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Ouerzichtffi
*** **{Ê* **** :lí * :lcll' *'l**

0ndanks het uel zeet slechte L'B€r in het laatste r'leekend

Lran ApriI r.lerd €,r toch gevoetbald en de resul-taten LJalen

ook al met het ueer gelijk.
ó; te beginnen tbij hel 1fr, r.rat een unieke kans kreeg orn

zich veilig te siellen, maar dan moest uel van Akkrum uror-

den g€uronnen,0; f.ort [e zrjn de geboden kans urerd niet 9e-
nomen.Ook Akkrum vocht voór de laatste kans sn met succes

uanl de Boarnsters gingen met 2-1 het schip in en staan
à"n nu gelijk met Aklrumr Êfl mogen dan nu samen de rode
Iantaarn dragenr
0LDtBCICIRN r on{urnq ?? apri} koploper 0. D, u. ÊÍr uas hier
qárekend op *"n ,pánnelg partijt je voetbal, het. pakte he-
Laas heel andere uit. Als'veriaóntende omstandigheid gold
zeker de zeet harde ulind dr,rars over het veld. Het u'as nu

ook L,eer niet zo dat het talrijke publiek het r,lel LIoor ge-
zien hield maa, ," ztn uel verrekt van de kou. o.D.ur L'as

"int van plan Èeide iunten Èe pakken r,rant de riante vooF-

"prong 
van 4 punten Lras al- geslonken tot 2 puntel 9F de

Ár, Z-goy1. D;-zenuuren zullán uel een grote rol hebben

qÁ"pe"fd btj d; gasten terr^rijI 0ldeboorn vrri kon spelen'
uitlindelijk behield 0.0.U. nog l gyntje over r^rant ze

moesten geno"óJi-ne*en met *ei gelijk apgl. En dan met het
vooruitzicht s-*ei tegen Tynje uit betekent r'rel dat de

kamploengkansen behoo rlíjk ztil geslol!t"n'
OLDEBSERN 2 wae niet bij 

-macÈte om Akkrum 2 van het kam-

pioán""n"p afl-te houden, Al hielden ze in Akkrum lang
standi de zenuLJBn zullen. ook hiar Êen rol hebben gespeeldt
t;;. áchter Akkrum halveruege de ?e helft een 1-0 vooF-
sprong nam. L,as het verzet gábroken en moesten ze toestaan
dat Akkrum non3x het net fion vinden en de enigzins ge-
Ff"tteerde uiislag toande echter r.rel aan dat het kampiaen-

""n-n 
uiLeindel'jk brj de sterkste ploeg is gekomen'

Gefeliciteerd Akkrun 2.
0LDEB00RN 3 dat momenteei- goed in de
áán 0ldeholfpade 4 en Fresteerde het

race liqt had geÊn kind
0m met dubbele cÍjfers
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te uinnen en klimt z.e langzamerhand mooi Ílp de ranglijst,
0e uitslag 1A-2 laat niets aan duidel-íjkheid te urensen
OVef r I
Ook OLDEBOORN 4 moest EGrns LJGler aantreden an uel thuis
tegen Harlingen 5. Hler L,on de techniek het van de inzet,
Da Ínzet uan de Boarnsters uas niet in staat het de Har-
lingers lastig te maËen en de uitslag 4-Z in het voordeeL
van de Harlingers L,as dan ook terecht en het zal voor da
0ldeboorn 4 dan osk niet meer mogelijk zrjn om die gehate
onderste plaats over te dragen.
0LDEB00RN 5 presteerde het indertíjd om. toenr Bfl nu nogr
kooloper de Ualden e€n overurinning af te pakken' ÍvJaar de'
Ualden liet zich niet ureer verassen en 7e namen dan ook
duidelíjk revanca door met 4-1 de Boarnstars van het veLd
te sturen' 

