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copy inleveren mqondogs voor 20.oo uur

_ cp zondag 5 februari uras het 0ldeboorn 1 dat na êen.r9n9e r,rinterstop eindelijk Lreer aan Ínoest treden in de
?ltijd moeilljke uitr,redsfrijd tegen rijÀje.
Oldeboorn kuam enigszins gerravená het i,eiO op, :

7o moest H. 0osterbaan ztÁ laatste strafzondag uitzittenteruijl u. Karsbeekr geblesseerd geraakt in de'traininq,ook niet van de partij kon zijn. :

0-ver het geheel- genomèn geen Éeste uredstri jd en de uit-
!1"g 1-1 gaf ulel een juiËte verhouding aan.
Geen der beide parti j en had recht op áe vorre r.rinst.

Dit ueekend zijn alle senioren L,eer los gÊgaan.Het Zaterdagrniddag-team speelde e'n teleurèterrendeuedstrijd in en tegen Lastermar 2.uoor de uecstrijd Lres Iastermar nog hekkesluÍter, maar ikdenk dat ons zil die toch r,rel zu,are taak heeÊt ouá"g"nor"n.uel tegenvalland.als je met 3. 1 vosrstaat en uiteinJàii:r.
rnet, 4-3 de boot ingaat.
0orzeak condi Líe???

Opgrricht tS r9ríl rg?3 .
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Volgend ueekend voor de verandering een vrij ueekend.
Dus vergeet de trainÍng niet, rt is beslist geen overbo-
dige 1uxe.
Doe zo gaurJ mogelÍjk die rode lantaarn LJeer over.

0ldebeorn € speelde een oefenuedst,rijd tegen Blue Boys
en haalde daar een keuriq gelijksnel uit het vrrurr
Knao r.lerk mannen.llhoeuel ik het betuijfel gaan Lre Br toch maar van uÍt
dat het volgende ueek ueer doorgaat en dal bet,ekent dan
het opnemBn tegen het raag geklasseerd staand Heerenveen E
in Heerenveen proberen 2 puntjes afhandig te maken,
Zo nie! dan zou dat tegenvallen,

0LDtB00RN 3 speelde een oefenpartijtje tegen het 4e.
Niet meBr za spectaculair als dat voorheen het geval Lrêsr
Nadat het 4e de leiding had genoaen, Lrêrd het 3e upkker
en nam het initiatief over r,rat uiteindelijk nog resul-
teerde in een ruime overulinning voor het 3e.
Jammer dat ÍIetro hierbij geblesseerd raakte.
Uanaf deze kant een spoedig herstel toegeuenst, hopende
dat de plaats bi.nnen de palen zo gauLr mogeliJk Lreer zal
uorden ingenomÊn.

A.s, zondag thuis tegdn 0ldeholtpade 4.
Hierin moaten 2 punLen gepakt, uorden. Tegen de hekkaslui-
ter verliezen zou een dikke tegenvaller zÍjn en bij de
5 r,rinstpunten kunnen zeker nog 2 bij,

Ook 0LDEg0[RN 4 mag zondag proberen om tegen 0.S.I. 5
uit, Ê6n puntje aan hel totaaL toe te voegen,
[r kunnen nog best een paar puntjes bij, dus doe je best.
fen gelijk spsl zcu zeker een knappe prestatie zijn.

