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. Zeterdeg'15-10 moest 0LDTBCORN ztrt om hatf 6ên( J )treden 1n Heerenveen tegen Heerenveens' Boys s. '-'De ranglÍjst zag er op S-tO als volgt uitl

?. Gorredijk Zíq
B. ii.u.F
9. Heerenv. Boys

1 0. De Surea ch Z,;tt
.11 , C|l deboo rn Zlrt

0o napier dus ook êán van de ttzurakkere broedersr.lYiet de uind mee startte H f veense 0oys met ""n-"àri"tj""aanvallgn op het doel r-/?. 0tdeboorni doch deze r,raren ofl-gevaarlijk.
'1 na 7 nínuten spelen sroeg het noodlot voor de goarn-sters toe: een onschuldig lijkende êÊnval r,;erd toch ineen doerount omgezet, doóra:t: t<eBner Jnh" v. Karsbeekce ba1 ieiual ongelukkig dnr: zt n ';o*t,en doo r ti;; ir;o -cen, 1 -il dLr$.
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1. Hark. Boys 4-B2. 0.[\,T, 3_6
3. Akkrum Zi't I-54. Jubbega Zlrt 4-4
5. Eastermar 2 4:4
6. Houtigehage 7-n 4-s

J-z
J- /.
4-2
3-1
3-1



0lCeboorn Ztvl pooqa" ue1 iets terug te doen, doch de
kracht ontbrak om erq gevaarlijk te ulorden.
i{en liep Ín die periode mear echter de tegenstander aan
dan zelf het initiatief te nemen. idatuurlijk speelcie de
soms stormechtige uind hierin ook een ro1.
i\a t i7 mirïuten speeltijd uerd het toch noq onvetL,echts
2-0-en r,rel op dezelf de Ëaniet als doelpunt no. 1, Lreer
tussen de bensn van de keeper door.ro.or Keeperspech.

l\i= rusl had 0ldeboorn 7l'1 de r,rind dus meÊ, en dpt, !ras
te merken.
l{en kon nreer het initiatief nemen en vo1-ijrrerig toog
men de aanval met onvolorezen uerkLust, deardoor het
qebrek aan techniek enigszins camouflerend.
l,la t 20 minuten spelen in de Ze helft een aanval op linksvia-K. ikkerman voorqezs| en prima afgerond door HenkUink, 2-1 . Deze goal Baf de burgar L;eer moed en de zuiart-
uritten togen onvervaard Lreer ten aanval, ulat tot gevolg
hed dat de achterhoede soms r.lat te ver oprukte zodat de
gestheren veel ruimte kregen voor tegenaanvallien.
Doch Jui-,, vr K. had zich prima hersteld en redde enige
malen z6àt bekuraam, daarbij uitstekend geassisteerd
door routinier Berend Hoekstr:: als laatste man anrrf oxterriërrt ï jitte iJeLr€nschr,iancJer!

Ruim een kuartier voor tijd: een verre uittrap van
J.v.K. belandde bij H, Vink en deze scoorde ztn tr,ieede
trefler, 2-2 dus.
0p dat ogenblik ook r,.re1 verdiend door stug en taai door-
zetten van de zr,.rart-r,ritten.
liet uisselende kansen voor beide doelen, r,raarbij
bi j nr:r een derde goal h ad kunnen sco ren, kuam hei
ven deze uedstrijd met o.i., een terechte uitsla9.

i,s. zaterdag thuis tegen Jubbega 7li,
[,a dunkt een mooie qelegenheid om de eerste zeq?
zoen een f eÍt, te lalen uorrien......
Gemakkelijk zal- dit uiteraard niet gaanr. dearvoor
uleinÍg 1Íkualiteitil in de ploeg, maai nei rnoreel i
slekend en dat tett ook mee.
Succes heren.

Het Z0liD',GTfrl'i trad aen tegen Tijnje en uon, zeer ver-
diend naar ulij vernamen, met 2-0.
iie doelpunten-makers LJaren Ílo. l Tiemen v.d, Í'leer en no.Z
(een tÍ0eautytr hoorde ik) van U. u. Kelsbeek.
Joh. de Jong stond ueer op zt n oude vertrouurde stekkie:
laatste man.
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:ddy Riemersma uerd in de 2e helft tijdens een kopciunl
ger,rond, rÊsultaat: uitvallen met 3 hechtinqen in z I n kop,
i1 inet aI een knap resultaat, hetgeen verlrouLJen geeft
voor de r,.redstrijd van Brsr zondag in en tegen Boyl.
In iosterstraeË liet men onnodig een punl f.iggen, hope-
lijk gebeurt dit zondag níet.
In St. t\icolrasga zag ik de uedstrijd Xenado-'kkrum (l-l)
ienado (koplcper). viel me erg tegen- ( r,crrige ueek 4-0 zega
oo 3e kI. 0.i'i.8. J ) en ''kkrum viel me niet tegenr al
stond de uedstrijd ffi?i,r op een laag pitjê ffi,i.ttZorbo de Griekrr van r kkrum en Joh. Fostma van Renado
uerden in de 1 e helflt ueg€ns natrappen uit het veld ge-
zo nden.

