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OVERZ ICHï

Uas het 7l'l elftal nog Vrij door terreinafkeuring in.1kkrum, Zondag noesten 3 van de 4 elf talIen( senioren)
uel aantreden. fn hoe, een tot,aaluitslag van 1?-Z in
in het voordeel van [Jldeboorn. Dit, geef.t Lreer reden
tot optímisÍn€r
De oprnerkeli jke scoret s kuarnen als volgt tot stand, :

Oldeboorn 2 ontvÍng het op de 3de plaats staande
Thor 2 sp bezoek. fen aanvankelijk sterker ïhor gaf
de verrJedigÍng handen vol uerk. Het LJas een leuk coÍr-
binerende ploeg maar de afurerker uerd erg gemist.
3i j een -uitval kon Cldeboorn 2 de score openen,. en ge-
leideLijk opvosren, ja U laeste het goed naar 7-0.
l'let probleem is nog t.rel ÊÉns om het overzÍcht te hou-
dsn. l-lna hct,,,"e1 mae'c liet Lyt(le Lreer eens blijkeno
door een doelpunt t,e scoran uaar het koppie letterlijk
en figuurlijk uerd gebruikt.



r,.s, zandag zlL ook Teket het koppie er bi j rnoeten

in de uituócJstrijd tegen de konloper-Jubbega 6, Het
uas voorheen attijd móeilijk voetballen in en tegen
irÉu"qo. ttn geLiik spel zóu zeket een goed resultaat'
zijn,
,Jok 0ldeboorn 3 kuam tot een uitstekend resultaat '
omdaercle.kkrummersineigenhomea'ftedrogenmet
ean 6-2.overurinning. Leíder Tysma ha:d het kanon nou

L,eer eens in Àleflinq gebracht. Probeer dan als doel-
;;; maar je doel schóon te houden'Als zotn man zích
ook nog eens vreselijk kr,laad maakt omtrent de soms

uon*e"íi.5t * beslissiágen van €en scheidsrechtB'',....
Árijn, CIÏdeboorn 3 rtoár er uel bij',il '".' zondag om

1C uui r,Jil Irnsum lt proberen om jullie hier in 0lde-
noorn 2 puntjes af te pikken" -ian jullie om te pro-
beren en te zorgen dat' dat niet gebeurd' Ga op de

inqeslagen LJeg íoort en houd ze t'huis' Het zal niet
E*f;=r.i."íiir u6rden maar des te zoeter zullen de

óunt,jes sáar<en. Die nederlaag in Irnsum zal julIie
zeker nog uel heugen. >

Hetoudeveldin0ldeboornl,JesnogdermatezachtLjaer-
doorhet4dezijnvastgesteldeuedstlijonaareÊnafi-
dere datum moest uorden verschoven'
jrr. s. zondeq nu.ár Trynuá1den 6. 0ok eBn ploeg uit de

onàà""t* rágionen dus een qelijk !nel zaL zeker tot
;;-*;gelijkËeden behoren, alhoeuel er zeker om ge-
sireOËn =át moeten uorden" Ue zijn benieuud'

0ldeboorn 1 rnoesl op bezoek bij de Uesthoek'
ó;;; Lrii ,;erden 2e gecCInfronteerd met aen vlij harde
vechtlusiige pfo"q áit de verdediginq soms handen vo1

,.rr ó"i. óai,' ctdáboo'rn met een 1-Íl vosrsprong de rust
í"- Eiíq r",as le danken aan een uitval die keuriq tot
doel-punt uerd omgezet'
tr,ia de thee een- ai enigszins mBe gestreden tegenstander
die moest toeiatan aaí 0ldeboorn uiteinclerijk nog 3

Ooufpunten kon scoren en zodoende met Êen verdÍende'
4-0 overurinning huisuaarts kon keren '
t,, s, zondag t'h;is legen 0ost'erstreek, ook hier kan Rp

qeduchte tágenstand rJorden gerekend, maar Lranneer bei-
áà-ount"n níet in Dldeboorn btijven lou dat de aanhang

zeker tegenvallen. 0nderschat ze niet r.rant er ncet gÊ-

LiO il n e n 'u:O t d e n .



