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Uegens het noq niet
is er deze keer nog

0ns excuus hiervoor,

t 3 t 25 jaargang nr.
a)

klaar zijn met
gsen omslag van

alle adverteerders
het k rantje.

De Redaktie,

Attsnt16 .i--' Attsntle --- Attentie

LOTTO - EN TOTOSPELERS OPEETETI I I

M.l.v.23 septenber srBr zal. de ultbetallng van
pruzen nlet nêer ziln van 19.OO uo tot 2O.OO u.
Vanaf dle datun 1e de ultbetal.lng op naandag avond,
van 18.15 tot 19.15 ur
Na 19.15 u. .zal er ge€n ultbetallng meer plaats kunnen

vÍnden
Wtlt u hler allen rekening mee hocden?

BiJ voorbaat dank voor uw medewerking.
Wendy T$sma.
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Uoensdagavond 28 augustus moesten LJe naar Noordbergum
toe te'loetballen tegen de zalerdagrniddag ploeo dgar,
uoor de Freonskipbeker,0e r,redstrijd begon om half
zevsn. 0ldeboorn had eerst de aftrapr €fi begon ge1ijk
met een mOoie aanval echter zondcr SUCCêSr íriaar Onge-
veeï Éen kuart.ier later LJerd onzs moeíte voor het aan-
vallen uel beloond dsor een mooie qoal van onze nieuue
aanvaller lvlichel , Q-1, die eÊn paar ninuten later L,eer
een goal, maakte op asngeven van ondergetekende, o-2.
DaarÁa vielen Lie iets terug zodat Boornbergum ur€ar aan
aanvallnn denken kon uat hun dan ook tuee goals ople-
verrje r:o dat betekende 2-2. f n toch kuam er een uissel
oncreveer een kuartier voor tiid in de eerste helft.
0ndergetekende uerd geuisseld voo r J.íYieester dus van rie
rest, \/an de eerste helft kan ik niet, ueel vertellen.
ïn de tueede helft uerd H.Hartmans ger.lisseld donr
J.Poepjes. Hat oin- iets beter in de tLreede helft. Het
spel. uerd beter, de combinaties liepen beter uat tot
resultaat had dat J.Nijdam kon scoren met een mooi
schot. fn tcen kreeg 0ldebnorn het' nog zuaar to verdu-
ren maar l,J. Ueenstra stond steeds op de goede plekt
zodat BsornbBrnum niet meÊr kon scoren en Lrij dus een
ro.''de verder LJaren.

U" v.Kalebeek,
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OLDEÉOORN GTRS[-OOT.

De kompetitie is voor 01dèboorn en GerslooL een r,reek
eerder begonnen vanuegÊ ons dorpsfeest.
Ue speeldeqniet aI te best, maar toch konden Lre de
beide punten thuis houden. De eerste helft Lras het
1-0 door esn fraaÍ doelpunt, van een van onze nieuule
spelers Jan I'lijdam.
De tueede helft liep alles r,lat beter maar,mooi uas
het, nog niet. Gersloot kreeg-ook nog ulat kansen maar
benutte ze niet, Ze kregen ook nog egn penalty maar
dia uerd naast gesehoten. Daar Lreren L/e uel blij lrl8p.
U,V,Kalsbeek kon ook nog een keer scoren en daed dal
dus ook. Hoe het ging ueet ik niet meer maar het uas
toch 2-O vo0r de Boarnsters,
Onze laatste man kuam bok nog een keer naar voren en
sboorde 3-C(Honkie).Dit gebeurde na een mooi êÊn-
tr.ieetje. Dit Lias de r^redstrijd.trlu staan LJe al1een boven
aan en Gersloot dus onderà3r-te

J,[ï..
T HC R - OL DIB OO RN..

