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gvER4tcHT
Doordat ik dit r.reekend ueer niet eanuezig kon zijn,qkke en ik rnoesten bricigen Ín Assen;-;;ànats de herenKalsbeek.

f4ijnheer voor de halve finale van de Ruitenboer-drive,rieze keer een overzicht uanuit bet"àruu."* bron.Eerst nog even het resultaat van rJat bridgen:Alhert en Akke hebben de finare g"n""ià, {err,rijr Jappieen Freerk helaas een paar punt jeá te xoít kr,ramón. '--'Ondanks dat, toch een knidp rrsultaat.
Graag had ik bij 0rdeboorn 1 ui11en beginnen, maarqezien de uitsJ.eg van deze beslissenrie ueástrijá, be-gin ik maer bij Èet Zn.

Het zn heelt c,it ueekend Lreer een paar knaope puntjesgepakt, n.1. ugensdag B mei in en tegen lkkrum een kËu-
,"iq. ggri jk spel. en zàteeoag j. r. in riarkema tegen de
fgrlqqer een prima prestatíe-door cíaar 3-3 te JpeteÀ."ls dit blad uitkomt heeft het ztr ztn laatst,e uedstriirraI .gespeeld, n.1. dinsdagrvond, het "";ui;;;; ;;;; ";;i
in het laatste overzicht-u"n__dít 

""iio"n vorgende,n"k.



CLDtSlLliiNi 4 speelde thuis tegen L. .',j. Frí si a 1i en
moestr jammer voor cor de iloer die zt n laatste ueostri jri
sneelde, een pittige necjerlaag incasseren.
ïk meen 5- oF 7-2,
Cor, narnenJ hef- oude veterenen-ei-Êta1 en zeker or,k \./an
het tegenucordige 4er fiog h:rtelijk bedankt \roor jou
trouue opkomst, je miste nooit, ie inzet en enthousias-
me ulaar menigeen een voorbeelC aan k;n nemenr
\,rerder r,.ril ik er nÍet over uituijdenr Êt zal in dir_ blanvast no.J r.rer aandecht aen uorden besreeri .

lLi-ltPr..l!3i\i 3 rnoest naar Eakkeveen en schoot, maar r?€ruit de slof en behaelden daar Êen royale over--inninq,
I anqezÍen ze deze uedstri jd lhuis net 5-1 hedden ge,.ron-
nen, hcefde dit níet moeirijk te zijn om deze 2 puntjes
ook t,e pakken. ilndanks blessures is hel de mannen noó
Eelukl een grotere overuinning te behalen, o.1. B-0,l. s. zondeg thuis teqen 0LDtH0LïpAlt /r (inhaal"r,recl-
strijd).
f,ndanks het gelijke spel uÍt tegen deze nloeg, moet Ër
nu meer ínzítten, LreeI succes.

JLDtÊDili?í\ 2 ís de laqtste uedstrijden geheel \/ên slag,zc ook zondagmorgen te{en hekkesruiter gál<teveeen 3.
l-ret kan niet anders of de zenuLren hebben hier parten ee-speeld. '1s ze tegen Bakkeveen hadden gespeeld, r,Jas nátzeker een goede overuinning geLrorden, maar tegèn jezelf
spelen is een heel zLJare táaÈ.
í-indanks dat, na6r ik alureer uit betrouubare bron heb vEr-
nomen, toch dank zij het doelgemiddelde kampioen.
l'1ocht heL zo zijn, dan van harte gefeliciteerdr pFr uezullen het mêpr beschouL,en als een pleister op de uonde
vFn de tegenslag díe cldeboorn 1 zondag rnoest incasseren.

iilii[8il[tii l kon het zondag tegen medekoploper niet
L'aar maken en moest met een 7-3 nerjerlaag qenoegen neinên.r'1 na 5 minuten r^,as het Langueer dat rte íníAing n?m en
moest, dus alles op de panval urorden gezet.
Ir stonden dr-:n ook 2 qerijkuaardige ptoegen op het velden er uerd píttig qespeeld, toldat Binne Jan uegstuurdedie keurig 2 'ïlan omspeelde en de bal voortrok r,.'áaruit
een Langueer speler uit een scrimrnets de bal in eigendoel pli'at,ste.
iiiet nt:g l minuut te spelen in de eerste helft uas het u,eer
Langueer deL de leiding nam, rcrst dus 1.-2,

itia de thee een sterk aanvallend i.Jldeboorn, urat na 10
minuten coc r jan i''leester de geri jkmaker betekends.
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Zorn 5 minuten na de gelijkmaker raakte de keeper van
Langueer dusdanig geblesseerd, dat hij per brancard vanhet veld u;erd gedrag€Í-r,
Na een telefoontje met Langureer bleek dat de arm vermoe-deli jk gebroken ,.lr:s en hi j -3 r,reken in het qips moet.
van beide kanten uerd hard gestreden voor áe r.rónnencjegoalr en het is dan voor 0ldeboorn ontzettend jammer dat
Langureer door slecht uit,verdedigen van de 0ldeboorn clefen-sie de volle uinst toch nog kon pakken.
Hier zurlen de zenuLren uel een grote ror hebb.en gespeeld,
maar het betekend dat de kansen urel heel míniem iiSn qe-
ulo r de n.
Languleer heeft àrs. zondag Ín en tegen Tijnje aan een ge-
lijk spel genoeg om kampioen te uorden.
Het zar Lreer een zu,are opgaaf .ulorden voor Langueer, maarik zLe het voor 0ldeboorn niet meer zitten. Jámmer, ra"rniks aan te doen.
Uolgend jaar Ínaer uJeer proberen.
A.s. zondag de laatste uedstrijd thuis tegen de uesthoek
en deze uedstrijd mag vo&r 0ldeboorri geen probl€lmen geven.