0LDEB00RN 1 ontving zandag hekkesluiter Gersloot.
ïn een rBdelijke Êlerste helft lukte hel [Jldebogrn €en 3-0
voo rsprong t,e nefilen.
In de tr,leede hellt r,lerden er vele kansen om zeep gebracht
en begon Gersloot iefs meer greep oF het spel te krijgen.
De uitslag 4-? in het voordeel van 0Ideboorn uas r,rel te-
rechl, maar best, r,Jas het, niet.
Uitspraken aan de lijn als:
Gelok dat mien uíefl hjiÍ net is, uont oars sóe ze uol
sÍzze, urÊ kinne urol LJer us Êen snein ít ieten;
spreken boekdelen.
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i-. s" zoDdi:.q naar Terr,rispel en maaf ,"Jeef pfi":hef en om
UispoJ.ia beile puntjes afhandig te naken,

Zijn €r nog prannen voor promotie, dan zaL er zeket rJe-
uonnen nroelryr uorden, maar dan zar hel koppie er uat be-ter bij moeten zijn.
ïg! slol cje. uitslaq_en -en s!and, 2e klas_ B. -
0ldeboo rn
0.DrI.5.
0.D.V.

Gersloot 4-Z Langr.reer
3-1 0.0.I.5.
2.1 ilLDEBOORN
3-0 0. D. u.

Tijnje
8o y1

- 11 -19
- 11-19
- 12-18
- 11 -16
- 13-1 s
- 12-14
- 11-12
- 12-12
- t/.- )
- 11- 4
- 11- 3

11- 1

tlosterstreek - 0.N. V.
U estho ek
ir mel andia

Langueer A-7 Tijnje
Llispolia 2-1 Amelandia

Boyl
0os ter st reek
UispolÍa
0.N. v.
Uestho ek
G ersloo t

A. Ni jholt,. -
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VÍa het qerucht,en-circuit van Cldeboorn is heL be-
stuur de laatste tijd ter ore gekorn*n dat men het
vreemd vindt dat bij ziekte of ongeval van een lid
van de V.lJ. 0ldeboorn, het bestuur nÍets van zich
l aat, ho ren,

Reeds eerder deden deze problemen zich voor en er
zijn dan ook duidelijke afsoraken gemaakt hoe bÍj
ziektq of ongeval Le handelen.
Bij zlekte of onqeval zorgt heL elPtaI c.e. de lei-
cier van het elftal uiaarin,, de zieke speelt voor het
kontakt tussen da vereniging en het betreffende lid.

iílocht de afluezigheid Ianger duren, dan Ís het'rJe
verrrachting dat het kontakt tussen de zieke en de

medespelers meerdere maken tot stand komt.
Het bestuur vindt dat zíJ hierin tot zover Ben taak

heeft, dat als er probleman zÍjn Lrij de heLpende hand
uillen bieden. .

Hat is voor ons vaak ondoenlijk precies te ureten
uie ziek is of niet.
0m nu niemand le vergeten is deze regeling za spge-
st,eld,

Het bestuurr -
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Tr.ree februari LJas het een jaar geleden dat
de kantina doo r een storm r,reid geveld,
Sihdsdien zijn LJe bezíg am vergunning te vet-
krijgen om een defÍnitiÊve opbouu te kunnen
realiseren.

ferst moesten er nieuule tekeningen komenl die
achteraf toen ze klaar LJarenr al eerder uaren
gemaakt en afgekeurd.
Dat ontuerp mocht niet van de schoonhreidscorn-
missie.

Daarna zijn Lre begonnen om voor de, oude kan-
tine toestemming te krijgÊFtr

tind vorig jaar leek de zaak rond.
Veenstra van Gemeente Uerken vertelde dat, de
schoonheidscommissie geen bezuaar had en ook
B. an .Ll. zich akkoord konden verklaren, behou-
dens dat hij haaks op de kleedbox zou komen te
staan.
Dat Lras voor on3 ook geen bezuaar.
Ue hadden het zelfs liever.
trju moest, aldus Ueenstra, het bouurpJ-an nog ge-
publiceerd uorden in de lrid Frieslander, omdat
er geen geldig bestemmingsplan Zou zijn.
Dat zou kunnen in de ueek tussen Kerst en Nieuu-jaar 1983, maar doorddt, de l,lid Frieslander een
ueek eerder uitkuram kon de Jong van Algemene
Zaken de publikat,ie niet op tíjd klaar hebben.
i\iaar bij de eerst,volgende uitgave zoti hij ar
dan zeker bij z-íjn.
, f{aar zoals U uel zult hebben bemerkt, is hij

nog steeds niet. verschenen,
En LJaarom zult U vragen.
Nu dat heb ik ook gavraagd aan Ueenstra en die
vertelde het volgende:

