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KOPY INLEVEREN MAANDAGS VOOR 2O.OO U:JR

Ouerzícht

Het r.reekend 13-14 oktober stond Ín het teken \/an beker-
en inhaaluedstrijden. Ook verschillende Boarnster elf tal-
len moesten in deze aantreden'

7o moest 0Ic,leboorn 1 proberen de bekeruedst,rijd tegen
ï0p 63 tol een goed einde te brenqen. !

In de eerste fretrt een beter T0P 63 o,a. het plaatsen van
de bal liet veel te Lrensen sver bij de gastheren Ên er
rnocht dan ook niet geínopperd uorden dat er net 1-1 ge::ust
kon uorden,
T0p had meer verdiend' i'laar na de t'hee een uat f eller 01-
deboorn en de 3-1 overuihning, die dus 0ldebooln een ron-
cle verder brengtn kuam r^rel te::echl bij de ploeg die er
het meesle rechl oP had'

0Ldeboorn 2 rnoest Ínhalen en uel uit t,agen Akkrum 3.
Dit blaek niet gen zotn zi.iare opgaaf te ti5n' rtit dan E%-
zíen de 9-C oiíerLJinnini;.
Het Ze draait aak clit, àeizoen ueer lekker flee en za! 2e-
ker bJeer vrij hocg eindigefi.
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a
'-'lldeboo;:n *: beleefde in ïrnsum niet zo r-reel ere tÊ.-Ên

i rnsum 6. Her Êen 4-2 nederlaaq uerCen de Tysma-íïannÊn
near huis lerug gesluurd. Ir zaI nu eindelijk uaer eens
geLJonnÊn noeten uorden on de moed er in te houden.

Sldebooin 4rhad eÊn vrij ueekend, naar ook 0ldeboorn 5
noest aantreden en ueI thuis tegen Ai,iV 7-"
fen \rerzr,:akt illdeboorn 5 (de acrobaat ues helaas ',,erhin-derd) Xon tegen de eilandbeuoners qeen vuist naken en
ooest zich bijna \/olledig beoerken tot verdedigen.
.]ammei vooÍ iJalze, naar hij mochf li keer de bal uit het
net, r,,issen Bn de zwakke vaorhoede \/an de thuisclub kon
daar niets tegen ovar zetten, zadaL eert 4-A nederlaag
qeïncasseerd u.rerd.

[n dan nu de uedstrijden van j,l. zondaq 20 oktober.
0ldeboorn 2 ontving het nCIg ongeslagen Terhorner €fl

uist, dat er aangepakL zou moeten uolcien 6m de r.iclle uinst
thuis tÊ houcjan.
Terho rne uerd steviq onder druk qezeL, maar in het 16 fr r
gebied aangekomen uerzuimden de Soarnst,ers dit Ín doel-
punten uit te drukken.
Todaenrle mocht Terhorne cjan ook niet nopperen dat erriret
een 1-1 stand gerust uerd.
lia de thee Lias het Terhorne dat de Eloarnsters onder druk
zette, maar: het Lras 0Ideboorn die rnet een buitenspelqoal_
(C" grensre.chter had e\ien anciere geCachten) een 2-1 voor-
srJran9 f'ïêEr
ïerhorne kr,lan echler terug, 2-2 en vlak voor het einde
'naakten zíj ook uit buitenspel het voof hen beslissende
en uinnende doelpunt, 2-3,
Ien gelijkspel had de r-rerhouding beter Lreereegsven, maaï
de doelpunten beslissen nu eenmaal.

A, s. zondaq teqen G. A. V,C. 4 in Grouurr mag geen prn!:le-
nen EevÊn teruijl ook oF 3 november thuis teqen Ê"[.S. g

de nunten r,ieL in CIldebnorn zullen blkjven,
t-lldeboor:n 4 ontving zondagrno rgEn 3t. Anna 5. de pioeq

Lrearvan hel 5a net I of 9-0 klop kraeg,
Het 4e hield lang st,and op 2-2, maar het laatste kuartier
sloegen de'klaaikluten toch noq toe op rje uitgeblusie
[]carnsters en u.rerd Ce uiislag noq'2-5 in het ucordee] uan
:it" Anna.

A.s. zondag uit naar Uarga 5 en hopeli3k r.iorden daar
den nu eens 2 punten gepakt. Dit zou het inoreel \/an Ce
clneg ten Eoede komen.
Dne je hestt 

,
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0ldeboorn 5 ber,lees ueer eens hoe moeilijk het is Bm die
ploeg orl de juiste uí j ze in te schatten, dit ook al ueer:
gezien de vfrrassende uitslag Ín Leeuuarden.
Óaar kornet-i -ze rnaar even vandaan, met naaï ik meenr ëen
10-'1 o,;nrurinning.
0.3.I. 5 r,lerd het slachtoffer.

!.. s. zondaq koint Uarga 6 op bezcek en geen haar op ni jn
hoofd rjie et: aan denkt om een voorspPllíng Le gei'/en'
Hel eniqe uat ik er van durf ie zeEgen is l;e zíene u:el.
Het kan net 20 goed een 6-1 o';eruinninq uro rden, als rJat
het ook nakkelijl< een 6-1 nederlaaq kan.beíekenen. -

0ldeboor:n 3 moest zonclagmiddaE naar ienarjo in 51. iiic.
cn te orosei:.en iets aan cle z*gereeks \r:n fienado 7 Le dcen.
f,jaar ook 0ldeboorn 3 onc'e;:';onrJ det dit heel ;rroeifijk u35r
De o\.rer cje hele linÍe donTinerende 5t. i\ieksl:ers haCden
het met ons 3e niet, r:iroeili jk jen de uitslag =-1 \/co !r Rena-
do L,as zeker niet geflatteerd te noemen'
R':nado Llas E€uoon "le beterg cloeg.
f c sterkste -heef t dutdeJ.ii'.. i,El^ronren ho'1 het 3e kcn
lr:..sfg hebbe: mcit de t,li-t_s1ag,

llOor B.$r Zondag lij'len de paBi6ren Lrat nunsliger 1.rool

11e íoarnsters, uani dan xont 0ldeholtg:ade /: oD b^zoe'' Ên

:lijven jn hel helan..van de n1ceq, be'de punten in 01ci*-
bonrnr -f niei dan.

