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OLDEEOORN t heeft op 29 septr oo een urel jammer-
lijke 'nanier de boot nemist in Elsloo door met ?-A
i.ían 0.D.I.5. te verliezen. Zulke fouten ínogen erniet qemaakt r^rorden 0ldaboorn 1. Dit qazíeÀ n.et
uledstri idverslag r,rat elders in dit blad is opqe- ,
nomen. Hier niet over zauren maar g€LJoon rrooruit
ki jken. Dit dan uat de r.ledstri jd van êr sr zaterdag
betreft n.I. de beker:uedst::ijd 0LDËB00RN 1-T.0.p.63.
Deze uedstriJd heeft voor de Boarnsters een duhbel"e
betekenis, oÍn te beginnen. orde op zaken st,ellen en
ten tr,leede er zoro voor dragen een ronrJe verrier te
komen. Laat ie niet LJeer verrassen ulant onnodÍg
ount.enverlies kan cen o1oeo di e oraag rJe ?de klas
uí1 verlaten zich ni.et vproorloven, iona"ns houd
het koppÍe eq..bij en zorq dat het veiítrouuen van
supporters UÍi5ft. Laal zien uat iulliê kunnen.
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0LDIB00RN 2 ,behaalde 29 sept. thuis tegen f.F.5'2
ePn keuriqe overuinninq 4-2.
0vcr de urÊdstrijd ui.t tenen f-akhuizen 3 hadden de
Boarnsters zeker niel gerekend op eFn 8-iJ ovel:-
uinninc. Hq,t is daar altÍjd moeiliik voetballen
maar het it keurig opgelost. Goed 7o. Uoor ê,e.
zondag. Ê€r'l inhaaldag, u.rat vermoedelijk betekend
dat dit een vrije zondaE Ís, julJ.ie zijn volgens
mijns insziens behoorLijk bii. Dan maar voorbe-
reiden op de u.redstrijd op 2A-1A.0ldeboorn 2'
Terhorne. Als ik goed ben geinformeerd heeft
Terhorne nog'alles geLJonnÊn. Due Zde daar moet
r.iat aan qeclaan. uorden.

tsLDEBC0Ri\ 3.oo 29 sept. thu!s tqqpn Hauleruijk.
Uat resultebrde in een keurige'l-1 overLrlnnrng.
i'let goede moed trokken de mannen van het 3de dan
j.L. zondag naar BoornbBrqum om ook daar even bei-
de puntjes te pakken. Ívlaar dat viel danig Legen.
7e konden met een 3-1 nederlaag huisuaarts keren.
Niks aan te doen. Ze komen ook nog in Oldeboorn
en dan pakken jullie de punten.Ook voor jullie
staat zondag Ben inhaalj:rogramma, jammer maar ik
kan jullie niet informeren over sen eventueel inge-
last,ó r,redstrijd maar za ia, dan zal dit elders in
het clubblad uel vermeld staan. 0ok op 20-10 Lreer
een uituiedstrijd en uel naar 5t.Nic. om Renado 7
te bekampen. fr kunnen noq best een paar puntjes
gepakt u.rorden, doe ie best en veel voetbalple-
zier.
0LD[B00RN 4. ZoaLs ik in het vorige clubblad al
schreef, een leuk iong ploegje en ze zouden zê-
ker nog uel punten behalen.
Dat beuezen ze dan og.29- sept. door in de uitr,led-
strijd Legen Sparta 59'een puntenverdeJ-ing te be-
vechten fl,1, 3-3.Knap- r,rerk; J.l. zondag echt een
uitje in de uituedst,rijd tegen A.U.LÍ.2. Ze moes-
ten daarvoor naar Terschelling en zullen er
zeker Êen echt uitja van gemaakt hebben. op het,
rnoment dat dit, averzicht geschrevsn r,rordt t zandag
avond 20 over 9 uas het no€ niet mogelíjk de uit-
slag te bemachtigen maar dat zaL elders in dit
blad r,rel vermeld staan,
A.s. zondag ook Ëen ínhaalprogramma in deze afcj.
uaar ik helaas geen infórmatiè over kan geven.
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0p 2O-10 de uedstrijd tagen St,Anne 5, jullie
ueten uel, die,.ploeg Lraarvan dat 5de met 9-0 klop
kreeg. NêBm voor het 5de maar eens sen stevige
revanche en i.aat zien dat de Boarngters niet, zomaar
over zÍchrheen Iaten lopen.

0LDfB00RN 5. fen ploeg uaar je met uoorspellingen
nergens bent, dit oezíen de uitslagen van de ge-
sDeelde uedst,rijden. Ts beginnen met een 9-0 ne-
derlaag , dan met 4-3 vsrlíezen en dan np 29 sept,
Uarga 5 met 12-n klop geven. Dit zsu kunnen bete-
kenen dat ze eerst op elkaar in moesten spelen uat
ge+.uige die 12-A dan nulr,rel een feit moet zijn.
Uat, dit betreft nrocht de thuisuedstrijd tegen
Rcod Seel 7 !een problemen ge\;an. Die problenen
kuanen echter net niót alhoeuel een 5-1 uoor-
sDrong nog met nrobleÍnen qenomen rnoest uorden.
Bij het laat,sle flluitsignaal konden de mannen
toch nog met een 3-3 overuinning gaan douchen.
A.s. zondag een inhaalprogramma, dus maar afuachten.
Voor 2A-1O de uitr,redstri jd tegen Spart a 59 4. Het
4de behaalde daar een-keurig qelijk sFÊ1, Dit zou
eigenlÍjk moet"n hetekenÊn dat hat mogelijk moet
zijn beide punten mee naar huis te nemen. Er zLt,-
ten enkele leuke spelers in het 5de, alhoeuel een
beetje oeFenen in het terugspelen geen kuaad zou
kunnen.,N-r.B, 0ldeboorn 4 heeft met 3-Z verloren op
Terschellinq tegen í\.\i.\J.2. De schade is beoerkt
gebleven.
To t sL,:t uitslagen en stand
Zandh. - ODIS, 3-2,
C ersl. - Blue 8,4-2.
Uesth. - 0DU 0-6.
Tijnje - Ameland 'l-0.
Thor - 0oaterstl.'ï -C.

