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0LDEB00RN zÍvr. ontving zaterdagmi.dcag HarkeÍna$e Boys enheeft ook in die.proeg haar meárdere moeten erkennái.
'l lhoeurel een in de eeiste her f t beLer óio*uoo rn moesthet in de tueede helft Lelijk iriÀn-riti"n.De ruststand 1-0 voor 0r"deboorn Lras zeker verdiend"Na de rust een verdedigingsroutje ,;-;; stand "r*-gu*lijk.
ïrak daarop *pn straflschop. (zeer zuaar) 

"n het uas net deEoarnsters gebeurd,
De-uitslag uiteíndelÍjk s-z voor de gasten L,as rnisschieng?fiatieerd, maar tscË uel verdiênd. -ui1 h*t zn ueËr eens Ëqn paar punten pakken, dan za1 cehela uedstrijd met tnOfi inzet uorden Iespeef*.cak e"$" zaterdag in en tegen Akkruri zal het uepr moei-f ijk r;ordEn,
Laat zien r,.rat je uaard bent en dan komen er zeker nogpunt'an 3e$* zatandago ê6n zou een goed resultaat ziJi.



!LC[St]ilRf\i ?- ís n'] i:í* qrede l,r€g. Cnk j.I. zondag ueÊ,€en keurige ovnruinning fiB S"V, 0erterp 4,
i{',;arnen z.q direct a1 frp echterstand, dit, r.rsrd gaed CIp!}Ë-uanqÊnr írec de uiteindelijke 4*1 overulinning [on 0erIerpzich best mFË verenigen, het had ook ínaar zo 7 -g 1kJnnÈn u,:rden n

0nk da{: snorrËmannetje echterin speelde ondanks zijn kortenarhtrusL zÊer gedecÍp.i. inaerd, terugspelen is Êr niet mË€r\i -lUÀ\J é

i"lij k'an nsq sen nt.rttíge sí:leler vosr hst tr,reede Liorden,i * 3, z*ndaq ue*r tiruis teg*n v* vo ïH*í"1,{ Z,
0ok die plceg zaL rni.jns ánzie*a er accilord rnea m*elenqFaí'l rjai de punt,en Ín iltrjebcarn bli jven.

Het uiteindnlijke 3-il varlies,*jas dan sak
A, s" zcndag al LJsËr thuis et ruel tagnn

Dan met 1'1 man er t,eqen aan en er miletan
Êens ean paar puntj*s krmen, and*rs qaaf
iiÍ t.

lJsud er rekeninq mee, het gaat vsilr har

ilnk 0LD[!]0ti i{f',J 4 had san
iïobr.;r 5,
f rgens vipl rjeze'ptoeg rle
het 4e heeft het ueel ia I
ZB rneendcn het met 10 man
dan *nk zaker nief sp z0 rn
qerekend en uerden steeds
ínuur ganf'.lurd.

t. s*i h*:l zíi{-r ik ;ts r.,;i.

lrit nclref t ciin ri* .;"irÍ t
,ir"; *i;;**ia*

thuisuecjstrÍ jd, n,1. +.*gen

Boarnst*rs ue1 uat t*qen u.rant,
ícht opqenrru!Ênr
te kunnen r,,ersiËran an haddpn
technisch _q*eCe tegenstarrder

rí'ïaar lar*Ër vail het kaet,je n*ar de

vnlk.ricen ter*cht.
$t." fl.Rne 4*
dan to*h hJêer
de moei sr uat

$lÊ?Íkrr duí,1 * u ",.
n I rj S Cr u*cJ*

r*Li€ii ig*r: .*'ed-

a$'( uEl in di"e

ll el u eggen.
c ven fisL ,1e Ii_i:Ti1L t.huis f,eqcn

**2*-

ilLDË8niliïN 3 heeft in de r^redstrijd teqenstrijd gehad {.,aarvan Ljel pËns uordt gesnh
st,rijd am zo gêult mogelijk te verg*tàni
tis uiLeÍndeLÍjke uitslag 5*fi verli-es cJt":irj
richtingi
i-fet, fj".jne r,reet ik ook niet uan d*ze metchr
iloptli jk. uc.rÍt u beten .g*ïnformeerd m*t irct v€í"aocdel_i. jkin *it ciui:bl.ad staand ,,,arsïae oil.s* z*ndag rnsar Êo volle slarkte naêr.:rkkrr:m 3,il*lt jullia vnetbail*n vasr je p1*ziËr mËar n*l aL-,1 ,ijhel /'t,et €tr 11ïoË[Ën toch eens nun{.ei]ksrnen #n rJan v.:niai ua,1
rJe 'ikr"lrumers4
Zsl tni rn j j



[en zêer sterk spelend Ame]andia in de eerste helft, \t&, r0ldeboorn niet aan kon ti.ppen.le r.larden van het kastje naar de muur gestuurd.vooral.da jongste van áe ploeg, J.p. ráàst alle zeirenbí j zetten om 'dis snel1e vteuqáisperers in bedïranq t,e hou-den' hij qroeide dan ook uit tot de riu" van het verd.Dat de rust r"!.g:0 ineing uas voor de Ëoarnsters zekerniet onfortuinlijk,
Het middenveld r.las traaq, de verdediginq schutterde somsraar en er b,ás te ueinig beueqinq,
Osk zonder dat de bar ei bij betrókren is, moet €r mee ge-voetbald urorden en dat mrst Oldeboorn nogár Esns.rlaar na de rust ging het beter sn r,rist 0rdeboorn de ge-schapen kansen beter te benutten.
De uiteindelljke 3-0 overuinning uras misschÍen iets ge-flatteerd maar zeker verdiend t; no"*"n.
?ok de keeper heeft uel eens minder gàsáaero an die nuris zeker aan hem te danken.Hij heeft enkele qevaarlijke schoten tot corners kunnen v€r*uerk en,

Ook 3r s' zondag L,eer een zLrar€ opgavs, uit naar da ï,Jest-hoek in fllunnekeburenc
Reken daar Ínaer op geduchte tegenstand Bn een gelijk spelis zeker e'n goed rásu1taat, aÀdanks dat ook een over,in-
?ing niet tot de onrogÀti.:Ènaden bahoort.(uolgende ueek ue€r de stand).