0ldebo.,rn 1 |enrlot,t.e noest naar Nii Beets ie- gloec
rJj e totaal nor maar i uinstpunt had.
0p papier nocht dit geen probleem.zijn, dit tras het' dan
ook niel.
Dir kr,rani echt niet door het sublieme spel: van de BoarnÊ
sters, near ínP.er dr:o:: de onnacht van de gastherenl !

Kuram er dan nog Êen redel&jke 1e helFt, met aan beide
rijO"n enkele kansen braarvan 0Ideboorn er Éên bonutte.
Na cle thee iras het een'$lappe vertoning en kon oeen cier
beiCe ploeqen sen vuist oraken.
10 mint:ten \roor het einde uas het 0irjeboorn rjie Ce zeqe
uei.lÍg kon stellen door'2-B te scorÊn'
Blue áoy" deed in de laalste minuut noË iets terug door
de einditand op 2-1 in *et vootdeel van 0ldaboorn te be-
pal en.

uil 0ldebooI' Fl. àr sr zoncíag aan de goede kani va:, de

scorp sta.afir tnuis t,egen 0.D.V.n dan zaj. er zeker uit Bsn

ander vaatje g-Lapt mOeten 11163rt€flr
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)eze ploeg zaL zeker niet zo genrakkelijk over zích haen
laten J-open, eÍr gezien het spelbeeld van de Iaatste u.red-
s+.ri jden iïag 0ldeboorn met 1 puntje zeker t,evredeD,iiSr-,,
hooelÍjk heb ik de Doarnsters enigszins onderschat.,efi ]a-
ten ze B.s. :ien r,lat ze uaard zijn. .

tjok voor 3 november geen gemakkelijke opga\;€r or'r'r op
Aneland Amelandia te bekampen Ën de ueek daarna ïijnje
t,huis, dit beui jst urel dat, 0lcieboorn 1 zi ch de eerste 3
ueken urasr zaL mnetÊn maken, 6ên ding is zeker, de
suporters verLJachten nog veel van het 1e, dat is vÊt-
diend als ze deze 3 uedstrijCen zonder kleerscheuren
doo rkom en.
Ue hebben hoop sn gokken op 5 punten,

Tot besluit nog de uitslagen
Blue Boys - Oldeboorn 1-2
0.0, I.5. - Uosterstreek 5-1
Tijnje - Thor 2-1
Anelandia - Uesthoek 4-1
0. D. U Gersloot 3-2

Ên stand in 20.
ïijnje s-10
0.0.v. 6-10
Oldeboorn 6- q

Arnelandia 6- B

Zandhuizen 6- à
Gersloot 5- 6
O.[J.I.S. 5- 6
ïhor 7* 4
Uesthcek 5- 1

0osterslreek 6- 1

Elue Eoys 7- 1

.g



DSTRIJD

VERSLACEN

Elftal
Tat,erdag 1'à oktober moest 0LDfg00Rl,i 1 voat de lueede

naal spelen om de Freonskipsbekar.
De eerste die r.lerd uitgefchakels Lras Bcornber'gurn'Zl\ met
2-3. hlu uas het T.C.p. die ons een bezoek b::acht"
Voor het eerste Lras het eÊn bijzondei'e middaqt u.iant 7e
speelden voor het eerst thuis in hel nieuue shirf,, dat
net opschrift heeft r'Siageríj de Jager?r.
Zoa|s geLroonlijk uerden Ër voor de uedslrijd varscheidene
picturós geschóten, met, natuurlijk dc slager in het mj.rlCen
met zijn r.litte slagersjas ean.

0lcJeboorn beqon mel Piet en fgbert (bedant<t) op de
bank, Harm linÈsback en Johannes rechts, verder dezal'f,Ce
opslellin_q,
De eerste helft L,as het 0ldeboorn rJie probeerCe z0 snel
moqelijk Êen doelpunt te'maken, maat dat, ginq niet z0 qe-
makkelijk.
T,0,p, áie vooral teruggetrokken speelde, uas het moei-
Iijk om iot scoren te kdinen.
rn na +"30 mÍnuten te hebben gespeeld LJas het de bezoa'
kende ó1uU die de openingstrel'fer maakte, 0-1.
i,lu r^,p.s het de taak aan l-Jldeboorn om za snel mogel-ijk te-
rug t,e slaan en. cat gebeurcle gelukkig net uoor rust docr
de spite i'iichael Éoggendo ri, 1-1 

"iia rust Lras het tlldeboorn dat probeerde het niet op de
elf neter aan ie laien kornÊn.
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T,0.p. fiiaakte zrcr; niet druk en dacht 1-1 is uoor ons
*Ë rs I urel oeno Ë9.
iia ean haif uur ie hebben gespeeld uas het uit een vrije
i:rap dat Jlieboorn oe steno naar 2-1 bracht,
T.0.p" die Éa de 2-i achterstand nog steeds verdedigend
ira*rbaL speelde uas het voor de drie voorhoecie-spelers
irneili jk om er door te konien, naar toch lukt,e hel Jan
foieester met een fraai*doelpunt 3-1 aan te tekenen, dat
r-,rês teuens de eindstancl ,
\.joor de spelers vên het duo Blaaur,r LreÊr een rondÊ uerder.

ila afloop van de uedstrijd Lras het net of hadden ue de
Leker"
l.:t: noesten van de vcorzitter allemaal na ailoop van de
u.redsl;rijd naar de kantine, uant daar stond iets kouds
\.1n0i cns.
ila Êen paar bierkes te hebben gehad u,as het LJoord aan de
sponsor die een klaine toespraak hield ovei hei kornende
siezoen + div.
i'ia de uroo rden van de sponsor, hebben L,e gezanenlÍ jk het
glas Eehesen met a1s inhoud, lees het goed mensen
'ïi*hampagnet', die toast ulerd ons aangeboden door Slagerij ,
cje Jager op een goed en_succest,ol seizoen, zouel cornpe-
t,itie als beker,

Honkie.

