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0ldeboorn ZlYl heaft op 27 akt'. de uitr.redstriJd tegen EBC
eEn klelne 2-1 nedarlaag moeten LncaEsBtBÍto AIIa hoop
om Lraar aena een paar punten te pakken L,ae gevestlgd op
de thuisu,edstriJd tegen HJSC, lvlaar alle lllusles uerden
de kop lngedrukt urant de gasten bleken ean ploeg te heb-
ben uaaraen de Boarnsters niet kondan tippen. In tegen-
stelling tot Eerdere r.redstrlJden kon 0ldeboorn nlet vÊr-
hinderen dat HJSC kon voetballen zoale ze zaj-? uilden.
DE liel.held dtg 0Ldaboorn r,lel .eens ten toon heeft gs-
spreld r.las ook' al nlet 'aanr.lezig sn de ultslag naat ik
mesn 5-0 ln hat voordeel van de gasten uas zeker niet
geflatteerd te noBman. Het 7n zaI á.5r zaterdag'LrÊsr
thuÍs tegen Scharnegoutum t70, zeker uÍt een ander
vaatje moetijn tappen om ravanche te neman op de daar
geleden nederlaag van 3-0. Ook ln de thulsuedetrijd
op 1? floVr tegen Nyland zuLlen alle zeilan biJgezet
moetan r.rorden-.os uaêt Eens tot uingt te koman..
Er moet voor gsvochten uorden en dan zal het zeker Luk-
ken, dus Jongens zer. em op,



0ldebosrn 5 stond zondag 2A okt. voor sen moeilÍJke op-
gaaf . 7e moesten namanliJk bij de koploper ttde Uáldenit
op bezoek, Da pLoeg die met aen maxÍmale 6core o.l.
10 punten uit 5 uedstrijden, fier de ltJst aanvo€rde.
En r.lat n!Ërnand ja, ook Oldeboorn 5 nlet, veruecht had
gebeurde,- Ze kregen de eerste nederlaag te veruerken en
0ldeboorn 5 naín met Ben keurlge Z-1 overuinnlng de
punten mee naar huis. E€n fantastische prestatle en
door die uitslag zíjn ze met 4 punten uit A uledstrljdan
eên goede mlddenmoter gêuord€n,
Dtt ueekend de thuisr.ledstrl jd tegen Akkrum S .
Vele supporters L,aren naar het voetbalveld gsgaan om de
verrichtingen van dat Sde eens met eigen ogen te áËÍt-
schouL,en. EÍgenllJk aen r.lat uonderllJk elftal, met orBoanlge retounlarg Bn voor de rest kun Je het uát leer:'
lingen noeman. Uandaar ook dat er gesn vLoaiend veld-
spal op de grasmat uerd gelegd. Al gÍng het allemaal
ulat onsamenhangend en niet te vergeten erg hard, uat
zÍjn oorzaak r.rel gevondan zal hsbben in nàt feit dat
het Êan echte streek-derby !Jas, met in de eerste helft
toch uel Akkrum de betere ploeg, misschÍEn ook r.rel door
hat r.rind voordeel. Dat 0ldeboorn met 1-1 gtng rusten
L,as eigenliJk tegan fE varhoudíng Ín. Na de rust e€n
Íneer aanvallande thuisclubr r,lat ulteindef l jk ultmonde
in nog 3 goals, zodat toch uel met A-1 verdlend gÊ-
L,onnen uerd. volgend ueakend vrij en zondag 1g nóv. de
retÈrn.tagen Akkrum. Reken maar op. e6n urarme ontvanget
of llsver aen branderige ontvangst.
Íïaar toch moet een ovEruinning mogel.iJk zlJn. Nog tot
slot een tip, laat het recreatíe voetbal bIiJven.

0ldeboorn 2 onlving vorig ueekend Hubert Sneek 6 met,
een in de eerste helft gelijk opgaande strijd met u8-
derzijdse kansen maar gescoord uerd er nlet.
Na de rust bracht Oldeboorn .tuee frisse krachten in(toch uel een versterklng'L.) en zodoende begon hat
allemaal r.rat beter ta lopen. Al met al rJerden er dan
nok door de Boarnstare 6 doelpunten gemaakt Ên spor-
tiaf als 26 L,aren kregen de gasten er ook É6n vêFtr
Ean uÍteindelijk rlante overL,inning.
Zondagmorgen de uituedstrtjd tegen GAUC 4. in Grouu.
0ndanks dat ze niet op volle sterkte uit konden komen
uas het Dldeboorn dat vocr de rust ÊEn 4-1 voorsprong
Írêínc In Ce tr.resde helft geloofden de Boarnsters het
uiel ên kulamen dus behoorll jk onder druk te staan,
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íYlaar ook Grouur kon dtt niet ultbuitenrmet een 5-Z stand
maakte de scheidsrechter Ben eind aan deze minder goe-
de uledstrijd. lriaar gauu uergetan dus, het belangrijkste
ís de traee pupten zijn blnnen.
A. s. zondagmoigen dan ueer BBn thuisrledstri jd en r.lel
tegen FF52, Een middenÍnoter, dus gezien de stand mag
dit gasn problemBn oplevarenr Íïlêar Lr€es g6Lraarschur,ld
€n onderschat ze niet. Ook cp 18 nov. rJser €en thuis-
uedstrijd tegen F,C.Negurant. Dit schljnt een heel
apart elftal te zljn, urant als ik me goed heb laten
inLichtan heeft de scheidsrechter aI 2 keer een uled-
strijd bij hun gest.iakt, Houd dus het koppie er b1j.