Jongens allernaa1 veel succes, Lían dan nu Lleer

a, Nijholt,
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ln alrrgluitinq te hauden met de bsvenst,e z
nLli5 Ên Langr,reer, msest thuis tegen Amelandia
uu rdgn,
Ênelanrií;: han' de i.aa i:ste r.,€ristri jd IIDIS
ËanÉ rJis rJ4 uareil qÊuaarschuud"

plneEen,
qÊL,o nnen

msí 2-1 versl.a-
1.,-iÊ L:+.:qann*n mei Jnhannes in cle basis uoor Harm, dLe ?iv*ri.slri.jden rust toegaschrevËn Kre*g door de fUg:

in dE 1e helf t e€n nratÍg spaiend tJJ-áeboorn, str uas seÊnbe';*rqi.*r; znnrjer iial"r Ëft Êr l"g een eekere malhe.íd oi'er
rJc p)"* e';.
rjes*ncanks uaren er Êsl oaar kansjes dia echter niat bs-nut rJerdgn 6

AmelanciiÊ l,Jás dan flrf,k de betare ploegr Br r,r*rrt knap doorrje tinelenrjars qespeeld" rnaËr sgk zij kulamen níet, aafi sfir.:*rsn tils, ilerhal ve eÊn íl*Íi riisteLand,
i"la rJe rust *sn fellpr Ii..de'rr:crn rian i.n de e*r*te hetit

u*t rersi.ll iee:rde in *nkelÊ kansen, rJÍe nfiq nieL uSrrjen be*ni:í-

*-/,*-
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Tevens dienden L,e terdege np de aanvallen van Ê.mela ndLn
!" letten, uelke zeker niet zonder gevaar Llarsn,ïoch kuamen uij op 1-0, na Êen primá dserpuni van Janv,d. u. Hierna gingen de Ameranders nog mser de aanvaL
opzoekenr ua.ardoor uij meer vríjheid in de aanval kregen.Uit egn van deze aanvalLsn uerd het, Z-O voor ons.
Amelandia vocht voor een beler rBsurtaatn urat result,eardai.n vele cornÊrs sn vele hacherijxe situaties voor onzskeeper, dÍe een paar maal schillerend redde.
Uat ,nmalandia echter niet lukte, lukte ons uel.
Nadat uillem een paar !gg"nstanders had omspeeLd, gêf hijprima aF aan onze invarler Lykle, die beheerst het-derde
doelpunt voor ons rnaakt€.
tviet deze stand r"ierd het einde bereikt en konden L,e tevre-
den onder de dsuches stappen.

uolgende ueak uacht ons de uituedstrijd tegen De uest,-
hoek.
!?n nloeg die zich in da onderste regionen bevindt, maardie ue beslist niet moeten ondarschaiten, gezien oát deuitslag van zondag.
Tcen uerd er namelijk in de uituadstrijd tegen ODIS met?-1 verlorsn"

B i nne.
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iiL Íl[*trf Íí\ ;]iï - Hr RK ËtrtÀ 5t I C yS 5, - 19*i 1-'93"
i\',la een rustperinde van l ueek moesten LJe vanmiddag

trachtten aen posilief result,aat, t,e behalen teqen *ó
i-l arkema,
Heiko had zijn speech al klaar en vertelde ons vlak vcor
de uedslrijd dat de eerste gcaI, die zou ,;aïlenr beslis-,
send z0u zijn v0or de uitslag.
Dit hebben LJe ons uellicht r,ral teveel ter hart,e Eenírrnen,uant het verhaal pakte auÊrechts uit.

illdebsorn kon a1 in de eerste m*nuut de leiding nsmÊn.
Ien ,;rije lrap op rachts, kon door de &eeper slecht Lror-
den veruerkt, r,laardoor ean der onzen r,,ri j simpal kan
sco rÊn.
f,en ongekende luxe, als, je naar de uedstrijden kÍjkt
achter ons liggen. Ue híelden evenue] het hnof;d koal
sr uerd van beide kanten leuk qe$p*elC,
Harkema kreeq esn paar kleínB kansenr rnaar de verdedi
hield het hoofd erbij.
Halverr.rege de 1s helf t r.list Rimmert uia een lege nstancrer
fe scoren, maar de goed leidande scheidsre*hter, dia
svenuel op beslissende momenten r;olledig f'aaldeo consta-
t,aerde uonder boven uondarn buitens*el.
7a bl-eaf het tat de rust 1-8.
Door het goede spel Bnzeraijde uarrJ er niet qeruisseI.rJ,
zodat r,le met hetzelf'de elf'Lal de 2e 45 min, begonnËn.
Dit leidde direkt al tot een goede aanval" over ïink*,
maar de lang verï.rachte goal bleef uit,
HoeLrel Lri j gerjurende de '1 e 45 rnin. de beste kansen hadden
13ehad, uisten de Bays na t 52 rnín, spelen da stano qelijk
te trekken.
ilp zích is dit geen ramp, als js nagaat dat de Fcys nr. 1

zijn Ên uj:j fir. 2 van cndpren"
ffaar 40 sêce 1a+"er nlaeg het noodlct tee,
Len ccrrecte sliciing van aanuoerCer ïjÍtter oF randjettqevaartijk qebiedrt, r,rerrj dror de scfràids alsrtzÊ*r zrrjá-
ïa ov*rtredinqtr !ec0nstateerd,

die
Ën

ginq
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llat begsel r'*i.i,rai".i iflai r.aisn {rp beslissendenlásr dit t,srrijde,
De.penalty Lrerfl er-enr^rel feillaos afgemaakt,Zotn beslissing qeeft sen bapaalde jruk opue hersteldan Ëns redBlijk goed.ile godan uraren ons zBker-niet Eoed gezind,de 1-Z uerd het 1-3"

j.n te qeloven van 1-il

m0men t en,

4a

Êsn ploeg, maar

ulant 5 min. na

richting
ve r'] dg

ÍiJiemand durfde er eigenlijk nognaar 1 -3, echt 0nvoorstelËaar Ênons bÍj elke thuisuredstríjd trouuvan, toldat., ,,. .