ïot slot nog de uitslagen Bn bijger.rerkte stand ZB:

Tijnje - Boyl 2-2t
Cldeboorn Lengureer
0. D, V. - []e Liesthoek

J I h INLJ:

L a nquree r
0ldeboo rn
0,DIi.5.
c. D. v.
Bo yl
Tijnje

Gersloot - 0. [j. V, 4-1;
2-3i S. v. CDï5 , melandia Z-4;
3-01 0osterstreek - tJisnolia 5-0.

2A
2A
20
21
20
2A

22
20
ItJ

5
4

Amelandia
tiosterstreek
De Uesthoek
Ltispolia
0. I'1.11.
Gersloot

35
7a
31
27
tb
26

21
21
21
21
21
21

WI,l
I

,,L
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WEDSTRTJD*

Íe ZONDAG (r-a).
Na, een voorspoedige reis van ongeueer z* uur froot descheidsrechrer om 1s.10 uur 9"-ólo;;;"*ÉinnÁn J"-iili_Er'). ÍtJa 17 seeonden Lras het a1 1_0 0"". **n prima doel-punt van Liillem v. Kalsbeek.
len goed spelend 0ldebdorn zette met snerle aanvarren'rmelandia onder druk r.rat na 14 minuteÀ resulteeroË-ineen 2-A voorsprong door T.v,d.f4eer.i:mer:ndia had met een paar onschuldige aanvarlen nietveel in te brengen. [n Uander ilsil it-Uàn ek uo1 káldhaun ha yn de káarte Ur0[ii.
i\ia een korte pauze uerd er aan de zde herf t begonnen meteen voor de urind sperend Amelandia uat gÊvaarrí3ker uatresulteerde met een schot op de paal , flÁar \/Ërcjer h;durander als vanouds niet ueei 'no"ïte-mel-oe schoten,áieop hem af uerden Eevuurd. Na 6 minuten LJeÊr een prÍmaaanval van 0ldeboorn en r,rerd het i-c Joo" Tiemen,fn in de 1Ade minuut 4-n door Uillem V.K.Na zorn 15 mÍnuten spelen ulerd H.0osterbeandoor een blessure goed vervangen door H. *{euurand.iimelandia kuam 1s min. voor rrót eind; 

"Àg oíl q-1 maarde punten zaten i.n de knip, r"ret nog-;*;-óircusnu*n,*"-i"an anze'a?nvo:.dïr da! g"rukkig qóed afriep, r.o"r"-het einde vÊn de door 01áeboorn goed gespeelde redslrijd Ên kon de terugreis door (rz:il'Èo!rnsters aan_
':aard t.rordenr Lraár uÍj om g uur bi5 nranOsm" ondere'n hap en snap nog even de uedst"í3.r-À"Ln*n nagepraat;.

r'í-{fLr.UDJr - 0J-deboorn,

G. iJltsr.
* -4*-
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EIft d,lzA'.rÉRDAc

0ldeboorn v. Gorredi.ik Ztï.
lYlaandag moesten LJe een harf uur eerder voetballen dan LJegeurent zijn omdat het lste ook moest voetballen,
Na zaterdag op en uat onno zeLe maníer te hebben verloren
yan Jubbega, gingen Lie rnaar LieÊr eens proberen tegenGorredijk, r.raL alt,ijd een mobiti3t<e ploeg \/oor onÁ is.
Na uat beter voetbal van Gorredijk kuamen ze nret 0-1voor te staan in de eerste helit,
lla de rust mochten ui j het proberen en ja hoor 1-1 ,
i'i'aar mijn meninq een veldiende uitslag van allebeidekanten, Volqende ueek tegen R.U. Fr €r.l dan zíen Lle r,lel
ueer.

J. v. Kalsbeek.

GEZpcHT. 0-0-0-!-0-0-0-0-c-0-0-0-0-0-c-r-0-c-ir-0-il-0-0-D-!
Ii ndredakteur.
Redakteur.
Lay-out verzorqer
opmaker.

Kortom iemand die over ongevÊer e€njaar het verzorgen en drukken van ons crubblact*De Zr,.iart'*tittentl over ui1 nsm€n van ceert de uries enuiebe de Roos. t]iegene, die'belangst,elling heeft kanmet een van beide bovenstaande personen kóntakt opnemenên zou hÍi of =ij belangstelleing hebben dan resf nogeen jaar om met Geert en lJíebe samen te r,:erken om clekunst af te kijken.

