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KOPY INLEVEREN MAANDAGS VOOH 2O.OO UUR

Ouerzicht
**rt **** *:f ** * *** ****

Í e beginnÉn met de uit,srêgen van zandaq 27 oktobsr.
C I bgoFrl 1. De eerste tuee punten van fret door ;ij- -

g."ulelde 5 ztn binnen. In de zeker niet makkerrjke
.thyisr.iedstrrjd tegen 0.0. u. r.ieten de jengens v*nhet eerete zien dat ze uel degel.íjk *eËte1]en, Zehebben er de hele uedstrijd naio uoor qe^/ochta.n en
P.D, V. kreeg gBÊn kans om ín zt n no"rnále spel tekoinen, en de 'i-0 o veruinning kr,lam terechl bt deploeg dÍe er het meeste aanÁpraak op kon maken,Jammer';dat de r^redstrijd'Ín de laatste minuten no!enigzins onbsierd uerd. r{aar de 2 beranfrijke puít-en zun binnen en L,e zien met spanning Oá eerste7 wedsLrijden van 0ldeboorn tegemoet. -

?jogt"=-Zg Heeft tegen de verrr,achting in de pun-ten in Ërouur tegen ó.A,U.C" 4 gedeetá.-U"s dit eenslechte uedstrijd o f zat er echí niei-r*"r in, í\iks
??n te doen, volEende keer beterr
H{3€-T.J- kreeg ral illdeholtpade 4 eindelíjk êenuat zuakkere tegenstander en drukte dit d.:n ookuit in doelpunten' Ien ddidelrjke 6-0;u*"rÍnnincLraar d:n ook niet aan trseqevoógd hoeft tá;;;;;;.
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0 | boorn 4 Iaat het u.rat zÍtten, Uargr 5 toch geen
;Cke Eqenstander hield beide punten thuis dcor
met 2-0 het 4a te. verslaan. Toch uel enigzins
t,egenv:11end. 7e komen ook neq in tlldeboorn dus. '.
Tot slot {!!grn 5. Dat het' een dikke uitslag zou
u:orden dat st.rat bíi het 5e bíj voorbaat a1 vast'
Het hangt er i:11een maar venal r,relke kant de ba-
lans overslaat. I'laar deze keer de pasitieve eens
LJeer en de voorspelde 6-1 r.rerd nog o vertrof f,en,
het ulerd fl,1. een 8-1 overuinning. ïoch nog esn
knappe prestltie en het 5e cjr;ait lekker mee'
Hopelrjk hebben zs, ean beetie medelijden met hel
4e of en d.rt zou bíj het 5e helemaal geen u.ronder
zíjn krijgen ze een dik pak voor de broek. Alles
is hier mogelíjk,

Zondag 3 nov. stond 0rboorn 1 voor al uJe€r eÊn
zuare opgaaf maar het veld uerd;afgekeurd uat een
voor hun minder prettige vrrje d;rg betekende. Hun
concurenten moesten echter urel aantreden en Tíjnje
heeft zouaar zt n eersts nederlaag te pakken ge-
kregen in de t,huisr,redstrijd teqen f,ersloot 1-2.
0.0.V. echter meakfe Ceen fout en behaalde een
royale 3-0 overr.iinninq op Tandhuizen. Dit LJarsn
de 2 enigste tredstrijden in de 2e kl. 3, r,rrarin de
st,ind lu is:
T'jnje 7- 1?
fl.D. U, 8- 17
Otboorn 7- 11
ZandhuizÊn 8- 10
Amelandia 7 - 9
Gerslocl 7- I
0.D,I.S, 6- I
Thcr 8- 4
De Uesthoek 6- 1

ilosterstreek 6- 1

fleu Boye B- 1

Í,,3. zond:q de belangrrJke uedst,rijcj 0rboorn-Trjnje,
0ok al mede doa rdat Tijn je z I n laatste uedstrrj den
r,.reinig overtuigend uaran ku-ram de nederlaan tegen
Cerslont niet ceheel onveru,..cht, en daernm aan
0tboorn de L,,ak om van het, v.n slEq zi.ln ven T;jnje
te profiteren en ue verur:;chLen d,jn ook een o\-rEf,-
r*nning vo'rr de thuisclub. fr zal echter herd fif
r,rerkt moeten uorden sn den zaL he1-., zeker lukken.
In icder geval succes geuenst.
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0 t boorn 2 had een vrrj ueekend Bn mag zondeg in5Ëffien irubert sneek 5 pr'beren om de beidepunten te pakken, fen zL,are opQaaf en eengelrjk spe!- behoort zaker tot, de mogeLijkheden.te '.lacFfben ?f,
0 r boprn 3 dat CIp bezcek moesi bli Tijn je r leuerdee9n knappe prestatie door dat duer-ulnnand af tesluiten fl.1. 1-z voor de Boarns+*ers. Doordat Ík zelfdit r,reekend':fuezig Lras heb ik dit uit betrcrur!barsbrcn vernomen. i{og bedankt Jelts jq, t. s. zondagueer een uÍtr,redstrrjd bíj urachten 10. Ien zuateocgaaf maar het 3e heefl nu het zoeL der ovËr_uinning geproeft en halen ze masr den een veru.cht
E e1'.jk sp e.i. .

rl r bsorn j en ook 0tboorn 5 hadden beide een thuis-i,reds'"ri'jd en moest-Eï?Ëïun cptreden als g.:st*heerr, het is het 5e zeker uel een beetje tógen_qev"l1en en alhoer.rel ik geen voc rkeu'iaq màkenvind ik het een knappe prest;:tie van het 4e datze de routine r s in bedr,rang konden houden en eenkeuri.q qelr-ik srel uit het vuur sleeptàn , 1-1 .Ze uaren dan ook heel bl,j meL de info"*áti"door hqt Ie qegeven in hát vorige cfuUniaO,zoaLs doelrnan brjna niet te passáren, kan zichencrn breed maken. f{rjns inziens r.ias dit echteroud nieuu"rs r^lant iedeieen in 0rdeboorn ueet dit,ure-l. i,laar deze ontmoeting ulord nog "rn k""" her-haald :n z.arg dan heide iunten te"pakt<en. Ienqoede les za,. de ínennen ven het 5e misschien iJ-.rtvoorzichtiger maken. :--
i.s_.. zondag ueer eÊn thuis uedstríjd en dan tegenHarlingen 5, Aan.een voorspelling"durf iL me niette'uagen allen dit, haar er uit "ui *" in zíL Ênuie ueet blijven de guntjes in Cldeboorn.

i{$ry+ t-ensloLte viel in de uitr.reostrjc tegenu'boorn 4 dit, dan qezian de uitslag enigiinstegen. Het is nu eenmaal een onberÁtenuáre ploegen ik ureet dan ook zeker dat vorgenoe ontmobtindtegen l:t 4e_ geen problemen zal f"u"n en dat zeopgerCIl?.zul.len uorcen. Jullie máeten ;; eenmaalje nrestige hoog houden t verkj"ap rnaar niets meeraan het 4e. Jullie hebben er;e zelf íïeB te pak_
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ken. fliaar om i,JBer serieus te uordenr á'st z6ndag

uoo" net 5e een eCht uitje in de uitr,redstrld
i;;;" A,ÍlJ.',J. i in Terschàttinq' Thuis met 4-0
u*íto""n Ën 0rboorn 5 kennende dear een

klinkende overuinning, liaar de uitsleE uachten

""-*""t 
rustiq ,'rfl. f'láak ar maar een gezellige

dag ven met elkaa r:.
Ui1 dit ovÊrzicht cian besluiten met alie elf-
f.:l1en veel vcetbalplezier en v66f;rl het 1e

succes toegeujenst.

',. Níjholt.