uitsragan 4-s meí.
0LDEB00RN 7n kreeg nog e€n kans om degradatie te ontlopen
maar dan moest rael thuis u,orden qeLronnen van E.B,C'
E.B.C. , een rniddenmoter dus breer eÊn zurare opgaaF, 0nze
jonoens hebhen er alles aan nedaan maar eÊn paar lullige
goals teeen en ja je bent -geklopt. De uiteindelíjke uÍt-
slag 3-1 in het voordeel van E.B.C. betakenr}e uel dat
0ldeboorn nu hskkesluiter is en hat een hele opqaaf zaL
uro rdan om met nog 1 r"rÍtr^redstrijd te goed deze Lreer ovË'r
te dragen. lvlaar moerl verloren al verloren geld nog eteeds.
0LDEB00RN 1 r,ras dtt r.reekend vrr'j maar 0LDEB00RN 2 speel de
donderdaoavond 2 mei Êen belangríjke uledstriirl voo r de ?e
plaats in het klassement tegen Nieuureschoot 4.0p de
ranglljst de firsr 2 en 3. Van krachtverschil lras dan ook
geen sprake maar ual L,as het 0]deboorn det een 2-O vooD-
sprOnn nam. Uel moest uorden toegestean dat Ni.euuaschoOt
nog een tegengoal scoorrls maar verder lieten de Boarnsters
het nlet kornen en hadcjen za deze belanoriike uedstriid
keurlg in hun voordeel besllst.
Jamrner dat Ín rle uÍtuedstrijd tegen Hubert Sneek op zondag
6 mei de Boarnsters geen vulst konden maken en moeEten
toezlen hoe de Sneekers met €en 2-A averuinnÍng aan het
lanoste einri trokken. Oit betekent uel dat de 2e plaats nu
Lreer oedeeld moet L,orden met filieur^leschr:ot.
0LDEB00RI! 3 cntvlng in de thuisuedstrijd tegen Boornbergum 4
geduchte tegenstand. Bii de rust L,as de stand zeEr terecht
nog oelijk nl. 1-.1..' Het overviel de EoornbernumBrs een
beetje da|" de Boarnsters na de ruEt nog esn Jokar achter
de hand hadden. Oeze ioker, ook r.lel genoemd het kanon, vol-
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lrok het, uonnis vo6r de Êoornbereu'"mers r-net 2 fraaie kogels
zodat de Boarnsters toch sok ue1 varrJiend met 3-1 LJonnen,
ze zrjn zo langrzamerhand mool opgcklomrnen op de ranElíjst.
Ze zullen met de 3,e olaats zaker tevreden zijn.
0LDtBÍl0RN 4 moest bI Trynr.ralden op bezoek en ze presta€r-
den hef zouaar een gelrjk sper ui t, het, uuutr te slBDan. Het
zar nÍet veer bet,ekenen in cie stand uan{: díe rode lantaarn
hebben de Soarnsters te stevig in hanrten om die nog te
kunnen ouerdraqen met nog 1 thui sr.redstríjd voo r de Èoeq,
0LDIBOORN 5 kreeq de kans oil revanche t,e nemen op de in
Liarga r,lat snsu verloren r.iedstrijd. Deze kans r.rerd met beide
handen aanoenomen en nu Lras het {larga dat met een nederlaag
genoegen moest nemen, De uitslag 2-1 in het voordeel van0ldabocrn 5 uas zaker niet onverdiend te noemenr @n beteken-
de een mooie afsluiting van deze competitie. Doórdat decompetit,ie ten einde loopt ís het uel berangríjk de stan-
den van de verschillende elft,arl-en Êens te bekiten.
0LDtB00RN 7n staat met nog 1 uituedstrijd tegen-T.0,p, r63
te goed op degraderen. Oit gezien de sfand uan de laatsts3.0p de 9e plaats Stormvogáts t6a:1g uedstr. 11 p. voor16 tegen 55. 10 Akkrum Zfvt-19-11-ZA-A1 .
11 , 0l-deboorn 19-6- 14-60.
0LBtB0CIRN 1 zar vermoedelíjk gonoegen moeten nemen met aen5e plaats. Hj.er de stand.
1, 0.D.u. .19 - 31 - 59 12
2. Boyl 19 31 - 48 28
3.0oster

streak 19 - 27
4, ïynje 1e 24
5. Oldeb. 19 - 23
6. Gersl. 19 17
OLDEBilOÊN 2.
1., Akkrum 18
2. Nieuueschooà 17
3. 0ldeboorn
4. Bakhuizen