--5--



ífl r\r-nníi ï1'!|rLb iU,Jr\ Li:, - íl .iJ. F. 3.- l- I .
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Joris.

d*i'*
t

-,LaLerdagmiddag 2 uur moesten ue tegen R.i,j. F. spêIen.Als deze jongens het hadden geuonnen, Li?ren ze op de
tr.reede plaats gekornen.
i4aar helaas voor R.ï,J. F. kuram riit anders te liggen.0ldeboorn die nog gaen vi j f minut en soeelde r<r.rám almet 1-0 voor Le staan.
0oor een mooie vootzet v?n Fieter urerd deze beheerstdoor onze kleine f"'iichel inqekopt.
iÍaar 711 die zeker schrok oÀn die r,lolte go;1, r,,rerd e\/enlater op een qelijke stand gezet.
Toch hebben LJê nog veel kansen laten ligEen.
i''let deze stand gingen ue euen om aen baÈkie.Ien kuartier na rust kregen Lre een penelly mee, maarjammer genoeg schoot Henk uat te zacht ine LJi:iêidon r dekeeoer van R.U. F. hern t,egen hie1d,
0ok il .l,i.f. kreeg eên kans, door een voorzet van hunspelerr r,.laardoor de speler vrij voor het doel stoncl,maar geLukkig naast schoot,
fen kuartier voor rust gcoorden ue nog een keer,Ien voorzet van RÍmmert [, Liaardscr Hónk hem in ksn
koppen aan de binnenkant van de paaL (qelukkig rnaar).

À,s. zaterdag tegen Harkemase Boys, de koploper.
( i" dus al ger.reest, recl. )

--6--
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ËIftcil
t-lerterp - Cldebcorn 2.

ile cruk on te r,.'innen uordt steecJs grcter. Dit is duide_lijk ean de bteke g€zichten re zíeÁ r;i;e on anqeveer9 uur klaar staan óm naer 0erterp af te reizen.Tozrs !ezeqd geuoon uinnen en her kamjio"nschap is uieerdichterbij geko-men Ír'J"rrr4u

Cnderueg nnar Ureterp uerrJ ar ipJ f " a1 gesFrroken o ver eenn.e.\r. het kampi"glschap te.nuttigen S"JoCtafeI ofl ietsdergelijks. Terecht uerrJen',deze qárrrJ",.' i:rs te voorbericomschreven, ua!t de overu.rinning op ur-f -lp rnoest Bers t -
ncq maêr Êen feil ïÍjn. í';s1 JÀn de Jonl-*n ondergetekendeals r"rissels moesr in eerste in$tantiá Ëet initiat,ief aanUretero uorden gelaten, fen spelenCe plceq uaar ua dehanden ?an vo1 hadden.
i'iaar net a1s vaker dit seizoen uerd het spelbeeld omge-keerd evenredig aan de s[and.iii gebeurde cóor Liekele p. die na een slordiqe uirgcoivln Ureterp-qoalie goed tiist te profÍler*n.íriet rang daàrna brácht de uretr"p-"unuàr de sranc op ge-1ijl" hoogte. git gebeurrJe middels **n mooie Iob.De tueede soeelfetrt bracht een beer. d zadenig dat eenvoorsprong van êÉn vnn de beide pro*iun cnterechr zcuziin geureest. f"l íTreer, m:ar sLardig aanvalJ"end Ilciebor:rn
T:ï:t,.:11:1e 9o3de kansen roestaan Jun ureterp.zerf konden ue tr.rF.e zeet goeie scorirq"[";;;;ul.*Êi*."n
T::".:!=", go,utgetter- en ,TÍnus v. d.t4. ái"t*n.Tot hel einden .tg*- flipperkast-voetbar-*u.r Eeen goalsmeer. findstand 1-1 .

uit terefonisch ingeuonnen Ínformatie is gebleken cjatThor(t-ippenhuizen) -jr-lbb;;. 
op een I-3 stancj heeflt ,".retente houden,

Dit betekent dat ure nog a'le kans op het kampioensschaphebben behauden;:1s ue volgende r""ii nor.t*Lieen zonderpunten naar huis terug stuien,
Pas daarna kan en na? aan een feestje uorden Eedacht,niet daarr/oor alo

u. z,



ilLDIBt0i:{N E:KKIUrËi\ï.-
Cp 5 mei moest het'dan qebeuren, 0ldeboorn 2 kan bij

uinst oít Bakkeveenl kampioen uorden.
'i;eL, dat het 1-1 bleef uas geheel aÊn ons zelf Le uijten
en beslist niet aen de tegenst,ander af aan de scheids-
recnter (alhoeu.rel diF vorige ueek nog in de onderaldeling
krbouterkliek floot. ).
Het Lraren de (on)nodige zenutrsn die een stempel op de
uerJstri jd drukten, misschÍen Lras het beter geureest:
Een stempel op de mond.
!i1s rrre r,,ogtbalr:Jen zoals uie praLen, dan LJaren uij halr,rer-
Lrege de competitie:1 kampioen ger.ieest en nu nioeten u,e
noq de rekener-i j van de f . U.B" êf r,iachten.
i:laar ik hoorde zondaEmiddag op het ryeld dat uij er het
beste voor stonden.
i/iaar ue ueten het niet'eerder d.ln :,1s,de bloemen thuis
in ae vensterbank staa.n en dan kunnen i.re.ze later mis-
schien nog buiten zeiten,

I'iu de iiedslrij':i.
Hekkesluiter BakkeveÊn liet nog eens duidelijk zien hoe
irrii,ant voelbal sonns i<an z-ijn en ja als je daar cp in
gaat, speel ja hun precies in de kaart en dan de,,ftrefÉrÊ" ook nog een beetje uit,builen, dan maak je het
je tegenstander goed moeilijkr ook al sta je dan onder-
aan als. zor,lal bovenaan.