0ldeboorn 3 zag 28 okt. de thulshredstrÍJd tagen Blde-
holtpade 4 afgelasten en moeàt dit r,laekand op bezoek
bfj DI0/0osterurolde 6. Bij deze stug verdedigende
ploag !,aren de Boarnsters niet bij machte tol het
straischopgebied door te drlngen an lukte het aI aÊn
enkele kaer dan blaek dat de afmakEr nlet aanruezig
rrrssr lïet het klelnst mogeli jke verschll n.1.1 -0 r.rerd
er verloren. Uat inhoud dat hEt Fiere ongeslagan record
hiermee is gebroken. Het betekent ook dat het SdE ueEr
rnet beide(voetbal)benan ln de schosnan staat. Uan dÊ
andere kant bekeken, een beatje trots rnschten za rustig
zi jn. lYlaar ls niks verloren. Alles ls nog mogalijk due
Laat dE moed nlet zakken. 0p 11 nov. êrsr zondag komt
Haul.err^rijk 4. Als het 3de dan de domper te bovei is
moet het mogelljk zijn de beide punten thuis te houden,
Uok op 18 flovr B€n thuisr,ledstrijd ên denk dan maar ssns
goed aan de geleden eerste nedêr1aag h,ant dan kont
Dï0/Uostaruolde 6 bij jullie op bezóek, en is de gÉle-
genheld daar om eans goed revancha te nemen op dE daar
geleden nederlaag.rllles zal zeker op alles worden gezet orn dat te reall-
E8 ren.

0ldeboorn 4 , hlerover kan tk korf zijn. DE reis naar
Harlingen r.rerd ultgasteld en ook dlt r,leekend hoEfde
tJldeboorn 4 niEt binnen de lijnen ta komen. Uolgend
ureekend naar Leeuuarden bij Rood Geel ? op bezoák. Híer
moat aen overuinnlng mogelijk zijn aangezien de gast-
heren rode }antaarndragar zljn,
Het moet \rÊer eans tot uinst komen dus hier is de kans,irrs de bond niat een Lredstrijd inlast, 1Ë nov. Lreer vrÍj.
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uldebosrn t had op 2ë okt. BÊn vrij ueakend en moestCit ueekend proberen om op de inge$lagen ueg voort te
taan, Thor L,as de bezoekende vereniging. Uas dan ditniat da beste r.redstrijd van de Boarnstàrs, het uas
allemaal uat onsanenhangend 6n Ben mooie aanvaL uerd
ïËlden opgtbouuo, ook hàoden de rijnen urat meer moeten
i"?ordËn ingeschakeld. í,iaar ondanks dit Lukte het de
i:mernsterselectie beide puntan thuÍs te houden. Hat
i',ierd Ír..1, sËn 3-1 overurinning, misschien mede door het
r,,sÊr maar Ssen uedslrijd om LJ.:ttTt van te Lrord8n.i".$r zondag gaat het lste naat Tjongerm Boys, ean ploeg
*ie ondanks dat za hekkesluiter zijn s{rms voor sen1r'IêFràssing kan zorgen" bi3 nlet onáprschatting moet heÈ
zeker moge"l"i3k zijn om Lreer z punten aan het tot,.arl tcete vaegenr uok de r,legk daarop ueer een uetr,ledstrijd.i-'it zaL zeker eeBn makkie ucrden r.r,int uosterstree[ isthuis een moeilijk te versJ.ane ploeg" r'roch uldeboornÊr in slagen 1 puntje t,e pakk.en dan zaL rjit zeker 6sn
knap rasuLtaat zÍjn. Nu is de mentaliteit bij het 'r ste
urel ze van "urij gaan heL veld in om z punten] u*,nt brajuiLlen uinnen". t n ik kan hierop allsen maar anturosrdàn
van ttZorg dan dat, dit gebeurdt',
Allen veel succas. -

A, Nijholt.
- fJ - 0- 0 - il'- t -0 - 0 - 0- u - U - C -0 - íJ -n - 0 - U - C- 0 - CI - 0- 0 - il -U - 0 - D_ U- U

Tot slot da uitsiagen nog en de st.nd in Zde B.

"i$--g!.l-t- 4- no vn

Tjanger Boys
Thnr -CIsstarstrsek, 1-4. ílldeboorn -Thsr.' r-1.i,,JispoJ.ia - Ëayl n-1. TÍ jnje -t^rlspólia3-0,filU Tijnje g-1. fieisioot -ilOv 1-?,festhaek Ëerslost i-1. Zandhuizen -Uesth . Z-1 

"
Stand gerhalLie

OD V.
Tijnje.
Boyl.
Llo st e rst r eek.
ïho rn
Gersl"oot.

!-1 5"
9-',l4,
9-1 2,
9-1'r "g- g.
g- gn

Zandhuizsn. g* B.
0ldebasrnn g- T,
Uesthuek, g- 5.
Uispolla, B- 3
Tjnngerboysi B- Zu