51 28
55-?7
49-31
31 34

34, - 90 19
-2/t-75.-?1
- 2á'- 54 - 3417

17 -18 42 24
Die 3e plaats uiteindelíjk een goede prêstatie kan niet, meer,1n gevaar kbmen, fr ls zelfs nog een mogelíjkheid om Benplaatsje op ta schuivBil maar dan zar Ni.áur.rèschoot deiaatste uedstrijd moeten verliezen en de Boarnsters de thuis-uedstrijd tegÊn het altíjd J.astige Bakhulzen moeten r,rinnen,
Ook OLDEBOORN 3 Ís op e6n keurige 3e plaats geaidigd en kan
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doordat ze zrjn ultgespeeld terugzien op een uooï hen goed
seizoen. Stand hÍer :
1, DIO Oosterb,olde 16 25 48 2A
2. Renado
3.0ldeboorn
tt, Tyn j e

r 15-22 52 ?3
16 22 48-22
16 - 19 - &7 35

OLDEBOORN t+. lïet nog.1 uledstrijd te spel.en kan deze ploeg
niet meer die snderste plaats verlatein, Zíe hier de stand.
7. 0ostarlittens 5 15 - 9 - 45 56
8. Rood Geel 16 I ?7 88
9. en laatste 0ldeboorn 4 15 - 5 19'- 56
Hopelijk voor de jongens van het 4e volgend Jaar uat meer -
SUCCB$r
Ook 0LDtB00RN 5 is uitgespeeld an daarmee definitief
geeindigd oF een 6e plaats van boven, DB stand hier ie als
volgt !

5, Blaur.rhui s 3 14 1g 30 - 30
6, Oldeboorn 5 14 12 27 36
7. l,JargaS 14 12 -18 36
3. en laatste Akkrum 5 14 I - 16 - 28
0p 12 neL de restjesdag vap de f.U.B.r de laatste ued-
stríjd van het Zfï en rrBI uit tegen T,0,P. r63, Ook deze opgaat'
bleek te zL,aar, Het draalda uit op een 4-O nedarlaag voor
onze jongens r.rat meteen inhoud dat degradatie esn leít is.
Degraderen is niet iele Lraarvan je zegt gelukkig maar toch
ís het voor dit ploegje misschien niet z,o êtQr Steeds moB-
ten verliezen verbetert de animo niet. Toch hebben za keu-
rig volgÊhouden en vandaar dan ook volgend jaar maar L,eer
met goede moed er tegen aan urant Êên ding ls zeker, het
ZPI mo et blíj ven,
0ok 0LDtE00RN 11s nu ultgespeeld. In de laatste uredstríjd
uit tegen de Uesthoek r.rerd nog een 1-1 gelijk spel. behaald.
Uan het 1e kan dan ook gezegd urordenr zE hebben zich keu-
rlg gehandhaaft. Dal betekent echter niet dat de supporters
zullen zeggen ze hebben best gadraaid dit jaar, daL zeker
nÍet. Fr uerden soms LulI1ge t^ler{strijden verloren, korL en
bondin, er had meer inoezeten.BlijFt dan ook nÍets anders
over dan maar L,ser goed voorbereiden op het nleuue seiesen.
uant 0Ideboorn 1, uitelndelijk het vlagoeschip van de
V.U. Ol.daboorn speelt een klas te laag en zal dan ook alles
op alles moeten zetten oÍn aan de uensen van de supporters
te voldoen.
0LOEB00RN 2 speelde zontJagmiddag ook zrjn laatste r.redstrijd
en uel thuis tegen Bakhuizen 3. De ftro 4 op de ranglijst.
Het resultaat LJas dan ook een knapp e 4-0 over'talnninn.