in 2B..
:

Stand:ïLl"$ A-a.
0DV. 5-8.
Zandh. 5-8.
0l deboo rn 5-'l ,
Amelandia 5-6.
Gersloot 3-4,
00I 5 4-4

Tho r 6-4..
Uesfhoek 4-1,
0osterstr. 5-1
Elue Eoys. 6-1,
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Von het bestuur
As aJl-es meisit dan hauue r,ly mei in pear r,iike nij
ljocht op it trainingsfjild. Uy binne yn principe

^rrOn mei de fÍrma dytt de lampen pleatse sil. It
uachtsjen is noch otl tasàimming fan de genreente
en de provÍnsje, Nei 0s betinken sil dit gjin
greate suirrichheden cptoppe, Làns dízze uei
doche uy ín beiop op de beLrenners fan cje Sldkani
om qjin besuieren tsjin it pleatsen fan de nlja
Iampen yn te tsjinjen. tJy hauiure flan de lirma B.
te R. de garansje krígan dat men der perfoarst
qjin lêst fan ha sil. Uy hoopja en rekkenje der
op dai uy mÍts novimber yn it ljocht fan de nije
lamoen traine kinne.

H.vrd.H.

0ankofnmenrle sneontemiddei spilet Boarn 1

tsjin ï.0. F. foar de rfFRf0NSKl pSBEKE Rrr.
Reden om ris mei de hiele femylje nei it, sport-
f jilct te q€lan. De spilers kÍnne satn stipe tige
gOt b r0k'e.
lliskien kinne Lri j mei syn allen oante
soargje dat hja "op slofkesfi in ronde
nlEr
Foar6fgeande oan dízze striÍd silLe der fotots
makke ururde.mei 0s sponsor " SLAGtRIJ J. DE JAGËRtt
yn de nije shirts.
De uedstriid begjint om'healurei trijen.

UHR!( 08N'Ë uïNKIL:Jl
V.U.Aldeboarn hat ulurk foar immen mei:ttLeidinq-
gevende kapaciteiten, f f exihril"iteitr gevoel voor
humor, soenlesse en snelhsid, rl

Uij biede: In baan foar oarciel osra yntt uykein
(y" oerlis kin dit 0tgroeie ta 'riear oeren),

-4*
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tltsenj.en dy't klok s jen kin, oF in fl-uit blaze Bn
net kleurenblyn is, uurdt fersocht, him oan te bie-
den fcar de lunksje fan : SKItDSRJ0[HTtRli
(beleaning: ( r,rurcli f ersnarge troch de spilers??)
0p1Íedi116 yn oerlls mei de K.N.U.B.
0aniefte binnen trije dagen nei ferskynen fan dit
krant-s je oo Tillefoan i 525.

- 0 - 0 - c - 0 - 0 - Ír - 0 - n - 0 - tj - t- 0 - c - N -';l - il - 0 - c - il - c - 0 - 0 - 0 - 0 - íl

Tonielstik nei oanliedinq fan in urier barren op ien
f ante f r.rot.balf jÍlden earne vn Frvslàn, r..rertt in
Boacnster alvetal spile.
i{ini-i"Takter foar frou- en mans- persoan.
Tenr-el : ï n sneint,e joun yn in geLJoane kÊamÊr

(tan lang0t optB bank, frou komt bÍnnen).
Frou :
lila n !
Frou:
lYlan :

Frou :
ír'lan 2

Frou :

lv] an :

Frou :

fïan :
Frou:

issht stiif foar him 0t).
! " ( tyspett, ual om him h i.nne) .
tine qremÍtich).

joihtst surarlltr.
àt5e net ninsir!.
t nea sar Dt sisl nar to Prakke-
en dvn aesi cht sti et ílP f i i' 1f j sn
n Lraartt] (strykt him oertt hier)
er net meí te bemoeienlt (slacht
inne),
dit kin dor:hs net s3r sê,,.ik bin
n fr0utl .
no in kea r sti-l te eamel j enl t
, L,ersm bist sa noartsk, ik kín
net helpe dat t st Fanneniddei a1

!,n I e ei-oen goal skoPt hast? I : I
n en sil svn frou pakke, frou

D N T K.

de spilers fan dit stik hinne"frij om de namÍne

yn te loljen,
Jan or'piát, de skríuLrer draagt giin ferantr*iur-
dinn hjirfnar.

*5-

il-)Ê 1 ? tl
!t H.nmmm tt. ( *,Í tê1r jonge

'rJa t:t "(rt*1t uat stt Ach, eamtt 0ars bis
Sea r -i en
dagen mirf 5it cJy cl

t;m him hIt [,1ar *1 r
dochs dyfr Held dytt x1 doehs
i.t dochs
ugr íen

jdcht oerei
ít),

( t'ian f 1
naai t



VERSLAGEN

EIftcil
ODIS - OLDEBOONN. ?.4,
Tegen Odis liepen Lre t-egen onze eerste nederlaag van
OiÍ seizoen oF. Hoer,rel de uitslag anders doet v€'.-
moeden ïe;as 0ldeboorn de ploeg die de meeste aanspraak
op beide punten mocht maken'
ólit dit.anders zou 1open, komt door de uitstekende
tearngeest in het eerste: Piet zou namenlijk uander
nelpón door de bal soepeltjes in de handen te spelen
terr,rijl Uander juist Piet tegemoet kual om Piet
zijn nelpende keepershanden toe te steken' 

^ r*
HeË resulteerde echter in de eerste 0DI5-goa1(: 7A

mj.n. ) Uoordat dit Lras gebeurd, hadden ui j de mooi-
ste kansen al om zeep geholpen, zelfs een penalty
kon níet uiorden benut door ondergetekencje' De

scheidsrechter: cJecht or:rs toen te moeten helpen door
een tegenstander uit, het veld te sturen.(3de achter-
eBnv0lgenJa uedstrljd), Helaas mocht dit niet baten
urant táen bovendíen sven later ook nOg hun uool-
stopper urerd vervanqeno qinq 0DI5 zoveel omzetlen
clat'hun beste rnenseÀ allen in de achterhoede gingen
spelen oÍn te proberen in ieder geval &'en puntje i:e

behouderi. Dat dit hen za ooed zal aigaan had nie-
mand qedachl.