Nadat rre de eerste kompetitieuedstrijd tegen Gersloot
met 3-0 hadden geu,onnen, vertrok het stel vanmiddag
vol goede moed naar Lippenhuizen voor de tueede u:ed-
strijd van deze kompetitie.
De oeíenuedstríjd tegen deze ploeg Lias geëindigd in
sen 6-1 stand.
Al in het begÍn van de uedst,rijd'urerd dui,rlelijk dat
deze stand niet Lr:eer te halen iou zijn.
Doordat er in opstelling het €Ên en ander L,as Qeuis-seld, bleek al gauu dat er een onsamenhangend geheel
in het veld stond, Lraardoor de spelers elkaar beslist
niet konden vindenr .

Desalnietemin kuamen ule in de eerste helft CIp een
1-CI voorsDrong, door goed doorzetten van.lviichel.
Na deze aktie uerd nog enkeLe malen het houtuerk
geraaktr doch de rust Ên eindstand bleefl, in deze
zeeÍ slechte r,redstri jd, 0-1.

P.S. voor de l.i.efhebbers:
Zondag ê.sr Zandhuizen 1 - 0ldeboorn 1.

Piet.
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Na rnaandag met 2-Z getijk gespeel! te hebben tegen de

LemmerUasbetafgelopenzondagfrlieuueschootuatbe-
duongen moegt tlorden.
vorig seizoen ;;;-i"óenstander van formaat maar brs
dlt soort clubs ui11án Br nog r'lel gels r'rat' r'risselinqen
in ean elfral Jp;;;;;;.-óit Ëleet< later niet het seval.
Nieuueschoot ue6on gq?d en- scoorde aI voordat hun

keeper ook nog-Àá-r-Ê6n baI had áangeraakt'
Dit doerpunt i"';;-;";;er-afgekeurd r.regens buitenspal.
Het eerste h"ïf;;r--nLeef Níeuueschoot het spel
diktÊren , ze ;;;;; oán oak via een f antastlsch af -
standsschot oP uoorsProng'
Hlerna kon er van 0ldeboorn zijde eindelijk- iets .teg?n
ouergesteld "orJ*n.-Enkele 

aisi,andsschoten leverden in
eersteinstantieniksopmaarvlakVoorrustr.listHarke
na aanqeven uan-H"nUrik teqen te scoren 1-1'
Na da rust **I""ïà"f.*i 01dáboo rn. De aanvallerr gingen

echter te u""ï Jo.I' n*t rnldden r,raardoor de tegenstander
gemakkelijk i; k;; grijpeT'0mdat in de loop van de tuee-
de helft er steeCs mÊer riàico uerd genomen om een 2-1

voorspronE t;-f;t"*t*n vielen Êr achter soms gaten'
Dat NieuLrescnooi-;;;i;" uil eBn r-rel er9 duidetl jke bui-
tenspel sit,uaiie m.ocht scoren Lras natuurlijk erg 3nau.

fiet name oot 
-o*ort 

de echeidsrec'rhter ueigerde- te ftYi-
ten tben een ft,iàr"ut"hoot spe'ler eerder een bal met de

hand aP de doetlijn keerde'
Een-a11es "f 

';ï;iË er:iensiár leverde niets' olteuel-nog
een tegendoelpunt oP, r"iaarmee het beste team dan r^lel

had geuJonnsF;";;;r;i" d;*uitur"g roch 9ef latt'eerd genoemd

mag r,lorden.

De Í{ug.
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Segrtc#
9-0

Helenaal niet in de stemmlngr(r-rant het L,as
ging het 5s eLftal van V.U.0ldeboorn naar
ochie. Elf spelers + 1aíder.
Na tien minuten uaren er nog tien spelers
Tj. van Roedan ging door zijn 91kelr Ên is
,,rát uitgeschakeld. Beterschap Tjibbe,
Ja met tien man tegen elf heb je geenkans
zieke keeper in de goal.
i{et is geen excuus ze L,aren beter.
lioo r de rust 4-0.
fiia de rust rÍepen 2e vah tient
niet door, dankzij de korekte
Gauu vergeten deze r,iedsti jdr en
bij ons komenn dan gebeurd er

tien, maar dat feest ging
grsnsrechter.
maar denken I ,, A1s jul1ie

nog ulatfl

.\rof, ueer J,
St. Annapar-

+ grengrechter.
de eerste r.leken

+ ook nog een

H enk

0proep aan alle auto rijdende voetballers en
suportars van lJ. V.0ldeboorn.
Graag geen autots op het sportterrein'
Als dé'parkeerruimte bij de Spar t'e klein
r,rordt zal het bestuur daarvoor maatregelen nemen.