-5-



llet 2e heef t deze competiti e leuk rfleegedraaid. Tot eenkamplnenschap is het, echter niet oekomen. Het resuLtaat
een kerrriqe 3e plaats ls nÍet sLecht te nogmen, maar ookhgt 2e speel$ een klas te laag en hier geld oo* hetzelfdeals voor het eerste. volgend iaar in de klas L,aar ze thuis
hrJ rÊn.
0LD[800RN 3 uas uitoespeeJ.d. Deze ioncens kunnen terug zienop een noed sel,zoen en het resultaat sen kelrrige 3e piaats
!.ag_gt_ltjn en daar zullen ze zeker blij mee zijn.
ílLËtBÍIBRN 4. Di-e iongens hehben qedaàn urat i", konden, 0okzondag thuis tegan 0osterlittens s hebhen ze echt hun bestgedaan en het resultaat uras dan toch nCIg 1 puntie, hetr'rerd nl. aen 3-3 oelíjk speL, Dat neemt niet uea dat zede hele zomer met die rode Lantaarn moeten sjouuen.\loor het \/olgend seizoen er naar ureer met rjeielfde in-
zeL en plezier'ar tegen aan en dan komen da punties
\./anzel f .
ïnt slot CILDfB00RN 5.
lloor het eerst draairfe 0ldeboorn met 5 zonclag senioren.Eigenlíjk een uat anart oloeaje best,aanrte rrit veterancn enheginners. De resultaten Lraren dan ook erg uisselvallin
or 8r uit r/an r-le koploperE r*linnen en rlan thuig ueer met/1-1 van díezelfde oloeq verliezen. Het uas dan ook eenmoeilíjk t e beoo rí:lelen el f tal. íïaar uiteindelijk op de 6eplaats van boven eindigen is zo gek nog niet, v"i.t de ande-
I? ktlt be.keken op 3 na onderst áinoigÀn is niet zo bÀst.Zíe hler dan rfe moeilÍjk te beoordelan ploeg, Het is maarhoe je het bekíjkt.
Dit uas dan \1oor dit seizoen het Laatsta overzicht enook al omdat ik deze zomer veel van de boot hoop teprofllteren L,êns ik heal sportminnend 0ldeboorn eenpracht van een zomer toe met daaraan gekoppeld eenprettige vakantie.
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Ie EIftaI zondag

De Ueethoek - 0t deboorn

0e laatste r.redstrrjd voor beida t€ams. Dit Lraa aan het-
spel duidelíjk te zien. Tomeravond voetbal noemen ze
daL, het is uel f s middags rilaar ja.
Deze uredàtrijd urerd besloten met Elan gelÍjk spelr €o
zoals U ueet levert dít 1 punt op en met die punt er
bU zullen ure op een 4e af 5e plaat,s in de cornpetitie
eindigBfi.
Ue bedanken HarkB voor het meespelen, deze had iets
met zrjn broek ofl zo ( gehoord hoor).
Dit L,as ook Klaas Drachtstra zrjn laatste uledstrrjd,
deze is uel urat verandêrt sins het begin van de
cor.rpetitie; €rl het einde.
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ívlaar hoe hU er ook uitziet ofl doet L,s hebben veel
voethaLplezier bij Klaas aehad en bertanken hem \íoor
het trtinen sn hegeleiden.Ook de supporters be-
danken Lre \/oo r de komst, e1k e zondag Lreer.
Nog het toernooi in Grsubr zaterdag 1B mei en dan
is het pper L,achten op het volgenrl eeizoen en op
de vol.gdnde trairr€rr Dan biina uergeten, maar niet
hausr- de leider , de Heer È. Vissór . OezÊ nan heeft
veLe taken, ik zaL een paar noernen,
- Voor grBnsrechter spelen
- trainingspakken halen en brengen

sorns rle blaU{r€t shirt.s halen
fo rmul i eren
- soÍns moet htj kalken

en vela andsre,
ívlaa r berlankt vgor het begeleíden van rlit probleem-
Loze team (ok6)
Jnngens bedankt.