In de D..iuze uerd hier naCrukkelijk op geuezen en ja
hoor, even leek hel Êrnp dat het zou iukken (t-f).,..,.,
maar o - hê - jeet, je - miÊr'lÊ. e o.. ouce recBpt (1-1).
ïoen bleven de bloemen in de Êmrner en bezorgde het tuee-
de V.U. Cldeboorn de eerste onkosten en de vrouuÊn thuis
Ínaar zitten te kijken naar die leqe plek op de vensler-
bank en mr,nlief de hele r,reek maar zitt,en "j*nEelen'r:
Zondag zeq ik het met.bloernËn (iiisschien Qaen ze volgen-
de zandag gezell.ig een drq met het gezin rJan iret bloen-
bollen,re1C i, Í1, v. naFr daL stomme voet,balveld).

Hiermee zít het seizoen er ueer opr uiI ik,:11e sup*
no rters namËns hel tueede bedanken en r+Jens ik ieder een
zonniEe zimer Ên pLez-ierice vakÊrntie toe.

Ja n,
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Zondag j.1. moesten r,rij onze
ste uedstrijd. spelen, uaÁt ue
l.,ll mochten de?e uedstrijcl nietgeJ.ijk speelden dan konáen er
eindigen.
i'ri .,êt za velJas het, nog niet,itu de uedstri j d die 0p video
!i* begonnen drarom vol goede
leuke kansenr o.2. l,jiepie Z.
Fen ilrar keer net naast., maar

a)l n--.nrr -À,!!_iLoUU,ii', 2 - E' Y.V,íiUf Ili. -
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laatste en de bel; ngrj. jk-
konden kampioen ucrden.
verliezenr êÍ't als ue

vijf ploegen met ?-5 punten

uerd vi,stgelegd,
rnoed en kregen ook
een keer op Ce I t
hÍj (ou r::t) uo,r

de scheidsrechter vr:cr

een 0ee r
en L, F.

Ct I iii (: cj l.

de rusl
nr'el i ^AIla

u'Ê Ll;rsn laarnm biij rjrt

In de rusl rJeren Lre alremaal_ even stÍl en lr.risterdennrar de ui j ze raarj r-ian ,*1 , V. d. 3erg.
i'la een p:ar,'ienLrijzinqen gingen ue-de tueede heLft in.In het begin hetzelfce oaniek-voetbal (en paniek geFluit)tot dat Lyckele sc0orrJe, 1-1,
liio u zo u h et, uel beter gae n 1oF€n r maa r nee$akkerveen kuam steeds me€r opzetlen LJ*-3r
hcAe vncrzet "l-1 van naaklen,
7a liep de uedstrijd dan ook naar

haorj. r,rrnt
ze er op een

z t n einde,
Toen hel aFgelopen Lras, keken ue elkaar
lunr zi jn we nu uel o F niet k.rmpicen.
fílaar n? urat gebel n:nar andere uitslagende beste Ccelge,ricíde1de \/an de valc*iO*

*ll_debco rn
Jubbeqa
Langszujaa!
U" U. Èergum
ïhor

l"'laar de bond moet hel ncg ,;el officieel"
Gefeliciteerd jonqensJ J

nr:gaI onzeker

bl eek , d;:l ui j
ploegen hadden:

Iit,e v, d. Larin.

huuuutigen.



i'iet noq tuee uedstrijden te qean kreqen ue nu Dio,/CIoster-
r,:o1de op bezoek.
Deze oloeg staat op de tueede plaats en het zou dus ook
esn hele klus uorden om deze ploeq te pakken.
iie eerste helft leverde voor ons dan oak maar drie kan-
sen op m;ar dezen uerden dan ook allenraal benut.
Aan de andere kant ura$ Dio veel gevaarJ.ijker. Kees keente
besl maar kon t,och niet vookoinen dar Dio ook tureemaal
zodat r,ie met 3-2 voorsprong de rust ingingen.
)eze voorsprong zau normaal LJaarschijnlijk te ueinig
zijn geureest maar bii Dio draaide het niet zo a1s het'
moest,
r-ians P, kon kort na rus-t de st:nd met Ben geueldige knal
op 4-? brengen.
Dio orobeerde nog uel van a11es maar Kees !Jns utederom
sleeds op zt n pj.aats, zadaL de vele kansen rran Dio noq
maar ÉÉn. dselpunt oFleverde.
'' an de andere kant doelpunten Lri j ook nog Êên maal en
konden Lrij vrij ueelend het laatste kuartier volmaken.

[rj . Ho Fstra,

- tl -0- 0 - c - ir - r - c - l- 0 - il - 0 -0 - 0 -0- 0-0 - 0 -0 -il - 0 - 0- 0 - 0- 0 - 0 -l -0 - 0
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B".KKtVTEN 4 - L]LDIBilCÊÍ\J 3. -
Zondag 6 mei vertrokken L,e met 11 man naar Bakkeveen,

0m tien uur b,rgonnen ue aen de uedslrijd, rnet Hans P.
in de goal, ulnt rnet het u.?rm ciraaien voór de r,redstrijd
blesseerde Kees zijn vinger en die kon dus niet in de
^^ ^ 1'!jucl l_.

lia Ben ku;:rtier spelen scocrde i-ul. Hofstra, door een
blunder van de keeper, dus i"l-1.
Daatna scoorde Nouue B. na een h;]f uur, A*2.
fr r.rerd door BakkeveÊn niet meer Boed ge\roetbald.
fr urerden daar veel fouten gemaekt en daardoor kon L. k-
kefmi-n Scofen, i-3.
Llaarmee ginqen Lie de rust in.
Kees Kelsbeek ku.:rn er de tr,leede helflt in voor l,i. de Roos.