Fan t e foarsitter.
Nei oanliedini fan itiínge dat him op snein 27 ok-
;;;*; op it riotuàrf iÏrd-qf spil" h1!..tt^rols jende:
t: s f oarsitter 

-ii*f iË my f erantr''rurdlik f oar ít
hÊldan en Cregen fan-frs spilers en publyk' Ik

"rár:" 
my d=n'ák diip foar^iL feit det in Boarn-

ster syn nrnnen nei, thus hà1de koe nei 6frin fante
ued st ri i d.
;;-;ki*a"rjochter bedrige of tenei komme kin en

Á*i-perfoait, net. Dit fóarfal hat him no foardien
en ik doch mei klem in beroF op in elk {ytt op

il sportfjifd komt om der foar te soargjen dat
saks net Ller barre sil.
Ë""inufj*n is sport en msat ek sport bliur'le' In
sIieor"iochter stiet yn,in qlàz-?l ho,kje' Betink
;;;;;";ó;;-" in skiedàrjochier kin der net ruol-
Ëaf f á uurde. Boppedat'sán man is ek r'rolris net

v"-F""", of hat'ris in misse dei. Fuotballers en

árpporters moatte respiect ha foar dLzze man yn it

"rutte 
pak. S0nde t dízze f rijr'ritligers kin it

fuotb.atjen net.
vn ib bësLjoer l-iêr,ruÊ rry beslett,en om Tjibbe iíleester
foa; unbepáalde tiid t; skorsen en salang mei hy

ek net 0p it fjild kPrnme.
Uy uachtsje eaist de reaksje f?t de fffd' Friesland
oán de K.[i. U'Ë" 0f f oardet uy f ierder ururk f an

dezze saak meitsje.
l-i.' van der Heide,

l-l
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Van de redaktie.
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Heren uersJaqschríj versJ: I J J
l-Uij zijn v-erschrikkelijk bfii met dB vele copy

die Lrij de laat,ste tiid krijgen. Uii zeggen d?n
ook, HóUagN ZCe Ínêàr ioch nog eBn klein(groot)
verzoek hier bij, Lever de copy tLKt UIEK in
dan kunnen de typistes dit, vetdelen over veÊr-
tien dagen en zitten ze niet Ben HtLt dinsdag
te typen. Bij voorbaat onze hartelijke dank.

-0-0-0 -c-0-0-0-0 -0- 0-0-0-0 - 0-0 -0-B-0- il-O -n -0 -0 -0 -ti

EIftc#
ijld:boo r:_:__A_€&
0p zondag ?7 oltober hadden Lie de belangrÍjke thuis-
uedstrijd tegen CDU,
Eij de donderdag gemaakte opstellinq van trainer en
leider kuam v.66r de r.redstijd al een uijzigÍng ul;rnt
tddy RiemersÍna Llas niet fit genoeg om te spelen'
Co zijn plaats kuam nu Johannes P. Le staan en Otto
kuram iechtsback te slaan( r,raar hi j zeer goed spealde)

-5*
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Ue hadden opdracht gekregen om niet de aanval te
zoeken Ínaat 0D v iets te laten komen en dan met aen
snelle aanval de voorsprong te krijgen. Dit lukte
aardig en ge hadden enkele goede kansen r,lelke niet
benut-uerdËn. Íriet de nieuLie spits genaamd piet Tysma
uerden er regelmatig ballen doorgekopt naar uiIlem
en Jan die dan op snelheid langs de tegenstanders kon-
den komen. Halverueqe de eerste helft kuamen Lre op
voorsprong docr een hoge ba1 gegeven vanaf de 1Ínker-
kant van Jan l,l, aan Tymen. Deze nam de bal ineens op
de slof en schoat onhoudbaar in de hoek. i'4et deze
voorsprong begonnen Lre beter te vaetballen Ínaar dat
ulerd verhinOeiO, niet door CDV, maar door een koe-
beest van ÊËn hond. Deze stal de shoLl door eerst
in een zuatL/uít kostuum over het veld Le lopen €n
later geholpen door'de bazin, in zurari kostuum over
het v"Íd te gaan. Dit onder veel vermaak van het
publiek. f''laar nu terug naar de uledstrijd. Dit r,las

nCIg steeds Êen beter spelend 0ldeboorn"
n.--rI\U5LE
I n de tuleede hetf t ulerd het spel van onze kant er
niet beter op zadat ODÁl meêr da aanval kon zoeken.
Steeds meÊr kuamen er overtredingen r,relke uerden
gekonstateerrj door de scheidsrechter Bok uit Nij
Éeets. Deze drukte Ín de tueede helft een negatieve
stempel.op de uedstrijd door eerst Piet Tysma CIp

le schrijven en vlak er achteraan Johannes P. ar
uit fe siuren. Dit tJas een onterechte beslissing
r,i?t opk duidetijk te merken uêsr N'1. het publiek
qing hler ook neg al tegen +.e keer. De uredstríjd
J".-=o dat bij 0ÓU meer de aanval r'ierd gFgezocht
maar door goeá verdedigen van de achterhoede kon-
den L,e de iaatrbte 10 minuten de 1-[ voorsFrong
vast houden. zodal ue nu sp de Zde plaats staan
en zondag ureer een befangrijke uredstrijd teqen
Amelandia.

Tymen y.gl .fít Êer.
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Elfte1
GAUC 4 - 0ldeboorn 7.

t er gesPeeld r,"rcrden tegen
het Ade elftal van ËAUf,.
De GrouLrsters hadden vrrige ueek naq verdÍenste-
liJk ge1Íjk gÊspeeld tegen NieuLreschoot en il1de*
boorn op eigen terrein verloren tegen ïerhoine.
De beste kansen in de eerste helfi i,Jaren voor
0ldeboorn maar hat scoren uiou nog niet erg vlot-
ten, en zcals het dan. vaak gaat, de tegenpartij
scoorcie u91.
Belangrijkste uapenfeil Ate 0osterhof scoorde nog
urel met tuee Crouu.rslers in zt n nek maar helaas
floot de scheidsrechter vsor een avertreding zodat
de voordeelregel teniet ging.
De tureede hetft een nog meetr oprukkend Cldaboorn
en da verdiencie qeLijkmaker bleef dan Ërok niet lang
meer uit. Ate 0. 1-1, Uerder van beide kanten g€en
klnsen meer en cJe tr^lee ploeqen LJaren tevreden rnet
de st =-nd . 1-1 .

l{eint v, d. UerF.

EIftcil
',':r.,.talen znn"fr..- gtnnd, rle ro:odrtri.-"id fll'1ebo'rr.rr ? -
0.1-Cel",r.l tnq lo 4 on lrnt r--rln?ï'?.ï:-e.
lï* e?'i 1i*et-S ner-'ior]ri-íry1 n.i -ii .,r;11,1 i-.q+ -tnen '.',,*]
ti,44 .\r !.srá:f nc'r: og-, r,Êcr nrtr.fqn bi.'.:llf fr t"c'l ê-1 rÍ=roï fei t 4et il] riehrl tnodo flr--.1{ no1 -n.i1 r" {Án oa.rêa1-
i.,:j-11ntn. I'rj qt te 'nehc-l;n ree,l Ons ?n+t COeal* ïl.J
L9,:":,^_le .,Verl glf{i.j'lrq,r"i lnÊrl r
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0:"zn rl"ste.!l írg Ínnê''ri rerÁ!ï va.rf l'let heïin 'iT tg-
p,,g1ioe,',ss,:t ï,'O?-dgn da.o..f qAn.í)'."n.fqtAl:le- e r'1 C lf t]
v..,Or àl t,",rerCe k.,.er j.n C.i* no: kcrte ssi.zoer riet
or: ilW?.m rlrrrqn , (lfAa*lp{e-} +r I iii'p' -i I ri.rn '"' 

-'lt CI!

-l-i- n-lo*#c '\

nnCcr.' .l ei d j 'f :,".9.rr n..r.J{nqqfel 'ÍrefíJ Qn l-'eJ-f r'l f het
S;:ftSi j -, ':e-?\'!r:t-r'-.
,ie+ Z,A!.,a+t-i-'l.oel"to'1'1g h'c1"!.i-'i1z' tOe ZOd.g1t rLe no'!rqen
hi ..'l: ni et 1;tO^l: '-n1ót 

_ 
kon.