Uan de behandeling door Ë. en U. rnoest ar een
advies zijn en dat Lras tijdens de gemeenteuis-
seling zoekgeraakt, zodaL het, plan ureer naar
de nu ni euuie B , en U . Íïlo Êst r
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Indat dezen uoo r het eerst hei: Dlan zaqen Lrarsner vËrschiLlande vrÊqen eerezen Ljaardoor er ver-t.r:qing kuary,l, zciat zij (g en 1",) hun goedkeuririg
nog niet hadden !ÊÉsl,'Êrj,0ok qef yertraging, dat op de situatieiekening
de kantine op de toeganEsLreg naar a'e sportvelden
is Eepleatsf"Bij de indiening van het plan hadden uij geen
siluat,ietekening gevoegcl, det zou men op ileme8n-
ter,.rerken urel verzorgen, omdat uij de loop van
de toegangsrtr€g niet konden ueten Én zLj c1an
meteen de goede zouden maken, aldus een bespra-king rnet Ueenstra Ên Urieling,

Uij hapen dat hun r.rolqende goed zal zijn endat uij snel een bouuvergunning krijgÉ11r

't'4f''
i \ tt -,tn

.'uLi:,i
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SNtiïT : ' KT If V. V. uilDIB0URN. -

-ctp zaLerdag 14 januari hield de v.v. 0ldeboorn een ac-tíe om de klp, die uiteindelijk altijd behoefte heeft aaneen leuke ,aanvullinq, een beetja te ápekken.
Dat' deze aktie nu juist €en snertaktie moest zÍjn, uasmisschien niet za juist eezocht.
Neem me niet kuralijk bestuur, dÍe erutensoep smaakte pri-fi3r daarop beslist geBn commentaar, uant met de bril opviel het vlees en r,rorst ook niet t,egen.
líjaar r*lat mijn bezulaar is, heeft het bestuur zich r.rel eensalgevraagd, r..rat de uiteindelijke gevolgen zijn van eensnertaktiel
Heeft het bestuur er r,lel rekening mee gehouden dat hei
voor- een qoed doel Lras, uat uiteindeli'jk betekent, dat erin elk gezin op 14 januari snert r,rerd gegeten.
Ik ueet zeker dat iedereen er ook echt -tét<t<er van heef tgegeten, enkelen zelfs meer dan goed voorhem of haar uras,met natuurlijk alle gevolgen van dien.

Híermee becoel ik eigenlijk, of buikpign of op tijd een-tje Iaten vliegen.
Ik kom er eerlijk vool dt, ik heb ze laten vliegen, hetis misschien niet reeël1 EáBr tk heb altijd nog iiere"dat een ander er last van heeft als ikzeli.Hgt leek mii dan ook goed om mijn ervarinqen in dit club-blad r,reer te gÊven.

0ok uij hebben rnisschien iets mser qBnomen van cleze
sggp dan goed uas Ên natuurlijk blerren de gevolgen nietuit.
0m €en uur oF 4 zei ik dan ook tegen mijn vroulr tJat ik
evên naar buiten moest, ulant eerlijk de iucht uas in huisniet bepraald fris te noemen.
Het uras dan ook echt lekker buiten, maar rangs de tuÊaza
uas het al niet veer beter, daar hÍng dezelfàe benauuenrJelucht als dat bij ons in huis het geval uas.
Rekening houdende met de uind, ben ik richting sportvel-
9"n gegaan, uaar het ondanks de harde Z.u,-r.rind heerrijktoeven u3g.
Dit allemaal uas het ergste nog niet, maár ik hoop v?nharte dat het bestuur géen proÉlemen heeft gekrBgen met deKrÍte die rs avonds haar jaarlijkse uitvoering q;f bijHotel Goerres.