-6- i. i',i I .;DAil.



Ue moesten ""ntt".f"n 
teqen HaL-rleruijk thu1s.

[è r,ràren. allemaal om half tien aanueziq in de box.
0m ti en uur moesten u,e rioetballen.
Ue [^,aren vol goede rnoed uant hel dcrde is tegenuroor-
diq volop aanuezíg bij het trainen op dinsdagavond
van 7 tot 8.
Het is te'hooen r:Jat dit zo bIíjft met de aankomende
urÍnter.
Ue uarên ons aan het inspelen op het nieuue rreldr
maar toen het LJezen moest r ffioesten LJs soelen op het
oude veld.
Dat, zagen ua eerst níet za zitten uant dan moest,
onze oudste speler (Ui5genaamd Taef) helemaal naar
het andere veld lopen -en de meeste gang is er uel
ui t.
lvlaar rjaar urordt aardi.o aan gespijkerd bij hcf trainen
hij uordt daarnij r,rel eens geholpen door een andere
speler, die hem dan in zijn qrote handen meeneemt.
l'{en noemt clat oersoon r.lel eens dc man nret. het
kale haar,
Fiaar nr-r dc uedstrijd,
Llaar onze aanvoerder de scheidsrechter eerst esn
prettig ueekend toer-ensterkonden L,e beginnen,
Na de afn.rap lrep het spel goed, maar Lre hacjden
veel pech,
Ien Daar keer stonden ule alleen uoor de kEepers,
en dan nog'lristrappen, ec uas ook 6ên die er bij
ginq liggen,
Het qeluk zat ons niet mee.
Ur:or rle rust uerd het'noq 1-0, voor cJe Haulerurijkers
doo r een ki.ein gaat ie in de achterhaede, die anrjers
loch goed bespeeld ulerd.
Helaas; dnch Ín de pauze L,aar ue een donder speeeh
van onze aanvclerder en leider om de oren kregen,
gingen LJe Lreer het veld 0F"
Jan de Eoer uerd usrvangen door Herman Fokkema.

I
- f *



Í

Gelijk na de afbrap.\/an de Zde helft r,lerd door een
tactische oozet gelijk gescoord, door het hoofd van
onze ouLJe zoef , 1*1 .

lYl aar om noq een puntje te halen .... moest er nog

een r:unt je-ti j "..Het zat Ët r,rei in maar kr^ram er niet uit'
fr uerd zelfs nog eÊn goal afq{ekeurd, een oracht
schot ryan Pieter Haekslra, jammer'
i{aar Er uerd ual afger^lroet in de spits'
De man met het kale haar zag al sen paar keer met
grote CIgen naar de kantine.
Éaar he[ vechten uerd beloond door een knappe
voorzet door ons ouLJe zoef, die ik via mÍjn hoofd
benutte, 2-1.
Uerd cok tijd, urant een
het eindsiqnaal gegeven,

paar minuten later uerd

l,.ie'hebben de overr,iinning u,el
ueek Boornbergum. 9.15 uur in

verdiend. Vol.qende
Doolhof. ,t

BoornberQUm 4 - 0ldeboorn 3'
-*____rJ. t 

-

Zondaq 6 okt. liloesten Ëe naar Boornbergum'
|\r; oné bakje koffie te hebben genuttigri en ons om-

q*xf "ào 
f e hebben begnnnen Lre aan rta ( zuare) r'led-

át.i-irt. gsspriat t"'e een vrouureli jke scheidsrechter
nao.rËn("e j.f-iok) uaran LJe extre gemotirreerd'
Dat ; enulIeerOá cJan ook dat Êr na onnevaer '15 nrin.
voetbal pÊn nracht '-'an eEn noal qescoorrl uerd door
Kaes I'lêokn", 0-1. 

en in huni\laar r:1 e ouue rolten van Boornbernum kuam

spel, en ia hoor 1*1.
Í,,ja de thee o*io het spnl Uat harder merle daer het
zuakke r:0treden rran me j r oe Bok '
Doordat het tenPo uerd opgevoerd r;ielen er hier
en daarurat gaten r:iie'keurig r:loor de t'egenstanders
uerden oPqe"uld.
N;;;; he'r,'2-1 L,as oeL,orden hesloot onze technisch
direct,eur ríhr. R'ïvsma om een fr:iss" "6nrráller intÁ .àtt"n in riÊ persoon van H ' 

p ' o f teuel Hans

kon rlie lon.te kníkker niet trtssen de

t^lat overigens onzs tegenstanders noq
lukte 3-1. Tevens eÍndstand.
beter Ínannenr

*&-

Poepjes.
fiaar ook hij
palen kri jgen
uel een keer
Uoi-nende ueek

Joh.Br.
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0.5,I.,,,'- 0lcJeboorn 4 3-3 (1-2J.

ZondaemoreBn allen uitqeslapen (r,regens terugzetten
van d; klok)afgereisd naar LeeuuardenrLiaar on5 de
'tledstríjd tegen de kermiskLanten te uacht,en stond.
0m taciisché redenen had de leider van de Kop ven
Jutten ons niet verteld, dat za een andersport-
complex hadden batrokken,
Tadoende lSuamen uíj narrachtbaan van ?0Cl jaar Leeuurardentt
te hebben genomen toch. op het, qoecle veld êÊrle
0nder loeziend oog van de gemeentepolitie(Xofstmeer)
begonnen r,rij de uedstriJd, r,raarvan ik niet ';eel kan
vertellen om de slapende honden van 0ldeboorn-5,
onze toekomstige t,egenstander, niet r.lakker te maken
De kermisronde begon bíj de flipperkast.
Kansen over en kreer maar of de speLers faalden in
afuerking-of de flippere deden goede reddinqen.
Tot onze butldozertent specialisb in actie kuam en
0-1 en 1-7 scoorde.
Tussen zljn produkieve aanvallen had hU dus een
concurrent gekregen.
Toen flLoot de leider van de draairnalen het seln ofil