ï.ïe 6rr.:orl,4.31' r.rj j f m j.n':f on s-lê'1 e' -rar'4 '4 
j-t 'neveÊti 

l'4-

{,r1r. n.-r. ,q4eC fl1nnol.p-r" Kpes ï{. ;l r jra.1 n9'4L:1 qr1 11n1
'1e:1,3en ,ró^* 4É,. .rÁ.t +nze nidieta-rnl.{a'pq. 1 n

ïïi áï f anrr dq,?-"r1. l.aTd .le acht*rl"oide 'r.r2r1 ft'l 4 ejlr:l t-
'"\ade flq,.r. 9o11 tr'.! oe j en.1 e llor.nbjrre.ti.e ';.it r'i.jn êrle11-

-iàf.t qehre.cht zeÀ.nt l'Íeint Ll, hejlbrrst T.',r'12 14.n tik1'en.
loo:' d.ez', t'.vee q1oal s kon'1 en Yte on1e'j uel:t e'Lq'lhal':'t
r,,"dat de {re-Lnr,mten di-t se'i.uflen no?31 r4nei:! iilr +'s

'n n i1911 if/g.ïen .
nr dehtlt^pí,1Ê l,{'uoêg echte" ^ol.: no{ d.e. ïndi íre- l{anÍien
.-cF'r- tl-oo.- nr,1 d''agÈt-i.,1e ÍiÊïilPnwerl'i-r1 - tr:gson kleie''
êr- nehte:.hoe'le knn.de; e.J le rqoêi:ï J.;]re sj.tr-tatiers
v,ro-r' .en .1n{Ie.Logt.
;: eelstà helrt 'FJA-d" t.fges'l ater' rlet eat] -?-0 vonÏ'-

snTonrv n.a,J:t Ti:ns P. rg enii t'"ii f el en ar'3n 7'a1. i.k
.,,àl nf zn-r. j-lr ::ieï c{e 144oner toeh ineo-1' I i er rrj sgen.
rÍr r1e ïrA1.r?,e 1.cj:i ,1 +Z+_l ír1e gnÊ:l eÍ d.e lrni::qnl"qng lrer?-
-1rten ,Loor een 1.vat ie '1nett een frortrel,qS?] .
;'ar.T ho+ d.en o^'.. hii te.1 t. ook 2.1 rrrsg dt sthei-ds-
rf C:"ter heï'r nn pfl ccn rrergeten te no'Le-en.
.1{e*s Ti, l':an 'je starr-4 h,3.-!v[a',*9qg de 1'leede he] f t
np.ar: c:O ti-lle:. e\ ktrl; va.r ti-'!d "rqrr1 de ij-n sta-nd
"bepa-),d. 

or-1 6-0 d.onr' Êên g.f st ''.-4.teu:Qt.
-en nooiq ovar,rinrj-na rlr.tg er det fle'-'ft coe{le rrneC-

v.,nr d.e'lrlrien4e rryedsiriil,qn.

fi,engdo - l]deboorn 3.

Zondag moesten r.rij om 14.00
ballen. Daar aángekomen uas
kuam later met de mededelinq

T)'i o'

fanken.
Ue begonnen
omdat onze
kIeed, uat
ser\ies, uat

uur in Sint Nic. voeL-
ivleint Zoef zoek, deze
dat hii gas moest

met ongeveer tien minuten vertraqing
tegenstander ook in het '-'tlit r,ras qe-
dus erg verveLend is, en- rnet lLlee tË-
bi j _ans ook niet_veel g-ebeurd.
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i'leint ZoeF za| te moppelen dat h.ij êÊn van de ta-
setves Lras omdat hij in een blakende vorm verkeerde'
( volgens heinzelf )'
r.roteáns l,nno B. met links vlaggen omdat hii recht's
lasi had vtan een tennisarm al-s gevolg van het snoek-
baarzen.
In de eerste helfli qebeurde echter niet zoveel.tile
kuamen mel 1-0 achter tegen de oude likkers van Ëe-
nado en Lrij maar aLs een stelletje dal gedraaide
honden ashter de bal aan hollen'
ïn de tueede helfl zou het beter urGfden uant Írleint
ZoeF zar er in komen maar het, Ëing slechter, LJaaro'l
uij snapten het niet.
Het uerd aL snel 2'O,
Toen kreQen LJÍi een kans, Hans F. kreeg de bal op
het hoofà en de bal rolde in het net 2-1.
Daarna kregen uij nog een Faar kansen maar qeen
goals.
ó""rn" uerd het 3-1r 4'1 en tat slot 5-1, dus dik
verlo ren.

P.5. Ueet U t,rouuËns-uie de jongste spel
veld is, naet nou dit is degene die
j. s . Di t' vo 1g en s Ív.lei nt Zoef ,

er in het
het jongst

J. T"

Tiin'ie - 0ldeboorn 3.

Na vorige ueek een monsterzege te hebben behaald te-
gen 0ldéholtoade, zelfs Kneefel Lras de eindst?Td. ,
6i5sterr 6-0 voor onsr moesten Lre r.rit tegen Tijnje.
Dilmaal zonder leider Tysma die momenteel in het
ziekenhuis ligt' Tygma van harte betslsshap.
Nadat lr,iee man van ons koffie hadden gekregËn Liês
de kóffie in de Tijnje oP. Dus maar omkleden.
Tijnje uas een gelijkr,raarciige tegenstander.
Flaár-r,rij hadden een joker meeqenomen namenlijk
Uout K,' dÍe na ongeveÉr 2A ninuten een poeíer
Ios liel die de keeper nooii gezÍen heeftn laat
staan keren dus CI-1 voor 0ns'
Johannes Ê. rtioest gehlesseerd het vBId veri-aten,
uaardoor Hans. P. Z! t-ï leiderschap moest verruilen
met rechtsachter. Gelukkig kulam Johan fo zich
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mËlden(hi j uas ziek) o die de taak a1.s verzor'ier
op zich nam(ni5 uou zekar het uurtje Goerres
niot mÍssen).
Daarna noq urat kansen gemist en rustig naar Ce
pauze. tui etint H, Lias ondertussen zt n lraínings-
jack L,eer eÊns kr,rijt.
Ir tueeda helft ueer van helzelfde laken en pak
( sluikreklame). ïi jn je veetbal-de goedr Ínaer ui j
beter en na ongeveer 5 minuten een vrÍje trap
van P. Hoekstra,die fraai raak schoot 2-il"
Tijnje kuram nu ook los en probeerde met schoten
onze keeper Jan v.d'U. te passerenr maar dat lukt'e
pas na ongBveer vijftien mÍn. voor het eindet
door e€n afst,andschot dus 1-2, Dat LJas tevens de
eindstand" Du6 voigende r.reek sp naar de vol-gende
o verr;inning,

P.5, ftleint vond ztn traininqspak in ztn tas of

- 

uas die er sliekem Lieer ingestopt.'

Harqa 5 - 0llj.eboornjl. (2-C\..

Ien r,redstrijd Lraar niet veel over te schrijven is,
daar het gerJoon klote LJàsc
0ldeboorn 5 had in iJarga qeen moeite om 2 punten te
pakken met een dikke overurinning.
Helaas uerd het Ade daar Lreer hel lul, maar niet
getreurd geuoon de kop omhooq houden en niet be-
ginnen L* ffr3*_1.. .

Íiissphien E':fï-a r.redstrijd ural te
9.00 uur(alhoe'u.re] iedereen fil Ên
klaar sfund) dat, ue Uarga 5 deden
un0 kn0uJs.
fen ovèrurinn ing zegL 0ns
geLJoon orïr de hobby en als
(sf". tuee) voor krijgen is
tssÍSlve ê.s. zondaq(teqen
kailt allen 0m 10 uur ktrjk

..n. ['iijnheer.
*LC -

K. K.

vroÊg begon n.I,
stipt 8.15 uL,r
onderschatlen,

niks, bij ons gaat het
Lre Caarbij een puntje
geuoon meaqenomSn.
tll ceboc rn 5 th ui s, dus

êr'ro Heb qezegd.

4eE



0ldeb_ogr,n 4 - til_de4oc_rrj_,F*

Oldeboo rn uae vandaag t€ gast en r.rel op eigen te rrein
0nze leideg had gezargd dat Êr I s niddags qesperld
kon r,.rordenl echter de volgende r^redstri;d kunnen u*
maar beter r s moríJens oín 9. Cl uur sp*len uant nu
Lia.s het 4de uiigeslapen. Ien'ledstrijri LJaar velen
naar toe geleef d hadden. DaL is iiu eenrnaal zó nTet
deze uedstrijden, diverse deEeLijkse bindingBn zie
je nu tegenover elkaar staan.
i{et veel supriorters langs de lijnn'die dil keer
hun enthcusiaeme voor het vierde toondenr naar dst
hadden cietrjonkies'r ook r.lel nodig, ulerd om lLree uLlr
getost.
De eerst,e hel-f t uas voo r ons r,lat resulteerde in
een 1-0 voorsprong door Sape u'd.Í\'iaulen,
lia de t,hee r^rerd het 1-1 en dat zau ook za blij*
Lren een f,erechte uitslag, na Êen bar slechte luee-
de helft van on$.
Uij konden Ce bal niet, in de ploeg houden en liepen

b teeen cns zelf te vaetball"en.
i- Doordat er een offÍci'éde scheidsrechter Lras Lierd

i erger voorkomen. t'liet dat het hard Liasr maar zs
i flu en dan ulerd Êr goed door hem ingeglepen.