Van het bestuur

Van Fg beetr+gigtqJ?1.,'-
0fficleel, hebben Jullie op de Algemane ledenvergadering
voor hgt laatst iets van ons gehoord. lJaarom uas het de
hoogste ttjd om iets van on8 te laten horen, 0e kompa.
title draait al r,regr voLop. De kantiner dle afgalopen
zomÊr klaar gekomen le draait goed, mada door de goede
$aÍnenb,6rk1ng van verschillende ledan C. Q. donatBUrBr
De kantine is geopend tl jdens thulsr.redstri j dan en ti j-
dens de trainingen van de aenioren
rn uáfa" b"t"tl"ïi- tot eFn uur na de uedstrtJd ":!-,ll?i"-ing, A11e-elftallen hebben nu sËn Islder of speIBr,/Iel-
dei r.rat tot nu ioe goed draait. H. PcepJes vervangt als
;;t nodig 1s R.Tysmá, dle ure hterbij beterschap toe-
,"n""n. óoX nei íoatÉalkrantJe komt L,€er geregeld ultt
onder goede letding van G. da Vriee.
uf j àf í bestuur veígadar6n om de turee uekbh en JuI.Iie
,rifá"-"áf AeÀt<en. tó Oat, qodÍ9.. Dl! is dus r.rel nodÍg
;;;;i er alti jJ r.rel ingekdmen-stukken zi jn al: b."h?l:
del.d moaten uorden. Ook filosoferen h,e over "fosKomsE-
à"ár"ni-roà1" z nleuue kleedboxen er bfJ urat ldeaal
zou zLJn, vangnetten achter de oefengoala, verllchting
langs ds op'rlJueg etc'..
J. Brouuer u"ii"ó"nr.roórdlgd ons in da sub-sportcommlseí'e
vàn gldeboorn, día door fiBVtrK.NÍJdam ln de "grotB"
;;;"4;;Àfsgfá van Boarnstarhem riórdt vertegenuoo.rdigd.
fliá"fÀ brengt hlJ onze L,€nsÊn naar voren dle al dan

;i;i g.à"""Éteerá Bn Íne€gÊnoman .uorden.naar de gameen-

ià. oJx iiSi', ,,,à in overlág met de andere voetbalveranLg-
inó"n ult áe gemeente om volgend jaren Bên Jaarltjks
t"i"g1""ànJ, ÉoarnsterhÍm-toárnooi ta organlsstFBr -
Nu hebben L,s Juffre r.lat verteld r.lat Br mom€nteel zEal
g"Uó""á. Zijn Êr nog vragen of u111en jullie lets'
ieien oaf fráUUen juÍtta nog klachten, kom gerust bij
onsr uant vragen koet nlets blj oflsr

Het bestuur.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0'0-0-0-0-0 -0 -0-0-0-0-0-0-0-0-0- 0
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ï rainings*n uksrl? s t, Ts p

Fi Jssyss!: -! is_ !r!sg_dt
1 . [. v. d. Krieke,
2. J.lïeester"
3n S,0o$terbaan.
í+, F. T ysma.
5. J. u. d.Uoude.
6, Th. vrd.lYlBer,
7, U.'Veenstra.
I, Kl. Fsetma.
9. U'Kalsbeek.

'10" P, Rodenburg.
11. lïonkia de Jóng.

ïian.
30 okt.

24.
?3.
ll.
21 ,
18,
17.
1.7rta

16.
,ttr
I J.

13.
( Favorletschljf).

Klaas.

-0-0-0- n-n- n -0-0 -0- 0-0- 0- 0-B- 0- 0-0- 0-0 -0- 0 _0_ 0_0- 0_0_ 0

7e Elftal zoterdag
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f.B.C. - 0Ideboorn Zn.

ue vprtrokken rnet 14 spelers richtlng 0oatsrzee.ZodatBr lflndaes êên niet aan de bak kon, ff"áut er door ons
ïel! afgetrapt Ul??x a} sauL, dat d; làgánstander uarfeller speeïda. Dlt rÈsuÍts'rde ook toi:kansen voor[Bcr maar verder ale aan bal tegán-aà*paar kuamen zeaek niet, ïn de tueeda her.ft gi;g r,ài fi"t ons uÀ|u",uit esn korner van Lotke koptá rjeó;; t. in 0-1,iir.erna -ging tBc 1n de "anv"í. Eai JiÀptápass o v'rrechts uaar de tegenstander eerder uïj -lrs 

dan ÊeR vsr-dediger van- ons. sipke !,as ar ,i{gBr"pËn' *""" kon nietbr j de ba1 zodat gr gescoord r.rerd-t-i: Hi"i"u ri;;g;;-"Lrlj een niet te mlssàn kans. Lolke ging voËr de keeperstaan, deze trapte zr.lak ult en precies in de voeten

Wedstri ersla



\-jan Henk Uink.
maakte [Et naq
Volgande uaek
qiÍí'Í-4:c

lJez* sctrÈog tcen naa*i* il',r*n latsr
?.-1 rJu* hgbben ure r.rser verlorER"

t,eqen l-lommerts-Jutryp hoperr LJË oË inÊar

?1t verslag is geschrevÊn door mijr
ik dus.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-CI-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0_0*0_0_0_0

0ldgboorn 7n H.J,S.C. 3 11- rg4,

Nadat snige heren .vrljdagavold lung na hadden gezeten,
moesten Lre aantreden tegen HJSC(op-zaterdag).
van de uit-club kuraman veel supporters ínaB, ulaaronder
Êen Hear Bakker, van de Gereformeerdg kerk(ta voetbajlkijken) Englisch styl e?? {red. ).Na de opularnnlng begonnen ?3 man fanatlek aan de ued-strlJd (r,rarmlng up; dus. ).
ilí8""!i:H0333""3roË83;"fÀ llaTin' d€ leidlns met 0-1.

Het bleek al gauul dat HJsc een klasse beter r.ras en rnet0-2 gingen ue-dus ook da rust Ín.In de tueede helft(ous de rust ult), glng het net zo.7e r'raièn €n bleven gÊu,oon beter =oáát-0ráeboorn er:Áiet
1an te. pae(nlEuura kieren????) kuam eR d; uÍtsl"g 

"srO-dan ook 0-5.
Zou het er aan llggen rlat ZaterdagmÍddag 1 van 0ldeboorn
sen klas te hoog speelt??
Ik-denk van ual,

Lolke Akkerman.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 0-0-0-0-CI -0_0_0_0_0_0-0_0_0_0_r!

illrl'Nr$
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Hs ff$F*s$

'p*%p*%p*%p3ppl
ó

!.iqla!_ocrn 2 - fiubert Sneek 6,

Harke.