[en programma van de Iagere elftallen stond niet in ons
on\,iolnrezen clubblad, zodat ik aanneem dat die ploeqen
r,rederoni een vrij ueekend hebben,
Ra=r uelisuaar, maar... r., r

Jalra

7

J
I

a

Na vorige ueek ook een overzicht te hebben gefe.briceerd,en nogal uitvoerÍg Í, u..iï. te ueiníg Dopy uellícht ,oÀ"di? r.reek, met nog uat "ditjes-en-dátjest,, maar toch teueinig blijkbaar, nu dan mÊar tJeer oInieuu van start,alleen iets korter i. v.m. LijdgebrÊk.....
tLDEB00RÍ\ ?ii boekte haar eerste seizoenoverulinning, thuismet 1-.! op Jubbega z zi't. zo.als ue in het voriq overiícr,t

zouden hebben vermeld, moet'd,eze oloeq het. voórnamalijk
vj-n hard r,lerken en inzet hebben, de techniek en inzicËtis nou niet bepaald rijkelijk apnueziq.
l"'i3'11 uat zê in huis hebben uordt dan cok volledig 11- uurop de grrsmat gelegd en dat leidde zrterdaq cius Ict..deeerste overLJinning.
í:rima herenj j

fl.s. zaterdag R.u.F. 3 - cldeboorn 'zpi, lerrein clde-bccrn verrneldt het progranna.
Th;;icspelend i'noet hier ueer aan c'eii;ii'lntf,; uii: ,Je i:us
':il-l-enr lijkt me.



0LDEB0BRÍ\i 1 zette haar overr.iinningsreeks in en tegen
noyl voortr l-2, al Lras h?t ue1 een z6br benauuCe zeqe.
In een meer spannend dan fraaie uedstrijd LJas het dus
tenslotte 0ldeboorn dal aan het l"angste eind trok, al
vonr1en ue hÍet beslist niet Ê6n vsn hun beste uedstrii-
den dit seizoen.
i''laai afijn, de punten tellen nÍetr'raar?

Zondag-u. s. tegen hekkesluiter 0. N. u. - dat ma9 geen

enkel piobleem opteveren, a1 is onderschatting altijd
levensgevaarlijkl
Een zr,iakke ploeq uint
strijd en het is voor
tegen hen gebeurd.

De uitslagen 2e

Tijnje
tso yl
fi.[].u.
L a nguee r
lmelandia
Uispolie

af en toe óók uel eens eÊn
de Boarnsters zaak dat dat

ule d-
ni et

ilLCtgilURii 2 benutte hear vrije dag met een oefenr,red-
stri. jd teqen Blue-Boys en zeg?Yl:erde mat. 3-1'
Het ïi 3f.l da t ze de opgaande 1i jn te pakken hebben en

rnaeten dat zandeEmorgen thuis tegen LangezLJaag 3 probe-
ren vast te houden.
l-/iocht hun dat g!g! lukken t zQU me dat zwaar tegenvallêilr r r r

iJok ijltllÊ0uRN 3 u;as vrijl en reist zondag naar Boorn-
bergum 4.
Dp Papier fijkt rnÊ dit
moeten kunnen klaren.

CILDISCrJRtr 4 zag haar inhaal-uedstrijd in sn tegen
Dokkum 4. met liefst 6-1 verloren gaanl
brie'rversierrjet' en l ttgeuonett stiafschop(p"n) mocht
0okkum nemen, aldus leider Uoolstrar êf, die 4aten a1le-
rnaal t zacjoende de groott,e van de nederlaag enigszins
verklaard.

cok zondag thuis tegen uarga 4 voorzien Lre L,eer een
ttzLJarettstri3O uoor het 4e, Ínaer uellicht..vergíssen uJe Ons
en laten cle vro*ger zD ttroemrughte oudjes'r nog.eens van
zich sprekenl I

Ben klus die de heren Hoekstra c.sr
Lie r,lachten af ,

klasse B dit ureekend:

- Gersloot 4-1
- 0tdeboorn 1*2
- 0dis 1-6
-[J.l.u. 2-2
- Uosterstreek ?-5( J )
- Uesthaek f -il



STA I'ID:

4 -.\?r\ tl1 UUli

2i Langueer
3. Cldeboorn
4. Tijnje
5. Amelandia
6. C,D. V.

7-1 3 2A- 5

7-13 19- 7

7-11 19-11
7-1A 1 5- 6

7- I 19-13
6- 6 12-1 2

7. Boyl 7-6 13-14
B. 0osterstreek 7-5 1 9-1 B

9. Ulspolia 6-3 5-1 3
10, de Uesthoek 6-? 8-17
11 , Eersloot 5-1 6-1 I
12. 0,Í\j. v. 6-0 5-74

--=-O0 00O=---

I

í

13 noverïberi
Cldeboorn 1 - 5t. Jacob 1, anvenE 14,nO uur.
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TTEDSTRTJN

Etftal
ZONDAG

SLDiB00Rhr - TIJNJE.-

Zondag 16 okt. moesten Ljs thuis tegen ïijnje spelen,
maar in de bekerr,recfstrijd verloren te hebben met 5-1 cJach-ten Lre dit uordt L,ear een moeilijke r.redst,rijd.
i''1ae r het, verliep anders dan LJe dachten.
ilet Honkie Lreer nls laatste man en een dubbele'\/oorstopper
hadden u€ r,;el Lreer moed op ÉÊn punt. .

f'jaá r nu de r.redstri jd.
Tijnje begon met de aftrap en door goed storen van het,

begin pf aan kreeg na ongeveÉr een kr.lartier te soelen
Tiemen een kans die hij goed benutte, 1-0 voor ofie,
Uat Liaren Lie daar bfij mBê.
fn na dig goal begonnen L,ij gemakkelijker over te soelen,upt dan ook result,eerde tot 2-a door ondergetekende enïijnje kreeg ook r,rel een paar kansjes, maai die uerdenniet benutr êfl toen flloot de scheirJsrechter voor rust,