De volgende uedslrijd zul1en ue een andere tak-
tiek t,oepassen, dus uierde opgelel, uant urij zijn
gebrand"
0nze Leider uerd nBg een attentie overhandiqd in
vefband met zijn verjaardag, ncgmaals hiermee gs*
fr$cíteerd H. de Jong.

B"sp.E.

iJist U dat.........
De balruaarme€ afgelnnen zcndag de u;edstrijd 01da-

boorn 4 tegen 0Ldeboorn 5 uerd gespeeldt aangehoden

is deor a.. Spbel-stralill UIt VOLGTI:J
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$,eEffi*
0ldeboorn_5 - Uarq,a 6.

0ver deze r,redstlijO is ureinig te schrÍjven.Hat Lras allean 0láeboorn r,rat de klok uiorq.De einduitslag van g-1 L,as dan ook uoi[or"nverdiend. Ule onzê doelpunten scoor.den ueet ik
,nÍ:t. mee{( ig urint toch mer ztn ;ii;;i,' ,ir.,
i.*t tegedoelpunt L,as €an ftblunde;"-;á; onr*keeper U, rt6rinsveerrr 

\1.
!9lqende ueek_de derby tegen dorpsgenoot0ldeboorn 4. Ik hoop dan áat de rr"í*n à" eenlauke sport,ieve. middag uan maken. Dinsdagavondop de traÍning kon hei ook, dus ior-i[:ni*tr,reten Lraarom net ionOagmi a'Arg dan ook niet kan.ïn leder geval een ptaiierigó middag. -'

Ja n.

Boorn fit".rrr. LroÊ c'* coa {arr ib .fiif aa r"r'rnne,

$earra tiif h,eaehb *,y ,.r'ei5g -$k.9 e.e rb fjircre, Lin,,€.,
lvlo,' v1ei Sar^ oa.rctc\ êcva ,striid,

laneLk.. cte- .ilslach 3ii* rl*{o. beiaeqbliiol,
D.t kvlfe jo, o r j" cl+r b+idt raao, ic* yh sLoppatrirrrre

S.\.filerlcêppÊÉ.
*rpft*r"
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0;0.1. lggd onËGrdiende nederlaag
bii Ílldeboorno I-E

Wilniewoude - Wanneer ooil sen ptocg olt uitgespeelde kansen werden niet bênut.
vcidiendnesÍtvedorcndanwasdatzondsg Bovenëien raakten tïYeê spelers bil de
wel ODV in dG rtÍ{d tegen Oldeboorn. Zellr blauwwitten geblesseerd: Hans Mellis (gal in

dc mecsl verstolde aanhanger van Olde- hst hoofd) en Marten Bekkema, knisbtes-
boorn zal mo€tÊn lofgev?n, dst dln ploeg sure. Bov€ndien wgkle de wsdstÍiid dat iri-
mê€Í hgett gêkragen rfun dl vcrllcndc voor tatie op doordat erzs'n 5 minuten achter esn
tretgeen :e-ln twlsmaal dite kwarder qua hortd werd aangbhotd. Bovendien liêteo d€
tpcl te zirn heeft gegaven. 9ocd, de Boam- Supporters van de thuisclub {wat ze ksnneliik
sters toonden, dat zil hêt eerst bcglrud van de TV hebben gezien) ettêlijke'keren als
van het voe,tàalepel - het makon van docl. ODV gwaarlijk werd, de reserveballen in h€t
punlen . beter ventondon dan de Wlnic- veld loÉ. De wedstriid op zich zelf was wel
woudetcn, óoctr Oat kun$3tuk Yanlrochtm hard maar niet êchl gemsen' Zodat de wed-
ze .llson m1gr ult tê hrl.n, drnk dt dG wsl- strijd met ovêr hetelgemeen middonveldspel
wlllende medervcrldng ven het portle geluk een ontsrecht€ winnaar opleverde' een ge-

tnaaÍ nïeêÍ nog dank il| dc gÍote stêun ran liJkSpel had dc t ofioudingen ln'hel vêld b€ter
Vrouwe Fortuna. Aan doze omttsndlghadon w96r(Bgeven.
en heua ni€t asn tovo€l bsler rpel dan ODV Ultslag oYeÍlge tesmt:
ten bedtr gnl, hdbrn. do EosÍntt"ís doea . ODV 2 was vrij
zegetgdanken.EendrnddlercedrUfOo pQlQ-!ryaagwqteinde5' A-7 .

thee op her acortbord rton4 1{. DOV 4-Wïspolia 2
Scheidsrechter B. Bok uit Éiieeer leidde' "maml;J6Ëffi;dt u zsán;-r#
deza_ontrnoeting erg warrig, not€€rde 3 men ' de greten weren *lleen fii -eïl-'Ë,
van Oldeboorn en stuurde er zelÍs een naar. -r iro"isEsve&rllike iounterg' knó' À-
dekloedkámer.oDVwasóetweedehelfiWeÍ''l varrfUi maar'vetder zette dat *ciËtc:-
de kansên bet rof i n de mes rderheid d och d rie-' 

fr H ffi f*gi'r:rïïÍásjrr#*J
S0i BAfil ln@lzsnÏil ffi"?*fii$f$$T,i'#ffi"s4:

wtnit sn sst$hd an Hffiï#Ë#*ïï$H"ïff"HidlÊ È0 strBd tot eaÁ de tho€. NÊ rusk
lmam de om:nekesr, vooral verdedigand

Wttqtaondc-gtsrlsd lrJerrrrcer op I ralomelde het varr alle ksnton ln de
lot rportcmplcr Turksn dc W&llan, dat blasuw-witto defgnsie en G€reloot Inaa,k-,
Ualóa dc noorcn in i€d€t goval vor, te dear dá'akbsÈ gebruik vgn door
bobcrdLn blët ool ds rcddrtld tot de binneu vijÍ rrinuten nE firat twoomeel te
lrrtdr nlnlut boclènd. tPllde ODV de coors!, orr det blsch een anorme dreut
rrnrlnldrry bchoudcn op Loplopor de voor0Dvto\rózg&wÊstnistsluklemeoe
nhts drn dtendc cr roadrgrirtddag la die periodo. T*.lla-leek heÈ sÍ -oP een
ortórtt t *sI g?woontr b wordan v*n SsgeveamoraontopdatGorstooldeover'
oOpolot OÈrlooÊ. En dat gebeurdo winaiugar*rsicbtoozouttlkkenviseen
liÁcrdrd,ngrwrtlisÉugldeaaobrsg paar leveaegevaarlijke uiWsllen. mesr
lrna ta h.t o[rotlrc. Voor de thà. voct- ds sDtêker keopende Eonaie Mellea
beilL ODv n*r hrr"tolust, or wsrdan ?oorkwàso voorelsnog ergar.
vloatslda oErnblnr$ag op dc .gra|rrt Toea iederseu zlab verzo6ad had met dii
crlogÉodcd.ÍcnËievrÀG€rrlootmoort gelijke spel was hei tocb weer Lamansrt
Ílc -rólso btieeo actten om niet uet caa Bouma die. viJf mÍnuten voor tijd do
utoDrtrrrcolc te gsrn nrctêt!, want voor onversechta zege ln lVijnjewoudo daed
nrt rlr hot sll€6 wlt d€ ODY klok eloog' bclrnden, ovar het gebeel bszion rr*s da
En tu de t5e miauut was bet eiadolijk ovsrwinniag wel t€r€cbt, meÈr. wst.
l"aomert Bouma dlo dE ecore open br*k mê8kie de m,anaen van Tjerk v* &Í
nedet ODV in de beginÍaes vereoheidone Vean hot ztch onqpdig uioeiliJlr.*&*sr
doelrijpe kaaeen oe, zaÊp bad gebracQt' niettemio blijft naeà in het vo€-llilgqr,-
mst aahe Lamnert Boum& en ThiJ: vàn schtar een avarr€€ns wianend ?ijnlc' ''
dsr t ci mleieu kangen om van ts wa.ter'