0ldeboorn 7n tenslotte ontvanqt Gorredijk 2, fen mid-
denmoter, dus er moeten L,eer alle zeilen uorden bijge-
zel om tenminstq 1 puntje thuis te houden' ÍÏaar gemak-
kelijk zal dit niet Lisrden.
Tenslotte Éog de uitslagen
ONV - Boyl 1-3.
Langureer-Tijnje 3-1,
imelandia-Gersloot 7-0.
de Uesthoek*0ldeboorn 0-4.
0osterstreek-0DI5 0-1,
0DU-Uispolia 6-0.

en stand van de
Languieer.
OD I5.
0 1 deboo rn
OD U.
i'melandia,
Tijnje.
Bo yl,
0osterstreek,
Uispolia.
ONU
[]e Uesthoek.
G ersloot .

Zde klas B.
1 2-21 .Á^ll-Zlt
1 3-20.
12-18,
13-16,
14-15,
I 2-1 4.
13-12.
4"1 trI J- .Jc

12- 4,
12- 3,
12- 1.

q. Í\ÏJHOLï
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WEDSTRTJP*

,ïft.."r.

GG,*,,,,,,*,",,', zeElft glrt
OLDTBOORN ? - S. U. THOR 2.-
Ruststand 2-0. Iindstand 7-A,'
DoelFunten 2x H. Nieuu.rland.

2x l. Costerhof.
4.x L. Poepjes,

Na een lange periode van afgelastingen kon er eindelijk
L,eer eBns een ulestrijd gespeeld uorden.
Het tu:eede elftal heeft Ín de r.rinterperiode dÍverse
maL en geoef end en regelmatig getraind r,rat tot uiting
kuarn in een prima resultaat tegen 5U Thor.
De eerste uedstrijd uas nog geLronnen door de gasten
en tevens Liaren ze hoger gerangschikt.
De urarming-up Lras traditie'getrouu ook nu ureer voor de
bezoekers en taruijl 0ldeboorn 2 nondjes maat in de
box binnenhuopelden stond Thor al comsleet op het rye1d,
f erst mcesten LJe de uit,gaansverhal en van enige ver-
stokte vrijgeze-llen van i de zaterdagavond beluisteren
Ínaar toen kreeg onze leider en keeper Ate(pim)v,d.Laan
ook vrij vlot hei LJoord om onze technisch naar een
hoger plan te stuuJe',-.
fr urorcl trou--ens in de uandBlgangen gefj"uislerg dat dit
ztn laatste seizoen als aktÍeve speler.voor Dl.deboorn
uordt?? (kontrakt breuk??).

YERSLAGEN
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Voor de aftrap r.rerd verricht uas de scheidsrechter zo

vriendefijk om nog even te r'lacht'en omdat een buur-
jongetje í.n een 0ldeboorn 2 sleler niet echt vlot
met de enigq juist,e scheenbeschermers voor hem kuam

opdagen.
Ílaar aL deze kleine
om de tegenstander
ren.

dingetjes horen bii onze.laktiek
rnet áen- nederiaag naar huis te stu-

In de rust Lras er natuurlijk'thee en

n0g niet echt tevreden.
De scheidsrechter kuam onze
verstoren.
[vlaar toch resultaatr van een
een prima eindstand van 7-0.

discussie

2-A rust

onze leider Lras

dan ook ureed

uitlopen naar

f'leint v. d.Uerf .

goals en Foepjes maakte nog e?n fluit,ende goal dat
a-z- kondan LJe vrolijk naar huis gaan. De nieuue man

tussen de palen uas ook goed net of hii er aliijd

Elftcil
r kkrum 3'- 0ldeboorn 3. - Zondag, 4 maart.

Akkrum 3 op ean zesde plaats en t,ii op e.en achtste
plaats met noq een r,.redstrijd meer uat zou dat uiorden.
Thuls had'den tre verloren dus a1s ure êÊn punt pakken
zou het al meevallen Lraren mijn gedachten'
lílaar cle aftrap Liês om tien Uur en een kleine tien mi-
nuten later Lras het al 1-0 voor ons dat het begin uras

goed. Haos Poepjes scoorde, hij lr,as deze daq opper
best, rrij si.reelcjen allemaal dacht ik veel beter als
het ger,leást is, Akkrum speelde niet veel slechter.
f'1et á* rust ïras het 3'2 voor oo5. Poepjes scoorde
npg êênmaal en lï, Hofstra. De tueede helft met goe-
de-sternming er voor. Kees v. d. velde uias er in geko-
men v0clr Hohan Fokkema.
Johan had geod gespeeld maar Kees Lras een versterking
voor de voorhoede. Hij kreeg 2 kansen en dat Lrar€n 2

met

heeft gestaan,
Dan '.rou 

ik ttetro namens het 3de nog uan harte beter-
schap L,ensen met zt n schouder.