De tueede helft uerd nog beter gevoetbald, uanl iJ. de
Uries scoorde aI na tien minuten D-4.
Uij dachten nu hebben Lre genoeg, maar voor U. de Vries
rr3s het niet voldoende, hij scoorde nog tueemaal achter
elkaar, dus D-6.
Door r,lat kunst en vlieguerk scoorde de supersnelle
Klomsmakker die ook r"rat s?n zijn Familie Lrou laten zien,
a-7.
De laatste 10 minuten uerd er nog 6ênmaal gescoord, 0-8.

Dat LJas voldoende en voor Hans P. Lias het een zesr
goed begin .als keeper, uant hij uerd niet gepasseerd.

R.H.

/','
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Elftcrl
JIi'li,lIt houd het vo0r gezien,

Het is bij het Ade zondag 6mei een beetje feest
uant dln is kieper cor 25 jaar 1id van 0rdeboorn vv qe-
uleest.
uoor het veter,inen-elftal stond hij steeds L,eer klaar
en nraakte zich dan ook vollediq Lraar.
St,eeds heeft hij zich Lreer geheel gegevBn
en je vraagt je af, Lrear zíjn die ZS jaar geblBVen.
ilok a1 heeft het Ade dan nu eÊn verjongingskuur onder-
rJ..:et r

voor f,or qaf het niks, hij is steeds
staAn.

in de goal blijven

gekuet en.
mee zaL gaan
staan,
jou geen

nernen.
voorzien
het laatst Ín actie

i\'jatuurlijk kunnen Ljij ons voor qaen stellen
dat ook voor Cor de jar-en zijn qaan te1}en.
Het kan het Ade dan ook niet bevredigen
m?ar Cor zal zondag voor het laatst het doel
fn je ureet Cor, dat *-ij cns niet vergissen
als LJe zeggBn, C':r uÊ zullen je missen.
ilok jou !.,ii11ie r,rillen urij niet vergeten':1s suoporter heb jij je volledig van je taak
Ue noDen dan ook van harte dat je srs.Zcndag
oÍn f,or in zijn laatsta uedstrijá terzijde tó
Cor, inzet, enthousiasme en sportiviteitr voor
problemen

verdedig€f,,

d;ar kan menigeen eÊn voorbeeld aan
Cor uij zijn het niet die het kunnen
ue hooen op veel publiek om jou vcor
te zíen.
Helaas zul je ook zondag r.rel eens Ben ba1 uit het net ha-
1en
mF,ar ga rizer Ín je laatste ueCstrijd niet \./an ba1en.
i6n dÍng is zeket, r1 rJeerJ de verrJódiging het soms niet
zo goed
iij hebt je eiftal al voor rneni-c nederlaag behoed,je rnag het Can ook echt rrel eens r-reten

--17--
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L'ij als [de zul1en jou inzet, sn
i.,jij zuLlen er don ook zeker bli
:Ls ue Cor en 1.:í11iÊ nog eens z
de 1ijn. rior, bedanki r-/oor a11es urai je
door met je eni-housiasrne steeds
In al uat je in de toekomst rret
namens h et lide t Co r en iJi1li e,

steun nnoit vergeten.
j mee zijn
ien als supporters lanEs

vcsr het Ade hebt qedaan
ueer klaar te staan.
rJe spo rt ock dc at

het qa je gr:ed,

-c-0 - 0-0-0 -0 -

l.rLi\Lt-i

0 -il-0

Tau degene, die enkele ueken geleden mijn
etui met sleutels heeFt geleend om toeEang
tot de kleedboxen t,e krijgen, deze r,rillen
Lerugbrengen?

Hans 3ranCsma.

4 a--

0Ldeboorn 4.
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c
0ldebonrn 1C - Uolveoa 1C.

ue gingen met volle moed het veld op. Iedereen klaar ???Het' fluitje van de scheidsrechter ging en daar begonnen
Uee
uolvega qÍng in de eanval dÍe misrukte, daarna kulamBnuij in actie. ue gingen in de aanval deze uerd echterdoor de verdedigers van t,lolvega gestopt.
De eerste helft vÍeIen er echter ge.en goaI, dit viel
ons af. ue hadden gedacht dat ue met 6-0 zouden urinnenHet'fluitje vàn de scheidsrechter ging dus sjokten Lrehet veld afl naar de box en daar stond e€n leÈkere kopthee. Door di'e kop thee ginqen L,e voor de tueede maal
met frisse moed het verd op. Het kopje thee heeflt uiel
geholpen uant dcror een JacIe in het strafschoF!ebied
van Uolvega kregen uij een penalty. Deze uerrj door5. 0osterbaan genomÊn en de kans voor een doelpunt uerdbenut. Doot deze goal LJaren ule nÍet meer te stoppen.
Kees ging in de aanual samÉn met Siebrand en Jan.
Door deze aanvel van nut te maken scoorde Kees Reitsma.
[en 2-l voorsprong en Lre gingen maar door. la uerd de
tueede helft toch nCIg mooi geëindigd, uant na Kees
scoorrje Jan nog 2 naáL, Kee6 nog 6én'keer en da;rrna J:.n
noq eens. Door dezB overuÍnning gingen de uolvegaasters
rnet een zuar t gezicht (van boosheid) Ljeer terug Áno" het
L;o l venest,,

Leo Jan Ueidenaar.