het uelbekende loopje pi(c)t<(u)fict thee t,e nutligenr
uat een onzer soms de neusgaten uitkomt.
In de tr,:eede helft u,as er Éen grote toeloop op de
schiettent die uij traditiegetrouui uit 0ldeboorn mee
hadden qenomen. '
Dat dit uiteindelÍjk.maat tot een 3-2 achterstand
beperkt bleefrhadden uij te danken aan onze midden
en achterhoede, dÍe sls 'aen: spooktEnt - voor rle
teqenstandais uaren.
Deze :'1ensen, u j-tc-ezon.derd de laatste manr Flobeerdan
vela -'otlen te Ure["n. (Zo prnberen u/e een sponsor
te rrinden in rle noodsJ-ac: teri ).
íija nog eniqe snel1e teqenaanvallen kan onze ncachelaar
Uebster genaamd, de nelijkmaker sco rÊnr
Dat nnze hoogleraar en hrokjesspecialÍst ín tu:ee-
drachtige sanenLrerkincen de uinnende goal ni-et
r,.renslen te maken, verder vertel ik maar niet.
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UoLgende r.reek uii naar de goktent van Terschelling
alueer getracht zaL uorden met grote inzetten ,de
kroeoBneen q:ote en de voethaLclub een klelne tainst
te b.zornen-l
De bookmakers van 0ldeboorn 5 kunnen ilog cnige
goede spelers gebruiken, om de r,ledstrijd t89pn ons
t t' kunnen r,ri nnÊn.
AIs Laatste man -aak ik nu maar een eind aan clit
vorslag om onze supporters in de 9'legenheid t'e
stellei de kermis van OLdeboorn 4 in 2rote getalet
onze volgen.le uedsLrijden te kunnenr-,laten bezoeken.

L .lvl .

A, U. U, - 0ldeboorT.-_/r.

Een mooie sportieve r,ledstrijrr die helaas geen pun-
ten oplevelde. l'1aar sergt';even r,lat vooraf ging'
fllet ons tienen togen Lre EÍchling Harlingenr Lraar
de boot aI op ons lag te ulachten' Ideale LJsers-
omstËndighedan, dus da stemming Lras opperbest'
óp TerscÉaLfinó aangekomen stonden de resterende
ui"" spelers díe de dag tevoren al u,ar€n aangemeerd
vol ongeduld oP ons te uachtÊn.
r s lvlorgens om acht uur een strandloop van : I km',
dus mei !-un, konditie zal het urel goed'
Aldus op-TGt voetbalveld aangekomen uaar om halF

fiï::"flï"it::ioo3"?3i; uat vermoeiend uias, uant de

eerste helf t Lras A . U. U. sterk in de aanval, ulat
dus ook tuee doelpunten opleverde. De tureede helfi'
;;;,;t;";;ioerijk aan ons' met tuee hele mooie
doelpunten van [ii* Ueneklaas.en onze uiissel Jan lY].

Helaas kon tegen het elnde van de uredstri jd A 'V' U'
noà een dom dóetpuntje maken, waL hul dy" luee
puÁten opleverde. llaár ondanks de nederlaaq ginqen
L'e r.reer mst een goeie stemming richting Harlingen.
Tenslotte r,r11 ik namens de spelers UiIlemke en

ïjibbe Ívieester van harte.ieliciteren meL de qe-
boorte van eÊn zoon uraardoor Tiíbbe heLaas niet kon
meespelen'

Ricky íIijnheer.
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ElftsI
0ldeboorn5-Uarqa5.

7a, het kampioenschap komt in zicht.
De eerste overr.rinning is binnen sn ulel met 12-A van Uarga,
De gasten traden aan met 10 man en zond'er grensrechter"
UU haCden precies 11 man met de leider als scheidsrechter-
sn Tjibbe aLs vlaggenist en het arbitrale duo deed het niet
sl ech t.
In een êÈnzijdige saaie r.re'dsriJd uerden de goals gemaakt docr
lïet,rorsimonrKeesrïrappetony €,n onzettUader AbrahamfrKlaas,
(verdeel ze zelf maar).
Ue hebben nu 2 ounten uit 3
en 13 tegenrdat is 28 goals,
tegen.
Volgende ueek Legen Rood Gaal om
fr moeten Lleer 2 punten voof ons

uredstríjden, 15 doelpunten uoo t:
in 3 uedsrijden; dat kom je zelden

10.00 uur thuis.
inzitten.Tot dan.

U. U.

ill deEpp_t! 5 - Soo d ír e.*_ 7 t

Na vorige ueek Uarna met een ne'derlaag naar huis te
hebben gestrrurdl moest nu qBprn!:eerd r.lsríJen hetzelF-
de te doen met Rood lieel. .

In het eerste kuartier leek dit niet door te naan'
totdat Tonnie een knappe schui-ves los liet 1-0.
Deza vpsgnclg duurde echter geen 5 minuten uant
Rood Geel maakte gelí ik. Vnor rle rust kuram 0lde-
boorn tnch nog op 2-1.
In cje rust r,.rerd er ee.n stttkje Dynasty opgavoerdt
incl. Íïiss E11y(of is cJat DalIas).
Na 5 ninrrt,en in cle Zde helft kuam 0ldebnorn op
3-1 door Sape??
Uit sen mooie voorzet van Harry nraakte Simon egn
pracht gnal A-l en op een lanle uittrap van Uatze
mocht Sape no-a '1 maal inkappsn rS-1 n ïoen r.ras de
koek voor hei Sde op.



lladat Jan rJe Jonq lJatse even had qeassisteerd door
een batmet ztn handen uit r-te hoek te haIen, mocht
frood Geel Êen penalty nemen. 0eze uerd door onze
attente k*per er in eerste instantie nog uitge-
houden maar uerd alsnog benut 5-2.
In de Iaatste minuten mochl Rood Geel nog een vrije
trap nemen net buiten hef strafschopgebied.
Aan de gebaren van de scheidsrechter te zienr een
indirekte, het uerd echter een direkte en goedge-
keurd, dís 5-3.

K ees.

Sa'rn, Éb slo.tr, d aL it Fe'footb S!i" flo'^*e L',r{'.