-o -o -o-0 -o-c-o-o-o-c-o-o-o-0-c-0-0-o-o-0-0-o-0-o-o-o-0-o

ÍLUt c0YS - '3LDtB0[Í1li. -
. Zcnde,g gincen ui j naer Ni j Ëeet,s om aldaar te proberen

2 nunten ue te halen.
Cm aa.nsLuiting met de koplopers r-e houoen tnochtBn urij
niet verliezen of'qelijkspelenr €h Eezien de ranglijst,
(nlue Eoys staat onderaan met 1 punt,) moest dit niei
teveel problemen opleveren.
De Liedstrijd qaf echter een totaal anCer beeld.
Ín de eersie helft een iets sterker f,ldebooln, naar Blue
Eoys kreeg de betere kansen, die echter niet, benut uerd-
den. Bij êén van onze aanvallen blesseerde Í*iichael zíc-
zodaniq aan de enkel, dat, hij varvfinqen moest uo::den door
Ui11em.



In r,lat hen t q morCens bi j het, ti,reede niet lukken LJou,
lukt,e nu uel. ftja enkele spel ers uiigespeeld en uitge-
kopt te hebÉen. scoorde hij 1-0 voai Bldetro-rn,
iÍet deze stand qingen L,ij de rust in.
In het, begin van de tueede helft een aanuallend illde-
bcorn net enkele schitterende kansen, die a1le-aal
r.rakkunrjig onbenut gelaten uerden"
0ldeboorn zal<te ueg, maar kuam via Jan I'i., op aanqÊ-
L,en van Igbert die Piet LJas komen vervan!en, toch op
2-4.
Ue maakten het ons in rJe laatste minuten nog r''iceili jk,
door Sl"ue Soys op 2-1 te laten komen in plaat$ van
de s co re ui ! t e bo ur,:en.
Het bleef echlar 2-1 voor ons in een slecivlbÈ uedstrijcl.
De kome-'de uieken staan achterecnvolgens 0.0, U., Arne*
landia en Tijnje op het, nrogramma ei-i uri.llen Lre rnee
blijven draa5.en, dan mogen LiÊ tegen deze ploegen geen
punten versnelen,

Zondag eerst. thuis f,egen 0,0,V. en met dp steun van
r"et pub1i.ek, meer snelheid sn inzet CIp het veld, moel
het, mogeli;k zijn om beide purten thuis te roudBn.

Êinng.

Troeh fa n'e a ch tc' f F f ""{ bo,llcrs fooT.0.P hc uri i.r.,,
k.o* Soa"nI ola *"e,J,d+hekerrort rle" b i n neq

Et +sjin hijBcals waa"d ib w€t' uring[

l-l ure aplle Ëoqei3rtlil< it rnainst?

3oo vrr1-,h oal r'rc i tnryn bcFir'r[1sF, folla btltt" [<irne,

3. líïHe sï.oPP4r.
+
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EIftel
Akkrum 3* 0ldeboorn ? A-9

Akkrum-0ldeboorn op herhaling. Drie r,reken geleden r,lerd
de uredslijd,rateen na het, begin signaal gestopt.
uia telefsnisch onderhoud tussen het bestuur van Akkrum
en de gemeente, r,.rerd hel veld oplast van de gemeente af-
g ek eu rd,
uandaaq (13/1a) dus nogmaa)"s in Akkrum tegen de rode duivels.
Hoer,le1, de shirt6 mogen dan rood zi jn, maar de spelers
Lraren absgluut gÊen tlduivelÊtt,
Uerd er vroeqer nog uel eens vel gestreden in deze derby,
vandaag uas het erg vriendelijk,
Uoor ons uas het dan ook geen zLrarB uredstrijd.
Uelisuaar geen hoogstaand -voetba1, maar via leuke combi-
naties r,rerd Akkrum in c.ie eerste helft geduongen Lot a1:
leen maar verdedigen,
Dit leidde uiteindelijk tot vier doelpunt,en,
ïn het begin van de t,r^reede helft leek het eroF of dat,
Akkrun iets terug zeu doen.
Ien kr,.rart,ier lang LJaren ze goed in de aanvalr vEelal oF-
gezueept door het Akkrumer plubliek en Johannes.
Jahannes urerd overiqens aan het begin van de uedslrijd
nog net zijn oude makkers op de foto qezeL.
Dit ter qelegenheid van het kampioenschap van iikkium 3.
Door deze aanvalsdrift uerd ook gretig meegedaan dosr
enkele verdediQersr Lrot drie mooie counters van ons tot
qeuolg harS en even zoveel'doelpunten.
Het laaiste kuartier r"rerdl na het uitvallen uan
verder gespeeld met tien Ífldr'tr
fn zoals zo vaak scoord de ploeg met het minsl

Hendrik,

aanlal ;
spelers.
DB uiteindeli jke sco re L,as 9-0.
3ij zo t n monster score verEeet, je vaak uie bijvoorbeelcl
het tr,reede cf het, vi j f de doelpunt maakt, r,randaar aLl een
de namen: Dicky 5x; Ate 2x; l''ieint en Uillenr beide 1x.