zelfs het publíek, dat
steunt, r*lerd sr et*l

Ja, totdat er ean uilde trap uit het achterveld
ïij:ndelijk gebied uerd geschoten,
De bal i.eek een eenvoudÍ{e prooi vsor de keeperBoys, rnaax die rekende níet op ondergetekende.
l:: &co0rde met ztn koppie ?_3,Der Ênschlusstriffer r"u een feit en de kans op g-r 1ngvoor handen.
Ue Lristen erisnurel. niet te profiteren van het veldov€rLricht.
ï:1.,:"" 

jamnrerlÍ jk f eit r"u, urant de punten hebban rJe hard
,,vu4q,

ïn de slotfase r?"Í h?t n?g.2_4 en Z_S \roor de Boy.s"Volgens mij een ietr,iat gefiatteerde over,,,,inning, vooralde laatste 2 goals.
lÍaar verloren is verl-oren en het Feit Sini: FÍ.,apk de cígrbv tesen iikkrum uoij"nJ;-r;;Ë"i1"*"n reÍr enue hopen aldaar nrót verd goarnsters de oueruÍnnlng tevierÊn,

Tjeerd Y.



iil deboa rn

ffilftc#
2 - Heerenvgên 5. :r* l.

i{et r,ri}de rnet de ploeg van 0!deboorn i aan het begin :

van de kompetitie niet zÊ erq ulotten.De Laatste r.re-
ken echter begint de invlosd van cettrculanierorr
(= ex-Bearn ien) vruehlen af te LrêrpBn'
AchtÊreËnvolgehs kopl.CIper Lanqezuaag 3 thuis 1-1"
Vorige ueek uit tegen Bakkevsen 3r i*6 an nu rJus gË-
ucnnen met 5'1 van Heerenvêen 5.
Nu stondan en staan de beide laatste teqenslanders
uel met 0l-deboolv'1iiin de onderst'e regionen van'ds rang*
tijst, maar tochl i
De uedstrijd, -
Íïet BÊn, dit voor surfl-insidersrzuak scstenuindje 3 toi
4 Cr,lars over het veld en temperaturen rrlak boven heL
vriespunt r.rerd de klus aangBVanqsn' Heerenv€en kuam mnt
fien man en zonder qrensrechler. tJldebnnrn {ner' €i}f iïan
Bchter zonder uisseÍ(s) uegans afue:igheid 'ran 5iern,
r,jiepieriÍlaint Ên 5ieger'
Ncgmaal s de r;edstri j dl J

iJe eerste hel f I een urat slappe ':Êlloning uet'
de in eÊn trsffer vanr Hesrenvsen'
irJa thee En een danderspeech van At'e van de L"aan

varsnelling hoger spelend ttldeboorn r'rat in lo r'rt

mi-nuten de-staÀd dead vÊrandaren van 0-i naar 1*
cjoelpi"inlen van Hendrik, i-lenkis sn l-ykle.

rseui-teer*

ean Ëên
iien
3 dan i:

l-ial"vprlr.lpqe de tueede helft moest Klaas geblessperd hel
velC verlaten en met lÍen tegen tien urerd nê doeipuntan
van nogmaals Lykle en Henkie de 5-x eindstancj bereikt,

íYl , v" d,lYl Ëul€n,

-il- 3 -fi- 0-0 -B -fl*n- n* 0 -íl-0 -0-0 -0 -0-0-CI-n-0-0-0-8- ll-il -n -t

-*n**



ËL0gË00RN 2 -__0tRïf iip. _

Dat. een goet:.ï"rmÍng-up aigenJ-ijk noodzaak is bleekeens ta meer Iijdens de beginfr""ioËu;;;" deze u.iedstri.jd.CIa 
'ldebocrn 

z mannen r.laren nqg Lang niet 
'n 

hun spaitnen de Oerterp€rs de bal reedó *uníuu} tegen da touuenvan het verkearde net hadden g*";rkt. --
Het best,e spel LJas in de eersie za *in. voor ilerrerp,ilaar lanqzamerhand namen r,re het initi"i:*r ov€rrsile enkele 0erterp aanvailen die i"-;;;; uedstrijd noErestten, L,arÊn tB dcsrzichtin-;*-;";; àcr,terhaede nonufior onoverkomelíjte problemàn t.e zetten. "-:
De llldeboorn aan,:á1len leÈen goad vereorgd, clcch hetstrafschnpgebÍect,
ile aanrralien verliepÊn over eígenrijk teveel schjjuen.llil rnocht echter^teqsngaan dat*Liekáre p" koppend ge-1i jk kon rnaken, Dat 

"di{ 
een geureldige opslekar i,,as,hleek uer uÍt het steeds soeperer en gevaartijker aÊft-.rlalsspel vafl de Zuart uitiun.Het net uas zeLfs niet -nest"no 

tegen eÉr ger,rerdJ.ge af-slandskoset (net aj"s Iut1i*" ;.;;;; ,;;i van i-rendrik N,De scheidsrechier !"ijrái*u zelfs *u"n-á"n zichzalf,maár keurde de goal gá,,roon t0e.Dat' Liekero p. voor de rust zerfs nog 3-1 aantekende uasnri'sschien iets q.*f laute errr maar het "spetbaeld van detr''reede herft reit:rveardigde deze stand toch uer.lJe mannen uit 0ertern kuámen Ín de tueede her. f t nÍet mÊeraan de ttbaktt.
ftldebsorn z kon dit echter niet in de scora tot uitdrukkinchranqen . vs ! ur r-(rr I

Slechts eenmaa!, Ên uel koFgend vÍa het hoofd van snder_gatakende, r.ristBn ue noE t; sco rEn.Dat ríe stand ieis van ril nf g-1 nào moeten zijnn dooreigenlijk niet te missen kansen uan de here vcorhoede,mag de prot nie{: drukken,
moeten Lre er rekening mee houden dat alsleschepËn trprden ongeiaal"d, daL rJe o*ru-niei v€r_aef;en voar da **"utu competiiiB*
a n { e rg ,p"} q,n FS,Í "

Volgende ueek
ue dnor de ruim
vc etbal schr: ehen
uedstrijct sp 5p

u,7,

--9- *+
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EIftsl
Íldeholtoede 4 - 0ldeboorn 3n 7-?.