Vríjdagavonrl 51 mei spo rtpark te 0ldeboo rn
Uoethaluerlst ríjd

JAC. KNOL B.V. STERK HTIUERKEN

Aanvano half acht.
Schei'dsrechter i J, F. 0urtol f

Pa, alsnon bedankt vsor het rí!den.
de Nobhy Stiles
van 0ldeboorn 1.
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2e Elttat
t33333Í'3í'S3l

Akkrum2- 0ldeboornZ A_O
De bei"angríJkste r'redstrijd van d:- qfgelopen periode is heraasverroren door het ?e tèam van 0roe6oÀri. r,iinst vaor 0ro,eboornbetekende nog kampioens mogsrrjkheden àn uinst voor AkkrumLJas voor hun h.et definitieue Èampioensschap.De eerste herft !?g"n ue-r^riÀo "p[àiiri"g"u"n urij Akkrum goedtegenspet met zerFË nog "n["i*-ii;inJ"r.àn"5"", het ge-vaar van Akkrum Liaran àe indraalenJà-"o"n""". De rust_stand van 0-0 gaf zelfs 

"ód"n tot optÍrnisme en de vËor-hoede urerd dan ook versterkt T"a riiiie'nt" 0osterhof,Akkrum begon overrompalend met tuee'iníallers en voor L,ehet r,risten u,as het Z'_A uoÀ.-At<t<rum. -"-rBeide doelpunten ulerden qÀscooro door. de Boarnster Dickuestêrhoven, in de ,unà"ià"ngen 
"o"o[ Ëire"ro dat dezegoalgetter 0rdeboorn tomi-veretêrken, de ze a1 dít seizoen

,?::der pÍ ng J.an Nrjdam al voo r . 
o s er ur r- Dn.

HeE resterende gedeerte van de tueede herft speerde Akkrumal helemaal in áe kaart,0rdeboo"n-ÀrooJ"to" nog uanaLles masr Akkrum had hót-Ëeste van hÀi-sper en rcoordenog tueemaal,
Hei royal" ;;s bloemBn voor de kampioen uas terrechten urerd dan ook met gbjuich ontvang"n,uolgend jaar maar userr aens opniêuL, proberenr B. mis-schien had het bastuur oil -qoi. 

r,ral 1I;;;" na het kam_pioensfeest uan de unietil[ampioÀn-uán-"""ig 
seizoen.

lïeint v. d. Uerf .
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3e Elftgl

0ldeboorn 3 - Boornbergum 4,
Hebben de vele programmars over de oorloE de afgelopen
ueken op de t.v. zotn slechte invloed gehad, of 1s
voetbal altijd oorlon. Een Feit 1s dat bovengenoemda ued-
strijd, 6n met namB de tuleede helftr 8êf1 aaneenschakelinn
L,as van elvertrEdingen en schertnutseLingen.
Het L,as na tien minuten spelen eJat Boornbergum de leidinq
ÍráDr Dit verontruste ons noq niet aangezLen da meesten \/an
het derde elftal pas na €en kuartler r^rakker uorden. Na

zotn tr,rÍntig minuten kregen r^rij dan ook kans op de gelijk-
maker toen Keee u/11 t/elde in het strafschopgebied tegen
de gronrl Uerd qelopen. D8 scheidsrechter, J. Bethlahern,
gaf terecht een penaLtv- die door Kees Kalebeek uerd l/er-
zilvard. Voor rust uas het allecn nog Boorbergum die het
net een keer deed bo11en, maar rtit rloelpunt uerd afgeker:rd
!,reqens buÍ tenspal.
Na de rust ( Ate maar víjf mínuten duurde omdat het rríjf rie
elf ta1 orjk om tien uÍJr Lrou beoinnen) maakte Hans Poep jes
zljn r:entrge. Dat hij nog onmishaar is ber,rees hli dooyqet
tuae harde schoten de stand op 3'1 te brengen. Daarna
uerd er nlat meer geschoord, hoeuel Rienk Huitema 8n
14eint Hofstra beiden hijna nCIg doel troffen.
Uel veel overtredinqen dus, Bn het zaI niemanrl verbazp,n
dat ook ondernetekancle ttsyn sint yn t t gonk je diett sn van
geluk rnocht spreken dat hii n.tet samen met zijn opponent
van het veld uerd gestr.rurd. Ook de hand in eigan hoezem
steken kan nuttlg zíjn.
Aannezien dit cle laatste raedst,r:ijd bras dle het 3e elftal
moest spelen kunnsn Lre een korte balans opmaken. Ue zïn
net 22 punten uit 16 uredstrijden op de derde plaats 9e-
einrligd en daarmee uaarschijnlrjk het hoogst qeëindlgde
seniorentean. Uolgens enkeLen levsrt ons dit een etentja
oF r maar hi er zien Lre op voo rhand vanaf aan{:lezisn de mees-
ten van ons al een buikje hebben. Een avondje bourlen leek
ons beter, ook al omdai het vorig jaar erg gezellig.r.las.
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Urouuen, vr.iendinnen B. d. gaan ook meê,
gezelligheid als voor het bestursn van
reig.