$ooLe wre;,buj. ,L*hc -$e , otrl ara " haqr*,a.!
Ó., io*nlticsn fo"'b eqvsLe wtocLLL€ soLs hac-h {e.."e
D, 

"ït 
eq,n e 
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ODIS in tumultueus
duel langs Oldeboom
ELSLOO. Yla ecn marr povere prrtij voetbel en

€€n erg fortuinlljke 2-0 zegs op koploper
Oldcboom ncsteldc ODIS zich zondegmiddrg op
eigen veld in kansrijte positic. Helverwcge de
twecde helft scoordc Oldeboorn in c[cn docl en
koí voor heÍ verstr{}cn van de tweede epeclhclít
wist Hrrry vrn Dljk'koppcnd voor 2.0 te zorgen.

Voorde pauze vergatODIS in feite tevoetballen,
waardoor Oldeboorn maar kon komen. Bovendien
keerden veel oranjehemden zich wat al te-

nadrukke$k -tcgen de scheidsrechterlij ke beslissin-
gen, waarmee men zichzelf en de ploeg uit de
wedstrijd speelde. De emoties laaiden zelfs zo hoog
op dat scheidsrechter Bok uit Nij Beets zich drie
minuten voor de pauze genoodzaakt tag een
aftoelingsperiode van ruim een kwrirtier in-te
lassen. Daarvoor waren al drie spelers van ODIS,
Albert lVorst, Harry van Dijk en Lammert Gorter,
in de arbitrale boekhouding beland. Iaatstge-
nocmde werd in de betreffende 42e minuut zelfs
wegens natrappen van het veld gestuurd.

llet was dan ook Oldeboorn, dat in de eerste
speelperiode de toon aangaf. De eerste kans decd
zich vbor bij het doel van Harm van de Bclt, die'
later in de wedstrijd de grote triomfator verd. Niet
alleen wist hij in de 37e minuut ccn strak
ingeschoten strafschop uit z'n domein te ranselcn,
maar bovgndien wist hij met ztn uitstekend
keeperswerk ODIS van een achterstand af te

houden. Bij ODIS speelde men te vcel door het
midden. Wist een vrije trap van Harry van Dijk in
de doclmond dan nng wel voor opschudding te
zorgen, verder. kwam ODIS niet. De lezoekers
verzuimden uit de geboden kansen te scoreh. Ook
een strafschop - in volle vaart werd een Oldeboorn
aanvaller. tcgen het gras gewerkt - wist de
ODlS-doelman te stopp€n. Daarna kreeg de strijd
een grimmiger káraktcr. Toen de aÍkoelingsperiode
wai beslecht, bleek dat ODIS plots wel rnet
gedegen overleg kon spelcn en een aantal goede

mogelijkhcden creêerde. Nog voor de pauze werd
Hibrand Gortef gewisseld rnet Hans Weinans.

Na de thce voêtbalde ODIS stukken beter, was
i meci asn dc bal en ook in de opbouw zat meer lijn"
i De uitbr*nkende Van dc Belt stopte na l0,minuten
i spelrn een diagonaal schot en evCn daarna Íanselde
hij in de korte hoek de bal tot hoekschop. ODIS
posteerde Harrï van Dijk als laatste man en schoof
de verdienstelijk spelende Geri-Jan van de Masf
naar voren om hct middenveld te ve$terken. Twef
fraaie aanvallen teverden in dc l5e en l8e minuut
cvcnzovelc cornem op, die wel gevaar brachten,
Ínaar geen doclpuntcn. Fén doelpunt kwam er wel
toen een goede voorzet vanaf rechts door een
Oldeboorn-verdediger verkeerd werd'bcoordeeld
en hii 1,'n ruim voór het doel staande goalie mct eên
kopbal passeerde í1.()}; ODIS moest het daarna
van uitvgllen bebben" Eén daarvan rrerd uitcinde-
lljk een vrije schop op rechts, diedoor Albert rJy'orst

suscesvol op het hoofd vaa Harry van Dijk werd
geprikt (2-0). Er warcn toen nog ruim I 5 minuten tp
gaan. ODIS bleef toen aandringcn en had ook bijna
nog eens succes, De voor Roelof Gortet in het veld
gekomcn AlbeÍ Koops grng op links goed door,
schoof dp bal op maat naar Auke l-eenstra, die

, alleen voor de kecper genadeloos uit rdoest halen,
r maar het spceltuig alsnog voor dc'voeten van
Albert Worst legde, die teg€n een Oldéboorn-ver-
dcdigu schoot.



Utt de oudg doos )......... r vêo Koos.
(tet<st: 5, Huisman.)

ó
0p een rr,oensdagavond even naar een plaatselijk
horecabedrijfl. Geuogn om met G.0t,ter(heeflt a1-
tijd spreekuur van I 20.00 - 21.A8 uur) het laat-
ste sportnieuus te bespreken. Dan komt er een
kleine Jan v_.d.Uoude binnen, die blijkbaar door
zijn biervooïraad heen ulas, Jan zeqt-fijntjes dat
men rr'oor het voetbalkrantje nog eniqe nieters
zoektl ÍÍr rE. r.l . ttdit is r.lel iets voor jourf .
Schrijver dezes antuoordde hierop dat, hij nog 1ie-
vBr za nu en dan een stukje r"rilde schrijven. DÍt
LJas ook van harte trelkom, aangezien ons clubblad de
laatste tijd slechts pêr veertien dagen kan ver-
schijne!. ttSchrijf maar esns o\.rer vroeger'r zeí Jan
en Koos( eindelocs r.rerkloos, voelt zich nuttelooe,
is soms laveloos en dan ook redelor:s, nCIg niet hul.-
peloos of reddelcos en..... ..,.lêLdar:r boosJ J )Alberts belooFde dat, Daarom bij ons ex-bestuurslíd
P.F.v.d,Feer geueestr -die 45 jaar lang de stuuenda
kracht achter de vereniging L,as, om uat oude gege-
vens te verzamelen, ïk vond het ze interessant dat
Ík dagen heb zitten te lezen(nostalgisch van aard,
spatt,en. de tranen mÊ soms in de ogen), Íliaar op
dit moment (maandagÍnorgen en .,..]. fi€t een fikse
kater)moet ik toch r,lat schrijven, aanÍiezien dit
enistel voor 2í1,00 guÍ vanavond bij de redaktie
moet u,rorrien inaeleverd. De schrÍjver voelt zich niet
hepaald in vorrn, maar ik geloof niet rtat ik vandaan
de enigst,e ben(0ldeblorn 4 Ís even naar Terschelling
oeuJEest en verloor met 3-2, ondanks eenrrklei-nett
vc::sterkinn in de ploqg,). [í]aar zondagavond za Le
horen uaren de or,rernachting Bn de boottocht \/oor
een paar msnsen al. voldoende om ovêr sen snipper-
daq voo r de vol nende dag te paten. lYiaar nu ter
zakel ! !
lJaar veimoedeli ik r.reinicen hebben hi j sti.l gestaan
is h+t feit dat het 1c sept.j,I. 25 iaar geleden
L,as, dat het',oetbalkranlje verscheen. Het urerd een
rncdedelingenhlad rtU. V.01deboo rnrr genoemd en rJEr-
schcen in een Êenunudig sbencil(,-te omslagen met cJe