--1 4--



fr,anËsren
Zaterdag 2A april moesten L,e oin 1i uur t,huis \r,oetballentegen Delfstrahuizen ïn de ?o* hinq-;"; briefje met destanden en ue zagen dat zij 1 puni Ëou"n ons stcnden.ius dit kon ue1 óens spannËnd ;;;i";;""
ïlul" !*t qing heel anrrers rlant sietsá i:., maakte ar_ ceuLr1za, fn even later maakte ik er z-ó- u.n', r"-"o"r'Ë*'ïuut
:ï::::- iietse.r nog 3 keer zadet r.re r,,rei S-0 de rust in
v4tt.:let,.

ilu de rust ging het alremaal niet zo goed rneer ars voorde rustr aaar het hoef de oot 
- 
niut rneer, s-3 Lias al eanqrote voorsorong" Der f strahuisen rrr.il'n"t tààÀ i"q"",neen qoal te maken, Ífiaar daar stond tág*nou"" dat SietseÀ en ik elk nog een keer scoorden, zodat ue met T_1blonnen.

Uolgende r..reek soelen Llg Ljeer orn 11 uur thuis, uie uaetlukt het, dan ueer om eÊn paar puntjes te krijQ€fir

Kurart o ver negen bi j J. Ëelhlehem.

'nderuater 
reed. uooiop r""r hii qing verkeerd maar toenLr?ren ue Brr H?t voetbalvelq 1;q-teien het rjeuke"*"*.'aan. De uiedstri jd begon s mÍn. i.i;i, r"n qoéie 

"unu*r, eentikje, af standsàchotl mooie goal o_.1 .oeiroei, 1-1. _U:uI "in go*:.""="lr*rr'afstandschot, goal4'-2. I'r'u ging f.B.c. in Ëe--unv"t. L: pnepjes zou hem LiEg-t'ierken dat qilq een beetje verkuÁto, rriJ trapte de barr,rel over de lijn, naar uel tuss";;;;;i"" door z_2.Jammer naar ue ginqp.n vor goede moed i.., het veld na eenbakje thee (nou ja theejj)-""rst,uou het liet ;;-;";;,later r,rel Lreer *àl goa1, á*n schui;;r'j;1n de hoek z-J,Janko Lras nu aan de bur"b 
"" dat vond i"n*o ""* ;:'À,"Het ginq op roll"lJ"ï flur een rnooie rob z-3, zo 2 oun-ten ueêr binnen. aË ja d; scheiosrect iá" ros niet terecht,

Roelof Jelsma.

5, Êkketnanr--15--



lLil.Sillnii 1i - i'ilt;ll\lUtËr\,i5i ljtYS 3t,-
lzt erdaq 5 mei nroesten r,ie tegen Heerenueens Boys voet-

n,'lLen. ó
ije EinEen et me!: rtoerj e moed tegen aan, aanqezien rJe de
uitu-redstrijd mel 5-1 eeuonnen hadCent
In de eersle helil uaren ue ue1 steeds in de ?tÍtLrêlr
mear er kuranlen noq niet meteen qr:rals uil.
fi, oncoueer 15 minulen r,:erd er d:n tcclr een goal gemaakt,
1-: doar jybrand. :r r,:erd noq r*rel :inee r,,e11en, rn..ar er
':ie1en !ÊEn gorls meer in de eerste helFt.

-l i/\TiuJ i .

i;r- Luee r*risseld in de rust (Henkie 1,,d. ir en Joh.:n T.
erinn;'::rinus J. Ën'!iilfries U. eruit) en een kop thee,
qing=n uË €r ueer teqenaan.
ili: ncq qeei'r I ninut,en scontde Leo: 2-J,
I,-'en 1:.. ler i,reid het 3-l door Êen eigen goe1.
f"let begon nu meer op prijsschieten dan op r:oetbal te 1ij-
keno 4-:.) uerd het door Sgbrand, 5-{-r. dsor Jan Li. en 5-D
door Cees.
i.le kreqen nsg uel kansen, maar het bleef 6-Í.

ielle ï.

an snelers en 1eíder.s van C iunioren,

Gra-q uou ik jul1ie el.len bedanken uoor rJe fruil-
ni:;ni die ik heb ontvangen tijdens mijn blessurÊ.

iien6 Knoistra,

--.ï(
'Ub-



-ie D PuFiIlen.
0LDi3[Cni\i - L'l]GUIf R. -

Zaterdag 5 rnei, bevrijdinqsdagr fioesten Lie voet,ba:llen
tegen LangHeer.
Ue hadden de eerste helft de aftrap tegen.
Langueer kreeg een p?ar hele kleine kansjes, rnaar die
uerden niel benut.
ïoen ineens begon $ietse ri, te sprinten, Janko paascie
cie bal voor hem, Sietse Í. nam de bal mee tat vlrk vcor
de goal , zet.Le de keeper op het rrerkeerde been en schoot
de bal tussen de palen docr, 1-A,
Uerder urercj er in de eerste helit niet meer qÊscoor{:J.

RUST.