Sieger.
-b*



Bakhuizen (t)- 0ldeboorn 2

l."le vertrokken om 11 .30 near B akhUiZen, een rotti jd naar
het is niet endars.
Ue ,;roesf,en bm "l?-.3A beqinnen dus LJe hoefden niet lang
Le wachten.
Sakhuizen traple r.f , ctt. mochlen 7.e !alex no9 vaak cJoen'

le tureerje keer r+Jas al ne een kuartier of' za toen Dik 0-1
naakten
ToenbleekalnaUUcatijandezeoloegqemakkelijkge-
L,onnen kon "o"á*n-(VoriE 

jaar speelden ue rïoq rnet' moeils
;;;;"".fi:r."i Êl schoptón ze op alles'ual beu.rocgr cus

niet:, 1leen nafrr de bal.
3ij rie rus.í: ha:l reecJs C-4 rjoor de r.joelpunlen \-ran D* iluq,
ll endr-ik lu. en lêl:k'e,
Harke zcu in tot,eal bijna vier,raal $colenr bijna *-enf,

hij raakle t'*reeiraal de Paal.
D;i "o, 

hij graaq eLrÉn verneld zíen' H!erbij dus'
1n r-Je l_-eede neLËt gebeurrJe eigenl-ijks priecies hei-
zelfde als in cie eerete helfi'
ue sccorden aus noE vier maal leruijl Bakhuizen niet aan

s co r en tc ekua'.n . -
De dcelpunten uerden gámaakt door Het rioutje, Harke d';st
Dik an mii.
Het laalsïe kuartier speelde Eakhuizen meL lien man on-
;;; Icexxe riurkí' er gÊÊn fin nreer in had'
)e scheÍdsrecÀter (fáiOer) harJ er cok niet veel zín mser

i;, uant toen Henclrik N' later de ba1 Lreg trapte en loen
iui"n het hocfd van een Bakhuj.ster speler aankUan Lraa

Aeíe zo kr,laaC dat hij ïiendrik een'flinke trap gaf.
i;;i*"1* dal Oe-scrreíc'.grechter hem uit het 'rei'd siuurde
kancjen ïÀre alfÀÀaal naar de kleerlkamer' !

r-iál 
"u* 

sfgel,open, Ue hebben dus met 8-0 qeuonnen'

frrUr

-g_



I rnsum t+- 0ldeboorn 3

Uij msBsten deze zondag inhaIBn.
Irnsum 4 uas onze tegenstander, die bJB 2 3aar niet in
onze competitie hadden gehad.
Íïaar van daza ploeg hebben uie altiid maar moeiJ-ijk kun-
nen ulinnen, maar dat Lie in de eerste helft zornaar 4 goals
achter de oren kregen, hadden L,8 niet veruacht.
Het draaide niet en hun snelle linker spits gooiCe steeds
maar ueer de bal voor de goale uaêr dan ook steeds
levensgevaarlijke situaties ontstonden.
Gelukkig profiteerde Irnsum hier Iang niet altijd \ian.
guitenspel uerd niet -eens voor gevlagdr maal dat kuram

doordat Pieter de Íïeer niet op Lras komen dagen en een
Irnsummer de vLag hantserde.
In ds tr,reede helit hadden urii het heft in handen. Pieter
de VRIES uerd op de snelle spits gezet en iohannes
speelde nu laatste man.
Door een goal van Kees, die alleen op de keeper aF in
tr,leede inátantie raak schoot en ÉÊn van Hans P r r had het
nog spannend kunnen uordenr maar helaas schoot Kees net
noó een kr,rartier te spelen voor de lege goal naast.

Íï.H,

eHftal
d0-



OLDqBOOI?N A.A.V. 2
t

lgnlag, 13 okrober spee]fle1 t1,* een inhaalvredstrijd
]huis tegên A,A.'1í. 2 uit f ersehelling.
He{- dikke verlies varr vorig jaar zat ons nog vrijvers.in he+ geheugen, ínfr.nr we wil_d,en de rij-over-
w_innÍngen van de 3-a.zfste weke.n graag voortàetten. ,
lrr:" a1 vri j snei. werd het Éuidéli jt aat het eenhele klus zou l,corden.
zelfs m* een nnn meer (een vr,:r de spelers van r"a.v
had. een ving,er net een a.fwijkende stanil en ging
voor behrndeling naar de dckter) konden r/ve geenvuist ma.ken en op vool spronq komen.
Het was èènriehringsverkeer riehtíng cloel vqn ',riatze
t1?La? van strand jutten had.den ze meer verstand. d.pn
van zuiver sehieten,
Maar na een half uu-r {'e hebben ,gespeelcl krrvam
ba1 toch nog ongelukki.g via. de Ëehóen van eenger in de goal terecht: O - 1 .
Na nog vel-e kansen vocr A.A.V, êrr weinig voor
gingen we de rrrst in.
Ook na de nrst het zelfd.e spelbeeld,: veel kanse-n
voo-l' A.A.V. p weinig voor otls en geen doelprrnten.r{aq.r ook nu weer een ongelukkig doglpunt na + Ze
minuten te hebben gespeáld in de Zt helft z O-- Z,Toen no. een hoekschop van oïIs d.e hal_'..re verdedi- e

f,trt.{t voor s+ond., lcon A.A.V, eens goed. uitbreken
en me+ een (sitis) lobke werd de Ët*no op 0 - 3gebraeht,
Na no*r wat kansen ann beide ka;rtpn werd het eind-
ï14n:a1 geblazen en.kon d.e gastploes met ê€n ver
diend.e overwinning huiswaa--is fàren.
Als faatsre opmerkinq wil ik R sysrna en veneklaas
noq bedanken voor he+ neespelen,

d.e
verded.i

ons

J.
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-o.o-CJ-o-o.o.o-o-o-0-o-o.o-0-o-o-o-0-o-0-0-o-o.o.c-0-o-
Í

0 :J. L -5 '- . !,1Dg9!.0 R|l.!. -
14etnoginhc'tachf,erhoofddellitsiekendeprestatie,

Lrelke het 4e "nige 
Lreken terug leirerde door teqnn 0SÏ 5

3-3 te spÊIen; "íonC 
ntr het Fó \'roo r de bi jna onmogeli'i-

[*-opgave dit resultaat t e ÊvÊí]áteÍl'
0okuildementoenvnl!ensdeschrijvervanhett'erslaq'
;; _i;;ende noÀa"n van CIldebnorn 5 niet urakker makÊn.