Uertrak half tien uii doelhof, f{iel later Lreg zíe rrie*
ler Hoekstra r.ranL de koffis is klaar als r"iij daar aan-
ksmen.0at uaS dus niet z0 r.lant toen LJÊ Ér Uaren moest
de koflfie nog gezet r;orden, ïoen r,JÊ de kaffie op haddan
qingen lJe naar de box om ons om te kleden. Hier r.lerd er
z.a lÍnks en recht,s i.ieBt scherpe opm6rkingen gemaakt.
1ïn i-|, deed lets op zi jn kuiben dal 20 beestachtig slonk
Ên dan krljg je za van uaarom doe je dat, je hebt geen-
eens kuiten Bnzo t r t
p. de lï, Lra$ ook oF +"ijd aanuezig deze keerr hij hoef-
d* het huis niet te versisren, Rienk had de muts op
hij had koude orÊn 7a vertelde hii' lrlu naar de ued-
strijd.0p papier msesten ua rnet gemak turee punten mes
naar huj.s kunnen neiil€ír". i3aar dil viel tegen' Hun der-
rje hnef de niet t,e spelen €n zodoende zaten er derden
in het vierde En dat konden Lie vernemen ook. Ue stonden
al geuu: met 1-il achler, maar de vreugde vocr 01de-
hniinade duurde niet za lanq. fr kuam e€n mooie Boarn-
st,er voorz'eÍ: pn 6Én van onze rpelers, die had niÉur,rÊ
voetLralschnenËn aan' kopte d* bal 1n de tcuut€n" ( zon-
der neLmJJ) 1*1, Uaar de rust' knalde de tegenpartij
onze keeper noË een bal fim cie s rên. i4et eÊn 2'1 stand
Ce rust in om t,hee. Ïn de rust uerd onze leider Tysma
met ÊEn knpja koffie door ae U.U.Cldeholtpada veruend,
nou, daar noei je dan Ínaar bii zitten met Êen kopje
sl.opne t,hee. Na de thee glng het al uat beter met ons
derde. Het rjuurde ni.et, eêns zo lang voor het 2-2 uerd.
DiL Lras een heel rheel, heel mooí lop jen uie daz.e lap
versierda r,ieet ik niet meer ínaar ik r,leet da* de
scheidsrachter tagen P. de li.]. zei dat hii perdBr knal-
Len moest sn dat gold aok voor K.K. aldus Ce scheÍds-
rechter of jullie moeten da scho€nsn andersom aandoen'
il ja, uist U dat er ook een opticlËn bíi ons in heb
rJerde speell en dat onee keeper een st,uk van zt n srrLr!'
af zal knÍppen, dit in verband met de bal, hii zíeL
hem dan beter aankomen. Dit is misschien aok uel Íets
u{: 0r lJ"de V.

'- ttj--



Dan kan die de laidsr met spCIne en ua'Ler rnet ruEf }e*
tlï!;-" 3ullíie dat p,H. graag aanuoerder uou 1,,€zen cnidai
iljn collega in het vierda val 0ldehoj.tpade speelde"
íYlaar dat Lias helemaal niet r.laár, hij i,Ja6 mear grens*
rachter, Dit uas het voor deze zandag zcjín b*eÍje.
Denk Br om jongens van Tysmer volqende uaek ni*[ kuartover negsn maar uiterst .[,Fqgn uuf ueg.

l-ians p,

-íl*il-il- il*ii*il* 0-S- S-0-0- n -rl-0-0- CI-0 -0-0-0-0-Ê-n*0-il-n *fi

!l-LïtqtjtlL![ * fflil[BilCRí\j 3, -

.. $aar J-aler, hleek dit voor sns een misse dag.Hel begcln a l- in het, íJoelhof ,
usrzaÍne:-en oín ?..00 ïurr breek voor snmmiqen al een pro-bIeem, Bnze leicjer I ysfia rnsest onze aanvoerder zelf suit bed hell*n.

Nu de u.iedstrijd zelí".
Na aftrap namen onze legenstanders met,een het heflt inhand*n dpsr gaeri en makk*lijk t,s combinerefi.
Oaor .enkel" a goede reddinQ€n van rJnze keeper bl eef de
scharJe beBerkt *n langzaam kuamen L,e ttop'to""*ni,
F{elaas uas het ta*h ilosieruords die de score opende.flet esn fraai schot uii de ze lijn urerd onze keepervarrast,
In hat Laatste k.*artier-vcor da rust knnden ue esn Fqargoeda kansen cresrenr maar tst, zx toe uer,d de t<eepei -
donr de paal q€h03.p*n,.
0verigens mnet gesteld urc::den dat d* keeper van 0osti:r-solde een hale Eaed* r,recistrijd speelde.
. Ue gingen ds rust Ín met, Êen i*fi achteretand, uatt'och r.lal uat e*n on ju"i.st e ÍncJrr.rk van de stand u-n za;s,,en
^*Fu<, r c

í!a ds thee |*ias het cldebeurn r.iat rJe Êne aênval" na a*andere opbcuude, maar ueêr st,aeds stonden paal Bn keepere*n dpelpr-lnt in de upge

--tt*&



tjosr sen misvergtand t,ussen ívletro en Rienk uras het Rienk

Ji*-u*n zBsr i;;;is boogbal achter ztn keeper deed be*

l a ndan,
tI-J. dus noesten ue lreer in het midden UeginnËn' - .

Íï;;' ";;"""i-"rirend 
0ldeboorn r.ras het LrÊe:: 0osterr'rolde

dat r.rist te ecorsnr 5-0J
.q1 met al heeft 0ostarLrolde verdiend gauonnent ul .geef t
d; ,ir*i"g rdel a€n vartekend beeld van de r'redstri jd'

Uolgende r.reek ma€r succes geulenst teqen Akkrum' ik
moet halaa* ,Á"t"n, zodat ik niet tegen mfn eigen dorp
kan spelen.

Een Akkrumer Bsarnsler.

Elftcil
0ldeboorn 4 - 0.5.I.5.