-5- Het, best,uur.
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0ldeboorn 1 2e -k1grs-e B (S03).,
':

datm r1r.

08/o9
1 5l09
22/09
29/0e
06/1 o

1t/10
20/1 o
zií / 1o

01/1 1

10/11
tl/t1
24/11
a 1/ 1.2

oa/t z
15/12
22/ 12

29/1 2

05/01
12/01

-L-

12-6 sv Thor

5-6 Zandhuizen
6-4 0]deboorn
1-6 ev ODIS

vrij
inhalen + beker

1-6 31ue BoYs

6-11 Oldeboorn
10-6 Aneland1a
6-9 0ldcboorn
8-6 le Westhoeic

inhalen + beker
7-6 Gersloot
6-12 0ldeboorn
6-5 0ldeboorn

i-nhalen + beker
winterstoP
winterstop
winterstoP

0ldeboorn
0ld.eboorn
0osterstreek
Ol d.eboorn

0lcleboorn
0xlt
0ldeboorn
Tijnje
0ldeboorn

0ldeboorn
sv lhor
Zándhuizen



glagbgor*. 2 5e Elas,Fe. E (81?) '

datgm

08/09
15/o9
22/09
29/09
o6/1 a
11110

20/1 a
zt/to
03/1 1

ta/tt
tll11
z+/t1
otltz
oa/t z

t z/12
zz/ta
zg/tz
az/o1
t z/at

nr.

1 1-1
1 1-12
'10-1 i
r 1-9
8-1 1

1 1-7
6-1 1

t 1-5
+-1 1

1 1-1

Oldeboorn 2

0ldeboorn 2 :
Aickmn 1

0lóeboorn 2

Bakhuizen 5

in]ralen
0ldeboorn 2

GAVC 4

Cloeboorn 2

Hubeit Sneek 6-
0ldeboorn 2

inhalen

Nieuwesehoot
Udiros 4

Oldeboorn 2

FFS 2
0loeboorn 2

ïerhorne
Oldeboorri 2

RES 5
0ldeboora 2

Renado 4

Lemmef 5

Oldeboorn 2

0ldeboorn 2

11-2 Oldeboorn 2

1-1 1 Nieuwesciroot
12-11 Udiros 4

inhalen
winterotoP
winiero'toP
wlnterstoP

- ï-
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Oloeboorn I 4e ltlasseJ (828'l ,

í
n{.

7-1
1-8
5-1
3-6

10-3

)-\
1-1
9-3
a-3
3-4

6-t
1-7

datug

oe/og
15/a9
zz/a't
29/09
a6/1 a

t s/1a
za/t a
zt/to
ot/i 1

ta/tt
tt/11
24/11
at/tz
aa/tz
tr/ta
zz/t z
zg/1 z
or/01
tz/ot

Irnsun , -
Oldeboorn 3

Aickruu 4

0ldeboorn 1

Boornbergun 4-
inhalen + beker

Renado 7

01<ieboorn 3

Tijnje 3

Drachten 10

OIdeboorn 1

inhalen + beker
Haulerwiik 4 -
Oldeboorn 5

inhalen
lnhalen
winteretop
winterstop
winterstop

Olcteboorn J

Drachten 10

Oldeboorn J

Haulerwijk 4

0ldeboorn 3

0ld.eboor:r ;J

0Idehiltpade4
0ldeboorn 5

0ldeboorn 1

0lyphia 6

0ldeboorn 1

Irnsum 5

.i



OldeEoorn 4 51 klasse F (816).