Ufu,-Cit uas r:ían n-k nie+ nodir::'
ó"':;;;" hon'en van 0ldebaoi:n 5 hebben slechLs eniqe
ti irl êÉn ooq ;;"" 9ehad, het result'aat uas dan ook

s1áchts een c-1 grreruinninn'
iln hel /+e elflal-uel enÉ$ inzicht t'e qeven in de vorm

\ran hcl 7.ën vnlgl: h j-er eÁige informati e'
L)oelman: bii;á n-iet r'e 

"á*"eren' 
ueet zich enorrn breed

te maken'
acttcrhoede: betrouulbaar, sLerk pu^t, t*rugspeelballen
rniddenveld: sf eeft tussen de voor- en ach+*erhoede

voorhoede: sle:f't"iO en rouf,ine' maken zelf s zo nu

en dan doelPunten

Uij hcpen dat het 4e hÍer r";at aan
ooË ueleens urat tegenstand"- -Au"rigens rje doeipunl"l.legen 0

door: 5i** ,jisser 4xlIl

f,

*1

heeft., uant ue r,iillen

. 5, I . uerden oescoo rC

Sap e ix
Dcubie fisema 1x (ueer een nieuu talent van het

\s I

Joris 1x
Tcnni e

P.5. ZandaE a.s. tieden uij qratis op ílm 10 uur tegen
l,.J.rrqa 6"
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Tglnls srlsl lltsst!0 I&nEs
fiffi8leildh

lijnj+.Zondagaiddag trcd hct nos zon.tlor pTntcavêrUeo rpoloBde fiJaft aen
tsgcn hst cterks An'elsndlr.
Omdet do rcstrltaten sn bet 3pêl vs,nTljaje zoader mcêr go€d wetajÈ noí
mon, rrtum tnou nra.rnrq dat dlt obstahsl
ook wel xou wordsa geilarard.
AcLtsfrÍ gwicn kuaea ds T{4ienezenzicb gelukktg pr$cea aet eón- ktsfne
ovonrlnnlng, Iíst word l-0 en dls dta,ndprijkte raode ne t5 drír" op bot acoÈ
bord.
fiJaJo begon tetl geruzigd, Ilendrlk v.d.
ierg wu geble*o€rd strwgrd ÉGrrracon
door Í{etá Ovomuk. HGt spol w..r vóat
heÍ têgin _best wal ecoeptaOet. tila1e
combisearde wEt vloËor alc Aaclendill
Dtt result€aÍle in een peermoola kanaen
maar Jnceb Scen ea Ha,ru Overvuk
woigsrdon dc bal ln het nst ta doponareh,
In de 15e n'!in. kresg ïijajÊ êen v-rije trap
op do rand van bot strafschopgebied,
Marcuo lfriebinga zettê zicb acbtàiae bet
'en het aehot viei nEt oader ds lat en de
koepsr had de grootste ulo€ite om do bal
víor de lijn tg troudec, De bal bloef liggen
voor de doellijt en Jacob Reen wes er ale
d€ kippen bij om 1-0 te laten aaatekeaen.
Het tou oea eÉorm verelag vergen odr in
dg qerrte helft de kansoa to besobrlJvaa
4ie Tijnje beoÍt gebad. Man fe*lde sro€ds
op hot besliseende moment. Een keer trok
eon Arjrelandia-verdediger aan dê nood-
rem. Do doorgebroken Jacob Reen werd
éétr m€teÍ van het etraÍechopgabié$*
vakkundig neergelegd. Dlt levsrde wel
oen boeki-ng op meat niet dg fel bogaerde
FrO. In de 38e mia. mocht Tijnje overigonc
niet klegen. Na een sch.ittorends &atrvel
trok de linkerepits van Amelandie eoberp
voor, De spits kwa,m in an knilrteonhoud-
bear in. De lat redde Tïnje op dêt
srosreËt. Daartegeuover stond'ook bet
schot,v&o }Íarp Overwijk. Toen schêot
de lei deze keer Amalandia tê hulp,
De nrsÊ konde een dik verdiende 1-0 atand
voor. Tijnje. Hot sp€l ws8 ni6t overtui-
gsnd ,od&t de tqreede helÍt toch uiet
geheel onverwêcbt eeu aader be€ld tiet
zigD.

Am*laudia drukte Tijnje zo in verlegen.
heid dat et flisk rr*t uogelijkheden voor
Amolandia otrtstonden. Hei middenveld
glêrd vollêdig overspseld.
?och kou F:[arrn OverwiJk 10 nin. vxrr
bet oinde de strÍJd besliseen. Alleen
kÍv&Dt bij op de heeper af, Hoawel bij de
keop€r wí.ldo omspolon ontfutselde, de
doelman ham eimpol de bal, En uo rook
Ameieodi* mogelijkbeden tsggrr esa
falend TijnJe.
Amele.BdÍa }aoeg nog zeer Eoeda mose-
lijkbeden nra&r rs konden het uet m;€.r
niet vindsa.
In de leêtgte 10 mlo. viet B*uke Zwertrer
nog in. Ook hij kon hor tij voor Tijnje nier
kerea,
Het h-ls€f 1-0 en daer krn TiJnJe beat
tevroden meo zijn.
Door dezs oveneiFningt hobbon zo wel ds
[opporÍtie v1. Oldeboora ov6rg6nomou.
Komond wockend eteat bekenróetbel op
bet programne, TÍjnjo tre€dt daa aat€t-
dagmiddcg ean togeu VIOD.

oDr dsillassssí.t
0s Hcs$os!í eÍl

.Wij4e. wpude-De donder-speech die trsi-
ner Tjerk vau derVeentijdens de ruatvan
d6 wedstrijd De Westhoek-ODV hield
miete zijn uitwerking i:l het veld nlet,
want de trouwelingêtr vaa de traiaer
kwamen voorel voor de.peuze op bettsrein Scbosneveld te'hcuerpàlzeei
naar moeizabb uít de voeton, enbas fiii
vortoo[dê spel bijtijds -slê*pvsrwek-- k;:rd. Oqk De Waet.bodk kón m*ar