- tq-



diverse advcrtenties zouden pas tugn.j:3t later vol-
;;;i."ir.-""niiji.iuu dlr het clubblad 25 iaar heeft
hestaan. maar volgens de huidine redaktie zijn ue

iÀó-rál'0" 25st" iaarnann bezig' ieLs ylt in de

loop der iaren t,uË"r verkeerci i" verneLd( i!-o:rl:id
ván'Jotr. ápoelstra Lraren LJe eens een iaartie vÓÓr-

uit,). De eerste ilvsorlopinetÍ redaktio,rtvoorlopintr
omrlat de ledenvernaderinn een u'leek later zou rrol-
;;";-uest,lno 'rii P'V'd.Uoude(r"rerkzaËm op de spar
en hier ook nehruik van de stencilmachine kon
*"t"ni-C. van Heel, R. Nieur'iland sn J' Bethlehem'
Uoorlopine u""1" ÀáA"t"rkers: l'u:g:l"ert R' llulder
trainer$'en alIe 4anv.oerders. De teàk van de aan-
voerders, t""tnnO*" ik zelf, bestond 'il het schri-i-
ven van ""n ,ádstrijdverslag' In de prakrijk kyam

het er op neer dat i.,e geL'oon even een spel-er hier-
voor moesten áanuijzen en in da oertijd van het
krantie urerd *àn 4irgeliike verzoeken trouu vol-
;;;;ioit uas dus 15 sept.196n)' Het.eerste nummer

bestond uit een vr:orr,loopd uan !'oorzitter van Heel

t;;"iin9en ctiverse etftallenruedstrijdverslaqen en

mededel-inqen van het bestuur' He! bestuur uas als
volct samengesteld: C.P'van Heel(vootzeLter)'
Ë:É:". o'r""i("""retaris), H'G'Piersma(penning-
,u;";,;;) "r*Àá0" 

J.Nieu,iand en 0' ueltmane des-
;ij;" náq deftig cornmlssarissen genoemd'

Het eerste elft;f, uitkomend in de 4de-klast Afde-
tina Noord bestoni uit de volgende spelers;
::il:"ï;;( ;";i1,-*.Íoteester en Íac'uaseraar( ach!"')'
D.B enedi ctus, B; 5t reml-er en A ' C astel óin ( n'idden) ' 

!

Huisman. f,'B eLÁiáná*, J. "puskas" l,,Jagenaar' A ' Jeeninga
;;-;;;l;;;;;i;;;r).'Er r'rerd nos met een aanvarlen-
despilgespeeld.fÊnmáandlaterr.lercjhe|stopper-
;;-;;;; Ëii n"i eerste insevoerd' Een jaar later

"á[ oi: de A-junioren. fr Lias een nieuue trainer
benoemd in c""persooh van H' Reekers als opvol-
;;;-;"; H. Nieuuland. Deza volgens-mij uitstekende
iiainer zou nài Éiin" vijf jaar voLhouden in 01de-
Àáorn, hetqeen uel een recoid mag r'lorden genoemd'

Het tr,teede k.uam uit met A. VLedderrC.Aldertsr
n. Xnol, A, Fokkema, H.B erkenbo sch, C' de Boer' 5' Spi jk-
strarS, t.iagenaar, 5.'J? GroottJ' lOg*se- en J'Nieuu-
land. Dezen "p*àiO"n 

in de Rás. l ste klae e ( Jar,iel l t )

- L5-
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Aangezien men het vorige seizoen kampioen in de Zde
klas L,aren geuorden. Plaar dit gebeurde uel met het
elFtal, dat bovengenoemd als eBrste staat vermeld.
f r rr,aren zorn 14 leden naar elders vertrokken (tets
r,lat vroegaf heel vaak gebeurde; ). en praktisch
het gehele tueede moest in het eerste elftal uÍtko-
menr Het derde van het vorig seizoen mocht het nu
platseling in de resr lste klas proberen en ze
zouden binnen tuee jaar 2x degraderan. Daarna uerd
LJeer esn karnpioenschap behaald, maar hierover later
meer, ÍYlen slaaqde er niet in een derde elftal. op de
been te brengen, zodat 0ldebsorn het seizoen 196O/
t61 met slechts 4 elftallen moest ingaan. Behalve
de turee reeds qenoamde seniorelftallen deden ook
de A- en B-junioren mee in de competitie(men had
toen nog geen C- jun, D, f r Êír F-pupi11en), Bi j de
eerste uledstríjd uas het 1A als volgt samengestaLd:
H.de Roos (doel)rn. Dam en 0,schriemer(acht,er),
f , L eemburQ r 5. Knol, L. Ui ss er(nri dden ) "n f .Zandst ra,
U. 5ch ri emer, H. A kke rrnan r J. Jeeninga, G. Knol ( voo r ) .
ieserve uas een zekere H.v.d.Heide, de huidige
voorzitter.
Cn dan noq de opstelling van de 3-jun. :
f.Kalsbeek(Coel)rS,iluisman en B. de LeeuLr(achter),
S. Kl eef sLra, J. Kalsbeek, lï. B . Kleef st ra(midden) en
D. Uag€naa rr T. L eemb urg, Ll. Ho ekst ra( o n ze uelb ekende
spruit) ri;. Veens lrz, S. i/. Sinceren( t-rgor) .
Ik geloof dat dit- voorlopig uel genoeg is als blad-irulling en Ea nu dit arlikel inlel,eren Ên heel even
naar de kroe$. Hoe het seizoen 196C/r61 voor de
diverse elftallen verliep hoort U in een volqend
staCium.