--6--



fn cian de t,r,.reede helft.
tJij begonnen met de eftrap en uie moesten de barlen nulaao houden r.rant us hadden tegen de r,lind in.iÍaar dat uas nie'u zo gemakkelijk, r,.rant doordat rijnje
goed stoorde moesten Lre ze ze gauLr mogeLijk naar voren
trapoen zodat rde tu:ee spitsen er uat mee Éonden doen.
i4aar die konden het met zfn tueeën ook niet af,
iria ongeveer een kuertier moest tddie het veld verlaten
met een gat in zrn achterhoofd, doord:rt de spits vanTijnje probeerde een voorzet in te koppen maar hij mis-te de bal, zodat hij teqen het echterhoofd van [ddie kop-te en die r^lerd toen vervangen door J, poepjes die ueer
goed speelde zoals altljd.

Na ongêvger ean halP uur spelen scoorde ondergetekende
Lieer een goal door een voorzetvan Jan Tok, inaar die liepeerder al buitenspel volgens de grensrechter, die diegoal uerd afgekeurd en even l.;ter kreeg Tijnje nog €en
kans door een schot op tJander ztn doel te roËsen, maar
Llander kon er noq net bij, zodat die bar via de iat hetveld Lreer in stuite.
Toen floot de scheidsrechter voor het einde en Lri.i had-
den en L,erÊn blij met Ce tuee punten dÍe ue bEhaaÍC
he dden,

Bo 11 y,

--oo0oo--

0LDf0il0Rh! - T1 JfrJf. -

In een zLJare zuiduester storm moest rf,ldeboo rn 1 zondao
?.n!reden tegen buurman ïi.jnje, de oloeg die 0ldeboorn
in Tijnje met 6-1 uit de beker uipte.
Dat 0ldeboorn dit nog niet uês vergeten, bleek tijdensdit competitie-duel.
fen in de eerste helflt met de uind mee sterk spelendcldeboorn zètte de vercJediqing ven Tijnje onder zuere
druk.
llhoeuel, de uitvallen van Tijnje ureren ook niet van qe-vaar ontbloot qn Holïy (!erug-op zrn oude stekkie)-[rËugd:n ook vclop de getkgenheid om zich voor zijn ploeg



ueÊr nutliq te maken Ên Lras dan ook moeiliik te pesseren.
flaar ook de vocrhoêde toonde een fantastische inzet, u:-t
cJan ook rierrJ beloond met 2 ga ve doelpunten.
ïst overmaat van ramp, dit urat een storm betreflt, beEon
heL onk nogrte regenen, urat de storm nog harder deed aa-rn-
urakkÊrÊrl r

[,ia de rust (a11e suporters trot,seerden hel zeer slechte
ueer) zaI menig suporter gedacht hebben 'rCldeboorn jullie
krijgen het z;laar +"e verdurenrtl is die 2-A r^reI qenoeg om
hier een overuinning uit hat vuur te slepen.
lvlaarn niets uas minder ueart 0ldeboorn bleek ook nu de
qevaarlijkste ploeg.
i'riet een afstendschot tagen de lat ís Tijnje dan verder
ook niet gÊvaarlijk ger.leest en kon 0ldeboorn met een fan-
tastísche inzet rJe r,redstrijd rustiq uitspelen met als
resultaat een zeet belengrijke 2'A overr.linning'

Goed ze Jongens...
,f\. s, zondag de uituedstri jd tegen Boyl.. , .

A. Nijholt.

BOYL - OLDEBOORN.-

líret prachtig heÍf stureer hadden Lne de uituedstri j d
tegen Boy}.
Uoor ons een onbekende ploeg en het enigste urat bekend
u,as dat ze een zeer breed voetbalveld hebben.
Noun dat hebben Lre gezien bíj het opLiarnan voor d'e u.red-
strij d.
De opstelling uJas iets veranderdr Iddie Riemersma uras
nog geblesseerd dus kuam Harm 0osterbaan Lreer a1s voor-
stopFer te staan. Recht'sback kularn nu vri j en daze uerd
ingenomen door Johannes Poepjes (Oie deze p).aats zeer
qoed vervuld").

I'Ju de r.redstrijd,
Eij een geJ"ijkopgaande strijd uraar veel op het midden-
veld rlerd uitgevochten kregen de Boarnsters toch de
beste kansen, uelke niet benut u;Êrden.
lial r:erureqe de 1e helf t kuemen ue op Ben 1-0 achterstand.
Dil gebeurde door een strafschop.
[Jeze ontslond docrdat spelers van beide ploeqen voor