' no€irlijk eoa lmap opgevoÊrde ea,nvdl
, opz€'tt6n, Eodat er gerust weld met egn S0j sÍ&nd, oÊ dê tbee kwam er een herboren
r ODV binueq E6 lijasn, de . aauvallen
rlrÈr'Êq act Mrer Ílir opgezet, aa trsiner'i van dei Veea had met itin woorden de
- uitdrukhing daarvan uiei gemiet, want
,, ODV honbinogÍdo aÊar harteluer, zodat
ihet De Westhoek gloeu en geel voor de.'ogen werd, wsnt vlij vlot werd de score
opgevoerd aanr O-8 door goals van Gerrit
de tsruin 3x, Arie D, de Bruin px en HarlsI Msilee, en wss mea êlle aarighoid voor áe
{ust g€lukkig weer vorgetei.
Zodat de 31e onimooting door de blausr-
bemden word gowonnán, trouwena de
leatste 15 jear had ODV Bist lreêr lraÊ,
deae openont verloren. Na dit resuitaai
r€t€lt de club uit Wijnjewoude momeniosl
weer keurig op de pe piaats acbter de
niouwe koploper Tijnje,
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(Tet<st: 5. ;iui5nan)
Het voriq rrtikel schijnt als een bon te zijn inge-

slaqen, tenrninste als ik ex-\/oorzitter H. B randsma rnaq

g eln v en,
isLanc het in deze urerelii bij deze bogn bliif f r ben ik
al dik tev::eden.
i\a alle lovende reacties koopt schrijver cjezes no! Qeen
nieuue schoenen, aanqezien hij er Lraarscnijnlijk loch
naast gaat lopen. De leren klompies zijn sok nog best te
Oragenl a1 uar€n ze voor F. Bokma een maat,je of uat te
klein.
Het is nisschien een jaar qeleden dat deze persoon t5 a-
\ronds J-aat bij mij aanbelde en gp sokken in een grote
uaterolas stc'Á0. Bo,rengenoemde (iX dus) Lras 7a in de

'?olie'r qer.reest da! hij blijkbaar cie klompen van f. Êokna
hacj "anáetrokken 

(Oit bij het verlaten van Holel Coer-
::es) en r:lie r;an mj.j pasten hem niet, dus zodaenda.
De eerstr,,olgende zàlerdag heb ik het proberen goed te
maken door een X-aantal ígokmatt(kouc en r,rel) Lreg te
qeven, aangezien ue toch- ons melkgetd hadden opgehaald.
ir is- áÉn áinc dat rne een beetje duars zit, Í-l.l' het
feit caf J. u.d. uoude van mijn vorig schrijr;en de hik
k reeg.
Ger,roón rje.arJem evên uat lanqer inhoUclen Jan. luister
naar naar een ervarsn persoon op dat gebied'

Plaarr u€ zourJen het o\./er voetbal hebben, dus genoeg
qeluld.
Álleen nog 6ên oomerking: Typefouten zijn geheel vnor
verantr,looiOi.ng van de redaktie, hoer,.rel aIle begrip en

uaardering voor hettrstilleÍruerk van de typistes.
Het eerste elf lal Lras voor het seizoen 1g€u1-t 61 in-

gedeeld bij de vclgencje'clubs:.
áergur, ClA.g.r Óokkumi D,T.D.' Frena, Tiinjet
',,targa, Tiynualden Ên [Jronrijp
ilat Ljaren zeet 'f drege" ( it ueet niet oF ik Cit qoed
schrijf) tegenstanders in die tiid.
{rla r+ r,ledstrijden hadden ze 2 punten ureten te behalen en

slonden uoorÍaatst, Alleen Uarqa hed nog qeen enkel
nunt behaalij"
Jeze punten ueiden beháa1d teqen c.ll.i. 8Í-l I reno 8n
oot noq ueI in uilr,redst'rijden (neirte keren ?'-?-).
Van Trynualden ( uíi.) "n D.T. D. 1 uerd kansloos vÊr1oren.

- íl{-



Tegen C.A,i]. kie!en 7e in de laatSte mÍnuut een siraf-

"cfrop 
tegen en bii f-r'eno r.ierd een O-2 voorspronq uit

hancJen Qeqe\i€n.
frja 6,reá"lrijden haci 0ldeOoorn vijf punten trargaarcl en

stonrJ toen reecJs vierde van onderen. Dit gebeurde door
ir..'uis tegen Dgkkum . geli jk i.e spelen en uit teqcn r13n je
met 1-Z ie uiÁnen ( in .Je laatste rninr.tut els uinnende
noal van nijn grote broer Uiehren i . hi i zou hier vBtder
dit seizoe^ eon qeLJoon+ e "en oakÊn ) .
Daerna volgde de uituedstrijd tegen koploDer Belnu-
t1 uedslrij.tsn en 13 punten).
Deze Lledstri jn eindi-g.ts in oen ver.iiensteLiik qeli jksre{ 

'nar:Ja+- ze zeLfs tueemaal een t'/oorspron:'hadrjen qenomen.
Hierna "olgrjen uJBer tr.leÊ gelijke spalen (uit teoe- r,.lar-a
onrJer erbalmelijke Omstandigirede.' €- thuis teq-n C.A.B.
en 'oor de veraá,icring f eidá keren uÊer 2'2)
Ile toenmalige dichter lian het:'1u*blaC.'-'.rijlrn Jac, r:je

U-s schreeF tcen in ziin aanhef:
ï stt net bryk?
Sei s kear gelykf

lnmidd-iá sto.rd 0ldeboorn noq stends víerde br''i Êen
om:ekenrde rannlijst (tO r,ledstri-jden en I Du-le-)'
0ok de eLf de Lredstri jrt ei ndirde rnet een qeli jke star'd
(t-l uit tegen Dronrijp).-
do-d old JaÁ Ku!.pers raoesL hel dnel rterrjeCigen aannezien
de keepers JeIle Fostma en Jan de Uries niet beschikbaar
Ljaren. Jelke Bethlehem schteef i;'r het,'etslaE dat ri:' oud-
jes het nr:g best doen, dus dat z'2l "oldoende.
óp 5 maart 1961 uerd Dokkum in eiqen huis ret- 1-2 VÊï-