*0-0-0-o-0-0-0-il-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

?B*1 0- r 94,

Bndat' voriga iJeek het programrna ar door het slechte !.,Bar
Lrag uitgagoold moeeten L,a nu proberen om L,8er aÊns 8Ên*radstlija ta uinnen. uít de laatste 3 uedstrijden siàchts1 punt. Het vEld uas goed te bespelen, hoer^rel'op un["-1a plaatsen zbremvliezen aan te raden uaren.ue oegonnenrnet de urind in de rug en da ueteranen Ívl.v.d.uarf en t-.
luupjns op ds bank. D€ laatste vlagde vaortrefrerijk.ilver de earste halft valt uraÍnig tá vertallen, qe"Ë
goa1s, veel gemiste kansEn onzeizi.jds en S6n árie-
keurde_ goal, uaarin da scheidsrechter als enÍge uanhgt veldt eBn buitenspelsituatÍe inzag. Na ruëtr vBr-sterkt met da routine van de veteranei, gingen ," fu-rieus Ín de aanval.Opnieur.r horpen rr,€, oóg"reiue kansen
om zeepr totdat Harm de openlngstreffer-op iiin naam
kon. schri j ven na goed storend r,rerk van L. boep ja". u;dachten nu verder afstand te kunnsn nÊman hoer.reLTinus daar anders ov€r dacht en ook r.ral eans uildescoran 1-1 dus. H.5, klg"g nl,eur,re hoop en k"egen ántgagoade kansen sn kreeg TÍnus de kans om zÍJn róut goeáte makeri dsor een harde schuiver van de dóellijn t; -
halen. uÊ kregen mgar vat op het spal mede dooi kondi-tie qabrek van de tegenstandars.
voor r.le het zelf door hadden standen r,re met s-1 vosrdoer doelpuntsn .van Lykl a zx, Hendrik 1x en "good oldrttddie edstr$m. Ua speeLde een gerronnen uedetrí;0,uelke omschr€ven kan urorden ali de r,radstriSo mËt'oevele gemlste kanaen. uorgende ueek moeten ue uesr uin-nen an noB kans te makên op €8n al dan niet verdlandBbroodtafel.
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3e EAtuI

Bl.ggbogrn 3 --.DIB :-!ogterr,-olde.
Na drie vrija zondagan mossten L,e nu naar DI0 ooster-
r,loJ.de. Nada[, L,€ geuóonte getrouu eerst Johan uit bed
hadden gehaald, zodat ue ln leder geval aan rssBrva
€n een ilaggenist hadden, vertrokken ue rÍchting
0o st e ri.ro I de.
l,la uaren nog steeds ongeslagen en d.eza LiJn uilden lia

il::ï'i:ti: :;ï;:r"il3"li sau6 durderrjk dat dft moei-
rijk zou r,rorden, DI0 hantearde steeds de buttengpel-
u"ï, r.raar r.rlJ dan ook steeds u,BBr ln lipsn.
BfJ asn gellJkopgaande striJd-kragen L'€.nog esn paal-
kaisJes riaar-dit-kr,ram btJna-aLlemaal uit de tr.reede fijn.
In d; eersta halft biJna Ëen eigen doalpunt van DIo na
€Ên vooràet Van K. Kalebsek ínaar de keeper redde knap.
0io daartegenover counterde na Ben verkaerde pass
keurlg naar 1-0.
0ver áe tr^reade helf t valt etgenli jk ueiníg te vertel-
lenalleEri dat Plater dE rleer alLaen voor de keepar
veracheen maar halaas in de handen dazer echoot 8n dat
onià-keeper Sipke a€n paar keer snel uit moaat koman
gm ergar te voorkomen. DÊ r,ledstrtJd doofde toen ult
als een kaars.

Meint.

-0-0 -0-0-0 -0-0- 0- 0-0-0-.0-0-0-0-0-0- 0- 0-0-0-0-0- 0-0-0-0

--9--



5e EIftglI

De Uálden 0ldaboorn S. 1-z (o-l ).Scheiderechter: uan Suíeten.
toaechsuL,Êrs :2009.

0m half elf vertrokken uê vanuit rt Doelhof naar Dam-
'uoude vGor ds moellljke uitr;edstrijd t,egen koploperrde uÊldêDtt, dle nog geen verliesp;,nt rráo(ro ,ït-Ëi.
l"n de Jong vond de vertrekti jd te Laatl àus L,as t,i:! s nachts al ueggegaan', maar veretand ván aardriJksl
kunda of kaartlezen zal hl j r.iar. nosit krlJgen oaË.
{d?t geboren an niks bijgeïeerd), n.f. "tàic op nátveld van veenuouden sËn shagje te rokan. Na er s te
hebnen doargest,ookt kuam het bij hem oF dat hlj r-rel
eena in de fout kon zijn gÉgaan,
Leíder Hank de Jong u,És helemaal 0tRElïUg, of dat, nuyal ïijn ?oon kr.ram of van de nachtfilrn rtlpettersfr 