--8--



het doel van iiander veel duui en trekuerk 1evárden, uraar-bij onzÉ l:atste m:n (Heit de Jong) r,orizontaal gíng meteen speler ven Eoyl .
Hierdoor dachten velen een vrije trap voor 0ldeboorn,
maar nee hoo5, S t r a f s c h o plJlJl
uelke urerd bónut, 1-fr. r-iierdoor noesten ue voor desuporters natuurlijk iets terug doen t nêzt dat gelukte
liet zo goed, uel breer kansen mear geen doelpuni*n,totdat, er venêf het middenveld een áiepte-pass opLtillem Kalsbeek uierd gBgeven die op zijn beurt €êÍ,1 íTr?o-netje passeerde en d:arna zou schieten, maar nee hoor,zo ver kuam hgt niet, r,iant hi j uerd onderuit gehaal cldus,.... S t r a f s c h o Èll:tltDeze uerd netuurlijk door onze specielist piet rysma ge-
nomen ulelke de bal zeer beheerst in de hoek plaaiste í -i .Dit LJas tevens cle ruststand,

l)e 2e helft urerd iets grimmiger que spe1, uaardoor
anze í:ranvoerder zeer veel t,e verduren kreeg.
Na- ruim 7-a minuten in de 2e helft urerd er Ben snelle
doorspeelbal in de diepte a:n iJilrem v. Kzlsheek gege\/en,die hierop zeer sneL reageerde,
Hij liep zijn vaste beura(er er uit en kuam op de uÍtlo-pende keeper af t deze stopte de ba-l in 1e instantie,
maar de Llegsprongende bal kon uillem nog maenemen enplaatste de bal netjes in de hoek, 1-2.

Deze voorsprong konden ure misschien nog r,rel uitbreiden
m?ar het gé1ukte niet, dus dii urerd t,evens de eindstand"

T. urd. i'leer'

--9--



ERDAG

EIfËgT il\'I

1B-10-r83, 714.a

heen en LiÊer te
een paer kleine
te lange tijd['iaar na een niet a1

enveen een herhaling do.elpunt van
foei, foei Johannes 2-O.
Niet r'rng na die qoal uist Henk uink ?--1 te maken, nij eenprechtige pass van ^ . " kkerm;,.nr toen kreeg de scheids-
rechter dorst, dus om thee,

De tr,ieéde h el f t ha dden r.ri j voo r
mooie kansen, uaar ueer Henk Uink
maken,

Uerder bad Heerenveen
rnaer die urerden letterli
slagen.
2-2 en een redelijk
hebben ue nog nooit

L. Akker$r,"n.

-- 1 0--

vallÍg t,e hebben gespeelt,
a

veer Eelijk otrr maar

Thijs lrost va.n Heer-
en de Dalen schoot, (foei

hebben gevoetbalt, kre-
kansÊn.

uist een spit,s \/rn Heer-
de eerste te maken

0LD[800Ri{

l'iaar de laatste tijd
ku;men ue nu uit tegen
iiet eerste kuartier gin
r,.ret de r.rind betreft nie
Het, duurCe d;n -ook niet
Ênvesn de bal van + 30
Johannes ).
lJ.r, enige tijd uat
gen beide partijen

tlat t:ísse1
Heerenveen
g het onge
t ( tegen ).
lang toen

meLer tuss

de uind en ook veel
6Ên go;rl r.rist. uit te

nog een paer gev;arlijke kensen,jk en figuurllijk door 0ns .tge-
mooie uedstrÍjd, uent na mijn ueten
in Heerenveen qeuonnen.



cLpt80cRN_Zri -__J!!.8!!j_2fi 2. _ 1 _0.

Zaterdag moesten Lre aa.nLreden tegen de rniddenmot,erjubbega Zn 2,
CIn 2 uur floot
minuten durende
U:n de kant van
zien, uaerdoor
benut,
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de scheidsrechter af voor de eerst e 43heiflL.
ons Lras er veel aanvallend voetbal tebij ons de rijpste kansen niet urerden

I'Ja t 3n minuten vsetbal Lras het, uldeboorn nie doorbrak,door henduerk van ÊÉn r:Jer spelers van rte tegenpi"tij;r,rat resulteerde in een penal_ty.
Die uerd koelbloerJig afgerond door Henk Uink.i'iaar het is nu oppassen uant uij hebben uel vaker Liorroeslasn en leden dan toch nog dé ner-Jerlaag.'i{aar Zrq híelcJ hq! kopje erbij, za kreeg Tj, ypm: noË
!en kans, Íilaar rJie ging vrak voor her coni langs, 5imrner"za kreeg 7-fi nog uel een Flaar leuke kansen maer rJe afr*a*kers bij ons ontbreken. -i"let r*rat heen en Lreer trapoen vên beide ploegen flooï deman in het zu.r;art voor een bakje thee. -

Ne een kleine soeeeh van van Dijk gingen ue met uollerloed de qrasmat ueer op, L. 'kkerman-haá ge*-isselrJ metde kleine 'autornonteur van galsma.
In de tr^ieede helft eÊn aanvallend Jubbega, i-net Lerig*trai:oen uan de la..tste man probeercren ze er rjoor heen te"komen, maar zonder resuLtaat.

Toch kreeg de tegenpa"tij steeds neer grip op het spel,za moest Joh. Kalsbeek Éên der spelers buiten het
:! irf schopBebi ed. h e?1 voo.rz iph tig neerl eqgen.;Jat vond de msn_in het zulart niót Leuk clus mcest Johannesin l*t boekje, (3ammer) tlant L,ij hebb*n Á"u"-ÀÊÀ [;;;;r,Ên daar kunnen L,ij niet buitên, maar ja niks 4a.n Le lo"nïien minuten vooi-het einde ging êá; iàn rJe tegenpartijock doo r de mand, doo r iv;. Veármín neer te i"gg;; ï;;;;het boek je- erbi j ), za uerd R, Dam nog ger,riu"éÍo odÀr-
bleef 1-CI' de puntjes bleven in 0rdebcorn, goed resul-t,aat jongens.