Zondagmorgen t"""*" "e om tien uur aantreden op hst
oude veld van 0l.dsboorn. Het tr,ieade maest ook spelen
en hadden bepaald dat uij Êan half uul later moesten
spelen , uant dan hadden ze geen tast van ons in de
pauzer En ze uatrgn dHn zeker van een uarme douche na
de lredstrijd. t^lij zljn daar niet mee akkoord gegaan
uant iedereen uas aanuezig. lvlet nog uat sverlag met
de scheidsrechter zl jn LrB begonnen mat de r,redstrÍ jd,
Goed inger..rreven met zall kr.lamen us op het vel.d.
i{et Lras een Lekker f ris r;eertje er lag nog een laag-
je vorst, op de grasmat.
De scheidsrechter Jelke Bethlehem gaf het lluitsig-
naal. en'de r.redstrijd uas bagonnen. Het speelde 1ek-
ker, in de verdediging ginq het lekkerr maar in de
spits hadden de jongens minder Eelukr het L,ou ni.at
lopen, Uat anders aLtijd goed gaat?
In de tr,.reede helf t r.iou Geárt dá Uries er ult ( hi j
had teveel lucht, naar binnen gekregen), r;at ons
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zeer speetr uat moestsn Lra nu zonder die topspítsi J

lYlaar ue hadden onze joker Slpke de Jong ook nog.
ÍIaar het Ínocht niet ínÊsr batenr LrÊ hebbEn verlo ren met
1-3, Hoe dat allemaal, ging r^reet ik niet mBer. Ik ueet
nog r.reL da{ Kees Jalsma êÊn goal heeft gemaaktr netjes
in de hoakl of het de juiste goal Lraer daar uil ik af
LJgZÉn.
Ik ben nu uitqeschreven, uril bi j dezen nog r.lel sven de
scheidsrschler bedanken di.e de uedetrijd goed heeft
qeleid. íIaar daar zaL zoon Jan het r.rel niet meÊ eens
zi jn, irant d j.e vroeg onze leidar om zi jn vader maar
níet Lreer te vragen.[n bij dezen r.iil ik ook EVBn die
gar,reldige qrensrecht,er Douue Vanema bedanken, L,aar
ure veel hebben aan te danken.
Hí.i kon helaas niet mee spelen uant
t,evoran te veel vocht qedronken(dat
de grotÊn mee r.ril doen). Jongens, vo
succesr L,aar ik helaas niet bÍj kan
een r,reek j e hard uerken.

i.B.

-0-0 -B-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-CI-0-0-n-0

0LD.E8OORN 4 ;. R0BUI 5. - 0-3'

Daar stsnden dan zondaqmorgen om hall elf '10 -iqnea paar-
den ueer op het veld, het horen er eigenlijk zoals gebrui-
kei.ijk i.s bij voetbal (maat bij hBt 4e is nu eenmaaL
alles moqelijk) 11 te zijn, maar ons miskent talent Ê. rje
Vries (oót< uàt het trekpàard g€noernd), moest het af la*
ten u;aten an voor ons nog duistere redenr Ínaar in de uan-
delgangen spreekt men zelfs uan Ben lichte verkoudheid).
Ze hadden, net als de vorige kerenr nod ook iJeer het
hoofdveld voot ons SÊreserveerd. fn terecht natuurlijkt
rJan r.rordt het toch nog een keer voor de r,.rinterslop oiligÊ-
ploegd.

--lt="

hij had de avond
heb je als je met

lgende ueek meÊr
zijn, moet L,€er



Lanq nier qek r:ekeken, maar LJs naorien ons flezË zoí-r;sg t*cn,ir';j.deliik uai: anders vesrgeno*?nn ack gcxien.de an-lJr1:.nrndie er deze i'ieer LJ* en mochr, reáe"*ur,-o;, ce piae{:s uaerhÍ j het lief st speelt (met L-cr in .rÀ as-ïl. 
* ,"'uu ur u

i3r, Ce ,epnzgTa, al_r.ieer zander Uil.lV" ï---
linksachter Jan, ?rnet cnipsmonsterít
l.natste inan Uout, ttDe Ssuksla*rtt
?echt sachter T jÍbbeo "i;e Heiqer'f
vnarstopper $ipker ilBedankt,4oesil
l.inkshalf Henkr "Kr*nhcutrïiriid,half Keesn ttHat iJrsinil
llschtshal-f Uim, ttíJË I innuínrl
Ívjidvsnr ïhomas, riilat r,icid*:-tt
Qacirts??? liouu,rer',iJÊ l-{urnurist!r
Linkehu{ten (niet-1?nr,;eziqje) f,eerl, rfHat Trakpaard!rIn rnet deze oF:terling beg*flnen i,rs aan dezs uedstrijd te*qBn het oo de ze'alaate siaande frobu* {**n makkie voora'rs ) €n inde rdaadl ue *"uÈt*n het, onzB tegenstanders vEr-cii:mde mceiri jk, hun maar beuken op onze goal o maar 0nz€defeneie zat deza Cag muur?dicht,
['n uij Lrr]rÊn de prueg qJi.e de kansen kreeg oín een voor-sr:r'*nq ie nÊmen, heraan kuam het bauuste ti|<je gat-Jànn*diq is orfi te srcrrsn dfi keer er niel uÍt *n z* nfuufhsf dtzn a*k U-il ta,e rie riJst,"

in de k.ieecikarner haridsn \je alremaal het qevoelna) dai: L,e al g[J rnin* hadden qÊuËnfba]do,ïear deh*id ilas hard Lasn v,en der Laan hei hsof'd L,€er cmcieur st.:kn 'Je 2a hel t t; ; J

I'jet, ai.s i.n de eerste herft ginqen ue osk cíeze keer rreerf'anatiek van start en l(e*s mióte *Ën xun* om dan maar inde 2e halft Êgn.vcfrrsprong tB nÊrfienn *u"" vergat te $co-rËnÍ en scoren dat, deed Roi:ur nu *r €l ni-li:Lverr^rege de ze her"ft, nafisn ze eÊn 1-íl vcorsprílnq, hetleek er taen op dat irs snzs hoofcj*n o"i ii*ten zakken enuard nag Lier ha::ci ger.*erk'i., ex kuamen hel"aas iliet, msFr, uit"liibur scoarde nog uet ? keerr 8* zo vier het dnek danvonr cns deze zcndag" tevredsn sndanks hei uerlies stap*íCI nadat r,le de shiris ge,ui.ssero hadden uan het, ver-ci.
p. $. i-{enk Iizem a en Harke, achiernearn vaurr mi j cnbe-kend, ncg bedankt voor hei vlaggen en heï iru,=:_:-utnatuurlijk aok voor de qeLreldió; stÉur1.