datun

as/a9
1 5/o9
22/o9
29/a9
05/ 1o

17/10
zoll o
27/10
03/1 1

10111

tt/11
z+lt t
ot/tz
oa/t z
15/12
zz/t z

29/1 2

o5/CI1

t z/ot

nr.
8-2 0ldeboorn
t-8 liarlingen
8-9 0ldeboorn
1-B Spartar59
?-8 AYV 2

inhalen
8-6 Oldeboorn
,-B Warga 5

8-4 Oldeboorn
8-3 0ldeioorn
8-10 0lcieboorn

inhalen
8-1
2-8

0ldeboorn
Roou Geel-

inhalen
irrhalen
winterstop
wÍnters'top
wJ.nterstop

Rooti. $eel 7

Cldeboorn 5

'$/arga 6

Oideboorn 4

Oldeboorn 4

St.Ànnapar.
0ldeboorn 4

0ldeboorn 5

Iíarlingen 5

Blauwhuis +

$partar59 4

Oldeboorn 4

4

5

4

4

4

4

4

4

7
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9l-aeboprn 5 - 
5e klqsse F (818\ '

datun *x'

6-+ St.Annapar. 5

4-7 0ldeboorn 5

10-4 Blauwhuls 4

4-5 Oldeboorn ,
+-2 Oldeboorn 5

inhalen
1-4 Spartar 59 4
+-9 Oldeboorn 5

8-4 Oldeboorn 4

7-4 Avv 2

7-4 Harlingen 5

inhalen
5-4 Y{arga 5

4-6 Oldeboortr 5

lrihalen
inhalen
winteretoP
winterstoP
wiriterstoP

'10*

0ldeboorn 5

i\vv 2

Oldeboorn 5

ïrtarga 5
Rood Geet ?

0ldeboorn 5

Warga 6
Olaeboorn 5

0loeboorn 5

Old.eboorn 5

Oldeboortr 5

St,Ànnapar.

os/a9
1 r/09
2?/a9
29/o9
a6/to
11/10
20/10
27 /1a
c3/1 1

1o111

tt/11
24/1 1

a1/12
a8/12
tE/12
22/1 2

29/12
a5/o1
12/01



B
0onderdag 28 augustus, toen 0Ideboorn aI in de feestross
uas moesien t,ij(0ldeboorn 1B'om misverstanden te voorks-
men)nog even de r,.rei in om onze eerste kompetitiepunten
probeien te pakken. Dat lukte ons aardig al leek het
er eerste nJ.et op. f{a een paar leuke aanvallen onzer
zijde lag de bal plotseling in het netrHet verkeerde
,.rel te verstaan 0-1. ik zaL de schuldige maar niet
noemBn uant dan krijgt ie kr.laaie mensBn op zijn dak en
een dak Van een caravan iS niet zA Sterk he, SiemBR.....
0h, daar Lras de schuldige alr nou iar Ue hebben gÊuronnen
dus uaar zau die bang voor zijn.Hoe en hoeveal Lre hebben
geh,onnen vertel ik nou: Na 5 rninuten staPte 5'0osterbaan
áf met Ben rugblessure uit-het veld(nàrfrèroPBsruimd staat
net jes). Invaller LJas ttLytse Lout^trt, f n nu zouden L.le zë 

.

rJel even inpakkan. Na een paar goeie aanvallen scoorde'
Renê K,(neef van Stanley H.) de. $elijkmaker 1-1. Lange-r
zuaag r,lerd fijn ond€r druk gezet en het vele aanvallen
uerd zo nu en dan uitgedrukt in ean doelpunt. Ruststand
3-1. Doelpunt nummer 2 en 3 uerden gescoord door Leo.
Na rust heLzelfde beeld.0ldeboorn viel aan en er uerden
nog tuee doelpunten gemaakt,. Reso. door \eo en Ren6 K.
En de laatste moest LJBer geblesseerd raken. Na de LJed-
strijd bleek het een gescheurde spier te zijn.
llaar de eerste overuinning ie een feit. 5-1.

0LpEgro-Rl! 1 B; tAuGtzuA$G.1P.