\lolgende ueek R.Li.Í". oF bezoek, pakken LJepuntjes (iu het niet jonqens),
llierbij uil ik J. l-{eneer n6g bedanken voor
vleggen.

P.5.: tlij hebben nu uit zes gespeelde uedstrij-
den 5 punten, LJacrvan turee verloren, driegelijk Ëespeeld, é6n geL,onnen.

P. d. u.

0!D[?il0RN 1': - JUBBEGA 1A,_

. 
o lqelopen zaterdag 

-z:z 
butaber, moesten LrÊ een oef enued-stríjd spelen tegen Jubbega.In de eerste helft lraren Ëeide proegen óngeveer evensterk' maar 0ldeboorn kreeq de meesÍe kansen, Lraaruit eengoal van Jan de Graaf voorlk,^,am, 1_O.lia nog een paar kansen voor ons, die mae.r net, gemist, 

'er-!"!, scoorde RobbÍe Veldman Z-A.
Zo?n florisante stand harjden ue in de competitie nognooit bereikt.
Na een tegengoal LJas het Z-1 .

- 
hla rust gÍng het iets minder met 0ldeboorn en. er kr-,ramar qauLr een tegengoal, zodat de staná-)-z urBrd.Dit rJrs voor laatste man. Johannes po"pjeu de reden cn evenn?ar voren te gaên ên S-Z in te schie!ën.

7-o bleef het tot rre laatste minuten van rie uedstrijd,toen het door een ongelukkige goal voor Jubbega g-i-ue::c,Dit Lias levens de einrtstand..

uÉer tuee

het goede

Jel1e Visser.

--1 2--



LillltB00Rtii 1C - VttNU0UD[í\j ZC.-

Zaterde q 22 cktober moesten r,ri j voetballen te_gen Ueenuouden.
0m '10 uur begon de r,.redstri jd.
veenuouden had eerst de aftrap m€ar veenLroudenhad niet lanq de bal.
En.RenÉ kreeg de bal en ainq op solotoer an on.b-r.rijxte eBn paar jongens en qing het strifschop-gebÍed in en gool 1-0 Bn Later ginq VeenLroudenin aktie en die scoorde 1-1.
íriaer dat lieten L,ij ons niet op ons zitten enusut-Jan die kreeg-de bal en schopte de ba1 gool7-1 Bn ue hedden de smaak te pakken uant e€ntijdje voor rust maakte Sybr:,;nd ook Ben gool
3- 1 .

iIUsT
Na zotn 1Bifióesten uij uaer naar het velrJ snde uredst ri j d bego n.

UÍj hadden de aftrap en na een tijdje gepingelmaakte Sibrand sen gool 4-1.
f n na tieel k ansen di e Veenuo uden h a d en !I de_boorn, kuram er toch nog eqn mooie gooi doorRinse*Jan 5-1 en dat r,,ás de eindstánO ook.

Frank Uarmerdam.

4.:



D
D.U. P. .: 0LDtBil0RN iJ. -

^ !^terdag 15 oktclber moesten ue naar D.U,F. tos.Gelukkíg uas 9 uur beginnÊn veranders in 1 C uur,
zodat ue nog even konden uitslapen.
Kuart &vBr neqen r,lilden L,B vertrekken, maar
Xander L,es er nog niet,
Lje hebben hem toen Ínaar opgehaald en zo eingenue opgeulekt naa r D. U . p. to ê n

i.Je hedden uan te voren al even gezien op uelkeplaats zij stonden.
.7-e Lraren tureeder_ dus erq hoog, maar LJe uilden het
toch proberen. Tot de rust CÍnq het uel aardic,
1-0 ues het toen.

fiiaar na cle rust l-ukte het niet meerr LJaêr-
schijnlijk kulam dit doocdat Lri.j thee zonder sui-ker kreqen en D.U.P. mgt.
Toen Sible ook noq uiïvíel, bleven ure maar met
10 nan_cver, t^rent Johannes uas al voor teltsje
Íngevallen.

Ue verloren dan ook met 5-0, inaer gelukkiq
mochten L,e na aflooo de kleedbox delen met áumes-voetballers, zodal Lre erq hebben eelachen.

Fr.S. Frans, neem jij de volgen'de keer ie
voetbalschoenên ook even meei J

Ro elo F.

--1 4--
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Oldebos-rn Reed Swart

- 
---

F- pup.

--15--

Udo DlJkstre.

YrtJdag 21 oktobcr noesten ïe om 5 uur voetballea
tegen Reed swart(Knlpe). D1t was len inhear wedstri.ld.Ect leck er eerst opl dat er geêE doelpuat 

"ou 
Èoáií.'