(op f,or
llêál-

de

--x 4*-



A Iunioren
Ê.-JUNl0Rft'j.
0Lp[B0OgN - Ht_u,L-t_gu{JKSr BCIy5, -

Zaterdag kregen L,e r-iaureruijk op bezoek, daze hadden*veneens il punten en Lie hoopten dat, ue eiÁoeiijr J"-"qr,konden ueguerken.
l.ii j hadden de af trap, maar
in hun macht an gingen dus
lukkig geen goal.

aI EauLi hadden de boys de bal
in de aanval, maar êr kuam ge-

Het eerste kr,rartÍer ï,ras in dB handen van de boys, maardcor het beste keepen van onze doelman konden ze'niet
sco ren.
[Íe kuamen steeds rnser in de uledetri jd en er kuamen danook steeds mÊer aanvallen van onzÊ Ëant, ook Gerke p"o-beerde naar uoren t,e- komerr, rnaar hÍ j reio neergeràgi, 

-

mat qls gevolË esn blessrire aan zrn voet, hij órouËeioenog door te voelballen maar dit lukte niát zá erg en--uerd dus u€rvengen dcsr Henk eiseman
A1 gau' uas het, pauze €n Douue kuarn e*in voor Robbie,In de tu.reade hel rt moest, 

" 
er iotl n;; ï :n, o* á-piit"nte kliigÊnr- maar dii uËu niet lukken án za uerd ar dusË'en*!Ípol jerr uqn gemaakt,, met ars g;;oi; dat Henk f isemaer 5 min. uerd uit,qesLuurd,

In ]"ater pok nsg E min" voor Frouko Kleaflstra,De Boys hadc'{en tnch nag dB meeste kansen en als LJe sipkeniet hadden, dan haddeÀ r,re misschien *"f s-0 aciriJr-ó;_staan,
llet bleef 0-0 en Lr6 hebi:en nou one 1e punljg ts pakken
ihoera I )

/<
Jan de Craaf.

ftag

.4Í*r.?itlÊAil3!lËiï{,

-*1 5**
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ïuniorerro
Langezuaag 1il - nldebcmrn 1t_. { aanvarïg 11,ll0 uur*vertrek i 0.00 uur. ) "'iorig jaar schresfl ik dat
fr.,ijnenstal om mnchfen k1
.Dit JaaF echter uerden u*hersteld,
l-anqezuaag had;n,L, de ser_."sns ficarnelers Ín hunslaedja nieur.re "r<teeJzrt;;-"-;; ;;-i;';;" kleden .iílea r nu de uledst r-i j d" -"

ï: ï:Í;:;:'H-ï:s ampÊ' l",..n;:Xl',"rnuren oud or uaur-ran
[en tijdje ].ater kuram Rená K",:" eentje bÍj maken,Daerna vnlqde J. Ui$ser en maai..te D*J,

_ rustn
ile bour'r vande box uas kennatíjk ze duur dat suikÊf, or-bEtaalbaar L,as qÊuorrlen.

ze hel ft 
"lia esn ingeuií.'keide u"isee.r*truc uan i:iet zouden er drre:!:i:i- gaan dnuchsn *n ir"u andere upài"ru hun plaatslnnemsn' !/aardaor jan tr/. zÍch i"ier;;;; in het zurart_r,rii msBst hutl*ír,

i''iet sarste rJcreipuni in de ir,reede helft zou og naam vanírank u. korcen ce st,aan cooidat uBze 
"*À afstand tussende beida i:enen van de i<eepár daar À*r.,nol en d.us scoorde.Daarna kreeg onzÊ snar.kreÊd-speci*ilui-iu bar voor cievoe'hen Ên schoot de uar *us rnooi 

-t-.Jà""*" 
beíde paran,0e laafste Lras van de voet, 

".an 
Ren6 K'die de hal vlàkuoor de goel Ë!,jer da keeper heen in n*i net líet han€en,punt

zaLf de scl.rrÍ j uer als vcr-rige kesr tn[an Lange_-
Z'bJaAg $

- 0*íl-fi-c-0-0-0 -0-{r-n-0 *c-0* íl-0 - n -fl-**$-t -c-n-fi *c _0_s_ n

L,ij Ëns in e6n lste kl;:s
eden 

"ruÍnschoots in onzE esr

-*i6**



-iStSrFugrrïs-í qiiy! 3q -,pLprBi!Eh, 1p;,-

zaterdag 'l 2 no v. msesten Lre naar Heeranv*en reizen
cÍn daar H í veÊnse Soys te bestri j den"
ïoen L,e bi j het ïstadionrr van de Boys kuamen, bleek
dat. ua nog mee moesten doen aan de uandelvíerdaagsa
L,an hun statisnr otn bi j de boxen te komÊn.t',fijn, toen r,Je er rr,arsn Bn ons hadden omgekleed, gin-
g€n LrE het veld ap.
Ue begonnen met frisse moed en die kanden ue houden,
uant het ging uel aardig Ën dan nat voor de rust het
doelpunt van lJout-Jan,

Zo gÍngen L,e Êen bakje thee halen in de box,
Daarna begonnen Lre L/e€r, met het ooE CIp veel doelpun-
ten" ( vcor 0ns, hoor).
i/jaar zo. als vaak, dírect na de rust, k1els, boern,
rinkeldeki.ng, doelpunt, in het kort gezegd, niet voor
ons, dus 1*1.
íïaar Lre lietËn ons niet kísten Bn zstn 7n minuten
later; Bats, 1-2, een lob van Uilfred, trouL,ens zo
had hij het niet bedosld geloaf ik.
ÍYlear dat gaf niksr r.Iê stonden uBer voor €n dachten
nog ongÊv€er 5 doelpunten te maken, maar dar" lukte

niet.
Plaar Lre. maakten Êr nog ue1
doelsaldo),
De 3e goal Lras van ïurbo Renê" Hij had cjaL beloolt
en heeft, hem er aan gehouden. (dat bBtekende niat
dat je het bij 1 qoal hoefde te laten, Ren6) 

"íYlaar ue gingen docr.
[n Sybrand uilde oak nog Êen doelpunt maken en dat
deed ie, 1-lt,
Dat zaq Br goed uit. f.n dan vraaq je jezelf afr LJFêr-
orn maakt Jan ncu geen doelpunt: tt0h, doalpunt,, 1-S.