ÁtI i-



;Oosterstreek kon ODIS
éên helft brjhouden

ELSLOO. Het streckduel tussen ODIS en
Oosterstreek werd àndegmiddag op sport-
park ,,Elzenhrgen" vdrdiend met 5-l gewon-
nen door' de thuisclub. Hoewel de uitshg
anders doet vermoedcn, werden de roodwit-
Íen niet weggespeeld. Vooral in de eerste helft,
die met 2-I werd afgesloteno bood Oostcr-
streek goed pertij. Toen ODIS vlot na de
pauzc de marge vergrootte,'begon het bij de
gasten duidelijk rïlt sÍroever te lopen. Yobr
ODIS scoorden Harry van Dijk (2), Roelof
Gorter, Cornelis Diifstre en Auke Veenstra,
het Oosterstreek-doelpunt kwam op narm
van Tonnie Hakman.

Al in de eerste minuten toonde de thuisclub met
wat voor bedoelingen men irt het veld stond. Met
goed opbouwend spel cn veelvuldig -gebruik

makend van de vleugels wcrden de bezoekers op
eigen helft gedrongen. Het eerste kansje was voor
Harry van Dijk, tewiil even later een schot van
Albert Worst net naast ging. Na een solo van Van
Dijk greep keeper Jan Dijkstra goed in. Toen dat
openingsoffensief enigszins was geluwd, kwam
Oosterstreek in de frontlinie een paar keer
gevaarlijk Coor via Luit van der Helm en Jaap
Eisen. Een schol vanuit de twe'ede lijn werd m'et
moeit€ gestopt door keeper Van der Belt en even
Iater bracht de paal redding bij een kopbal.

Na een hoekschop arin de andere kant kon een
veiradelijk schot van Veenstra nog net tot cornet
worden verwerkt. Ook een vrije trap van'Albert
lfforst rorgde voor gevaar voor het OostËrstÍeek-
doel. In de twiutigste minuut werd Cornelis
Dijkstra tegen de grondge werkt, maar scheidsrech-
ter Sietsema zag er ge€n strafschop in. lijf minuten

later nam ODIS de leiding, al had men daarbij wel
de medewerking van de roodwitte defensie nodig.
Roelof Gorter liet een corner zo scherp indraaien,
dat de bal via de handen van Jan Dijkstra in het
doql belandde. Een goede combinatie tussen Harry
van Dijk en Roelof Gortcr strandde daarna op de
Oosterstreek-goalie. Bij een scrimmage voor't doei
tastte Dijkstra mis. Dc bal kwam voor de yoeten
van Cornelis Dijkstra, die de stand op 24 bradrt.

Oosterstreêk moe$t toett wel wat meer de aanval
opzoeken en det had.succes. Na een hard schot van
Henk van der puim nct over de lat was het even
later wel raak. Van der Duim tikte de bal uit een
vrije trap breed op Tonnie Hakman. Diens schot
werd van richting veranderd. waarna Van der Belt
kansloos was: 2-1. Even later moest Van der Belt
ver zijn doel uit om de geldkmaker te voorkomen.

Kort na de pauze kwam ODIS op 3-t door een
treffcr van Harry van Dijk, na ecn pa$s yan'de
gevarliike Cornelis Dijkstra. De thuisclub begon
daarna wat gemakkelijker te voetballen en krecg
ook de beste.mogelijkheden, o.a. via Veenstra en
Dijkstra. Aan de andere kant was Wim Veurman
bijna succesvol met een hard schot. Tien minuten
voor tijd mocht Cornelis Dijkstra na een
scrimmage 4-l scoren. Keeper Dijkstra zou daarbij
zijn wcggeduwd. maar arbiter Sietsema zag het
anders. Oosterstreek gooide er daarna nog een
slotoffensie{e uit. Dat leverde wci een paar kansjes
op, maaLgeÊn doelpunten. Kort voor tijd bepaalde
Auke Veenstra de eindstand van -deze weinig
sfeervolle derby op 5- l.

* Icí*
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TUnto.zoodrgmfddrg krm fror o1r
hozosk" Voore,Í grden lccl h6 el voordi
bnttor. TunJe ongpdLgrl tcmtff 1tor
nót Sootto putt&Ë vr8glrr4.
TlJnfo begon roals sct d*t vcreobttc.
nsdÊltl'lr êombluóÍobd m*! rlcohtr ovcr
óón lrnt, da llntorltJu. IXt rpcllrttc
dnurto nlat fing cntocnkrradchlrdc
d tn. In dc bcglnlalo rcr Tlfq! wol
guverrltfi. Uercur WÍ#agr lopic fn
kroartJkc porldc lrd nrsst
Froek Frins pooierdo vanaf 9ó metor op de
lat rïr4&r goals bloven ult. Na een
kwartior wiet Tlqio atcb etgonliJh ook
gs6n kans€n ilroÍr ta croJrajrrB. Ítet ep,el-
poil zakto. fijrrje vostbalds dan *ol op d€
hslft van Thor marr or uat totsfl gsÊa
overtui$ing iE.
Het blóol biJ eea Eaêr scàsrpo sktie v.ro
Ivar lffoll. Hij piha de bal van de scho€n
vrn aan vordodigsr, liep snol naor Cp
a,Cht€rlijs on trok schofp voo.r. Jaoob
Resn kwem in sn scoordo t.-0. Daar is ook'allee ruoo gursgd.

ïllnls r08m $son rhnrdÍ
'{

Na de thao ging hot al rre,t b€tor. Hetapel
rceÍd rrEt uroer vordogld. Het rêsultset
Fr,a oèn legio opgelegdo krneon. TtJqie
Íaolde ro nedrukkeliJk tn de afror$ng"
Oarrlt Otter rolorrdo'lanlgo rlrie spelsra
eu krrNm EllaÊn op de keopef Ef" Dit
obgtckel tras duidel{k to moeiltJk" Da
keeper kon aiob op do bal leton vallen. Ult
a€n sebor?€ voonaot kon dsreltde spelar
rurtig intikken maÊr hot rrerd een
rollotjo dle de kecper zo kon oppakkon,
Ook lvrr Wolf kreeg nog eon dot irrn een
kanr xneor rljn Bohot vÊrdrroan rlchttug
Terwiepel. Jenurar, wint wet mtlh Je hot
JeaelÍ moelliJh. T{nJe bloet afinmoddorren
€n blool ka,ngo! nlróon. Ea Jc, tedorcen
hsd sl v'9dê Bst do strnd l-0. Thor
krocg ook d wat knnsJea. Dc buitcnapel-
vd ulalukts rl enkcle mrlon. ?.o ncr-'ech6sn ds rsohtêffipits voor bÊt njÍtto
dool. Oor líolslrr dcod oea sliding er de
b*l werd Foggsworkt. Ds Thor spolsr
gins noer tn het str&Íschopgebied. Tot

verbaalng v*n gll.og wot ?hnr wes, werd
het goen etraÍechop.
Toch gcoorde tUoi mcU nog. Io de 8ge
r?iaqut proboarde eon thor epaler aea af-
otandsobot Koopor Theuu Bruinsrna wes
hler alst op verdacht sn d&cht dat de bsl
overging. Noo hoor, want virde lathwsnn
de brl waor in hot vold. Bohearst Fchoot
oen Thor bpól€r d€ bal in hot net 1-1.
fiJnJe wre g'n eorgta punt krrijÈ, ten.
minstG lo leókhotl Tochwor.rCornog eÍgo-
trrp!-D-9 bal ward ounriddellijk dGp [o-
rpceld Hendrtk v.d. Borg trok áe batldor
sn Cor HoÍgtrs schoof ksihard la. Ds
heoper blokkeerds bet schot kÉurig m*Êr
dê torugatulteronde bal n'erd dociJacob
Reon lngaechoÈos. Toeh nog p:i, AÍtrap-
pón eooht noÍf mË&r do acholdsrechtor
ma*he sr dlrect aen €tnd am" tijoJe had
moqqgl en kroop door hoÈ oog van do
nasld.
Volgende week do tr4loetho€k uit. Maar
hopen dat ttjrjs $'ë€r hêt net kan vlndsa.