,dat laat ik i.n het midden"
7a, en nu de uradstrlJd, die liep hslsmaal volgensh?t boekJe, voor ons altháhsr Na 20 minutan kieef vla-via Itgoord-oldrf slmon visser de bal in bazi.t, Rlíeenvgor de keaper gekomen tikte híj beheerst in. verderzijn L,€r voor de thee niEt in moàrriSxnedan geueest.
Na veer gespetter van de laider in àe ruet, -bagonnán

lr€ vo1 goede moed aan.de 2de helftrr,rat rnetáan rleerin Êen doelpunt voor ons uitmonde án Lr'ar uas het
Simon die loeihard inschoot, duars door het net hBsn.Dit begon de tegenpartlj te vervelen en ze begonnen
?en tegenoffenslef, uat pas tlen minutan voor ttjd1n een doeLpunt resul"teerda, ook nog door aan misvgr*stand tuseen KLaas Àkkermans an de Èeer"
Usrder onthield de scheidsr?cl!?r de tegenparttj nogtuae panaltyls. Dlt vond hij tÍ"jdbederf i orndat àe Báardeza toch uel stopt.

l
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7o hadden LJÍj êr ÊEBr t.rae punten bij. 0nno Bargsmanog bedankt voar het lnvallen en verder hoop i.k dathet stadion volgenda ueek in 0ldeboorn om rrárr elfultverkocht Ís, n,1r dan speren r,re thuis de streek-derby teEEn Akkrum S, Tot dan,

de FeEr.

-0- c- D- 0-[*il *0-0-0-0-0-n -0 -0*0_0_0-0 _0 _0 _0_0_ 0_0-0_ n_0

lldsboornS-Akkrums 4*11*r94,

K. A.

--11--

ucor rust Ê;sn lets beter spelend Akkrum, HalvÊrLlÊgÊhelft flo: 1 scsorde Akkrum 0-(}, Nog u*o* rust maakteonzB mlddenachtervelder, door Ben r.liruar van armsngn' banen, de qeli jkrnaker. za zLe je maar Lrasr dat hi ide gcal van de tagenpartÍj ook noó kan vlnden, -'
De gemirídeLde teeftíjd van de Akkiummer ploeg zal z.a
ongËï/€rer de helft zijn geueest van din van de goarnster
veteranenn zsdat in de pauzÊ terecht Llerd vÊrsnder-stbld: !r D'at u,re aï nCIg_ niet Lrarsntt"
0iÈ pakte achter geheel anders uit.
Na de thea Êen dominarend 0ldeboorn dat door middel
van een hard uerkenCe K,v.d.V, al spoedig CIp ean Z-1voorsprong belandde,
H, u. d. i,leide maakte ondanks dp geboo rte van z I n zoon
J- lr
Nu uerd onza keeper ovgrmoedig, ïn plaats uan met handen
Ên voeten eloeg deza nu met zfn hoofd de ballen ult dedoelmond. Tenslotte maakte P'letro er A*1 van Bfl:, zo klsm0ldeboorn 5 naar de bovenste heLft.van de ranglÍjst,No! evsn volhouden jongens, dan zit'eruel eeí uërrie*tafsl in, uant daar bshoef je tagenuroordig níat r"""-
kampioenvoor ta uordenr



Delfstrahulzen 1B
r.reÍnlg

Aldeboarn 1B
vaEl.

In dlt 'verhaaltj'e ga tk jullte verslag ultbrengen ovsr
de r.redstriJd $elfstrahulzen Aldeboarn, dler hoeulel
Lje toch geuonnen hebben, zaêr sleeht voor ons verllep.
Ulak na áe aftrap gtng het nog uel aardig goed en al
na enkale minuten ófst Anne'bedrijfsleider Sohan het
bali.etje tussen de paaltjes kr.lljt te kunnen 0-1.
Na dat doelpunt ginb het-optimisma an ook het egofsme
hoogtiJ vleren an daardoor tlsrden sr ook maar r.relnlge
van de vele kansen benut.
Zo r.lÍst Harry er €an ln-tE krÍjgen O-2, nEt zoals Jan U,

dle ovên later nr. 3 rnaakte. 0-5 dua.
íïaar onzê tegenstsnder deed ook nog mee en deze had in
de eerste,ihBlFt r.lelgeteld drle grote kansen gecreËerd.
Tuae ddarvan konden nog net door de rechtsback ln s€n
doettrap omgezet r.lorden maar de derde rasulteerda in
een doel.punt. 1-3.
TiJdens de pauze L,€as onze captaÍn ons in €en furlauae
toáspraak op het fait dat at z89lr maar dan ook zsar
slecht gespaeld uard ên dat het nivaau van da spelers
niet veál hoger lae(volgans de captain lager) dan dat
van aen zekeie l,J111yr dla vaak ni.et tot dE ultblinkers
gerekend r"rordt, (miaÈand. talent)
zua de thee begaven Lre ons mPt, nog natriLlende tronmel-
vliezen(inOiei nlet geknapt) en met a€n lete verandard
elftaL, naar het tarrein.
Zo k,.raá Hlnse-Jan er ln voor trlout-Jan, kuram RenS op
keeper Siemen utn plaats an nam ook Ïeun zijn plaate in
het elf,t,al Ín,
Voor de tuEade helft geld hatzelfde verhaaltje: Ueel
genkoel, veel blunderer uelnlg kansgn.
Toch kuaman er nog r'lel doelpunt€Ílc

--1 2--



Jahan, ceea, iari de s. 8n Harry. uisten bi jvcorhsei.il n$iienige kansen te banutten(A,Sr6) 1-?, - "*rJ
0aarna regende het echter Élunders.zo schcot Harry egn paar keer over net zoals Teun,Halry uist, later toch nog aÊn doerpunt ia maken 1-g,Hat mooigte doa].ount uas uel van Jan v,die, ,rrrr Ài:dat 'rel vaker doet, heel behaerst à; b;t vsnaf de rech-ter_vlauqel in hat linker hoekj* pfaàt*iË.
Hee:- gÊuoon dus ï-9,
ulak voor het eÍnde; maakte Itxtt nsg Ëen af schuueri jkeblunder door vlak voor aen lege gáal oo"" te ecr^,tË{;n,Kort daarop maaktertdiezalf darr-:afi d; n, 