^ ttDnor uie?" Jan, zíe daar uas ie al,
[n om het af t,e maken kreeg Sybrand nog ÊÊn idea].e
scsringspositie en scncrda 1*6 en dat Lias de eÍnd*
sianri t

F,5,: ít'iarinust fras op je uoorden.

fen levreden spelsr uan 1C,

--17--
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De Uesthsek D [t].debsorn D 0-7.
Zaterdag 1? nc vembar moesten r,ri j vsetballen tegen de
*ilest,hoek, LJe kuamen om S over half etf aan Ên tosn r.,Bin de box uarÊn kuam Jan tol de cntdekki.ng dat hijzijn voetbalschoenÊn vergeten uas,íïaar na vepl getis-sel kulam hat toch klaar. De scheidsrechler floo[ o*te beginnen sn rrre Lraren goed in de aanr.ral. Ue speel-
den urat heen eql rdrssr tcen Sietse schco.i:, goal^,
le trapt,en af sn hreer hadden Lrij de bal,
Ue kregen veel kansen vanL,aar er Z raek rJarÊno êÊn
door Klaas en êên door Roel-nf, Flet'uras Fauze,

Rust"
i\ia de pauzs voetbalde Janco, onze
beetje mee. -
Ue L,aren telkens uoor en Sietse Ên
mËn nog 4 goa1s, Sietse maakte er
la h*bben ue met A-7 gsLionnen,

keeper, *uk esn

Roelnfl rnaaklen 6a-
drie en Roelof ÉËn.

'-'ian vergeet jij
uoatbal schoBnên

Xander"
de volgende keer nok je
nietJJJI

* 0 - CI - 0 - 0 - 0 - D - S - fi - C - rl - 0 - 0 - n - B - 0 - tl - [ - 0 - D - CI - n - il - n - i] - Ít - n .. 0
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Delfstr'l.huizen 1$ OJ.debcc:g 1ï]

'#e noesten acht u.r:r biJ Jelke zíin, d.gs v:.oeg uit rLe veren,
lfoe,l. rre ir:i #ffs*r^ahr,:Jzeï1 wa.ï,en, {j-nnen rrre soed. rrln start.
r-i,.e:r -i6 lr:1.f. :r;:rr ,:: llel t tj-itl on cnze lta.l.tt,
f OtÁt:i e:. if eeir --* r0nl_ :"r:Cr h,_rlf i;ag: ,? -f .

Ru-st

ï:: .ia !:;e*7e Lel.3* i,'rere:i 'ïc bir:rer 4e Jfl ":i,i::t:- een go:i_:l.i.'l -1 "
l1f r'12s a/oor h".,'r "-.ist Íe?ioe,r er in een gu*ht .',ag ?r*t ,-j.
laie:''ll::eqen 1...:e eer .:rj.ie tr?.rr :naar help-aq :,:as h-Íi er,rer*
Jánne:: da.t ive 'rerl-oren hebben, voLgende keer -n*te:"*

-*1 9--

ffa.n Scir.l,ere.

E-,P*ecrr
Zaterdag 12 november moesten LrÉ thuis tagen r, kkrum voet-ba11en. lie begonnen met de aftrap.
[n ev*n leter scoorde Durk het eerste doelpunt dus ';-a,
voo r ons* Later namen r.Ji j Ben corner Ên flelt je schopte
hem er bÍjna in Ên naar enkele minuten sccoráe Jan-'Peter het tueede dcelpunt, dus Z-A vsor sn$, Later
scoa rde il r j en nilg Ëên, dus 5-0 voor onsr

Rust

De tueede he1ft had Akkrum bijna ÊËn dcelpunt ge-.
scoord en daarna scaorda Arjen àr nog 66n dus ít*O
vonr o;-lsr uerder lukte het niet ÍneeF, $us de elndstand
Lias 4-0 u00r 0ns.

Jel1e-Henk llsfstra.
[-pupillen.



Íï[0tDtL Ífl,tG tï B.T D[ C-]UNiCR[N,-

l"{ierbij uillen urij de ouders en ,3e spelars
van de ti-junioren er nogmaals op L,li jienl dat
aan het begin van het seizoen rja afspraak tus-
sÊn leiders en spelers is gemaakt,, dat uanneêr
een spei-er niet in st,aat is am Uflti''iSDAGs Le
trainen, de zatardag daaropvolgend niet opeelt,
dit i,v,rn. het feit dat de C-juniorÊn over J5
spelers beschikken.

De Leiders.

[!qUUS V'i N H[T J[UGDTfiÀ INtN. -

0ncierstaand volgt dEn de

9:PUEJ!$êI:
1 , L. K, Poepjes
2, J" Schiere
3. f. Gogrrgs
4" 5. Akkerman
5, J. Uoolstra
6. 5, de Roos

R. Jelsma'7. X. 0nderr,.rater
8. Cn Brandinga
9. f. Quarr6

10. 5. de Jong
11, K" Frilsma

CiRCUiT.TRÊ,INING VAN

uitslag van de

9-11-r83:.

c:!!ruï0srjv:
1. 5. 0osterbaan
7. T, Rogqend0rF
3. J. Tysma
4. R. Kooistra
5. L. Ueidenaar
6. K" Reitsma
7. J. VÍsser
8. R, J. de Uegt
9, lti . Dam

1 0, U, J, Ykema
11 . U. UeL tman
12. F. Uarmerdam
13, J, Teunissen
1 4, U. Uink

250 pnt,
2?-g ir

?23 !r

219 rr

Zng rt

1BB TI

1gg il

197 rt

184 rr

1A2 rt

175 Ír

152 r'

322 Dntl
7B{t rt

262 'r
255 il

253 fl

250 tt

239 n

237 tt

227 n

?18 rt

197 tr

193 rt

159 ft

145 u

--28--



A*JtitrjICIËtill:--r
l.

&"
c:J.

t",
(o
o

a
4nlUc

J. de GraaF
H,0ijkstra
R" Uelt,man
Ë. ur Kalsbeak
[" Kleefstra
fi* de Leeuu
J. Uisssr
l). Iisema
5. Visser
H. Ërandsma

2*6 prït,
2A4 il

22fi ï
22\ '!t

21A Í!