jDus: 1 4 Juni êr sr
Boulen te Drachten
ve-rtrek 20.00 uur

Êest míj nog R. ïysma te bedanken voor
Cit jaar Lreer heeflt gedaan, zadat urj
team in hat veld stonden, Bedankt oók
lnzet op de (vroege) zondagchtend,

zoLJA.t.T0 r t]ê
de auto otr de terug-

ult doelhof.
al het raerk dat híj

el-ke ueek ueer ngt e€n
aale spelers voor hun

Fi eter de Íïeer.

De Blesee 1c 0ldeboorn 1c,
Zatardag 27 april moesten L,e voetbarren tegen de glesse
(bovenaan ên in dit voetbalseízosn noq ínaar 4 af s doels
tegen ) .
0nder het rijden kuamen L,e doer uolvega, daar konden r,,e
gen hele poos uachten, uant er kr.ram àen fietstocht l"ange,In de Blesse aangekomen gingen Lre ons verkreden ên hetveld op. De eerste helft hadden LJe tegenurlnd. Het ulerd algfuu 1-0 voor de Blesse en daarna ?-A, Toen r,lij de baleindelíjk een keer in hun sirafschopgebied kre{en uerdJanco neergehaald, penalty dus. SieIse A, nam hem, Z_1.
Een poos l-ater r,lerd an 3-1 sn toen Lras het rust.ïn de 2e helft uerd het, heeL gauL/ 4-1, Daarna kregen r,.rij meerkansen maar die uerden niet benut, totdat sietse áe Jàngongeveer op.d* *iddenlíjn de bal CIp de sLof kreeg en in
ÉËo keer de bal in het, doel schoot, 4-2, íïaar dáarna u.rerdhet arueer 3-2 sn heel sner daarna 6-2 en dat Lras oak deei nCst and"

5ible Jan.
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zabqrdag 26 aprlL. In hetStadlon Fopi Jopi met 28.090
toaschou,.,e"s gln! de voetbalueclstrijd tussen 0ldeboorn-
ó"lfstrahulzefr. Èr uerden rellen geschopt door de