-rrut ecnter"- '
goad door fir, 10 te scsr€n.
Dus eindstand I-10,
P,5, Valgende raeek spelen r.le thuis,

Uilfried Veltrnan,

-0-0-0-0-c*0-0-0-0-0-0- 0-0-0-0-CI-0-s*0-il-0-0-f, -0-B-0-il

ïre tegen irnsum voetbalien,

niet een in.
Ín.
helft beter tian de tweede

ïrnsum was in
{ doel-un}en.
..n zo bleef d"e

Fauze

de twe'- de helft

eindstanà, dus

iets beter en

Siete.

scoord.e

-- 1 3--

E Petesr
Zaterdag ] november: moesten
osr half elf.
je eerste hel,ft kre{en .we eï
flnsun kreeg err ook niet een
Toch voetbaliien we de eerste
he1ft.



01<ie )oor:l :S * ttead $wart 2B

0m II*15 zyn wy begonnen net rie we'ls$pgd DeaÍitrap was gedean
rl

en Jan Ce Êraaf kreeg de bal. en hoppa I-0 Een paar

nintrten later kreeg nji weer de ba}. en ja hhoo weer een goal.

2-0 tr{aar toen kreeg Read. -$iEart de bal en }tarinus was er

even niet by en de bal ging in de goal 2-f. Maar wy kregen
de bai ïreer en Jan naakte er 7-I van

2e helft
Kees R en Rene K kwanen er.in \roor Harry B en Jan 1F

De tweèe helft glng beter d.an de eerste Rene kreeg de

bal en een voorzeten !./eer en goal door Jan d.e 0raaf
4-I en za girrg h"t doof 5-I 6-I raaar toen kreeg Read Swart

de ba} en ja hoor een goa-} goor fi,ead. Swart 6-2 naar toen

Jan de.bal weer en een goal 7-2 l4aar toen gebuerde er een

wcnder lfi]-].i V naakte ult een voorzet van Rene

een goal- Íbppa 8-2 in delaatste minuten kreeg Joban T

trog een ba]- op de s]-of en de laatste goal was gezet

9-2 en de puntqn rraren !íêer binnen
De Voorzetter

--1 4--



D-pup111en.

Zaferd;:g zs moesten L,e voetbalr.en tegen da TJongerboysh,a L,aran biJ het vcetbalr;eld,van de í3ongerbÀys"en ;áhabben uEL tÍEn kugl gevraagd uaar trai-voEtbalverd r^,assn ja daar LJaran r^,iJ ár, voàr de "rrui uieef het 0-0 .Johannes Pr:epjes en Jan v.d, Vlr.rcht ,noeslen sr na delylt uitn sn toen k.r.lamen r.rs ue€r en hat st,ond 2-1 yonr0ldeboorn. En de eindstand uas 2-z,Eei{s3a en Arjenhebban doel gemaakt..

Johannes Poepjes"

-* 1 5--

Zaterdag g november moesten-L,e sper"en tegen Rood Zu.,rt"0m 9.1s uur vertrokk*n 
"á uit-oiáË;;;";:Naar de Knipe.Na uat lnspelen glngen ,á r,á{ ;;i;-;;,""io"n L,a afgetrapthadden ging Rood'zvárt áirect ln de aênval.Hat r.rerdataeds gavaarf ijr<àr voor ons doeloNa verscherdene-goeie 

"Ëautng"n-u"n-:JI"o uooratra r.rerdl"t 1-0' zo ging.-het nog À"n pogE door, totdat r,,ij r"satmBsr zin in voetbalr.en iregen, t'taar rruí neái 
"og-ËoIi"keeper uas haast^li"l 'ta pàsseren. Net toen ,.,ij lrsgreen .kans kregen floot de bchalasrJ"r't*, voor de rust.Na de rust had Rood Zr^rart oe. aii;;; ai'na ,^,at pingeienr'lae- hat 2-0.Toen *regÀn-r.re- steeOs [ieár k"n""n het duur-de lang vogr u,e scooiaen. Íïaar toen-À."r.t* sietse Akker_man aen doarpunt ' z-1 " ue braven *tu*Ju 

';;r;;"iijr.^ll;,
het lukte niat om te scoren, In de ràa[sta rlnuten tik-te Sietse A. tB kort naar Janco ;; to""-"""d het t,ochnCIg 5-1,

-B-0-0-0-0 -0- 0- 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 0-0-0-0

3-1.



Als je zo op het voetbalvald komt en je ziet daar lri
a"-iinioran BrCr0 Bn E een leider flulten, d"l Yo91 je
E* óp sÊn g*geuen moment urel. eens gefrustreard dat el
Ëi: Iepaa]áe overtredingan niet gefloten r"rordt. DIL
;;Ë";i-Uàn Uf3 de speLeis LreEr lriitatie ta Lrseg' ïJat
naiuirfilf< ooË heel loglsch is. Zo-oo[_afgelopen zater-
;;ó; É; ii"p"n bdj verác!illande elFrallen leidsrs te
fluiten die volgeis mtj r,rel de conditlGt moeten hebben
o*-goáA blj de Ëal en áaardoor dus goad bij het sg8l
;; Ëii ju"n] Íïáar het spel r.rerd uat uit de mÍddenclrkal
bskekei €n dan ontstaan er overtredingan zoals duuen
en trekken L,aar hslemaal niks aan uordt gedaan.
Ài" ja bij deze overteedingen nlet opt,reed uil het op'

een gegeven moment r.lel 6ans ult de hand lopen' Blj da

ói* án-Et s is dit nauueliJks .mogetiJk maar daar mogen

de leiders toch niet van ultgaan'
ik iou bíJ dezan de lelders dan cok graag advis'ren
om €en kuisus te gaan vo19en9 dan uleet Ten u'aar m'n
*à" bezig i.s. 0ezó kufsusáen beginnen binnankort u'e€r