20Ê il

?a6 tr

2fr1 tt

4a1 tl

166 !ï

ïotaai Llinnaars van de

1. 5. 0psterbaan
2, T. Êoggendcrf
3. J. de f,raaf
&. H.0ijkstra
5n J" ïysma

3 elftallen: {eerste
322 pi-rL" C-juniorsn
^n r. l! ,-{.ó{e ' L*]utïlof€n
7frÉ rr r.-jJUnlSren
2bá " l -junÍoren
^.r4 tt ^!O/. L*.r'tUnl0fefl

u].Jr/,

Ëemiddelcíe per ploeg { t,otaal" punt,en ê aantar spelers}
A'junin r#n : 21 fr r7C-junioren; ?3fi,1
D-F up il"rlen : l gS r g

De Jaugdtrainers,

- -ï=O0 0OO==--
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Voetbaluereniging,,OLDEBOORN"

organiaesrt:

0P VRIJ0AG 2 0EBttBEft arnreng precics 20.00 sur in
H0Ttt , E0tRR[s"

loorkom tehurutelling - l(0il 0p TIJI} ll

ffia hesíuur

-* "..:2*-



1D-nl O,bl. P.'0udahagke
B9-C2 Langlíeet-de ldeglhaek
0B.'0] í.v.I.-f,.s.c.
fJ7-!4 Oel fslrahui sen-A.kl:rum
86-0t í.F.5, -0ldebcorn

zaterdas senisrerï
zA tf RrlÁr. ?ó ),Íl'ii r!3f. R lgill.

Je kl;:s Ë iiltf l
rtz-tifli.tru* zi i-0ldeboaln zn l
06-,le GoÉ,:or !k .:r ?- rl-ti" Í. 4
{15-t0 i.ioirtrqeÈarlc rnr l.-Ê.tl.i. l
04-iI de Sryeach zm l-Jub'teqa zn ?
{l?-12 Lasi;ermar 2-ilafkenass Bilvs :

iunioren A
lAïtRilAfi ;É tintr'[]J8tÊ it8J.

- 
*::---:-:--:i*

Le Vla!! D . It,l/ ;

ÍË?Í-ïlílfllEltt eveen
il?-O? flldebcr:rn-rle Sw*sch
08-A1 iC Í)oolnberqum-liauleru. lloys
0l-í14 l)r;:eht.iloye iA-Akkrun

iunioren C
1ni1 n646 26 ilíi\,FHDrR i9ftr,

.1q-!l-qs-!-Íe2
lil-Ul iJdrrcs-!tiieuwpschoal ?C

li9-02 Heererrv,8o,""!,i JC-ÍiporL iiereênl
08-C i s. v. 0J r-phi a-de Hle:;se

{É 07-i14 0ideboor.r 'FC l,íoltec.'a .5C
' 116-n5 iangr:l"vaac-l4i..ldan

ouoillen D
?eii:,*DnG ;e ruovFlrBÉR ryat.

9.0n
r0.00
9.'r0
?.80
tnn

uondag $eniCIren
r0NoÁe 2? N0Vi$.ËCft 19At.

2e klas B í801)
bl:Aï-*,trC:gïyr
0É-C9 i-ongweer - ïi jn,le
05- 1.0 Àmeïgndia-[erglacL
{}4- I.l de hiesthoek-0J,rleboorn
ill-01 ooeterglreek-e.v.. ÍJ,D, !. Si.

0Z- i2 0.D. v-. -UisD6.!.ia
}e l.;is.g $ (8f6)
lfïlrÊe'ï;nser, !'*14i rti,:r'r .l

fi?-D? .ir-rhh.,er;a 6-ílh. íir:rrl'rn,.t
i);l-0J 0irjeboJr.n "'l-:.;.r. ir':i I '

07-[i"t íJ,0. tr. 1-s, v, *erl,err: /r

tJd-09 Lanoeevraas j-il:rkk*rc*r' J

'rr HISg J raltt;
lï-r:iT-ïinnïï?--q| 13ary51fis ;'r1;;n .i
íl?-C1 tlakkeuren í-:i.v" AlTptita í
il8-il.l 0 i il,/íjns r,a i!s. i5 -0 J. dêha l'- p á'111

[?-ll4 llkkr$ín l-0lCiti:i:crn ]
iló-fli Iiaul.rírl 1l It-.i i. í I l:ri; ''
!e-k.jas il .'jiÍi j

t0 Ci il. Í. i " 5-5r- rer;r I
3?-i)? {iynuràlrjcr 6-0eel..Brjr,(
*B-''j1 [1d.-b.oÍn lt-Íi1-.rinr;; {
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zaterdag senioren
IAIiRDAC I DtcEr,!BtR 198].
le klas G {0I9)
-i2-07 Harkemase Soys 5-Akkrum zm I
08-06 Olcieboorn zm l-Gorredr.ik zn 2
09-05 ll,N" f . Í-Hcutlgehage zín 1

10-04 R.ld.F. l-Oe Sreach zm l
01.-02 i'leerenveenss Boys 5-fasLermar

zondag senioren
/gf'iOA6 :' Dq!íMSt3_ leBJ,
4e klae B (8ill)
i2-07 trti s.onl ra-.0. ti, ir.
08-06 Boyl-Langxeer
09-05 h jnje-Amelanrj.i.a
.10-C4 Gers loot-De Latesthoek
ll-01 0ldeboorn-CcstersÈreek
Gl-02 sv 0.D.i.5.-0.0.V.

zaterdas senóien
zATE',FDAG l0 YrC{"fi3ta i98},
'tr ki* G (0rr-
-t2-01 ilsrkemase 8oy-s 5-Heerenv.Boys 5
lI-02 Jubbega zn Z-faslernar 2
09-04 0.i"i, f , lr-De Sweach zn l
08-09 Oldeboorn rm 1-Houtrgehage zín I
07-06 Akkrum zm l-Gorredi.jk zm Z

C8-0L SC Boornbergum-Bakkeveen
07-02 Drachlsler Boys lA-De Sweach

12.45 J. Leegtê
14.00 H, u.d, Vegt
IZ.lA [,P, v.d. l,last
i2. t5 A. tloogst,een
lz.t0 l{. t.er Schuur

13.7C .i.stelma
i1.l0 l{, de Jong
14.10 A. v.ci. Zee
ll" l0 A" v,d. [nde
14.C0 K,5, ticll.es
14.8íi I. tiomden

t?.47 À, $rjker
14.00 G. Bakkei
1.2 .4t G. liy J kera
14.00 A.G. v.d. Berg
14. ll0 P. H. Danhu rg
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14.Í10 S.C.0singa
iJ.tO H. de Vrres (H)
).1,t)U íJ.U. 5cllruf
t4. tu
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0ó-0) Langeznaag-De 0lesse
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