arC v%uèZu Ecr!5. t€,
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volgens mij moet het daar zo ongeveer een herharing zLjn
geueest van oudejaarsavond, misschien iets minder lauaai
en dan nog die stillen (aeze hebben uÍteindelijk het Ínees-
te effect) niet eens meÊgerekend. *

Cok L,ij hadden kaarten voor 14 januari, maar heb ze geluk-
kig nog kunnen ruilen voor de ?1e.

Het zar voor die nensen die van buiten 0ldeboorn kuamen,
zoals jurie en genodigden nog uler het ergst,e zijn ger.reest,
Dit is ongeveer hetzelfde als met roken, díe zelf iookt
heeft geen last van andere rokers.
Ik hoop dan ook van harte dai de ventilatie van de boven-
zaar" van nota bene de voorzitter van de v. u. 0ldeboorn
in staat uas om te zorgen dat het er nog een beetje draag-lijk Lras.
zou tot besluit het bestuur dan ook uillen adviserén crat
indÍen ze mochten besluiten om deze aktie te herhalen,
uel rekening te houden met de datum en laat or3. de xiite
er niet de dupe van uro rden .

Sa mar BBn snertitende Boarnster.

Rustig doorgaan

ademhalen!
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.. !u. uorige ueek eel geli jk soer regen ïi jn jen mcesteii i,.f s
!it keer tegen Ierstoàt aánireden. -
De rggp!rijd Ín Gerslonr eindigde'in ÊÈn T-z nuerLrinrinEvoo r 0l dsboo rnÍ.
Daarom uan te uoren al veel positieve q*luiclen vïir Ësn
?u3"yllnlnq van ean nullet,je of achl. -
Dat dit, iats ancjers zou uiIpa.kken r"i,: echter niet vccr-aien,

l'ja eerst wal strubbelinqÊn ovar de shrrts, Gprslcotvoetbalde n.1. ook in het r,.rit.
De brauue shirls uaarin de thuisclub FloÊst speren, L,arenspoo r10o s,

Dan de uedst r i i ri .

Gersloot had;;'.iFt.uo, uani onze aanvcerder verkoaseerst met de zon in de ruq te spelen.In het, begin Ljaren beicje nlo*g"n bijna 6an elkaar geuaaQdrd,tJ.z.01deboorn had Gersloot mi"scËi"n r,:el iets o,io*r-schatr uat sorns \roor ons doel cok gevasrlijke situati;"opleverde,
Iindelijk dan hêt verlossende cJcelpunt van H.H,ftla log Ben poosje gBvaetbald_le hebben, scoorde, ik ge_loof dat hel L,eer H.j.J. Lja$, Z-fr,
Tegen het einde van de eerute nellt morht p.ï, eÊn stref-schop verzilveren, uelke hij uiterst iieheerst in de rech-tarhoek deponeerde, J-C.

uerk te lat,en
de trainer.
EeínBen

FJa r-.rai heen en uJe€r geLrap, ioch 4-n voor rJrdebaorn,
:l cf-Lter ons hoorde ik kretaá van: jcngens níf u de knp erbi j,'iiaar.onze keeper met, zijn kap L,es ,"reát ik niet, uoïgunomij iets te vel.voor zijn hok, uant nnq geen já 

"*"i n,dï ufltrap lepelde een speldr uan GersrJni uun qrÊt,e af*stand de bal over Uander heen, 4-1Dal het 4-2 uerd is onze eigen schul c, uanr er .*;erd nogalnonchalant rnel de bai crrtqe$nronqen.
L-an nos dins' ;:xrï!'ï1tfiif.lri.;:":i:; l:;";:l_0,

vraagt hij nê hnnenlijk nooit r,ieer,

'-"t 1-* I I J Y"-

De tr,.reede helft u.rercí gÊprobeer.d de ha1 netdoen, dit r.ras ons in de-rusi opqedre?en door
:1".t dit mij niet za erg tigr, i; gelJof ik. a1bekend.