;;-rfjn teef leerzaam. Dit ggfd voof:.J.auqdvoetbal-
i "iOái", 

j eugàvoetbal spelleíd€trs r achel dsrecht eroriËn-
i;ai;; ácËetásrechters veldvoatbal, etc..Heb zou eÊn

goed ii.ng zijn als er hier ult gldeboorn L,eer mensen

aan mÊs r'riLlgn doen. Uanng€r 0ldebsorn vocr aen 5-taL

""n"iàu"echters 
kan zorgen hoeven ze ook nlet steeds

;;;;;-iàiOer-i""u9 te ia11en. Uanneer ja al"s voetbaL-
f!"-"topt f'"U 3e oák later nog aen. hael. lauke hobby Ên

váef ie ie ook"nog helemaal Uii !tt voetbal betrokken.
ik rroóp àat ar mÉ,€r m€,ns'nrmet miJtzo ov€r denken.

Ien supgortende scheids-
rech ter,

- 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 -0-0-0-0-0
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t t\,$

Op vrijdag 9 november"

houden wij weer

scHuï
IA$SEil
van V.V.Oldeboorn

te Hotel Goerre$

Aanvang 20.00 uur

--17 --



zaterdag senioren
lAlrRpflr 10. NpVtlrBtR l?g_4:

2L' k I as_ t) r, llílf,:
08-r2 0idebocin em-Scharrreqoulum' ?0
oc-o; H.:.s.il-\r rtarrri
10-06 .t-, 8. C, -5t or;!,ó(icls' 64
0!-04. Akkrum zÍn-[zun
i]Z-u'r_j i,c.P.' 6.í-Afrln

iunioren B
./AIi SDAC_ t0 NoVt!.lBr-R 1984.

te kles D (237J
10-06 Nieu{eschool 48-01íleboorn
07-05 Peacl snsrt zB-lleeronveen 38
08-04 Delístrahuizen-SC Joure tg
09-'0) Íijnjc Z8-0urlehaske 28
0l-02 Heorenv,Boys 5B-Niuenschoot lB

iunioren C
zArtFpA.GJO N0VEIf,ER 1984.

,e tiaa H (rlt)
ïd--ï6, s.,.--oïtFFi á-tli ldan
07-05 Udiros-Tijnje
08-0ó Bakkeveerprle Sleege
09-01 rle Griffioen-Reed Suart
0l-02 0l rleboorn-Sp. Vereent

pupillen D
ZATERDAË IO IVlVEItrR 1984
Xlcs {I2
EfrFGrsloot-0ldeboorn
0l-01 5C Eoornbergun-l{ispol iB
06-02 Íijnjè-Tjonger Eoys

pupillen E
zrlsq4c- rg novemen rgeg.

Xtas izq
05-04 t{.1{. 5. -otíleboorn
0l-01 lrngm-Akknnr
Oé-02 tlerge-6.À.V.C.

't4.0Í] A.Oost
14.10 t.P, Uei inEs
t4.00 H. Lgndstra
i4.00 H.v.d, Veqt
14. J0 H.S. Br.jeitter

TUrt
11, B0
11,00
1t .00
l I.00
9.00

10.00
10.10 J. Groen
l{t. }o
11. l0
f0.00 H.F.l(. l(uipers

9. ]0
10.00
10.00

9.00
t0.00
10.9c

-e-ga- fl

-- 1 8--



fr*g*Ígïg,,senioren
08-07 0Irleboorn zn-Nijl€nrl
09-06 [ J. S.C, -StorínvogeJ s' 64
t0-05 t..B.C.-0uíehaske
0l-0] Akkrun ,n-Arum
12-02 Scharneqoutum'70- r.0.P.'63

iunioren B
ZAÏEROAG T7 NOVEI4BER 1984.

5e klaq t (228)
07-0ó Rearl Snart 2B-0lrleboorn
08-05 DelFstrahuizen-lleerenveen ]8
09-04 Iijnje 2B-SC Joure 38
0l-0] Heerer:t,,Boys tB-F.F.S.
'10-0? l$ieuneschoot 48-Nieuweschoot

iunioren C
zAïERpAs l? Iot,ErFgR re83.

]e klss H (.3I5)
07-0ó Ucliros-l{i lrlam
08-05 Bekkeveen-ïi jnjc
09-04 rle Griffioen-rle Elesae
01-01 0ldeboorn-Rearl Srert
10-82 s.v. 0lyphie-Sp.Uereent

14,00 J, rle.lagsr
14.]0 H. de Roos
14.00 R. de Bcer
14,00 A. de tiries
14.U0 Í-.'.',Klaerberqerr

11.00
r1.00
1t .00
9.00

r1.00

lij! Scheírlprechter
l0.l0 L. l{ieling
10. 