De lueede hel f t uas nog rnaFrr
scoo rde tegen en dat vonden tli j
fel tegen ?Êirr
In dat lieten LJe merken ook, u.rant Sietse i,,, knalde de b',:l
onder de 1rt in de gc;I, dus ?-1,
fven later kreeg Langueer een kans maar ik tekl{el-de henr,
een vrije trap die oveiigens naFst ging.
.r1:nko kreeq noE e€n pracht kans, maar schoot de bal a?n
de onderk:nt lran de lat, de bal stuiterde fli,ê! beneden
maar zaL er j"mmer qenoeg niel in, zoncjej
Ien spel.er van Langueer moet Xander 0. Lueem:a1 in het
oog hebben gesl:gen.
'an het eind van de uedstrijd heefL Xander met, kluíten
modder geEooid, Lr.:ar ik overigens niet, bij ïrlas, m;ar de
eindst,and van de uedstrijd Lras 2-1 vDor ofisr

Sietse K1a:s de Jong.

4n
-ó I ?--

5 mÍnut,en jonE o f Langr^reer
niet mooj- en ginqen er



E-Peteclt
'JldebooIn - Uol veqa. [-FupÍ11en.

lien uur moesten Lie voetballen in ijldeboorn oF 7-A apri1.
r,, e usren nÊg maar een paar minuten f,an het voetballen
of Lute H. schoot de bal in de tcur,-ren 1-0. In deL bleeF
het ook steeds i.n de eerste helft.

P?uze"

lla de pauze schoot , rjen F. de bal in het doel, [n dat
cleed firjen p. nog 2 keer. Dus het uas inniddels 4-il ge-
uorden.'ie hadden nog eeR paar rninuten te qaan of
Ronald(i<oeman) schoot de bal in het doel.'Je konden er
niet meer in krijgen dus het bleef 5-0.

Uietse Huisman,

--'iB--
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F-puoillen.

LanqezL,aae - 0ldeboorn 1-5.

Net à1s voriqe ueek vertrokken ule rnet 1Z spelertjes
en ygel FUppCIrters uit 0ldeboorn. l,iu machten ue getukkig
op É6n nê alLemaal nee spelen.
í4aar LJe stonden nog maa: nat in het veLd laen l-angezrJeaq
aL Êen doelpunt, rnaakta. Dit Lieten u€ er nÍet op zitten
an a1 gauL; maakte Harm een doelpunt voor ons. [n Fieter-
,i te maakte de iueede. Zodat ue de rust ingingen mel ?-1
voor ons.
Na de rust moesten LJÊ er hard tegen Fan uant Langezuaaq
Lras ook sterk. f'laar toch kuamen Br nog drie doelpunten
voor ons. Ha.rm, Pieter':rte en Siet,e máakt,en er alle cirie
êÊn. 1.,1e gingen dus r,.reer met eBn blij gevoel nrar huis.

lJdo ilijkstra,

- 0 - c - tl - il - {t - 0 - c - 0 - il - 0 - 0 - il - 0 - 0 - 0 - il - il - Íl - fi - il -.t - c - ! -,3 - 0 - D _ 0 _ n

-- 1 9--



r pupILLIi{.
l[_DiBCCnrj - 5 v. THil il. - 2-1 .

'Lie rnoesLen voetballen tegen een ploeg die ook nog
qeen uedstrijd verloren had.
Zenuu.r;chtic meer met frisse moed gingen Lie aan de
e'l anurs!jr

In de eerste helft rriel er een doelpunt voor de tegen-
nartij.

I'la de rust gingen Lre proberen cok een puntje te
krijcen en dear hebben ue hard voor geuerkt.
fn Siete heeft dan ook tuee maoie doelpunten ge-
maakt.

\iolgende ureek gcan ue naat ïijnje en proberen daar
ook te uinnen en danr.......

irlario Erandinea.

T C I R TJ O C T f N..

D PUP iLL Ti\J :

C lUl\ICRf í,1 :

I pupILLi'[i:

A JUilJTCRTI.] :

Uoensdaomíddac 16 i',LI
te Scharnegoutum,
7'ïïRiJi,G 26 riII LJispoliaffi
ZaTtRiJ',G 26 tï[I ïhor

-

te Lrppennul.zan
ZATIRD G 75 ÀUGIJSTUS
te Beetsterzuaag

Jeugdbestuur.

- -20--



Doordat Harke Hartrnans een betrekking buiten Cldeboorn
heeft gekregen, en deze ook nogal avonduerk ooleverdn
ui1 deze storrpen met het secretariaat van de V. U.
01 deboo rn,
Ce vereniqing zoekt nu dus iemand die in het bestuur
zitting u.ri1 nemen en de corrBspondentie met de f , U. B.
t.ril verzorggn.
De uerkzaamheden bestaan uit het uekelijks vÊrzenden
v"n deruan de leiders ontvangen uredstrijd formulieren,
het, bijhouden van de ledan- en donateurs-lijst en be-
anturoorden van vregen ian de fU8, elk voarjáar ouer
de completitie-indeling van het nieur.re sei zoen,
Afgelastingen En terreinkeuringen verzorgt onze secreta*
ris niet. U zíeL, onze goed bijgehouCen administraLie'.j
verqt maar een enkel uurtje per ueek, Lloor deze functie
zijn dames nat,uurlijk ook uelkom.

Bijna is het dan zover daL onze k;:nt,ine klaar is, en als
het, eenmaal zover is moeten er natuurlijk ook Ínensen
zijn die daar achter de Lap r,riLlen staan.
Bij voorkeur zoeken LJij enkelen zauel dames al-s heren
die bereid zouden zijn'een voL seizoen bij alie ued-
strijden de kantine te r.ri1len verzorqen.
Sij de kantine-dienst uordt oak gerekend het verzorQsn
ven rje thee voor de voetballers in de pêuze,
legenen die bel;rnqstelling hebben kunnen kontakt, opne-
men neL het best,uur vocr naclere informatie oF toelichting.