UIT DE CLJDI D0ns o..'.....'...o.'...L/AN Kc0s.
(ltkst : E. Huisnan)
Cnder mijn voorgaancle schríjven siond pen afbeei-
ding \ran aËnr?shake handstrtussen tr..ree lii-rhs-
handigÊ ína!!et jes. (uas Jen de Jong er som$ bij),uaarbrj de Éên de..ander bIíjkbaar eigenu voor b;:.dankte. Nnu Jan 'r',Jouda r', j,j kun.L, j; kostbaretrid nuttiger besteden met.É.v. hei beter dresserÊnv?n juLlie hond. Hoe'rel, Tymen L,as op dai mome ntniet me'r de.snelste in het veld en neemt ook geenmodderbaden. { schrrjver dezes Ëoms r.rel, maa r dat
hoef t, niet i-ian de qrote ktok te r,rardán qenanlen)"i{aar rqen behoef t m;j beslist geÊn hand 

_ 
te geven,

gangezien ik volgens t'v"ouu Herbergrr (hei betrártf1s. ouarÍgens njet.... ) toch maar Ë"n'pun" vuilevet,te 'rtengers, heb. Na het bekíjken uui t s middacsdoor haar aan de bar gemaakte Fótots (op 66"-;=;;:van ik zelf, niet al t,e gaslaagd, ook figu"u*"C*)en n$l van tevoren eeft onschufóióe kiF iá hebbenoenultigd, valge Br zotn opmerking. Aisof ze zrl.flqesn vet eten verkcopt, sn bovendión lijkt "p"iSy"niet in haar r,.roordenboek vfior te kome,ir'uuig *rÍáÁm€n ter pj.aatse te pas €n te onps" ro"it ge*fstografeerd en de result,aten door iede""*n aan-schoyuld pogen u.rorden, Niet kr,iaad r.rnrden hnor, hetis niet' rrechtll 
.uerieu? gerneend en dus gaan ue snerterug in de t'jd,. ilverigóns, Lr.rár blijft S. Kineskop_per voor het ophalen ven e!:n nog niËt zat n orJÀ -"doos rnet daarin de gevraaqde uriniefst,ukken? Ikprobeer i:l tu;ee maanden Iánq in het donker miinbenen ouer d;t. ding te breken en mrjn ,"r["tei('s)zrjn er ook niet erg gelukkiE rnee.

Itla vorige keer de resultalen van het eerste onderde laep te hebben eeRomen, dan nu het r,rel -en \,j€even het tueede in hei seiioen 1960- r 61,Zoals reeds eerder ge!ïemoreerd met een danig ver-zwakL elflar ingedeèld in de Êes. 1e klas B; en ueJh;i tr F c r rt1U rÍrLrio I, LêÊuLJarden g, i',i icator J, De KooiZ,C.ti.B. 2, ftaod f,eel 3, U, i,S, 2 en f , V.C, 4. íïlen
:if t h"!, 

^ 
b'jtï allemaal- stadsploeqen 

- 
(Àó A* Knoina) en U.A. Iiefst vier keer naaF de hoofldst=d,

*16--



Dat men snel leerde blijkt uit de eerste tuee urad-
strijden. Uit tegen C.A.B. met 7-1 verloren en de
voloende ueek de return slechts met 4-5. Dit ge-
bauioe otot< nog pas 3 min. voor ttjd, na zelfs tu.rel
maal de leidiÁq te hebben genomen. ttla ueer een paa
zuare nederlagen uerd op 13 not/' thuis eervol nret
1-2 van R.[.5. vÊ11oren, \lolqens het verslag ven
Dick Smit verscheen een linksbenige speler van
0ldeboorn ook met tLiee linker voetbalschoenen'
zodzl ze zelfs nog met tien man moeàten begirll-lêFlr
tchter met de rust toch een 1*0 voorsprong door
een doelpunt van CorttSjimmierrde Eoer, later
bekend,ils ttDe Zr.larte Fantetr!t. R.[.5. stond
overigens per februari 161 nog ongeslagen boven-
aan en 0 t boorn tJas hekkesluit,er met nul puntent
maar U.2,5. had ook nog slechts êên punt.
0p 19 maart uerd dan uit tegen Nicator het eerste
punt behaaJ-d (0-0)' mede door het feit dat
J. Kuipers LJeer eBns het doel verdedigde.
De bril van Berkenbosch sneuvelde ook nog in deze
o*O"t"t;4. U.7-,5. haó toen ttlee punten en men rnoesl
elkaar nog ?x ontmoeten, 0p 16 aprÍ1 r,rerd lijstaa',n-
voerder R.E.S. 

-in 
eigen huis beduongen (O-O) t met

dit maal doelman Jan de Vries in een glansrol'
ilelaa$ vrl t niet te achterha,len hoe de r,ledstrijden
i*f *n U, Z. S. zrjn verlopen (ik meen me t,e herinnere
oeí ze beide uàrden verloren), maar 0ldeboorn 2

moest in elk geval een klasse omlaag, lÏen r,lerkte
dat seizoen nàg rnet een elftalcommissie bij de
senioren; deze be:tond uit Henk de Jong, Ro Nieuu-
land en Gn frodenburg (of is het met 2 ots)'

De A-junr LrêrGt-t ingedeeld bij ïijnjer HeerenvÊen 3Á

sn 4*, Elue boys, Udirosr. Akkrum Ên LangBzulêag.
De eeist,e Lledstnjd, een írde'rbyrt tegen Akkrumr',.rerd
met 0-1 verloren. líleteen daarop de return en nu
C-4 voor ilf boorn. CIp ? f abt. Liarsn er nog elechts
5 uecl'strrlden gespeeld en hadden ze ook 6 punten
r,leten te behalen. Ietr.rat teLeurstellend als men

bedenkt dat Ín latere jaren zo I n I spelers varl
dit elft'rl voor het eerste uerden uifr,'erkoren"
Tegen kampioengegadi.gde Heerenv€en uerd hierna
toán beide keren verdienstelíjk geiijk qÊspeeld,
0ok hier kan ik niet achter r:e ei-ndstand komen'

* tr{}*



maar de prestaties bleven uisselvalig Ên het is
vermoedelíjk een goede middenmootposi.iia g€Lrorden.
Voor 1B geldt ongÊveer hetzelfde; ik qelóof dathet een vierde plaats is geuorden (heË zelf voof,-tíjdig moeten afhaken uÊgÊns een langdurÍge ziekte)
Ên Gorredíjk r,ierd natuurlíjk Lreer eená kanrfioen.
'ie uaren ingedeeld bij GorredÍjk, Ákkrum, T.H.0. R"
( tot heil onz€r ribbekasten), Lang ezwaag, Trjn je,
Irnsum Bn Heerenveen SB. De jeugdËegeleíáinq r""in handen van J. Bethrehem, fr. Íiuld;r en H. schrie-mer. Deze mensen schreven óok g""*gÀtO een prUs
vraag uit in het krantje en verder r,,as er eenrubriek voetballessen.-(overgenomen uit het boekjarrVoetballen doe je zotr 

-van 
íUe Lenstra.

Uerder stond er dat jaar geregeld een artikeLÍtuit de geschiedenisil van de tiand van p. v. d. Feerin heL clubblad, een overzicht van de totoresul-
!?!"n ( O" toto r.rerd verzorgd door J. d; Foos, in1974 zou de lotto pas r,rordán inEevoerd), familÍe_berichten en regelmatig een schiíjven u"á trainerReeksrs' 0ok ulerden Lre op de noogte gehouden van cieresultaten v.,ln de glaz-enaktie, gáorgàniseerd
t.b.v. een tralningsfonds, aLsmáde á* persilem-mertjes-aktie en uíteraard Liaren er de gedichten vanJac- de uos en soms ook ï. Êdamse. Fenníng,'neesterH. PÍersma deed z.o nu en d;in van zich spreken en
lnn rest míj nog te velmelden dat J. Kuipers dedorpskontributie ophaalde en D. poepjes alsterreinknecht fungeerde. Í'rissehien nóg enkele per-
sonen vergeten i b. v, de theevÊrzorging Lr.1s geloofik in handen van f. Bosma en Jan NíeuJlano iargdevoor de bi.ill€n. - ,

1961-|62.
volgci.