"6'- ui. de u.



ne n ieuws

In het vorige clubblad schreef ik dat de vergunning
voor de kantine nog niet in zicht uas, maar vorige
ueek al kreeg ik bericht dat het rond uas.
Ue zijn nu bezig met de voorbereidánde urerkzaamheden
en hebben een aanvraag inqediend bij het projektrl.ffen-
sen zonder uJerktt,
Dan mogen aangemelde personen de kantine opbouuen in
de normale uerkurEn met behoud van uitkering.
ferder Lras ik rond met Kees v.d.Horn, maar deze blijkl
nu zelf urerknemer te zijn geuorden, zadal andere menssn
aangezocht moesten urorden. |!lomenteel z'ijn Êr aanvraqen
ingediend voor drie timmerlieden L.u. de Bruin,
Uestra en HÍemstra,
lïochten er meÊr Ínee urillen doen die een uitkering heb-
ben, zeg het dan even dan kunnen r.ri j de naam opgevÊn
en bent U tijdens de -bouu verzekerd.
Er zal 20 maart uorden vergaders in Crouur door de com-
missie die moet veststellen of dit projekt in aenmer;
king komt orn door uitkeringtrekkers te uo rden gebot-lurd,
met behoud van hun uitkerinq.
lje houden U op de hoogte,

*-J:-

lq qtste kqnti
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g@lEiEEfTF,JIASSrffiNtr
uitslag van ons jaarrljkse schutjassen om de urisselbeker.3 februari 41984.

1.

2.

3.
4.
tr

6.
7,
8.

fvlI lr

J.
T.

D.

G,

T.
lr] .
R.

i{eester.
Nieuuland.
de Bruin.

v.d.Laan.
de Haan.

v. d.lïeer.
de Roos.

ftinsma.

9. E. HuÍtema.
10. K. Kalsbeek.
11, H. 0osterba n.
12. f. Vink.
13. l'. NÍ jholt.
14. Joh, de Jong,
1 5, P, Rodenburg.

Dat uas dus een vergissing op de aankondiging van hetschut.jassen. vorig jaar Lias de trofee geuonnen doorÍnevr, Akke Nijholt en rrlet door fit Huitema;
Anze exËuses v00r de vergissing.
Dan Ís er 3 febr' ueer gespeerà om de uisselbeker en
deze is c,it jear qeLronnen door fvlarten pleester. Het Ljasueer een.geslaaqde avond, met veel leut en gezelriqheid.
ïot op het eínd van de avond uordt er gest"ádnn("n-ge-
boden) uie er met een prijs naar huis ial gaan,

r
Lottoifoto

o5óó3 _1719
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IJSCLUS ,SLDEBOORN"
vrijdag de d.erde van de derde rnaand hield de iJclub een

schutJasavond in ho'tal Goeneg.
Zesenàertig petson-en zorgden voor een zeer geanineerde avondt
net alle "upádown$' d.ie er nu êenmaal bi jhoren nietlíêêrr r r

De fanilie }raíilsna had een wísselbeker ter beschikking ge-
steld, welke nerd. gevorulen door HarkE HartrnanS, na een nek-aan-
nek race met Eit Huitena.
Dat voorzitter Jan Watzena welníg kaas van kaarten heeft gegetent
r1ogÊ bllJken uit het felt ctat hiJ naar hardnekklg bleef spreken
orrèr MAATschutJassen in zlJn opening:swoord' Gelukkig voor ons
wag daar Jol.le van Kalsbeek om een en ander verder in goede

banen te leiden.
Roncl d.e kl"ok van één kon d.e voorzitter onderstaande personen
de prijzen, welke bestonden uit vleeswaren, uitreiken:

1, E,Eartmans 16-5i l6-3t 16-15i 16-3 = 64-?6
2. E.IIultena 16-0; 16-91 16-14i 16'7 = 64-50
1. Job.d.e Jongl 6-15i16-2i 15-16it6,-14 = 65-47
4.',t. de 3ruin16-15i16-14i15-16it6-t4 = 61'J9

.5. J,steuwland.l6-1 4i16-5i 14-16i16-9t = 62'44
6.F.K"l"beek 14-16i16-14i16-4* 16-11 = 62'45
7, H.$chrienerl 6-1 Ji16-1Ji16-11;1 4-16 = 62-17.à, Ea.coerreE '16-5 ,16-9 i1r-16it6-11 - 6l-41
!. l,.Poepies 15-16i16-5 ;14-16;16'12 = 6-1-49