--7_1 --



fr"ïs\

i@rrl*oxro:

'V;

. Na enkele jaren voor onze vereniging de lot_to en toto administratie te hebben- ueízorgd,heeFt f,oba Vink nu gevraagd oF iemand anOéráhet zau uilIen ovsrnemen.
Nu de snackr,ragen langere openingstijcÍen

heeft, kuramen de-avonduurtjes vooi de lolto/toto in moeilÍjkheden en dat is voor een goedverloop van de afhandeling niet bevorderlíjk,
Uandaer dat uij om veranderÍng zochten, endat trouurens niet lang behoeÊáen te doán
daer lJendy Hoekstra zích 

"pontà"n 
-;";;;ïibaar

stelde.
U zult het hopenlijk r.rel gemerkt hebben,

maar voor het afhalen \/an prijzen vanr,f heclenkontekt o,irnemen met Uendy.
Voorlopig ?fÍjflt de avond dat zíj thuis blijfltvoor het' uitbetalen vïn Ori jzen 14 AND:"GS', VU[,JtjS
ven 19.0t1 - 2C. Cil UUR.

tr zullen nu nog uel enkelen zijn die zich
aflvragen r,.rie [lendy Hoekstra is, màar harr le-
vensoartner is Piet Tysma, (ooooh) en zíj
Lronen p .ULUS FCLKËRTSt'i'HIRÍ\[ Z], Tel. 1BaT,

-a
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Íi.ig Seheidsrechter

Il.l0 H. de Jong
f4.00 A, Ijassing
!3.30 J.v.,1,8erg
14.00 A, cle Jong (H)
I4,0C A. Dijkstra
11,10 D, Sokma

ïi jd &nelgereg$Er

lli. 00 il. Agana
12, l0 j. i r:egte
).6,\i i"J. Drenth
14.00 t. rte.long (J)
12.45 G.P.i'.d. l.lasr

11,00 A.v. ideenen
11.08 5. de Jonq
I?.{t5 J. Boers
f0.00 i{.J. lJremstra

08-05 SC Eoornbergum-Heerenveenee Boys
09-04 0Ideboorn-Akkrum
0.t-01 Bakkeveen-Haulerli jkse Boys
10-02 0.0.V.-De Sweach

iunioren C
ZAÍERD46 1? t4rr- 19e4.
le klas C (lr4)
07-06 0ldebcorn-Langezwaao
08-E5 sv 0lyphia-Hiidam
09-84 Heerenveense 8oy.s )C-FC rblvega
0l-0J Nieuweschoot ZC-De BIesse
l0-U2 Udiros-Sporè Vereent

2A

,O

fr
)L

I0.00 R.
i0.00
L2.tO
11.00 J.
tl.15 È,

de Boer

llu i der
,\ijaem tt

/'J'-

zondag senioren
z0NpAG 1t r,tEï 1984.

ae--!&s-!-i!q1l
08-07 Boyl-0.N.V.
09-06 ïj..in.ie-Langweer
i0-05 Gersloot-Amelandia
l1-8,1 0ldabosrn-De Westhoek
01-01 sv. 0.D. I.S.-Oosterstreek
1Z-02 fJispolia-0. D. V.

zaterdag senioren
ZATTRDAG 12 I'IEI 1984.

le klas 6 (0I9)
* 08-07 Bideboorn zm l-Àk(ium zm I'' 09-0ó 0,ri.T, ír-GorreCi.ik zn i

10-05 R.ll,f. J-Hout.lgehage zn J.

11-04 Jubbeqa zm ?-Dà Sweach zm I
12-02 Harkemase 8oys. 5-Eastermar Z

iunioren A
íRrrnorc tz 14ÉI t984.
2" k1"" -*.tC7)



5t

VOC T Lí L]

.' lgemene Jaarlijkse LedenuÊrqadering
van de V" U, 0ldeboorn te houdcn op
\1ilI JD U 13 fï[ ï 1gg4 in
Cns Hui. s.
ÀanvarnQ ?J,DA uutr

(*o

i1 1

Á

n

H

9.
'1 0.

tl.

1 , fipenine.
?. ítededelingen en ingekomen stukken
3. Uast,stelling van de notulen van de algemene leden-t'ergadering van 20 mei 1983.

Jaarverslaq sBcr. 1gB3-1984
Jaarvers), ag j eugdcornmÍssi e

Jaarverslag penningmeaster lgB3-1994
iïapport kascommissie
Benoeming nieur,r tid kascommissie
Segroting 1gB4-1 985
? ULL

uitreiking beker van verdienste, Bn benoeming nieur,llid van de beoordelingscommissiá
1 2, [Jestuursverliazing

aftredend: H. lrandsma, niet herkiesbaer.
kandid=at: J. v.d. Veen.
aftredend: H. Hartmans, niet herkiesbaar,
kancJi deal Lrordt bi j aanvang van de vergadering bekendgemaakt. .

Briefjes met tegenk:ndidaten kunnen tot de aanvang
van de vergadering bij de voorzitter uorden inqelóverd.
Ro ndvraaq
5luitÍng.

0ldeboorn, 7 neí 1984 Het bestuur.
--24--
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