpAq I oxroBER teq]..

It id
9.00
9.00

lr ,0o
9.00
9,OO

*rr -s:--,flPg- d

*

07-08 Nieuweschoot 2-Iijnje
06-09 F.F.S.-FC Wolvega Z
05-0I Read SwarL-0udehaske
04-02 Akkrum-D.l.J.P.
10-0J SC Joure l-0ldeboorn

Lt. 00
10.00
10, 00
9.00

10. 00

ffi#qe,iFïr:g'.n
}e klas G {019)
l0-l2 R.!,i.F. )-Harkemase Eoys 5

l.L-UY Jubbegá zm 2-0.tti. I . +
0l-08 Heerenveense Eoys 9-0ldeboorn zrn

02-07 faslermar Z-Akkrunr zrn I
B4-05 D€ Sweach zm l-Houtigehage zn I

lZ.I5 K, Glas
rc.00 A, overwr3r
12.30 6. Bakker
14.00 J. Leegte
14.00 5; de Jong
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