1b, A.v.d.Laan 16-15i16-9 i16-7 i12-16 = 60'4,
11.Jan de Jong 12-16i16-15i16-9 716-12 = 60-50
1 2.H.0osterbaanl 5-16i16- ti14-16:15-16 = 60-51
12,g.Poepjes 16-1ri14-1 6i|6-4 i14-16 = 6a-51

Uij liopen dat onzÊ reda.cteur
zonder gebroken benen tTan

vakantie terug kcmt.

cje p1,:a t sver\,'angers "
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zaterdag senioren
lAIÍ.ROAG i0 ilAARI i984.

le kiss c (019)
lm7Tarkenase Boys 5-Akkrum zn I

iF Os-os 0lileboorrt zm l-Gorreclijk zm 2

09-09 0.ii.Ï, 4-Hout-igehage zm I
10-04 R . U. F . J-De *each zm I
0I-0? Heerenvaense Boys 5-tasternar 2

junioren A
ZAÏERDAG TO HAARÏ 1984.

2e klas 0 (107)
* oq:0a'-0ga;;;;- sc Boo r nbe rsurn

0l-07 Bskkeveen-Drachtster Eoys 3A

0l-05 Haulerwijkse Soys-Heerenv.Eoys 2A

04-10 Akkrum-O.D.V.

junioren C
IAITSDAG IO I4AARi 1984.

le klas G (ll4)
09-08 tleerenveense Eoys 3C-sv 0lyphia

*0f -0? Nleurêschoot 2C-0lrleboorrr
02-06 Sport Vereent-[.artgezuraag
0l-05 De Elesse-lïi ldan
04-I0 ÍC lblvega JC-udrros

pupillen D
ZATIR0AG l0 I4AARI I981i'

Klas 410
dïllETïnsneer-v,v, Í.
01 -07 0urlehaske-De lfst rahui zen
02-06 De I'lesthoek-F.F.S.

*or-oi e. a.c. -olcreboor.
04-10 Akkrun-0.tJ.P.

zondag $enioren
z0N0Ác ll r.lAARï 1984.

2e klas I (AOl)
17:87ïGFiïïo.it.;.
08-06 Boyl-Langreer
09-05 Íi jnje-Amelarrrlia
10-04 Cersloot-0e ldesthoek

* I t -g: olrleboorn-oosterst reek
0l-02 sv 0.0. i'5.-0iO.V'
le klas D (8i6)

T09-08 Jubbega 6-0Irleboorn 2

0I-07 ltílrlam ?-0.0.V. J

02-06 Bergun 4-Lanqazxaag I
0]-05 sv Ihor Z-Bakkeveen 3

04-10 sv Certerp 4-ileerent'een 5

{e klas J i8?8)

l2.a) J. Leeqte
14. 00 H. I . r1. Veqt fi.V.
i2.45 B. Jonqstra
L2.15 A. Hoogslêen
L7,JO M. ter Schuur

fij.l gcheríisrechter

11.00 A.W. Nremarkt C'V.
12.45 A.5. Helffrich
11. I5 A' Adema

Ui.00 6. Bakker

L2,1A H. de Vrres
11.00 G, Drost
15,15 A. J. i.larkor
f1.00 J. Herjer
fL00 H. Klijnstra

10. 00
9 ,00

IU, UU

I0. 00
e.00

I0. 00
9.00

_ I?.00
*ro.oo

9. ]0

pupillen E
IAIIRDAG 10 I4AART 198/t.

Rlas 509
ó9--oe Tf l{olvega 2- T r jrr je
0l-07 0'.rdehaske-Nieuvreschoo+. 2

02-06 D.W.P.-F.r.5.
ó]-05 ot.tuuootn-Reari Swart í\{.
04-10 Akkrum-St Joure ]

I l. l0 1.1.

ll.]0 H.
Lí.to A.
t].)0 A,
t4.0c J.
14.08 ï.

10.00 R.
r0.00 h.
9. ]0 8.

10.00 H.
i0. 00

l'loclrlermarr
de Jorrg
v.rl, lee
v.rl. Fnde
Stelma À,r/.
NomrlÊn

Hoekstra
Groothoff
Bekkema
de Graaf

d9:C6-Eá[keveen A-DIB/0osterworÍle 6
0I-07 SC Boornbergun 4-Akkrum l
0?-06 sv 0IYPhia 6-llaulerwijk lt

. 0]-05 0Iíleholtpaílê á-sv Frieo 5

*0,.-io 0ldeboorn )-Irnsum {
5e klas C (8]li

* n9:n6*ï.yt*ATï;r 6-olrleboorn 4
01-07 Stiens 8-Dokkum 4
02*06 Beetgurn ]-Wa.g€ 4
0l-tl5 St.Anna 4-LAC Frisia ll

q.I. 5

10.00 ti'|. Dekkêr
i0. 00
12.00 H. de Jong
I0,00
10.00 J.J. ven Nj'euwenhoven a.U

12.0c
10, 00
12.00
t 0.00
11.]0

--1 0--



sên
zArttDAS r? H{ÁRr 1984.