Llolgende keer verder met het seizoen
Uordt ver

w@GF.."
*ïï *
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i-iier volqt dan ueer het jeugdoverzieh" ,van de

laatste Z r,reken' Uit dit' o várzicht mag blijken dat
;;-;"àututi"" pàr elftal nogal r,iisselvaltig Lrarcn.

ZoaLs bekend pakken gnze B-junioren, reqelmatíg
;nËi"r.[-i1;; i punteí, P9o:h de i"aatste 2 uedstrijden
uiÀer. dit niet zotrgemakkelijk" te,9a?l-1r
;;;; er op ?6/1a noó uel op het nippertje met 1-2
e*"àrr;àn in en teqeÁ not!.evalL e 2Br oF zaterdag
=2/1a kuam men tot een dubbet blank in de thuis-
uredctríjd teEen de Sueach 18.
Àpíj;, ni*t ietreurd, zaluerdag nBmen jullie revanche
teqen de puóilten van Ate Bijstra, jgs..Linnenman en

:áíne Ualdhuizen (kenners u:eten inmíddels uel om

"áfr.e club dil gaat En kunnen hun oplossing dan ook
;;;; vrrjd'g B/ 1\ insturen bl de redakt'ie) , die om

1CI ur" óp fiet sporlpa,rk in 0ldebosrn zullen aan-
t reden,
De ueek daarna uacht de tríp n€ar Houtigehage(ln),
Aanvang 10.00 uur. Alvasl succes ger;enst'

De C-junioren konden zalerdaq 26/1il nog niet uit de

,o"g"i komen" l''len verlcor thuis \li-in onze buren
uÍ.t Ny Beets mel 1-3, na- met 1-0 t'e hebben voor
geetaán. tlue Bo ys rrráis dan ook i'ets f eller dan
ónr* jongens en daarrnee Lias caze uitsli:g dan ook
terecht.

-1 8*



f'1aarn oh ffiear, dal het bij deze jangens ock anders
kan maq bLijken uit Êen C-4 c verr,:inning af gelopen
zat,erdag in Ên tegen Gnrred''jk (aC). r-irerbíj dient
vermeld te urorden dat men prime heeft gÉspeeldn
en dat nfg* ..........,.i.,., 1t íï?n,
i-ropeltk is dÍl o,:',n eindeli.lk Ce onmekeer vfnr
jullie, zcdet, Ëal<keveen 3"s. zaterdac met hst
zueet Ín de handen en met knikkende knieën
jutlie npuacht aldaar. ZeL julj.ie diiar voor zWiÁ
in, ulanl de r"ieek daarop hebben jullie een vrij
uaekÊnd om br.j te komen. 

.

A anvang ffo sr zaterdag : 1 0.3Cl uur,

Uat 0nze D-pupíllen
andere uitersie gaan
2 uits3-agen,

- f 
^ ^Zaterdaq 26/1O

Zaterdag 2/ 11

v?n het ene uiterste in het,

.moge blijken uit de komendo

G.A. U.C. b1íjkt dan voor de tr,ieede keer te sterk,
maar onzÊ jonEens rekenen ook voor de tueede keer
al met U,U.S. (naar ik heb vernomen uasl?drul<urerktt
hier Lreer nadrukkelrjk aanLje zíg,)
Uoar jullie volgt een- vrrje zaterdeg, mear de r,reek
daarop komt Uarga op bezoek. Aanvang 10.3,1 uutr
(leze eerse ueCstr;jd tegen LJerga zal Harrie 5. ook
nog uel goed in het qeheugen zit.ten, nisl dan?)

Dan tot slot nog het Jongst,e lpul, ot'le',,:el hat, grut
van Johannes en Sietse. De [*pupillen,
Uoor-deze jongenE O6e ik niet mrjn pet af, maar
h6u ik miin pet af. :

Zaterdag 26/10 uerd er urederom een el-ftal 'rgeveldrt,
en ua1 0udehaske 23. 7ii uerden maar even met Êen
5-Z nederlaag huisuraarts gesiuurd"
Tcen ze aflgelopen zalerdaq ïrnsum even uarrí oachtsn
ts onlhalen, viel cjit letterlíjk en figuurlrjk ín
het uater ( Oeze uedstrijd uerd dus af gelast ) "Ivlaar zaterdaq 3,sr mclqen jullie hei in de uolqend*
ronde voor de beker tegen F. V.C. 1[ uit Leeu-*arden
peoberen orn noE een ronde verder te komen.
Êanvang 1t}.15 uur te LeeuLJ;irden.
De ueek dearop !aat de reis naar Tíjnje, d..lar pro-
beren jullie'drn ueer 2 punten usg te halen,
Aanvanq 11.45 uur"

01d. D
t.í r.r q
sa!aJa

- G"A, U.e .
- 01d. D

nnÊtJ U ".J
a-4

Fiet,
Iederegn u.rederom succas qeuenst.

-rQ -



1o!.!Fvaltg :F ---[ldeboosn -18..

Zatrrdagmorgen vertrokkan LJe om ongeveer g'15 uur
nagf Ro[teváIle. Ue meesten om 1C,15 uur voetbal-
1en maar het ulerd ongeveer 15 mÍnuten later orndat
de uedstrijd er voor uat L,as uitgelopen. Nu de
r,redstri j d, Rottevalle had de af ',,rap maar iJ€ namen
het spel a1 snel ouer en L,aren dan ook vaak op
hun helft te vindenl uêsrdoor Harry halveruege de
eersbe helft met een schilterend afstandschot 0-1
maakte, wat tavens de ruststand Lras'
De tr*reede helft hadden LJii de aftrap Êfl probeerden
bietr op hun helft te blijven, maar Rottevalle glng
iets megr teruq doen eil bevond zich nu ook r,rel
eens bii Siemen. Na oneevear 1C min. maakte ik C-2"
E;;;1àËer rnaakte Rotïévalte na Ben uitval 1'2,Et;n làt,er rnaakte RotlévalLe na Ben uitval 1-?.
Na de afli,rap eine iienË duais gool de verdediging
van hun heen óu"i uerd nÊergelegd op.de stip maar

;; t;;r slecht fluitende scheidsrechtÊr meende

;;q';;; ;;ii;-trup-buiten lut-?!::!":l:ï?":lul-l*;;ï-;. L;l;; nCIs zotn seval' ll**"n-?tI!: :: ::l;;";;'1;j;-*uu"'oÀ scnáiutl*9fter. zei, fqt-1"-?il^-
Ë[iï_"-iË rijn-ruu, reruijl hij utak b.tj de midden-

"[ip stond, án dan nog maar niet over hun grens-

"""Èt"" 
te Praten' findstand 1-7'

Jan,

Aldeboarql "- le 5ue:ch..

Cm 10.'..1íl uur begonngn us de r,ledst
5u:each'. AI qauLJ bleek, dal L,e ean

rrjd tegen de
de Sr^reach een

teqenstander van formaat hadden en dat LJe eï hard
tegen aan zouden moeten.
In-de eerste helft hadden beide partijen goede kans-
sn gecreËerd, uelke echter niet in doelpunten ofi-
!ez€L r,lerden.

4C^*



In de pauze uierd Harry Eeruild voor Jelle .en
vonden er binnen het elftal nog enige uissels
plaats. Voor de tr,ieede helft geldt eigenlíjk het
zelfde verhaal.
Seide partíjtn maakten het elkaar zo nu en dan
behoorlijk moeilrjk en urrj hadcien zeLfs met nul"
tegen 6án achter gestaan a1s de grensrechter geen
buitenspel gBÊanstateerd had. Korton-r, eÊn spannen-
de uedslrrjd diB helaas doelpuntloos blaef,

iJilfred.