óeffotrahrtizers. De íI.Ë. uerd inqeschakeld,. er uerden
veêL arrÊstatles verricht.
0e gerste helft, scheidsrechter UÍlIem van Sulieten be-
gon af te fLuitàn. Delfstrahuizen had de aftrap, indian
had 0ldeboorn aL snel de bal. Johan ïysma schoot naar
voren richting Jan uisser dÍe zel, voor, De la,tke vêf,-
dediger van Dellstrahuizen kon lerrke goaLs makenr maar
hij kópte schitterend in ztn eigen goal. 1-B voor 01de-
bcorn. ,
Delfstrahuizen begon LJeer mÊt de aftrapr L,eer had 0Ide-
boorn de bal, Renà Kooistra zet voor en Harry Brandsma schoot
hem precies naast, dat tr,lee keer' Het LJaB de laatste minuten
Jan Uisser schLet op de keeper, de keeper laat de bal in
eEn andere'richting gaan door zljn handen ín het doel,
2-O voor 0ldeboorn, Alr.reer een schitterende BigBn 90al.
De lvl.E. b,erd ingeschakeld, de 0ldeboornster supperters
urerden do1, dE laatste f asen Theun neemt een vríje trap
voor ons ongevser op de heLFt van het veld' Hii schiet
rÍchting de goal, De keeper die zo leuk kan keapen be-
gint te duiken naat de bal, de bal stuit van de grond
in het doe1, 3-0 voor 0ldeboorn' De íI'E' had de vollE
handen van het tegen de s{Jpporters te verdedigsÍ1. 0e
eerste, hel.ft 1s afgelopen, ze gingen naar de box,
ïn de box, de tr,ree leiders Piet fïichels en Harm BeEn-
hakker zeiden dat L,e op de foto komenr maar de tuleede
heI f tr LJB rroesten ueer het veld oPr ue zagen de Ívl. E.
ers op de grond liggen van het stlsten. fr u,as stroom
cp de hekken gedaan, maar 0ldeboorn had de aftrap. Ean
Daar minuten latar, Johan Tysma schopt de bal in het
doel, het is 4-0. 0e msnaen van Oelfstrahuizen glngen
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kuaad naar de hekken, za kLramsn onder strooinr op slag
Liaren ze dood, de mensÊn hadden vergeten om aen trans-
formater te gebruÍksn. fr stond 224 volt op de hekken.
De voelbaluedsl,rÍjd uerd even gestaakt orn een paar
minuten stilte voor de supporters uan Delfstrahuizen
ie herdachtenis.
De r,redstrijd qing r^reer door. Ren6 Kooistra zeL voor maar
Hariy Êrandsnra kopt,e hen over er L,as L;eer rust in hat
veld. Iven later 'raakt Johan Tyema een goal 5-0. Dat
ulerd de eindstand, Ue ginqen op de 1''o+"4 Ínaar ue hadden
iets verkeert gedaan ire hadden blaur.re shi rten aan in
plaats van uitte shirten, UB kregen bloemen voor het
bahalen van de 1e plaats in de kompetitie,
De station r,lerdt ont,ruimd íadereen ding LJaer naar huis.
Het stalisn 'r,rerd in vernieling gebrecht door Del f stra-
huizen, het station lag in Akkrun. Dit r^ras de esn na
laatste uedstríjd, de laatse is tegen de Heerenveense
Boys en dan zrjn Lie k1aar.

Harry B randsma.

0ldeboorn - SC Joure 38 j-z
Oldeboorn Heerenveen 3Ë 1-0
0ldeboorfl - 0udehaske 2A Z-A
0l deboo rn - Ni eurres choo L eÊ 3- 0
0ldeboorn - Heerenveense Boys gB 3-0
01 deboo rn - Del f st, rah ui z en 1 g 5- 0
Oldeboorn - Nieuueschoot, 38 6-0
lldeboo rn - Read Zvrart ZB g-z
Oldeboorn - Tynje ZE 10-0

28 Oudehaske 0ldeboorn
38 5C Joure - nldebaorn
zts Tynje - 0ldeboorn
38 Nieuueschoot - 0ldeboorn
58 FleerenveÊnse Ëouys - 0ldebosrn
38 Heerenvean - Oldeboorn
28 Read Zuart - 0ldeboorn
1B Delflstrahuizen - 0ldeboorn
4S Nieur,reschoot' - 0ldeboorn
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Dit, zrjn de spelers van I 5
1. Haary Erandsma
2. Jan Uísser
3. f,e1l.e ïeunissen
4. Johan ïysma
5" KeBs Reitsma
6, Renê Koolstra
7, Rinse Jan de Uecht
8. Siemen de Vries
9, Sijbrand 0osterbaan
1 0.Theun Poepjes
11.Uilf red Ueldrnan
l2.WoutJan Ykema

V.U, 0ldeboorn 1B 18-34-84-12-A-2-16 nummer 1 5e klas H
Het toernooi voor de B Junloren Ís op 25 mei te Brunsum.
Berícht.