Maar toen de eerste'feFaarct wirà 
"óiàJáJ"u cr ar siu.*tsêèr. voor de ruct aàakte sleta er víer en Haru eiPleter-Atc er beldcn ééa..Read swart naektc or-ra--ort

tusse_a llid ook ééE. Det zo glagen se net 6-1 de ruiilt. ila de rust wcrd eer nrdcie ipeler ln het Ooal g--zet, dit oadat we gêcn cchte kecfer hcbbea. Er werd
IT nog door bcidc partiJer eca dóelpunt gemaakt .Pleter*Ate naekte deze laatste doeliunt, za deze wed-s_triJd haddea re daa àok ucer gevonaêt met ?-2, netelg vorlge weak tegea laagezwaag,



€[ leifa rQvL

Met Gelukwensen
nomens de

v.v. Oldeboorn

,-'i_

Tige btiid en lokkich birne ury

mei de beïte fan tu famke

HILTSIE

tehannes en Anncke d,e long.Bakker

de 19 de fan 'e -n*ooni" ,983

L, Bottemastrjitte 14

8495 HIV Aldeboarn

9(i!.tsin



Nm de wfisaÉerstop komË
ffirye$H q'sak Ën probËemera

BOIJL. ,,ïYe Lunnen dit Jarr net zo
goed op de lwcodc phr8 eindigen els
tweedc. vrn onderen worden. Daar ie
clgenliJk gem zinnlg roord oyer te
zeggm". Aldus de 34.jrrige Hennie
Meljer uit ïVolvege, dic ren zijn twecde
seizoen eb trdncr vrn 2e klrsscr Boijl
begint. Een gode strrt is volgcns Meijer
in icda gcvd erg bclrn3rij*. lVrt drt
betreft, zet Boijl vorig scizoen goed. De
Êcrctc compctitiewcdstrlid werd xelis-
wilr verlorcn, maar uit de volgendc acht
wedsÍrijdm wcrden veertien punten
gehrald en drt ksn toch ecn prime etart
wordcn ganoemd.

Na de winterstop komt Boijl vaak in de
porblemcn.en aan dic,,traditic" *r'erd vorig
seizoen gecn einde gemaakt. Dat blijkt wel uit. het fcit dar uit de rcsterende elfwrdstrilUen
slcchts negen punten werden gepeurd, waar-
door Boijl uiteindelijk niet verdcr reikt€ dan
ecn overigens vcrdierntclijle klassering in de
dichte'sub-top.

Volgens.trainer Meijer zijn die 'zwakkc

prcstatics na de winter hoofdzakelijk te wijten
aan schorsingcn, terwijl de blauw-gelen ook
nogal wat strafschoppen moesten incasseren.
..En dat gaat aan.het zelfvertrouwen vrcten-, ..

verklaart Hennie Meijer. dic in hct d'agelij*ie
leven weiLz.qam is op hct gemcentehuis in
Wolvcga,

Ten opzichte van het vorig seizoen. is er
niets veranderd bij Boijl. Ër kwamen geen
spelers bij en cr yertrokken ook geen eerste
elfialrpelcrs. Wellicht dat uit hct tweËdc team

i cen paar jongens doorbrekcn. De selectic
bestaat uit een man ofzestien, waaruit Meijer
kan putten yoor de samcnstclling van het
eerstc elftal, De vastc kern van h€t cemte
bcstaat uit trvaalf mau. Er wordt twee máal

. per iveet ^g€lraird. .Bchelve de srnioren 
'

; wordcn ook de ,{-junioren door Meijer ondir r

handen gcnomen.

Bij de twaalí ploègen in de 2e klae S ziet de
Boijl-trainer geeu uitgesproken favorieten
voor de titel. Nieuwelingen,in die klas zijn
Tijnje, Oldcboorn (bcide gsdegradcerd uir áe
le klas) en ONV, dat promoveerde. De bcide
degradanten zijn anbekcndc ploegen voor
Hennie Meijer. Esn bclangrijke pión in hct
elftal vaa Boijl is Senus .Xijiingti. Dc lange
spits schopte en koptc er vorig seizscÍt
zeventien doelpunten i! en k*am daardoor in
het bezit van de Aaopekkcn-schuttcrstrofcc.
Boijl start de uieuwe eompstitieop I I rcptem*
ber nre! cen uitwcdstrijd t€grn Amelándia.

Het kornendc scizoen ncemt Boijl rnet
ecven elftalhn aan dÊ compctitie deeL 3 scni-
orentcams, A- cn C-junioren, D-pupillcn en
een Damesclftal, De club hees dÊ bcs*ikking
ovcÍ ttveE rclden sn ecn verlieblc ocecnnocf]

De kantine wordt bij rocrbcurt door dc ledcn
bcmand..Een vew die nog nietin vgvuiling'is
gegasn, is hct verhardeo van hct farkecrtcr-
rcin bij het'sportpark, Vooral in hsrfst cn
r+inter gccft dat vaak problcàen. Ecn terzoek
daartoc bij de gemccntc werd niet gehono-
reerd.

--17 --



zaterdag seniolen
:ATTRDAG 29 OI(|OBER j'983,,

Je ktàs C (OfcJ
09-12 0,N, f. 4-Harkemase Boys 5

1n-ng É.1.1.F. i-í)i.rêhón.n zfr I tcrr.0ldebnorn
ll-07 Jubbega zm Z-Akkrum zrn I
0l-06 Heêrênv.Bogr 5-Gorrediik zn 7

02-0t fastermár 2-HouLigehage rm I

iunioren A
ZAÍERDAG 29 qXI0BER 1982"

?e klao D {i07)
07-10 Dracht.Boys 1A-0.0. V,
09-05 0ldeboorn-l"leorenv,Boys 2A
0l-04 Bakkeveen-Akkrum
02*0] Cr Sweach-Haulerw.Boys

iunioren G
ZÁ1ERDAG 29 OXTOBIR }98].
fe klae C (J14)
07- l0 0ldeboorn-Udiros
08-06 s.v. 0Lyphia-Langezuraag
09-05 Heerenv.Boys )C-Hildam
01-04 Nreuweschoot ZC-lC !.,lolveqa
02-03 Sport VereênL-de BI*sse

pupillen D
ZATIRDAG 

' 
ONTOBËR I98],

#

*

{É

12.45 H. Hoisappel
14,00 A. Adema

i4.00 G. Eakker
12. t0 f,J. Kneeíel
14.00 J.rr.d, l4sJ

14. ]0 V.R. Sasabona
11.00 A. de Vnes
12.45 H. S. Bijzi.lter
It.00

o.v.

o7-lïT5-, t/- -tfleereÍr\,eeÍr 
5

fl8-C6 0ldeboorn 2-Lanllez*àaq,
09-U5 jut beqa 6-Eakkereen 3

ilI.04 llrldarn 2-s.v. 0erterp Á

02-01 Rheeo Eergum 4-s.1. Íhor 2

ZONDAc ]O OKïOBER I9B].