P.5. SybrandrFrank en Ren6, van harte beterschap.

J.T.

7L



N.O.K.1B OLDTBOORN 18.

verleden u,esk dinsdag moestBn L,ê naa 0ude íïirdum oÍn

tegen N,O.K. le spelen. Het L,as voor de beker ' '

1n de eerste Ítrelft begon het u,gl goed. Síetee Akkerman
kon bijna scoren maar de keeper deed een beste redding.
Ua hadóen r.rel veldoveruicht maar L,e hadden pech !/oor de
goal,Toen kregen LJe een cornÊr die door Jan Uisser ulerd

fienoemen. Johán Tysma kon de bal koppen. En jat het
ó"" 0-1. [en tijdje later kon RenÊ Kooistra met zijn
super snslhêid áeÁ paar man uitspelen en gaf eel Dass
die op het hoofd van Siebrand 0osterbaan kuarn, a-2.
Toen rdas het rust. In dê tueede helft Lraren LJe b,eer beter
En zo kon RenÉ eÊn hele mooie goal scorsnr0-3. Later kon
n"nà ureer esn goal maken en rjat deed ie, 0*4 dus. En dat
Lras de eindstand. Dus zijn Lte LJeer een ronde verdsr'

s.0.

- 0-0-0-0-0- 0-0-0- 0-B-0-0-0-0- 0- 0-0- 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 0- J- 0- 0-

Zaterdag moesten Lre voetballen.
En toen LJe daar aankblamen moesten LJe on$
En toen badden LJs nog r,iat oef enen.
lvlaar toen moesten tore los. De eerste helft
Het tueede doelpunt maakte ik zelf en Lre

met 4-1 qeLJonnen,

eerst verkleden

scoorde Janco.
hebben toch nog

Co r.
-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-il-0-0

TE KOOP,

Voetbalschoénen, ÍYlaat 30 en 33. i.g. st.

Harm I dsinga.
l,Jeaz e '11 .

- lL-



0n",'e Y,.a.n t slit'k .oo," 1t stin qe1,

Se put^*"^ k4..,*€,4 lokkich t'n"ghr

fio,t-*t lo4"{ e't^ t* }t^"t k*t.l t' s Fr ii at,

$o,rets, cbv-'ei ti* il" *i'1 t bliicl,,

i l- ? urt.,ar'rcte srp'"[ hi* ovvt t'vt'j'r^rol t*a

S. k,",.rkoPP*"'

!le,r kiurr', e* |

Het smallroomdansrekord is opnieuw aan fla.rdeti
gedanst en wel door het echtpaar Popla uit
Barsingerhorn, die 45 dagen in een Sphinx toiietr,ot
wisten rond te draaien.

NIEUïi'E REKORDS

2532 keer wisr M. Daredeep uit Boulder Col. zijn
tekkel te stuiteren via een trampoline in de. Grand
Canyon. Daarna kwam zijn tekkel niet hoog genoeg
meer.

K. Entrenous uit Lourdes is rekordhouder boavoedsel sinds 2 dagen 3 uur en wij hebben het
vermoedeí dat hij dit blijft.

*15-
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252 6R0EF I (:531

or. !Ëi8orrrenrt*fe
4?? LêT{6EZUáá6
47t SPORTCLUB
4?9 Dg SCEACH

155 6R0ÉP 6 (355:

éAE DLUE BOYS
ó39 TÍJilJE
ó30 OLDEBOORH

VRIJ
ó3r R.U.F. a

srE |(LAS 5t8

1 1 Eó AKKRUII
r 1E7 rRt{Sur,l

' 
ÍEE OUDEHASXE

&JuÍ{.
-JUB8E6A ]
. HOUï I 6EHA6E
-FRI50 3
.OL'EEOOf,H
-ROTTEVALLE 3

-0.0,u.
-6ORRÊDIJK {
. BAKI(ÉVEÉII-0.il.r. e
-s . v. THoR

9.15
í 0,00
14. '10 eá? 10r{6 Dr: u.
rÍ.00 5l? gAART'ÍDP

í0.d0
t 0.00
t8.00

tg.r9

10.'r 5
r0,15
r0.í5

,|05? u.u.5. -át(xnuHraia o.À.i.c. -rii-riËËijonn i?:liro59 uáR6A -IRilSuirer rlÀïlrr to'oo