"iugon en he'LJas u,Êer Êans U. Huisman cjie kort vonr
tijd de uinnende treffer liet aartekenen'
tnriiddels u.as er ook een 'foverloperrt uii'Akkrum bi j het,
eerste opgestelC, D.1. F. EYsínqa'
Later zou.ien er nog meel uit ons buurdorp vr:l9en . aan--
r.ezíen At<kru- zeLf toen ?e Klasse f.\i.p" sFeelde (naar
ik neen).
De tijden zi,jn inmíddels drasti'sch veranderd'
Len r,ióek eerrJer LJas er,thuis met 1-3 \-/an Freno verloren:
\i.d. Feer de kranl:jes vooriaan in de .ruisie volgnr'1e
beLJarcn s.v.0.l
Na d€ ovÊrr,rj.nninc in Dokkun uerd thuis met 1-0 van Ti.jnjr
qeL,onnÊn en el uJas;rreer eBn nieuu"re speler opq-stcldr
i.1" 5 joerd 5pí jkslra uj.t ',.iar^a di e orr€ri-gens aI in hel
f;r.:eede had qesPÊ'id.
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1c ren en -a.c
noq stoeis G€n

n e\i€n it
l-l uisman r,Jeer

3-1 {f* *il, i-iuis-
t,nertr).
slolen Ên uel

rde plaats r:P

siri jrten),

, óT'

een

erde
\irlr

den
"bro
afge
ra).

vie
uec

laarra u.,erd tl-ui s tegen --i erglr''n met i:1
Íen 13 i:unf en ui-t 15 r,iedstri jden, hef g
'u'i prcJe plaats van cn'l eren betekende"
1n het dl',afos ",r,::Il'nde Faasu'r eekeinde u

punrs- behaal-n; ituis togen Uarg t 2-:
in Ce laalste rninuu+) un legen Trynuel
*un, ja ik ures deslijCs t'rots rÍl nijn
Nr:k. cjË laalst'e uiedstri jrJ uerr:l uinnend
luc*n iiokkum (t -1, doelpuni' Hein Ëiers
Dncr Ceze geueldige eindsorint' ilerd de

l;-;""iri:"t beh;-átd ( t g punten uit 18

cli't ucÍtei Berqun, Frenc en C'p'"1'
Tr),nualrien LJes de cíegradanL me'i: slecht s a(r) punten.

\iolqenrlekeercgresultatenUijndeoverioeelf.ta}len.

Uordt \lerval!d.
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EUGDOI'ERZICHT

JruGp.0.\rrRarQHJ _ _12l.J0 - 1-? .-
De prestàties van de elftallen Lraren de afEelcpan

r,leken iets minder cian de tuee ueken daarvoo r.
Dit blijkt, r.rel uit het overzicht uan deze u.reek.

0m nu dan maar mel de B-jun.i-oren te beEinnen,
Zatordag 12/1A mocht,en zíj proberÊn om Joure 1B uit
Bekertoernooi te uippen.
Echler dít bleek een te zu,are opgaaf. [1en qinq eervol
ten onder met 5-0, uat tdvens iets geflat,teerd Lras,
maar onze jonqens hadden dan nu ook eindelijk eens een
tegenstander van fornaai,
Aangezien deze jcngens in de cotnpelilie veel le licht
zijn inqedeeld, moest.men nu eindelijk ÊÊns tot op de
boàem van hun kunnen ( iets uaL voor het volgendrlseizoen
qeen overbodig iets fijkt te zijnr uil de overstatr 1a-
ler naar de senioren nÍet te groot uorcien),
[.e,4. blf jkt urel uBsr uit het feit dat,.men afqelopEn
zat-prCe.g Lraer even gemakkeli jK o\rer Jubbega 78 '-'een,
denderde, 12-1.
Hierbij dan nCIg r,rel de veríneldinq rJat, eËn zekeret'7aef de Haastr acht, maal .het nel liet bol-1en,

ZaLardag trekt men richting Rot,tevalle ( Zg) om te
trachten dear de volgende punten ueË te hal-enn
AAlJllAliG 13 "15 uur.

De C-Junioren zilten duidelijk in de hcek Lraer cie klap-
pen uallen.
la sok zaLerdaq j.1.r toen men kanslaos net 4-0 *;Ên on-
derging in en .tegen Tijnje 1f,,
Llolgens'rinsiderstt zcuden hier enkelg poiten qembe::
niei inisstaan, uani men schijrt nietItvooruit te brandenrl
..t-^ -;.i^LE LL,Jl1.

-lt7 -
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0ok een grotere traininclsopkomsl zou uoor dit elftal
qeen o\iêrbodige Iuxe zijn. fdoch jongens, hetírkoppie
Ër allemaal bij houenrt, en de volgende tuiee punten kun*
nen à.sr 4aterdag bijqeschreven ulorden, uanneer on
11.30 uur BLUt B0YS op bezoek komt.
Ik vertiacht bij jul1ie dan ook zalerdag de omrnekesr
(en dus de 2 ounten) Succesll

0nze D-Pupillen speelCen oak maar l r,"redstrijd, en k,;a-
rnen lot de ontdekkinn dat "verliezenttook nog r,rel dege-
lijk tot de mogelijkheden behoorUen.
0nze jongens kre gen f link klop \ian I rnsum, Én uel rnef,
t-i

Ik ben er echier uan overtuigd dat jul1ie dit zaLerdaq
E.s. r,re1 even rechtzetten in de uedátri jrl tegen G.A, V;C.
(Grouu) om 1 0.30 UUR in 0ldeboorn.
Dus zalerdaq allemaal de beuk erinr €fi jullie pakken
2 punlen.

0ns laatste, te,;ens jongste an kleinste elftal (f-p0-
pillen ctue) blijft het verbazingr,rekkend qoed doen.
Zaterdag 12/10 j.1. r,rerd in 0ldeboorn de bekerr.redstrijd
t,egen 0ronrijp met 4-7 geLronr?Fl3 uaardoor onte "ki.ein-
stentt alleen nrsl de "grootsienr' (het 1e "11tal) nsg inhe* b'akertoernooi vert.eqen'uJoordigd zijn.
Argelor:e- zaLerdag LJas G.A.V.C. aan de heurt om geslach'*
nf f erd te urnlden, ua.t ook gebeurde, getuig. ie uilslag,
0-5 Lji.'.'ot.
ZatercJaq nloeon +ul1ie t'*,";is pioberÊn om to.e.'0udehaske
op dezelfr-l e ueg rJoor is rl3êl'i e

Aanvann 10.30 ur-rr.