BLUE BOYS 1 - OLDEBOORN 2.-

Zondagmorgen 11 uur
spelen tegán het, 1e al
teel koploper is in rle

Na de aftrap L,as het
het spel had, maar dit
drukken,
Dat kon 0ldeboo rn ulel,
L. Poepjes die na Éen
aantekenBn.
Flaar dit, duurde níet lang, u;ant binnen l minuut Lras
de stand aluleer gelijk,
Na een mooi afstandsschot van de Beetsterst zodat ure

ureer opnieuur konden beginnenr
Ueer aen aanvallend Nii Beets Bn aen verdedigend
0ldeboorn dat zo nu en dan gevaarlijk counterde.
Uit ÉËn zot n uitval Lras het U. Zandberg die met êen
mooie lob over de keeper 2-1 voor ons liet aantekenen.
Ílaar net zaaLs bij het eerste doelpunt L/as het nu al-
Lreer binnen de minuut gelijkr zodat Lrs bii die 2'2
stand konden gaan theedrinken. .

Uoor de 2e helft uerden Klaas an Uiepie ger,.risseld
voor Simen en Ate.
Na de af.trap Lras het nu 0ldeboorn dat het beste van het
spel had en geen qenoegen nam met die 2-Z stand,
iriaar door de mooiste kansen onbenut te laten, bleef de
stand in dit sportieve treffen gelijk.

nc Voor diegenen die het niet t'reten:
er is TRA INEN 0p DINSUAG tN DtiND[RDAGt
2e, 3e en 4e elftal.

Hendrik. -

moesten uij een oefenuedstrijd
ftal van Nij Beets, dat fioÍrÊn-
2e klasse A.
Nij Feets dat het beste van
niet in doelpunten kon uit-

na i 2a minuten L,as het
van 6nze uitvallen 1-0 liet

fn voor Hendrik en diegenen
nÍet uet,en, de tÍjd Lraarvoor
moet uorden staat "o-6ïfi-iï

uelke het. ook nóg
de copy inqeleverd
ons clubblad,

( redaktie)

-- I 1--
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J. St el.rra.
A.v.ci.Zee
J.B.Bijna

S. C.eiíri r

S.j.de Vr

Ii jnje 'l

Oldeboorn 1

Wispolia 1

0.Drf.S. 1

de lïesthoek

Langezwaag 3
vri j
Heerenveen 5
Rheem Bergurn
Oldeboorn 2

Clr1 cboorn
vri j
Olci eboorn
Olo eboorn
Ai.rkrun 3

Oldeboorn
0ersloot 1

Cldeboorn
0ldeboorn
Oldeboorn1-

1

1

1

1

]_e_ÀtqqJ__G t 0)

q

12
19
26

+

5
12
í9
26

4

febr.
febr.
febr.
febr.
mrt.

06-08

1 0-08
02-08
08-03

(ezs)

0l-deboorn

- 0ldeboorn
Gld eboorn
s. v. Thor

I
2

es

4e klas J
febr. 0á-01
febr.
febr. 04-01
febr. 04-06
nrt. 07-04

5C Boornbergure 10. OO

Oldeholtpade 4 10.00
Haulerwijk 4
0l.deboorn 3

--1 4--



5e klas t tasl)

4:

5
12
t9
?6

4

4
11
1B
25

1

febr, 06-08
febr.
febr. 1O-08
febr. 02-08
mrt. 08-01

febr. 08-0i
febr. 02-08
febr.
febr. 04-08
rnrt. 07-08

01d eboorn

0ldeboorn
0Ioeboorn
St.Ànna 4

zn - Houtigehage zvl
2 0ldeboorn zm

,zn - Cldeboorn zm

- 0lueboorn zm

-- 1 5*-

A.0verwi jk
H.lleenstra

iríarga 4
vri j
0.s.r. 5
Beetgutn 3
Oldebcorn

.+

4

10. o0

10.00

14 .00
14.00

0ldeboorn
Eastermar
vri j
d e [iweach
Akkrum 'zn

}e FïB streeft ernáar om de konpetite s3/84 in het rveekend vari 1?./1

ilËi-igea,-*Ài aà uorredige progiammars betreft, t€ beëindigen'

De korupetitie van de FYB zal in bret seizoen 84/55-aanvangen 11-1ut
*nuf.*"à van t-S[? sepleSler. I{et weexe.nd 2, en 26 augustus 19t4'
a1smededeavffivar.27t/n10augustuszu11enworden
áa"áà**"0 tot-irei spelen van bekerwedstrijden ep wedstri;den welke
in verband rnet 

-i"Uiià" e.d. vc,gruit moeten worcien gespeeld'



*

junioren A
zÀTERpAc ]8 rEBRUÀu 1984.

2e klasO (107)
L0-08 0,D.V.-5C Boornbergum
07-09 Dracht.Boys )A-0ldeboorn
09-0? Heerenv.Boya ZA-de Sweach
04-01 Akkrum-Haulerw.Boys

junioren C
ZATERDAG 18 FEBRUARI I984.

Je klas C (]la)
I0-08 Udrtos-s.v. 0Jyphia
07-09 0.tdeboorn-Heerenv. Boys 3C
06-Ol Langezwaaq-Nieuweschoot ZC
05-02 t1ÍIdaarSport Vereent
04-Íil FC lllolvega X-de Blesse

iunioren A
zfÍrRDAG 25 FEERUARI 1e84.

2e klas D (f07)
EïSEÊ[ilËê]r-0ldeboorn
02-08 dc Sweach-SC Eoornbergum
0)-07 Haulerw.Boye-Drecht,Bóye )A
05-I0 Heerenv.Boys 2A-0.0.V.

iunioren C
IAïERDAG 25 FCERUAq! t984. -

10.00 A. Hoogsteen
14. l0 D. Ourpmans
10.r0 P.H. Danhsie
14.00 H.v.d. Vegt

+
ir id

I r. -15

.10.00
I r.00
11.00
11.00

Scheidsrechter
5.A. IaLsma

ftf I?.45 A. Adema
11.00 B. Jongsma
ll.15 (.6las
f0.r0 A. de Vries

,e klasi G (lI4)
0I-09 NieurescFoot 2C-Heerenv.goys lC
02-08 Sport Vereent-g,v. 0lyphia'

t 0]-07 dc Eleese-Oldêboorn
ff 04-06 FC tÍolvega 3C-Langezwaag

0t-10 Í.tildan-Uáiros

pupillen D
zAÍERDAG 2t FEBRUARI-1981,

' Klas 410

11.00 A. de Jono
15.15 L. xooicnÉerq
11.00 6. Drost
11.00 S.A. Xoopnane
11.00 f. Sozanberg

rt

0I-09 0udehaeke-Langweer
02-08 de Ieethoek-V.U. I.
0]-07 8,8, C. -Oel fetrehuizen
04-06 Akkrw-F.F.S.
05-10 0ldeboorn-O.t't.P.

Fupillen E
zlrlRpÁE 25 Í-r-ERUARI 1984.

rijd
9.00

1o.00
10.00
9.00

11.00 ll r/,

tÉ

01-09 Ou.dehaske-íC Wolvega 2
02-08 D.W.P,-ti.tnje
0]-07 Oldeboorn-Nierflêschoot
04-06 Akkrum-F.F,5,
05-10 Read Swart-SC Joure l

18.00
9.00

10.00 orv.
9.90

r0.00

_-16__