uo rdt, vervolgd,

K00s tsED/*tNKfo Hi*

- 16-
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Bijqaend volgt dan het ouerzicht van de af;gelopen
tr,lee zaLerdagen, uaarin door lt eIftallen uit B t^led'
strijden 12 punten r,rerden gehaald met een doel-
salcjo van 3? voor en 9 tegen'Dit uas zouaar geen
slecht resultaat.
Dit resultaat uerd als volgt beuerkstelligd.
Als eerste onze ttkleine kroosttr( de t-pupilLen).
Deze behaalden de volrle buit uit 2 uedstrljden.
Lerst uerd Tijnje met 6-0 verslagenr lraarna een
ueek later Akkrum ook nog eÉns van .2 punten uerd
beroofd( een 1 -0 overuinning). Ga zQ coor jongens
dan vol,gen er voor juIIie nog vele puntÊn.
Uoor ju1lie uacht er komende zaLerdag de beker-
uedstrijd thuis tegen Dronrijp' Aanvanq 10 uur.

Het ken natuurlijk niet overal koek en ei zíjn,
zullen ze, bij de D-junioren r,;eL denken'
Deze ploeg behaaLde uit de laalste 2 r,.ledstrijden
n.1: -ge-en punten' [len=uerd_gefronteerd rnet een
thuisË?ilErlaaq tegen Thor(t-1 )" iit uas';olqens
"de kennerslt leneó1 onnodig, echter afgelopen
zaterdag schijni ilen terecht. met 5-2 verloren te
hebben in en teqen 0DU. lYiaar niet. getreurdr de com-
pet,itie is noQ lang en er zulIen heus nag r,le1 pun-
len een jullie totaal uorden toeger,'oegd"*L7*

Dat onze. Eil-pupillen het ook niet voor niets doen,
blijkt uel uit, het, doelsaldo van de laatste 2 wad'
st,rijden. 12 voor en 0 tagen. Dit uerd rPsp. bÊ-
haaló tegen Uarga(a-o-r,rinót) en tegen de naaste
buren uiI Akkrum ( a-0 urinst). Hier bIi jkt' rrHarry
Slingartt iCI doelpunten te gescoorA(Oit natuurlijle
met áe Eedachle ithet is ',reer 

f i jn lanqs de 1í jn?t).
Flelaas zijn ju1lie voor de beker ger^ript, zodat er
voor jullie een vrij r,re.ekend in het verschiet liqt"



.

Uanneer men goed meeqeteld heeft, resteren er
nog 4 punten en 1 elftal' DÊ B-junioren-dus.
Deie sleepte eerst Ben 1-3 overuinningbij Koot-
stertille vandaan( alr.raa r echter ook eBn VervP-
lenda b!essure te constateren bij de tegenparLij
en een r,reek daarna moest Friso (nppelscha) het in
0Ideboorn met B-2 ont,gelden. Deze ploeg draaitr nel
zoals vorig jaar, lekker en kunnen dan ook met
volle moed-a,s. zalerdag naar Joure vertrekken om

de plaatselijke B-junioren van de volgende beker-
ronde af ta houden. Succes.
Tot slot het proqramma van zaLerdag 19 oktober'
Oldeboorn 1B Jubbega 28, 10 uurr
Tijnje 1C - 0ldeboorn 1C 10 uurr
01áeËoornD-PUP' Irnsum D-pup. 10.30 Y!r'
CA VC E-pup. 0l.deboo rn f -pup. 1 1 .1 5 uutr

Piet.

*Í-B -

JeuadkommÍssie. -
0p onze oproep in het vorige clubblad zijn Eelukkig
de nodiqe reakties gekomen.
ïot onze grote vreugde kunnen Lrii thans meedelen
dat d.e jeugdcommissie op volle sterkte is gekomen.
De heren J. van Kalsbeek en 5. Jager qaan de oÍlËn-
staande jeuodleiderfunkties bekl€den.
Uoor de i,oledinheid volgt hieronrler Êsn overzicht
van de voltallige jeugdcommissie zoaLs deze vanaf
heden gaat ópereren:

Leiders B. iun, ; Harm 0osterbaan

Leiders C-jun.: Riekes Brouuer -
Leiders D-pup. : Hendrik Nieur,rlanrl

Leiders E-pup,: Johannes Poeojes

Henk U. v. d.
Krieke.

Jan v,d.Ugude.
- Jo1le \r.

KaIsbeek.
- Sietse

Jager,
Uoorzitter : Jolle v.Kalsbeek.
Jeundsekretaris : Itl. v. d.Fleulen.



Utj moesten zatardag 28 saptembÊr naar Kootstertill
moesten er vroeg LJeg om 9.15.
Het uas esn lange rit meL vreemde plaatsaamen aan

e r r.lj

de

rio

híj

de

kant van de ueg
De L,egen uaren niet, za denderentrrnaar LJe haalden het.
Ue L,aren daar uíj zagen een bordje an Êr stond op, fiet-
sen in het fietsenrek maar Lra zagen geen fietsenrek
alleen fietden tegenrpalen in de grond Ên een latje er-
voo r Lre gíngen naar de kleedkamers.
uíj kularnen lange een kantine met tralies ervoor het leek
uel een gevanqenisrlater r,ie hadden ons aangekleed.
uU moesten op een veld voetballen uiaar het gras lang bJas.
Ue begonnen,
Johan mocht zeggen kop of munt hij zeí munt.
De scheídsrechter gooide à1Ë ean qek CIp het grasrnïaar
munt bleef recht op staan in het lange grasrdus gooide
nog een keer en de munt bleef ueer recht op staan descheidsrechter zeí híj staat het meeste op de kant uaar
kop staat.
Kootstertille mocht aftrappen.
uedstríjd begint r,rat later in de ochtend maakte Jan €endoelpunt via rinker net,rpaal in het doer 0-1 voor oftsrKootstertilre trapt Lreer af maar de bal bleef op het micJ-
denvan het veld dan kregen zii een kans en,dan urj uÊer.fven 1at,er had r{arry kans op sen doelpunl Ínaar áe keeber
stoncl op zrjn plaats Harry schopt hard naar het doel maar
de keeper stond ervoor, dat deed híj ueL een paar keer.
Htj vond de keeper maar vervelendrrnaar het ulerd hoekschop
voor ons Jan schoot hem voor en Johan maakte sen goal a-zvoor ons later in de ochtend qebeurde Br niks ÊRUZI,
0-e uedstrijd'oegonrKootst'ert,i1le had de aftrapruij u,arenslaperig er zat zeker slaapmiddel in de thee,' -