4e klas J (828)
EiIf-íËtrua 3:Irnsum 4
08-06 Dl0/0osterwolde 6-l-iaulerwijk 4

09-05 Bakkeveen 4-s.v' Íriso 5

01-04 SC Boornbergum 4-0ldoboorn J

0?-01 s.v. 0lyphia 6-Oldeholtpade 4

5e klas C (8]i)
cii:To-6Ëtrr<Im -en. s. I. t
0B-0ó 0ldeboor:n 4-ïnjarga 4

09-05 irynràldon 6-Frisia l!
Ci-04 Stians 8-ilobur 

'q
0210) Beetcur J-5!'Anr,.r :t

N.V.

14,00 K.S. Nolle€
l),30 5,C,0singe
14.00 J.B. Byma
14,00 R, Oosterkamp
Ur.]O P, Doeve
i4.00 J.v,d. Vaart

10.C0 U, Poslhumus
10.00 J. Slranpel. O'V
10.08 t."-.d. Dan
I0.0u A. Achtlren
10.08 P,J. i\.1rc0lê1

Tijd Scheidsrechter
10.80 'r,l.8ron
10. B0
r0.00
t0.00
12.08

N,v
--18-_

lc

10.00
l{!. 00
12,34
i1. B0
15. l5 J. l.larkor

*

Klas qlO
67lJb-EàI rsLrahulzen-o. tlÉ. p.
08-06 V.V.I.-F.Í,5.
09-05 L anqweer-0ldeboorn
0 j-04 Oudehaske-Akkrum
02-01 de l"/esthoek-E.8.0.

zondag senioren
Z0NDAG.r0 gKïogrR 198-].

' 2e tlas B (80))
09-]2 Irjn.te-b/rspol ra
l0-08 Gersloct-Bovl

,# il-07 0ldeboorn-0.ru.V.
01-06 s.v. 0.0. I.S.-Lanqweer
02-Ct 0. D. V. -Amelandia
0l-0í 0ósterstreek-de lrleslhoek
,e kL3s D i8l6

pupillen E
Z,ATIRDAG 29 OKÏOBIR T98].

{'0.00 07-10 Nieuwechoot Z-SC Joure l
9. l0 08-06 IijnJe-F.F.S.

18.00 09-05 FC Wol.vega Z-Read Swant
9,00 0l-04 0udahaske-Akklum

10.00 * 02-0] D.l',r.P,-0ldeboorn 
-+

1i.00
11,00
ll.B0
10.00
lO.oo

I

*

+

*
rii4

I0.00
10.00
1? ítn
10. 0c
12,00



f

zaterdag senioren
ZAITRDAG 9 NOVEI4BER I9B].
Je klas G (019)
Es--6tïfr;EoË,i; zm l-o.N.T. 4
07-10 Akkrun un I-R,L,,F. ,
06-ll Gorredijk zm z-Jubbage zm 3
05-01 Houtigehege rm l-Heerenveense Boys l
04-02 De_Stellch zm L-EasterÍnar 2

junioren A
ZAÍERDAC 5 NOVEMBËR 199]
2e klas D {f0l}
05-08 Heerenveanse Ecys ZA-Soornbergum
il4-89 Ákkrrrm-0ldeboorn
0 J-01 Hauierulr jkse Boys-Eakkeveen
0Z-10 De Sweaeh-0.0,V,

junioren C
ZATERDAG 5 NOVTHBTR 198:.
]e klas G (ll4)
06-07 Langeznasg-0ldeboorn
05-08 llrldam-sv 0lyphio
04-09 FC trJolveqa -)C-Heerenveense Boys
0l-01 De Blesse-lJi.euweschoot 2C
02-10 Soorl Vereent-Udiros

pupillen D

14.00 F. v.d. ,'ber
14.00 F.J. l(neefel
14.00 P.H. Oafifiuts
14.00 G. AtEma
14.00

I0. )0 H. l{enger
14.00 A.0verwijk
Il. 15 A. AdeÍnê
t 1.00

{}

rt
3C

11,00
11.00
1l ,00
11 .00
J5. t5

S. de Jong

L. Hoogenberg

?IIERDAG 5 NoVtl4B[Ê t98t.
Klas 4I0
03:67-Fl?. s. -Del fstráhuizen

Ë U5-08 0ldebaorn-V.V.1.- 04-09Akkrum-Lengweet
0r-01 E.B.C. -0udehaske
02-10 Oe líesthoek-D.taj.P-

zondag seníoren
IoNoAG 6 Novtfi8rR Jeer.
2É klss I (e0lr
6',6td9-6ËïJtTïJt;e
0?-1.0 0, N. V. -GerslooL