'BIl.t0
10.00 J. Bruinenberg
10.00

JË u6pygF ïBArLË rpER _riltl._ ArGE{EilE 3At r S .OJL"g rp I rC
Bertcmd vcor . pereonGn vrn l7 jarll rÀ oudêr di! bclàtt (rillr;o) rordcn,/zijn Ft hêt

lcidir4. gcvcn .lrt Jtuldl!È voetbrll*r in ór lorftijd*krttgoric ven
ll trn 15 jrer"

: rlr kursistrn cÊrl theo!ÊtllctË Íl êrn prakti.c{r b81a te verochalfan n o9
verpqtroordc ríjzc trrinlrp ca rcdetrijó4:l*iding ts lrrtrlcn gËvÊn ran
jeugdvoctballcre.

| ! ,, lclurcn, narin nr*n bofrandeld thaoriavctbtl. rpclrcgclr,
praktljkvoetbrl voor d! jrlrgd Gn .pcll.iíing Gn & voor dcrc-kumu:
rEodzskllijke Algenurr B.da 0ptÈidiíB

Lltcrstuur : rorrlt ep dr kursun uit!ËlÊi!|.
€xcncn,/dlplolo: rryl hat aindc vrn do kurauc rordt arÍr crnn rfg:rmr. !fj, rfic hct

crrrDcn Ët pad gcvolg hêbbg1 tfgrlGgd, qltvrrïÊÍr hct diptn
JrugÉvoctbrl.l.iC.r Ên hct bcrlJc A.8.0..

: f 100,--.

scHE rPs qEFH ? ER_,V.f LpVoE T sAL
Ecstcmd vocr I persoÍren vsn 16 jsei en ouder óie tÍllen gsan fungeren als schaid€rëchter

ln het valdvostbal.

f,ocl

Onvoag

Íoslcn

Docl

Omvong

KosLen

Llterotuur : tordt op de kursus ultgereikt.
txomcn/dtplomo: aan het einde van de kursus wordt een exarnen aFgenonen. gij een vo1.doende

restltaát xordt aen dipLoírs en een embleeÍn uítgirelkt |íaerna ean prakt.ieche

: do kursisten veettound te maken nret het toapaesen ven de veldvoetbalipel-
regàle en met de roethodick yan heL direkte iei.dlng geven in de sport.

; 30 lesuren raarín tvórden behandeld epekegels, leiding gev€n, spórt-
gezondheids.lêer en adrniniatrEtie.
Daelnaast wordt bij een santsl wêdstrijden stage gelopen,

periode begint.
: f 29,--, --1 9--



zondag senioren
ICNDAG 11 N0VÈHBIR l98dt.

t
2e klas I {801)
08- l2 Ooetsrst reek-Zandhuizen
09-07 Tjonger Boys-Ol<leboorn
10-06 s.v, thor-Boyl.
0l-04 lrlirpolia-Eersloot
02-01 0.0. U. -Íle l.lesthoak
iÍ'k-lás t LUI/r
nE:ï-Ák-ffi;-FR. r.. s. 5

14.00 B.r. Stobbo
lê.00 J. Stths
14.00 A, Oijkltra
ll. l0 K. S. il,ol lee
14.00 P. Doovr

f4.00 S.0. Ucetrema

l2.t0 tl. de Leeuw
10.00 C, Goudenond
14.00 H. Rettsma
10.10 J.C.P.rle Vries(J)

I0. 00
i0 .08
tc. 0c
10.00

l1 .00
e.00

12. 10
:1.00

09-07 Bakhuizerr l-\ieurreschoot 4

io-tó Lemíner 5-llubeit Sneek 6

I l-05 Íerhorrre-G.A.V.C' 4

* 0I-04 ílldeboorrr 2-Í-'F.5' 2

4r: klse J i828;
i0-06 ïffiËÏTFrrle 4-DI0/0osterwolde 6

*

07-05 Oldeboorn l-Haulertliik 4

08-04 s,v. 0lyphra 6-Renado lt

0?-01 5C Soarnbergum 4-Akkrun 4

5e klas H (8lB)
10]6'6 F-;fê;Ïr;I 7-Biack Bols 5

07-05 Warga 6-0osterlittens 5

08-04 Nicator 11-TrYnwàlcier: ó

09-01 Rcorl 6eet 7-0ldeboorn 4

zondag senioren
zoÊoAc r8 NÍlvErcER ]984.

20 klas B'(80J)
d6--ffi AËffi -tc€k-oldeboorn
09-06 fJoàger Ooya*8oyl
I0-0i a.v.. Thor-Tiinje
0l-03 *islblia-Ílê Uesthoek
12-02 Zandhuiaen-O.D. V.
le klas r (8f7)
l5:671ffi;un-t:N I euueschoot 4

O9-06 Bakhuizen f-Hubert Sneek 6

10-05 Lemner t-G.A.V.C. 4

1l-04 ïerhorne-F.F-S. 2

01-0f 0lcleboorn Z-FC Nasurant
4s klas J (828)

* I4.OO A. Ílein
14.00 X.S. Nolles
14.0C J. Dijkstra
11,t0 T. Foks
14.00 S. v. Wijk

14.0Íl trí. Zrart
t2,50
10.00 F.ll. ven Gorkum
14.00 P. Rookg (l{)
10.]0 R. HoEkÊtra

1Í1.00
r0.00
12.10 A.v,rl. l{eer
10.00

*
* 6i:6'e-d'iï;6ootn ]-0!0/0oaterrolde 6

*.

08-05 s.v. 0lyphia 6-HsulerÍtÍik ó

09-04 SC Boornbergun A-Rênarlo 4

lB-02 0trleholtParle 4-ïijnie ]
>e xras c ie,7i
07-06 Akkrm 5-0ldeboorn 5
08-05 íl€ lrlalrlen 4-A.U.V. 2
0l-01 hlarga 5-Sleuflhuia J
te kIB6 H (8]8)

Iack Boye !
08-05 Nicator ll-0osterlittene 5
09-04 Roorl {!óal ?-Íryn*Êlrlcn á

10-02 Frieeland 7-Harlinqen 5

10.08
10. ]0
9,to

e.ó
I?. ïl
II.OB
Il .00
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