De scheidsrechter fluitte de afltrap Harry ging als eênqgk op !g bal aFrmaar Z jongens die voorbi;-tiairy langs
ginqenr 66n f.igt .in het ziekánhuis dat komi I.t*i noql
door het rniddenverde om de verdedegers in het doel 7'-2,



Ue blevan slaperig van de thee en nafilen leveel risico6.
De anderen hadden haast alr.reer aen doelpunt maar Siemen
stomte de bal ovÊr het doelrc0rner,
De bal ging voor het doel L,e schopte de bal ueg maar de
anderen hadóen de bal ze speelden naar de aanvoerder
Sybrand liep achter hem aan een slijding de aanvoerder
viel raar op de grond en had erg veel p'jn de brancard
mo est erbíj .
De uredstríjd Lras af gelopen(nog even dit, Johan maakte nog
een doel 1-3 voor ons)
De Kootst,artillers zeiden urie heef t dat gedaan, èèn van
hun zei híj 5íjbrand denk 1k, toen L,e klaar Lraren met doee-
sen lag de jongen in de kantinerde docter;voelde in het
bovenbeenrmaar de jongen voelde het nog meer.
Uij stonden vijfde nu staan rrie víerde.
De Sr.reach staat op kop en Friso sluit de rrj.
Volgende r,leek moeten uij thuis tegen Friso.
Hoop op r.rinst.

KOÍvt T0T zitN
Harry Brandsma

Zalerdag 2A september.
Ue moesten tegen Trjnje voet,ballen,
Ue moesten thuis.
Deeerste helFt hadden Lre 4 gaals.Ik ueet niet uie ze allemaal
gemaakt, heeft t

pauze.
1n de pau.ze kregen Lre 1i1s€|.lJa de gauze deciesf'rario en Dagmar
neer\.jOor Fieler:lte en 8ouke.
Ue hebben nog tulee keer gescoord zodal de elndstand 6-C ueld.

Siiete.

-ls-



D pupillen

tÈ tb tn tb tb
0ldeboorn - Uarga 8-0,

Zaterdag 28 september moesten bre om
zíjn.
tle kuamen latetr aan dan LJe var uachtenrmaar toen ue met €en
noodgang ons 6th,,'1'tadddn,'gekleedr'bleek de scheidsrechter noq
op.bed te liggen,
Iindelijk kuam de scheidsrechter,
Nog uat slaperig floot hij áf.
Het duurde niet Iang of Arjen scoorde het eerste doeLpuni,l-0.
Na een trjdje het tureede 2-O.
Za scoorde Arjen nog tuee keer'4-0.

Rust, ,
Na de thee gingen L,e vastberaden het veld op"
Het duurde niet lang of daarviel hel vijflde doelpunt door,Qrjen.
Hij scoorde nog turee keer 7-O.
En tanslotte nog een goal van ondergetekende,
Zegevíerend gingen L,e naar huis,

Jan Pieter van 5teÍnvoorn.

- 0 - 0 - 0 -0 - 0 - 0- il- 0 -0 - 3- Íl- 0 - iJ- I - 0 - 0 - 0 -Íl - 0 - 0 - 0 - it - I - 0 -,:

ïo keap:

1 pear fuotbalskuon.
lrjitte 3,
le beÊpssg3*t bu : U. \/penstfa

FJ"F,Herne 7.
Al debr: a rn .
Ti1. : 1531 .

- 0 - 0 - CI - u- 0- il -c - u- 0 - n -0 - íl- r-t - u- 0 - 0 - 0 - 0 - 0- (] -0 - 0 - 0 - il -il

-at-

half tien bíj Betlehem



INHAALPROGBAMMA

Zondag 13 okt.
2215 I rnrum 5-
2226 0ldeboorn

0ldeboo rn
5- A.V.U.

3
2

1 0.00 uur
1 0.00 uur

FRTONSKIPBEKIR
ZAÏTRDAG 17 OKT.

0ldeboorn 1- T.0.P. 68 1/r.30 uur

B-jun. zat-erdag 12 okt.
5.C. Joure 1B- 0ldeboorn 1B 1 1 .00 uur

Frieslandcup f-pup.
E 129 0ldeboorn- Dronrijp 1 0.00 uur

;,í,
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Op deze wiize kan de Grote Clubactie Í985 aan de kopers
van de loten een priizenpot van circa EÊN MILIOEN GULDEN in
hel voorultzicht slellen. Ongetwijíeld zal dil miljoen een krach-
tigc sleun voor u zijn bij uw verkoopactle van de loten.

Het miljoen wordt niet verdeeld in enkele hele grote en verder
alleen maar hele kleine prijzen. lnplaats van 3 prijzen van hon-
derdduizend gulden bijvoorbeeld, komen er 300 prijzen van dui-
zend. Verder prijzen van 500. 100, 50 en 25 gulden. De prijzen
worden in eerste instantie uitgekeerd in cheques van 25 gld. per,
stuk. Deze cheques kunnen besteed worden bij nader aan te ge-
ven bedrijven, Wie op 15 januari 1985 niets van ziin/haar gading
heeft kunnen vinden, kan zijn winkelcheques ter verzilvering
aanbieden. Het bedrag dat op de cheques staat wordt dan volló-
dig uitbetaald.

Behalve het milioen gulden kent het prijzenpakket bovendien
nog voor elke regio een vakantie-hoofprijs van twee weken voor
vier personen. Deze vakantieprijzen zijn yan sponsors afkomstig:
Vakantieland'Cochem {hoofdsponsori, Sporthuis Centrum Re-
creatie en het lnn-Viertel {Ober Oostenrijk). Bovendien bieden
deze sponsors op de voordeelbonnen, dÍe aan de loten beves-
tigd zíjn, nog speciale vakantietrips aan, tegen extra voordeel-
priizên.