7- .{i + !.r2Ê ha} -l=n r.roêr i OrlaFóê- ctÍ^r\oq ncr.ronq*L '- UÁ U eU!.,LLt 59WÉ :9 t

en l-l over 'uee ueken.

Piet.,

* lB-
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Urriendeliik, doch zeer dringend r^rordt aai d,,
lerle- verzocl--t. de TRAiNINÍ:5pAKKIt!,
kleri' blaul ret zwarL ên Het uiftÉ opschrift
U. \./. 0LD[800íf f,i op het rugpand, ir te leveren
i, v,*, inventarisatie in hnoverre deze -og
compleet zijn, bij:

Hendrík v.d. Krieke,
Sr,:ettsb:iorren 7A

dageli jks na 17.00 uiir.

--==OO0OO==--

HeLzeLfde verzcek geldt voor de
ken, kleur rcod me'zuatt en het
schrÍft

HOTTL GOERRIS OLDEBOORN
op hei rugpand.
Deze.lienen imneleverd te uorden

f.raÍninr.spak-
zuart Ê nrr-

bi j:
Harn 0osterbaan
J. D. -st raat 404.

--==OO0OO==--

5.C. Joure 1B- !lldeboorn 1il 5-0

Talerdag 1? oktober moesten de B-junioren aantreden te-
gen rle Joure 18.
Uevertrokken za omstreeks kr.lart o.ver tien.
0ns kneus je R. K. deed voor de verandering ook iïaar u,eer
eenS in8e.
0n elf uuï ginE het eerst,e fluj.tsein, de ioure hact de
aftrpn. De eerste helft ging uoor ons loen niet zo den-
de::enrJ, alhoeuel Êr toch maar tuee goals voor de Joure
in zat.

PAUZT
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Naeen LJarrne kop thee qín-qen uË ueer met voIle moed het
veld in.
en inderdaad hel ging al beter dan in de eerste helflt
Ên dat uas 5]ok aF te lezen oF, de noq hall slapende ge-
zinhten ven de leiders.
llaar het -lukt€ ons jammergenoeg niel na een paar mooie
kansen een doelpunt te maken.
De Joure echtpr, Lral Ën die maakten Êr dan ook noq drie
qoals bij.0pgeteld is dat 5-0.
JammelrolCende keer beter,

Ile linksachter.

0ldeboorn 1B- Friso 2E

LJe noesLen zaterdaq 15 oktober tegen Friso riaetballen.
Ue moesten 9.30 in de box zíjn dus 10.00 voetballen.
Toen ue ons hadden omgelleed kregen Lre te ho ren dilt Lre
een ander systeem cingen spelen inplaats uan 1t-3-4t
soeelden LJ€ 3-/t-4.
Dat Cinq de eerste helFL goedr LrË Lraren steeds in de aafl-
val en gÍngen met een 6-0 voorsprong de rust in,

PAUZT

Na de rust qing het r,lat slechter en dus uas Friso sleeds
oÍr onz€ helft.
Door Êen Faar goeie reddingÊn van Siemon qing het de 1e
10 min. goec1.
iÍ]aar toen kreeg ie 2 om zÍjn orÊn.
Ue dachten dat kunnen r.,ij ook en schoten er nog even 2
aan de andere kant in,
Dus het eindresultaat i.s €-2.

cLDIB[ril!ii'J 1[ * iuBËtGA 28.-
Up zaíèrdag 19 oktober moesten ue thuis spelen teqen

Jubbega.
Na 5 n:inuten stonden ue rnet 0-1 achL-r,
i{aar l,eze acht-rsland r..rerd ooed '"JeQqe,;erkt.
iiiet de rust slond het namelijk 6'1 , uaarl-rij Ë qoals van
nen6 en 1 van Harly.
sia de thee zelten Lli-j de tracJitie voorb en mriakten er
nOQ 6 bij' 12-i,

L0"



De uitblinker Lras Ren6 ciie in de tueede heI Fl noq 3
goals !,oo r zí3n rekening nam. Harnr maakLe nog een qoa!
en Jan ijisser 1 goal en f,ees en Johan tezamen 1, omdat
z= tegeli.jk tegen de bal aan t.lnFtÊÍ-1.
lleri nus viellvlak voor hat eincie uiL, onrdat hij uítnleed
en uelkeerd op zt n kní"e ,,iel, zodat Lre de laatste minu-
t^n net 1CI nan sneolc! en.

Jell e T,

-e-o-O-o-O-o-O-Ê -o-O-o-0-O-D-0-o -c-0-O-O-o-O-O-D-0-O-0 -

TiJlJJi 1[ - 0LDtH00Íit 1f,.-
Ue vertrakken zaLetdag om 9.15 uUto

Tr,lee van onzs spelers konden hun bed niet r..litkoiqenr mear
gelukkig konden Lre Henk nog uekker krijgen.
Frans hoorde niets en bleef maar door slapen.
0m tien uur beEonnen Lre te voetballen.
l'/iet de rust stonCen LJe al met 2-0 ach ter en na de rust
scoorden zi j nog 2 keer, /4-A Cus,
De leiders Lraren niet erg tevreden over ons en Lrij zelf
ook ni et,.
fijaar inisschien gaat het volgende ueek LreÊr uat beter.

Roelof.

c-6 
"

[-Pupillen. IR[iSUÍt - 0LUtBil0FN.-

TaterclaQ 19 oktober srreelcjen ue een oefenuedstrijrl
i,egen Irnsum,
Deze uonnên ue nret il-6..
\loor de oauze hadden r,iÊ aL 3 goals genraakl en ne de
oauze nog eens 3 gsals.
iammer dal deze urerjstrijd niet neB telde voor de
komp et i ti e.

Har'Íil IdsÍnga.
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