0ldeboorn 'iC - Blue Bovs 1C,

laterdag 26 oktober moesten Lre spelen tegen de dl"ue
Boys die bovenaan stondgn.
Daardoor dachten '^rij dus dat het een dikke neder-
laag zou r,lorden. In het begÍn leek dat er niet oF,
Ue begonnsn mooi te spelen(i,lat niet vaak voor komt)
en a1 gauLr maakte Sietse A. 1-0, l4aar al heel snel
daarna Lrerd hel gê1ijk. ïie lieten de koppen hanEen
en daardoor u:erd het 1-2 voor de Elue Boys. [n
toen LJas het helemaal mis dus er kon uel eÊn gral-
t je bi j en dat gebeurde ook 1-3. f n cÍaarna u-as het

;-erd Ër {vcor -

veel kansen
1-3, lia een

S.J.de

0ns dot-ichen.
LJe 0F meSr
5 ietseM

;f

4-l*

NUST.
thee gingen Lie
en) r.rel aanrdig
ue niet Ên hettt-qerosD van 5i

de ueek tegen G

en dan mag je

Ítia de
0n6 do
h a dden
"frcfnR
Volgen
$ ucces

LJE

pen
00r

et vel-d op en
gespeeld flieaF
bleef dan ook
tee -i , gingerr
rreciijk en ho
oara roepen h

É
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Ue moesten kuart over acht bij Jelke zijn.
0nderLrêg moesten Lre Siebse de Jong oppikken.
Ue gingén ons omkleden in een varkenshok of
r,ias het êeB box. Toen gingen ule r.lat intrappsn.
Ue hadden maar tien man tlant Roelof, Cor Bn Xander
Lrzren er niatr Éfi Xander is keeper dus moesten
Lre een ander op goal hebben. Dat Lias Lykele Kees
en Fienk ging linIsback spelen, í'laar nu de r.redstrijd
GorredijI kieeg de aftrao, z.e kuramen qoed opzatten.
fiaar..,l dan uáren ze Coerres nog niet voorbij.
Het, qinq r.rat heen en L,ear Lotdat tiii een corner
mschien nemÉn. S.A. schoot de bal voor de goal Én

Janco kopte in 0-1. Tr,lee minuten later kcn 5'4.
Een paar mannetjes uitspelen en ksn scor€n A'2,
irla L,eer een korle ti jd gespeeld te hebben kreeg 5.4.
een pass op maat van Goerresl liep door naar de
keeper en het ues 0-3. Na nog tien min, gsspeeld ts
hebben floot de scheidsrechter af' Rust'
De tueede helft uerd r^rat moeilijker Uanl de tegen-
stander begon aan te vallen.
lïaar de achterhoede hield het potdicht.
Na een kuartier te hebben gesoeeld nrocht 5'4. Lraer
eens een cornetr nemgn' De keeper zou de bal pakken
maar dook Br over heen en na uat haken en ogen
maakte de keePer een goal 0-/í"
6orredijk ging nu in óe aanval door een simpel
balletjá uerd Lykele Kees gepasseerd 1-4. Klasse
r,lerd ei g6roepen. iviaar LJij dachten rhier moeten
ue ,*rat aán cioen en prompL r,.ierd sr 1-5 Qescoord"
Na langê tijd i.,Êer eêns geLronnen.
KLASsTJtTJJ

c4

-&-



D pupillen

tD tÈ tD tD tD
9ldeboarn.0 pupi]len - G.A.U.C.-D pupillen !-8. _.
Zaberdeg 26 oktober -:oesten Lr'" voetballen tegen ilrou.
Hall 11 ging cle afltrap met- ee.n nieuure'scheirlsrqch'er'
in het t,eldrhi'i Llou hei ook Êens proberen,
Ên ure had.len ook eon anderel<-eper in li. gral Lute
r,iou Lreer ee.n ksrr vnetballen, dus gi ng ilonald op keep n

naat of hi i het leuk vond ueet ik ni-et,
Uant hij kreeE acht ballen om rle oren.
l"v]aar dat kon Li j ook niet, helpe-, uanl onze ene echter'*
hoede-opruimer LJas de vori.qe avonrJ in hei f eesl ceueËst,
zodat zijn reaktie een beetie lanrzaam Lras.
Vs-der Ls Br niet zovcel over ,leze r^redslrijd te ',ertellenËn daarom hopen Lie dat het volgnnde ueek beter naat.
D. -puPillen..,

Oldeboorn - U. U. 3. { z+-0 ) .

iohar,nes Poep j es.

Zaterdag 2 november moesten Li€ naar Uirdum.
ïoen LJB er L,arÊn kleden u,e on€ Ëfi.
Daarna het veld op.
De uedstrijd begon, i,Jirdum had de aftrap.
Na e6n tijdje spelen kreeg ii( de bsl en,schopte ik
hem naer Arjen, en scoorde 1*!.
Uirdum begon rJeer met de aftrap.
íÍlaar er is niks meer bi j zonders.

PÊ UZi
De 7da helft scoorde Arjen i.reer 2-n,
lJa e?n tijdje kregen ue een cornerr Hans naÍn hem.
l"laar I rjen schopt hem Èrooi ín de hoek 3-0.
Na een lijdjs voetbaJ-1en, uas er iemand van Uir-
dum pakte de bal, sen penalty.
Hans nam hem, de keeper hield hem tegen"
UÍjf minuten voor het eind kreeg Arjen de bal en
scoorde 4-0. Dat s-as de eindstanci.
Ue keerden tevreden +.eri-.lg naar huis,

Lute Hoekstra.ti-



E-Petectr
Akkrum - 0Ideboorn
Uij moesten tegen Akkrunn voetbalLen
cjat kan r,rni een rnoeilijke uiedstrijrl
Ílaar dat "iel mee.
I'le kregen r,r c14 veel kanssn.
fn daar hebben ue 'jg- ven heng'.
ilok Akkrum krecq uel veel kansenrrnaa
\rOOt hen.
Daar he'bc' n ,i j r.rel voc j: aezg rgrl , omdat
r;erdedigd hel-bon.
Zodat de eindstard d'ïs voor ons /+-A LJas

0ldebobrn - 0udehaske'

Zat,erderg 26 oktnber moesLen Lre voetballen tegen
0udehastle. In de eerste helft moest Siete aIs
reservê. En in de eerste helft uras de stand ge-
uorden 2-? gelijk.
fn in de ttrèede helft moesten ['iario en Henrica
als reserve. Plaar het- ging in de tr,leede helft een
stuk beter. Due het hinderde helemaal niks dat
ftlario en l"lenrico a]s reselvB gingen.
Uant ure hebben tovh nog met 5'2 geL.lonnen;'

Uiebe Jager.

),,,

-2q-

en dachten
uo r-l en.

ÉÊn goal

Lri j go ed

Hans,

rt{í
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NIEUTi'E REKORDS

249 eieren (19 eieren meer) at de heer Dooier I-.
uit Lopik op, in precies 4.39 uur, waarna zun

verkachting.uw l3 keer aangifte deed wegens

H. Zandeman uit Kudelstaarr heeít ziin poging
om kruipend de Sahara over te steken moeten
staken. Op 25 meter van de finisch bij T'imboek-
toe kreeg hij zand in de ogen.

*z+ -

=1,

C?

-i ,,

C9

H. Zaagmolen uit Koiderveen heeft het rekord
snel-zelf-amputeren met één arm gebroken. In 37
sekonden wist hij twee benen en êên arm te ampu-
teren (verbetering van l2 sekonden en één been.)
Na dit $ucces sprong hij van vreugde een gat in de
lucht.



ÏNVALLERSBEPALIÍ.IGT.N SEIZOEN 19S5/I 985# 
t

KLASSEN : aantal wisselspelers - tt{ee
GROEPIN: aent€l wisse]spelers - vier
KLASSTN : aantal wisselspelers - twee
GROtPËtt :' aenta.l wisselspelers - vier
KLASSIN: aantal wisselspelers - twee
0R0tPtti: aaqr.al wisselspeJers _ vier
lI IALLEN: aantal oisselspelers - luvee
7 íÁtLt.N : aantal wisselspelers - vi.er (onbeperkt inzetbaari

1l IALLTN : aenlê1 wisselspËler.s - t.,íee
7 TALLti\i I aantal wisselspelers - r,ier (onbeperkt inzetbaarj
de scheidsrechLers en vereniginqsfunktionarissen hiervàn goetre.ota !e wirien

VIJF MINUTTN STRAF DISïRIKïSSTLEKÏiTKLAS

A-JUNIOREN -

B-JUNTOREN .

C-JUNIOREiI -

D.FUPILIfN -

E-PUPILLTN.
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