t 06-ll Lang*reer-0.ldeboocn
05-0.1 Amelandra-st 0.D. I.S.
0ll-02 De I'iestho€k-0'D' V.
I2-0 Í h.irspol ra-oosters!reek
le klgs D (816)

ri.id
9. 00

€.W. ll.O0
9.00

10.00
10. nn

pupillen E
ZAÍERDAG 5 N0v!4gEg_Ugl:
Klas 909
63:07tr?. s. *Nieuneschoot
B5-08 Read Swart-tijnje
04-09 Akkrun-FC Wo.lvega Z

|} 0l-0I 0ldeboorn-0udehaake'02-10 D.W.P.-5C Joure f

10.0t1
i0. c0
9. BÍ]il.r/ to.oo
onn

*
06-07 Lanqezwaàg J-0,0.v, ;1

09-08 Bakkeveen J-Oldeboorn 2

04-09 sr' Oerterp 4-Jubbega 6

0J-0I sv ïhor 2-llildam 2
02-10 Rheem Beroum dr-Heerenveen 5

4e klas J (E2B)
06-07 HaulerwrJk 4*Akkrum J

05-0È sc t rrso 5-Di0/0oster*olde ó
04:09 0ldeboorn -{-Bakkeveerr lr
0l-01 0tdehollpade 4-SC Boornbergum 4
02-10 sv Olyphia 6-Irnsum 4
5e kles C (83])
GÏ7-Gifr-Z5ot<kun +
05-08 LAC Frisie ll-0ldeboorn 4
04-09 Robur 5-lrynuálden 6
0l-01 St.Anna 4-Strens I
02-10 Eeetqun ,-0,S.I. 5

I í.10 bl. J, Puper
lá .00
14.00 D. Bnkma
14,4, 14. L tharkaLr
1/r,00 l'1. Modderman
j 1. J0 i. Stelna

10.00 A, Euwalda
10.00 J.í. van bJeperen
L0. ct!
I0.00 J,C. de Lang
-t0,00 R. C. Eosma

10.00
I 2. -10

10. iio
12.00
12.00

L0, 00
10. 00
tl.]0
18.0C
t2.tlL)

-- 1 9*-
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junioren A
zl\ï{.RDAE i2 f{0veilBE_fi Jgfi1.

2e klas D (107)
08-10 SC Boornbergum-0.0.V.
09-07 OÍUeboorn-Drgchtster BovE lA
02-05 De Sweach-Heetcnveense Soye 2A
0f-84 Haulerwijkse Eoys-Akkrum

08-10 sv 0lyphia-Udiros
09-07 Hearenveense Eoys JC-0ldeboorn
0l-06 NreuwegchooL zc-Lsnqezwasg
02-05 Sport VereenL-l'1ildam
0l-04 Oe Elesse-FC l'lolvega }C

pupillen D
ZAIERDAG }2 NOVEHBER I98]:
l(las 410
0B-10 V.V.I.-0.1,1,P.
09-07 Lengwecr-Ocl fstrahuizen
0l-06 oudèhaske-F.F. S.
O2-A5 De Westhoek-Oldeboocn
0]-04 f.B.C.-Akkrun

' 0a-f0lijnJa-SC Jourc 1 -
09-07 FC !'lolvega Z-tiieuweschoot 2
0l-06 0udehaske-F.f .S.
02-09 D.l'r.P,-Rcad Swart
0l-04 0ldeboorn-Akkrtmr

11.00 C,J. Fonteijn
t1.00 8. Brender
11.00
lI. l5 E.R. Popíne

10.00
LZ.t0
11 .00
15.15
1t .00

P. Erinkgna

L, Hoogenbcrg

10,00 F. ninsma
I0,00 W. Groothoff
10,00 5. de Vries (J)
9. l0 0. Helder

I0.00 R. Hoekslra

l0.O0 t. de Hsan
10.00 l.l, DÈkkcf
10.00 P.J. Nicolai
12.00 A. Dijkstra
J3:-09

10.00
12.00
10,00
12.00
10' 00

Tijd
9.t0

10.00
9.00

r0.00
10.00

I t.00
lLo0
10,00
9.00

10.00

]c klas D (81ó)
08-10 0ldeboorn 2-Heerenveen 5

09-07 Jubbega 6-0.0.v. ]
0l-06 t'tildam 2-Langerwaaq I
02-05 Rheem Bcrgurn 4-Bakkeveen 1

0]-04 sv Thor. Z-sv Oerterp 4
tre kl.as J (8ZB)
A6:jn'Tm7ffiÏ;rwolde 6-lrnsun 4
09-07 Eekkeveen 4-Akkrtrn Í
U1-06 5C Êoornbergum 4-Haule.rpijk 4

Í12-05 sv 0typhia 6-gv Í'rrsci 5
01-04 0ldeholtpada 4-0ldaboo'rn 1

5e klas C (8ri)
08-10 0ldeboorn 4-0.S.1, t
09-07 lrynuràlden 6-Dokkum 4
0l-06 sti4ns 8-h,'árga 4
02-05 Peet.rum ,-ALC I risra ll
0l-04 St.Ar ra 4-Fobur 5

OPCECEVEII ÏEAMS KÉRS IZ - 1LVO€ ÍBAL ÍOERNOOI I98}.re-
VTRENIGII{G

zondag senioren
ZONOAG Iï NOVEHSER I98}.

'JTAAL A B Í.'lEISJTS I,IE.I5J;-5-PUP ILLEI\

88. 0i.debcorn
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