]e klas G i0i9)
lmIT'frËmase Bovs )-Haererir 'Bci"
02-t0 [agt'ermar 2-i'li'F. ]

* Hl_31 hi;J;"ï;ï,'ïliil,ïï"1"n" *
iunioren A
'znlEnonc I7 HAAflT i984.

-

- 2e klas D (107)
* JïË69-l:ó-:v;oraoo ou r n

08-0I 5C Boornbergum-Bakkeveen
05-04 Heerenveense Boys zA-Akkrun

iunioren G
ZAÍERDAG 17 T,ÍAARI 1984:

le klas G (]14)

12.45 A. Bijker
I l. ]0 A. ',,an bíeenen

12.45 .i. Leegte
14.c0 A.G. v:d. Betg 

^.{,

10.00 K, Clas
tl.S0 D. Boonstra
f0, 10 F ' J. Knee le l

EA:dÏ rv-dïyphta-Nieuweschoot 2C ]0.00
10.00
I1.00
11.00

A.E. Hoekstra
t,. Kli-instrg n'\r.
f. Rozenberq
H.I'i'fiwffi4

*ai -oz 0ldeboorn-Spott Vereent
0ó-03 Langezwaag-Oe Blesse
05-04 l{ildam-FC Holveqa líl

pupillen D
ZAIERDAG I7 I4AART i984.

Klas 4I0

pupillen E
ZAT|.RDCG 17 I1AARÏ I98{.

l0-08 D.i..l.P. -v. v. Í.
07-09 0el fstrghui zen-Langweet
06-01 [,f . 5,-oudehaske

I or-oe 0lcteboorn-De hesthoek
04-0J Akkrum-f.8,C.

9,00
9.00
9.00

t+.00 0.v.
9.00

m:06--Ee .16u16 l- I i jnje 10.

07-09 Nieuweschoot 2-FC biollege
0ó-01 r.f . S. -0udehaske

. 05-02 Read Swart-D.s:.P'
f, na-nl Akkrum-0ldetraorn

1J.Cí
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zondag senioren
ZONDAC 18 NAARI 1934.

2e klas I (801)
, 01-iZ sv 0.0.I.S.-ll{spolia

* f f-02 Oldeboorn-O.O.V.
l0-0J Êersloot-0osterstreek
09-04 Tijnje-De Westhsek
08-05 Boyl.-Anelandia
07-0ó 0.N. ii,-Langureet
le klas D (816J
ln:bï-frFerei;e-en 5- Jubbesa 6

*os-ot Oldetroorn Z-Èlildam 2

07-0? tl.D.V. ]-Eergun 4
06:0J Langezwaag ]-sv Thor ?

05-04 Sakkeveen )-sv 0eirtelp 4

*É xras J ( 81,:8 )
10-09 Irnsun 4-Bakkeveen 4
08-01 DI0,/0osteru,olde 6-SC Boornbergum 4
07-02 Ákkrum J'sv 0}yphla 6

._ 06-01 Haulerwi jk 4-0ldeholtpar:e 4
* OS-Oa sv Friso :-0ldeb'oorn J

5e ktas C (9]l)
. 05-09 LAC Frisia .ll-ïrynwáIden 6

* Og-ot oldeboorn 4-Stiens I
07-02 Dokkun 4-Beetgvn 1
06-01 hrerqa 4-St.Anna 4

I i-id Scheidsrechter

14.00 A, de Jong
14.00 5.C.0singa rlr'.
7t.t0 H, de Vries (H)
14,00
14. l0 P. Doeve
l4.CC A. SuIl

l4:oo H. Spreen
10.00 L.J. l'lenger (l,lf ,
I0.00 H.A. l(uperus
12.00 R. Hoekstra
10.80 P. Vos

t0.00
10.00
10 ,00
10.00
IZ,tO
ï l.iO Scheidsrechter

11 ,00
r0.00
10, 00
10,00

Q,{.

t

fen ka*per Staftt t$érrzaam *n e.ll$i€t1 r $ennggr hÍj ee;': fout mgakt.
".,-":2_*