E'íruf.
. T I JI{JË
-G,A.v,C,
-OLOF,EOORN

milOnrí t5 <ePrEfigER, gB5

D-pup
rlo xtnd rzo'

c-JUN.

t05 eE xlêssË B ,;6631

31I 
' 

gLUE ÊOYs
vÊ I3

:cr 2 Ë.v. 0.0. r.9.
?O' 3 OOSTEÊSTRËÉI{
:114 3Al{Dr{UlZËN
30t5 0.D.v.

El? JE KLAS5E E {Eí?]

33E5 NIEUUESCHOOT 4
?0t6 LEËr.tER 5
:OE? REIIADO 4
3OEE HUBERï SI{ÊEX ó
:c69 R.E.S.5
!Íe0 0LDE800RN I
tit {€ KLáss€ J (E:El

?342 OLDËHOLTPAI}E 4
?343 0L!E800RN 3
3e44 5.V. 0LVPHIA é
1245 êXKRUTí 4

Eló 5E |(LASSÊ F (83ól
---------t

2279 SPART^''9 4
2?60 R00D 6E€t_ 7
226Í HARLIHËÊI* 5
IïE3 OLDÊSOORH J
2?E} I'AR6A 5

-Ar(KRUil t
-F,F.5. 3
-DáKHU I ZËI'I ]
-ÍÊRH0Rl,lE
-6.A.U.C.4
-uDrRos 4

-SC SOORNEËR6UII
.DRACHTEH 

'O-IRXSUI{ 5
.HAULÊRLIISX 4

-ELAUT'HUT9 4
-UAR6A ó
-8LDEg00AH 4
-ê.v.v, t
-ST.ANNAPÉRCCIíIE

1 4 ._ÍJc rEá srE ! {F-+R Í f,. C .

:4.i0 !?0 HÊIDE 9Êr( ÍlER P..l
t4,08 4ó9 SIEIZEIíA J.
14.08 24 9ER6 VAX oER 9.
Í 4.j9C 5 í ó VáART VAl,l DÉR 3 .

10.00 521 vEEl{Ellá 5.0.
Í0.00 ró5 60RKUí Vál{ F.l
Í 2 . OO ].Í 5 LEEUT DÊ É.
r3.45
14.00 4t3 sPlÏSE 5.R.
.r 0, 50 ?6 8RàÍ{0ER I .

4 10.10
IO.OO 2E? I(XEEFEL F
1 e ,08 ó4 5 R00l(5 J.
10.08

r 0.00
I ." .00
10,'t)
Í 0.00

5 9.AA

- tt{-

-AIT:LARO I A
- liJNiF., 'r
-OE ilEST.HOEK
-eee$r"off ,

-oLDË900Rii l
-5.\/.,Tll0B: ' "



ZATTRCI'K 2t dreugÉR rg85'

junioren B
6Ê0EP I (?531

16t DE S9ËáCH
4é9 R0ÍÍEVnLLE :

0L0eÊ00Rri
6?c ÍRtsc a
4?1 ]UBSÊFá I

junioren C
ORSEP ó ('55,1

í
-LÁX6'ZUAA6 11,tt7
-scl(00ÍsÍEnTtLLÊ I ri,.,t5
-vt( I l
-HourrgFilAGE ,! 4.tn
-gPoF rCLUg r 0.0ír

- Inxsul,
-l,td,s,
-ÍARÊi

11.!5
r0.50

pupillen E
-sr8 KLAS 5!A

6IE R.U.F, ]
éí9 g.v, rFoR
630 c.N-T.;
ó 21 tA(r(€vEEt{

0.0, v .

:!'t í cL3ES0aRil
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