flarinus Dam had halverurege Ín de kompetitie last van zrjn
knie. Jarnmer dat híj de kompetÍtie niet af kon voetbaLlón.
Ook Jan de GraaF die verhuisde naar Franeker, had ook
halverLrege de kompetitie nlet verder gevoetbalt, maar
híj b1íjft topscoorder biJ oflsr lYlet dank aan Janco voolstra
die zelF tegen Heerenvaen eên goal maakte. Hij mocht ue€r
met ons meedoen tagen HeerEnveense Boys naar gsen kans
gehad op het doel sen goal te maken.
Hier zijn de andere r,ledstríjden van de BE.
Voor de K.N,F.E. Beker 0ldeboorn Read Zuart 18 Z-7
voor het toernooi in 0ldaboorn
0ldeboorn Jubbega 1B A-4
Oldeboorn GAVC 18 t]- 1

0ldeboo"nu6otrypj€ 18""t |al"Árlg"iA Sg"BnRt$kLasee speett)
Een vri,endschappelijke uedsirijd I 

-

18 Oudega 0ldeboorn 1-F

1. Jan de Graaf 21 goale- niet te verslaan, geueldig
?. Johan Jyama 19 goals nog niet e'ns oó áE herf[3. Harry Brandsma 14 goale van de competitia hield hij4. Jan vissEr I goals op met ons te voetball.en5. Kees Reitsma 7 goals
6, Sybrand 0osterbaan .6 goals
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7. Theun Poepjes
B, RenÉ Kosi st ra
I, Uilfred Ueldman
10. Janco Uoolstra
ívlet een gezurikte enkeL
de bal, Ue misàen Theo
Jammer, Theo vsrhuisde
tuee goede voetballers.

6 goals
5 goals
2 goals
1 goal

+ kaakpijn gi
van der Ual,
en 0tto had

ng Harry te strijd tegen
0tto Vermeulen.

pech men zrjn lichaan,

a

0ldeboorn - Heer:enveense Boys.
Zatcrdaq 4 nei moesten L,s thuie voethaj.len tegen da
Heerenveense Boys, de koplopers, Ue hadden een zuate
uedstrijd \roor 4e hoeg.
Onr 10 uur begonnen LI€r Het !:enon aI goed, maar na 1il
mi.n. uerd 1-0 voor rle Heerenveense Boys. Va bleef het
tot de rust. -

Pauze.
Na r1e pauze hadden uij. de aftrap. Plaar na 5 min, r.rerd
het 2 nul, íïaar LJÊ hl.even door zetten. Ue hadden mcoie
kanzen. fven latar uerd het 3-0. even later schopte
Hans in eí.gen aoal, En L,eËr e€n goa1.
De eÍnrlstand lras 5-0,

Arjen.
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Grour,l - 0IUeboorÍlr
Zaterdag 4 mei moesten L,e t,egen G rouu voetballen, I n deeerste helft spaelden ue met 10 man ulant Bouke zíjn
moeder had autopech. fn de eerste hel.Ft kreel 0Ldeboorn
een^hoekschop. sÍete nam de hoekschop. En he[ Lras esnmoofe hoekschop urant Harm ldzinga kreeg hem op d; knieen schopta hem erin. De tueede uerd sok door Harm oê-maakt, En Pieter A.te maakte er ook noq 6ên.
En Hendrico maakte er ook nog êên 4-0 dus,

pau z e.
In de traeede helft speelden ue niet zo goed. De
keeper van Grouur uas beter dan in de eeiste helFt.
tJe kregen er niet meer in. De eind stand r.ras dus 4-0
voor ons en uij L,ensen Oagmar beterschap.

5i et e.

OLDEBOORN. UISPOLIA

Zaterdag moesten ure tegen Uispolla voetballen.
In de box.
Uispolia nam de aftrPP'
Na een tiJdjÊ. voetballen uas het 0-1 voor UispoLia.
Het ging óiét za goed met ons uant voor de rust L,as
het al 0-5 voor Uispolia.
In de 2e helft ging het al beter, Cor gÍng er met de
bal vandoor naar de keeper en schopte de bal in de
goal dus 1-5 voor Uispolia,
Oaarna ging Ulspolia er 'met r:le baL vandoor maar dat
uas een corner maardie zal niet uant Fllert kopte de
Lieg. Íïaar. later had l,Jispolia Lreer rJe bal schoot hem
Br in due 1-6 uoor Uispolia.
Andere keer beter jonctens.
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